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'UITGAV~: DRUKKERIJ CREZ~E, AMEIDE

'DERTIENDE JAARGANG NO.7

IOKTOBER 1977

Verschijnt maandelijks

Oplage 6000 exemplaren

Wordt gratis verspreld in Arnelde, Tlenhoven, langerak, Nleuwpoort, Goudrlaan, Noord.'~
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, lexrnond, Hel- en Boeicop, leerbroek en..Nleuwland

(door
Pieter A. Kerkwijk)

In de eerste wereldoorlog is Klaas Pek inL~m

gerak terechtgekomen. Daar deed hij in 1ste
ins,tantie ook nog het boerenwerk bij zijn 'opa.

Van Ill,echanisatie was toen natuurlijkl'log
g~en sprake. Alles ging nog met de hand.

"We begonnen om's nacht.s kwart overd:rie
tot's avonds 7 uur", antwoor~t hij desge-
vraagd. '

Klaas leek aanleg te hebben voor hetti,:m
mervak. En om zich daarin te bekwarri"en
werd hij timmerman. Zijn werkgever-s/
vroeger zoude~ die weI patroons geheten~~'b

ben - waren onder andere Mouthaanuit
Nieuwpoort en Mo".ls Versluis; De laatste
wopnd'e in Langerak in deWaal. Klaas k\~ll.m
er aI,s timlnerinansknechtj~. '

Het wereldwonder op vier,wielen !
Nogsteeds woonde Klaas bij zijn opa in Lan
gerak, toen er een zoon van Ds. Janssen te
rug kwam uit Amerika. Deze zoonvan de do
minee had een aantal jaren gewcrkt in'dit
grate land aan de andere kant van de enorme
pIa,s "de Atlantische Oceaan". De terugkoinst
van zoon Bram was op zichzelf niet zo'n grate
bijzonderheid, maar wat hij meebracht..... ;; ...
deed heel Langerak uitlopen! "Met de Hol
land-Amerikalijn bracht hij een bus mee naar
het dorp aan de Lek. Er waren toen in ons
land nog geen auto's laat staan autobussen.

De mensen liepen Langera!-{ uit om 't wereld
wonder op 4 wielen te aanschouwen. Hij gaf
toenopdracht voor de bouw van een garage
voor de omnibus", vertelt Klaas Pek. Volgens
hem riepen de mensen toendertijd toen ze het
vehikel aanschouwden, dat het een ding was
zonder paard er voor.

Terwijl Klaas dit vertelt zien we de hele toe
stand voor ons. We denken onbewust aan het
liedje, ,de olieman heeft ee~ Fordje opgedaan'
van de onvergetelijke Louis Davids.

Bram Janssen vroeg of Pek niet bij hem in
dienst wilde komen. Ja ...... als b".l'schauffeur ,!

Pek bezat geen rijbewijs. Dat is niet 'zo ver~

wonderlifk aJ.s men bedenkt, dat niemand aari
autorijden dacht toendertijd.

Voor vervolg zie p,agina 3

Uitnodiging Restaurant "Bruighuis",

zie advertentie op pagina2.

"Je leefde toen heel anders dan nu. Vroeger
moest je aIle·s lopend doen. Tegenwoordig is
er niets meer mooi of goed voor de mensen",
zegt Klaas, wijs geworden door de jare~. Vol
gens hem wa·s het een armoedige tijd. Daama
geeft Pek zijn visie op de tegenwoordige tijd
me~ al zijn nie'J:wigheden. Zijn kritiekop be~

paalde toestanden in onze maatschappij' liegt
er beslist niet om. Mag hij even?! ? !

"Vroeger was er geenomscholing bij. Mijn
vader werkte biJ een kaashandelaar. Die han
delaren verkochten naast "het kaas uit 't
vuistje" ook nog meel. Na de lagere school
moe-st ik meteen naar boer Maat in 't Achter
land, vertelt Klaas Pek. Later ging Klaas
naar Langerak en werkte er onder andere bij
boer Maaswaal. De laatste deed ook nog aan
paardenhandel. En alsof het de gewoonste
zaak van de wereld i,g vertelt Klaas hierover :
"Wij liepen met de paarden naar de markten
in Gouda, Gorinchem en Utrecht. Als we dan
een beetje geluk hadden konden we terug met
het spoortreintje naar Schoonh,oven. Van
Dtrecht naarVreesvvijk maakten we nog V\Tel',
gebruik van de paardetram(trem). '

De paarden die' de tram trokke~ werden on
derweg regelmatig verwisseld". We zijn even
,stH van dit verhaal en konkluderen dat er
veel veranderd is in onze wereld. Het kan
niet, anders gingen we nu met de a".lto naar
het toilet! Nietalleen de maatsdhappij' is
veranderd maar ook de mens.

Klaas Pek: "Een Ameidenaardie veel kan verhalenr'

Lopend naar Gouda, Utrecht en Gorinch,em
We vragen KlaasPe!-{naarzijn jeugdjaren.

AMEIDE -Wie kent Klaas Pek niet?!?!
I)e 74-jarige Ameidenaar verzorgt nog steeds
.ziekenvervoer. En ondanks het fei't dat Klaas
,niet over een rijbewijs beschikt maar over
een rijkaart, is hem dat nog al'tijd weI toe-

.' vertrouwd.

Het laat zich nietmoeilijk ,raden, da't Pek vele
'uren op de weg heeft gezeten. En belevenis
sen! ? !? "Man zwijg er over, ik zou er een
Statenlbijbel over 'vol kunnen schrijven", zegt
Klaas zelf. En inderdaad • . . . Peik: kan er
uren over vertellen.

In eerste instantie moet Klaas net aI,s een
motor wat warmdraaien, maar eenmaal op
temperatu'.lr is hij met de pen niet meer bij te
benen. Dan gaat hij als een formule I-wa
gen! ! ! Zijnvrouw, Ariaantje van Middel

)wop moet hem dan nog weI eens bijremmen.
1~:eek werd als Nicolaas Pek in d'e burgerlijke

,,;;\.stand te Groot~Ammers ingeschreven in 1903.
" L;ijn wederhelft Ariaan '!:l zag het eer.ste le-

ven§JJ.icht te . n om maar metee~

de burgep" " af te werken; ze hebben
elkaar .. de ,Langerakse dijk leren kennen:
,Het is Ariaarltje die hierop antwoordgeeft
alsofhet een vanzelf,sprekendheid is. En ons
~ de man van de krant - observeert ze heel

, zorgvuldig, want eigenlij1k hoeft het helemaal
niet voor haar!



Dit is een tJitnodiging aan

VISLIEFHEBBERS

en een uitdaging aan

VISKENNERS

Restaurant ,:II,ghuis"
TOLSTRAAT 34 MEERKERK

Organiseert 3 SPECIALE VISD'A~EN op VRIJDAG 7, ZATE,RDAG 8 en ZON-

DAG 9 OKTOBER. '

Geniet van zuivere PALING, gerookt, gebakken of gestoofd. Van TONG PI

CASSOof TONG VERONIQUE. Van TONGSCHAR, RODE POON of TARBOT,

of van Visschotel "GOEDEREEDE" met 3 vissoorten ook gekookteen gebak

ken MOSSELEN ziin voorradig!!

Keuken geopend tot 22 uur !

Aparte diner - gelegenheden 20-50-80-150 personen

IRESERVEERNUI I



TiJdens de

Paardenmarktweek

Natuurlljk ook een exclusieve sorterlng

LUXE- en
HUISHOUDELlJKE

ARTIKELEN

* OP ALLE SCHOENEN 10% KORTING
Naast LEGO-bouwstenen Matchbox mlnla
tuur auto's.

* OP ALLE LAARZEN 5% KORTING

•
IrUIH •

Speclaal voor de marktdag weer een
grote sort8r1ng

SPEELGOED

••••••••••••••••

IIEmE

(Gfi!ldbinnen 24uur in huis)

ASSURANTIE - FINANCIERINGSKANTOOR

DEN TOOM
Voor al Uw goede zaken

Meerkerk Het Bos 9 Telefoon 01837 - 164Q

•..GeJd . "ere············

IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN
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Bij een contractdatum
GIGI 1S·mnd. 24 mnd 36 mnd. 48mnd. 60 mnd,Cll"C

2000 129.58 101.56
3000 191.73 149.73 107.74
4000 253.22 197~26 141.30
4500 283.64 220.70 157.75 126.28 107.4
5000 314.05 244.13 174.21 139.25 118.2

5500 344.47 267.57 190.67 152.22 129.1
6000 374.89 291. al 207.13 165.19 140.0
6500 405.30 314.45 223.59 178.16 150.9
7000 435.72 337.88 240.05 191.13 161.7
7500 466.14 361.32 256.50 204.10 172.6

8000 496.55 384.76 272.96 217.06 183.5
8500 526.·97 408.19 289.42 230.03 194.4
9000 557.39 431.63 305.88 243.00 205.2
9500 587.80 455.07 322.24 255.97 216.1

10000 618.22 478.51 338.7? 268.94 227.0

BENEDENQAMSESTRAAT, TELEFOON 01836 ·251

Haal met spoed

DE MEUBEL .. KATALOGUS!

een kwaliteits merk voor

Uw meubel!

