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50 jaar Paardenmarktcommissie
Grandioos nrogramma

Daar WIJ In anze vorige Wegwijzer een
uitvoerig artikel over de 50..jarige Paarden..
marktcommissie hebben geschreven kunnen
wij Dn volstaan met afdrukken van het
programma.

Woensdag 10 oktoher

18.30 uur:
Vertrek van de Dam voar een korte rondrit
door Ameide van de paardenmarktcommissie,
de burgemeester en zijn echtgenote en enkele
familieleden van de ambachtsheer, de heervan
Stolk. De~e rondrit gebeurt in 2 koetsen en een
Jan Ple~ier.

Mu~ikale omlijsting door de drumband, de
Unie en Crescendo.

19.30 uur:
Receptie voor genodigden in 't Spane·".

:'1~
20.30 uur: ..-
Een gezellig samenzijn waarbij iedereen::wel
korn is voar een dansje, met muziek van het
Musiquette Combo.

Donderdag 11 oktober:
9.00 uur:
Aanbieding van het eerste boek van dhr. Freek
de Groot "Het visioen van de wraak" op het
stadhuis aan burg. C. Bakker.
De gehele dag staat boekhandel Cre~eemet de
auteur de Groot in een boekenkraam op de
markt.

10.00 uur:
Paarden- en ponykeuring op de Prinsengracht.

13.00 uur:
Prijsuitreiking van de keuring in 't Spant en
trekking van de verloting met-'als prijzen een
paardeveulen en twee ponyveulens.

14.30 uur:
Ruitershow op het grasveld aan de Prinsen
gracht georganiseerd door de Giessenruiters.

Iedereen met pony mag hieraan deelnemen.
Ringrijden voar losse paarden en aangespan
nen paarden.

donderdag 11 oktober
Paardenmarkt

te Ameide.

± 16.00 uur:
Voar ieder kind is er gelegenheid om een ritje
op een pony te maken op het grasveld.

16.30 uur:
Wedstrijd touwtrekken. 5 Personen uit een ge
zin kunnen hieraan meedoen. (Een aange
trouwd gezinslid mag ook).
Aanmelding hiervoor op de paardenmarktdag

OOIEVAARS
"OVER" AMEIDE

De Iaatste jaren vliegen er in het voorjaar weI
ooievaars over Ameide, maar het tot woonw

plaats kiezen doen ze niet meer.
Dit is dan ook weI begrijpelijk, want ooievaars,
wat intelligente vogels zijn, landen zeker niet
op eenonbewoonbaar ve~klaardnest.
Dan zoeken ze verder. Allicht vinden ze een
dorp waar wat de woningbouw betreft ook aan
hen wordt gedacht.
Ze kunnen ook altijd noch uitwijken naar hun
eigen dorp op Groot - Ammers.
't Is echter zeker dat velen in Ameide het
betreuren dat die vrolijke klepperaars ons
stadje voorbij gaan.
't Is dan ook een fraai gezicht als men deze
statige vliegers op het nest of in de polder rond
ons dorp kan gadeslaan.
Maar helaas, het nest op de Herv. Kerk blijft
leeg.
1k herinner me nog dat tijdens het feest in 1968
het nest werd bewoond door, een ouderpaar
met 4 jongen. Velen hebben er van genoten en
hun gedragingen op de voet gevolgd. Ook van
heinde en ver kwam men naar Ameide om van
dat vrolijke' stel foto's te maken. Maar dat is
vervlogen vreugde.
Denkt men in Ameide soms nog dat de ooievaar
nog steeds de babytjes brengt? Ais dat~ois,dan
wordt het hoogtijd dat er eens· wat wordt
gedaan aan het nest op de Kerk. Het zou voor de

tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de geluidswa
gen op de Prinsengracht.
Inleggeld f 5,-. Als prij~en worden enveloppen
met inhoud beschikbaar gesteld.
Kampioenschap koekslaan van Ameide - hier is
een leuke wisselprijs aan verbonden. Pit wordt
meteen en jaarlijks terugkerende traditie.
Aanmelding hiervoor op de paardenmarktdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de geluidswa
gen op de Prinsengracht. Inschrijving vanaf 14
jaar.1nleggeld f 4,-. Naast de wisselprijs zijn er
leuke manden (met inhoud ! !) te winnen.

18.30 uur:
Start A.K.A.-rit bij garage de Groot.

19.00 uur:
Trekking 2e verloting in 't Spant.
Ie en 2e prijs is een varken ener zijn nog vele
andere prijzen te winnen.

20.00 uur:
Aanvang van een feestelijke avond in 't Spant.
Orkest de Nijs zorgt voor muziek en de
artiestengroep de Wilpie's zorgen'voor verder
amusement.

Let op onze ROLLEI aanbiedingen
in deze Wegwijzer.

ooievaars wenselijk zijn als ze dan weer een
vaste woon- en verblijfplaats in ons dorp
zouden hebben, want er wordt schijnbaar een
drukke tijd verwacht.
Misschien kan de gemeenteraad eens in
overweging nemen om over te gaan tot de bouw
van een duidelijk verblijf voor de ooievaars.
Dan is de kans groot dat we in Ameide weer een
hele ~omer lang de~e vogels op be~oek krijgen.
Velen in ons dorp zouden dan's avonds weer
een rondje gaan lopen en even gaankijken of er
al iets te zien zou zijn van de jonge ooievaartjes.
Trouwens, op vele plaatsen probeert men mee
te werken om deze bedreigde vogelsoort in
stand te houden.
Aileen al in verband hiermee ~ou het wenselijk
zijn dat er ook in Ameide eens wat werd
gedaan. De fundering is er al. Alleen nog de
bouw van een deugdelijk nest ter hand nem~n.

In het ooievaarsdorp in Groot - Ammers
~ullen ~e best wei de mogelijke inlichtingen
kunnen en willen verschaffen.
1k hoop dat dit artikeltje mag bijdragen tot een
goede plaats waar de ooievaars kunnen
verblijven in de periode dat ze van heel ver
naar ons land komen. En ook tot het plezier van
vele dorpsgenoten.

Een vogelliefhl>bcber.



Iedere drie weken vergadert deze commissie in
de kantine van de brandweerkazerne,'waarbij
de vorderingen besproken worden en plannen
voor de voortzetting gemaakt worden.
De algehele bouwleiding is in handen van F.
Diepen4otst, die deze taak metveel toewijding
op zich"genomen heeft en er voor zorgt dat alles
op de.. bouw volgens plan verloopt.
De personele leiding heeft Gerard Streefkerk
namens de vereniging; hij zorgt er voor dat
steeds voldoende vakbekwame en ongesehool
de werkers op de bouw aanwezigzijn. Nadatde
eerste maanden vrijwel aIleen op vrijdag
avonden en zaterdagochtenden gewerkt werd
zijn er tegenwoordig bijna iedere avond
werkers op de bouw te vinden.
Nadat in april de fundering geplaatst werd is
het werk in een stroomversnelling .verder
gegaan; in de maanden mei en juni werd het
metselwerk aan de kantine verricht, waarvoor
de bauwvakvakantie zelfs het dak op geplaatst
kon worden. Na de vakantie stortten de
metselaars en upperlieden zich op de kleed
lokalen, waarvan, al het metselwerk in vier.
weken. verrieht werd, waardoor zaterdag 22
september ook hierop het dak geplaatst werd.
In de eerste week van oktober werd de kantine
zelfs al "glasdicht" gemaakt.
Er zal echter nog veel binnenwerk verrieht
moeten worden door de leden en andere
enthousiaste medewerkers om volgens plan
ning in december gereed te zijn. Hierbij
wensen wij de voetbalvereniging veel sucees.

