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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Meerkerk en Lexmond.

U1TGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
VEERTIENDE JAARGANG
30NOVEMBER 1978
Verschijnt elke veertien dagen

Fa. Graveland heropende de zaak
Bekende blijde personen - de heer
en mevr. Graveland sr. - die nu van
een weI verdiende rust genieten.
Onze JotograaJ kon het niet nalaten
"de twee oudjes" nog eenmaal achter.
de toonbank en voor de vitrines te
plaatsen.--
En inderdaad, de voorraad is
groot en de sortering heel uitge
breid.
De parfumerie en drogisterij zien
er verzorgd, smaakvol en me.de
dankzij de vele gekregen bloem
stukken feestelijk uit.
We wensen Ad en Frans Grave
land veel succes toe in hun mooie
zaak.
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Op woensdag 22 november om 19.00 uur vond de heropening plaats van
de verbouwde en uitgebreide zaak van de firma Graveland.
De drogisterij, annex verf- en behangwinkel bestaat al sinds 20 april 1900
en is ook al zo lang in familiehanden. Toendertijd verfde de heer
Graveland in de schilderswerkplaats de koetsen en tilbury's uit de
omgeving en stond zijn vrouw in de drogisterij.

In 1940 nam de heer G. Graveland
de zaak van zijn vader over.
Aangezien de oorlog net uitbrak
was er voor hem weinig werk en
heeft hij gedurende de oorlogs
jaren de zaak wat veranderd en
opgeknapt. N~ de oorlog kon hij
direkt weer aan de slag - terzijde
gestaan door zijn vrouw.
En nu in 1978 hebben zijn zoon
Frans en diens vrouw Ad de
zaak overgenomen.
Ze hebben de zailk gemoderni
seerd en de verf- en behang
afdeling uitgebreid.

Anekdote
Toen Sint Nicolaas zaterdag 18
november zijn opwachting maak
te bij burgemeester en mevrouw
Bakker voor het bordes van het
stadhuis te Ameide hebben de
belangsteIlenden op de Dam na
de gloedvoIle speech van burge
meestel' Bakker een zeer goed
van de tongriem gesneden Sint
Nicolaas kunnen aanhoren, dIe
goed met de streek bekend was.
Bij het aanbieden van de mee
gebrachte presentjes ontbraken
de 3 kinderen Bakker. Op de
vraag van Sint Nicolaas waarom

zij er niet waren zei burge
meester Bakker:
"Zij zijn aIle 3 nog lid van de
muziekvereniging te Streefkerk
waar we tijdelijk nog wonenen
moesten daaroptreden omdat
Uw broer daar zijn intocht
maakt."
Waarop Sint Nicolaas prompt
antwoordde: "maar ik ben de
echte."
We wisten trouwens niet dat Sint
Nicolaas een broer had - we
dachten altijd dat er een bond van
Klazen was. .
We denken maar zo vail een
nieuwe jonge burgemeester kun
je altijd wat leren!

Schoonvader Graveland kon het vol
gens de Joto toch niet nalaten - de
zakeIijke en energieke schoondochter
Ad - nog enige adviezen te geven over
de rijk geschakeerde sortering
behang.

Kollekte
De koIlekte voor het geestelij k
gehandicapte kind heeft f 1674,12
opgebracht.
AIle gevers en geefsters van
Ameide en Tienhoven hartelijk
dank.

De volgende
Wegwijzer ,
verschijnt ~

18 december

Weer winst
voor

v.v. Ameide
Op het slecht bespeelbare terrein
van de Koekkoekswaard speelde
Ameide tegen V.V.O.R. uit Rot
terdam.
Bij winst bleef Ameide goed in de
kop van de ranglijst meedraaien,
V.V.O.R. stond op de laatste
plaats.
Ameide trok meteen ten aanval
en zette V.V.O.R. met de rug
tegen de muur uitgedrukt. door
een afstandsschot van Cor Haars
en een aantal corners. In de 20e
minuut resulteerde dit in een
doelpunt voor Ameide. Een vrije
trap van links werd slechtdoor de
Keeper verwerkt; waardoor Ton
de Kruyk in kon schieten.
Verder gebeurde er weinig in de.
eerste helft.
De tweede helft was zeer romme
lig V.V.O.R. trok ten aanval met
hoge baIlen voor het doe!. Echt
gevaarlijk werd het echter niet
voor Ameide, dat zelfs de ~beste

kansen kx:eeg Jan' }Vesterhout
miste tweemaal vrij voor de kee
per en een schot van Henri de
Kruyk werd door een verdediger
van V.V.O.R. vam de lijn gehaald.
De laatste minuten brachten nog
enige spanning, maar het bleef 1
o voor Ameide, dat nu drie
punten achter staat bij leider
Meerkerk.



GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN

Ruilverkavelingswet 1954
Ruilverkaveling "Alblasserwaard"
Openbare kennisgeving ingevolge artikel 19 lid 2.

Sluiting der pachtregistratie

De PLAATSELIJKE COMMISSIE inzake de ruilver
kaveling van het blok genaamd "ALBLASSERWAARD"
maakt bekend dat het tijdstip, waarop uiterlijk pachtover
eenkomsten bij haar ter registratie kunnen worden
ingezonden, is vastgesteld op 31 december 1978.

Toelichting

Bij de openbare kennisgeving op 11 januari 1968 waarbij de
pachtregistratie werd geopend, heeft de PLAATSELIJKE
COMMISSIE bekend gemaakt, dat bestaande pachtover
eenkomsten op of v66r 6 maart 1968 en nieuwe
pachtovereenkomsten binnen dertig dagen na het aangaan
van de overeenkomst bij haar ter registratie moeten
worden ingezonden.
De bovengenoemde uiterste termijn van inzending heeft
dus aIleen betekenis voor pachtovereenkomsten, welke
zijn aangegaan na heden en welke nog niet voor registratie
werden ingezonden.

Waarschuwing

WANNEER EEN PACHTOVEREENKOMST NIET TIJ
DIG TER REGISTRATIE IS OF WORDT INGEZONDEN
HEEFT DE PACHTER GEEN AANSPRAAK OP TOE
DELING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18. HET IS DUS
VOOR IEDERE PACHTER VAN HET GROOTSTE
BELANG ZIJN PACHTOVEREENKOMST(EN) TE LA
TEN REGISTREREN!
(OOK DE PACHTER KAN DIT DOEN).

Noordeloos, 1 november 1978
De Plaatselijke Commissie voornoemd,
M. W. Schakel, voorzitter
Ir. T. A. Bierman, secretaris
Adres: v. Brederodestraat 20a
te Noordeloos.

