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Jan van Wijk l<ent de klappen van "de wieken". door Pleter
A.Kerkwljk

Het levensverhaal

van

grote-kleine mensen

LEX~OND ....::. Op 23 november is
Jan vanWijk veertig jaar machi~

nist-molenaar. Veertig jaar in
dienst bij het watetschay-Vijfhee
renlanden/Vianen, dat is me nog
al wat!

En ..•. dat als molenaar, dat 'moet
men niet uitvlakken.

Ach, voor de goedlachse Van Wijk,
i~ het feitelijk geen bijzonderheid.
Hetmolenaarsleven is Jan met de
paplepel ingegeven. De vitale 
om maar niet 'te spreken van de
zeer vitale - Van Wijk hebben
we opgezocht inzijn Vlietmolen
op de Ze:derikkade onder Lex
mond.

Als we vanuit Meerkerk richting
Lexmond rijden passeren we ook
het viadukt onder de rijksweg
Gorinchem/Vianen. Een zeer druk
ke rijksweg waar voortdurend het
,snelverkeer voorbij dendert.

Plots staan we voor de Zederikkade met onze
auto. Door het rietgors heen ontwaren we de
molen waarop Jan van Wijk bijna zijn gehele
leveii~'heeft doorgebracht. Plotsklaps bevin~

den we ons in ee~ geheel andere wereld._ De
snelheid van onze auto loopt vlug terug tot
"kruipen". Dit ligt niet aIleen aan het feit"
dat de Zederikkade vrij smal is. Ret is ook
de imponerende natuur die ons uitnodigt om
gas terug te nemen, De Zederikkade wekt op
'ons de indruk van een geriefelijk oord voor
mens en dier. De tijd staat er still Eendenl en
diverse andere watervogel,s en natuurlijk ook
de hazen leven er franl< en vrij. Ret geronk
van de automotor doet hen eigenlijk maar
heel weinig. Ze maken weinig aanstalten om
dat vreemde monster te laten passeren. Ret
is hun heiligdom en dat van molenaar
Jan van Wijk !

Bljna 74 jaar op de Vlietmolen

We treffen Jan van Wijk - natuurlijk - bui
te~ bij de Vlietmolen. Met de pijp in de mond
scharrelt hij nog wat rond de molen en kijkt
van onder zijn pet uit naar de lucht. Zal het
droog blijven of gaan regenen ! ? ! ? Jan ver
wachtte ,ons al want wij' hadden hem telefo
nisch van onze komst verwittigd. Jan wi! ons
eerst een kijkje gunnen in de molenl, maar
zijn, vrouw Annigje vindt 't gezien de weers
omstandigheden beter dat we de knusse
woonkamer opzoeken van de machiniste-wo
ning. De haard snort er gezellig en Jan ver
wisselt de pijp voor een goeie sigaar. Rij gaat
er echt helemaal \roor zitten. "Doe maar ge
woon of je thu1s bent", zegt Annigje onge
dwongen. Eenmaal van een goeie bak koffie
voorzien mag molenaar Jan van Wijk zijn le
vensverhaal verteIle~.

Jan van Wijk vertelt dat hij 3 maanden oud
was toen hij op de Vlietmolen' kwam. Zijn
vader Comelis Teunis van Wijk was van pro
fessie ook molenaar. Deze overleed op 32-ja
rige leeftijd. Van Wijk trouwde op 15 mei
1941 met Annigje WaIlaard. Zij i,s 8 jaar "jon
ger" dan Jan.' En denkt nu niet, dat ook zij
uit een molenaarsfamilie afkomstig is. Dan
heeft men het helernaal verkeerd! Raar vader
was metselaar.
Wij vragen aan Jan van Wijk of hij soms
weet hoe oud de molen is waarop hij zij~ le
ven heeft doorgebracht en) nog zal doorbren
gen.
"Nou ik geloof van zo'n groot 400 jaar. Te~

minste, dat hebben de mensen weI eens ge
zegd. H~ weet het niet precies", antwoord hij
van zijn sigaar genietend.
We willen weI iets meer weten over de mole
naarsfamilie Van Wijk. ToenJan het eer·ste
levenslicht zag woonden zijn ouders in 't Ach
terlandbij Groot-Ammers. Zijn vader Corne
lis is geboren op de. Langerakse molen. De
moeder van Jan van Wijk blijkt weergebo
ren te zijn op de acht-kanter van Goudriaan.
(Terwijlhij dit vertelt is zijn vrouw druk
doende inhet televisie-ameublement te zoe
ken naar foto's. En er komen zeer Qude kiek
jes te voorschijn).

Moeder bleef achier met 5 klnderen

In 1903 kwam het gezin Comelis van Wijk op
de Vlietmolen. Comelis had gesolliciteerd om
dat er naast de molen een .stoomgemaal zou
komen. In 1908 overleed zijn vader en bleef
de moeder van Jan met 5 kinderen achter.
Zijn moeder had echter weer een ongetrouw
de broer en deze zat weer op de wipmole~

in Goudriaan. Deze broer kwam na het over-'
lijden van Comelis naar de Vlietmolen aan
de Zederik.
Ret gezin van zijn vader hestond uit 3 jon
gens en 2 meisjes. Maar hoe komt het. dan
Jan, dat uitgesproken jij op de molen bent ge
bleven?
"Ik ben het langste hier gebleven. Ik ben het
laatste getrouwd. Ik ben toen een tijd hulp
geweest. Vroeger was het een stoomgemaal.
En als dan de molen moe.st draaienl kon je
niet 2 dingen tegelijk doen. In 1946 zijn we
overgeschakeld op "elektriciteit", antwoordt
hij.
Zijn vrouw Annigje vertelt terloops dat ze
nog regelmatig in de molen gaan zitten als er
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visite komL Men wil dan echt het sfeertje
proeven.

De molen is zijn leven en hobby

We stellen Jan van Wijk de domme vraag of
de molen nog ee;n funktie he~ft. "Ja natuur
lijk! !?at is zijn hobby. Om dat ding, - het
elektnsch gemaal - daar geeft hij ni!~:s om!
Hij maalt het meeste. van' ons landje. Kijk
daar maar eens hangen. Dat heeft hij verl"e
den jaargekregen in Amsterdam. Daar is tie
toen gehuldigd. Voor 1000 man geloof ik",
antwoordt Annigje resoluut.
Maar het gemaal maalt toch ook weI? "Ja,
zo'n 1000 uur per jaar," zegt Jan. Trots hangt
inzijn behaagelijke woonkamer een; oorkonde
van De Hollandsche Molen, Vereeniging tot
behoud van molens in Nederland. Daar staat
letterlijk op: "Aan J. van Wijk, molenaar op
de Vlietmolen van de polder Lakerveld te
Lexmond.. Als blijk van waardering voor de
bijdrage. aan het behoud van de molens
als wer!duig ent technisch monument die Ne~
derland groot hebben gemaakt bij' de ontwik
keling van de industrie en droogmaling van
de polders, welke thans door hun markante
verschijning respect afdwingen en een natio
naal symbool vormen."
De Vlietmolen draait meer uren' dan het' ge
maal. Het gemaal gooiter 90 m3 perminuut
uit en de molen 45 m3. En dan moet deze weI
100 einden lopeno Jan van Wijk bekent dat
hij het liefst met de molen bezig is/om te zor
gen dat de polderniet al te riattig wordt.
Als jongen van 13 jaar gingJan aan de slag
op de molen, En nu is hij dan straks veertig
jilar molenaar.

