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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE

TWAALDE JAARGANG NO.7

OKTOBER 1976
Verschllnt maandeUlkll

Oplage 6000 exemplaren
Wordt gratis verspreld in Arnelde, Tlenhoven, Langerak, Nleuwpoort, Goudrlaan, Noordelool
HOernaar. Hoogblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hel- en Boeicop, Leerbroek en Nleuwland

NIEUWPOORT - LANGERAK - De schietvereniging
"De Lekschutters" en de Nieuwpoortse ijsclub be
schikken sinds zaterdag· 25 september over een nieuw
eigengebol.l~.Met een simpele handdruk heeft burge
meester Boer ten aanschouwe van vele genodigden op
het stadhws, het nieuwe gebouw aan beide vereni-

en overgedragen: Rondom de klok van 12 uur 
lIe toespraken - werd de eigenlijke opening door

burgemeester H. Boer verricht met een welgemikt
schot uit een vuurbuks, waardoor een toegangshekje
omhoogklapte en de genodigden een kijkje konden
nemen in het splinternieuwe onderkomen van beide
verenigingen.
Burgemeester Boer zei in zijn toespraak ondermeer,
dat het met name de voorzitter van de ijsclub, Rien
den Hartog, was geweest, die reeds vanaf 1971 in de
weer was om een nieuw clubgebouw voor zijn vereni
ging te krijgen. "Door en met de restauratie van de
wallen in 1974 ontstonden nieuwe perspektieven. We
kregen toen van de ijsclub veel vertrouwen, want we
mochten het bestaande' gebouwtje afbreken, terwijl
het nog niet erg duidelijk was wat er voor terug zou
komen", aldus Nieuwpoorts burgemeester.

Beide verenigingen dragen bij in de bouwsom
Volgens de heer Boer is het gelukkig een gebouw ge
worden, dat in de wijde omtrek bij geen ijsclub te vin
den is. Tevens stak hij een pluim op de hoed van de
slimmerik bij de schietvereniging, die toen het plan
naar voren kwam, adviseerde om als tweede vereni
ging naast de ijsclub van het gebouw gebruik te gaan
maken. Want deze vereniging, "De Lekschutters" zat
ook beroerd wat haar onderkomen betrof .
Op de totale bouwsom van f 160.000,- hebben zowel
de ijsclub alsmede de schietvereniging ook f 15.000,
inoeten bij'dragen, hetgeen via akties onder de bevol
king vrij snel bij elkaar gehaald was. De schietvereni
ging "De Lekschutters" heeft volgens sekretaris de
heer C. J. Schilt onder andere obligaties uitgegeven
onder >baar leden. De goede opbrengsten van de akties
getuigden volgens burgemeester Boer weer eens van

Een eigen home·voor de Lekschutters ...
, (Een bijdrage door Pieter A. Kerkwijk)

de positieve instelling van de inwoners van Langerak
en Nieuwpoort. De heer E. Hofman van de stichting
bijzonder regionaal welzijnsbeleid uit Gorkum had
voor 'beide verenigingen een kado bij zich. Het betrof
een bijdrage van f 22.360,-.
De heer C, Brokking, voorzitter van de schietver. "De
Lekschutters", die als voorzitter van de beheersstich
ting een dankwoord aan de gemeente bracht, roemde
ook nog eens extra Rien den Hartog. Hij bood na
mens "De Lekschutters" een persoonlijk geschenk aan.
De heer Den Hartog zelf meende dat het meer dan
tien jaar geleden was, dat voor het eerst werd inge
zien dat er een nieuwe akkommodatie moest ~omen.

·Na Den Hartog volgde nog een rijtje van sprekers,
waarna het gezelschap zich naar het nieuwe gebouw
begaf.
Schietsport moet betaalbaar blijven.
Volgens de heer C. J. Schilt van "De Lekschutters
was het de heer Brokking die in fie zomermaaqden
van 1966 bij hem kwam met 't idee om een schietver
eniging op te richten. "Feitelijk hebben we met 5
mensen "De Lekschutters" opgericht.

We hebben een adverten
tie geplaatst, dat we een
voorlichtings- en oprich
tingsavond op 29 septem
ber 1966 in het vereni
'gingsgebouw zouden hou
den. Op die avond kwa
men er 20 a 30 inensen,
aldus de verenigingsse
kretaris. De schietvereni
ging is gestart in een oude
boerenschuur van de heer
Van Harten. Later is zij
verhuisd naar Langerak.
Daar heeft zij een aantal
jaren in de kelderruimte
onder de maalderij' van v.
Eck gezeten. Dat was vol
gens de ,heer Schilt ook

geen oplossing. "We hebben van alles geprakizeerd en
tenslotte bij de gemeente aangeklopt. In samenspel
met de gemeentelijke ijsclub is in de herfst van 1975
deze zaak goed van de grond gekomen", vertelt de se
kretaris van "De Lekschutters" voorts.
De schietvereniging is op 26 november 1971koninklijk
goedgekeurd. Zij telt moinenteel ongeveer zo'n 50 le
den uit diverse plaatsen uit alle rangen en standen.
Dat we leden uit verschillende plaatsen hebben wordt
door de naamgeving al aangegeven", aldus de heer
Schilt. De schietvereniging heeft om de benodigde
gelde:!1 bijeen te krijgen ondermeer obligaties uitge
geven. Volgens de verenigingssekretaris moet het een
sport blijven, die voor iedereen te betalen blij'ft. De
inleg bedraagt 10 gulden en de maandcontributie

komt op 4 gulden. We verwachten nu een toename

van het ledenaantal. Wij
schieten metgeweer en
pistool. 's Maandags
avonds wordt van half
zeven tot half negen de
oefenavond gehouden. On
ze vereniging houcl!t wed
strijdavonden met plaat
sen zoals Oud-Alblas,
Bleskensgraaf, Wijngaar
den en Benschop", vertelt
de heer Schilt. Volgens
hem is de vereniging met
niks begonnen en heeft
nooit aanspraak gemaakt
op een subsidie. Nu zal
het volgens de heer Schilt
voor de vereniging finan
cieel gezien iets zwaarder
worden, maar er kunnen
zich nog steeds mensen
opgeven. Allicht dat er
nog personen zijn die iets
voor dergelijke sport voe
len. Nou, wat belet 'hen ? !
Het nieuwe gebouw van
"De Lekschutters" en de
ijsclub is door Rijkswater
staat ontworpen. Deze
dienst zal ook nog voor
de beplanting rondom het
gebouw zorgen. De ijs
club, "De Lekschutters"
en de gemeente Nieuw
poort heeft er een nieuw
gebouw bij gekregen om
terecht trots op te zij'n.

AVVA - NIEUWS
AVVA zal op de Paarden
markt vertegenwoordigd
zijn met een wijnstube.
Het geld wordt gebruikt
om ook de jeugd van on
ze vereniging in een
nieuw tenue te steken.