Mevrouw de Leeuw - Willemse, de jongste
dochter, bedankte namens de kinderenWil
lemse de gehele bevolking met zeer goed
gekozen woorden voor de hartelijkheid en
vriendschap aan haar vader bewezen.
Met een driemaal dank U weI besloot zij haar
dankwoord.

Men had afseheid genomen van een eenvoudig
gebleven, sympathieke man met grote ver
diensten voor de gemeente Meerkerk - wiens
deugden onder andere waren: lieide en
verdraagzaamheid.

Zaterdag 29 september werd de heer Willemse
onder grote belangstelling vanuit de Her
vormde Kerk door zes vrienden naarzijn
iaatste rustplaats gedragen.
Dit was de we'ns van deoverledene - evenals
dfit debegrafenis in aIle eenvoud moest
plaatsvinden.

De heer Willemsee is driemaal onderscheiden
te weten:
* drager van de ere - medaille in goud

behorende bij de Orde van Oranje Nassau.
* ereburger van Meerkerk.
* drager vanhetzilveren kruis van verdien

ste der Kruisverenigingen in Nederland.

Gobel Willemse werd vooral gewaardeerd om
zijn menselijkheid en zijn tot een voorbeeld'te
stellen gevoel voor rechtvaardigheid.
Wie in moeilijkheden zat, klopte bij Willemse
nimmer vergeefs aan. Hij respecteerde. zijn
me,deburgers, ongeacht hun politieke of Ie
vensbeschouwelijke overtuiging. Een' andere
vorm waarin zijn gemeenschapsgevoel tot
uitdrukking kwam, was zijn belangstelling
voor zieke medeburgers.
Zijn uitverkiezing tot ereburger van Meer
kerk, was dan ook geen keuze van de raad
aileen, maar ook die van de gehele bevolking.
In een speciale raadsvergadering werd don
derdagavond het overlijden van Gobel Wil
lemse herdacht.

uit. Men kwam niet verder dan een kopbal van
Wim Labee en een sehot van Ton de Kruik
tegen de lat.
Een verdedigingsfoutje in de tweede helft
betekende 0-1 voor Hoogvliet, waarna Ameide
nog meer ging aandringen. Enig geluk ontbrak
echter volledig en Hoogvliet maakte er zelfs
nog 0-2 van. De telellrstellingwas duidelijk van
de gezichten af te lezen; er werd goed
gevoetbald maar de. doelpunten bleven uit.
Demisere zette zieh in de volgende wedstrij
den voort; de flair was uit het spel verdwenen,
enig geluk ontbrak en tot overmaat van ramp
raakten Leo v.d. Grijn en Peter den Hartognog
geblesseerd ook.
Er werd. aehtereenvolgens met 2-1 en 4-1
verloren in de uitwedstrijden tegen G:J.,S. en
V.V.G.Z.,waardoor de zaken er niet best
voorstaan met 3 punten uit vijf gespeelde
wedstrijden.
Hopelijk komt het vertrouwen in eigen
kunnen terug met twee belangrijke thuiswed
strijderi voor de boeg, 6oktober tegen streek
genoot Arkel en 13 oktober de bekerwedstrijd
tegen het in de derde klas uitkomende
Schoonhoven.

De in'de maand april van ditjaar g~startebouw
van de nieuwe aecornadatie voor de v.v.
Ameide vefloopt voorspoedig.
Deze bouw staat onder deskundige leidingvan
een bouwcomrhissie, die uit de volgende
personen bestaat: F. Diepenhorst, D. Daane, B;
van Vliet, A. Woudenberg, J. L. den. Hartog, W.
den Oudsten, J. Verhoeven, P. Vroon' en G.
Streefkerk, terwijl E. den Hartog namerisde
voetbalvereniging als voorzitter fungeert.

Ereburger Gobel Willemse in Meerkerk overleden

Met het overlijden vall Gobel Willemse is een
markante persoonlijkheid de Meerkerkse sa
menleving ontvallen.
Willemse kon metreeht een gemeerischaps
mens worden genoemd en indrukwekkend is
de lijst van funkties die hij in hetmaatschap
pelijk en verenigingsleven heeft bekleed. Zo
was hij o.a. 29 jaar lid van de gemeenteraad,
waarvan 25 jaar wethouder.
Hij bekleedde 51 jaar verschillende funkties in
de Hervormde Kerk. Daarnaast is hij voor
zitter geweest van de oranjever. "Wilhelmina",
Het Groene Kruis, de IJsclub en de Bejaar
denreis.

Oli 80 - jarige leeftijd is dinsdagavond 25
september in Meerkerk de heer G. Willemse
overleden. Hij was ereburger van Meerkerk.

SLECHTE COMPETITIE
START V.V. AMEIDE

Het eerste elftal van de v.v; Ameide is na een
goed verIopen oefenprogramma gestart met de
competitie 1979-1980.
Zoals het er nu uitziet zal dit hetlaatste jaar op
de vertrouwde "Koekoekswaard" zijn.
De eerste wedstrijd was thuis tegen het altijd
moeilijk tebestrijden Bergambacht. AI"
nieuwkomer stond Niek Terlouw als opvolger
van Leo v.d. Ham, terwijl Niek Stigter ook
weer opgesteld was in plaats van Henry de
Kruik.
De eerste twintig minuten waren ,voor Berg
ambaeht, maar langzaam ontworstelde Amei
de zieh aan dedruk wat leidde tot een
stormloop op het vijandelijke Joel. Het publiek
moest echter tot de taehtigste minuut wachten
voor een doelpunt. Aanvoerder Jan Tukker
nam op rechts een vrije trap,die schitterend
werd ingekopt door invaller Mario Kruyt die
kort daarvoor Jan Westerhout was korrten
vervangen. De 1-0 stand bleef op hetscorebord,
zodat de eerste punten binnen w~ren.

De tweede wedstrijd werd uit tegen W.N.C. ih
Waardenburg gepeeld. Ameide startte over
donderend; Cees "Rietveld en Mario Kruyt
kwameri oog in oog met de keeper, maar misten
beide. Hierna zakte het spelpeil iets tot de rust.
Ondanks het aanv'allen van Ameide in de
tweede helft bleef het 0-0, waardoor een punt
verloren ging.
Hierna volgde de omslag. Thuis tegen Hoog
vliet werd de eerste helft snel en aanvallend
gespeeld, maar doelpunten bleven wederom

De smikkelbar op de
paardenmarkt.

AMEIDE/TIENHOVEN.
"Paardenmarkt" >••••• een magisch woord voar
iedereen in Ameide en voar de velen die zich
Dait Ameidenaar mochten noemen. Hoevelen
keren' niet vanuith~n huidige woonplaats
terug om een dag weer in de vertrouwde sfeer
van het gezellige Lekstadje onder te duiken ?
Traditie, 80ms een lelijk woord, maar claar
waar het de paardenmarkt, betreft een woord
met een warme inhoud.
Tradities moeten €enmaal beginnen. Zo'n
traditie proberen de leden van jeugdvereni
ging "Maranatha" te maken door het organi
seren van de "Smikkelbar". U bent blijkens de
reacties van de afgelopen jaren al aardig
gewend aan het idee van het rustige zitje in het
hoekje op het kerkplein.
Tot nu toe werkten we ten bate van het
verenigingsgebouw, maar .... dat staat 'er nu.
Daarom hebben we eensgoed nagedaeht en
besloten om de opbrengst van de Smikkelbar
ten goede te laten' komen aan het zaterdag
avond jeugdwerkvan de jeugdvereniging. Ais
U eens wist wat er allemaal nag op ons
verlanglijstje staat .... schaakspellen, dam
spellen, boeken, wandversiering, een geluids
installatie.
Daarom dit jaarweer alsvanouds de Smikkel
bar. Aileen deSmikkelbar biedtdit jaar weer
mogelijkheden dan aileen maar Smikkelen.
Behalve de veelgeroemde poffertjes,frisdran
ken, S(lepen, koffie en koek,. hebben .we een
andere aktie geadopteerd, n.melijk het verko
pen van handdoeken voor de blindenvereni
ging "Bartimeus". Alles vilat daaraan verdiend
wordt,gaat uiteraard naar Bartimeus. Het
grote klapstuk is een film die wijhopen te
draaien over Ameide;Deze filmwerd in
Ameide gemaakt in het j.ar 1965. Nadien is
dezefilm maar een keer'gedraaid in Ameide,
zodat de meesten van U deze film niet
kennen. In verband met de lengte van de film
(70 minuten) gaan we ook 's avonds door met
draaien. Zodat iedereen in de gelegenheid is de
film te zien. .
Onze vraag: Hetponseen paar dingen te kopen,
zodat ons verlanglijstje wat korter wordt.
Tenslotte is het eigenlijk niet ons verlanglijstje

,,==========================================::::maar het verlanglijstje van al die jongeren die- zaterdagavonds op een fijne marrier hun avond
willen doorbrengen!
HELPT U MEE ? ?