078-133333
078-133333
078-148111

1210
1421

Brand
Ambulance
Politie
Arts
Politie

Met ingang van 1 december 1978 dient de plaatselijke
brandweer te wordengealarmeerd via de alarm
centrale te Dordrecht.

U dient hiervoor te bellen

Per 16 januari 1979

078·33333
per 16 januari 1979 078·133333

~ Vergeet daarbij niet door te geven uw
- NAAM, ADRES en GEMEENTE
~
" Per 1 december vervallende alarmnummers 1328-1441
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Plaats de stiker 16 januari 1979 als volg~ op
uw telefoontoestel:
-knip de sticker uit langs de stippellijn
-wip de kunstofschijf met behulp van een
puntig voorwerp vanhet toestel

-plaats de sticker
-bevestig de kunstofschijf weer
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I 078-133333· \
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6 \078-148.111 :
, art.s 1210 A
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Loop voor een leuk

Sint Nicolaaskado
eens vrijblijvend de schoonheidssalon
binnen.
Er staat een gezellig assortiment vol
komen natuurzuivere badolieen,
badzouten, douche-olieen enz., voor u
klaar, van de beroemde Sebastian
Kneipp, tegen redelijke (kado) prijzen.
Gratis deskundig advies.
Daarnaast keus uit b.v. kadobonnen,
oorbellen, luxe zepen e.d .
Behandeling op afspraak.

Joke Lauret·Bastinck
Lekdijk 42, Ameide, tel. 01836-1937.



0, kom er eens kijken!
Bent U al klaar voor Sinterklaas? Hebt U de lading spelletjes, boeken auto's poppen
en zelfs oorlogstuig al binnen?
Ik weet niet hoe het U vergaat, maar het stemt mij altijd wat droevig die plicht om
alweer meer toe te voegen aan de stapel speelgoed.
Niet dat ik het ze niet gun, 0 nee. Maar weten de kinderen nog weI waarmee ze
moeten spelen als de keus zo groot is? Spelen ze nog weI eens ergens een hele
middag of avond mee? Is het niet veel te verwarrend voor ze al die mogelijkheden?
En als ze dan, in onze ogen, alles hebben roept de televisie dat ze beslist niet
gelukkig zullen zijn zonder dit of dat nieuwe spel erbij.
Speelde U vroeger ook zo leuk met de knopendoos of de knijperbak van Uw
moeder? Maakte U ook auto's en treinen van lege garenklosjes?
Hebben Uw kinderen eigenlijk ook meer behoefte aan een nieuwe spijkerbroek of
aan nieuwe schoenen dan aan nieuw speelgoed? Dat soort dingen is alleen niet zo
Ieuk geven nietwaar?
Toch vindt er in deze weken in ons een chemische reactie plaats. We zien de
versierde winkels. We horen telkens weer de sinterklaasliedjes. We worden
be1nvloed door de sfeer, de reclame en door de kinderen die er met name door de
school druk mee bezig zijn.
Langzaam maar zeker worden we gepakt door de "feestmaandsfeer" en tegen vijf
december zijn we er'zoals gewoonlijk in geslaagd om voor iedereen een paar leuke

, 'dingen te kopen.

Margriet Vansluis

458,- voor
730,- voor
845,- voor 719,95
1152,- voor 895,-

van
van
van
van

van 139,- voor
van 169,- voor
van 169,- voor

Crez6e gooll er
debeuk In

EUMIG projektoren:
Mark 605 D van 450,- voor
Mark 610 D van 618,- voor
R 2000 van 862,:- voor
Mark S 802 van 914,- voor

PRAKTIKA fototoestellen:
STL 2
PLC 2
EE 2
Asahi Pentax

8CREZEE B.Y..

POLAROID
direkt-klaar-fototoestellen:

1000
1500
2000

AGFA fototoestellen:
Type 2008 van 146,90 voor 119,50
Type 2008 tele van 179,90 voor 149,90
Optima 535 electronic van 340,- voor 290,·
Optima 1035 electronic v. 411,75 voor 349,·

SPOTPRI...
St.-Nlcolaas-aanbledlng 1\

POCKET 5000
van 370,50 geen 296,50 maar NU

POCKET 6000
van 409,90 geen 325,- maar NU

:r..
ei.)

en--

Zwarte Pieten hebben geen hoog
tevrees en zij klommen dan ook
met veel plezier in de bakkenvan
de kraan, natuurlijk met de
bonnen.
Op die grote hoogte strooiden zij
met gullehand en iedere toe
schouwer rende achter de dwar
relende bonnen aan. Gelukkig
maar, want zo werd men weer'
enigszins warm op deze kille dag.
Een leuke start van een aktie
waarin vele prijzen te winnen
zijn.

In verband met het komende
heerlijk avondje zijn de Meer
kerkse winkels open op:

donderdag 30-11 - 19.00-21.00 uur
vrijdag 1-12 - 19.00-21.00 uur
zaterdag 2-12 - normaal
maandag 4-12 - 19.00-21.00 uur
dinsdag 5-12 - slager tot 13.00 uur

food tot 15.00 uur
nonfood tot 17.00
uur

Sint Nicolaas
in Meerkerk

De St. Nicolaasaktie van de
winkelhoudende leden van de
Ondernemers Vereniging Meer
kerk zou volgens plan starten met
'een vlucht van de Goedheilig
man boven Meerkerk en omge
ving. Doch helaas, ook Sint kon
niet voorkomen dat er op die dag
boven Nederland eendikke mist
hing, die hem verhinderde zijn
vlucht uit te voeren.
Wat nu? Hij zat immers met al die
bonnen voor dekinderen van
Meerkerk waarbij 180 prijzen te
winnen waren.
Zoals iedereen weI weet is Sint
niet voor een gat te vangen. Hij
trommelde enkele zwarte pieten
op en gaf hen opdracht Meerkerk
te verrassen met een kraan, die
een hoogte kon bereiken van 40
meter.

Holly Hobby artikelen
Geweldig leuk. Kom eens kijken bij:

gCREZEE B.V. Dam 6, Ameide, Tel. 01836-1229 1779

8CREZEE B.Y..

Geniet va,n de betaalbare
rijkdolll van Belcanto

Kom v:t1jblijvend kijken bij onze nieuwe collectie

Deelnemer O.V.M. aktie

Hoofdstraat 63, Nieuwpoor~, Tel. 01843-248 of 250
Dorpsplein 7, Meerkerk, Tel. 01837-1409 •.

