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Het levensverbaal

van

grote-kleine mensen

Lieke de Ruyter is meer
dan een talentvolle
zeilste·r.
MEERKERK---De Meerkerkse Liekede Ruy
ter vertrekt begin juli naar Marokko om daar
deel te.nemen aan.de wereldkampioenschap
pen zeilen. Varien-klasse s~nioren. HaB;r
Varien - in het Hollands deugmet genaamd - IS
reeds per schip onderweg naar Casa Blanca. De
Meerkerkse schone zelf stapt 5 juli op het
vliegtuig naar het Noord-Afrikaanse toeristen
land aan de Middellandse Zee.Lieke zaLer15
dagen vertoeven. Naast een aangeboren talent
Voor zeilen blijkt ze ook nog over andere ~~v:en
te bezitten, die haar tot een veelzIJdIge
jongedame maken.

Drukk~ agenda
Ondanks haar jeugdige leeftijd - l'7lentes oud,
of beter gezegd jong - moet zij haar agenda
raadplegen als we haar bellen voor een
intervieuw. Een dagof wat later treffen we
Lieke in de woonkamer van de ouderlijke
waning aan de Burg. SloblaaI'l' (Hetzal - zo
veronderstellen wij - bekend zijn dat Lieke de
dochter is van (Boeb) de Ruyter, die alsstieleen
automobielbedrijf heeft in Meerkerk.)

Wie is Lieke de Ruyter?
Hierop zou een doorsnee Meerkerker ant
Woorden, dat het een virmigedeerne is die
verdraaid goed, weet watzewilin haar jonge
leven. Lieke is tenger gebouwd, heeft een vrij
zachte stem, lang blond haar en heeft ogen die
intelligent uit hun kassen stralen.Daarnaast
iV'ekt zij de indruk een vrij rustig type te zijn,
die .echter midden in het leven staat. Lieke zit

in de 5e klas van hetAtheneum te Gorinchem. '
:a:ieruit blijkt dat ze ooknog een studiehoofd is.
Lleke heeft nog een broer, de 20 jarige Joop de
Ruyter. Naast zeilen en studeren blijkt Lieke
ook nog een talentvolle balletdanseres te zijn
die al enkele keren op het teevee-scherm t~
bewonderen is geweest. En binnenkort hierop
weer een staaItje van haar kunnenzal
weggeven.. Maar hier komen ,we ·later in ons
artikel op terug.

Hoe ishet begonnen?
We vroegen onsafhoe L~eke tot het zeilen was
gekomen. Nou,> vader' de Ruyter. blijkt 
trouwens het gehele gezin - een liefhebber van
het ~ei1en..tezijn. BrQ~rJoop heeft ongewild de
bassIs gelegd vqorde suksesvolle zeilcarriere
yan zijn zus ~ieke.Het begon allemaal zo'n vier
Jaar geleden. Joop' zeilde wat wedstrijden.
Vader de Ruyter yond dat Joop daar voor een
betere boot moest hebben, wilde hij enig sukses
boeken. J oop beschikte namelijk over een 3e
hands Vaurien. Vader de Ruyter stelde voor
deze boot te verkopen of anders aan Lieke te
schenken. Dat behoefde hij geen twee-maal
tegen zijn dochter te zeggen. Een Vaurien is
een zeilJjoot voor 2 personen en beschikt over
een grootzeil, een fok en een spinakker.

Wanneer'zeildeje jou""le~.edstrijd?

Lieke blijkt het zeilen spelendeZ::w'ijste hebben
geleerd. Wij zijn van mening dattalenthierbij
ook een rol speelt, want niet iedere z~iler(ster)

brengt het z() ver. Lieke zeilde haar eerste
wedstrijdop de Loosdrechtse Plassen. Het
hetrof eenonderlinge wedstrijd van haar
vereniging de "Vrijbuiter" uit Loosdrecht. Het
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zal de lezer niet verwonderen als we direkt hier
aan toevoegen, dat Lieke - maar ook het gezin
De Ruyter bijna ieder weekend in Loosdrecht
vertoeft aan en op de Plassen~Lieketraintdus

,aIleen maar in de weekends. De overige dagen
van de week heeft ze het te druk met studie en
de balletlessen. De gehele zomervakantie is de,
M~erkerkseop het water teViIld.~J:?,Het
verblijf in Loosdrecht wordt bevorderddoor
het feit dat haar ouders een caravan bezitten in
deze plaats,
Na ieder weekend komt de boot mee naar
Meerkerk, want vooz: het r:n.ateri~alis het beter
dat deze droog ligt. AI'lder~trekt,~r teveelwater
in en wordt de boot tezwaar. Volgens Lieke zijn
dat alleIllaal kleine dingetjes die meetellen om
sukses te kunnen boeken.