~CREZEE
AMEIDE DAM 6 TELEFOON (01836) 229
LOPIK· PR W ALEXANOERSTR '2 (03<175)700

HEROPENT
WINKEL

OP I\IIAANDAG
110KTOBER

Zie pagina 2 met fan
tastische feestaanbie

dingen ! !
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voor de kinderen tot 12 iaar: bii aanfc:oop voor f 10,- AtTUD PRIJS, met een

5chat aan artikelen, waaronder FOTO CAMERA'S, POLAROID CAMERA!

ELECTRONISCHE ZAKREKENMACHINES f 61,50 maar aileen deze week f 40,

ELECTRONISCHE ZAKREKENMACHINES
met geheugen f 68,50 aileen deze week f 55,-

Biibehorende ADAPTOR f 25,- aileen deze week f 20,-

DYMO KODEERTANGEN van f 18,75 voor 15,-

"HET-HELE-JAAR-DOOR-FOTOBOEK" bii on5 f 7,- REDUKTIE

NIEUW VOOR DE KIN-DEREN: DIN,GS BUMS het stempelvermaak, waar je
enorm plezier aan zult beleyen, f 2,75 aUeen deze week f 2,25

De nieuw5te 5pellen zoal5 LEVENSWEG - VIER OP EEN RIJ - VALKUIL - ZEESLAG
TANKSLAG - HEY TAXI - DAS 6!!
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Aanbiedingen:
••
••••
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m I
I, heropent vernieuwde zaak i
I Maandag 11 oktober om 9 uur ~
m geen o!~ciile opening maar wei veel extra aanbiedingen t.m. 16 oklobel' voor 01 ~
~ onze chenten. •

• Met de Termeise markt: II ledere 50. koper(ster) tot 1 januari "de Margrief of "Panorama" GRATIS ",
m Elk SOe kind tot 1 januari "Donald Duck" of "Tina" GRATIS

~ 15% korting op al onze spellen en legpuzzles

i 10% korting op al onze camera's en verrekijkers

5 super 8 smalfilms • &5,

3 CT 18 • 36 opnamen diafilms I 40,

bij aankoop voor een bedrag van I 25,- voor de
kinderen een leuk leitje, voor de ouderen ee_n zak·

.nietapparaatje .
', .
De gehe/e week
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PAARDENMARKTVOORDEEL ! ! . I
~ Philips Kleuren TV"
~ X 26 K 201 - 55

~
van 2395,"" NU VOOR / 1998,-- !!I

mleer grote kollektie ~
ml * Radio's en Afspeelapparatuur ~
m tegen sterk verlaagde prijzen en ~

m toch de nieuwste modellen. W

~ Kom geheel vrijblijvend luisteren!! I
,R IlEJi Iml I!!I! IElI IElI lilll 110'1. II!§!

Voor Iiethebbers van geluid en band hebben wij
aile 'aansluitsnoeren, pluggen enz. uit voorraad
leverbaar. Kom zeit maar uitzoeken.

NU / 325,--

NU / 260,-:"
NU / 199,--

NU / 58,--
NU / 79,--
NU / 99,--

Voor de DOE-HET-ZELVER op het gebied van
sanitair. Kranen, aile soldeertittingen. Aile p.v.c.
bochten en pijpen.

Ook UW'gulden is een "DAALDER" waard!
"tEFAL FRITUURPAN

van / 199,-- NU / 159,-
MQULlNEX GRIL plus BAKOVEN

van /290,-- NU / 259,-';'
BRA.UN HAIRSTYLlNGSET

van / 75,·", NU / 65,-
BRAUN HAIRSTYLlNGSET plus 2

van / 89,-- NU / 79,·
De laatste dubbeldeurs KOELKAST, 225 liter

van /868,-- NU / 599,··
275 liter van /978,·· NU / 699,·
ERRES KOELKAST, 140 liter NU / 299;--

ELEKTRO
HE 2000 /377,-

HOLLAND ELEKTRO
HE 1700 / 305,-

ELECTROLUX

PHILIPS KOFFIElETTERS:
4 A 5 KOPS / 64,50
7 A 8 KOPS / 89,00
9 A 10 KOPS /112,50

Marklaanbledingen
AFlUIGKAPPEN
BENRAAD van /328,-- NU / 249,--
DORDRECHT van /328,-- NU / 289,--
ATAG van /370/- NU / 319,--
NEFF van /410,-- NU /355,--
GRANDIOlE STOFlUIGERS, voor LAGE
PRIJZEN !!
HOLLAND

'\

Voor de DOE-HET-ZELVER op het gebied van
electra alles uit voorraad leverbaar en zeer
overzichtelijk opgehangen.

N.PEK&ZN.
MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE-TELEFOON 01836-271



CARAVANBOUWVAN DER HAGEN
MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens

en bagagewagens.

Caravanonderdelen en accessoires o.a.

VOORTENTEN - LUIFELS - KOELKASTEN - KACHELS en

CHEMISCHE TOILETTEN
Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUW
en BAGAGEWAGENS

* ELECTRISCHE INSTALLATIE·

Voor aanleg en vernieuwing van Uw

Paramasiebaan 2 - Tel. 01836-458 - Ameide,

D. v. d. Wijngaard
Electro-technisch installatiebureau

Maakuw DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES ult elgen slachterij

(Voorbouten, achterboutenen halve var
kens).

Gratis klaargemaakt - Vrljblijvend prijsopgaaf.

.Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838 - 224 - Noordeloos

teletoon

01836-598

Avento Caravans
EEN EXCLUSIEF NEOERLANDS PROOUKT
Afmeting 2.95 tot 7 meter

Priizen vanaf t 6495,00 tot

f 14.495.- incl. B.T.W.

uw administratie

belastingza~en

tho c. j. vandoorn

en

hazelaarlaan 70

amelde

worden vertrouwelljk en deskundig behandeld

door admlnistratlekantoor

HET ADRES VOOR
BOUWMATERIALEN, ZO
WEL .. NIEUW ALS
GEBRUIKT o.a.

GOLFPLATEN, Asbest
Gegalv., Polyester,

- VLAK ASBEST
- HOUT
- CREOSOLTPALEN
- DEUREN
- ISOLATIE

MATERIAAL
- MULTIPLEXPLATEN

in div. soortEjn en
. dikte.
- WANOSCHROOTJES

Vuren, Paranapine
BIJ

FRANK TREUREN
Burgm. Sioblaan 36
Meerkerk

__ Telefoon 01837 -1889

.Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGi::N geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddelijke dekking.
J. VAN DIE~EN JOH. HET LAM Johzn.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 Achthoven 46a, tel. 01836-.230

LEXMOND
Aile yerzekeringen en financieringen

-
Voor landbouwrisico's en verzekeringen geeHgende betrouwbare verzekeraars

Garage Hamoen
LEKOIJK 25 • TEL 01836·307 • AMEIDE

Off. dealer

Me. COI.MICK TRACTOREN
EN LANDBOUWWERKTUIGEN

Op VRIJDAG 8 OKTOBER 1976 zal het 25

jaar geleden zijn dat de Heer

KL. ALBLAS
in dienst ~rad als medewerker bij ons bedrijf.