" J vander\9tist



Jachtrit achter de lIleute
op 9 Dec. te Ameide

Wanneer de weersomstandigheden daartoe gunstig zijn, zal op Zaterdag
9 December weer de jaarlijkse jachtrit achter de meute worden
verreden in de naaste omgeving van Ameide. Het bestuur der landelijke
rijvereniging "de Giessenruiters", die haar leden zowel in Ameide, als in
de naaste omgeving heeft wonen, heeft in samenwerking met de rij- en
jachtvereniging "Soestdijk" te Soestdijk dit evenement weer georgani
seerd. Als er onder de lezers zijn die een dergelijk evenement mee willen
rijden, kunnen ze zich in verbinding stellen met den Heer H. van
Middelkoop, Lekdijk 1 te Langerak, tel. 01836-1331.

Nieuws van de aktiviteitencommissie
van de v.v. Ameide

Ja, eindelijk is het dan zover, dat er hegonnen is met de aanleg van het
nieuwe sportcomplex voor onze voetbalvereniging. We hebben er enorm
lang op moeten wachten, maar hopelijk wordt die moeite beloond met
een mooi sportpark.
Zoals U in de vorige editie van dit blad heeft kunnen lezen, hopen we in
het voorjaar van 1979 te beginnen met de bouw van de kleedgelegenheid
en de kantine, die we dus met eigen krachten zullen bouwen en
financieren. .
Die bouw op zichzelfis in eenbouwbedrijvendorp als Ameide natuurlijk
geen probleem, zeker niet met de enorme steun, die we achter ons weten
van de onlangs benoemde bouwcommissie.
Voor de financiering echter heb- jaar begirine'n we mefeen maan-
ben we de hulp (lees: de finan- delijkse loterij met als hoofdprijs
ciele hulp) nodig van de gehele iedere maand een bedrag van
bevolking van Ameide en Tien- f 1000,- en nog veel meer geld-
hoven, want U begrijpt weI dat prijzen. Wij willen graag van te
wij met onze leden aIleen dat voren weten hoeveel loten we
kapitaal van zo'n drie ton nooit bij elke maand ongeveer kunnen
elkaar kunnen krijgen. verkopen, mede om het juiste
Wat gaan we daar aan doen, of aantal prijzen te kunnen bepalen.
liever gezegd; Wat gaan we daar Daartoe gaan we op zaterdag-
nog meer aan doen, want U weet, morgen 9 december a.s. huis aan
onze verenigingslotto draait al huis langs om Ute informeren en
voor het 3e jaar met groot succes eventueel te abonneren op deze
en dat levert wekelijks een mooi grootse loterij. Houdt onze men-
bedrag op voor de kas van onze sen, die vergezeld zullen worden
penningmeester. van een geluidswagen, in de
Maar daar komen we er niet mee. gaten en stel ons niet teleur!
Er is meer nodig. Maar we doen uiteraard nog
Welnu, in januar! van het nieuwe meer!

8442
8650
8926
9217
9530
9948
10271
10275
10357
10636
10986
11864
12564
12665
13260
13276
13433
13701
13717
17722
17922
19001
19043
19213
19576

van f 10,-

178
285
790
1098
1558
1613
1619
2288
2746
2899
2912,
2922
3434
4023
4149
4796
4870
5020
5542
6568
7227
7232
7260
7266
8230

8485
8691
9820
10107
10227
10388
10649
12201
13237
13438
13590
13670
15527
16091
16523
16664
16810
17371
17948
18142
18252
18587
19218
19257
19378

Wegens enorm succes zal Mevr.
Plieger van Slijterij 't Fortuin op
vrijdag 8 december wederom een
Wijnproefavond geven en weI's
avonds na 9 uur.
De heer Domburg zal wederom U
nog meer vertellen over wijnen.

043
1071
1276
1625
1785
1820
2201
2206
2354
2730
2736
2764
3345
3932
3968
4093
4138
4205.
4329
5066
5685
5960
6335
6935
7179

Prijzen afhalen: Tolstraat 23,
Meerkerk.

Weer Wijnavond
Slijterij 't Fortuin

van f 25,-

Sint Nicolaas Aktie
Meerkerk

Ie trekking 18-11-1978

Kleur rose.
1532 Combino spel
11463 Pop no. 1
19754 Pop no. 2
9610 J eugdscrabble
13448 Master Mind
3261 Voetbalradio

Kleur blauw
15465 Monopoly
1958 Pop no. 1
7689 Pop no. 2
12280 Doos lego
2970 Borduurdoos
751 Radio
110 prijzen: Waardebon van I

f 10,-:-

11841 7302 2784 17612
701 4658 2507 11321
13537 15297 7336 8706
13604 6627 16645 10611
1999 14714 16843 16901
4326 3682 1889 12191
16141 11674 2813 19069
1929 366 12217 17937
2699 7401 8696 14936
12451 2291 2 3626
969 11346 7299 3170
11443 8868 12184 6149
13006 11630 1131 11598
7866 7901 6268 11498
19181 8115 12460 3654
11328 18670 15807 1212
4901 10102 19478 4700
4466 2714 14693 15298
10410 427 11886 10405
16081 27i6 18502 9316
7015 11236 18354 19462
2654 7542 12149 15733
8641 575 8744 14088
1254 18241 9435 17030
9410 1542 15908 17700

2e trekking 25-11-1978

Waardebonnen Waardebonnen

Hoogtijdagen zijn dit voor de
echte jacht- en paardesportlief
hebbers in het algemeen, niet
alleen qua uiterlijk, maar ook om
actief te paard te zijn. J achtrijden
is een feest en voor dat feest
kleedt men zich keurig en toillet
teert men de paarden.
De oudste jachtvorm is de jacht,
zoals men die in Frankrijk beoe
fende; waarbij voornamelijk door
de Franse Adel, in de eerste plaats
op herten, reeen en wilde zwij
nen werd gejaagd. Maar het zijn
niet alleen de Fransen, die de
geschiedenis van de jacht achter
"de meute" hebben bepaald, ook
de Engelsen zijn op een gegeven
moment op de vos gaan jagen,
maar daarnaast aanvankelijk ook
op het hert en vooral ook op de
haas, en dan nog weI op de Franse
manier. Waf, weer niet zo vreemd
is, want Engeland bezat lange tijd
grote delen van Frankrijk. Later
had Engeland door alle zeeoor
logen zoveel bos gekapt dat het
voor het voor het hert en de ree
steeds moeilijker werd een covert
te vinden, een alternatief werd
toen de jacht op de vos. Deze
vossenjacht begon ongeveer in
1750, d.w.z. het begin der vossen
jacht achter de meute. Wanneer
de honden het spoor oftewel de
reuk neergelegd door de slip
trekker in hun neus krijgen,
slaan ze direct aan en vervolgen
ze luidkeels de slip met een zeer
hoog tempo. Het wild speelt in
Nederland geen enkele rol, door
de sliptrekker wordt het wild
nagebootst.
De jacht in Nederland werd pas
eigenlijk behoorlijk bedreven
aan het eind van de 1ge eeuw, wat
niet wil zeggen dat onze Prinsen
van Oranje in eerder eeuwen de
jacht schuwden. Vooral onze
Stadhouder Koning Willem II
was een hartstochtelijk jachtlief
hebber. Van hem wordt ergens
geschreven dat hij ook een zeer
kundig ruiter. was.
U ziet uit het bovenstaande dat 9
December de historie weer her
leeft in de Alblasserwaard.