Kom kijken
naar

EIKEN
Betaal niet meer dan nodig is
en.......profiteer van 100% ser
vice.

In de marktweek van 10 - 20
oktober enkele zeer
SPECIALE PRIJZEN

Bedden in de beste kwaliteit polyether,
afgedekt met schapenwol.

Kom dus naar onze meubel
toonkamer.

Een kleur, beige - bruin gestreept soortelijk gewicht 40

80 x 190, normaal 198,· nu 145,-
90 x 200, normaal 236,· nu 184,-

140 x 200, normaal 399,· nu 299,-
Zolang de voorraad strekt.

Grote sortering wollen Smyrna Tafelkleden

Overal 229,. of meer. 199
Sij ons in de marktweek . ,-

Heeft U onze kollektie ribbroeken al gezien ?
We hebben aile maten en bijna aile kleuren.

Diverse nieuwe modellen van de
laatste meubelbeurs willen wij met
een extra korting introduceren.

Zeer zwaar eiken bankstel (top
klasse) bekleed met echt rundleer

5995,
KORTING 1000,

Nu dus slechts 4995,-

Eiken bankstel sierlijke vorm.
Kussens bekleed met echt rund
leer.

4595,-
NU MINDER 600,-

Dus maar 3995,-

paar

PANTY'S gratis

Ook volop keus in

KOSTUUMS
2 of 3- delig
Compose's nieuwste kleuren.
Jack's diverse kleuren, rib
Siouson's, het sportieve
jeugdige.

Tijdens de marktWeek voor
iedere kla.nt die voor min
stens f 35,· koopt

3

Eiken bankstel, zware romp, be
kleed met echt rund leer

geen 5350,- maar

bij ons 800,- goedkoper

dus 4550,-

Fransestraat 15

esker
eubelen
anufakturen

Telefoon 01836 - 1235 Amelde



nomottawoL
VOOR I

'PLOETERAAR' .".
EN'NAALDPRINSES'

degoudenvruchten
van het najaar!

ZOEKT UOOKALZO LANG NAAR OAT
HEERWKE BED WAARIN UZO LEKKERSUEP

IN OAT PRIMA HOTEL?

I------verkrijgbaarbij:-------l

PLiEGER HANDWERKEN

Herfsttijd Bollenlijd. Wij hebben voor U een
grote sortering bloernbollen voor de tuin.

Wei eens overnachl In 'n goed hOlel waar U heerlijk
sliep - nee, ultrustte - op van die comfortabele boxsprlngs?

Ook 'lhuls' kunl U zo comfortabel slapen.
Onze collectle orlginele Ubica Boxspringsets bledt
rulme keuze In madellen, kleuren en desslns.

Kom voor Ubica Boxsprlngsets gei"Ust en geheel
vrljblijvend kljken blj

~
STREEFKERK

~ textiel en betere interieurverzorging
0lll))D~!Il Fransestraat 7 - teleloon 01836 - 1212 - Ameide

Arnelde
b.g.g.2051

Nieuwslraal 2
Teleloon.01836 - 1298

Zorgvuldig speuren, kopen, mengen en verven
heeft rijke vruchten afgeworpen.

NOMOTTA brengt een collectie breigarens
die de moeite van het bekijken waard is.

Kom eens snuffelen in onze gezellige zaak!

\\\\l\KELEN /)
~\... ~A
~ TUINVREUGD~;'

Verl;fer turfmolm,grond, bemeste tuinaarde in
zakken, compost, tuinturl.

Gedroogde koemest, Gekro korrels

Oude en nieuwe regentonnen.

Tel. 01837-1791 - Lexmond - Meerkerk

Groentehel: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT
Schaarhekjes,tuinbanken, houl en plastic.

Vergeet uw aardappeL.poeder njet. Kom geheel
vrjjblijvend kijken

A.KEPPEL
Bazeldijk 63 Meerkerk

Teleloon 01837 - 1888

"DE SNELLE PIEPER"

Diverse soorlen winleraardappelen in voorraad.



Paardenmarkt '79
Van Toor Fashion doet mee met deze

traditionele feestdag en nodigt U uit op
een geurig kopje koffie met een stuk

ovenvers Jan Hagel.

Ondertussen kunt U in aile rust de
prachtige herfstmode bekijken en natuurlijk
ook eventueel kopen.

'Markt'prijsjes
Aileen opdeze donderdag gelden speciale
'lTIarkt'prijzen voor bont.
Van Toor Fashion behoort tot de streng
geselecteerde leden van de Stichting
Bontpromotie, zodat U onder volledige
garantie koopt en deskundig wordt
geadviseerd.

Welkom
U bent niet aileen van harte welkom
maar er ligt bovendien een leuke attentie
voor U klaar.

Bont
Deze dag zal enigzins in het teken van
bont staan.
Van Toor Fashion toont U een enorme
kollektie bontmantels in vele soorten, kleuren
en modellen.

van toorfashion
Ameide - Nieuwegein - Werkendam - Gorinchem Piazza center & Arkelstate



Natuurlijk
met de
Paardenmarkt

Zo'n mals stuk vlees op tafel om Uw
gasten en U zelf eens fijn te verwennen.
Wij hebben voor elk wat wi Is, o.a.:

• heerlijke biefstuk
• malse doorr. lappen
• heerlijk soepvlees
• lekker gehakt
• en vele soorten

vleeswaren
Echt iets voor fijnproevers en dat haal
je bij tops lager

COMBINEREN

met.de nieuwe najaars kleuren
kinderbroeken en truien

sportkousen, panties
foundations en baby goed.

Bij

Strayers B.V.
cadeau artikelen

Telefoon 03474 - 1430
LEXMOND

Schoonheidssalon
J. Lauret • Bastinck

Lekdijk 42
Tel. 01836 - 1937
Amelde.

Depositaire
Dr.Eckstein
Pupa
Kneipp

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4
AMEIDE
TELEFOON 01836 - 1402 Elke woensdagmorgen

zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgabouw.

HARRY MULDER

GROOT - AMMERS

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN

Voorstraat 21
Telefoon 01842 - 1650

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836 - 1595

JUWELIER - HORLOGER

Zoals op de fokveedag te Hoornaar,
is tijdens de Termeise markt in ons
bedrijf gelegenheid tot het bezich
tigen van

U bent van harte welkom

EBRO TRACTOREN, BESTEL
WAG ENS EN MICRO - BUS.

Gorcumsestraat 35 - Meerkerk
Telefoon: 01837 - 1214

Goed en
goedkoophal

Speciaalzaak in
Werkbroeken
Spijkerbroeken
Ribbroeken e.a.

Kwaliteit voor iedere beurs.