Loopt U eens even binnen

Nieuwpoort, tel. 01843 - 248 - Meerkerk, tel. 01837 - 1409

We hebben voor U· STOELEN met SJAAR GARANTIE! •

Tapijlaldeling
Mooi gebloemd TAPUT, 400 breed spec. pr'lS f 98,00

BERBERTAPUT 400· breed f 129,· voor f 98,00

WOLLENhoogpblig BERBER. TAPUT 360 breed
van f 228,- p.m. voor f 168,-

NOVASTIL
MEUBELEN

:oJ vander\9llst nieuwpoort ~Y

VERZORGINGSTEHUIS "OPEN VENSTERS",

zoekt wegens huwelijk en uitbreiding van werkzaamheden

.Cafetari.8 DE JONG

,oor aile

"* VERENIGINGSAVONDEN

PERSONEEL
VOOR DE HUISHOUDELlJKE DIENST
De werkzaamheden bestaan uit het schoonhouden van appar
tementen en nevenruimten, alsmede hulp in de rekreatiezaal.
Wisselende diensten -l.eeftijd 18 jaar of ouder.

Voor nadere inlichtingen kunt· u ollsbellen of even langskomen.
Telefoon 01836 - 541, Prinses Marijkeweg34, Ameide.

"* PARTIJEN

"* BRUILOFTEN

"* Div. hartige hapjes



Echt iets voor fijnproevers en dat haal je bij.

TOPSLAGER
. . . ..

J. JONGKIND

Uw adres met vandaag de mode voor
morgen!

Fransestr. 7 - Ameide - Tel. 01836-212

* RIBPANTALONS2?,95 - 32,95* MERK SPUKERBROEKEN
15 GULDEN KORTING!* Grotesortering

MEISJES- en
JONGENSJASSEN v.a. 59,95* SKI-JACKS v.a. 38,95* DAMES en HEREN
WRANGLER
SPIJKERBROEKEN
geen 69,-- maar 59,00

Stree£kerk

Marktdag Feestprijzen

Kom op 13 ()ktober a.s.naer ·de PAARDENMARKT in AMEIDE !
Telefoon 01836 - 336

Naar het gewlcht van 'n
dikbil ra,denis welleuk
en dat I<unt· U met de
marktdag weer doen en
bovendlen

Voor
elk
wat
wils

Molenstraat 41
Ameide

zo'n rnals
stuk vlees
op tafel is toch wei even anders,.
want i~ snijdt er o.a. van

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

Het electriciteitswerk

en de levering

van· armaturen
bii de nieuwe zaak van de firma

Mesker werd door onsverzorgd.

• J. W. VAN PUTTESTRAAT 73

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

iOUIIII.IIII.1I011ll111ll11101l11111ll1I,O"1I1II1II110III.11U11I1101I1I1I1111110 11II111II11101l111111ll110111ll1111l1'C111ll111ll110111ll111ll1l01111l1ll1l11011ll111ll1l1011ll111ll1ll01ll1ll.1II11101ll1ll1111ll01ll.11111II1I01II1II111.W

!
=
; • eli == Broekseweg 73 Tel. 01836 - 850 Amelde ,(,\e'<"O ~i f\....e(~' I
I ~~ ;
I ot .\ \)... I
g ~

0
Vraag vrijblijvend offerte I

IIlIIlllllOIIRIUlIIllOllllIIlIIlIIOllIIlIIlIlIIOlIIlIlIIllIIOlllllnlllllollllllllllllCllIIlIIlIlIIO111I11I11I1101111I111111I0111I11I1111I01111I1111I11011I11I11I11I0111111I11I11011I11I11111I011I111I11I11011I11I11I1110111I1111I11I01



eNS ASSORTIMENT BESTAAT UIT o.a.

Wij bezorgen gratis uw dierenvoeders
. tegen scherpe prijzen op route bij U
thuis in de wijde omgeving.

Wie aan het voorjaar denkt, moet nu aan BOLLEN
denken.

Wi) hebben de nieuwe Yoorraad yoorU binnen II I

Komt U een dezer dagen even bij ons langs !! !

Ook. ruim gesorteerd in BLOEMEN en PLANTEN

• Voor

Toistraat

Lid a.Y.M. Meerkefk

Ook tiidens de VAKANTIE· FEESTWEEK eens gezellig naar.

CAFETARIA "DE HALTE"
een HARTIG HAPJE of eel1 LEKKER IJSJE:

Telefoon 01837 -1414 Meerkerk

Siiia en TeusJakobs

MEERKERKTOLSTRAAT 3

Dierenboutique

HONDEN· en KATTENVOER

VOGELZADEN • SCHAPENVOER

~SSENVOER·GEITENVOER

VEEGENEESMIDDELEN

DIEPVRIESVLEES

PAARDENVOER • KIPPENVOER

KNAAGDIERVOER en

HENGELSPORTARTIKELEN

• Bloemenmagazijn "MARJA"
VERVEER - v. Puttestraat 2 - Telefoon 356

Bel vrijblijvendvoorinlichtingen' 01837 -1871

De vrouwenvereniging van Tienhoven hoopt a.s. 26 oktober weer haar
jaarlijkse verkoping te houden om 3.00 uur.

25 oktober 's middags om 4.00uur kunnen erweer WARME OLIEBOLLEN
wordBn afgehaald in het verenigingsgebouw te Ameide.

Ret bestuur.



* Bespaar veel ellende en. ergernis I Hethuis met de.klok
* Laat uw wagen voor het winter

wordteerst vakkundlg door onSna'"
kijken.

Brengt 0.0.:

Exclusief voor deze omgeyrng: ZllVEREN
SETS, bestaandeuit:

is ! !

8CREZEE B.V.
Altijd welkom bij

voor
PRONTO-HORlOGESen KEUKENKLOKKEN
BAROMETERS en STIJLKLOKKENis natuurliik

GRIJP UW VOORDEEL voor de "pot leeg

* DeWINTERSCHILDER is in aantoeht

Heeft U binnenwerk maak dan gebruik van de
subsidieregeling.

U weet 't

ledere week hebben .wij· speciale goed
kope aanbiedingen in onze winkel staan.
Let daarop als U de winkel instapt!!!
Laat nietalleen andererj daarvan profi
teren.

"HETHU[S MET DE [(LOK"
G. J. VAN DER VLlES, MEERKERK
Gorcumsestraat 6 Telefoon 01837 -1424

NIEUW:
COLLIER, 'HANGER, 'RING, ARMBAND en
HORLOGE, alles in hetzelfde mollef.
*: 4 verschillendeuitvoeringen!

c;rotesortering
OORKNOPPEN en OORHANGERS, RINGEN,
ARMBANDEN en de priis: ZOAlS AlTIJD
bii ons BETAALBAAR!

Gouden COLLIERS 38 em, kort in de hals
vanaf t 60,

Kleine goude.n HANGERTJES vanaf I 25,-

DE GROTE NAJAARSMODE!!

I•••.-
•1• VRAAG INLICHTINGEN BIJ
••i S C H I,L,D E R S BE 0 R IJ F -

i B: den Ottelander
BAZELDIJK 15 TEL. 01837-1295 MEERKERK,...~..

SPECIALE AANBIEDING
2 - DeligeALUMI(\JllJ,1v\ . ' ..

o·piste'·e·'kLADDER·
Opsteekladder met rechte bo
men.. Lichteuitvoering.Te ge
bruiken als schuifladder· en a!s
twee losse ladders.
Spedaal voor de DOE-HET
ZELVER.

Bazeldijk 19 Meerkerk
Telefoon01837 -1810

* Verkoop L.P.G. en BENZINE

* Tevens verzorgen wij het inbouwen
van een gasinstallatie vanuitmun
tende kwaliteit.

Zouwendijk 125
Meerkerk
Telefoon 01837 - 1412

Verkoop nleuwe en gebruikte auto's

z ;j C G> Z z
!=' co ;:;: CD 0 C

CD co :E ...
C/) CD o' 3
0 C/) III
:::T 0 :::T

~0 :::T ....
< 0 -"CD < co;j CD

;j -0
!»

OS 210 2,75 4,75 11 230,00 184,00
OS 212 3,25 5,75 14 275,50 226,00
OS 214 3,75 6,75 17 316,00 261,00
OS 216 4,25 7,50 20 392,00 314,00
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!!