Dit jubileum willen wij niet ongemerkt voor
bij laten gaan en daarom bieden wij hem
een receptie aan.

Degenen, die hem wensen te feliciteren wor
den gaarne verwacht op bovengenoemde da-
tum, tussen 5 - 7 uur, in- Cafe "Lekzicht" te
Ameide.

MEELFABRIEK

A. KRUVT B.V.
Ameide

Sub-dealer

G.M. PRODUKTEN:

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD,

CHEVROLET

Aile reparaties

OUE - BENZINE - GASOUE - ESSO

WIJ HOPEN U STEEDS VAN DIENST TE ZIJN I

Te koop
MAICO CROSS· MOTOR
bouwjaar 1976 - Vraagprijs t 3000,,, Te bevra
gen na 7 uur, tel. 01836 - 438.,

N. HAARS, Broekseweg 97 - Ameide
; ! ..



VERVEER
voor uw

. Bloembollen

8CREZEE
AMEIDE DAM 6 TEL[fOO~ 1018301 ,19

FOIO albums

Receptie albums

JOKE en GERRIT v. VEEN
Dorpsplein 2 - 3

Meerkerk
01837 -1700

J. F. Th. Blom
Dam 11, Ameide

* KINDERRINGETJ'ES en OORBELLEN enz.* HORLOGES en HORLOGEBA:NDEN* LEUKE AANBIEDINGEN uit onze PARFUMERIE* En een leuke sortering kleine
ANTI EKE VOORWERPEN waaronder een poor
zeer mooie OLiELAMPEN (staand).

Jntiek en Curiosa
BRENGEN DAAR:* GRENE KASTEN - GRENE EETHOEKEN

* Veel IJZERWERK, waaronder TREEFJES en
STRIJKIJZERS

* KARAFFEN - ROOKKASTEN enz.
* WEEGSCHALEN - KOFFIEMOLENS - POTTEN

REKKEN

Eerst Sigarotheek \NU

De vroegere tijden keren weer terug op het
Dorpsplein 3.

Curiosa Anita

om U van dienst te zijn met onze
heerlijke patat en diverse andere har
tige hapjes.

U bent btj ons harteiljk welkom I I

WIJ

KARINA en HARRY WOLFF
Vlietstraat 44
Schelluinen
01830 - 24449

Wij kunnen U een deskundig advieS geven door middel van KARINA
en HARRY WOLFF.

OEOPEND

Kom op de PAARDENMARKTDAG even bii ons binne'r1

kiiken, naar onze ruime sortering

Ook met de MARKTDAG ziin wlJ in Ameide met

onze PATATWAGEN

Heeft U een feest of sportevenemenl. Vraag ons
dan vrijblijvend inlichtingen.

CAFETARIA

"DE HALTE"
w. Bovekerk'

"tolstraat 6 - Telefoon' 01837 - 559 - Meerkerk

dick
holthaus

ENORME ~OLLEKTIE KOSTUUMS
Prijzen vanaf f 190,- tot f 475,

,Maak NU
gemakkelijk keus! !
Bij aankoop van 'n
kostuum ontvangt u
een overhemd kado
Geldig van 8 tot 16
oktober! !

DeBeterkleders

van Atot Z gekleed bij Zwijnenburg--$AZI2llliJm~mrn[[Jrnrn
- ' _Toistraat 17,.Meerkerk, tel. 01837-1401

'1m '1m 11:1' 'lill====:lBI 11m n;:m====lfi

I(~ .KLEUTE.RJACKS ~
m\t,~ gevoerd met kapuchon B

1!I v.a. f 38,95 ~

~ JASJES lEI

m borg gevoerd (mt. 80) ~

~
1!I1' v.a. f 68,95 W.

VloUe '"
lEI RIBPANTALONS ~

~
(mt 80) m

v.a. f 27,75 lEI

1!I MEUONCMR ~~===============~~=======
~ PA:::~' k1'", ,wart rnl

- u~knoopbare voering ill

~ Geruite JACKS lEI

. lEI in houthakkerstijl ~ .

~ LODEN JASSEN

~ RIBJASSEN ~

~ STREEFKERK ~
~ Hel adres voor al uw BABY-, KlEUTER en 1/'

B KINDERKLEDING m

~ Fransestraat 7 - Ameide - Tel. 01836 - 2:2 ~
~IEU 11;:1' 11;:1' liEU IGII 11m 11EI-- L ...J



VOORUW
ZEKERHEID

een vertrouwd buro
voor snelle en korrekte
afwlkkellng van al uw
schadeclalms :

Van der Ham

zljn voer

voor elke boer I

n~ VAN DER HAM

IIJI VEEVOEDER

Broekseweg 4 - Ameide - Tel. 01836 -701

f 10,-

Noordeloo$

OOK

UW ADRES

VOOR

SLlJTERIJ annex VERHUUR

,:tjfortuin"
F. J. GRAAF

Fransestraat 12 - Arnelde
Tel. 01836 - 355

I.f!'~~ l/, --•
'.

BLANC DE FRUITS
3 liter flessen VRUCHTENWIJN

Zolang de voorraad strekt, beleefd aanbevo
len'

Paardenmarkt-aanbiedingen
0.7 Liter WHISKY, Red Hackle

van f 16,95 voor f 13,9~<~\

1 Liter COEBERG BESSEN GENEVER '<.At

van f 12,70 voor f 11,95

1 Liter CLAERIJN JONGE GENEVER
van f 15,35 voor f 14,35

1 Liter DUJARDIN VlEUX
van f 15,20 voor f 14,20

1 Liter HENNEKENS JONGE GENEVER
f 12,50

1 Liter DE KETEL BESSEN GENEVER
f 9,75

1 Liter DE KETEL CITROEN BRANDEWIJN
f 9,75

Grote Waard 42

Zouwendijk 39

Tel. 01836 -508 - Ameide

.~

Belonsop.
Wlj staanklaarmetpremie

envakmanschap.

DE KRUYK b.\l
assurantien

f.30.-per maJl,perdag.
Vooru.

Als u dewinterschilder
aan'twerk zet.

Ais U van 8 november 1976 tot en met
25 februari 1977 binnenwerk laat uit
voeren, heeft het Bedrijfschap Schil
dersbedrijf een premie voor u.

Ook juist nu met de winter voor de
deur is DUBBELE BEGLAZING kos
tenbesparend door minder stookkos
ten en ook nog subsidie.