( EE3RC1)

Natuurlijk
met de Termeyse markt echte

van bakker

J. Jongkind
Molenstraat 41 - tel. 01836-1336 - Ameide.

PELLIKAAN
J. W. v. Puttestr. 31 - tel. 01836-1379 - Ameide.

JAN HAGEL



Ameidese Winkeliersvereniging
bestond 25 jaar

Woendag 26 september herdacht de Ameidese
Winkeliersvereniging met leden, personeel en
oud - leden, haar 25 jarig bestaan met een
feestavond in Het Spant.
Onder de genodigden waren o.a. aanwezig het
college van B & W van Ameide met echtgeno
ten.
De leiding van. deze avond berustte bij het
bestuurslid G. de Vroome, die als ceremonie
meester optrad.
Op sublieme wijze heeft de heer de Vroome
zich van deze taak gekweten. AIle 10f daarvoor.
De voorzitter de heer Jongkind blikte in zijn
toespraak terug op het verleden en herdacht in
de eerste plaats de overleden leden Labee,
Mesker en Willemse.
,,25 jaar winkeliersvereniging.Met elkaar de
kost verdienen en de winst te delen valt in een
kleinere gemeente als Ameide niet altijd mee.
Naast negatieve - zijn er oak veel positieve
zaken die er voor gezorgd hebben dat wij ons 25
jarig jubileum nu kunnen vieren.

Ingezonden mededeling

Geachte Redaktie

Ais rechtgeaarde Meerkerker kon ik het niet
nalaten om eens te reageren op de ingezon
den mededeling in het laatste september
nummervan "De Wegwijzer".
De schrijver van het bewuste artikel kwam
in zijn betoog tot de conclusie, dat de
Meerkerkers zich veel te druk maken over
de tolgeldkwestie tijdens de feestweek van
Ameide in 1978.
Beste mijnheer Verheij ....... mogen wij eens
even een paar berekeningen met U maken ?
U ging met 4 personen naar het Urker
mannenkoor. Dat kostte U f 40,- schreef U.
Waarschijnlijk kwam U er dan zelf gratis in,
want volgens mij kostte het U dan f 50,- ("ik
en 4 personen= 5 personen). U ziet het zelf
a1.. .... rekenen is moeilijker dan U denkt.
Ais ik met drie personen naar Ameide zou
gaan, ging mij dat 4 x f 2.50= f 10,- kosten.
Echter wanneer ik met drie andere mensen
naar "De Open Vensters" wilde gaan om
claar kennissen te gaan bezoeken, moest ik
toch f 10,- tol betalen. Kwamen wij
's middags even overwippen om de mark! te
bezoeken...... weer f 10,-.
Zaterdags - avonds stonden er andere
poorters tol te heffen en moest je weer f 10,
betalen. Totaal voor 1dag Ameide f 30,- voor
vier personen.
Ais ik op de donderdagavond de "Hobo
stringband" wilde bezoeken, moest ik eerst

In 1954 werd het eerste bestuur gevormd door
de heren: P. de Groot, P. G. J. de J ong, H. de
Wit, B. Crezee, A. Mesker en M. Labee.
Het bestuur zorgt voar gezamelijke akties en
zaken die zowel het kopen in Ameide als het
verkopen zo succesvol mogelijk te laten
verlopen. We hebben een eenheid bereikt in de
6 - uur sluiting, de dinsdagmiddagsluiting en de
vrijdagavondopening.
Wat zal ons de herindeling brengen ? Zal die
van Ameideeen stH of springlevend dorp
maken?
Laten wij hopen; dat wij in een levend dorp op
een prettige manier ons brood kunnen blijven
verdierien", aldus besloot voorzitter J. Jong 
kind in eerrvlotte toespraak.

Namens'het gemeentebestuur sprak burge
meester C. Bakker.
"AIs gemeentebesturen zijn wij blij met uw
jubileum ! Evenals wij trots ~ijn op een goede
middenstand. Want waar vindt men in onze
waard in de dorpen (soms weI groter dan
Ameide) zo'n goed vertegenwoordigende mid
denstand?
Ameide heeft een stedelijk karakter en bezit
bovendien met zo'n middenstand een trek
pleister.
Ik ben blij met het initiatief van 25 jaar
geleden. Wij hebben geen presentje - maar ik
kan U mededelen, dat wij binnenkort met de
bouw van 50 woningen hopen te beginnen.
Ik hoop, dat U door zult gaan met goede waar en
service aan te bieden en dat de inwoners dit
zullen weten te waarderen", aldus burge
meester C. Bakker.

Vervolgens werd het gordijn van het podium
opgetrokken en zag men een winkelinterieur
van waaruit, ceremoniemeester de Vroome
zijn one ~ man - show in dichtvorm opvoerde.
Hij voerde de aanwezigenlangs aIle zaken in
Ameide en vertolkte op humoristische wijze
bepaalde karakteri'stieken van de betreffende
zaken.
Eveneens 'het handboek voor:de winkelier
werd op meesterlijke wijze opgevoerd.
Onder 'goede' muziek Van een elektronisch
orgel bleef men nog lange tijd gezellig bijeen.

de tolbarriere doorbreken voor f 2.50 om
vervolgens weer eens f 5,~ intrede. te
beta1en, alvorens ik de popgroep in levende
Hjve kon aanschouwen. Met vier personen
kostte dat wederom·f 30,-.
Ais ik elke dag met mijn drie gasten Ameide
kwam bezoeken, zou mij dat 7 dagen x flO,"
tol= f 70,- in totaal gaan kosten, exclusief het
optreden van de popgroep of het gebeuren in
"Het Spant".
Konklusie; Goed feestvieren kun-je aIleen
maar iri Meerkerk, ookal kost het eenpaar
duiten meer.
De .verschillende keren dat lk in Ameide
geweest ben tijdens de feestweek '78 heb ik
66k af en toe genoten, alhoewel het
programma er weinig aanleiding, toe gaf.
Echter, de verlichting van "De Polly,
Aaksterveld en de Dam" yond ik erg goed.
Toch mistte ik des zaterdags - avonds tijdens
het optreden van de "tweede - rangs
artiesten" op de Dam de juiste stemming.
Daarvoor moest je donderdags - avonds naar
de tent van de Meerkerkse evenement
enverzorger naast de Prinsengracht. Maar
dat kostte dan benevens f 2.50 tol, weer die
f 5,- intrede !
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat de
Termeienaren weten hoe ze een verlichting
in elkaar moeten zetten. Dat was gewoon
goed. Zoals vermeld...... je zag mooie straten
afgewisseld met orgineel versierde ge~

bouwen zoa:ls de estetisch verantwoord
gebouwde meelfabriek van Kruyt midden
in Ameide. Hoe kreeg die meelboer z'n
lampjes z6666 hoog opgehangen ?

Schildersbedrijf
den Ottelander

heeft nieuwe eigenaar
Per 1augustus j.1. is het schildersbedrijf van de
heer den Ottelander te Meerkerk overge
nomen door de heer van der Eik.
Ruim 30 jaar heeft de heer den Otte1ander met
veel genoegen zijn zaak gerund. Het feit dat
den Ottelander geen in dezaak gelnteresseerde
opvolger heeft is de voornaamste reden dat hij
het schildersbedrijf heeft verkocht.
Iedereen die het schildersbedrijf kent, weet
dat de service voorop staat en dat men altijd
bereid is om klaar te staan.
De heer den Ottelander houdt de technische
leiding van het bedrijf. Beha1ve het feit dat de
winke1verkoop werd beeindigd blijft alles dus
bij het oude volgens de nieuwe eigenaar de
heer van der Eik;

De heer van der Eik is niet vreemd in deze
bedrijfstak. In Papendrech~ heeft hij ook al
enige jaren ee'n schildersbedrijf.
De fijne mentaliteit die heerst in het bedrijf
van de heer den Ottelander sprak de heer van
der Eik erg aan.
Volgens beide heren heeft het bedrijf prima
mogelijkheden voor verdere groei, hoewel het
erg moeilijk is om vakkundig personeel te
krijgen !
Het schildersbedrijf van de heer den Otte
lander heet dus voortaan van der Eik. Ook als
voorheen blijft de opzet: goed schilderwerk
tegen betaalbare prijzen.