Ballet voor konditie
\T6Ig~nsLiek~ Wq~t W~J:? oqkoveZ:,een bepaalde
konditie.beschi~kenomt~ kunnen slagen. Ga
je dan vroeg nair bed, of wat doe je er voor? Bij
deze vraagmoet d~Meerk~rkselachen,want
zekomt er volgeJ:?s /moeder niet aan toe om
vroeg naarbed te gaaI'l.Lieke legtuit dat het bij
't zeilen er op aan komt om overstevige buik-,
arm- en beenspieren te beschikken. ~ij hetL
zeilen blijkt de snelheid van de··beweging erg!,,'>.
belangrijk te zijn. Vandaar dat Lieke balletles~~f
voIgt bijp-erard Meijer in Hilversum,. En
daarmee zijn we. meteen gij een andeI"egave
van haar b~land.Ze blijkt I:>all.etles te volgen en
te geven. En......ze.fs niet zo maar een ballerina.
WeI nee, L!eke is aleenpaar keer op ons scherm
te zien geweest. Ze heeft al enige keren gedanst
inhet programma "disco-circus"van de Tros,
onder andere bij Nico Haak. Voorts was zij te
bewonderen in een show rondom. Pia Beck,
tijdens een optreden van de bekendezanger
Dave. Vrijdag 30 juni trad Lieke op in het
teevee-programma "Made in Holland". van
Eddy Becker. Zij was daarin "figurante"vande
zangeres Patricia Paay. Lieke legt uitdat zij
zingt naastde zangeres Paay.

Les voor degymnastiekvereniging
Zij zelf geeft op dit moment een uur per week
les aan leden van de plaatselijke gymnastiek
vereniging, ,S.V..M. We vragen haar ,•. ofzij
eigenlij k nog weI tij d heeft om haar schoo~~fte
maken, Nu, dat blijk allemaal goed te kombi
neren te zijn. Lieke heeft ook nog balletles
gegeven in Gorkum en WerkeJ:?dam.. C;ezien·
haar school is zij daarmee gestopt. Op haar 15e
jaar gaf zij reeds les in Werkendam. Moetmen
nog peuItjes?!?! Moeder de Ruyter haalde
Lieke dan om 4 uur van school. Tijdens de rit
naar Werkendam at Lieke een boterham. Ze
werddaIl'sayoridsomJO llur weer opgehaald.
De volgende morgen om 4 uur stond ze op om
haar huiswerk Je maken.. ()p een gegeven
momentwerd Imardit togh weI wat teveel!
Lieke heeft prive-Ies gehad in Hilversum, toen
ze nog op de lagere schoolzat. Moeder de
Ruyter reed haar dochter op en neer. Dat kon
allemaal omdat dat op woensdagmiddag ge
beurde. Nu heeft Lieke nog een uur les.Meer
kan niet om de bekende redenen.
We merken opdat er enige tegenstrijdigheid zit
in haar "hobby's. Lieke beaamt datvolmondig.
Van een zeilster verwachten wij een stevige

Zie verder



Mondaine Zwitserse quarts·horloges v.a. 129,-

model 20010 S
mondaineispendid

model 20005 S
mondaine/spendid

model 201 S en 201 GL model 30001 S
mondailie/spendid

model 30037 S
mondaine/spendid

Verkrijgbaar bij: "Het huls met· de klok" G.J, v.d. Viles, Meerkerk, Gorcumsestraat 6, tel. 01837-1424.

DONDERDAG
13 juli om guur

GRANDIOZE
OPRUIMING
Met vele koopjes
Zie onze etalages

STRAVERS B.V.
LEXMOND

Te>koop:

Te koop

± 70gebruiktecaravans en vouwwagens
Caravans v.a.f 950,-
6.a.Adria, Avento,Otter, Roller, Sprite, Tabbert,

T.E.

Youwwagens v.a. f 900,-
o.a. Alp. Kr., Scout, Tago enz.

Fa.v.d. Hagen
Nijverheidsstraat 2- Tel. 01837-g044- Meerkerk.
Zond8•••••Ioten

Garage: 4231 CD Zouwendijk 125,
TeL 01837-1412

MEERKERK,
Showroom: 4231 BB Toistraat 19,
TeL 01837-1682 J. F. TH. BLOM

Dam11, Ameide
TeL 01836-1404

'.