Nog nooiteen dag ziek geweest

We merken op dat hij op ons een zeer gezonde
indruk maakt. "Ja, dat klopt, want ik ben in

die veerig jaar nog nooit een dag uitgevallen
wegens ziekte", bevestigt hij.
En toch heeft Jan met zijn vrouw onder moei
lijke omstandigheden op de Zederikkade ge
woond. Nu is de weg er heengeasfalteerd.
Vroeger moest men vaak met fiets en al door
weilanden baggeren om bij de molen te ko
men. In de tijd dat Van Wijkmet zijn moeder,
broers en zusters op de molen woonde was
het een vrij .nauwe beweging binnen. Er werd
ondermeer geslapen in zeer kleine bedsted'en.
Voelen ze zich eenzaam op een dergelijke ver
laten plek?
"Nee hoor", zegt Jan. Maar zij'n vrouw Annig
je verklaart in deeer·ste huwelijksjaren het
er toch moeilijk mee gehad te hebben.
Het woonhuis waarin het elektrisch gemaal
staat is 3 jaar geleden opgeknapt en teven;s
kreeg men aansluiting op de waterleiding.
Daarvoor stak Jan van Wijk 2 maal per week
de Zederik over om bij een broer drinkwater
en melk te halen. Eeri Utrechts dagblad heeft
er toen aandacht aan besteed en zowaar het
heeft geholpen!
Jan van Wijk zou uren kunnen yertellen over
de belevenissen op en rondom de Vlietmolen.
Inmiddels heeft hij zijn sigaar in rookopge
blazen en komt de pruimtabak te voorschijn.
Tijdens bijeen;komsten van de Hollandsche

.Molen noemt men hem vaak gekscherend "de
beer". En als we van hem horen, dat bij zware
regenval in het najaar - zoals 3 jaar gele
den ,.- hij soms eenl hele week zijn bed niet
ziet dan·kunnen we die bijnaam ons best in
denken.
Ondanks het feitdathetgemaal elektrisch is
moet Jan het ook'snachts in de. gaten hou
den. Hij. gaat danwat in deslaapkamer .zit..
ten dutten. .
Vroeger was net even iets moeilijker. Dan
moest het. st()Qmgemaal metkolen •. gestookt
.worden. Van Wij~.had dan de taak het ding
te stoken, te smeren en.. :...... ja hijmoest het

vuil niet uit het oog verliezen. Met een
schuitje van 71/2 ton voer hij naar de Zou
wendijk. Daar wachtte een auto met zakken
kolen. Eerumaal weer terug bij de Vlietmolen
was het een enorme klus om die zakken dan
weer naar het gemaal te dragen.

Muziek in de oren

Volgens de pasgebakken echtpaartjes woont
Jan van Wijk op het mooiste plekje van Lex
mond. De Vlietmolen fungeert regelmafig al·s
achtergrond-decor voor bruidsfoto's.
Wanneer de molen draait.moet Jan niemand
of iets om zich heen hebben. Het gekraak van
de tandwielen klinkt hem dan als muziek in
de ore~. Van Wijk hoopt net. zo lang mole
naar te blijven tot hij er bij ondersteboven
valt.

Als Jan van Wijk 's morgens opstaat heeft hij
geen weerbericht nodig. Jan heeft nognooit
brokken gemaakt met de Vlietmolen,. Het wa
ter van de Zederik kwam vroeger zelfstot op
de boezemkade te staan. Nu hebben ze een
voor-gemaal in Hardinxveld-Giessendam. Jan
van Wijk is een echt natuurmens. En dat
moet je als molenaar weI zijn. We hebben de
indruk nog uren te kunnen praten met mole
naar Jan van Wijk, maar dan zouden we een
hele "Wegwijzer" nodig hebben. We willenl
nog een belangrij!<e karakteristiek van hem
kwijt. Jan mag best zijnbrood vergeten als
hij gaat vissen, maar voor zijn pruimtabak
komt hij terug!

Het is heerlijk in onze huidige maatschappij
met mensen als Jan van Wijk kennis te ma
ken. Wij hebben Jan en Annigje van u en
onszelf nog heel veelgezonde jaren toege
wenst. En dat het juhileumniet ongemerkt
voorbij mag gaan, want mannenals Jan van
Wijk behoren; bij de inventaris van onze
·streek. Een.streek waarinwe gelukkig dat
soort mensen nog kunnenvinden! ! ! ! !

">"":-:'

Sint Nicolaas,
Een keer per jaar wordt er bijna in iedere
plaats in Nederland een aktie gevoerd enl dat
is als Sint Nicolaas in aan'tocht is. Zo'n aktie
~taat ook weer te beginnen in Meerkerk; e.en
aktie waaraan iedereen kan meedoen en waar
bij veel prijzen 'ie winnen zijn.

De hoofdprijs b.v., een dames- + herenrijwiel
en dan nog 14 andere prijzen. Dit totaal van
15 prijzen is ech'ter nog lang met alles. Er zijn
ook waardebonnen 'te winnen tell" waarde van
f 50,-, f 25,- of f 10,- en dat is ook mee
genomen als net die dure Sinterklaastijd ach
ter .de rug i's en de Kers'ttijd aanbreekt.

Hoe kunt U nu meedinge~naar zo'n prijs; weI
dat is heel eenvoudig. Bij ieder OVM lid, die
eeti affiche van de Sint Nicolaasaktie heeft
aangeplakt, krijgt U bij elke bestede f 5,
een lot gratis. Bewaar die loten goed en kijk
op .6 december bij diezelfde OVM leden op de
trekking.slijst.

Natuurlijk gaat deze aktie evenals vorig jaar
vergezeld van een puzzel voor de jeugd. Hier
aan kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar mee
doen. Bij iede~' OVM lid die meedoet aan de
aktie (kun je weer zien aan het affiche) is in
de etalage een letter verstopt. In 1.0
taal zijn het 27 letters.

Heb je die allemaal opgezocht, dt:l,: \".-('1. je
proberen van al die letters een zin te maken.
Onder de goede oplossingen van deze' puzzel

hartelijk welkom werden gehe'ten, waarna het
doeLvan de vereniging werd uiteen gezet na
melijk, het amateur 'tuiniell"en te bevorderen.

Alsvereniging de beschikking te verkrijgen
ov€r grond, geschikt voor bet exploiteren van
volkstuinen.

Het onderverhuren van grond voorvolkstui
n'::!n aan leden. Het bevorderen van de kennis
van haar leden, voor het kwe!<en van bloe~

men fruit en groenten;.

Dit zijn nog maar enkele van de vele activi
teitenl die bet bestuur voor ogen staan.

Hierna is een bestuur gekozen, voorlopig be
staande uit 5 personen, die in de komendetijd
de hierboven vermelde doelstellingen van de
ze vereniging moet helpen waarmaken.

De 'contacten moet leggen, voor de onmisbare
steun die we in de toekomst van de pl1iatse
lijke overheid hopen te ontvangen.

De statuten en bet huishoudelijk regleme~t

moeten uitwerken, zodat onze vereniging goed
kan functioneren.

Mochten er nog meer personen zijn in onze
beide gemeenten, die mee willenl helpen onze
vereniging zo sterk mogelijk te ma!<en, dan
kunnen deze zich alsnog opgeven bij onder
staande personen en verder de gewenste in
lichtingen krijgen.

O. Streefkerk, Hogewaard 10, tel. 575

H. v. d. Berg, Doelakkerweg 15, tel. 569

T. Holleman, Prinsegracht 85

A. Bouter, Meidoornlaan22, tel. 988

K. Veen, Meidoornlaan 43, tel. 624

Bij de oprichting waren 16 personen aanwezig
(deze groep is inmidde;ls aangegroeid to't 26
persone~, die door het I,het voorlopig. bestuur

Vrijdag 21 oktober is het to't de oprichting
gekomen van de Volkstuinvereniging Ameide
en Tienhoven.

Volkstuinvereniging

Ameide en Tienhoven

worden prijzenverloot,zoals b:v. Play-Mobil
en DraagbareRadio's;

Tenslotte .nog .iets .••. over de .Goedheiligman
zel£. Hij komtiniMeerkerk zijn opwachting
maken op 3 december om 10.30 uur vanaf de
Bazeldijk. Hi~.maaktonder begeleiding van
de ruitervereniging een,Tondritdoor Meer
!<erk, waarbij isinbegrepen eenbezoek aan de
Vijverhof.

Om 14.30 liur begint hijin de Schuur van
Brughuis Vink. methet pakjesfeest ter ere
van zijn verjaardag.

Iedereen hoopt vanzelfsprekend, dat de Sint
bij zijn bezoek aan Meerkerk zal kunnen ge
nieten van droog weer, waarbij het niet te
hard waait,. want anders zou hij' misschien
een; kou oplopen en ?at kunnen wij die Goe
de Man zeker niet toewensen.

enD.V.M.



Op 14 november start in Meerkerk weer degrandioze

St. Nicolaasaktie van de Ondernemers Vereniging

waaraan zeer mooie prijzen verbondenzijn

DEZE KEER MAAR LlEFST 100 STUKS t.w.