Fijn was het dat de optocht volgens traditie
ook Meerkerk vereerde met een bezoek.
Jammer dat veel Meerkerkers het niet
nalaten konden terloops op te merken, dat
de optocht tegenvie!... ...
Goed, we begrepen het we!... ... 't was t6ch
goed bedoeid van jullie. Volgende keer
beter. Veel succes in 1983 toegewenst !
De tradities van elkaar bezoeken: met de
optocht mag nooit meer weg. De Termeie
naren 'kunnen tenslotte veel inspiratie
opdoen wanneerde Meerkerkse optocht het
prachtige stadje aan de Lek passeert. U
hoopte dat Ameide en Meerkerk nog eens
samen feest vierden. Wij hopen dat Sluis en
Ameide, twee roemruchte steden in de
Alblasserwaardnogeens gezamenlijk een
feest zullen vieren, nadat Meerkerk uiter
aard het goede voorbeeld heeft gegeven !
U yond het jammer mijnheer Verheij dat
alleen Ameide en Amsterdam een "dam"
bezitten. Wij betreuren het dat je aileen in
Meerkerk en in Kinderdijk nog een mooie
watermolen kunt bewonderen.
Een ding nog....... "De Mekerker" zal bij een
volgend feest zeker veel aandacht schenken
aan de feestweek te Ameide. Dan wordt het
weer net zo'n krantje als het nu nog steeds
is .

Veel succes met jullie feestweek in 1983
toegewenst !

Redaktie "De Mekerker"
Zouwendijk 55

4231 CB Meerkerk.



Sportieve corduroy kostuums in echte
schuttersveld kwaliteiten en nieuwe tweeds.

Classicspecial
Kostuums in exclusieve higgens ruitjes, nieuwe
tweeds uitgevoerd met lerenknopen en zakken mot

';UM~WWkt 450 _
2eKOSTUUM '
NAARKEUZE
GRATIS-"O

UWVDDRDEEL 45 ,-
Countryspecial

deze aktie nog zou gaan duren.
want waar vindt U zo'n
van uitsluitend bekende- en
rage prijzen. NERGENS TOCH!

deze openingsaktie!
dus vanprofiteren.

Zakelijke kostuums in mooie kamgaren kwaliteiten.

Velen vroegen ons hoe lang
Een begrijpelijke vraag;

enorme kollektie kostuums
gerenomeerdemerken. voor zulke '

En wegaan door met
Ook U kunt er

Select heeft bewezen een goedeformu
Ie te zijn. Grotere ornzet snelheid en
kleinere winstmarge make" van Select
aen unieke zaak in Nederland.
Select profiteert door over-produktie
te kopen en lege produktie tijden
te vuUen bij fabrikanten
in binnen en buitenland.

select heoft aen nieuw filiaa! in Oosterhout
geopend met vele feestelijkeopenings·
aanbiedingen en natuurlijk laat SELECT zijn
klenten in Gorinchem mee profiteren.

Blazers Met klinkende namen
Norm8aI229,~ bij SeleCt

Uitgekiend

Actionspecial

395-
2eKOSTUUM'
NAARKEUZE
GRATIS *

UW VOORDEEL395,·

2"LSR,-
NAARKEUZE
GRATIS *

350,-
Pantalons

169· Kamgaren pantalons in ij~ersterke kwaliteiteri,

.. · ,- 2;~'d"" 98 I

UWVDDRD"El 60,- ~~~EGRATIS '

EN NATUURLIJK HET2eKOSTUUM GEHEELGRATIS

"van max. dezelfde prijs.

-
WESTWAGENSTRAAT 16 GORINCHEM

MARKT200STERHOUT



Straatmuzikant tijdens de
paardenmarkt in Ameide.
Het was door een 10uter toeval dat ikenige tijd
geleden in gesprek raakte met SiegurtCochius,
straatmuzikant. Een heel bijzondere 'man. Hij
is geen straatmuzikant omdat hij niets anders
meer wist, of orodat hij dat een nettere vorm
van bedelen vond, nee. hij heeft dit werk
gekozenals zijn beroep. Hij ziet het zelfs als een
roeping en qat is zijn probleem.
Hij wi! vrij zijn om te spelen waaren wanneer
hij wi! omdat het zijn werk is. De politie wi!.
vergunningen zien omdat het haar werk is
contrale uit te oefenen op de naleving van de
wet.
De politie neemt het instrument af en
arresteert eventueel. WeI, Cochius heeft door
de loop der jaren al zo'n 2000 fluiten moeten
inleveren en heeft al ettelijke malen in de eel
gezeten. Is hij nu boos op de politie? Ach
welnee, zij moet haar werk doen en zij doet dat
vaak met tegenzin.
Cochius is tegen geweld. Hij voert een
geweldloze strijd tegen een onrechtvaardig
heid in ons maatschappelijk bestel en hij is niet
verbitterd.
Het is geen wonder dat deze man veel
publiciteit krijgt. Hij is op de televisie geweest,
er zijn interviews gemaakt, er is zelfs een boek
over hem geschreven.

Wei deze fluitspeler komt 11 oktober bij ons
spelen, althans dat heb ik met hem afgespro
ken. Hij strijdt voor de vrijheid, maar hij is zelf
een vrije vogel en hij maakt niet gemakkelijk

afspraken. Als hij komt en daar gaan we
voorlopig van uit, luistert U dan eens rustig
naar hem, hij vindt het prettig als U zijn
muziek mooi vindt en geeft U rustig geld, hij
bedelt niet, hij werkt ervoor.
Enige weken geleden maakte ik een interview
met de heer Cochius dat in de volgende
Wegwijzer wordt afgedrukt U kunt dan nader
kennismaken met deze bijzondere idealist.

Veronica v.d. Berg.

Woord en Daad

Op de komende paardenmarkt hopen wij als
comite Ameide en omstreken van de stichting
Woord en Daad handgemaakte artikelen uit de
derde wereld te verkopen ten bate van het
werk van deze stichting. Tevens kunt u alle
mogelijke informatie krijgen over het werk
van Woord en Daad, in het bijzonder de
mogelijkheid tot financii;Je adoptie.

comite Ameide.

Meerkerk
Wie wat hoe, wie wat hoe,

wie wat hoe.
L.S.
In de eerste plaats zullen we ons even
voorstellen, wij zijn de

C.P.J. afdeling Meerkerk e.O.

De C. is van Christelijke
De P. is van Plattelands
De J. is vanzelf van Jongeren. Vandaar de
C.P.J.

Wat?
Wat is de bedoeling ervan.
Om dejongeren van ± 16 jaareens in de maand
bij elkaar te halen met verschillende onder
werpen; b.v. spel en sportavonci, schaatsen,
Sinterklaas en kerst. Maar vooral de Christe
lijke onderwerpen.

Hoe?