De Kerstdagen staan ook al weer
gauw voor de deur en dan
organiseren we weer onze van
ouds bekende draaiavonden met
een overvloed aan bout zoals
kalkoenen, konijnen, strengen
karbonades, rollades, kippen,
worsten en nog veel meer waar
devolle en overheerlijke prijzen.
Te veel om op te noemen, maar
alles van eerste kwaliteit, zoals
altijd. Ook dit jaar hoeft U dus
niet zelf voor Uw Kerstbout te
zorgen. U brengt gewoon een
bezoekje op 22 of 23 december aan
onze bazar en U heeft grote kans
om met een bout naar huis te
gaan, of met die gratis stuntprijs,
die we ook dit jaar weer wegge
ven. Let hier op!
Dan hebben we ook nog iets
geheel nieuws voor Ameide en
omstreken op stapel staan.
Op zaterdag 30 december name
lijk organiseren wij een Antiek
beurs in het Spant, waar gere
nommeerde Antiquairs hun oud
heden te koop aanbieden. De
(geringe) entree voor deze beurs
komt ook weer ten goede aan het
accommodatiefonds van onze
voetbalvereniging.
Tot zover dit nieuws over onze
activiteiten.

alwaar U vanaf de Lekdijk het
schouwspel kunt volgen.
Verder kuntUde jacht volgen via
verkavelingswegen, het einde
van de jacht is weer op de plaats
waar gestart wordt, alwaar de
honden hun verdiende prooi in de
vorm van een pens krijgen aan
geboden.
16.00 uur - Het jachtgezelschap
hoopt dan de afterhunt te houden
in hotel-restaurant "het OUDE
KOETSHUIS", Fransestraat 14,
te Ameide.

Uit het bovenstaande ziet U dat er
weer een prachtig kleurrijk
schouwspel te wachten staat, in
de eigen omgeving, een unieke
gelegenheid· voor de kleurenop
namen, mits de weersomstan
digheden het toelaten.-------------------

De dagindeling is als voIgt sa.men
gesteld:
11.00 uur - Aankomst van de
deelnemers in het dorp.
11.30 uur - Ontvangst van het
kleurrijke jachtgezelschap in het
gemeentehuis door de Edelacht
bare Heer Bakker, burgemeester
der gemeenten Ameide-Tienho
ven.

12.15 uur - Presentatie van de
meute door de huntmaster aan de
burgemeester.
12.30 uur - Vertrek van de
jachtstoet naar het jachtterrein.
13.00 uur - Aankomst op de
camping "de koekkoekswaard"
alwaar de honden ontkoppeld
zullen worden en de jacht een
aanvang zal nemen door een'
prachtige hack langs de Lek



Tot 31-12-78
f 50,- VOORDEEL
per paar gouden
ringen

Denk aan Uw voordeel

Fa. H. Verhoef
Benedendam, tel. 01836-1251, Ameide

Fa. Gebr. v. Tuyl
Garage: Zouwendijk 125, Meerkerk

Tel. 01837-1412.

Showroom: Toistraat 19, Meerkerk
Tel. 01837-1682.

Bij f 125,- een leuke
verrassing - zie etalage

type, 1973
Opel Rekord diesel

4-deurs 1973

Gaat U verioven???

TE KOOP
met Bovag-garantie
1 VW Golf Diesel 1978
1 Opel kadett 1978
1 Mercedes

220D met schuifdak 1977
1 Peugeot 504 G.L.

familiale 1977
1 Peugeot 304 G.L.

Diesel 1977
1 B.M.W. 1502 1977
2X Opel Kadett 1977
1 V.W. Golf 1976

. 1 Peugeot 104 1975
1 Fiat 127 1975
Opel kadett 1200

automaat 1974
1 Peugeot 504 G.L.

Wij hebben nog steeds
een ruime sortering
Sint Nicolaas geschenken
Kom vrijblijvend kijken

Nog niet geslaagd?

"HEY HUIS MET DE KLOK"
G. J. v.d. Vlies,
Gorcumsestraat 6,
Tel. 01837-1424,
4231 BH MEERKERK,..~ ~ ~ ..

Extra koopavond
Donderdag-Vrijdag
Maandag tot 9 uur.

Eenman
voeltzich
beterineen
Beterkleder

Sint geeft gu.
meer dan 7000,

aan prijzen

NU 1598,-

Platen speier met S arm.
2 Boxen, 3 weg systeem.
Met Reck gratis

Nu een Audio Rack
Tuner versterker
2 x 34 watt.

Cassette
deck
Dolby

dkk
holthous

Toistraat 17 Meerkerk

• Toistraat 9 •V Telefoon 01837·1297 ~
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De C.P.B. afdeling Ameide en
Tienhoven hield haar laatste
vergad.ering op maandag 13 no
vember. Voor ons kwam spreken
mevr. Eva de Hartog. Ze ver
telde van het leed en de ellende in
de derde wereld. Door de vele
overstromingen die steeds in
India en omstreken plaats vin
den, worden steeds ·weer dui
zende mensen dakloos. Dit heeft
hongersnood en verpaupering
van het volk tot gevolg.
Ze liet ons een film met aangrij
pende beelden uit Bangladesh
zien.
Ook konden we zien dat het Leger
des Heils, waar Eva den Hartog
met haar team door uitgezonden
wordt, daar een geweldige maar
zware taak heeft.
De hulpverlening bestaat voor
namelijk uit het verschaffen van
kleding, voedsel en dekens bij
overstromingen en andere ram
pen.
Ook de gezondheidszorg heeft
grote aandacht van 'het Leger des
Heils.
Na de pauze werden er nog
enkelevragen met,betrekking tot
deze onderwerpen .gesteld en
werd de avond besloten met het
zingen van ons bondslied.
In de pauze was Mevr. Maris uit
Molenaarsgraaf aanwezig met
een stand. Daarin bood zij diverse
artikelen te koop aan, waarvan de
opbrengst tep. goede komt aan de
Morgenlandzending.
·De ·volgende \Tergadering hopen
we te houden D.V. 18 december.
Dan willen we de jaarlij kse
Kerstavond vieren welke ver
zorgd zal worden door cando J. F.
Oosterom te Ameide.