1 Dames + Herenriiwiel 10 Keu kenmach ine

2 Heel varken 11 Lego electrische trein

3 . Draagbare TV 12 Koffiezetapparaat

4 Manou stoel 13 Friteuse

5 Casette 14 Hele kaas

6 Boorset 15 Electronische rekenmachine

7 Alluminium ladder 16 t.m. 25 Waardebon van f 50,-

8 Dekbed 1 persoons 26 t.m. 50 Waardebon van f 25,-

9 Stofzuiger 51 t.m. 100 Waardebon van f 10,-

Bonnen kunnen besteed worden bii de. deelnemende winkeliers en ziin

geldig tot en met 31 januari 1978

ZOEKAKTIE
Natuurlijk is er voor de kinderen tot en met12 jaar weef de etalage-wedstrijd.
let dus goed op de formulieren die op de school verstrekt worden. Heb je ..
geen formulier, haal er .dangauw een bij Fa. D. Bor, Zouwendijk 12.

C. 'H.AM - C.V.installatiebedrijf
B. DEN OTTELANOER - Schilder
M.QUWERKERK - Siagerij
H. J. RIETVELD - Kruidenier
A. STIGTER - Melkman
W. P. SCHEP - Kaashandel
G. J.van VEEN ---' Snuffeltiek
G. J. v. d. VUES - Juwelier
C. v. d. VLlST - Woninginrichting
B. C.. VERHEUVEl - Melkman
H. de WITH - Kruidenier
A. J. ZWIJNENBURG - Konfektie

T. Jacobs - Cafetaria

Hoe kunt U. meedingen naar een van deze prachtige prijzen? Wei U kriigt tijdens deaktie bij iedere
f 5,- die U besteed eenlot en U weet hoe meer loten,· hoe meer kansop een prijs.

. De deelnemende winkeliers zijn:

A. ADVOKAAT - Boekhandel
GEBR.AlTING - Bakkerij
DE VAKMAN- Doe het zelf
D. M. BIKKER - Huishoudelijke art.
T. Boom - Slijterij
D. BOR - levensmiddelen
J. C. DE BRUI~ - Groenteman
R. Veldhoen - Dierenboetique
H. J. VAN DIJK - Siagerij
A. VAN DEN DOOl - Fotografie
A. J. JONGKIND - Bakkerij
J. A.. KOEKOEK - Rijwielhandel
B. lAKERVElD - Tabaksartikelen

AANKOMST SINT NICOLAAS ZATERDAG 3 DEC. OM· 11 UUR OP HET GEMEENTEHUIS

P.S. De hele week voor de verjaardag van Sint Nic?,aas zijn de winkels ook 's avonds open van 19.00 uur tot 21.00 uur



Verkoop van nieuwe en
.gebruikte auto's

•
Tevens erkend inbouwstation
van gasinstallaties

•
Natuurliik worden ook schades
in onze eigen werkplaats
gerepareerd.

•

"De~lneme~
o.v;M.~aktie

kom dan eens. bii ons langs

ALS U EEN ANDERE

auto wilt·kopen

Fa. Gebr. Altin.

* BOTERlETTERS
* BANKETLETTERS
* STAVEN
* GEV·ULDE SPECUlAAS
* DIKKE SPECUlAAS
* MARSEPEIN FIGUREN

Enverder een uitgebreide
sortering

* GEBAK

GORCUMSESTRAAT 22 - MEERKERK - TELEFOOI\l '1248

UW WARME BAKKER

Deelnemer ON.M.-aktie

Kem een$ Ian;,,, 0 )(
Elke week steengoede AANBIEDlfI,IGi:N I I

':;.... ,:.. . ..-,

Is uw taste ifa~r,geenbezwaar,Donder.,

dagsbezorgEmWijin .het· geheledorp..

k~ ..>J. RIETVELD
Gorcums.estraat 10 - Te.!. 01837., 363 - Meerkerk

MET DE FEESTDAGEN VOOR DE
DEUR

ruikt U bij ALTING
DE VANOUDS BEKENDE

SPECULAASGEUR

Gebr. van Tuyl
Zouwendijk 125,
MEERKERK
Te·lefoon 01837- 1412

WAT DE .
KE.URSLAGEFl SNIJDT
IS KYlALl.TEIT

Zouwendijk 12 - Meerkel'k - Tel. 01837 -1329
Deelnemer O.V.M.-aktie

A. v. d. DOOL
Gorc.straat 21 - Meerkerk - Tel. 01837 .. 1463

Vandaaggebracht, overmorgen klaar
Aile soorten kleuren en zwart-wit films
PASFOTO'S, klaar terwijl U wacht ! !

Voor snelle afwerking van uw FILMS naar

PRESTO-PRINT· DEALER

KEURSLAGER

H.J. VAN DIJK & Zn.
Kerkstraat 14, tel. 01837-t332en
1561, Meerkerk

Deelnemer O,V.M.-aktie

Voor het GEZELLIG AVONDJE hebben
voor U ....

* FONDUEVLEES. ·en
SAUSEN ..
S.v.p. vroegtijdig bestellen

Wij verkopen al jaren de overbekende

BOTERLETTERS en KERSTKRANSEN
van "MERBA"
100% roomboter,100% zuivereaman
delspijs! !

Groot in kWaliteit, klein in prijs! vraag ervrijblijvend
naar. Doe als velen en bestel gaarne vro.egtijdig!

I.F.A. Z.B. Fa. D. BOR

DRUKKERIJ - KANTOORBOEKHANDEL

ADVOKAAT
Toistraat 33 Meerkerk
Telefoon Ot837-1301 B.g.g. 01838-1562

Voor afdeling drukkerij:
VISITEKAARTJES

~~e~~~~I§E~=~R .~~
HUWELlJKSKAARTEN
GEBOORTEKAARTEN

Afdeling kantoorboekhandel:
FOTOALBUMS
AGENDA'S
BOEKEN
PUZZELS
SERD ELECTRONISCHE
REKENMACHINES v.a. f 50,-

Oeelnemer O.V.M.-aktie

Deelnemer O.V.M.-aktie TevenS' verkoop van Benzine en L.P.G.
.GAS.



••II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

Deelnemer
O.V.M.-aktle Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249

Diverse soorten

Deelnemer O.V.M.-aktie

De Sint en wlj hebben In .u het
volste vertrouwen, dat wlj U hel
pen met onze beknopte folders
die U allen thuis bezorgd krijgtl

* MAAR VOORAL VOOR
DE KINDEREN

Lego v.a. 4,00

Playmobil v.a. 3,50

Tonka v.a. 5,75

Match Box v.a. 2,25

Siku Auto's v.a. 2,25

En vele Clipper;' en M.B.-spelenl
Daarbij is St Nic. bezig· om de
hele collectie JUMBO-spelen bij
ons onder te brengen.

Daar de Sintheeft gemerkt dat
wij aan de vraag niet attijd heb"
ben voldaan, heeft mijn vrouw
"Joke' zich weer geheel ingezet!

MEERKERK - TEL. 01837-1700DORPSPLEIN2
Deelnemer O.V.M.-aktie

SNUffEll1EK

St. qzlcoLaa~-alaeL1Jt9

Want bulten ons ass. Speelgoed
bieden wij U vele aparte sur
prises tegen betaalbare prijzen
o.a. veel

Rietwerk v.a. 2,75

Aardewerk \I.a. 2,50

Porseleinen beeldjes v.a. 2,95

Serviesgoed
(koP en schotels) v.a. 2,95

Plantenpotjes en -hangers
v.a. 2,50

Tegels met tekst v.a. 1,95

Vazen v.a. 5,75

Wljnglazen v.a. 1,75

Tomado - Brabantia - B.K.
Leerdamglas
Servies compleet v.a. 595,;""

Kettlngenen Armbanden
Korsages
Bijouterieen, oorbellen door en
tip het oor! .

Kosmetlca - Parfumerle o.a.
Sortilege, Musches, Margaret,
Astor, Phyris - Morny - Fenjat en
leuke luxe cadeau artikelen 
Tabac.

!{om naar de Snuffeltiek

Tel. 01837 -1466

HET GEZELLIG

AVONDJE BEGINT

BIJ UWBAKKER

EEN LEUKE SORTERING
LUXE DOZEN SIGAREN

SINT· NICOLAAS

GESCHENKEN

Zouwendijk 5
Meerkerk

J. A. JONGKIND
Kerkstraat 1 - Telefoon 01837 - 1396

Meerkerk

AANSTEKERS en ASBAKKEN

Deelnemer O.V.M.-aktie

Voor de gezellige roker

VerschHlende modellen PUPEN

TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN

B. Lakerveld'

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

da's

Meerkerk

±23 %

Telefoon 01837· 1295

DE WINTERSCHILDER!
LAAT HEM KOMEN ••••
U ontvangt een premle van f 30,
per man, per dag. Ais extra van ons
nog f 10,- erblj. Oat scheelt U maar
Iiefst f 40,- I I I

VERF en BEHANG haalt U natuurliik bii DE SCHILDER,

toch logisch!!