SCHILDERSBEDRIJF

J. den Hartog

S.lagerij J. v.d. Hek

Uitnodiging
U bent van harte welkom in onze geheel

vernieuwde zaak

g .
orCREZEE B.V.

I
Fransestraat 23

KWALITEITSVLEES en

VLEESWAREN

Ameide



MARKTWEEK-AANBIEDINGEN Geldig van 11 t.m. 16 oktober1976

17,95

een geheel

NU 5,50.

Royaal massief EIKEN BANKSTEL
pracht bekleding, gebloemd

1460,--
•

EIKEN BANKSTEL
Kelin loper 1525,--
Eenmalige aanbieding.

Voor wie van kwaliteit houdt!
Zeer zwaar import massief
EIKEN BANKSTEL
Volledige garantie.
Speciale marktprijs 2750,--

Union Polyether MATRAS
2 zijden doorgestikt
14 cm dik, dichtheid 35
Van 190,-- nu VOOi' 132,--

De nieuwe kollektie
DEKENS en flanellen LAKENS
is weer binnen
Flanellen LAKENS v.a.
Effen SLOPEN, wit
2 stuks 7,--

We hebben weer
nieuwe kollektie
NACHTGOED
~om eens kijken hoe mooi dot
IS.

JAPONSTOFFEN
in vele variaties, Denim, Tinne
roy, Corduroy en vele ruiten!

Diverse kwaliteiten en mode
kleuren.

UNI PULLIS NU 17,50
Lange mouw - diverse kleuren

•
De laatste mode
STREEPPULLIS 19,50
Lange mouw - aile maten

KINDERPULLlS,
aile maten

Pracht HERENANKLETS UNI•
12 kleuren NU 2,45 p.p.

,
Ais vanouds verkopen wij

+ FLANELLEN HEMDEN en

WOLLEN ONDERGOED

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Tevens ontvangt iedere koper, die voor f 25,

of meer besteedt:

, paar
rnerkpanly's KADO I

Keuze uit 4 kleuren
FRANSESTRAAT 15 - TELEFOON 235 - AMEIDE

10llllllllllll011ll1ll11ll101l1l1ll1ll1l011ll1ll1ll1l01ll11U1II1I01111111111110 1111111111110111111111111011111111111101111111111110111111111111011111111111101111111111110111111111111011111111111I01ll1l1ll11ll01l1ll1l1ll1l01ll1ll1ll1ll[I Stratenmakersbedrijl ~ I
~ AA .~~e~ ~= e~e =g e~~ ~= ~ ~r BtoekM>We~73 Tel. 01836·850 Amelde .;\e~'Oe~::::~~ I
9 e('#.' ~~O~ !
-=_;;= A~'" \\CI. =
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g ,-&0 Vraag vrijblijvend offerte ~
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SPECIAALZAAK 'WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

Zouwendijk '23 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249



Feestaanbiedingen aileen in de week van 11 - 16 oktober

Elektronische rekenmachines
in aile prijsklassen

schrijvend I 495. -
exel. B.T.W.

Pocketmachine nu 35.-

U bent hartelijk we/kom bij



Veilig Verkeer Nederland

. Onnodig te: zeggen dat het van wezenlijk belang is te
weten of we over voldoende gezichtsmogelijkheden
beschikken om ons in het verkeer verantwoord te
kunnen bewegen.

aantal tafels in het grote
restaurant, maar kunnen
als groepje ongestoord
gezamenlijk wat eten. Het
zaaltjebiedt ook aan
verenigingen de mogelijk
heid om er een vergad:e
ring te beleggen. Hetgeen
ons zowel voor de restau
ranthouder als de desbe
treffende groep een uit
komst blijkt. De uitbrei
ding is ingericht naar het
idee van eigenaar Geert
Vink en in de stijl van
het gehele restaurant. Er
staan een aantal tafeltjes
met in de hoek een open
haard. Aan de aankleding
is ons inziens veel zorg
besteed. Volgens hem vol
cloet de uitbreiding aan
de behoefte die er voor is.
Tevens is het sfeervolle
zaaltje een goede uitwijk
mogelijkheid met drukte
in de zaak. Er zijn week-

'ends, dat er 200 tot 300
personen in het restau
rant Brughuis dineren.
Dat zijn dan vaak ook
nog groepen! Op zo'n mo
ment kan de nieuwe uit
breiding gebruikt worden
door mensen, die saqmpjes
of met meerderen willen
komen dineren. Zij hoe
yen dan niet plaats te ne
men tussen een dergelijke
grote groep van mensen
maar knus neerstrijken in
het zaaltje. Een uitbrei
ding waar de eigenaar te
recht trots op is! De be
diening geldt als voor de
rest van de zaak. In een
woord uitstekend!

Keurslager C. VANDIJK
in de prijzen met worst
Wij zouden ODS voor kun
nen stellen, dat U zegt ,nu
gaat het vervelend wor
den steeds ptiblikaties
over keurslager C. van
Dijk, Meerkerk over ver
melding van behaalde
prijzen'.

Wij dachten dat zo'n op
merking misplaatst zou
zijn, want natuurlijk is 't
behalen van" een goud
keur:certificaat geen klei
nigheid.

Wij dachten, dat U als
lezer, consument en even
tueel klant van slagerij
Van Dijk er ook recht op
had om te weten dat Cees
weer het goudcertificaat
voor het seizoen 1976 voor
verse worst en bovendien

"het goudcertificaat voor
de grove en fijne rook..
worst heeftbehaald.
Wij wensen Cees en vader
Van Dijk veel succes !

bepaald groot, maar het
heeft weI de nodige cen
ten gekost", vertelt res
tauranthouder G. Vink.
Zijn zaak bood tot voor
kort diner-mogelijkheden
voor groepen van 50 tot
70 personen en een grote
zaal voor bruiloften, re
cepties en partijen tot 200
personen.

De uitbreiding biedt nu
plaats aan mensen," die in
klein verband gezellig
eens een keer willen di- '
neren.
Nou, die kunnen dan te
re:cht in het sfeervolle
zaaltje.

Ze behoeven nu niet meer
plaats te nemen aan een

Donderdag"14oktober

Ameidese

Paardenmarkt
De keuring van paarden, veulens en pony's zal weer
de hoofdmoot vormen van de Ameidese Paardenmarkt.
Ieder jaar weer komen er meer kraampjes bij en zijn
diverse straten ingenomen door marktkooplieden die
hun waren aan de man trachten te brengen.

Hieronder voIgt het programma van 14 oktober :

14.30 uur: Tuigpaardenshow;

15.00 uur: Nationale Ringrij'derij met tilbury's en
showwagens;
Ringrijderij op losse paarden en pony's.

19.00 uur: Start van de 15e AK.A-rit een oriente
ringsrit voor auto's over ca. 60 km.
Start op het industrieterrein te Ameide.
Inschrijven om 18.30 uur bij garage de
Groot.