Zilveren slavenbandvan
45,-- voor20,-

Op aile' .
dames horloges
20% Ilorting

L.C.D. horloges
Quarts
6 functies van 95,- voor 65,-

1918
1978
1977
1977
1977
1977
1976
1976
1975
1974
1973
1972

Citroen G.S.
Opel Manta 16 N
Ford Taunus 2000 G.t. 4deurs
Opel Kadettcoupe nieuw model
Opel Kadett city
Peuae6t 304 G.L.D.
2 X Toyota Corolla 30 de luxe
Opel Kadett
Peugeot 104
Toyota Carina 1600
ppel Rekord diesel 4 deurs
Saab 99

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR.VAN TUYl
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Het moestgebeuren: een goed, snelen effektiefmiddel tegen
Pll~~tjes. Het moest uit Amerikakomen: jongisalles, kritische jeugd,
glamour, succes, bewondering, mee doen, carriere, applaus, clean

gez('.md,~lagen, niet mislukken.
moestnaar :Nederland:jong is

jong, puisqSc.puisr. OXY5 wiIlt qok
bij ons, bijjdu,elke test en ver- .

·········iiiij gelijking met.·a!ldere nIiddeltjes:
.•. kom maaropLWie eindelijk en

...............:111.1•.'.. echt v~nz'hRuistjes af wil, weet
'tnll: OXY 5nieuw uit de States. Het moest.~r maar~c~nsvankomen!
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·1 Koop nu extra voordelig I
I in de seizoen-opruimingl
B Ia 9
E E

I ZOrnefS'~I~~~'" ,~~ •. VO()f, ~eef lage p,ri;i~~n I
I Ook in huishoudelijke artikelen 1
i veel eKtra koopJes i
= =O' d Ea Op niet-afgeprijsde artikelen korting (uitgezonder ta- fi

I baksartikelen en enkele merkartikelen) 1/
! Ii

I Fa. H.VERHOEFi
~..penedelldamsestraat,telefoon01836-251, Ameide ..1
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Ave.nto
Caravans

InforlTleer eerst bijOw

N.VIIA.Assurantie Adviseur.

MEERKERK NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON01837-2044

Regehl10tig goede gebruikte caravans, vouwwagens
en bagagewagens.

Ca'ravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN • LUIFELS KOEl.KASTEN~iKA¢B~.LSt~n

1·<';

CHEMISC~~l~I,LETI"EN. ..•..•••·.• ·i ... ..•. { > .{.. ....iC
Reparatieen onderhoud van allemerken CARAVANS, VOUW..

BAGAGEWAGENS

EEN EXCLUSIEF NEDERLANDSPRODUKT afm.2.95tot5.10 meter

CARAVA.N<BOUW VAN ,DE:RHAGEN

Ook voor:Hypotheken -Persoonlijke leningen
Spaarbankzaken - Boekhoudinge....

GOEDVERZEKrERD OP VAKANTIE

Voorstraat 6 •

tel. 018~;~~~~
b.g.g. 01843-370 ~

Assurantie--en .Adviesbureau Den Hartog B.V. ~

"1111 .Ierilalill
.;illl· •.•••"••er

"••••r ellt.e I•••er

Mededeling van Gymnastiekvereni
ging Olympus-Ameide.
Zoals bekendersinds 1mef 1978 geen
gyml1.astieklessen me.e.r g.eg..even. woorden....... in
Ret Spant. . .
Na de grate vakantie zijn deze problemen weer
voorbij zodat wij in september weer vol goede
moed kunnen beginnen. De lessen beginnen op
woensdag 13 sept. a.s.
Bent U nag geen lid van onze vereniging dan
nodigen wij U hierbij uit am eens een kijkje te
komen nemen tijdens de les.
Meisjes en dames van alle leeftijden kunnen
bij ons terecht.
Helaas hebben wij nogsteedsgeerivervangster
voor onze kleuterleidster.
Indi~l1.UbelaI1gstelling he~ft V()0J:" deze functie
kunt.Uzichwendentot Meyr;.J. v. Laar,
Liesveldweg 10, Ameide.

MaakuwDIEPVRIES· rendabel

Siagerij A. ZWIJNEN.BURG
Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten,achterbouten en halve
varkenslt' .

Gratis klaargemaakt- Vrijblijvend prijsopgaaf

VANDER HAM \leEVOEDER
grate waard 42 - noordeloOs

tel.: 01838-1235



SEIZOEN

Bent U wei eens in een

OPRUIMING van MESKER geweest?

ENIGE VOORBEElDEN:

VANAf13JULI 'S MURGENS 9UUR KAN OAT!
Ook U zultprofiteren van de velevoordeeltjes

135,-

420,-

198,-

1998,-

Kostuums69,- 89,- 119,- 149,- enz.

Alleniet afgeprijsde kostuums
20% korting

Kolberts el')kele kleine maten 19,00
69,00
89,00

nu 30,00

nu 29,95

Enkele uitgezonderd.

VOOR WIE ER VLUG BIJ IS

Heren ja<:ks terlenka .