B. DEN OTTELANDER
Deelnemer O.V.M.-aktie Baz~ldiik 15a

Energie besparen? NEEM DAN NU

dubbele beglazing
Nu nog voordelig doorriikssubsidie van



AMEIDE BIJZONDER AKTIEF EN STERK CONCUREREND

De Middenstand van Ameide lanceert grandioze St. Nic. Aktie

met bovendien veel aantrekkelijk voordeel

Na de succesvolle ak'ties van vorige jaren, ak

ties welke in andere plaatsen en zeUs in de

steden geen haalbare kaart bleken is de W.V.

Ameide er dit jaar wederom in geslaagd .he't

St. Nic. fees't extra aantrekkelijk te maken.

Punt 1. door de zowel bijzonder waardevolle
als originele prijzen welke te winnen zijn in
de verloting. Bij aankoop van iedere f 2,50
ontvangt U al een lot.

Pun't 2. door de uitgave van voordeelcheques
waarmede U voordeliger koopt als ooit. U
ontvangt deze cheques allemaal thuis en te
gen inlevering koopt U iets met een bepaalde
korting of tegen een lagere prijs maar .

U ontvangt toch loten.

Twee hele goede redenen, dus om uw aan
kopen in Ameide te doen.

De te winnen prijzen zijn 5 x f 1000,- kon
tant, 25· rondvluchten boven Ameide en Om
geving (de kans van uw leven) ·en vele ande
re prijzen. zoals Draagbare T.V., Perzisch
Kleedje, Voetbalspel, Filmcamera, enz. enz.

De aktieve middenstandsvereniging biedt U
op deze wijze een bijzonder aantrekkelijke
St. Nicolaas aan terwijl de service die U in
deze gemeente geniet evengroot zal zijn.

Een laatste mededeling van de Middenstands
vereniging. :

Wij zijn ervan overtuigd dat U in Ameide

voordeliger uw aankopen kan doen, me't ge

bruik van de voordeelcheques, dan elders met

bovelldien nog kans op een van de waarde

volle prijzen, zoals reeds genoemd. Kortom:
Ameide biedt meer.

Koninklijk onderscheiden
R. de Bie

Op 14 december reikte burgemees'ter Wessels
aan de heer Roel de Bie de koninklijke on
del'scheiding uit vanwege het feit dat de heer
de Bie 40 jaar geleden in diens't trad bij de
N.V. Stoombootrederij op de Lek.
Op ,gepaste wijze en in bijzijn van direktie en
collega's werd dit fei't herdacht· in ,,'t Oude
Koetshui's" te Ameide.
Familie de Bie, namens onze lezers, van harte
gefeliciteerd.

LETO}> I
ALS U DIT BOEK llET ! ! !

HET STAAT WEER

BOORDEVOL VOORDELIGE

AANBIEDINGEN.

NIET ONTVANGEN?

Ga dan direct even langs bij

DE VAIMAN
in MEERKERK

Daar"kunt U nog zo'n" boekje
halen en ook de aanbiedingen
r:CHT zien.

Bovendien nog aktie-bonnen
ook

Het is weereen sensatie! ! !

* ZEGT HET VOORY!!

ZEGT HET VOORT!!

Deelnemer

O.V.M. SintNicolaasaktie



• de dichtst hijzijnde winkel voor U
BERT STIGTER, Deelnemer O.V.M.-aktie

Nappa- of ·leerjasje
voor goed-dragende
mode. Van f 125, 
tot f 295,'"

Doezoals velen,
koop echte mannenmode bij:

~

AZ\2JlliJ~~~ill(]J[aB
~

Toistraat 17 Meerkerk
Telefoon 01837 -1401

Herenpa nta Ions
1500 stuks hangen
voor u klaar ! .
f 45,- f 59,-
f 69,- 175,-

Onze SPEELGOED-AFDELINGis voor de Sint Nicolaas
extra uitgebreid metdl;! grootste collectie LEGO, PLAY
MOBIL, TONKA,BUDDYL.en de M.B.-SPELEN, :z:oals U
op de TELEVISIE-reklame heeft kunb'!'ln:z:ien. (Welke ai
leen verkrijgbaar :z:ijn bit erkende speelgoed:z:aken).

Een blik In. ons ·assortiment kriJgt iJ· door .middel

van onze folderlnUw brievenbus.

l19)e$nuUettiek"
DORPSPLEIN 2- MEERKERK - TEL. 01837 -1700

Col-pullover in
jaquard dessin. In eigen
tijdse kleur-kombinaties.

. f34,90

Do.cvan mOGle
man_mode

,
o \J tJI.-aktie

oee\nemer .'

DINSDAG HALF 1, ZATERDAG 5 UUR
GESLOTEN

VRIJDAG KOOPAVOND

eEN EXCLUSIEF NEDERLANDSPRODUKT

Afmeting 2.95 tdt7 meter

Toistraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER

"De Kaashal"
KlRKSTRAAT 9 - MEERKERK

Aanbierlirig JONG BELEGEN KAAS

7.&0 per kilo
Geldig van 14nov. t.m.5 december

Deelnemer O.V.M.-aktie Meerkerk

AventoCaravans

De schoenhersteller
voor Meerkerk en omstreken

CARAVANBOUW V·AN DER HAGEN
MEERKERK -NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 -2044

Regelmc;dig 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

'1)""r8t.GJ1ic"Laa~
* CHOCOLADE FIGUREN.
* CHOCOLADE LETTERS* LEKKERE PEPERNOTEN
* LUXE KOP en SCHOTELS

J.A. C. de Bruin
GROENTEN, FRUIT en
LEVENSMIDDELEN

Pro Marijkeweg 45, Meerkerk, Tel. 1~~~



Schoonheidsverzorging in Ameide
Sinds kort is in Ameide gevestigd, aan de
Lekdijk 42, de schoonheid'sspecialiste Joke
Lauret-Bastinck. Voorheen oefen,de zij haa!"
praktijk uit in de groeis'tad Zoetermeer. Zij
heeft daar in kortetijdeen bloeiende praktijk
opgebouwd en haar salon ui'tgerust met mo-.
derne appara'tuur. Dames uit Ameide en om
geving hehoeven thans geen verre reizen meer
te ondernemen, om hun huid en handen vak
kundig te laten verzorgen.

Mevrouw Lauret stelt zich op het 8tandpunt,
dat €en goede huidverzorgingmet behulpvan
verantwoorde produkten niet een zaak is van
een selecte groep dames in een bepaalde leef
tijdsgroep, maar van belang is voor iedereen,
dieer verzorgd wil Ult:lienl. H€t ene moment
is dat het jongemei-sje, d'at zich schaamt voor
de bekende jeugdpuistjesplaag, het andere
moment is dat de dame van 70, die. op de
bruiloft van haar kleinkind b~st noggezien
mag worden.

De naam schoonheidsspecialiste wordt maar
al te vaak in verband gebracht met dikke Ia
gen make-up. Voor mevrouw Lauret is make
up slechts een klein onderdeel van de totale
behandeling, die ongeveer 1112 uur duurt en
o.a. massage, reiniging en het aanbrengen van
een masker bevat.

Hoewel het. totale verzorgingsgebied Ameide
veel kleiner is dan bijvoorbeeld Zoeermeer
of Vianen" verwacht mevrouw Lauret toch
spoedig een redelijke klantenkring te !mnnen
opbouwen. De eerste afspraken zijn reeds ge
maakt en het zal vooral van de tevredenheid
van die eerste klantenl afhangen, of er ·spoedig
de' nodige bekendheid gegeven zal worden aan
deze voor Ameide nieuwe vorm van dienst
verlening, die, naar wij hopen, zal voorzien
in een behoefte.

Behandelihg, uitsluitend naafspraak. Tele
foon 01836 - 937.

Ant. Liefhebber

475,--

169,50
25,";"

v.a.