C.P.B.

Groene Kruis
Ameide en Tienhoven
In aansluiting op het bericht van'
de Zuid-Hollandse Vereniging
"Interkruis", delen wij U mede,
dat het verzorgen van een over
ledene niet meei' berust bij het
"Groene Kruis".
Door het vervallen van een
tussenoplossing, delen wij U nu
mede, dat U zich, bij voorko
mende gevallen kunt wenden tot
de heel' J. H. den Hartog, Iepen
laan 22 te Ameide, tel. 01836-1538,
uitvaardverzorger.

Het bestuur van
het Groene Kruis
Ameide/Tienhoven

"Om gezondheidsredenen moest
U bedanken - meer dan 50 jaar
bent U lid, waarvan vele jaren
voorzittergeweest - altij d stond U
klaar. Als dank hiervoor hebt U
reeds vroeger een Koninklijke
onderscheiding ontvangen.
Als herinnering aan deze dag bied
ik U namens onze vereniging een
anthieke tabakspot met inscriptie
aan :. we dachten maar zo - je
rookt toch niet en dan is zo'n pot
altijd welkom" aldus besloot de
voorzitter onder donderend ap
pIaus zijn toespraak tot de oud
voorzitter.
Tot slot bood voorzitter Frans v.d.
Heiden oud-burgemeester Be
rends en mevrouw het kalender
vaantje, bloemen en een kleuren
foto aan als blijk van waardering
voor hun belangstelling en mede
leven.

De heel' van del' Heiden besloot
deze middag met dank te zeggen
voor aIle goede woorden en
cadeaux - en hoopte op een
blijvende belangstelling in de
toekomstwant een muziekver
eniging in stand,houden isgeen
sinecure!

namens zijn schoonvader de heel'
Willemse.
Op humoristische wijze liet hij de
laatste dertig jaar de revue pas
seren in welke tijd hij "Eupho
nia" en zijn vrouw leerde ken
nen.
"Meerkerk zonder Euphonia is
ondenkbaar en daarvoor onze
dank" aldus de heel' de Leeuw.
De l:Ieer Priem sprak namens de
Damvereniging en de Sportver
eniging.
"Je hoeft het niet altijd in
sponsors te zoeken - je kunt het
ook via een Beschermheer", al
dus een diepzinnige toespraak
van de heel' Priem.
De heer P. Versluis - oud
voorzitter S.V.M. stak zijn sym
pathie voor "Euphonia" niet on
der stoelen of banken.
De heer P. 't Lam (wethouder)
sprak namens de P.v.d.A en was
een warm pleitbezorger voor de
Muziektent.
"De muziektent kan Uw vlagge
schip worden" aldus de heel' 't
Lam.
Hij riep aIle oud-belarrgstellen
den en sympathisanten op om bij
een eerstvolgend concert in de
tent acte ·de presence te geven.

Burgemeester den Breejen werd
deze middag het lint met bij beho
rende penning omgehangen 
zijnde het teken verbonden aan
het Bes~hermheerschap.

Hoewel het beschermheerschap
vroeger financHHe gevolgen met
zich meedroeg en het nu· meer
een "status" is - vond burge
meester den Breejen het toch een
eel' dit al zo snel uitgereikt te
krijgen.
Hij sprak de hoop uit een waardig
Beschermheer te kunnen zijn.

Mevrouw K. v.d. Hambood
namens de vrouwen van de leden
een trommel inhoudende
f 1.435,10 aan verkregen door
akties hetgeen zij vergezeld deed
gaan met een leuk en humoris
tisch gedicht.
Dirigent Brons sprak als leider
van de jubilerende vereniging.
De laatste 5 jaar heeft hij de
dirigeerstok mogen hanteren:
Hij sprak zeer waarderend over
het enthousiasme en de trouw
van de leden.
"Euphonia" is het eens vergaan·
als een vlieger - je hebt ze aan het
touwtje :.en opeens duikt zij naar
beneden", aldus de heel' Brons,
die de vereniging in de toe
komst veel succes toewenste.
De heer W. C. de Leeuw sprak op
de zijn eigen vlotte wijze namens
de Oranjever. "Wilhelmina", en

Receptie "Euphonia" -80 jaar
In onze vorige uitgave van de Wegwijzer hebben wij uitvoerig de N.amens de. C::hr. Zang- en Orato-.
geschiedenis vermeld van "Euphonia" te Meerkerk - over het weI en rlUmverem~mgenAlblasser-
wee van deze muziekvereniging. waard en VIJfheerenlanden
Het was daarom met een zekere nieuwsgierigheid dat Uw verslaggever sprak de heer v.d. Beek namens
naar deze receptie toog om te zien hoe de bevolking zou reageren. 4000 zangers. Hij zei o.a. "muziek-
Een volle zaal in restaurant "Brughuis" met trouwe aanhangers van mensen zijn altijd vrolijke men-
deze stijlvolle muziekvereniging. sen,". . .
Burgemeester den Breejen en oud-burgemeester Berends met Oud-voorZltter Maarten v.d. Hel-
echtgenoten en vele officH:!le genodigden waren aanwe~ig.Ceremonie- de~ kreeg van voorzitter F. v.d.
meester D. C. Kooiman praatte aIle sprekers en spreeksters en de gehele Held~n lovende woorden toege-
receptie op grandioze wijze aan elkaar. zwaald.

Voorzitter Frans v.d. Heiden
memoreerde in zijn openings
rede de gehele geschiedenis van
"Euphonia". Bijzonder verheugd
was hij ere-burger Willemse, die
2 dagen na de oprichting van
;,Euphonia" werd geboren en het
oudste - in leven zijnde lid, de 92
jarige krasse Heel' de Wit te
kunnen welkom heten.
Oud-burgemeester Berendse had
deze middag een zware taak 
want hij trad af als ere-voorzitter
en als beschermheer van "Eup
honia".

Vogelvereniging
"Ons Genoegen"

Ameide
24 en 25 nov. j.l. hield deze
vereniging haar jaarlijkse ten
toonstelling in het Spant te
Ameide.
Te bezichtigen waren 210 vogels
waaronder Kanaries, tropen en
parkieten. Vrijdag was een be
langrijke dag want toen hebben 3
keurmeesters elke vogel stuk
voor stuk bekeken. Na deze
keuringkwamen als besteuit de
bus Otto Vuurens met een witte
kanarie -die 90 punten behaalde
en daarmee de mooiste vogel van
de tentoonstelling werd. VerdeI'

werden er prijzen met hoge
punten behaald door:
V. A. Vreuls 89 punten
Roe! Vuurens, (jeugdlid) 88 +
punten
K. de Wit, 87 punten
Piet Verheij 90 punten
J. de Jong, 88+ punten
Daan Westerhout, (jeugdlid) 90
punten
J. de Groot, 89 punten
J. Perko, 88 punten
Roeltje Pliegel' 87 punten

beze en aIle andereprijswin
naars van harte proficiat. Al met
al een fijne tentoonstelling waar
weer velengenoten hebben van
de vele vogels in vele kleuren die
op deze tentoonstelling aanwezig
waren. ~oel Plieger mag terecht blij kijken. Voor ·de eerste maal meedoen en 'n 2e prijs.