Het zal weer als" vanouds e:en" gezellige familiedag
worden waarbij weer duizenden Ameide zullen bezoe
ken.

MEERKERK - Het Meel'kerkse restaurant Brughuis
- in de volksmond nog hardnekkig "Sap en Sap" ge
noemd - heeft een nieuwe uitbreiding ondergaan. Dat
restauranthouder Geert Vink een dynamisch mens is
zal bij de lezer van "De Wegwijzer" weI bekend zijn
en dat zijn specialiteiten uitstekend zijn behoeft niet
nader te worden toegelicht. -

Restaurant Brughuis onderging

uitbreiding

"De mensen zeggen: wat
gaat het toch slecht in de
horeca, maar d~ zeg: het
gaat heel erg best in de
horeca. Je moet je pu
bliek goed behandelen, ze
komen tenslotte vrijwillig
en moeten ook weer vrij
willig terug willen ko
men", zegt de eigenaar.

"Rechts naast de voordeur
heeft hij een klein maar
sfeervol zaaltje laten cre
eren. Daar is een zeer
exclusieve diner-moge
lijkheid tot ongeveer 20
personen geschapen.

DE SFEER IS
BEPALEND VOOR
EEN ZAAK
"Deze uitbreiding is nietLadyshop

diepte kunt waarnemen.
Met andere woorden of u
onder moeilijke omstan
digheden afstanden en
_dus ook snelheden kunt
schatten en/of bepalen.
Ook ontvangt u uitsluitsel
over de oogspierbalans,
dieook van belang is
voor een goede waarne
mingo De test is gratis en
anoniem.
Het resultaat krijgt u in
de vorm van een beoorde
lirigsstaatje direct mee.
Deze zo belangrijke ogen
test kunt u zich laten af
nemen in de informatie
auto van Veilig Verkeer
Nederland op onze paar
denmarkt 14 oktober a.s.

Van Toor veel succes!

Tijdens de eerste
openingsdagen waar
iedereen d.m.v.een folder
bericht .van kreeg golden
bijzonder aantrekkelijke
aanbiedingen.

Arg., Lucia en Elvi cou
ture voor de mod'ieuze
klassieke vrouw die zich
nog jong, voelt. In de kol
lectie van Van Toor Fas
hion vindt U een sterk ge
varieerd geheel van Man
tels, J aponnen, Rokken en
Blouses, Pakjes, Panta
Ions enz. enz.

Van Toor Fashion, een
jong en zeer dynamisch
bedrijf voert een bijzon
der modische collectie
volledig in overeenstem
ming met de eisen van de
modieuze vrouw. Door
haar bekende naam in de
confectie wereld heeft
Van Toor Fashion een
kollektie met vele Euro
pese topmerken.

Dit wordtgezien als de
grote kracht van dit be~

drijf. Enkele van deze
merken zijn: Betty Bar
clay, Gil Bret, Vera-Mont
Paris, . voor de jonge
vrouw.

Het oog is betrouwbaarder danl1et oor, heeft eens een
hoogleraal' gesteld. Hiermede wi! dan tevens gezegd
zijn, dat bijna aIle beslissingen in het verkeer geba
seerd zijn op visuele waarnemingen. Dus op" wat .met
het oog gezien wordt.

Sinds november 1972 is van Toor Fashion in het Ma
kado Center,te Nieuwegein met succes gevestigd. Door
enerzijds de snel wisseleJ1de modetendenzen en ander
zijds de image-verandering van Van Toor Fashion is
op woensdag 15 september om 9.00 uur de geheel
vel'ilieuwde Ladyshop van dit uit nog 7 speciaalzaken
bestaand bedrijf geopend voor haar zeer gewaarde
clienten.

~"}.)ernieuwde
'Van Toor

Vandaar ook dat Veilig
Verkeer Nederland er zo

r¥~el waarde aan hec?t
~"Jiddels een eenvoudige,
;')riaar voldoende betrouw-

bare ogentest zo veel mo
gelijk mensen in de gele
genheid te stellen zich te
doen informeren Of zij
over die vo1doende ge
zichtsmogelijkheden be
schikken.
Met de Topcon Screenos
cope wordt in enkele mi
nuten uw gezichts
scherpte, van elk oog
apart en van beide ogen
gezamenlijk onderzocht
en bovendien vastgesteld
of u, louter op grond van
het stereocopisch zien,
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Voor een
COMPLEET VERZORGDE WONING

Sligier's
WONINGINRICHTING

AMEIDE
J. W, v. Puttestraal 6-8 Tel. 01836 - 501
SCHOONHOVEN
Koestraal 101 Tel. 01823 - 2450

14 oktober paardenmarkt
in Termei

Wat loekt U? .
Een paard voor Uw plezier, een paard om U snel mee te
verplaatsen of een paard voor het zware werk.

Vraag bii onze stal eens naar de

Raspaarden van FORD
de

Renpaarden van OPEL
of de

Werkpaarden van EBRO-TRUCKS
Gaarne geven wij U aile gewenste inlichtingen om Uw probleem zo

~ goed mogelijk op Ie lossen.

I~ '" AUTOMOBIELBEDRIJF

"ElM DE GROOT b.v.
IAMEIDE INDUSTRIEWEG 4 TELEFOON 01836-402



Tevens: Agentschap Nederlandsche Middenstandsspaarbank

VERVEER
voor uw
Bruidswerk

,,'t ij?ttltJinktltjt"

Heeft U een
INSTRUMENT
te keep?

Waarschuw dan de
Muziekschool

Telefoon 01830 - 31976
Oir. Eduard Nieland.

TE KOOP:

Gearartz
OLiEKACHEL
4% jaar oud, in goede
staat.

Te bevragen bij
J. v. LEER
Broekseweg 76 - Ameide

- ADMINISTRATIES - FINANCIERINGEN

PERSOONLIJKE LENINGEN

voorstraat 6 -
telefoon 01836 - 340

81l01836 - 340
na 18.00 uur 01843 - 370

01830-22907

DEN HARTOG ASSURANTIE . AMEIDE

Ook in onze kraam op DE MARKT

Wij hebben de allernieuwste modellen van
"PRONTO"

voor zware arbeid o.a:
De PRONTO - sportal - super

Oit horloge is: valvrij: 100% waterdicht, be
veiligd tegen magnetische velden, kristal
glas, automatisch, en geheel staal, met da
tum, die supersnel op tijd gezet kan worden.

De prijs f 238,-

Er is a'l een PRONTO - sportal,
niet automatisch voor f 176,-

De PRONTO - collectie,
ligt klaar om door U gezien te worden! .

Zilveren sierraden zijn "in", daarom hebben
wij ingekocht grote collecties ARMBANDEN,

OORHANGERS, OORKNOPPEN, RINGEN,
COLLIERS, teveel om op te noemen.