Denim overhemden 49,95
Khaki

Ruitoverhemden 15,95 2 voor 25,00

Overhemden 12,90 - 15,90 - 18,90

Restanten Heren ondergoed

H. Truitjes k/mouw 14,95

.Sokken uni 5 paar 10,00

Restanten' hoeden 10,00

Heren vesten zoek uit 35,00

1 Persoons lakens effen gekleurd
150 X 250 15,50

Effen gekleurde slopen 4,50

Hoeslakens 80 X 190 wit 13,95

Witte slopen 1,98

Lakensets 1 persoons 21,90

Lakensets 2 persoons 27,90'

Keukendoek badstof 3 voar 10,00

Badlaken 70 X 130 donker 11,65

Dames slips. Bikini 5 voor 10.00

Dames slips. Heupslip 5 voor 10.00

Extragrote maten
48-50-52-54 3,25

NachthelTlden zoekuit k/mouw 18,95

Japonstoffen 20% korting
Ook vele coupons japonstoffen

Op aUe niet afgeprijsde artikelen
10% korting

198,
298,-

49,50
56,50

85,00

85,

100,

59,00
198,-

340,00

235,00

197,00

p.m. 59,90

p.m. 78,00

p.m. 46,50

Dekens div. lage prijzen

Donsdekbedden _1/2 dons
1 persoons
2 persoons

Dekbedovertrek
1persoons
2 persoons

Slaapkamertapijt
400 br. bruin/groen

Slaapkamertapijt
400 br.

Oersterk niJlon tapijt
aileen beige
400 br. 122,-

Wollen tapijt
Berber/bruin
400 br. p.m. 189,00

Coupons tapijt voorspotprijzen

Gordijnstof enkele soorten halve prijs

Vele coupons tegen weggeefprijzen

Effen marquisette wit, ecru
div. br. spotprijzen

Haakwerk vitfage halve prijs

kinderstoel hout

Opvouwbaar chroom

Box 80 X 100

Ledikantje 60 X 120
Ledika'ntje

Commode klepkast

Schommelwieg

Wieg compleet

Enorme kollektie bedden
met volledige garantie.
Div. metuitlopende tijk.
Dichtheid 30-35-40
, 80 X190 v.a. ,99,-
90 X190 v.a. 119,-
90 X 200 v.a. 1£16,-

120 X 190 v.a. 205,-
130 X 190 v.a. 218,-
140 X 200 v.a. 268,-

2698,-

2998,-

1000,

325,-

2190,-

2500,-

2373,-

2598,-

350,

112,50

spotprijzen

135,-

MEUBELAFDELING

Zwaar eiken bankstel
groen mohair uni 3498,-

Import eiken bankstel
gebl. gobelinstof
oersterk - degelijk 3398,-

Slaapbankstel
mooi en praktisch

Zeer zwaar eiken bankstel
cognac bloemstof

Klassiek bankstel .
mohair bekleding 3190,---'

Eiken bankstel
mohair medaillon
vast gestoffeerd

Modern bankstel
zwart essen Lamina 1950,-

Zwaar boeren aiken slaapkamer
led. 140 X 200 + bovenbouw
2 nachtkastjes van 2499,- nu 1899,.

, Eiken bergmeubel
250 br. massief front

Eiken bergmeubel
160 br. 940,-

Eiken eetkamerstoelen
skaileer div. kleuren

Moderne eetkamerstoelen
4 voor

Moderne eetkamer(zwart)
4 stoelen + uitschuiftafel

EikenFauteuil

T.V. meubel '
eiken 674,-

Eiken miriiset

Moderne salontafels

Grenen tienerburo

Houten ledikanten
80 X 190 blank of bruin
met latten bodem

esker
eubelen
anutaktu'ren

AMEIDE

tel. 1235 - 1461 - 1453 - 1773'
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grsle .~PlJi~rrting.

299,50 - 199,50
2795,00 - 1000 guldenkorting

595,00 - 195,00
595,00 - 95,00

KAMERBREED

Zeermooi MODERN WANDMEUBEL - 3 delig 2137,50 - 1000 gulden korting
Modern HOEK BANKSTEL - 2,en 3 zits 2095,00 -1 000 gulden korting
Vlot HOEK BANKSTEL - 2 en 3 zits 2225,00 - 1000 gulden korting
Zwaar EIKEN BANKSTELmet 2 FAUTEUILS (h.etallermooiste) 6227,00 - 2000 'gulden korting
Zeer apart KLASStEK BANKSTELMET 2.FAUTEUII..S-100% mohair NU VOOR2525,00
Oerdegelijke DRA,A.IEAUTEUIL- rTlet stof .... 985,00 - 685,00,

EXTRA KOOPJE: LEREN DRAAIFAUTEUIL 709,00 - HALVE PRldS
Zeer mooie MASSIEF EIKEN EETKAMERTAFEL 1995,00 - 1395,00

200 em. lang (gesehikt voor 6stoelen)

Bijpassende EIKENEETKAMERS'-OI;I..EN - biezen ziUing

Originele EIKEN BROODKAST - in de bijenwas

WORTELNOTEN SALONTAFEL

Modern WITTE SALONTAFEL - glazen blad



INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE - TEL.' 01836-1402

;.;, ;:';-:'.:"','.\,:..:-:.;.:.:"-.:;:,,,-

Vana114.500 ex.