LEXMOND

Ook voor een GOEDE

RIJWIEL
BROMFIETS
STEPPEN
DRIEWIELERS

Stofzuigers

Klnderradio's

Koptelefoons (Stereo)

Philips .....van/~2,50voor 64,-

Erres Radio's ook op
Iichtnet van 162,- voor 129,95

Erres Radio, cassette
Platenspeler 2 x 30 w met boxen
(HiFi Stereo)

van 1395,- voor 1095,""-

Philips Stereo Radio
inclusief 2 boxen

En een eigen
REPARATIE-AFOELING

Maakuw OIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
Rund- en Varkensvlees uit eigen slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve var
kens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838 -1224 - Noordeloos

DORPSSTRAAT 46

SpotJes v.a. 9,50

DaarbiJbiedefl- wiju aan een

Leuke collectie

* BJjITENVERLICHTING* HA~G VERLICHTING* WAND- EN
STAANDE LAMPJES

St. cnic"laa6--aanbieain'i1elt
'van

Bromfletshandschoenen
v.a. 14,50

Int~tg~~I"'.elrn~n· v.a. 91,90
Zakllchten,compl. v.a. 1,50

Pec.hlampel'l v.~.14;90 tot 54,-

Krultangen v.a. 30.50

Haardroogkam v.a. 27,95

Electr.Frlteuse v.a. 89,-

Ook voor al uw electrische ap
paraten naar ANt. Liefhebber ! !

"DE SNUFFELTIEK"
Dorpsplein 2 Meerkerk .

. Telefoon 01837 -1700

IN
"DE·SNUFFELTIEK"
heten Joke e.n .1\9Eleth U van.
harte welkolllf.on\ 81 voor d~
drukke St. l'IIicolaastijd te ko-

. rilen. snuffelen;

WIY ZIJN GEOPEND
Dinsd1l9i !()t 12.15 uur
Vrijdlilgav9~d tot 21.00
Zaterdag tot 17.00 uur.