Deelnemer a.V.M. aktie

Daar bakt men ze van de atom
bekende kwaliteit
Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

f

Ook voor Sinterklaas kunt uterecht bij:
Tuincentrum C. Spek
Lexmond, tel. 03474-573

0.,1. grotesortering planten en bomen
voor de tuin.

Maar ook:
Zeer grote sortering droogbloemen
en aile materialen om zelf stukjes
te maken.
Komt U eens kijken!
We zullen U graag van dienst zijn

~ . .,. .

"an ';Dilk' A. rr. v 4J~

LUXE BROOD· en
BANKETBAKKERtJ

Dorpsstraa't 56
Telefoon 282

_..:~.:... LEXMaND
•... .--'~~ _.. -- - .

Als U het nu nag vlug besteld
zullen wij hetnag even vakkundig
vaar U bakken.

Dan zit U met het gezellig avondje
niet zander.

J. van Mazijk
Dorpsstraat 93

Telefoon 03474-305
Lexmond

Het staat bij ons voor U klaar

FOTO v.d.· DOOL
Gorcumsestraat 21 - Meerkerk
Tel. 01837-1463

Prestoprint Kleurenfoto's
binnen 2 dagen klaar.
Pasfoto's klaar terwijl u wacht.

Speelgoed van het jaar
en vele andere kado's .

I)

yyy

Gereedschap - Tuingereedschap, Kunstnijverheid
en nog veel meer om kado te geven of te krijgen.

Sint Nicolaas geschenken

J .. W. van Puttestraat 65

Attijd de moeite waard ! ! ! !

,,'t fj?ttluinlttltjt"
KaM EENS AAN IN

Te Koop
~

~



ERRES WASDROGER, kapaeiteit 4 kg
RSD 40067 f 679,- NU f 576,-

ERRES WASAUTOMAAT, 4,5 kg, 13 waspro
sramma's, regelbaar eentrifugetoerental van
120-750 omw.lmin. f 1199,- NU f 1069,-

ERRES VAATWASSER AEH 202
f 1185,- NU f 779,-

ERRE$ KLEUREN TV RS 265535
66 em beeld f 2245,- nu f 1890,-

PHILIPS KLEUREN TV 18e 636,
46 em beeld f 1695,- nu 1490,-

PHILIPS KLEUREN TV, 14e
825/00, 37 em. beeld

f 1295,- nu f 1092,-

Grote eolleetie STALEN NOREN
KUNSTSCHAATSEN, KINDER- 0

SCHAATSEN

Voor sfeervolle SCHEMERLAM
PEN. Grote keus uit staande en
hangende lampjes

Kom geheel vrijblijvend eens kij
ken. U vindt vast weI wat.

N.PEK&ZN.
Deelnemer Sint Nikolaas-aktie

Sociaal Spreekuur

Foto albums

Receptie albums

In december valt het so
ciaal spreekuur precies op
dinsdag de vijfde.
Wij kunnen ons niet voor
stellen dat dat een geschik
te avond is.
Het lijkt ons het beste om
gewoon een keer over te
slaan.
Heeft u echter een pro
bleem dat geen uitstel ver
dient, belt U· dan gerust
zuster Hagoort telefoon
nummer 1296 of Veronica
van den Berg telefoon
nummer 1737.

Wij wensen U prettige,
ontspannen feestdagen
toe.
Zuster Hagoort en

Veronica van den Berg

SLIJTEAIJ
,,'t jfortutn"

Fransestraat 12,
tel. 01836-1754, Ameide

rt'"..:: ..~-

...." '
.I" ,{>-~)
• . I

,,!!,

SOLLICITATIES:

Min. leeftijd 18 jaar.

Gevraagd Op korte termijn:

* Chauffeur
* Bijrijder
* Magazijnbediende

Geleedts Dranken B.V.
Industrieweg 2 - Ammerstol
TELEFOON 01825-1893
Prive 01825-2189

WEGENS ENORM SUCCES

2e Wijn • proefavond'
op vrijdag 8 december

na 21.00 uur

Inleider: de heer Domburg die U nog meer over
wijnen zal vertellen.

Uw gastvrouw: A. PLieger- de Kruyk

AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836-1271

v~
Drogisterij artikelen
Verf en Behang
Byouterie
Parfumerie
Dr. Scholl klompen enz.
naar

Fa. G. Graveland en In.
Dorpsstraat 50, tel. 516, Lexmond.

GOLFPLATEN- en HOUTHANDEL

Burg. Sioblaan 36, Meerkerk, Tel. 01837-1889

F.Treuren
Biedt aan: Gegalvaniseerde Golfplaten - As
best Cementgolfplaten- Polyester Lichtplaten
Balkhout - Plankhout - Isolatie mat. - Mul
typlexpiaten - Wandschrootjes, paranapine,
vuren, grenen - Deuren - Gipsplaten - Spaan
plaat - Creosoltpalen -Broeiramen - Partijen
gebruikt balkhout.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 228



Avento
Caravans

EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT afm. 2.95 tot 5.10 meter

CARAVANBOUWVAN DERHAGEN
MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens
en bagagewagens.

Caravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN - LUIFELS - KOELKASTEN - KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN

Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUW- en·
BAGAGEWAGENS

\';111 .Ier IUIIII
••ZIIII \'••er

\'••••r ell~e I•••er

AANSTEKERS en ASBAKKEN

VAN DER HAM VEEVOEDER

Tel. 01837 - 1466

grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838 -1235

EEN LEUKE SORTERIN'G
LUXE DOZEN SIGAREN

SINT - NICOLAAS
GESCHENKEN

Zouwendijk 5
Meerkerk

Deelnemer O.V.M.-aktie

Diverse soorten

Voor de gezellige roker

Verschillendemodellen PIJPEN
TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN
KERST- en NIEUWJAARKAARTEN

B. Lakerveld

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l

~ ~~~~~ ~ =
~ ~~ ~",~'f,! --, ~
~ ~~~ ·~.l ~~~~' ~ ~~&S~~~~~&S&~~~~
~ ~~ ~~s~ \.~ Bij "De Vakman" nog volop voordelige ~
~ ~~. 'U..~.~~~ aanbiedingen in gereedschap enz. ~
~ ~~ ~

~ ~
~ ~
~ ~
~ Extra koopavonden tot 9 uur n.m.: ~
~ Donderdag 30 november ~
~ Vrijdag 1 december ~
~ Maandag 4 .december ~

~ En dinsdag 5 december open tot 5 uur .-::.
~ ~41! ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ P.S. Na 5 december behang uit onze voorraad 1978 ~
~ ~
~ 41!
~ 20% korting ~

~.~ ~~ ~
~ ~
~ ~

J. "De Vakman" Doe Het Zelf !
41! Zouwendijk 26, Meerkerk, Tel. 01837-1405 - 1662. ~
~ ~.,: 41!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~

OVER VEERTIEN DAGEN IS ER WEER EEN WEGWIJZER
Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-23~, Langerak

Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddellijke dekking.