EbtOIPIfS'
I).~'. 't{ ..... ." .•ae'

bestelwalen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

EI,MDE GR'O,',OI" ,B,.I.



Nomotta NOMOTTA

breiwol ..-cG~
voorjonge breimode
~ /

•

RESTAURANT

,:t C!l)ubt 1L\ott~buts"
Fransesvaat14
Ameide, reI. 01836-1355

Wijzijn nu. ook open op zondag tot
'savonds 21.00uur:
DAG MENU:

Soep
Karbonade
IJs of Koff,ie

115,00

HUZARENSALADES
om mee te nemen vanaf 2 pers.
5 soorten vleeswaren en div. zuren.

-SHARP

trappeIen
uw
ldanten
van
ongeduld?
lang wachten aan de kassa
irriteert.
reken ermeeaf; neem

Sharp
elell
tronISc:he
kas
registers·
1) -C' CREZEE B.V.

r ..... ,_ ...•__ , •

...:DAM 8TELEFoON (018381~

f 12,50
110,95
115,00
110,95
1 7,95
1 4,95
1 4,95

pQofwe.erenyvind.•.
Dagin dagi.~it naar.school.· Kinderen
~unnener tegen in kleding gebreid van
R~gia,i~~nsterk 4-~raads breigaren van
Nomottad~tsJleciaal ontwikkeld is voor
stoeisterke truien,sjaals en mutsen.

Restanten wol
nu10 bollen voor

Overhemden voor slechts
Spijkerbroeken
Damesblouses
Schorten
B.H.'s nu voor
T-Shirts

Grote sorterinll in
Borduurwerken en
Breiwol

PIieger·handWerken
Fransestraat tel. 01836.-2051
Ameide b.g.g. t?98

SLAGERIJ

VANDER •.·.. HEK

Dete advertentie is eigenlijk overbodig. U weet allang dat U bij de vakman
moet zijn. Tochwillen wij U nog even wijzen()pons brede assol'timent Verf
Behang, Gereedschap, IJzerwaren en natuurlijk Hout in .alle matene~
lengte. .
Een kompleet programma Zonweril1g van Degaluxof Sunset.

"DEVAKMAN."
Doe Het Zelf en Timmerbedrijf

Zouwendijk 26,'4231 CE Meerkerk
Tel. 01837-1405- 1662

P.S.Er zijn nog enkele zonneschermen in voorraad, na de vakantie gaan iZe
de deur nit met 1$% korting.

Iisvilnouds

Diverse unleke koopjes in

boeken - pockets - strips - film 
enz. enz.

vOor ·deslagerij

F.. ·•.ransestraat, 23, Ame,ide,.. O.... 1. 836-1,..2.39. ",::t ; " , "'" '. "-',."-, :<"""';"-'''''-,-,--,', . . . '.'

vraagt

i' ", ' ' '

Een net" m'eisje'
en een

jongen·

Kom U zelfov~rtuigen. De aanbiedingen duren slechts enekel dagen..

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229



TROUWRIJDEN

voor

"Meerplaats" waar na het koffiedrinken Bur
gemeester Berends in zijn toespraak vertelde
dathet:z;ijJ:l laatste reis met de Meerkerkse
bejaarden was geweest als burgemeester van
Meerkerk. Maar hij hoopte dathetcomite hem
op eventuele reizen in de toekomst niet zou
vergeten.
Voorzitter en reisleider Wim de Leeuw haakte
in zij n dankwoord direkt in op de toespraak van
deburgemeester. Hij dankte de burgemeestel'
y09rt;llles}Vathij gedaan had in de ruim 21 jaar
als'.regerend vorst van Meerkerk- speciaal ook
voorde bejat;lrden.
"U hebt. ziphnietverheven boven het Yolk,
rnaa,l' U benter tussen bliJyenstaan - een vaJ.1.
de .redenen datwij U met weemoed zien
vertrekken" alclllsde heer de Leeuw.
Voorts we~denallen die tot het slagen van deze
reis .hadden rneegewerkt hartelijk dank ge
zegd. Hierna bel;;loot Ds. van Oostende de avond
Il1et daUkgebed;

Peuterspeelzaal
"OT EN SIEN"
vierdefeest.