* Ook voor vele sanitair - onderdelen

SMEDERIJ - VERWARMING
TVINGEREEDSCHAP

C. 'tLAM



5 SUPER·8 KLEURENFILMS
nog f 65,-

3 CT·18 36 opn. DIAFILMS
nog f 45,-

U bent altijd welkom bij

JUWELlER· HORLOGER

HARRY MU,LDER
Voorstraat 21 • Telefoon 01842 • 1650

GROOT-AIVfMERS

Voor degezellige winteravonden weer eel1
fijne Omnibus van een van Nederlands
meest gelezen schrijfsters,
Annie Oosterbroek·Dutschun. Maar liefst
624 bladzijden, voor urenlang leesplezier!
Tot 31 december 1977
Annie Oosterbroek·Dutschun
NIET ENKEL ROZEN
Omnibus van: Afscheid onderweg,
De lege plaats, Spreekuur der liefde
Normale prijs f 29,90

NU f 17,50
UW VOORDEEL f 12,40'

Voor SLECIi.TZIENDEN hebben w'ii
diverse boekenmetheel
grote leHerdruk!

* FILM of FOTOGRAFEER de
prachtige herfstkleuren

.,

Bii Crezee bent U goed uit en U

bent er altiid welkom !
8CREZEE S.\{.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229



Voorbeeld Oit de gevarieerde
,mante/kollektie van
)Ian Tqor Fashion,
n aanwinst VOor Uw

herfstgarderobe

Mantels .en Jacks
'n warme mode

VOOr koude dagen.

Modieus genieten

met de najaarskollektie

van Van Toor fashion

Kombinatie-set i~
. k enl sportlef.klass1e

Geschikt voor elke
modieuze vrouw.

vantoor
fashion
Ameide - Nieuwegein - Vianen - Werkendam - Gorinchem, Piazza Center en Arkelstate

BijaUeJUMBO-SPELLEN

een prachtige POSTER KADO I
8CREZEE B.\I.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229



weer onder aan de berg en k,Om ik met ti\eer
boven. De vent schrok er schijnbaar zoo van
dat hij medelijde~d vroeg of ik nog weI boven
zou komen", vertelt Klaas laohend.

Toestanden
In de. tijd van de. omnibus moest hij ·ook
's,avonds. weI eensiemand mlar. het zieken
huisvervoeren. In de bus werd dan eenbed
op een leertje gelegd. Zo kan Klaas zichnog
een bevalling herinneren. De bew:I'ste kraam
vrouw lag in bed en moest naar het zieken
huis vervoerd worden. Met veel moeite werd
ee,J:l, i.g. yal'kensleertje onder de in barems
nopd\i'erkerenrdevrouw geschoven. Dat.was
dan een hele klus !

Langzamerhand kwamen er steeds meer
auto's op de weg. Klaas werd van de busge-
haald en werd monteur bij BO:Iter. .

Klaas verhaalt voor 000 de strijd tussen de
verschillende busondernemingen. "Eront
,stond ee~ strijd tussen de gele en de blauv.ve.

E.r Waren mensen die met met een bepaalde
bus wilde re~zen",ald:';ls Pek. '

Was de bus te vol dan toonde Klaas zijn \fin
dingrijikheid, want geheid dat een agenlt.de
bus liet stopperi. "Stond de bus dan eenni~al
stil dan stormden de passagiers naar btiitenl
eIl<liepen daarbij de agent onderstebO'Ven.

yeelal.kreeg ik later dan een procesverb~~",
legt Klaas uit. .

Eens was een politieman stomverbaasd toen
deze ee~ keel' de rijkaart van Klaas onder
ogen kreeg. Pek heeft zelfs nog autorijles'ge
geven. Hij kan iedere auto repareren. Klaas
heeft jarenlangeen garagebedrijf gehad. Nu
verzorgt hij ro"olW-, trouw- en ziekenvervoer.
Is het verwonderlijk dat op een familie.~~v?I1d
je de jeugd aan zijn lippe11l hangt t:fl~i'~a,s
Pek verhaalt over vroeger? !?l . > •.

"Beste mensenLal$U hier uitstapt en je loopt
zo en zo dan heb je eeen mooi uitzicht op de
omgeving. Dan wacht ik weI boven op de
berg op jullie", vertelde ik dan vlak voor de
klim", aldus Pek.

Hij nam ook weI eens te veel passagiers mee.
In een klim hield eert agent hemaan. "Wie
doet n'J: zo stom om tijdens een klim een
autobusop te houden, man!! Straks sta ik

,
sen die een foto van mij hebben.We reelen
gezelschappen uit de naaste omgeving. We
gingen\ naar Soheveningen, Den Haag en
Nijmegen. Ik ging zelfs naar Valken;burg. En
dat wars v66r de 2e wereldoorlog!" Inmiddels
beschikte men over een grote luxewagenmet
ee~ enorme motorkap. Pek weet zich nog eeri
kostelijk·voorvalte herinneren uit die tijd.

"Ik moe-st een gezin naar Valkenburg rijden.
Dat gezin had een dochter in Valkenimrg wo
nen, die daar onderwijzeres was. Het was
Blonk de Dijkmeester, die bij Gelkenes woon
de.",e'moestendoprelk dorp heen()m in .
Valkenbtirgte komen. Ik reeder ongeYel:lI"~·

:Iur '. ()p.. Ik vroeg vlak voor Valkeppurgaan,'
eeri'melkrijder metpaarden wagen naar de

. jui-steweg. Danie, soldetrie, coldutrie, ant
woordde de man. Blonk vroeg me wat ik met.
dat antwoord deed. Dat doe ik in m'n pet en
dat zoek ik thuis dan weI eens uit", vertelt
Klaas nog nagenietend. Daarna is hij zeker
nog weI 50 keel' in Valkenburg geweest

In die tij'd werd er ook weI. eens een. uitstapje
gedaan naar Berg en Dal. En er warenaltijd
me~sen die op de terugweg. via de Grebbe
berg wilden. Nou......... en daar was de a:It()
bus te zwak voor!

Klaas had er'n mooi smoesje opgevonden ()D:l

revoorkomen,datde koppelingsplaatz0l.1. ver'-
branden. .' . .

"Aan iederehand zaten zweetdruppels toen
ik voor het eerst de dijk op ging. Ik vroeg
aan Janssen wat de ritten moesten kosten,
want daar had hij nog niet bij stilgestaan",
gaat K[aas verdeI'. Pek weet zich te herinne
ren dat een rit van het Schoonhovense Veer
naar Gorinchem 50 ct. kostte.

Proefrijden

M vertellend toont Klaas 2 vrij oude rij!-caar
ten. De ene is afgegeven op 5 mei 1925 te
Dordrecht en de andere 10 rnaart 1926 teGo
rinchem. Het wonderlijke is, dat' Pek moe-st
proefrijden voor de commissaris van politie
die echter zelf niet een voert:Iig kon bestu
reno Een beetje trots vertelt Klaas dat hij zelfs
nog een zware Harley Davidson heeft gere
de~. In de jaren 1928-'30 kwamen de eerste
reisjesmet gezelschappen. Klaa.sging op pad
met meisjes-, jongens- en ,schoolverenigingen.

Klaas zelf hierover: "Er zijn duizenden men-

Klaas Pek: "De dljk was erbarmelijk slecht
Van asfalt was toen nog geen sprake. Bij vrij
droog weer veroorzaakte de omnibus inzijn
kielzog enorme stofwolken. Ik reed in 3 kwar
tier van het Schoonhovense Veer naar Gorin
chern. Pf b~s wasvoorzien>vanhoutenb~h-'
ken enschuifraampje:;;, vanboven naarl.>ene';)
den. Verd.erecomfortopJbrak. LflteJ.' Ip'Y,'amen,l
er losse kussens op de houten banken".

Klaa·s moost op een gegeven moment volgens
een soort dienstrooster gaan rijden. Het roos
ter werd bij het politiehurea:I opgehangen.

De 2e autobus van Janssen kwam uit D:Iits
land. Daarna kwam er een dienst van het
Schoonhovense Veer, via Ottoland, Mole
naarsgraaf, Bleskensgraaf, Oud-Alblas, Pa
penldrecht naar de Visbrug in Dordrecht.