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johnz.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 Achtoven 46a, tel: 01836-1230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars



SUCCES VOOR LEKPONGERS

aldus besloot de heer Bakker zijn
openingsspeech.. .
De direkteur van "Open Ven
sters" de heer B. Nagtegaal bood
de burgemeester vervolgens. ~ElP..;

paar gebreide sokken te koop a~p.r·

voor €len gulden, waarmee·hE!(
eerste handwerk werd verkocht.
Er waren erg veel bezoekers f:!Il!;
het was een dringen om bij dJd,'
tafels te kunnen.
Een groot succes was deze vet;;
koping.

matig wordt opgetreden?
Wist u dat zingen eigenlijk .cle.
basis is voor al het muz~e~~11
maken? ' ., :!!)ii!!h
Wist U dat er tevens een instrU-fi
mentaal ensemble is aan de}!
muziekschool? .
Wist u dat U aIleen maar 01830
31976 hoeft te draaien om aIle
inlichtingen te krijgen die U
maar wenst?

Mededeling voor
amateur zangers
en zangeressen
Wist U dat het mogelijk was om
aan de muziekschool een cursus
"KOORSCHOLING,j te volgen?
Wist U dat de muziekschool een
kamerkoo.r heeft waarmee regel-

Verkoping in "Open Vensters"
grootsucces

Burgemeester C. Bakker van Ameide - op~nde dinsdagHnovember -in
bijzijnvan wethouder A. G. de Kruyk, yele genodigden~nbewoners de
verkoping die was georganiseerd door de bewoners van "Open
Vensters" in samenwerking methetpersoneel en de Welfarewerksters
van het Rode Kruis.

De burgemeester memoreerdein
een kort toespraakje dat het in
"Open Vensters" goed vertoeven'
is en er een gezellige sfeer heerst.
"Uw aktiviteit blijkt uit al dat
gene dat hier te koop en eigen
handig gemaakt is.
Prachtige handwerken zij n er bij.
"Helpt het Rode Kruis helpen"
hebt Ugoed begrepen - door een
gedeelte van de netto-opbrengst
hiervoor te bestemmen. Ik wens
U een fantastische opbrengst",

cessen logen er dan 00 niet om.
Bij de senioren:
.5~ klasse: Ie Ilrijs Ke~s de Wit. 2e
prijs Bert ·Berendse.
recreanten: Ie prijs Bob Vefshiis.
Bij de junioren:
4e klasse: 2e prijs Edwin Assink.
3e prijs Eddie van der Reuve!.
recreanten: Ie prijs Pieta Stey
siger. 2e prijs Ronnie Alblas. 3e
prijs Marco Alblas.
Ondanks de wetenschap, dat men
niet slechtgespeeld had, was het
winnen van de "Centrum-cup"
een grote verrassing. Dit eerste
club-succes werd dan ook uit
bundig gevierd. Onder luid ge
juich en getoeter verhuisde de
wisselbeker naar Ameide.
Dit tournooi heeft goede ver
wachtingen gekweekt bij de se
nioren, die vanaf januari a.s.
N.T.T.B.-competitie gaan spelen.
Voor de junioren wordt nog
gezocht naar middelen, zodat zij
ook •aan de N.T.T.B.-competitie
kunnen deelnemeh.

In de van Rappardhal te Gorcum
werd door tien verenigingen uit
de regio Dordrecht deelgenomen
aan het jaarlijkse tafeltennis
tournooi om de "Centrum-Cup".
Dit jaar voor het eerst streden
"De Lekpongers" ook mee om
deze. fel begeerde wisselbeker. 's
Morgens om negen uur begohnen
169 deelnemers met een goed
humeur aan een reeks van wed
strijden. Er werd bij de senioren
gespeeld in zeven klassen, bij de
junioren in vier klassen.
Naast de "Centrum-cup", die

de beste club te wachten
stond, waren er in elke klasse
individuele prijzen in de wacht te
slepen. Rond twaalf uur werd al
duidelijk, dat van de 17 Lek
pongers zich enkele geplaatst
hadden voor een finale-wedstrijd
De inzet en sportiviteit was groot.
Toen. om half drie de finales
gespeeld werden, bleek dit bij
diverse wedstrijden een pure
Lekpongers-zaak te zij n. De suc-

'.', ,-' '.~' '

Afgelopen zaterdag 11 novemberheeft 'dW tafeltennisv~renigfn.g

"De Lekpongers" uit Ameide tijdens het "Centrum-Cup" 'rournooi, als
nieuwkomer, de. beste prestatiesverri¢ht )<
Met een 85% winst-score behaaldim zijde eerste plaats!

Spreekbeurt voor niet-raadsleden
te Meerkerk

In de raadsvergadering van 20 novemberwerd te Meerkerk besloten het
voorstel van het raadslid W.T. v.d. Berg betreffende eenspreekrecht in
openbare raadsvergaderingen aan te nemen.
Voor een plattelandsgemeente is.dit uniek! AIleen in enkele grote steden
hestaat dit recht. Op de eerstvolgende vergadering van 18 december kan
de Meerkerker van dit recht gebruik maken.
De volgorde zal dan ciltijd zijn: 1 raadsleden. 2. iemarid die van zijn
inspreekrecht gebruik wi! maken (schriftelijk voor de vergadering aan
de voorzitter melden met opgave van het onderwerp). 3 het college. 4
raadsleden in tweede ronde.