In verband met haar5-jarige bestaan had de
peuterspeelzaal op vrijdag .24 juni j.l. . een
peuterkermis georganiseerdvoor de peuters
van Ameide en Tienhoven.
Jammergenoegkon door het slechteweer het
feest niet buiten plaatsvinden. Vandaar dat de
speelzaal,binnen, op het laatste nippertje
moest worden omgebouwdtot kermis, hetgeen
overigens niets afdeed aan de feestvreugde.
De~inderenkonden naar hartelust koekhap-

.pen,wasophangen, bal goo~en,l:>ellenb,la,zen,

poff~rtjes eten en •. limonade Arinken. De
ouderen lieten het zich ook best smaken.
Voor sommige kinderen was de poppenkast
voorstelling J:li~\l\<V' enh~~lb,ijzonder, anderen
wa:r~r).snelgewenden .riepen naar hartelust
mee,to~nde rnuis!delollyyan de jarige Jan
Klaassen wildepakken, Kortom een heerlijk
feest voor de kinderen.
We kijken alweer uit naar het volgende
lustrum.

Jaar aangebrachte vernielin,.gen hebben circ?
f 25,OOO,~ bedragen,waarvan f 20.000,~ voor
herstel van het platte dak. Dit dak wag mede
stuk gegaaJ:l door dat erover heen gelopen en
erop.gevoetbaid werd. Ook de ruiten· van de
school en de aanwezige beplanting worden
regelmatig beschadigd of vernield.
Om aan deze.zinlozevernielingen een einde te
maken is er een voorstel aan de gemeenteraad
gedaan tot het plaatsen van een groot en hoog
hek rond de gehele schooL .
Degemeenteraa,d was van oordeel dat het
pIaatsen ..vaneendergelijk massaalen on
vriendelijk c aal1doend hek een achteruitgang
voor dehel~ buurt zoubetekenen. B&W doen
daaro~,>narnens deraad van de gemeente
Ameide, een beroep op u allen om er op toe te
zien dat door uw kinderen niet langer
vernielingen pIaatsvinden.
Op de nieuw aangelegde speelstraattussen de
Doelakkerweg en de Liesveldweg en de
speelplaats ach.ter de huizen aan de Doelakker
weg en ··.. de '·.Vaarsloot is 'speelgelegenheid
aanwezig, terwijl de .1aatste ',' jarenook op
diverse andere plaatsen in" de gemeente
voldoend~speelgelegenheidontstaan is.
Mocht ditberoep op de algemene verantwoorde
Iijkheidvande inwoners geen effect sorteren,
dan zuBen wij ons alsnog genoodzaakt zien de
raadvopr. te stellen tot plaatsing van het
hekwerk over te gaan.
B & W van Ameide hopen en vertrouwen datdit
laatste niet noodzakelijk zal blijken.

Bejaardenreis Meerkerk.

MEERKERK - Uit het straatbeeld van Meer
kerk was dinsdag 20 juni een groot aantal
bejaarden verdwenen. .
Wat was n.amelijk het geval? Circa 120
bejaardennamell de~l aandejaarlijkse reis.
Rond 8 uur vertrokken 3 bussen en enkele luxe
wagens vanaf het gemeentehuis.
Men •. zette koersrichting Flevopolder. In
restaurant "de Meerkoet" werd koffie ge
dronken. Reisleider Wim de Leeuw heette daar
op zijn bekeride manier iedereen hartelijk
welkom.

·XerypJgetlsgtJ.1.gmen richting Friesland, waar
..g.!y~;B~e p~:r~<)'J.1.~rl yaJ.1. het gezelschapnog noait
waren geweest.Inhotel "Gaasterland'! te ~ijs

werd eeJ.1.. Friese koffietafel gebruikt. Event~
voren}Vassw.eJ:lHg~tuige geweest van e,en.
verschrikkelijke brand ineen kapitale Friese
boerderij. Een vre~eIUk' gezicht/was dat.
InStayerden werdjngescheept voor. een boot..

. tochtvananderhaIf uurnaar Enkhuizen. Door
het prachtige weer was dit een ware feesttocht.
Op de kade van Enkhuizen stonden burge
meester en mevrouw Berends te wachten. Ook
dokteryan Es voegde zi.ch bij het gezelschap.
Via Blokker, waar de thee werd gebruikt, ging
dereis naar Katwoude. In deValkzaal van
hotel Katwoude werd gedineerd.
Omstreeks half tien arrive~rde.het gezelschap
weer teMeerkerk. In een overvolle zaal in de

..J. HA4RSTax,ibedrijf
Autorijschool

Schande!

BEGRAFENISRIJDEN en

ZIEKENFONDSVERVOER

VoorUw vakal'ltie:verhuur van v.w. busjes
en Opel K~dett

HAZELAARLAAN 34 AMEIDE TELEFOON 01836-375

lichaamsbouw, terwijl een ballerina de image
lieeft van een zeer slank persoon. Balletdansen
komt bij de buitenstaanders over als een
artistieke bezigheid.