/109,95
t 99,50
t 79,.,..-

t 599,
t 75,
t 37,50

NU
NU
NU

NU
NU
NU

TELEFOON 01836-271

ELEKTRISCHE .RADIATOREN, olie gevuld
'1500 wat t 192,- NU t 149,50
2000 wat t 202,- NU t 169,50

* Dinplex radiatoren uitvoorraad leverbaar
NOG ENKEL~ ESTA30QLlTERDIEPVRIEZERS

NU t 599,
NU t 159,50TEFAL FRITEUZE

PHILIPS KOFFI~ZETTERS

BRUIN 15 KOPS
BRUIN 10 KOPS
BRUIN 8 KOPS

ERRES KOELKAST 160 liter 3-*
tevens zelfontdooier

PHILIPS STOOMSTRIJKIJZER t 95,
RUTON STRIJKIJZERS, regelbaar

f 324,
t 199,;"";'

AMEIDE

NU
NU

AAKSTERVELD 2

HOLLAND ELECTRO STOFZUIGERS
HE 3000, 1000 watt motor t 439,- NU t 379,....,...
HOLLAND ELECTRO STOFZUIGER
HE 2500, '750 watt I 376,-
ELECTRO LUX, 600 watt
AFZUIGKAPPEN B.B.C., regelbaar

van t 392,- t 229,-
AFZUIGKAP NEAFF f 417,- NU t 325,......
PHILIPS KLEUREN T.V. met tiptoets

groot beeld NU f 1995,
PHILIPS KLEUREN T.V., groot beeld

met druktoets NU t 1899,
PHILIPS KLEUREN T.V., 46 em beeld NU t 1555,
INVENTUM ELEKTRISCHE DEKENS

ult voorraad leverbaar



Slagerij Van der Hek 75 jaar
Wij hebben al eens Sjewag gemaakt van het 75 jarig bestaan van slagerij van
del' Hek, doch nog niet dat toen men na de vakantie de winkel weer opende
deze geheel vernieuwd was.
Een moderne slagerswinkel met, naar de laatste mode, een, schitterende
toonbankvitrine - een zoek maar uit hoek met diepvriesartikelen etc. De
jubileumakties zijn een groot succes geworden. AI het vlees van slagerij van
del' Hek wordt in de winkel gesneden. Men heeft een grote sortering vlees
waren in de vitrine Iiggen, aile soorten Holl andse pate' 5 en diverse soorten
salades. '
Drie jaar gel eden is slager van, del' Hek jr. toegelaten tot "Het Worstmakers
GHde". De slagerij en worstkeuken zijn gekeurd door C.I • V. o. -T . N. o. ,
alsmede worst en vleesVlaren., De huisvrouwenjury staat onder leiding van
Henriette van Aalst.
Geen wonder dus dat Van del' Hek's vleeswaren van prima kwaliteit zijn.

Orgel hejaardencentrum
Dank zij een forsegift van het, Anjerfonds hebben we een goed tweedehands
6rge I aan kunnen schaffen t. b. v. onze bejaardenavonden.

Namens het damescom ite,

J.M.J. Wessels-Everaars.

een belangrijke rol meespeelde, werd algemeen jeugdkam

pioene van Ameide en Tienhoven: Mariska Streefkerk vande

Vaarsloot, , die trots en b~ij de door Porkiade b.v. te

Tiehhoven besehikbaar gestelde wisselbeker in ontvangst

moehtnemen.

De andere winnaars werden verrast met prijzen van de

groenteboer en de kaasboer, die met dit plaatselijk ge

beuren sterk hebben meegeleefd.

65 jaar muzikant hij "Crescendo"
Enige weken geleden nam Hermanus Vuurens (in de volksmond Mos) afscheid
als werkend Iid van Crescendo. ' ,
Het afscheid kreeg een bijzonder tintje, doordat Vuurens 65 jaar lid is ge
weest enalle ups en downs, welke Crescendo in haar bijna 80 jarig bestaan
heeft ondervonden, heeft meegemaakt.
In 1962 kreeg Vuurens een koninklijke onderscheiding wegens 50 jaar lid
maatschap. Vele jaren heeft hij in de zomermaanden in de Hervormde Kerk
te Tienhoven de samenzang begeleid. Een ware prestatie alles bij elkaar!
Opde foto een 85 jarige (dat is hempiet aan te zien) Mos Vuurens met zijn
10 jarige kleinzoon Herman Vuurens;
Vuurens, dat jenog lang van muziekmag genieten, wensen we,je namens
aile lezers toe ennog gefeliciteerd met je ere-lidmaatschap!

Jeugdkampioenschap vissen Ameide/Tienh(}ven
Op 13 augustus was het zover. voor'qeeerste keer zou het

jeugdkampioensehap vissen van Ameide en Tfenhoven vervist

worden. Op de loswalve:r;sehenen 62 deelnemers in de leef

tijd van 5 tim IS' jaar, al of niet met een kloppend hart,

vergezeld van veelouders.

Het 'is een gezellige wedstrijd geworden, waarin fanatiek

gev,ist werd.

De uitslagen in de versehillende Ieeftijdsgroepen zij~:

Tafeltennisvereniging "De Lekpongers"
Na de oprichtingsvergadering zijn wij op 1 september met de eerste speel
aV6nd begonnen. Dejeugd van 10 tot 15 jaar speelde van 18.30-20.00 uur,
deze waren allen aanwezig enwaren na afloop nog erg enthousiast.
Deledenvan 15 jaar en ouder speelden van 20.00-23.00 uur en ook deze
waren a~lemaalaanwezigen waren Oak enthousiast.
Deverenigingheeft 4speeltafelsin zijnbezit, waarvari er 2 geschonken
zijn door de Hr. Crezee. Hi'erdoorhebben I:\'ijonzevereniging eerder kunnen
oprichterr dan voorzien was. De 3e tafel is door een van de' leden in bruikleen
gegeven. De4etafel heeft devereniging zelf gekocht. Het aantal ledenop dit
ma,ment bedraagt 65. De naam van de vereniging is gekozen uit de origineelste
namen,. die ingel'everd zijn door de leden. De naam werd getrokken door ons
oudste lid, de Heel' de Wit, en wei de naam "de Lekpongers". Deze'naam
werd ingeleverd door Mevr. Muda en zij ontving hiervoor een leuke' prijs.
Zijn er nog enthousiastelingen, dan kunnen die zich opgeven bij:

P. Bakker,
Nieuwstraaf 19
Ameide
tel. :01836-863

J. Naarden,
Aaksterveld 27
Ameide
tel. :01836-905

Wordt Ameide filmstad?
Op 8, 9 en 10 september stond Ameide in het teken van

Amstel Bier. Wat was er aan de hand?

Een filmploeg van Seven Arts uit Amsterdam streek bij

ons neer om onder leiding van de heer Viseher een rekla

mefilm te maken voor Amstel Bier. Het zijn drie dagen

van plezier geworden, hoewel op zaterdaghet weer niet

erg meewerkte.

Het sueees is erg goed geworden. Maandag 19 september

hebben wij de opnamen kunnen bewonderen bij Jan de Jong

en het applaus bewees datde film geslaagd was. Weer

,is gebleken dat onze Dam een uniek centrum is, wat in de

filmbeelden zeer goed naar 'loren isgekomen.

Dat is misehien dan' ook de reden dat er plannen zijn om

volgend jaar een speelfilm te maken die voor een groot

gedeelte rondom de Dam opgenomen zal worden. Het zlJn

plannenierwordt over gefluisterd, maartoch •..••.

wordt Ameide ,filmstad?

11-12-13 jaar, 22 deelnemers

Ronnie Alblas, 306 em vis

Marjan van Straten, 279 em vis

Tom van de Poel, 196 em vis

Jan versluis, 191 em vis

Marco Alblas, 116 em vis

14-15 jaar, 7 deelnemers

Niek Pek, 141 em vis

Piet Alblas, 85 em vis

Gerrit vande Poel, 75 em vis

Peter de Jong, 73 em vis

Kees de Kruijk, 52 em vis

8-9-10 jaar, 18 deelnemers

Dineke Blok, 48 em vis

Jan W van Essen, 37 em vis

John de Kruijk, 35 em vis

Bart Streefkerk, 28 em vis

Rene Vurens" 12 em vis

5-6-7 jaar, 15 deelnemers

Mariska Streefkerk, 189 em vis

Alisse Sehabbing, 95 em vis

Sjonnie veen, 52 em vis

Eric van de Wal, 13 em vis
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5 BI Bonneterie is nu compleet I
~ ONZE MERKEN ZIJN 0.0. SETTERLAINE en 'BUDDIBON §
=~ =5 B
= == =I Wilhebhennuook Jeans voar DAMES, HEREN en KINDEREN I
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Of 't nu goat am uw tuin,
terras, gevel of oprijloon,
wij hebben voor u prochtige

, " buitenklqtoorns. •

~~S~~~
',"" '. . ,:', ,

* 'Ook voor vele, scmitoir - onderdeleh

Bazeldijk 19 - Tel. 0183Z':1810-Meerkerk

Fa.C. 't~AM

~,.

steeki~liCht"'~
over..oe~11ge

lantaarns.