Besloten werd een nieuw uur
werk in het torentje van het
Gemeentehuis te plaatsen.
Aan burgemeester den Ereejen
werd grond verkocht gelegen op
het voormalig voetbalterrein. De
burgemeester gaat tijdelijk in de
oude ambtswoning wonen.
Een krediet van f 230.000,- werd
beschikbaar gesteld voor herstel
van loswal en kademuur. Op de
loswal komt een parkeergele
genheid voor ± 17 auto's.
De raadsleden Kooyman, de
Leeuwen v.d. Berg drongen aan
om de mogelijkheid te onder
zoeken voor het maken van
aanlegsteigers.
Over de gemeentelijke- en pro
vinciale herindeling kwamen de

stemmen weer goed los.
Mevr. van'Geytenbeek, zag
Meerkerk en Arkel graag samen
bij elkaar - terwijl W. T. v.d. Berg
het graag wilde houden zoals het
nu is.
De meerderheid hield het echter
op het samengaan van de z.g.n.
Schakel/Berendsgemeenten en
voor de provinciale herindeling
voelde men het meeste voor
samengaan in de provincie Mid
den-Holland.
De heer v.d. Berg voelde niets
voor het vocirstel van Mevr. van
Geytenbeek voor aansluiting bij
Rijnmond want betoogde hij: "dit
is veel te duur - in 1965 droeg men
11 cent per inwoner bij en nu
schrik niet f 11,92.

De provinciale herindeling zal
leiden tot 3 nieuwe provincies
met 3 provinciehuizen met hon
derden extra ambtenaren en 3
mini-commissarissen met maxi
salarissen", aldus v.d. Berg.

Voor het centraal antenne-sys
teem werd f 542.000,- beschik
baar gesteld.
Eer zeer technisch rapport was
door de T.D. opgemaakt.
Kosten worden f 14,- per aan
sluiting. Is erg hoog.
De Raad ging akkoord mits 60%
van de inwoners aansluiting
wenst en de inwoners niet ver
plicht worden de antenne's van
de daken af te halen.
Een boze brief van de 0.V.M. was
bij de ingekomen stukken.
B. & W. hadden toestemming aan
een kaashandel verleend voor
staanplaats op de minimarkt.
Men was zeer verbitterd en
teleurgesteld omdat in Meerkerk
men bij ± 10 verkooppunten (inc!.
boeren) kaas kan kopen.
Er zou in 1977 een commissie van
Gemeente en O.V.M. ingesteld
worden. Dit is nooit gebeurd en

werdB.& W. zeer aallgerekend., ','
AIle Raadsledenspraken, hun
afkeuring uit dat er geen overleg
was geweest.
Er moet zeker gelet worden op de
sociale ffmctie van de winkels in
Meerkerk, alvorens een vergun
ning af te geven, was de algemene
gedachte die naar 'loren kwam.

Geslaagde
E.H.B.O. wedstrijd

10 Nov. in Meerkerk in het ver
enigingsgebouw de Meerplaats.
Onder veel belangstelling werd
een sportieve wedstrijd gespeeld.
Het toeziend oog van de jury
leden t.w. de heer Slotemaker,
v.d. Grijn en Verduin bracht de
spanning extra op peil.
Ie prijs Nieuwland met 115 pun
ten.
2e prijs Giesendam met 110
punten.
3e prijs Langerak-Nieuwpoort
met 100 punten.
Leidersprijzen Ie Giesendam, 2e
Hardinxveld, .
3e Langerak-Nieuwpoort.
Voor het E.H.B.O. werk een
leerzame avond.



Aannemersbedrijf kan voor het
komende jaar nog opdrachten
aanvaarden betreffende
timmer- en metselwerken. Bel
voor vrijblijvende offerte
01843-959.

Wegwijzertje

•••••••••••••••••••••••••••••

Te Koop:
een gashaard, grote cap. met
thermost. en een damesfiets.
J. Vuurens Prinsengracht 22
Ameide.

•••••••••••••••••••••••••••••

*Te Koop:
Ford Granada 2300 L 4 deurs
vinyltop schuifdak,
bouwj. 1978, 14000 km.
01836-1402

Te Koop gevraagd
Aardgas gevelkacheltje met
thermostaat.
J. M. Verheij, Broekseweg 95,
Ameide.

GG EBRO gesloten bestel
wagen 16.500,- ex. BTW
Perkins dieselmoter
Eim de Groot B.V.

Te Koop:
Ford Escort 1300 L 4-deurs
bouwj. 1978,7000 km.
01836-1402

Te Koop:
Datsun 100A De Luxe
bouwj.1976
01836-1402

GG EBRO pick-up
15.500,- ex. BTW
Perkins dieselmoter
Eim de Groot

•••••••••••••••••••••••••••••

Te Koop:
Ford Tannus 1600 L 2-deurs
Metallic lak, hoofdsteunen
bouwj. 1978, 1400 km.
01836-1402.

Te Koop:
Ford Dexta tractor 30 PK
met maaibalk
01836-1402.

GG EBRO 70 PK tractor
Perkins 4 cil. 21.000,- ex. BTW
Eim de Groot B.V.

Te Koop:
Melkmachinewagen 7 mtr.lang
01836-1402

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

Plaats in deze kolom
tegen zeer goedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod - f 3,. per 4
regels exeL 4% btw.

Meerkerk
B.g.g. 01838-1562

Toistraat 33
Telefoon 01837 -1301

Voor afdellng drukkerlj:
VISITEKAARTJES
Dozen BRIEFPAPIER
met ENVELOPPEN·
REKENINGEN
HUWELlJKSKAARTEN
GEBOORTEKAARTEN

Afdellng kantoorboekhandel:
FOTOALBUMS
AGENDA'S
BOEKEN
PUZZELS
SCHRIJFMACHINES
REKENMACHINES

Oeelnemer O.V.M.-aktie

ADVOKAAT
DRUKKERIJ - KANTOORBOEKHANDEL

Tijdelijk f 261 ,50

inhoud 140 I. normaal f 302,50

STALKRUlWAGEN 40
Groene kunststof bak. Onderstel van
ovale buis, in volbad gegalvaniseerd.

c. 'I Lam
Bazeldijk 19. Meerkerk, tel. 01837-1810.

U aangeboden door:



Suger "i!!J1;lIIt korting

Merk benzine "-

Nu, in Ameide een .~

Si.lltgi8eft glll*i:ltiMe.e.r:ki.!tR
Nog steeds kan'.pfSOO,....

Op het industrie-terrein, Zodeslage 1, ter: 01836-1375.

J. Haars enZn.
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Wegens enorm succes is het aantal speelgoed prijzenu,tgebreid

. . ... ',

Extra koopavonden Donderd~g30Nov>\"i21.00 uur.
Vrijdag"1j'dec. - 21.00 uur.
Maandag ....•. 4 dec. - 21.00 uur.'

Bovendien 5 dec. Dinsdagmiddag 17.00 uur.

Zaterdag 2 december's midd'ags om 13.00 uur intocht van Sint Nicolaas.