Als "HUIS MET DE KLOK"
hebben wij ook veel klokken, maar ook veel
wekkers, met en zonder snoer, of met radio,

waaronder de nieuwste soorten.

Niet te vergeten, de serie batterij wekkers en
keuken klokken, voor een speciale prijs, en

dat is f 30,-; dat vindt U nergens

Weest prijsbewust, koop bij Uw vakman, die
zelf repareren kan.

HET AORES IS:

G. J. van der VLlES - MEERKERK
Gorcumsestraat 6 - Telefoon 01837 -1424

Het Huis met de Klok

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN -

Uw adviseur in:



SCHOENEN
PANTOFFELS

Natuurlljk ook een exclusieve sorterlng
LUXE· en
HUISHOUDELlJKE
ARTIKELEN

NATUURLlJK . . .. ER IS WEER VOLOP KEUS VOOR JONG EN OUD Naast LEGO-bouwstenen Matchbox minla
tuur auto's.

IN DE NIEUWSTE HERFST- EN WINTERMODE.. ,
Tijdens de PAARDENMARKT verschillende VOORDEUGE aanbiedingen

••••••••••••••••

AlEmE

Speclaal yoor de marlddag weer 88n

grate sorterlng

SPEELGOED

•
•Irma

Kiest kleur uit de voorraad bij

BENEDENI)AMSESTRAAT, TELEFOON 01836 - 251

Juwelier Rikkoert
Reeds generaties voor goede Service van
uw Uurwerken en Sieraden.

Haven 1 +5 - Schoonhoven Tel. 01823-2651

Voor boodschappen: Electr. Techn. Bur.
Verhoeven B.V., J. W. v. Puttestr., Ameide

H. Helsloot, Broekseweg 19, Ameide.

VOETVERZORGING
Nieuwland en omstr.

Behandeling volgens af~

spraak, ook bij U aan
huis.

Liefst 's avonds bellen.

Gedipl. PEDICURE
NEL MOURIK

Kwakernaak 18,
Nieuwland
Tel. 01837-1912
B.g.g. 01831 -1321

TER KENNISMAKING MET ONZE

totaal vernieuwde meube/showroom
geven wii onze MEUBELS

tijdens de marktweek een feestprijs
* ZWAAR EIKEN BERGMEUBEL, veeI massief

met gar... van 2698,50 MARKTPRIJS 2200,--

* Zeer apart, modern EIKEN WANDMEUBEL,
300 em lang, v. 3742,-- MARKTPRIJS 3000,--

* Exclusief zwart/wit WANDMEUBEL, verfijnde
afwerking, veel bergruimte .

MARKTPRIJS 2100,--

* PRACHT LEREN DRAAIFAUTEUILS
MARKTPRIJS 700,--

* HOGE .SKANDINAVISCHE
LEREN FAUTEUILS MARKTPRIJS 595,--

* ENEEN GROTE KOLLEKTIE
KLEINMEUBELEN

* PUUR LEREN HOEKBANK-SET, met tafel
van 5175,--, MARKTPRIJS 4500,--

* APART GEDESSINEERD HOEKBANK-SET
feestpriis maar net 2000,--

* EIKEN BANKSTEL - met 100 % wollen
Mohair van 2935,- MARKTPRIJS 2500,--

* PRACHTIG MODERNE HOEKBANKSET
handgeweven stof, van 3260,--

MARKTPRIJS 3000,--

* MASSIEF EIKEN BANKSTEL, gebloemde
stof van 2675,-- MARKTPRIJS 2000,--

* MODERNE ZILVERGRIJZE SLAAPKAMER
140 breed eompleet met kommode
en spiegel van 1585,-- MARKTPRIJS 1200,--

* PRACHT EIKEN SLAAPKAMER 140 breed
met bergruimte, kommode en spiegel (C:;enoemde prijzen zolang de voorraad strekt en

. van 1927,-- MARKTPRIJS 1500,-- aileen in de marktweek)

LOOP EENS BINNEN, HET VERPLICHT U TOT NIETS

STREEFKERK DE BETERE INTERIEURVERZORGING
Fransestraat ·7 - Telefoon 01836 - 212 - Ameide



de najaarskollektie is binnen!
Doe 'zoalJs 'VeIen: maak uw keus

vla'k bij huiS

1 Modieuze ~neroy jlllptm. met
revers, garnering, ceintuur in
'bruin-zwart grijs in de maten

36 ,tim 46

129,-
2 Sportieve mantel in trenchcoat

'stijl met capuchon
i'n de rnaten 36 tim 48

19,8,-
3 Modieuze mantel in £lanel

zwart/groen/bruin
in de maten 36 tm 48

170,-
4 Regenmantel in zwart garbar

dine kwali'teilt en mo'd~eus

;2:20,
5 Mooie gedes'sineerdeblousse
in soepele 'kwalitei't in camel

in de maten 38 tim 46

5:5,-
GeV'Oerde £lanel rook in camel en

'brique en zwart
in 'de maten 36 tim 46

65,-

Behang opruiming!!
AL ONS VOORRADIG BEHANG moet weg - STERK VER

LAAGDE PRIJZEN (geldig de gehele maand oktober)

ARM en RIJK

51aagl bii van Dijk .~~));
Enorme sortering

Schitterende WANDTEGELS van jute, Iinnen,
wol, wilde zijde met bijpassende gordijnstof,
rolgordijnen.

FOTO BEHANG, op maat voor uw wand.

Wol en Handwerken
Dames en Herenvesten
Truien, o.a. Schipperstruien
Pully's - Regenpakken
Hoeden, Petten, Overhemden

ERKELENS-lANGERAK

KURK PLATEN om te spijkeren
KURK BEHANG
KURK voor plafond

Tel. 03474 - 229Dorpsstraat 72
LEXMOND

* Ook onze BENZINE blijft goed
koper!

BRANDSTOFFENHANDEL

HET STOOKSEIZOEN IS WEER
BEGONNEN

Belt U tiidig voor uw OLiE BESTEt
LING?

Het adres om voordelig warm
te zitten is:

Van lessen
VERF - BEHANG - ZONWERING

BROEKSEWEG 3 - AMEIDE
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Echt iets voor fijnproevers en dat haal je bij
TOPSLAGER

Cellier des Dauphins
"Villages" is een Cotes du
RhOne wijn die door de
Union des Vignerons in
Tulette gebotteld is en
daardoor met recht de
strenge kwaliteitsgaran
tie: Appelation ContrOlee
van de Franse staat mag
dragen.
"Tulette ligt midden in 't
distrikt van de 14 dorpen
die de kwalifikatie Appe
lation Cotes du RhOne
Villages Contralee mogen
voeren".
Cotes du RhOne wijn, en
dus ook deze, kan meteen
gedronken worden, maar
leent zich ook uitstekend
om een aantal jaren (5 - 7)
te bewaren.
De rode Cotes du Rhone
wijn kan het best iets on
der kamertemperatuur
gedronken worden en
smaakt, behalve op het
gezellige avondje met
kaas of andere vleesh9.p
jes, uitstekenq bij gekruid
vlees, fondue, wildgetech
ten en barbecues. Smaak
geur en dieprode kleur
komen het best tot zijn
recht in een groot model
wijnglas.
Verdere inlichtingen wor
den U gaarne verstrekt,
over wijn door de heer F.
J. Graaf, Slijterij "'t For
tuin".