. van A tot Z gekleed bij Zwijnenburg

Pakvoorjou.
Jong, 2-dl;llig pakvan Van Gils. Zuiver
ScheerwoJ. Kwaliteit dus. 1-Knoopssluiting,
klepzakken en
opgesneden revers. 359Voor iedere ...
gelegenheid. . . • ..

~~~
Deelnemer O.V.M.



Met Piezo
ontsteking

'tbAM
Bazeldijk 19- Tel. 01837 -1810 - Meerkerk

fa.C~

AANSTEKER
CONSUL
NU!t3,95

Kom,
steel<uwlicht'sop
overoerge.zellige

.......••.....•. lantaarns.
-'. ~;:;~;~~~t~;ij~~~ ~':'I"

'"-.,.~ b~it:~~:I~~:~uprachtige \. ".,'.

~::~~~~~~~~~
~..h ..
•• c~l.l••• ~/~ LANTAARN . ..• . •.. v.a. I 190,-
....... 'J:oLANTAARNOP PAAL v.a. I 549,-

I 285,
I 296,-

I 305,.,....

I 1025,
I 885,-

I 26,35

NU

GRASMACHINE$: tegen. inlevering van deze ad,y.ertenti~

ontvangt Ubij aankoop van 'nin voorraadzijnde
GRt\SMA~HII\IE'nwa~rdebonvan t 15,- bij el
ke f 100;7"'"enn~tuurlij~ ook loten.

GEREEDSCHAP: Bankschroef met aambeeld
/160,50 NU I 129,50

TAS compl. metgereedschap?90,45 NU /234,45
En nog vele aanbiedingen (Zie etalage)

* BOORfI/IACHINES: wij voeren het Stayer-programma
en hebben ijzersterke H.S.S. boren.

* TUINGEREEDSCHAP: alles wat Hendrik-Jan U bieden kant

*

Deze aanbiedingengelden tot en met 5 december .

DeelnerTlerO.V.M.-akti~)

Ais U hier iets van nodig hebt, kruis het dan aan en
dan nietvergeten om naar C. 't Lam tegaan

BRAun* OPEN HAARDEN: gas of electrisch

* AFZUIGKAPPEN: Atag (wit) van 330,
Dordrecht(gekleurd)

* KOOKPLATEN: Dordrecht (gekleurd) /355,- NU
Ook andere merken vc>orradig

* FORNUIZEN: Etna (Wit) de Illxe met grill + klok
(Energiebesparend ± I 30,- periaa~ f 1282,- NU

Dordrecht (Gr.) met grill / 1045,- NU

* SANITAIR: verstelbare douche-kop /44,.,....- NU

*

Kinder..
boeken

Spellen

Platen

te veel

om op te noemen

Bescherm uw gezin met de

Er is een uitkering na een ongeval:
• Bij blijvende invaliditeit van een gezinslid. (Bij
blijvende volledi'!;e invaliditeit wordt het dubbele
verzekerde bedrag uitgekeerd.ln deze gevallen is
een exIra bedrag immers exIra hard nodig!)
• Bij overlijden.
• Bij ziekenhuisopname van vrouw/moeder van
een bedrag per dag voor de bijkoms:nde kosten.
• Na ontslag uit dat ziekenhuis van vrouw/moeder
een bedrag voor de eerste periode thuis.

Je kunt ni~t~ltiidvoofzichtig
••genoegzlJn

.. .. ... .. .. .. .. . voorstraat 6B
postbus 12

telefoon (01836) 1340
j 01836 -1340

. na 18.00 uur I 01843 _ 370

ASSURANTIE- EN ADVIESBUREAU DEN HARTOG B.V.·· a

I

STUUR MIJ UW FOLDER
Naam:

Adres:

Plaats: , Tel.: .

U kunt deze bon in een ongefraRkeer
de enveloppe zenden naar Assuran
tle- en AdvlesbOreau Den Hartog B.V.,
Antwoordnummer1, Amelde.
Voor inlichtingen kunt U bellen

01836 - 340 of 01830 - 22907

9 -OJ CREZEE 8.\1.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229



f ~.' '.

TUINCENTRUM:Uitgebreidecollec
tie o,a. rozen, conlferen, heestera,
erlca'sl stambomen, vruchtbomen.
Voorts: Turtri'lolm, compost" pot
.grond_ .~G.ltmbollen, . potplanten,
.nljbloemenenz. .
Gelll~streerde;pr-ijscourant wordt u
op·aanvraagto«lgezonden.
A:dviesover beplantiag of onder
houd zonder k06tl:an. !;lnllrij~lijvend,

C'. IAN HOVEN
&IONEN
HOORNAAR (bIJ de ker10
Tel. 01838· 1305 • 1541
E,kend ho"enie,

.J}I ••.Uw
"If....••••.. KLOMPEN

"'*'LAARZEN
* ZWEEDSEMIJILEN
* WERKSCHOENEN enz.* OLiE en GAS

~
KRING

HOVENIERS

Bano"
"Constructiewerken
NOORDZIJDI; $0 - NOORDELOOS
TEL. 01838.-1337.

Landbouw-machines
Uit voorraad leverbaar
en tegenscherpe prijzen.

* Kuilvoersnijders, .Multos
* Mengmestverspreiders (Vacuum)
* Mestverspreiders
* Bandenwagens
*Cyclomaaiers* Kunstmeststrooiers, Vicon, Bano, Lely
* Siootmachines .* Achterladers,Aanhangwagens
* Landrolten, Landhekken
* Hydraulische garagekrikken
* Lasapparaten
* .Bandenpomp-compressors
* Stalen.bulksilo's opaanvraag .,'
*Alte voorkomende staalconstructies

zoals Boerderijbouw

KWEKERIJEN,
TUINAANLEG en
ONDERHOUD

De een gaatsaneren
wijgaah't pr(j;p~"EJn

Voor lan~~ouwr.isico's en verzekeringen getHgeride betrouWllare verzekeraars

Koestraat10t-, ~cho'onhoven - Telefoon 01823~2450

J. W. v. Puttestraat 6-8 - Amelde - Telefoon 01836 -501

Op 25 en 26 november wordt U alten uitgenodigd om

onze vergrootte zaak in de Koestraat te Schoonhoven

te komen bekijken;

$titj'fe,.'6·
complete woninginrichting

lIW belangstelling wordt beloond met eenleukeat

tentle.

"Een geweldig.gebeuren"

J.de~ lIartog Azn.
Weverwijk 11 - Tel. 01837 - 2157 - Meerkerk

: .:':':::: .
, ' , : , '.""""

Voor al Uw VEFiilEKERINGEN en FINANCIERINGtN geven wij U
graag -- uiteraa~dzonderenjgeverplichting-offerte en betrouwbaar
advies. Oesgewenst onmiddelUke dekking.
J. VAN DIEREN JOH.HET LAM Johzn.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 Ac:htho'len 46a, tel. 01836~230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

'1.Oaaraeuadte $int q],ic"laad ~edchenken
VINOT U BIJ

JUWELIER RIKKOERT
tt3Jn 't ~iIbtrbu!,1)H

Haven 1 - 5 Telefoon 01823 - 2651 Schoonhoven

Eigen reparatie atelier Aan huis te ontbieden

Boodschappen voor Ameide: Elektrotechnisch bureau Verhoeven
J. W. van Puttestraat - H; Helsloot, Broekseweg 19.



vanaf,' f " 95,"';"" ,

vanaf f ·105,-....,. ,
":,' '. .", ,~

Ook,,00f;' woJ, ~rochef, kg..
toen 'of borduurzijde naar

Tevens voor het verzorgen van Uw* HARTIGE HAPJES bij Uw feestjes ,

SIJJA en TEUS JAKOBS

. , .... , ,::./"',,, .. '

-". :':.:.••" ..•..0

Ookivoorhetopn'laken vangrote* SCHALEN SALADE

STIJLKLOKKEN: Keusuif ±20 modellel1

Maar wilt U nog meer zien, komt U gerust eens bin

nen, en overtuig Uzelf. Graag totziens bij:'

PRO.NTO HORLOGE$:[)ames

PRONTO HORLOGES:Heren

vanaf f 36,75

Dorps~lein7. 7 Meerkerk - Tel. 01837-1409
Deelnemer O.V.M.-aktie

, '

RIETVVERK.o.a.; verschillendeoverbloemponen
BORDUURPAKKETTEN
POEFFS
MIMISETS
MODERN ITALlAANS AARDt:WERK
KLEINMEUBELEN
BA13V-ARTIKELEN o.a. Boxpakken" Jurkjes, Pakjes, Luiers
en Speelgoedbeesten '

BAROMETERS

rond model

Deelnemer- O.V.M.-aktie

eaietaria "DE HALTE"
folstraat Tel. '. 01837 - 1414 Meerkerk

KEUKENKLOKKEN

de nieuwe modekleuren,el1' zoals altiid betaalbare priizen

Voor de a.s. St. Nicolaas hebben wii weervele nieuwearti~

kelen voor, U ingekocht:

O.a. ZILVEREN SETS, bestaande 'uit: H<>rlogemetvaste band,

Armband, "'anger, Boogcollier en rin.g,6verschillende uitvoe

ringen, ookapart leverbaar.'

, '

Ook in GESCHENKARTIKELEN·,,~en,.g.rOtr$9rtering,

o.a. BONBON SCHAALTJES,iBORR.~~7i¢nBI.I?F!G.LA
ZEN op zilveren voet. THEEL,EPEL,.JES R:,enD.'TA-
FELBESTEK, enz•. enz. "".

GOUDEN OORKNOPJES ", vall~f ".28,---
GOUDEN CO.LUEFl.S38 em. vanaf f 88,-,
GOUDEN DAMES en' HERENRINGEN, zie de etalage!

GROTESORT.RING I·N:
ZUVER~Noorknopies vanaf f 5,
ZILVEREN col.liers, 38> em vanaf. f 8 l 

ZILVEREN hangers
ZILVEREN armbanden 'anz.. , enz.

"He....""''';''''111.' t;tfi! K,IQk!~:";·, " ' " 'G. J. VAN'9J:B:.VUES I ,"

Gorcumsestracit "6 Tele.foon 01837 - 1424

in

q,Dy hebb~K"~O'"~ ~eI,tL'rukeSt. CJ1icolaa~~ort~~(,~~~

••.'••••



Het Bestuur

Goud voor
Ameidese slagers

Volleybalclub

16 tot 65
Opelke dinsdagavond van half 'tien
tot elf uur i'li in het Spant een groep
je bezig volleybal te spelen opont
spanningsbasis. Voordeze groep staat
de prestatie nie't op de voorgrond,
maar i'li de beweging door middel van
het spel de hoofdzaak.

Deze groep bestaat uit personen, die
de leeftij'd voor de wedstrijdsport te
boven zijn.Door verloop in het le
denbe,stand, komen wij nu enige per
sonen te kort. U behoeft de techniek
van het spel niet meester te zijn,
want anze scheidsrechter past zoda
nig d,~ spelregels toe, dat iedereen
kan meedoen.

Komt U ook eens kijken en do~ een,s