Duidelijk bovenaan staat dat we vanuit onze
Christelijke levensovertuiging met deze zaken
bezig zijn, dat we daaraan moeten werken.
Dat was even een overzicht van de C.P.J.
afdeling Meerkerk.
Heb jij soms zin om te komen op een avond ?
Wil je nog wat weten neem dan kontakt op met
het bestuur of de leden.
Misschien kunnen we zeggen

Tot ziens

Ria Stuurman presidente, Molenstraat 15,
Ameide.
Nettie Hoeke, penningme~steresse,
Slingelandstraat 48, Meerkerk, tel. 01837-2076.
Jan v.d. Berg, secretaris, Zouwendijk 26,
Meerkerk, tel. 01837'1405.
Nel de With, alg. adjunct, Achthoven 30,
Lexmond.
Corrie Blokland, Broekseweg 88, Meerkerk, tel.
tel. 01837-2001
Kees van Dieren, Leerbroekseweg 46, Leer
broek, tel. 03459-288
Arie den Besten, Middelkoop 42, Leerbroek,
tel. 03459-241

Margriet Vansluis. '

Ook degenen die hler Voor opgeleid willen worden,
komen In aanmerklng

WI] kunnen u bleden: goed loon, reISkostenvergoedlng,~
gratis werkkledlng, elc • .
De Jong's
Machinelabriek B.V. DEJONG
HOGELANDSEWEG 80 - VIANEN VIANEN
Telefoon 03473-3544

ModelS

De Jong's
Machinelabriek B.V.
Producente van o,a. betonmolens, bouwliften, dumoers en
..Eqwpe" Clanhangwagens, vraagt wegens uitbreiding
van productleruimte op korte termijn:

PlaatlBankwerkers
Carrosseriebouwers/C02·lassers
Bankwerkers/Monteurs

uitwendig ; 372-H x 484-8r. x 433-D-min.
inwendig ; 214-H x 354-8r. x 267-D"mm.
interieur : 1 bakje
gewicht ; 53 kg.
getest : een uur op hitte~bestendig

heid en val bestendig.
;48·1017
; fI400.~

art.nr.
prijs

8CREZEE B.V.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836)1229

Ameide ligt prachtig, het is een genot om er te mogen wonen.
80ms echter moetje er weI eens uit. Mij overkomt dat vrij vaak en dan raak je
vast in het blik, op de A2 of op de A26 of hoe die wegen allemaal heten.
Het lastigst is de brug bij Vianen, niet aileen vanwege de brugmaar ook
vanwege Vianen.
Vianen iseen brug te ver.
Ameide is een brug en Vianente ver.
Vianen heeft op een gegeven'moment de Don Velascodreef afgeslotenJot
9 uur 's morgens, goed voor Vianen, slecht voor ons uit Ameide.
Wij zitten toch met hetzelfde probleem ?
Naar Ameide terug kunje via de ventweg overdebrug.
In de richting Utrecht kan dat niet omdatdat, misschien weI terecht,
gevaarlijk is.
Voordat ik wegga, luister ik nog even naar-de verkeersberichten.
Op de A2 tussen Hagestein- en IJsselstein staat een file van 5km.
Ik moet toch weg dus ga ikmet de dood in in de richting _van de brug .......
nergens een file te bekennen.
Dan had ik veel later weg kunnen gaan.
Wachten voor de brug en omrijden door Nieuwegein kost gauw een half
uur. Dat halve uur heb ik ookal vaak staan wachten in een "opgeloste" file.
Dan zegt die meneer op de radio met een opgewekte stem dat de files op de A2
en de A26 zijn opgelost.
Hiriderlijkalsje dan juist bentingeblikt.Maar niet wanhopen, er komt
immers een nieuwe brug.
Die brug is er al lang, daar is hardaan gewerkt.
Ze hebben alleen vergeten dat er een weg achteraan moet komen en dat daar
land voor onteigend moet worden en zoo
Nou ja een kniesoor die daar op let. Je kunt tegenwoordig koffiezetapparaat..
jes kopen die op de sigarenaansteker van de auto aangesloten kunnen
worden.
De techniek staat voo:r niets;

Files.

Brandvrije E:iAF=E.S



De kleinste
kopieermachines van 3M:

Leverancier ~.

kopieermachines~••

uit moeten. Voor de zo-nu
en-dan-kopieerder.
Zeit kopi~ren. 't Is heel
simpel. Net zo simpel als
bellen. Naar Uw 3M-dealer
bijvoorbeeld.

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 - TEL 01836-1229

De goedkoopste
ter wereld. Vanaf f 315,.:

- - Stu-;;;';e-;n; i;;(o;;;;atie-;;v;-,
zo'n 3M kopieermachine I
Naam.. . 1
Adres . . 1
Postcode. . 1
Woonplaats . I

'IExcl. BTW. I
I
I

Speciaal voor al die
mensen die het knap lastig
beginnen te vinden dat ze
voor elk kopietje de deur

Avento's
kunt Uoveral
tegenkomen

Fa. van der Hagen-Postbus 40
4230 BA Meerkerk - td. 01837-2044*

~f>':'·····itJeF
caravans voor echte caravanners

dokumentatie en verkoopadressen bij:

•II•
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249

Activiteitencommissie V.V. Ameide.
Tijdens de paardenmarkt bakken wij weer de voar u bekende

Oud Hollandse Wafels

De opbrengst is geheel ten bate van het accomodatiefonds voor ons nieuwe sportcomplex.



Wegwijzertje

ROLLEI folo
artikelen nu ook bij
CREZEE AMEIDE

drie weken bijzonder
lage prijzen

Tel.: 01836 - 2186

Mech. Kasregister in prima
staat f 700.-

Te koop aangeboden:
2 - zits bank, namaakleer,
enigszins beschadigd, f 100,
Rieten kuipsloel, enlg in zijn
soort f 300,-.
Telefoon 01837 - 2245

Te Koop:
Stalen balken aile maten en
lengten, nieuwen/of gebruikt
kruiw8gen, pijpen - cecalu,
buizen, hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.
Natelefonische afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel" Meerkerk.
tel. 01837-1264.

Wij beta len goede prijzen vaor
Uw cud-load, .koper, zink en
Qude accu's. Wordt afgehaald.
C. Versluis sr.
Metaalhandel,
Slingerlandstraat 38. Meerkerk
Tel. 01837-1264.

-CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 TEL 01836 1229

Jonge gehuwde vrouw zoekt
werk in een winkel voor ±3
middagen in de week, Iiefst in
Ameide.

Sharp zakrekenmachines
met elektr. klok en stopwatch

van f 155.- voor f 99.

aileen in de marktweek.

~RBALK

Paarse broeken in rib en katoen
Paarse sweaters
Paarse voetloze panty's
Paarse jurken met strepen
Paarse pakjes
Paarse blouses
Paarse jasjes enz. enz.