In ~~ee~ b.E!9()n. devictorie
Voordat we weer terugkeren naar het zeilen
moet nog vermeldWorden, dat Lieke ook nog
orgelles heeft gevoIgd.En dat ging haar ook
goed aL Moeder de Ruyter vindt het jammer
dat haar dochter daarmee heeft moeten
stoppen, maar anders zou Lieke helemaal geen
tijd meer voor zichzelf hebben gehad. Moeder
de Ruyter zegt desgevraagd niet te weten van
wie Liekeal dat talent heeft me~ekr~gen.We
konkluderen dat Lieke iets heeft, dat wij niet
hebben..AIs kleuter presteerde ze het om in een
"gelegenheid" met het aanwezige strijkje of
bandje een liedje te zingen. Broer J oop stuurde
ze er dan op uit om aan de dirigent te vragen of
ze een liedje mocht meezingen.
Lieke behaalde haar eerste Ie prijs tijdens een
Sneekweek, . toert zij 14 jaar oud was. Zij
behoort eigenlijk dit mpment nog bijde jeugd.
Maar door het instuderen van een musical op
~chool heeft ze dit jaarde boot gemist bij de
junioren. Daarna iSiLieke hard gaan trainen.
Gezien haar prestaties is ze tot de senio
renselektie· gekomen.. Lieke vertelt dat het

de eerste keel'. is'· dat een dergelijk we
reldkampioenschap ,in. Afrika wordt gezeild.
De aanleidingdaartoe moefgezocht worden"iIi
het feit, dat koning Hassan van Marokko zoveel
jaar reg~yrt~itjaar;Vor!gjaar eindigde zij in
het B~lgische Mons(Be~gen)tijdens dit kam
pioeJ.1.~Ch.t;l:I?'<)'1?51e9~.pIt;lats,en als Ie dame. In
197~J~gg.~':I?;lel,{~ib,~l;;IM<()Pde21e plaats van q.e
59 d~~~t"t~mel1q.e botell iJ.1. het Franse Brest. De
vliegtocht naar Marokkomoet zijzelf bekos
tigen. Inmiddels is moederdeRuyter met een
aantal bekers de woonkamer binnengekomen.
Een bewijs dat Lieke niet zo maar eenzeilster
~.' .
Dit .. jaar ,zal .zij ook. nog deelne~en· aa,n de
Sn~~k""eek.Voorts zal ze wedstrijdzeilen in
Loosdrecht en Alkmaar. Liekeverwacht een
sterker veld in Casa Blanca, dan dat ze gewoon
is. Maar dat ligt ook gedeeltelijk aan het feit dat
ze nu tot de seniorenselektie behoort. Lieke zou
geen sportvrouw zijn als ze niet gespannen zou
zijn voor een wedstrijd. Binnenkort zullen we
weten hoe Lieke de Ruyter gezeild heeft in
Marokko. Haar talent zale~ qp~g y()pr~~t;lt;lndt;l~
ze onze driekleur hoogzalhp\l~eJ.1..:Li~l{ei}V~e~
nog niet wat ze later zal gaan doen. Zelfdenkf
ze het te zoeken in het toeristenvak, maar
helemaal zeker is ze daar nognietyan. Wijzijn:
van mening, dat wat Lieke ook onderneemt ze
het altijd weI goed zal doen. Want ze barts van

talent. Wij hebben Lieke veel sukses
toegewenst en een "behouden vaart".

De laatstejarenkomt het regelmatigvoo:rdat
op of aan de openbare lagere Hendrik van
Brederodeschool vernielingen plaatsvinden.
De totale herstelkosten van de in het afgelopen
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SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOEL.KASTEN DIEPVRIEZERS

EIGEN SERVICE·DIEHST

Zouwendiik 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249

Wij ziln met vakantie van".13 lull t.m. 2 augustus a.s.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836)1229

8CREZEE B.\I.

Wij leveren U
TUINGROND • SLAKKEN voor erfverhardlng

FIRMA J.VAN ZESSEN* Handel en Transport van Zand en Grlnt

Telefoon 01837 ·1226 MEERKERK

P E DI CUR E
MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836-1595

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN

Elke' woerisdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

Aileen v()lgens afspraak.
Indien nodig behande
ling aan huis.

(,I',· HETADRES'VOOR

BOUWMATERIALEN, zo
WEL NIEUW ALS
GEBRUIKT 0.8.