TOLSTRAAT 27

MEERKERK

* Door omstol1digheden komen

wij dinsdogs niet meer in

Ameide.

Uw schoenenwillen wij graag veer U

blijven verzorgen, en wei in

MEERKERK

II
SPECIAAIZAAI<'WASAUTOMATEN KOEIKASTEN DIEPVRIEZERS

Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249



·NU WORDT HETTIJDOM UWWINTERGARDEROBE AAN tE "ULLEN
GROTE MODE VOOR DEKLEINTdES
in onze melsjesafdellng ontdekt u

de leukste modelletjes in

MANTELTdES en dURKdES

WANT...
NU ZldN 'ONZE KOLLEKTIES
HETGROOTST

Si~ementvan
een Beterkleder

Zoekt de aktualiteit,
ook in zijn mode.

Zoals de details in
leervan dit sportieve

DickHolthaus
kostuum, Een pak
met prima

pasvormuit
onzeBeter
klederkol
lektie. .

dick
holthaus·

CAD£AUBON deZe bon
inlevering van \<ostUUm

Tegen U bii aan\<oop 1 , S
ontvangt uD G R A
1 OV£RH£I"f'

Dinsdagmiddag
gesloten

Vrijdagavond
koopavond

Zaterdag
tot 5 uur geopend

Toistraat17, Meerkerk, tel. 01837-1401

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

8CREZEE B.\I.

I
I
5

dit kleurige boekje V9)

praktische fototips:' "Breng
het hele jaar in beeld"

8CREZEE B.V:
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~ een gesdtenk
; van
i=;
i
B=i AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

E
B
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i
I=
~_:=_i plus f6.- voordeel!

in de vorm van dit
= erg mooie fotoalbum
~ kunstleren band -
55 50 fotobladzijden -=5 origineel spin-
; ragpapier en
_=_! kleurige stickeri;l

van f 18,90 (normale prijs) tot 15 nov. 1977

i voorlDaar fX2.90
I
IIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICII

voor de Bijbelse geschiedenis

Crezee hMft het weer:
de 22e druk
en toch nieuw!
NIEUW in

uitvoering: prachtband
met nieuw ontwerp en
altijdopnieuw verrassend
in taal en

N lEU W in prijs!· Lager!

Nu YOOr f 24,75
256 bIz.• met 118 tekeningen. waarvan 70 in vier kleuren van
Hermine Schafer.

Anne de Vries

MleuGer~erGel~~e~

Een goede kinderbijbel hoeft niet duur tezijn!

Het bewi}s figt
hi}



'n nobel interieur in adellijk eiken! Eiken. Door de eeuwen heen 't tastbare symbool van degelijke allure. En wanneer
hedendaagse kunstenaars met oudambachtelijke inslag dat massief eikehout tot 'n eigentijds beeld vormen, betekent dat
de geboortevan 'n koninklijke, zuiveremeubellijn: ROYAL OAK. 'n Totale, konsekwent doorgevoerde styling, die u
terugvindt in eethoek en zithoek. In t.v.-meubel en schemerlamp. 'n Lijn met karakter, voor mensen met 'n nobel gevoel
voor stijl. U moet ons beloven te komen kijken .

'Afgebeelde 3-zits BANK met 2 fauteuils, werkeliik een schoon
heid, priis f 6227,- Maar biions tiidens de marktweek, zo
lang devoorraad strekt f 5427,-

Avento Caravans
EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

Afmeting 2.95 tot 7 meter

CARAVANBOUWVAN DER HAGEN

Streelkerk
OOK YOOR EIKEN

Fransestraat 7 - Ameide - 01836 - 21

\'1111 .Ier II11III
•• •

ZIIII \'••er
\'••••r elite I•••er

VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos

tel.: 01838-1235

~~CREZEE B.V.

~et blijdscbap
gevenwij kennis.

van de 'geboorte' van onzeuniekeen smaakvolle Kennemer
_~--.. KaartenKollektle. Receptie: opallewerkdagen

A<' \. bij~~sa~n?ezaak. Alleaanstaan~eouders
~}>:--- ':,J? (ookZlJ die ons nag metkennen Via hun door

\""':'" { :: onsgeleverdeverlovings-, huwelijks-en/of
:'~\\t,. dankbetuigingskaartenl
" ..' nodigenwijbijdeze hartelijk uit

om uit die prachtigekollektie van 133
verschillende geboortekaartjes
hUrl keuzete komen doen!

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

~::::::==:======:::::::::::::::====~~

MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

RegelmQtig 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

Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGf:N geven wij U
graag - uiteraa~d zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddelijke dekking.
J. VAN DIEREN ,tOH. HET LAM Johzn.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrisico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars



Garage Hamoen
LEKDIJK 25 • TEL. 01836·307 • AMEIDE

Bestuur. en ledencvan. de v.v. Ameidegeeft met grote
verslagenheid kennis van hetoverlijden van het rustend
lid, oud bestuurs~ erielftalcommissie lid

de heer K. LA'BEE

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Afd. Ameide-Tienhoven

EN DE ALOM BEKENDE PEPERKOEK!!

Tevens: Agentschap Nederlandsche Middenstantf~spaarbank

Sub-dealer

G.M. PRODUKT~N:

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD,

CHEVROLET

"LEIZlcnf'

Off. dealer
Me. CORMICK TRACTOREN
EN LANDBOUWWERKTUIGEN

Kom ook eens binnen in
Cafe - Petit -Restaurant

WIJ HOPEN U .STEEDS VAN DIENST TE ZIJN I

Het cafe met sfeer !

Ondervind hoe gezellig het is!

* Onze nieuwe biliarttafel
staat klaar voor de lief
h~bbers.vf;l~~n gezellig
partiitie biliart. . .

Houdt U meery.an .•• een<·e>nderonsje
can de bar.Ook voor die Iiefheb
bers is er ruime gelegenheid.

Aile reparaties
OLiE • BENZINE • GASOUE • ESSO

Bes.tuur' en leden
v.v. Ameide

"":-..,"; .:'-"':': .. ,<.,','"

ADMINISTRATIES ... FINANCIi;!iINGEN

PERSOONLIJKE LENINGEN

,- ....

JANHAGEb

Zijn grote inzeten kameraadschap zullen WII niet licht
vergeten.

.' voorslraal 6 g'< •....• '
poslbus 12

lelefoon (01836) 1340. ...., •.., .'.
f 01836 -1340

na 18.00 uur I 01843 _ 370

A,9$l:lRANTIE· EN ADVIESBUREAU DEN HARTOG B.V. a

VERZEKERINGEN

.HVPOTH.EKEN

Donderdag 13 oktober staan wij met Jan Hagel en Peperkoek'bij de
fabriek van H. Kruyt., ~·""·""·"""'~"""""'''''1i Speciaal voor de marktdag bii ons

:* LEVENDEMUZIEK! •
I ••••••••••••••••••••••...•.••••••••••,

R. MENTHEN
tandarts

PRAKTIJK VERHUISD
naar

Misschien een BRUILOFT of PARTIJ?
Vraag ons .eens prijsopgave

BINNENHAVEN <30

Telefoon 01843· 789

NIEUWPOORT

Korngezellig eens wat drinken' ofeten bij

Ben en. Sylvia van der Kubbe
Lekdijk 30 Telefoon 01836 - 244
Ameide



Uitfgoed voor U I

Restaria"Marco"
Het trefpunt voor jong en oud

ONZE SPECIAllTEIT* NASSI en BAMI SCHOTElS* BOEREN OMELET

Wat voor thuis halen .... dan naar de Snackbar
Ze zijn er weer, de heerlijke* BERLINER BOl,lEN
voor bij de koffie of broodmaaltijd

PEDICURE

MEVR. WILSCHUT
Hazelaar'aan 5

Te/efoon 595

Voor

Aanmeten van
voetverzorging

Steunzolen en

Elastieke kO'usen

Indien nodig
bij U aan huis !

Wij leveren U

TUINGROND - SlAKKEN,voor erfverharding

FIRMA J. VAN lESSEN
* Handel en Transport van Zand en Grint

Telefool1 01837 -1226 MEERKERK

Electro-technlsch, Installatlebi:'ieau

D. v. d. Wllngaard

Voor aanlegen vernieuwing van Uw/

* ElECTRISCHE INSTALLATIE

AANBIEDING:* KRAT HEINEKEN BIER* 1 kg.voorgebakken PATAT* 10 KOUDE FRIKANDEllEN

f 11,15
t 2,25
f 4,95

8JCREZEE B.\/.'

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 22t

Paramasiebaan 2 - Tel 01836-458 - Ameide

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
Rund- en Varkensvlees uit eigen slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halvevar
kens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJN,ENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838 -1224 - Noordeloos

Dan tot ziens bij
Emma en Jan
Hoofdstraat 15
NIEUWPOORT

HET ADRES YOOR
BOUWMATERIALEN, lO·
WEL NIEUW ALS
GEBRUIKT 0.8.