MOERBAlK

~~~"

ERKELENS·LANGERAK
verf-behang-zonwering

Broekseweg 3, tel. 01836 - 1725

Ameide

BOETIEK
Hoofdstraat 48· Nieuwpoort . Tel. 01843 . 1379.

De nieuwe Jago sjaals en mutsen zijn binnen.
Gewatteerde jacks en jasjes.
Ribjacks van Lois met gebreide boorden in 3 kleuren.
Wikkeljasjes en blousonmodellen. Heel veel kindermode.

ROLLEI foto artikelen nu ook bij
CREZEE AMElDE

drie weken bijzonder lage prijzen

Jurkje

Kiel

Tips en
Tops van

Boetiell
Benes

Nieuwe positieJdeding
135,··
65,·
75,··
75,·

110,.·

Ribbroeken

Terlenka broeken

Avondjurkje



Rabo
Spaarweek

15· 19 oktober

Rabobank
MEERKERK
HOORNAAR
GROOT .. AMMERS
AMEIDE

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

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johnz.
Gregoriuslaan11. tel. 03474-284 Achthoven 46a, tel. 01836-1230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

UW WARME BAKKER

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING

•

,,'t ij~rwinktltjt"
KOM DATZIENKOM DATZIEN

A.V.A. SLAKKEN
RODE MIJNSPLIT
STEENPUIN
ENZ.

Bloembollen voor de prachtigste bloeiers in uw voorjaarstuin.
Tulpen • Narcissen • Hyacinten enz. enz.

ISOLEREN
Vergeet dan ramen en deuren niet. Kom eens langs, want het gehele
tochtweringsprogramma is op voorraad.

o ja ook herfstaanbiedingen van stanley gereedschap.

NU MET FORSE KORTINGEN

een bezoek aan ,,'t ij?trwinktltjt"
is altijd de moeite waard.

en met de Termeise mart vind u onze kraam weer Op de hoek van de
Kerkstraat, de winkel is dan gesloten.

TOTZIENS!

Gorinchemsestraat 22 - Meerkerk - Tel 1248
Dam 8 - Ameide - Tel 1456

Fa. J. van Zessen
Handel en Transport van Zand en Grint
KI. Kanaaldijk 1 - Meerkerk - 01837-1226

Opslag: Industrieterrein Meerkerk - Loswal
Ameide
WIJ LEVEREN U:
METSELZAND
OPHOOGZAND
GRINT
TUINGROND
HOOGOVENSLAKKEN

01837-1226 bellen, dan kunnen wij u meer
vertellen.



Ie vergadering C.P.B. - Ameide

Msluitingsdag van de ponydub "De Giessenruiters".

Voar het eerst in het nieuwe seizoen '79/'80
vergaderde de C. P. B. afd. Ameide en
Tienhoven in het geheel gerenoveerde vereni..;
gingsgebouw aan de J.W. van Puttestraat.
Deze avond kwam spreken Mevr. Beerman - de
RODs over het thema "Hoe vangen wij onze
kinderen op vanuit de BijbeI".
Voar de pauze hielq. mevr. Beerman een
inleiding over dit onderwerp. Spreekster
vertelt over haar werk. Ze werkt met diverse
mensen o.a. psychiaters, predikanten en artsen
in teamverband.
Veel mensen, die problemen hebben met hun
kind(eren), of die zelf in moeilijkheden
gekomen zijn, worden door dit team opge
vangen en begeleid om tot een oplossing van de
problemen te kamen.
Mevr. Beerman tracht altijd met de Bijbel als
lichtend voorbeeld en door veel gebed met en
voar deze mensen tot een oplossing te kamen.
Na de pauze haalt spreekster nag enige
voorbeelden uit haar praktijk aan.
Hierna is er nog gelegenheid tot vragen stellen,
Door diverse leden werd hiervan gebruik
gemaakt. Mevr. Beerman eindigt met gebed en
daarna zingen we nog ter afsluiting van de
vergadering het C. P. B. bondslied

Chr. muziekvereniging
"Crescendo" 80 jaar

Op zaterdag 15 september j.1. vierde de chr.
muziekvereniging "Crescendo" te Ameide
haar 80-jarig jubileum.
De erevoorzitter de heer J. de Haan· vertelde
tijdens zijn speech op de receptie, dat de leden
van "Crescendo" altijd zo trouw lid bleven van
hun vereniging. De heer Vuurens is bijvoor
beeld al 65 jaar lld.
Burg. C. Bakker wenste "Crescendo" geluk
met haar BOste verjaardag. "Ik had verwacht
dat hier oude grijsaards met baarden zouden
rondlopen maar het tegendeel is waar.
Crescendo is een bloeiende vereniging" Hij
complimenteerde de muziekverenigingverder
met haar nieuwe uniformen, wenste haar alle
goeds voor de komende jaren en overhandigde
namens B. en W. een couvert.
's Avonds hield "Crescendo" een jubileum
avond. Het eerste gedeelte werd verzorgd door
"Crescendo" met een afwisselend programma.
In de pauze konden de vele belangstellenden
en oud-Ieden oude prenten van de vereniging
bekijken en oude herinneringen ophalen.
Na de pauze speelde de Brassband uit Leerdam
een populair repertoire en werd de avond
afgesloten door de Heer de Haan.
"Crescendo" gaat crescendo op weg naar de
volgende 80 jaar.

HOE HET OOK ZIJ .
H. S. V. AMEIDE IS ER

WEER BIJ ! ! ! !
Zaterdag 29 september werd in het Noord 
Hollandskanaal te Purmerend om het neder
lands kampioenschap maatse vis gevist.
Ook de H. S. V. Ameide was met een korps en
een individuele visser vertegenwoordigd.
Ret was buitengewoon mooi weer, maar de
vangsten bedroevend slecht. Van de circa 400
deelnemers vingen er 300 geen schub. Jammer
dat een kampioenschap zo moet verlopen.
Ameide deed het ondanks alles toch goed.
Andre Diets werd 17e, Eddy Alblas (Meidoorn
laan) werd 20e, terwijl Harry Korporaal op een
plaats tussen de 20 en de 30 eindlgde.
Er deden 40 korpsen mee, die vochten om de
nederlandse litel. Het korps van Ameide, be
staande uit Jan Alblas, Eddy Alblas, Andre
Diets, Dik Kanselaar en Janus de Kruyk werd
5e van Nederland.
EeIJ, sukses waar met trots op terug gekeken
mag worden. Proficiat ! ! J ! !

De volgende avond hopen we te houden op
D. V. 22 oktober 1979 met een demonstratie van
Kerastase en kapsalon de Wit.

Het verdere Jaarprogramma voIgt hieronder:
4 - 10
Toogdag In Gorinchem.
19 - 11
Lezing over Homopathie door dr. Terra.
14en21-11
Twee E. H. B. O. lessen, 8 - 9.30 uur o.l.v.
A. v. d. Grijn.
17 - 12
Kerstavond m.m.v. loge Lievaart.
14 - 1

Algemene spreekvaardigheid
18 - 2
Neveda breimode - show
31- 3
Paasavond (medltatie Ds. J. Wolven te Alm
kerk)
21- 4
Samen leven - door mw. Mink van Rysdijk
12 - 5
Fondue - avond.

Stigter's complete
woninginrichting heropent

Op donderdag 11 oktober (tijdens de paarden
markt) heropent fa. Stigter haar woningln
richting op de J. W. van Puttestraat te Ameide.
Ruim twee maanden is de zaak gesloten
geweest wegens verbouwingswerkzaam
heden. Binnen is de bovenverdieping, die
vroeger als opslagruimte werd gebruikt, bij de
showruimte getrokken.
Er zijn twee portieken aan de straatkant
gemaakt zodat .men rustig naar binnen kan
kijken zonderlast te hebben van het verkeer.
De buitenkantvan de zaak is verder zeer fraai
geschilderd, wat het aanzien van de J.W. van
Puttestraat zeker verbetert.
De zaak op de J.W. van Puttestraat laat straks
maar een gedeelte zien van wat de fa. Stigter in
voorraad heeft. Behalve een zaak in Schoon-

Zaterdag 29 september, een stralende na·
zomerse dag en volop drukte bij de Gtessen
ruiters. Zoals de laatste jaren gebruikelijk was
geworden, ook dit jaar weereen afsluitingsdag.
Om 9 uur 's morgens werd er gestart met
dressuur - rijden. Er werd gejureerd in
verschillende klassen, zowel bij de paarden als
bij de pony's, Er werd geiet op de uiterlijke