mee. U behoeft zich niet te schamen,
want wij zijn de techniek ook niet he
lemaal meester. Het verplicht u tot
niets. Indien het U bevalt, kunt U

. lid worden tegen. f 25,- per jaar.

Inlichtingen
'

bij: de heer K. Steyn,
telefoon 01836 - 250, .dhr. C. D. Har
tog, telefoon, 01836 - 714 en de heer
P. J. v. Gent, telefoon 01836 - 665.

Komt U ook eens uit uw stoel en
:speelt U eens met ons mee op dins
dagavond vanaf half tien. Neem uw
buurman dan mee ! ! !

Deelnemer
O.V.M.-aktie

1430,·
998 1•

.. 1475,·

HuishOUdelijkeartikeledin$i'W!t,mmqIB@ilv
pannen.
broodtrommels
borden
kop en schotels
overige
benodigdheden
Grote sortering lampen

rob\eem
de s\n\ geen P

U z\e\, he\ \5 "oor

Schaub-Lorenz
Tuner-versterkertnet.2 boxen, 50-75 Watt
van 1658 nu .

Tuner-versterker met 2 boxen, 45/50 Watt
van 1218,- nu .

Speelgoed: .

Jumbo Jet
Numbers Up
Overige
spelen
puzzels
match box
auto's
poppen ·enz.

Meerkerk
Toistraat 9

Telefoon 01837-1297
Dinsdag om 12.30 uur gesloten.

Vrijdagavond koopavondtot 21.00uur.
Zaterdag geopend tot 17.00 uur

BREIDT UIT:

Door degrote vraag naarspeelgoed en huishoudelijke artikelen hebben wij be
onze zaa~ hiermee uit te breiden.

SCHAUB-LORENZ
, ELEFUN KE N Telefunken

3 in1, radio-cassetterec.
Platenspeler met boxen, nu

Onze overige artikelen vergeten wij niet

Lange avonden wC»'dengezellig gemaakt met BEELDen GELUID

eSANYO '....•......•. < •..
Tuner.versterk~r.cassettedec1< • platenspeler, 25'JO' •
2 boxen + audlo-rek. van 3060,· nu If,
3 in 1 radio ~ platenspeler - cassette 19'JO
met boxen,lian 2198,- nu. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .• . .If,··

Dat inAmeide de pikeurs wor.stmH
kers hun zaken drijven is weer een,s
bewezen tijdens de wedstrijden rook
worst maken in Arnhem tijdens de
Rijnhalfair (Consumentenbeurs).

Kwaliteitsverbetering van het zelf
gemaakte produkt is het strevenl.

250 inzendingen in2 categorieen ver
deeld, waarvoor slager Muilwijk de
1eprijs en de wisselbeker verwierf
en bbvendien door het hoogst aantal
ptintende aigemelle kampioensbeker
ontving en slager. van der Hek de
2e prij's.

Slager van der Hek ontving een spe
ciale oorkonde en een gouden me
daille.

Slager Muilwijk "\I'-erwierf bovendien
nog ee~ 3e prijs in de afdeling grove
rookwcrst.

Fantastisch heren worstma!-cers. Van.
harte gelukgewenst.

r=O-I-E·-·R-·E-N.·-B-·-O··U-·~T·-·I'-O-'-U········""'E-~::::~:~:;· -..,. --
I 1 W;I,#z~i~en GR:;:;fO::g:~83~i;I:;~ prijzen de VOEDERS voor
lal UwHUISDIEREN.

f. ~~.I~e"::;;e i~~~~t:~~~~uin leuke koo; reeds vanof /. 45.-
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Jaarlijkse Slipjacht Ameide
AMEIDE - Zaterdag 10 dec. zal bij gunstige
weersomstandigheden de jaarlijkse slipjacht
worden verreden door de rij- en jachtvereni
ging uit Soe'stdijk, en haar gastheren enl da
mes. Deze jacht wordt georganiseerd door de
Ieden enl bestuur van de rijvereniging "DE
GIESSENRUITERS", waarvan de Ieden in de
naaste omgeving van Ameide wonen. Leden
van diverse rijverenigingen worden ook als
gasten ui'tgenodigd, evenals individuele intro
ducees. Degenen die in het bezit zijn van eeDi
daarvoor' geschikt jachtpaard en behoorlijke
jachtkIeding, en niet in de gelegenheid zijn
aan ~er)geIijke evenementen deel 'te nemen
kunnen kontakt opnemeri. met de bes'tuur'sIe
den van "de Giessenruiter's", om ook deel 'te,
nemen aan dit kleurrijke schouwspel.

De dagindeling ziet er dan als voIgt uit:

11.30 uur: Ontvangstvan het jachtgezeh
schap in het gemeentehuis van Ameide
door de Ed'elachtbare Heer D, Wessels,
burgemeeosterder gemeenten Ameide
en Tienhoven; , . .:;'

12.15 uur: Presentatle van de n;leute door de·
Huntmaster en. het jachtgezelschap;

12.30 uur: Vertrek van dejachtstoet naar
het jachtveld;

Op het platteland jaagde men met de paarden speciaHseerd'e honden, die in meutes het wild
13.00 uur: Aankomst op de camping opspoorden en bejaagden.

"de Koekkoekswaard", alwaar de jacht Dit schouwspel, kleurrijk in herfst en winter,
een aanvang zal nemen. Diverse lande- werkte altijd inspirerend op- kunstenaars, zo
rijenl zuIle~ worden afgejaagd. De jacht als ook nu nog fotograven niet uitgeknipt ra
kunt U volgen langs de Lekdijk en ver- ken, wanneer er een jachtstoet door ons land
del' de ruilverkavelingswegen. schap gaat. Al krijg je bij die Engelse jacht-

16.00 uur~ Einde van de jacht op de plaats prenten weI de indruk dat de weidenaltijd
van de start, hier ontvangen de hon- groen, de hemel altijd blauw methier en daar
den hun verdiende beloning in de vorm een osierwolkje, waren. Blijvend waren de 1'0
van een pens. de jachtrokken, de driekleurige honden en de

Een prachtig schouwspel staat U weer te paarden. Helaas was men aneen nog niet bij
wachten, een dag die de fotograven een prach- maohtede paarden ill galop zo te schilderen
tige gelegenheid hiedt te knippen en te fil- alswe ze nu op foto's zienafgebeeld. De foto
men, speciaal degenen die kleurendia's maken" grafie moest eerst worden uitgevonden om
is het een mooie gelegenheid om hiervan ge- precies te kunnen zien hoe een pam"d. nu
bruik te maken. Overal zietmen ze tegen- eigenlijk galloppeert, hoe' debenen in een be
woordig de jachttaferelen, op lampenkappen, paaldetakt gaan. Vandaar d'at men soms wat
bonbonwikkels, cognacflessen, haardstellen zotaandoendebeenstanden ziet, de benen vel'
en gaat U zo maar door; en waar zij eigen- naar vorenennaar achteren gestrekt, maar
lijk weI horen, aan de wand, ingelijst naast datheeft niemand weerhoudendie jachtpren
de ope~ haard, boven het bed, of zomaar, er- tenmooi te vinden. Ze overleefden twee eeu
gens in het huis, neergehangen met eel1schijn~ wen, trotseerden het geweld van impressionis
ba:re achtelo05heid. Niets is mindel' waar, die me en expressionisme, de abstracten vermoch
achteloosheid is vaak zuiver bestudeerd, zo ten ze niet te verdringe~ van hun plaat:s bo
van "ikhou van de natuur", of "ik hou van v'en de schoorsteenlmantel. Ze hadden hun vas
de paardensport" of "ik doe aan de paarden- te plaats in de huiskamers van aIle mili
sport", en ik hoop van dit laatste de meest eus, en vooral de laatste jaren ioS er een ware
gekozen overweging i·s, naast het gewoon hausse van deze prenten te zien, te pas en te
mo()ivin<;len van het jachttafereel. Want mooi onpas ziet men ze terug keren. Altijd een
zijnz~, die.j~lChtprentEm.Methonderden wer- beek,met ongetwijfeld forellen, altijd die ber
den ze aanhElt.eilid van dea.cj:lttiellde eeUw· kenboom in een vredig zonnetje, een overda
en g/ildurel1dedevorigeeeuW' gemaakt,. als dige hetfst in veelkleurig blad, de in rode
boekillustrafie, mi;lar ookalsdngekleqrd,e etsrokkengestoken heren die met sierlijke spron
aan de wand.Hetgrootste deel is van Engel" gen over hekk~nofhage~ enl beekjes springen
sE3m~kelij', uit .het,' Engeland waarde .jacht :' .W€I¥€ zi9h . door hetlandschap slingeren.
in hetro()d, ,sportwan de:,;Koningen",niet' Kortoni. U kij)t,t;10 december zelf maar naar
aIleen vaor de .• hobgsteadel,maar·ook voar' datgenewatge'ja.chttuiters inonze naaste om
de' boeren was." .' geving Uaan jachttaferelen te bieden hebben,
op vossen, herte~ en wilde'·zwijnen.Ze fokten als de W'eersomstandigheden" geem belemme
speciaal . afgeriCht.e eridaardoor Uiterst' ge- rihgen geven.

VOOR EEN MODERN >4
St. 'nicolaa6~e4d1tetlk'"

VOOR MOEDER: .;=-.
* ZILVEREN HORLOGES ARMBANDEN- ,RINGEN

HANGERS - CHOKERS - CHANEL KETTIN(;EN

OORKNOPPEN - OORHANGERS

VOOR VADER: . ". .... ' .. '. . .....•.... '. ..'* BELINDA HORLOGES, GEGARANDEERD.\AlATERDICHT

en .CONDENSVRIJ