GOLFPLATEN. Asbest
Gegalv., Polyester

- VLAK ASBEST
- HOUT
- CREOSOLTPALEN
- DEUREN
- ISOLATIE

MATERIAAL
- MULTIPLEXPLATEN

in div. soorten en
dikte.

- WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine

BIJ

FRANK TREUREN
Burgm.Sloblaan 36
Meerkerk
Telefoon 01837 -1889

Tel. 01843 - 494

Foto albums

Receptie albums

~.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

I

VOETVERZORGING
Nleuwland en omstr.

. Behandeling volgens af·
spraak, ook bij U aan
huis.
Liefst 's avonds bellen.

Gedlpl. PEDICURE

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

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.



Mevr. J. v. Laar,
Liesveldweg 10.

DQNDERDAG' 13 OKT,OBER AMEIDESE
PAARDENMARKT

De keuring van paarden,. veulens en pony's zal weer
de hoofdmoot vormen van de Ameidese Paardenmarkt.
feder 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.'

19.00uur: Start van de 16e AK.A.-rit eenarien.te.
ringsrit voor auto's over ca. 60 km.
Start op het industrieterrein te Ameide.
Inschrijvenom 18.30 uur bij garage de
Groot. _

Het zal weerals. vanouds een' gezellige familiedag
worden waarbij weer duizenden Ameide zullen bezoe
ken.

Mevr. H. Rijbroek,
Hazelaarlaan 21
tel;: 676

Stadsbibliotheek Ameide-Tienhoven
12 augustus '1977 om 16.00 uur zal de Stadsbibliotheek weer haar poorten ope
nen in het Stadhuis op de Dam.
Het nieuwe leesseizoenzal beginnen met ca. 1800 nieuwe boeken, zowel voor
jeugdals voor volwassenen.
Tengevolge van een nieuwe wet op het bibliotheekwezen hoeft de jeugd geen in
schrijfgeld en leesgeld meer te betalen, dus voor de jeugd! alles gratis.
De volwassenen hebben ook dit seizoen weer de mogelijkheid om naast de ro
mans etc.een hobbyboek gratis mee te nemen.

Openingstijden: aile vrijdagen van 16.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 20.00
Uur in het Stadhuis op de Dam te Ameide.

Voor ieder die graag zingt I
Zoals U wellicht weet, bestaat in Ameide al jaren het Chr. Gemengd Koor
"Sursum Corda". Het bestond in de afgelopen maand september zelfs 10 jaar!
Dat het koor zijn plaats in de gemeenschap volledig waard is, moge blijken
uit het feit, dat de concerten en zangavonden uitstekend bezocht worden, en
het koor thans 60 leden tel t. Het koor is belangrijk gegroeid onder de bekwa-
me leiding van de heer J.Bot uit Sleeuwijk. Jammer, dat hij ha 10 jaar we
gens zeer drukke werkzaamheden, afscheid moest nemen van ons koor. Na
veel speurwerk (ze staan echt niet te dringen) hebben we in de heer T. van
Dijk uit Baarn een jonge, veel belovende opvolg~r gevonden.
De samenstell ing van het koor is thans 23 sopranen ,18 alten, 11 tenoren en

,8 bassen. De repetities worden gehouden 'op dinsdagavond van 8 - 10 uur in
"t Spant". We beginnen de avond met een psalm of lied. Daarna, ongeveer
10minuten, ademhalingstechniek, erg belangrijk, mer'kt U meteen over welke
conditie U beschikt. Van 9.00 - 9.15 uur hebben we pauze met koffie, iets
van een andere kleur is ook beschikbaar. In de pauze mag, wat tijdens de
repetitie niet mag n.l. praten. Hier wordt dan ook druk gebruik van gemaakt, '
('t is dan net een bijenkorf). am ongeveer 10.00 uur wordt de avond besloten
met een psalm of lied.
U hebt nu enig idee hoe zo'n avond verloopt. U zult zeggen, dat lijkt me een
gezellige club (is het ook, want er is een uitstekende sfeer) daar ga ik ook '
naar toe. Er moet wei met enkele voorwaarden rekening gehouden worden. U
moet over een redelijk stemgeluid beschikken, voldoende dicipline hebben en
enthousiast zijn.
U wilde al langer lid worden van ons koor? Graag!!!! Maar doe het dan direct
dcmkunt U nogvolledig meedraaien in het komende programma. Dat is een

. concert in november in de N. H. Kerk en medewerking aan de interkerkel ijke
kerstavond in dezelfde kerk. Onze repertoire omvat geestel ijke I iederen,
cantates enz.
Waarschuwing: wanneer U een repetitieavond bezoekt, bent U mees'tal "ver
kocht".
Heeft U kinderen in de leeftijd van 6 tim 12 jaar? Daarvoor hebben we het
kinderkoor "De Lenteklokjes". Dit koor bestaat thans uit 53 leden en er wordt
lederedinsdagavond van 6.10 - 7.00 uur enthousiast gerepeteerd, eveneens
onder leiding van de heer van Dijk.

,am te eindigen met een reclameslogan van de uitgever van dit blad; U bent
ook bij ons van harte welkom! Graag tot zienl

Hr. B. Oldani,
Li js te rbes Iaan,
Ameide.
tel.: 416

Anceide
Ameide
Ameide
Ameide
Tienhoven

Meidoornlaan 25
Broekseweg 78
Doelakkerlftleg 37
Vaarsloot 7
Kweldam 1

And.v.d.Grijn
G.van Mourik
Mevr. de Graaf
Hannie Tukker
Mevr.van Woezik

E.H.B.O. Ameide/Tienhoven

A. de I{ruyk Viskampioen
Enige weken geleden kreeg de heer A.de Kruyk de wisselbeker overhandigd,
omdat hij deze zomer de meestevis heeft gevangen. Dit gebeurde tijdens vis
wedstrijden op de camping "Grunostrand" in Harkstede (Gron.), die daar ge
organiseerd waren voor de campinggasten. Er is daar een viswater van 15ha
met volop vis, zodat verwoede vissers hun hart kunnen ophaleh. Van harte
gefeliciteerd met deze prijs! '

Het bestuur maakt bekend, dat in oktoberbij voldoende deelname gestart zal
worden met een n ieuwe kursus.
Zij, die hiervoor interesse hebben, dienen zich uiterlijk tot en met 8 okto-
ber a.s. op te geven bij een van onderstaande adressen. .

Hr. J. de Hartog,
Iepenlaan,
Arneide.
tel.: 675

Peuterspeelzaal Ot en Sien
Ais straks tie grote vakantie weer voorbij is, loopt uw peuter misschien
watdoelloos rondo Zijn broertjes en zusjes of vriendjes en vriendinnetjes
zijn'weer naar scnool en uw kind is daar nog niet aan toe.
Denkt U wei eens aan de peuterspeelzaal? 15 augustus zijn wij weer gestart
in de voormal ige Chr. Lagere School aan de J. '1'/. van Puttestraat.
Kinderen van 2-3 jaar kunnen bij ons terecht op dinsdag- en donderdagmorgen.
De 3-4 jar igen spe Ien op maandag- en woensdagmorgen. '
Er staat ons ee'n grote ruimte ter beschikking waar de kinderen heerlijk kun
nen spelen met allerlei verschillend speelgoed. Uiteraard kuhrien wi] niet
alles noemen wat er zoal gedaan wordt en daarom zouden wij U willen vragen
om een een keer langs te komen.

------------------------------------ Ook kunt U op onderstaande adressen een informatieboekje krijgen met aile
gewenste gegevens.

Tijdens een algemene ledenvergadering is besloten tot opheffing van Buurtge
meenschap "De Geer".
Door een regelmatige uitbreiding var) dit deel van Ameide werd het totale ge
bied te groot om ondereen vereniging onder te brengen. Omgekeerd evenredig
aan het steedsgroter worden van het gebied is de animo voor het verenigings-
leven. '
Tevens werd op eerdergenoemde ledenv'ergadering besloten, dat aile medewer
king verleend zal worden bij het ontwikkelen van initiatieven tot de oprichting
van kleinere buurtverenigingen, c.q. straatverenigingen.
Middelen van financiele aard zijn beschikbaar.
Voor nadere inlichtingen kan men zich melden tot uiterlijk 31 december 1977.