GOLFPLATEN. asbest
Gegalv. Polyester
VLAKASBEST
HOUT
CREOSOLTPALEN
DEUREN
ISOLATIE
MATERIAAL
MULTIPLEXPLA
TEN in div. soorten en
dikte.
WANDSCHROOTJES
Vuren. Paranapine

Bij:

FRANK TREUREN
. Burg. Sloblaan 36

Meerkerk
Telefoon 01837-1889

De schitterende zomer-vakantieaanbieding
van UW boekhandel. Een trilogie om in een
ruk uit te lezen. Van 'de bekende schrijfster.
die ook de beroemde Goudelsje-serie
op haar naam heeft staan.
Gebonden 586 biz.. met enorme korting!
Tot 30 september 1978

Max de Lange-Praamsma.
LAFLEUR·TRILOGIE
Trilogie van: Lente in deherfst, Ais jij
zegt dat het mag, Geluk komt niet aileen
Normale prijs f 29,90

NU f 17,90
UW VOORDEEL I 12,-

Bij



1,49
5,35
4,95

~. 5,35
4,95

u't jf'ortuin"

SLIJTERIJ

Peuterleidster
voor 2van de 4ochtenden per week,
van 9 - 12 our.

. . .-. , - .

Gerda. Schouten,. Prinsengracht 37,
telefoon 01836-1819.

Hennekens Jonge ~ 11 ,95
Dujardin ~ 12,90
Citroen brandew. de ketel~ 8,95
Bessen Coeberg ~ 11,90
Pisang Ambon ~ 10,95
Bootz Rum ~11,25

Wisky Langs ~ 1~,95

Citroenjen.Henkes·.. ~;~1,50

Rose de France 3 flessen voor10,00
KratzAdvokaat.. ~ 4,95
Sianky Sina(isappelsap
; .", .....................,; ongeioet~

Zeller Zwarte Katz ~
Bij 12 stuks, per fles
LiebfralimilcH;;
Bij 12'stuks, per·fles

Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Ameide

Heineken PUS pijpjes

Voor de werkz. heden en de cursuswordteen
vergoeding gegeven.

Inlichting,":\ .... .'i
H~gQi~'Rijbroek,Hazelaarlaart21
telefoop 01836-'1676:

Wij vragEln belangstelHng voorhet
werken met kinderenvan.2tot 4 jaar.

Een opleiding in daze richtingisniet ditekt
noodzakelijk. Wei vragen'wij indat geval een
orienteringscursus PEUTERLEIDSTER tevol
gen.

.. DEPEUTERSPEELZAAL "OT EN SIEN"
.. AMEIDE zoekt voor het nieuwe-seizoen. Begin septemberMElBEllllSen

TIMMERLIE'OEN

STIGTER'scomplete .', woninginrichting
J. W.v:Puttestraat 6-8 . • Koestraat 101
Tel. 018:3,13~1501 ; Tel. 01823-245C)
Ameide. Schoonhoven

Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

.'OOPJESfEESlbij

S~IGTER'S IwejflinginFichting

AANNEMERSBEDRIJF
GEBR.BOTBM

Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN gevenwijU'
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrpuWbaar
advies. Desgewenst onmiddellijke dekking.

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johnz.
Gregorluslaan 11, tel. 03474-284 Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND

Aile verzekeringen en financieringen

Burg.Sloblaan 32A - Meerkerk - Tel. 01837-1334

BANKSTEL 3 zits +2 zits van 2983,0()~U2150,00

BANKSTEL 3 zits en 2 Clubs mohair 3125,00 NU 2595,00
BANKSTEL 3 zits en 2 Clubs e'iken 32t8,()0~,U2640,00

EIKEN KAST 220 em breed 1968,00 NU 1395,00
EIKEN KAST 160 em. breed 1269,00 NU 1098,00

LEREN DRAAICLUB van 1q95,Oq"lJ ~98,00

LEREN CLUB van 625,00 NO 498,00
CLUBS met stot DIVERSE PRIJZEN
4 EETHOEKSTOELEN eiken met stot 744,00 NU 544,00
4 EETHOEKSTOELEN modern N.U. 42'5,00
Vele andere EETHOEKEN sterk in prijSverlaag~~;;.
SLAAPKAMER~AMEUBLEMENT HU,' 699"QO
LEDIKANTEN in erg vQordelige prijzenrD~1;;i

POLYETHER MATRASSEN VANi~;< 98,00"
ZUIVERWOLLENDEKENS>' NUVANAF"79,OO
SPREIEN' NUVANAF 2~,00

VI*~~~ES . .~ANAF 3,95-4,95 eriz.~nz.p.m.
O~~RG8.~[)I~~~!9FFEN . ,. ..•..... ~..~•.~.~. - 3,95enz. enz.
'·"I:Ipilt~,,·•. in;di~~rfJel(wal iteitel'll:l,lvanat39,00 per
1l'l.~ter4?Obreeden let dan welop de k.lIIaliteit.enz.
Zie onzeetalage's metvele koopjes tev~el om
opte··.noell'len.