Verlovingsringen: 0.0.

* ANJER - A.S.
H.D.Z.
met
verlovingsboek

* Gero CASSETTES

Bezoekt St. Nicolaas
oqk dit jaar Ameide?
BEZOEKT ST. NIG ook dit jaar AMEIDE?
'Ja,' en' weI op zate;rdag 19 november. S't. Ni
colaas hoopt op deze zaterdag om 14.30 uur
opde Dam aan te komen: Uiteraard met zijn
Pieten, die weer voor veel Iekkernij zullen
zorgen.

DUS KINDEREN LET OP: ZATERDAG

19 NOVEMBER OM 14.30 UUR OP DE

DAM!!

De St. Nicolaas-aktie begint op maandag 14
november. Tijdens de laat.ste week voor de

.St. Nicolaas, zullen er weer extra koopavon
den.. zijn.
Openings'tijden :

Maandag 28 november tot 21.00 uur
Oinsdag 29 november tot 12.30 uur (nor
maal).
Woensdag 30 november tot 21.00 uur
bonderdag 1 december tot 21.00 uur
Vrijdag 2 december tot 21.00 uur
Zaterdag 3 december normale tijd.

Maandag 5 december sluiten de zaken om
17.00 uur..

Op deze tijden kunt U uw aankopen doen in
Ameide en U weethet met kans op een van
de vele inooie prij'zen en, extra voordelig met
behulp van uw voordeelcheque·s...,... Ameid'e
biedt meer. .



p.s. Wilt U meer wetenover deze liefhebbe
rij, vraag er dan gerust naar bij de aanwezi:..
ge leden! ! !

" .

Wethouder G. H. Spek
nam afscheid
Op 1 november werd van Wethouder G. H,
Spek afscheid genomen in eenbijzon,dere
raadsver,gadering.
Aan de heer Spek werd de ere-penning van de
gemeen'te Tienhoven uitgereikt, evenals een
prachtige gecalligrafeerde oorkonde.

De heer Spek,die 50 jaar lid van de Raad van
Tienhoven i's geweest en een .grote staat van
diens't achter de rug heeft. was blij verrast
met deze afscheidscadeaux.
Wij dachten dat hij dit zeer zeker verdiend
had.

TentoonsteIIingYogelvereniging te Ameide
No'teert U even de datum, vrijdag 2 en zater
dag 3 december a.s. in het Spant te Ameide.
Dan word in een onderlinge wedstrijd weer
geprobeerd om zo goed mogelijk voor de dag
te komen met de diver'se soor'ten vOjgels.

Na de keuring is de tentoonstelling weer gra
Us opengesteld voor een ieder die belang stelt
in deze liefhebberij of het gewoon leuk vindt
een mooie kollektie vogels te bezichtigEm,
De inzendingen bestaan uit kanaries, gras- en
grote parkieten en tropische vogels, Om de
hoge l{Qsten, te compenseren zijn kleine attrac
ties aanwezigmet leuke prijzen. We hopen
met deze tentoonstelling weer velen enige
prettige uren te bezorgen.
De tentoonstelling is geopend :
Vrijdag van 7 tot 11 .uur n.m. Zaterdag van
2 ot 9 uur n.m.
Tijdens de tenltoonstelling worden. de vogels
gratis van voer voorzien door Dierenboutique,
Meerkerk.

Meerkerkbiedt .U

een echt 'voordeelfeest

I

r-·~~jiiOEN~~·~

I . MIDDE~CiEWICH":. ·1
I De Ebro P-137 voorzlen van Turb~ motorn:-etl

~ 1n~:o~~~~:t~g·1
m Ebro steekt met kOP ... 1lI
rn en schouders uit de kleinstedetails .1
III boven elke andere "doordacht: van olie- .'.

~
truck in z~nklasse. checkknop in de kabine
Door het moderne tot Bostrom Vicking lll

motorontwerp met verende chauffeurs- I
~
m turbo en interkoeling, stoel, Vc;ln lu<;htfilter-

I wordt niet aileen een kontrolelampje tot 'Iaag - '..
, haog vermogen, ater indikator. Zo'ntruck I

a 148 PK/DIN bij 2600 et een GVWvan14.200'

~
tqeren, maar oo~ een kg voar nog geen ··.m

rn laag brandstof~ f 47.000,-. Eigenlijk ~
m verbruik verkregen. onvoorstelbaar. "

I Een snel en soepel En dus een nadere ..... m
optrekkende truck kennismaking waard! I

~
'I met vollucht rem- .....systeem en Z.E Een jaarvon~digt: .

hydraulische stuur- " garantie ITI,t:t Claar- I
bekrachtiging die ,boven tij<:ielijkeen I

~
m opvalt doar z'n jaar lang gratis .'

! stabiele wegligging. .onderholld~ , ,'1
De moderne, ruime

I
~:~~~:~~~iv~~~e E''E3A [J
Z· dse vel'I' h 'd ' EBROTRUCKS NEDERLAND BV 'Iwee Ig el s- , '. '/eisen voldoet, Kromzaad 3, Rbosendaal.

, Tel. 01650-43350

I A,~EI~E ,!O~JB':'..S 1~, .}NI?41UST",RIE!,Eq,4., T~"'EF;,2..2l!i36.~02J



126.28 107,40
139.25 118,28

152.22 129~15

165.19 140.03
178,16 150.90
191.13 161.78
204.10 172~65

217.06 . 183.52·
230.03 194.40
243.00 205.27
255.97 216.15
26ih 94 227.02

PEDICURE
MJ;VR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836 - 595

Vooralgehele
voetverzorging

Aanmeten van steunzo
len en elastieke kousen.

Indien' nodig bij u
aan huis

Geld
IS EEN zAAK VAN VERTR()(JWEN'

'129.58 .. 101.56
191.73 149.7:3 107.74
253.22 197.26 141.30
283.64 220.70 157,75
314.05 244.13 174,21

344.47 ,,267.57 190.67
374.89 291.01 207.13
405ao 314.45 223.59
435.72 337.88 240.05
466.14 361.32 256,50

Bijeen contractdatum
18 mnd. 24 mnd 36 mnd. 48 mnd. 60mnd.

2000
3000
4000
4500
5000

5500
6000
6500
7000
7500

e:
ltl Ol>e:
01'-ltle:... CD
1:1-
CD CD
lXl1:l

8000 496.55 384.76 272.96
8500 526.·97 408.19 289.42
9000 557.39 431.63 305.88
9500 587.80 455.07 322.24

10000 618.22 478.51 338.7?

STALE"iU\DENKASTJE ...
met 5J~den, .. vc>or de doe'-het-zelf';spulletjes

;tf145,~"tlJd~Jijk·I"••""

Gedlpl. PEDICURE
NEl MOURIK

Kwakernaak 18.
Nieuwland
Tel. 01837-1912
8.g.9.01831 ~ .. 1321

VOETVERZORGING
Nleuwland enometr.
. Behandeling volgens af

spraak. ook bij Uaan
huis.
liefst 's avonds bellen.

Wij leverenU
TUING~OND - SLAKKEN voor erfverhardlng

FIRMAJ.. VAN ZESSEN* Handel en Transport vanZanden Grint
Telefoon 01837 -1226 MEERKERK

(Geld blnnen 24uur in' hUis)

ASSURANTIE - FINANCIERINGSKANtOOR

DEN TOOM
......•.•....•..•...•.•. VoorlJlUw'goe~~%~ken

Meetkerk HetBos 9 Telefoon01837~)164Q

.~~~
W[hJJ[M@M~[Q)
ELEKTRO·TECHNISCH INSTAUATIE BUREAU

Vooraanlegen vernieuwen van Uw* ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Paramasiebaan 2 - AMEIDE· - Tel. 01836-458

AIIEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) m

80 EK EN
van

1) -o CREZEE B.V.

HET ADAES YOOA
BOUWMATEAlALEN, ZO
WELNIEUW ALS
GEBAUIKTo.a•.

GOlFPlATEN. Asbest
Gegalv., Polyester.

- VlAK ASBEST
'- HOUT
- CREOSOLTPALEN
- OEUREN
~ ISOLATIE

MATER1AAL
- MULT1PLEXPLATEN

. iii div. soorten en
dikte.

- WANDSCHROOTJ.ES
Vuren. Paranapine

·£W· , - '.. .
FRANKTREUREN

.' ., Burgm.. Siobla/Hl 36" c

Meerkerk
Telefoon .01837- 1889

OUDERS,

geeft

Uw

kinderen

f 9,50

f 1,50

f 3,25

v.a.

\'1111 .Ierlltlill
zilll\'••er

\'••••r ell~e I•••er

BIJ

TUINCENTRUM C. SPEK
KortenhoevediJk 5 - Lexmond - Tel. 03474-'573

Alles vaar d~ tuin,ook aanleg enonderhoud

Geopend aile middagen en gehele zaterdag

GROTE CONIFEREN
van ± 2 meter p. st.

HEIDE, per stuk

GRASZODEN per m2

Exclusieve VOGELHUISJES, enz.enz.

VAN DER HAM VEEVQ.EDER
grate .waard 42 - noordeloos

tel. :01838-1235



Deelnemer
. Sint Nicolaas
··Aktie

~e6chel1kel1

Strayers h.v.
. ,K;ortenI:10ever:Jseweg 18

Lexmond

Telefoon 03474 - 430

ziet, volop keus in geschenken

Voor fiine cadeaus maakt U natuurliikkeus
',;.':

uit 0llze ~ortering

,. KAARSEN

• PARFUMERIE~N

• ~IJ.OV1;EIUEEN
• <l.EDERWAREN

.ROOK~RTIKELEN

• VISSERIJ';ARTIKELEN

.Deelnl DeelnElmer O.V.M.-l;lktie Meerkerk

ONSASSORTIMENT IS NUlJITGEBR~I[)MET

~LATEN ,ell •... fy\~SIC"S,SET'fES
I<~NTOORBENODIGDHE[)EN'

DOE-HET-ZELF':ARTIKELEN

BLOEMEN en PLANTEN

JanDy en Hans de,}oJl.g
Dorpsstraat 71

Telefoon 03474- 786

LEXMOND

5 DECEMBER
GEZELLIGHEID ! ! !

Als U trek hebt in

en

.ean':lfyk'f6 ~'f,
LUXE BROOD· en

.' BANKETBAKKERIJ

Dorpsstraat 56
l'elefobn 282 .

.. , _...:....:.... . LEXM'OND
.....'" .'_"~.lJi:;"--"--'."'.

Dan naar

Boterletters

Speculaas .

r9 -
C~CREZEE B.V.

Daar bakt men, ze van de alom
bekel)de kWanteit
Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

.AMEIDE:DAM6TELEFOON (01836) 229

··S"'AI..ENI.~9~NKASTJE·
met 5 laden, voar de doe-het-zelf-spulletjes

f145,-, tijdelijk • '9.-
