ViskilfiIpioenschap Ameide/Tienhoven,
Zate~dag 24 september vond dit evenement plaats. 35

deelnemers verzamelden zich in het Wapen van Ameide om de

strijd aan te gaan binden in de Linge bij ArkeL

Hetweer was mooi, er werd fanatiekgevist, maar de vangst

Was erg slecht. STechts 5 deelnemers wisten wat vis op de

kant te brengen. Hop~lijk zal dat volgend jaar beter gaan,

want hoewel de belangstelling minder was als vorig jaar,

zal volgend jaar zeerzeker weer om de door de Gebrs. de

Jong beschikbaar gestelde wisselbeker gevist worden.

Uitslag:

C. den Braven, 700 gr vis, Kampioen

A.W.A. de Kruijk, 530 gr vis

P. Schabbing, 290 gr vis

E. Alblas, Aaksterveld, 150 gr vis

J. Veen, 20 gr vis.

De door de winkeliers beschikbaar gestelde prij~en, ,t~w.

door Gebrs. deJong, G. Willemse, van Delzen, van Mourik,

de vroome, Eim de Groot, de Graaf, Muilwijk, van de Hek en

de visboer, zijn gedeeltelijk uitgereikt, maar door de

slechte vangst ook gedeeltelijk blijven staan voor volgende

wedstrijden. Een betersucces wordt dan verwacht.

Opheffing Buul'tgemeenschap De Geer



Tel. 01836-277

TIJDREDE

Ameide

Ie maken veor onze verenigingen. Van dat Ilvoorlopige" bleef niet veel over.
Het werd mooier als we daehten. Vijf maanden is er hard gewerkt door jong
en oud om er iets van te maken. Alles onder de bekwame leiding van de Heer
And. v.d.Vliet. Met een staf van medewerkers, die van wanten wist.Alles
pro-deo. Met enthousiastme is er gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Een
praehtige gelegenheiq om te vergaderen. Stijlvol van binnen en van buiten.
Om'de kosten te bestrijden, zijn er pi aten'verkoeht van typisehe plekjes uit
·Ameide. Dit braeht f 2.000,-- op. Hartelijk dank voor deze spontane hulp in
deze vorm.
Met dank aan God, die ons dit alles heeft gesehonken, besloot de voorganger
van de gemeente de dag van deze opening.
Rehoboth, de Heere heeft tuimte gegeven •

* Ook de' nieuwe sortering vooriaarsbloem
bollen wordt er gepresenteerd.

* GeJukkig dat het hout vanuit de school
verkocht wordt.

Anders werd ,,'t IJZERWINKELTJE" toch te klein!

* Want ia, al die lleuke dingen uit grootmoe
ders keuken moeten er een plaatsie vinden.

Ds. G. M. van. Dieren

GAAT ALLES WEER EENS OP Z'N KOP ZETTEN

Wegens sterk toenemende drukte -in ons Restaurant een

D.V. DONDERDAG 20 OKTOBER om 19.30 uur

in de Chr. Geref. Kerk te Ameide,.

gevraagd, in vaste dienst voor direct of later.

Aanmelden:

Restaurant "BRUGHUIS"
Tolstraat 34, Meerkerk.

GEEN telefQf1ische aanmelding -! !

S.O.P.
J. W. van Puttestraat 65

vakkundigekellner of serveersterleEGALUXI

Prachtige, praktische zonne
schermen. Degalux! Je pikt ze
er 's zomers z6 uit. Fleurige,
dekoratieve gevelversierders.
Z6 maakt Degalux van schaduw
iets moois, En... met tal van
Degalux-voordelen... :
- Montage tegen de gevel houdt

uw vensterbank vrij voor plan
ien en gezellige snuisterijtjes.

- U houdt een fijn vrij uitzicht.
- Met windvaste arm, terras arm,

telescoopveer arm of balkon
arm, afhankelijk van de toe
passing. Maar altijd windvast!

Standaard en wind
vast. Uit voorraad le
verbaar.

Aile typen lever

baar met

20%
KORTINO

VERF - BEHANG - ZONWERING

BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

windvaste -arm

terras/glij -arm

telescoopveercarm

standaard- uitvoering

ERKELENS-LANGERAK

Aanmelden en inlichtingen bij:
O. Streefkerk, Hogewaard 10, tel. 575.
H. v.do Berg, Doelakkerweg 51, tel. 569.
T. Holleman, Prinsengracht 85.
K. Veen, Meidoornlaan 43, tel. 624.

Het voorlopige bestuur o

ZQnnescne~men

Nieuw Verenigingsgebouw Chr. Geref.Kerk
Woensdag 14 september was het voor de Chr.Ger.Kerk te Ameide een heuge
lijke dag. Toen werd het nieuwe verenigingsgebouw offieieel in gebruik geno
men. Dit feit werd met de gemeente dankbaar gevierd. Men zat dringend om
·vergaderruimte verl.egen, daarin is nu voorzien. Een zeer oud woonhuis,
vlak naast de kerk is daartoe aangekoeht. De prijs was wei hoog; f 100.000,=
met de oversehrijvingskesten. Een heel bedrag voor onze kleine gemeente.
Door de aankoop van dit huis met een grote tuin eraehter, hebben we nu de
mogelijkheid ook om in de nabije of verre toekomst, eventueel ook een vleugel
aan het kerkgebouw te maken.
De bedoeling was oorspronkelijk om van het huis een voorlopig onderkomen

Oprichting VoIkstuinver. Ameide en Tienhoven
Enkel per~onen uit de gemeente Ameide en Tienhoven, hebben het
initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een volks
tuinvereniging.
Het doel vandeze vereniging zal zijn, om aan gronden te komen
geschikt voor volkstuinen, waarop de leden hun hobby en recrea
tie kunnen beoefeneno
Daarhet in de nabije toekomst weI zeker is, dat met het nieuw
aan te leggen sportcomplex ook de laatste tuintjes moe ten ver
dwijnen en er ook een ander alternatief gevonden moet worden voor

.het feit dat in theorie elke tegenwoordige tuinbezitter van de
gemeente binnen 2 dagen na aanzegging van de grond'moet verdwij
nen, verzoeken wij iedereen die in de toekomst wil blijven tui
ni'eren op vrijdag 21 oktober in het Spant de oprichtingsvergade
ring te bezoeken, om met elkaar een oplossing voor dit probleem
te vinden.



Op de markt staan wij met een boekenstand
met.alleen boeken van onze streek. Wij hopen U dan te kunnen aan

bieden:

deel4:/~TREEI{HISTORIE
Ii

¥lij hebben be:19gyveten te leggen op de /aatste boeken welke nog
voorradig wareniva,n

weer eennievwedpnwinst door 0 ns uitgegeven in sam'enwerking met
de commissie Streekhistorisch Centrum Alblasserwaard en Vijfheeren
landen'~

I
Ii

I
I
I

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

8CREZEE B.Y.

Bij aankoop van een MATRAS een bijpas

sende DEKEN voor de

COMPLETE WONINGINRICHTING

AMEJDE - J. W. van Puttestraat 6-8., Tel. 01836 - 501

SCHOONHOVEN - Koestraat 101 - Tel. 01823 - 2450

Tijdens de.marktweek

HALVE PRI.1S

STIGlER's
WEGENS VERBOUWING SHOWROOM

Unieke aal'lbieding

<7,=:S~~~ :IU~~ER~t~:;~F=A~~~~~
, 'in so/ide zware koffer!

~~!'~_I Van f 318,- f.e.m. 15 oktober

, slechts 250.-
Let steeds op onze speciale aanbiedingen, waarvan U
niet aileen anderen moet loten profiteren ! !

CREZEE'AMEIDE BV



Race-circuit Zandvoort als testbaan
voor vrachtwagens
Onder grote belangstelling van commercie en technici is woensdag
21 september de nieuweEBRO-truck P-137 Turbo aan het Nederland
se dealerteam voorgesteld.
Na enige inleidende woorden, door de directie van Ebro Trucks
Nederland, werden de anti-slip kwaliteiten van deze zeer moderne
truck door slipspecialist Rob Slotemaker op een speciaal par
cour getest.
De resultaten waren verrassend. Een enthousiaste Slotemaker
sprak zelfs over: een kind kan deze wagen uit een.slip halen.
Hierna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de trucks

op het circuit van Zandvoort zelf te proberen.
Er werd gereden met 8 wagens; 2 met geslotenopbouw zonder la
ding, 2 kipperwagens onder volle belasting en 4 trucks zonder
laadbak. .
Tijdens de proefritten bleek dat door de progressieve veringhet
comfort van de inzittendennauwel~ksve~anderde qnder invloed
vah de wisselende belasting. Tevens viel op de grote stabiliteit
bij hoge snelheid met yoile belasting en in de bochten. .
Dat de bestuurderser plezier inhadden om met ~eze voor een
racecircuit toch ongewone wagens, hun testrondjes te rijden,
bleek uit de race-achtige taferelen die zichvoordedenin de
pits, waar van chauffeur werd gewisseld, en in de bochten, zoals
de Tarzan-, de Panorama- en de Gerlachbocht, waar een ieder