VERVEER
voor al uw
Bloemwerk

MUZIEKVERENIGING
"UNIE" NAAR LEIDEN
De muziekvereniging
"Unie" neemt op zaterdag
6 november a.s. deel aan
het najaarsmuziekfeest te
Leiden. "Unie" komt uit
in de ereafdeling.
Degenen die interesse
hebben om mee naar Lei
den te gaan, kunnen zich
bij elk lid opgeventot en
met 19 oktober.

Telefoon 01836 - 336

Naar het gewicht

een dikbil raden is

van

Voor
elk
wat
wils

Molenstraat 41
Ameide

J. JONGKIND

wei leuk, maar ...

met de MARKTDAG

zO'n lTIals
stuk vlee.
op tafel is toch wei even anders,
want ie sniidt er o.a. van

* heerliike biefstuk* malse doorr. lappen* heerliik soepvlees* lekker gehakt* en vele soorten
vleeswaren

In november bij slijterij ,,'t FORTUIN" wederom 2.
wijnpr!oeverijen. op donderdagavond. U wordt nog in
gelicht over de data. Bier alvast cen van onze wijnen
nadex toegelicht.

.WIJNPROEVEN

Vraag ons eens prijsopgave

Kom ook eens binnen in

Cafe - Petit - Restaurant

Kom gezellig eens wat drinken of eten bij

ARIE en NEL SLOB
Lekdijk 30 Telefoon 01836 - 244
Ameide

Misschien een BRUILOFT of PARTIJ?

N.PEK&ZN.
Ameide
zoekt voor zo spoedig mogelijk 1112 dag

HULP
voorhetschoonhouden van de winkel

Het cafe met sfeer !

Ondervind hoe gezellig het is!

* Onze nieuwe biliarttafel
staat klaar voor de lief
h~bbers van een gezellig
partiitie biliart.

Houdt U meer van een onderonsje
a'an de bar. Ook voor die Iiefheb
bers is er ruime gelegenheid.

~···················································1;"Jpeciaal voor de marktdag bii ons:cr * LEVENDE MUZIEK! •
I •..........................•.........,



Maak zelf eens een

* HOUTEN WAND

Om dit te kunnen realise~

ren zullen zij hun kraeh
ten moeten bundelen in 'n
WATERSPORTVERENI
GING. Hiertoe willen wij
een opriehtingsvergade
ring beleggen.

Alvorens tot het uitsehrij
ven hiervan over te gaan,
zouden wij gelnteresseer
den willen verzoeken kon
takt op te nemen met het
opriehtingseomite, per
adres A. M. de Jonge,
Liesveldweg 22, t~l. 511.

WATERSPORTERS

VERVEER
voor al uw
Bloemen en
Planten

In Ameide zijn toeh velen
die graag hun boe
dieht bij huis zouden wil
len hebben.

Vroeg donker dus •••

gezellige avonden! om

te knutselen!!

Diverse mooie en duurza
me houtsoorten.

Vraag er eens naar !

Grote BOMEN en STRUIKEN
CONIFEREN tot 2.50 m.
HEIDE

in veel soorten voor 1.50
Aile ~eplanting en bloem
bollen.
Volop voorradig:

DOE-HET-ZELF en TIMMERBEDRIJF

"DE VAKMAN"
Gijs v. d. Berg Henk Spek
Zouwendijk 26 - Tel. 01837-1405-1662
MEERKERK

VERDER:* TEGELS, HEKWERKEN* B.IELZEN, KEIEN, VIJVERS
enz. enz.

Advies en offertes zlln gratis en vrll
blijvend.

'C:uincentrum C. SPEK
Kortenhoevensedijk 5 - Lexmond - 03474-573

Geopend maandag, vrijdag en zaterdag

De her'sl is de
besle planllijd I

PLAATST NU ZELF EEN

nieuwe keuken
Ook hiervoor geven wij U gaarne ad
vies.

Kom er eens over praten. De Vakman
weet er aHes van.

20 KOOPWONINGEN
waarvan de hoekwoningen (10 stuks)
voorzien zijn van een garage. De tussen
woningen vallen in de premiesector
(voor inwonenden en economisch ge
bondenen van Ameide)

Prijzen voor de premiewoningen
vanaf f 114.800,- k.k.

Hoekwoningen f 129.800,- k.k.

Ind.: L-vormige woonkamer met open
keuken, hal, toilet.
Boven 3 slaapkamers, badkamer met
ligbad en 2e toilet. Grote kamer op 2e
verdieping.

Inlichlingen en bemiddeling : (M]
Makelaarskantoor 11111
Weeda en Jellema, UdNBM

,Hoogeindsestr. 6 - Tiel - Tel. 03440-7500-8300
B.g.g. 03455 - 3300.

Donderdag 14 oktober staan wij met Jan Ha
gel bij de fabriek van H. Kruyt

is een omgeving waar Uw kind er ge
woon even uit is.
Uw kind speelt eens met andere kinde
ren en met ander speelgoed.
Ais u dit ook belangrijk vindt, moet u
gewoon eens komen kijken.
Voor kinderen van 2 tot 3 jaar kan dat
op maandag- en woensdagochtend van
9.00-11.30 uur.
Voor kinderen van 3 tot 4 jaar kan dat
op dinsdag- en donderdagochtend van
9.00 - 11.30 uur.

DE PEUTERSPEELZAAL
is aan de J. W. v. Puttestraat (de oude
Chr. school).

U kunt uwkind op de peuterspeelzaal opge
ven of een van de leidsters beHen op toestel
654 (Anneke Bakker).

JAN HAGEL
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Afdeling Ameide - Tienhoven

De Peuterspeelzaal

,

TE AMEIDB
7 km van Vianen kunnen wij U te koop
aanbieden

..
DE SMIKKELBAR
Evenals vorige jaren zullen wij op onze jaarlijkse
paardenmar'kt aanwezig zijn met onze "traditionele"
smikkelbar.

Ook dit jaar zullen we
werken voor het vereni
gingsgebouw, met als the
rna:
;,Allemaal in touw, voor
het verenigingsgebouw".

Dit jaar verkopen we zo
als gewoonlijk poffertjes,
soep, koffie, diverse fris-
dranken, maar we
hebben ditmaal ook de
hand kunnen Ieggen op

een partij "JAN HAGEL".
Komt U eens aanwippen
op de marktdag voor een
gezellig kopje koffie en
een Iekker hapje.
Wij hopen U weer volle
dig van dienst te kunnen
zijn, en houdt U dan in
gedachten, dat het aUe
maal ten goede komt aan
ons verenigingsgebouw.
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P.v. De Snelvlucht te Ameide

beurt geweest. Nu is
Ameide aan de beurt.
Naast het huldigen van de
kampioenen is er een
feest-avond georgani
seerd.
De commissie is erin ge
slaagd een Top-Amateur
gezelschap te contracte
ren.
Het is het Residentierevue
gezelschap uit Den Haag.
Dit is voor Ameide iets
unieks. Dit gezelschap,
bestaande uit ca. 30 per
sonen treedt 01. alleen
maar op in grote steden.
Voor circa 100 belangstel
lenden buiten de zgn. dui
venwereld is er gelegen
heid om deze unieke
avond bij te wonen.
U dient weI zo vroeg mo
gelijk aanwezig te zijn,
aangezien maar voor een
beperkt aantal personen
plaats is.
De toegang is gratis, aan
vang half acht, zaal open
zeven uur.
U bent zolang de zaal niet
vol is van harte welkom.

Beroemde Franse organiste
speelt in Nieuwpoort

Deinternationaal bekende Franse orgelvirtuose Mi
. chelle Leclerc hoopt op dinsdag 12 oktober a.s. aan
I vang 8 uur 's-avonds een orgelbespeling te geven op

het beroemde Van den Heuvel - orgel.
Toen in 1973 het fraaie kerkinterieur van Nieuwpoorts
Hervormde kerk na een grondige restauratie weer in
gebruik werd genomen kon niemand vermoeden dat
het nieuw gebouwde orgel in deze kerk nog eens in
ternationale bekendheid zou gaan krijgen.

Reeds vele mal~m is het
instrument nu voor de ra
dio geweest (Via NCRV,
EO en AVRO) en nog
steeds vinden er tal van
opnam:en plaats.
Dinsdag a.s. hoopt zij een
zeer aantrekkelijk pro
gramma uit te voeren. Zij
speelt de Preludium en
Fuga in a-moll en de So
nate in G-dur van Bach,
Choralaria: "Vater unser
im Himmelreich" van
B6hm, Concerto in h-moll
van Walther, Fuga in g
moll van Reincken, Inter
mezzo van Vierne, Noel
Bourguignon van Fleury,
Choral: "Dans une douce
joue" van Langlais en de
bekende virtuose Toccata
"Tu es Petra" van Mulet.
Tevens zal er deze avond
enige samenzang zijn, be
geleiddoor de bekende
Haagse organist Ben van
Oosten.
Na afloop van het concert
is er voor· ieder gelegen
heid om kennis te maken
met de organiste en kan
men haar grammofoon
platen kopen ten bate van
het restauratiefonds der
kerk.
Ongetwijfeld zullen velen
getuigen willen zijn van
deze zeer bijzondere
avond en de orgelcommis
sie nodigt ieder uit.

De postduivenver. van Asperen, Gorinchem, Leerdam
en Ameide hebben ongeveer 20 jaar geleden besloten
om in o~derling verband tegen elkaar te concoursen.
Hieruit is de C.C. Leerdam en Omstreken ontstaan.
Ieder lid van deze vereniging vliegt derhalve in het
seizoen met djn duiven zowel in plaatselijk als regio
naal concours.
In regionaal verband con
coursen zo'n 170 leden te
gen elkaar met elke week
een deelname van gemid
deld 1500 duiven.
Om kampioen te worden
moet men elke week bij
de eersten zijn.
U kunt weI begrijpen, dat
de kampioen van hoge
huize moet komen en
derhalve over goede dui
ven moet beschikken. Te
vens moet men zelf een
hele uitgekiende ,duiven
boer" zijn. Het is daarom
een hele eer om tot de
TOP-TIEN te behoren.
Uit onze ver. behoren de
comb. Koekman - van
Bruggen, B. Verhey en
Zn., H. Ros, H. Bouw
meester en R. Haringsma
regelmatig tot de kam
pioenen.
Tot voor 2 jaar werden de
kampioenen op de jaar
vergadering gehuldigd.
Hierin is door een com
missie verandering ge
bracht. Leerdam en Go
rinchem zijn al aan de
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Koude schotels aan huis?

Bruiloft, Party of Receptie ?
T

Vergadering of Diner?

"Brughuis'l I
De zaak wvaar U vroeg moel reserveren maar allijd sla8g1
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Ais het Paardenmarkt geweest IS, breekt de

winter aan!
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Dan gaat Unaar:

Maar ... ook de soms donkere dagen kunt

U zo echt gezellig maken met SFEERVOLLE
VERLICHTING.

Maak eens keus uit onze geheel nie:uwe
KOLLEKTIE LAMPEN!

Ook lange winteravonden zijn zo veel ge

zelliger als U in het bezit bent van een

GOEDE T.V. of RADIO!

Kom eens kijken naar onze sortering tegen
billijke prijzen.

• J. W. VAN PUTTESTRAAT 73

TELEFOON 01836 - 232, b.g.g. 614

* Bespaar veel ellende en ergernis! WILT U VOORDELIG DE WINTER DOOR??

Oat kan tach!
Let maar eens opt
Als U in de wintermaanden Uw huis laat opknappen
ontvangt U voor Winterschilderwerk f 30,-- per
dag per man subsidie!
Oat scheelt U nog al wat!

Neem voor de winter nog

dubbele beglazing
in ± 4 weken leverbaar. Dat scheelt U guldens in de
stookkosten en bovendien krijgt U nu nQg steeds
subsidie.

OOK BEHANGEN kan nu nog VOORDELIG
want onze voorraad moet weg voor gereduceerde
prijzen.
Onze rekken moeten leeg voor de nieuwe dessins!

NOG EEN GOEDE TIP!
Haal uw verf bij de "SCHILDER", dan hebt U goede
kwaliteit en deskundig advies.

Zoals U ziet voor wintervoordeel naar SCHILDERSBEDRIJF

B. den Ottelander

* Laat uw wagen voor het winter
wordt eerst vakkundig door onsna

kijken.

* Tevens verzorgen wij het inbouwen
van een gasinstallatie van uitmun

tende kwaliteit.

* Verkoop L.P.G. en BENZINE

Fa. 6ebr. v. Tnijl
Zouwendijk 125

Meerkerk
Telefoon 01837 - 1412

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's Bazeldijk 15a Telefoon 01837 -1295 Meerkerk

naar

Voor een "GOEDE" sortering

LEXMOND

Grote voorraad
Billijke prijzenenz.

KLOMPEN
LAARZEN
PANTOFFELS
MUlLEN

A. SPEK
SCHOENEN