.probeerde om zijn voorganger in te halen.
Dat de beladen wagens hiermeemeer moeite hadden dan de onbela
den wagens spreekt voor zich, maar ook de zwaarst .beladen wagen
kwam op het rechte eindop zijn topsnelheid. Dit alles dankzij het
vergrootte motorvermogen en de gemakkelijk te bedienen 5~bak met
two-speed achteras.
Terugblikkend op de ervaringen op.deze dag opgedaan kunnen we
zeggen dat Ebro er in geslaagd is een zeer concurrerende truck
op de markt te brengen, die door zijn technis6he kwaliteit en
uitrusting enniet in de laatste plaats om zijn aanschaffingsprijs,

een vertrouwde verschijning op de Nederlandse wegen zal worden.
Van importeurszijde werd ons nog medegedeeld dat Ebro Trucks
Nederland boven de normale 1 jaar garantie, gedurende diezelfde
periode het onderhoud van de wagen geheel gratis verzorgd, het
geen wordt uitgevoerd door de betreffende dealer en dan toch .
een be sparing' oplevert van enkele duizende guldens.
In onze regio wordt dit merk vertegenwoordigd door Automobiel
bedrijf Eim de Groot b.v. te Arneide, die gedurende de laatste
jaren met ditmerk al goede ervaringen heeft opgedaan.

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE. GROOT b.v.

m

Een jaar Yolledige
garantie met daar
boven tijdelijk een
jaar lang gratis
onderhoud.

is komfortabel en tot in
de k1einste details
doordacht: van olie
checkknop in de kabine
tot Bostrom Vicking
verende chauffeurs-
stoel, van h.ichtfilter
kontrolelampje tot laag

ater indikator. Zo'n truck
et een GVWvan 14200

kg voor nog. geen
f 47.000,-. Eigenlijk
onvoorstelbaar,
En duseen nadere
kennismaking waard!

E8RO
EBRO TRUCKS NEDERLAND BY

Krornzaad 3, Roosendaal.
Tel. 01650-43350

Beers staat erachter!

Ei::>ro steekt met kop
en schouders uit
boven elke andere
truck in z'n k1asse.
Door het moderne
motorontwerp met
turbo en interkoeling,
wordt nietalleen een
hoog vermogen,
148 PK/DIN bij 2600
toeren, maar ook een
laag brandstof
verbruik verkregen.
Een snel en soepel
optrekkende truck
met vollucht rem
systeem en Z.E
hydraulische stuur
bekrachtiging die
opvalt door z'o
stabiele wegligging.
De moderne, ruime
kantelkabine, die
zelfs aan de zware
Zweedse veiIigheids~

eisen voldoet,

r~m~--XAMPTOEN·

I MIDDENGEWIC:HT:
~ De EbroP-137 voorzien van Turbo motormet
~ interkoeling.
EI

~
~
i
~
I
~
I

I
EI



Dorpsstraat 72 - Lexmond - Tel. 03474-229

*Ook Uw adres voor GOEDKOPE

BEN:zINE

bij het bekericie adres

dusook dit jaar weer Uw

OLIE

• AI ons vlees wordt in de winkel vers
gesneden.

• Let op de grote sortering vleeswaren in
onze moderne toonbank.

• Aile soorten· HolGandse Pate's.
• Diverse soorten SALADES.

• Alles versuit eigen worstkeuken !
VERSE KIPPEN...; SNITZELS - FILET
BOUTEN of POTEN - VLEUGELS (soep)
CORDON BLEU

Het seizoen is weer begonnen

BESTEL

Pi~ C. y.lessen
Rt~ta:ura:nt

..eubt i{od~bui~"

SLlJTERIJ annex VERHUUR

,,'t:.lfortuin"
F. J. GRAAF

Fransestraat. 12 - Ameide
Tel. 01836 - 355

Tuincentrum
C.Spek
K()rtehb~vediik 5 - Lexmond
Telefoon 03474 - 573

AClllle~f: en onderhoud van
JUINEN!

's Middags;12uur open voor
Dinersof~uI1Sh.
's Ayonds gezellig borrelen met
ee'nhapje' en achtergrond
muziek!

SLlJTERIJ

1 Liter JONGE GENEVER
....... HENNeKENS

1 Liter JONGE'~E~EV~~ \.
AUE MERKEN

GRASZODEN f 3,25 per m2

A.Z.B. VLECHTSCHERMEN 180/150

van f 65,- voor f 55,-

bij

* Geopend:all~midda~en en de gehele

zaterdag
SLA,G'ERI;" .... ·v. d. HEll:

Fransestraat 27 Ameide

Zojuist ontvangen
NAJAARSBLOUSES en T-SHIRTS, lange mo'uw -Grote coUectie SHAWLS

BABY- en KINDERKLEDING bij

Strayers b.v.
KORTENHOEVENSEWEG'· 18! LEXMOND TEL. 03474 - 430



De

winkeIbetirrimering

bij de

Fa. Mesker

werd 'verlorgd door

Roelof's

Winkelinstallatieb.v.
lochtersweg. 62

Postbus 66

Telefoon 05486 - 13155

NIJVERDAl

DE

LUCHTVERWARMINGSINSTALl.ATlE

bij .de Firma Meskerwerd v~r1orgd

door

Rijnmoq(l,i¢.V."
De Schans 29, telefoon 01838 - 1635

HOORNAAR

Uw ad res voor:

* C.V. PAKKElTEN
LUCHT-, VLOER- ·en

RADIATORENVERWARMING

AIRCONDITIONING

Vraag vriibliivend priisopgave!

STREEFKERKB'l
voor"* NIEUWBOUW

"* VERBOUW
"* ONDERHOUDS- en
"* UTILITEITSWERKEN
"* BOERDERIJBOUW

Prinsengracht 14

Telefoon (01836) 269 - 369

AMEIDE

b.v. Ameide's

Loodgietersbedrijf
Fransestraat· 11

heeft ook zijn bijdrage geleverd

bij Fa. Mesker.

SCHILDERSBEDRIJF

A. K.Vink

,..

.1. ....

AANNEMERSBEDRIJF

Noordziide 72

Telefoon 01838- 1413

NOORDElOOS

verzorgde het

BINNENSCHIL:DERWERK

bij de Firma Mesker.

Wij verzorgden de gehele

verbouw bijFirma Mesker.



AMEIDE
Fransestraat 15

.Tetefoon 01836·235

Na 6 uur 453 of 461

esker
eubelen
anutakturen

Marklvveekaanbiedingen
Melibelaldellng

ROBUUSTE EIKEN SLAAPKAMER

140/200 I 2170,-

Bij aankoop een GRATIS polyether matras!

Texlielaldellng

WEGENS ENORM SUCCES,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

4 FANTASIE SLOPEN
5 PAAR SOKKEN, UNI

I 10,
1,10,-

f 173,50
f 192,50
f 212,50
f 260,00
f 285,00
f 300,00
f 335,00 .

BIJ AANKOOP VAN EEN HEREN PYAMA

ROYAAL EIKEN BANKSTEL

bekleding: groen of goud Mohair I 1995,-

POLYETHERMATRAS JUBILEUM AANBIEDING

KJt:>II,"t:>n:bruin of blauw

80/190
90/190
90/200

120/190
130/190
140/190
140/200
dichtheid 35

GERUITE WERKOVERHEMDEN

maten36tot en met 45

1 STARTEX HEREN SLIP

Maten 4, 5, 6, 7

114,95

voor I 2,00

TIJDENS DE MARKTWEEK OP IEDER
HOUTENEETKAMERSTOEL, . Old Pine

NU'I 69,50

ZUIVER WOLLEN BERBERTAPIJT

400 breed vah f 295,"- NU r 229,- p.m.

FLANEL LAKEN 2;50kORTING !

RtiS.V. Ameide
Van het bestuur uit deze oproep:

Kom 5 oktober 1977 om 20.00 uur naar Jan de Jong, waar

een speciale ledenvergadering wordt gehouden over de

,Zederik. Vergeet het niet, het gaat over uw viswater::

.MESKER. openingsprijzenfeest
Oinsdag 20 september was het een glorieuze dag voor de direktieleden van
de firma Mesker. Een geheel vernieuwde en vergrote zaak, welke "stads"
aandoet.
Een ware aanwinst voor Ameide en een lang gekoesterde wens van Piet, Joe.
han en Piet Mesker.
Met recht kon men trots zijn toen de deuren opengingen en vele vrinden, fami
lieleden en zakenrelaties hen kwamen complimenteren.
Voor de clienten maakt men er een waar prijzenfeest van. Oat men U ook met
de marktdag graag hun zaak wil tonen, behoeft geen nadere uitleg.
Nogmaals van harte succes!