verzorging, en de stijl van het rijden en de
onderdelen van de proef natuurlijk.
De prijzen waren als voIgt:
Beginnelingen kieine pony's:

1. Andre den Hartog
2. Ester Lagendijk
3. Sjaak de Bruin

Biginnelingen gevorderde pony's:
1. Louise v. Middelkoop
2. Nelly Bos
3. Arjan Brouwer

B proef pony's:
1. Bea Versluis
2. Petra Hakkesteegt
3. Barry Schakel

L. proef pony's:
1. Arjan van Middelkoop
2. Lia den Besten

Beginnelingen proef paarden:
1. Bram v. Middelkoop
2. Ria Buyserd
3, J eanet van Herk

B. proef paarden:
1. Arco Schakel
2. Ria van Os
3. Desiree Wisselaar

hoven heeft fa. Stigter samen met een inkoop
combinatie een showruimte van 2000 m 2

waarheen de firma u graag brengt om
vrijblijvend rond te kijken.
Fa. Stigter houdt in Ameide op donderdag 11,
vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober "open huis"
waaraan zij een leuke openingsaktie heeft
verbonden.
Tijdens deze drie d~genkan men raden naar de
prijs van een bijzonder fraaie leren fauteuil en
degene die de prijs raadt mag deze fauteuil mee
naar huis nemen. Al met al zeker de moeite
waard om de nieuwe zaak van fa. Stigter te
gaan bekijken.

Op de foto een nijvere heer Stigter.
U ziet hem zelf bezig aan de voorpui.

Tussen de middag was er voor iedere ruiter en
amazone soep en brood, wat lekker in het
tonnetje zittend werd genuttigd.
's middags werd er gesprongen. En ook dit was
weer in klassen verdeeld.
De prijzen waren hier als voIgt:
Beginnelingen proefpony's:

1. Arie - Piet van Middelkoop
Beginnelingen proef paarden:

1. Desiree Wisselaar
B proef pony's:

1. Lia den Besten
B proef paarden:

1. Arco Schakel

Beginnelingen heen en weer springen:
1. Nelly Bos

Lia de Besten en Arco Schakel kregen voor dit
springen een wisselbeker die geschonken werd
door de Dlerenklinlek Meerkerk.
Na dit springfestijn was er nog een stoelendans
(te paard) en werd er parade gereden, waarbij
alle prijzen werden uitgereikt.
Ook waren er nog extra prijzen voor het
schoonste geheel van de dag. En deze werd
gewonnen door Henny Schep bij de paarden en
Arjan Brouwer en Lia den Besten bij de pony's.
Als we terugkijken op deze dag, dan kunnen we
zeggen dat het een geslaagde dag is geweest. En
moeten we zeker de organisatoren, de jury~

leden en alle mensen achter de schermen
bedanken.



VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

Vrijdag koopavond'
Zaterdag tot 5 uur.

Wij hebben ze in voor
raad. Die stevige schoenen
voar vader en 200n.
Schoenen die gemaakt zijn
am lekker op te lopeno Om
dag in dag uit plezier van
tehebben.

FlIT schoenen zijn niet
bang voor vele kilometers,
regen, madder of een stoei
partijlje.

FUT schoenen koopt u
met 6 maanden garantie
en nooil te dull'.

Benedendarnsestraat - tel. 01836 - 1251 - Arneide
Fa. H. Verhoef

Fulschoenenkunnenertegen.

r..~ Toistraat 17 - Meerkerk

O[1en ingstijf!.!llJ.;
Dinsdagmiddag gesloten.
Overige dagen 9 uur tot 6
uur.

Moeders kopen kinder
kleding van A tot Z bij
Modehuis Zwijnenburg.

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

Wij houden open huis van 15.00 tot 18.00 uur
en van 19.00 tot 21.00 uur.

Op dinsdag 16 oktober a.s.
wordt onze Dames Kapsa
Ion geopend

Haarstylistes

Trudy en Arien
Toistraat 45 Meerkerk
Telefoon: 01837 - 2283

U bent van harte welkom.

voor: aile soorten veevoeders.
voor: iederegewenste hoeveelheid kunstmest.
voor: plastics en relnlgingsmlddelen.
voor: bestrijdingsmiddelen.
voor: service en kwallteit.

"7/JPROLJUCENr"

J. van ZANDWIJK



Unicef actief in Meerkerk

In de Kerken van Ameide en Tienhoven en in
"Open Vensters" werd in totaal f 12.715,94
bijeengebracht. '

AKTIE
BOOTVLUCHTELINGEN

Heren en regeringen. Maar oak u
-klint helpen door het kopen van de
bekende Unicef-artikelen zaaIs:
wenskaarten in diverse uitvoerin
geD, fotoboek met een verzameling
fota's van kinderen overal ter we
reId in kleur en zwart-wit, bouw~
platen, Unicef puzzel, bureau
agenda, T-shirts, correspondentie
mappen en nog meer. U kunt voor
Unicef-artikelen altijd terecht bij
de volgende vijf dames: Mevr. J. J.
Hakkesteegt-Oosterling, Toistraat
18, Meerkerk tel. 01837-2245. C.
W. van Dijk, Kon. Julianastraat 3,
Meerkerk tel 01837-1407, L. A.
den Breejen, Toistraat 1 Meerkerk
tel. 01837-1336. J. v.d. Heiden-de
Jong, Veder vall Hobokenstraat 6,
Meerkerk tel. 01837-1539. 'Mevr.
E. S. v.d. Kooy-Niehof, Kon. Julia
nastraat 14, Meerkerk tel. 01837
1979.

Gevraagd:
HULP IN DE HUISHOUDING

(23 - 35 jaar)

Voor 4 middagen of 2hele dagen per week
INLICHTINGEN:

Mevr. van Toor, Voorstraat 8, Ameide
Telefoon: 01836 - 1372.

Verenigde Naties. Het is in '46
opgericht door de Algemene· Ver
gadering van de Verenigde.Naties
met als doelste!lin/:: hulp bieden
aan kinderen in Europa die het
slachtoffer waren geworden van de
tweede wereldoorlog. Na '53 is
Unicef op grotere schaal gaan wer·'
ken en helpt nu meer dan honderd
landen in Azie, Afrika, het· Mid·
den-Oosten en Latijns-Amerika,
ongeacht. galoof, ras ·of politieke
kleur waar honger heerst, waar
gezondheidszorg en ontwikkeling
volkomen onbekende begrippen
zijn. Het bekostigt de opleiding
van de mensen in de ontwikke·
lingslanden tot medisch hulpper.
soneel, maatschappelijk werkers
en onderwijskrachten.

Hiervoor is veel geld nodigj dit
komt voor een groot gedeelte uit
vrijwillige bijdragen van particu-

MEERKERK - Unicef Meerkerk
heert zich 1 september jl. voar het
eerst _gepresenteerd in de optocht
aan het begin van de feestweek. 's
Avanda was een stand te vinden in
de tuin van de burgemeester. 's
Woensdagsavonds was er ook een
stand opge_steld in de hal van Ver·
hoef bij het gekostumeerd bal. De
ze verkoopavonden hebben in to·
taal opgebracht f 1419,-. Het be
drag aan extra giften, f 2325,- is
o.a. gerealiseerd door het bij .opbod.
verkopen van de veriengde eend
en de gouden koets (beide waren te
zien in de optocht) en giften van
diverse particulieren. Ook is een
bijdrage ontvangen van de siagers
en slijterij· "achter de baite" voor
de barbecue, gehouden in de tuin
van de burgemeester. Het zijn ·re
suitaten om zeer tevreden over te
zijn.
Unicef is het kinderfonds van de

Om 14.00uur zal burgemeester T. den Breejen
in bijzijn van genodigden de officUHe opening
verrichten.

~STYLlS'''"~

Dinsdag 16 oktober a.s. wordt in Meerkerk,
Tolstraat 45, de nieuwe Dames - kapsalon
geopend van Haarstylistes Trudy en Arien.
Men houdt open huis van 15.00 - 18.00 uur en
van 19.00 - 21.00 uur.

Nieuwe kapsalon
te Meerkerk

Discotheek te Ameide
iedere vrijdag- en zaterdag

avond geopend.

Wij wensen de familieOskam bij deze va.st een
fijne dag en veel succes !
In onze volgende Wegwijzer komel1 wirop de
opening nader terug.

Exclusief houtsnijwerk bij Adry en
Rob van Wijk in Gouda.

Dankzij het initiatief van de heer Ko van der
Laan (eigenaar van cafe-restaurant "Lek
zicht tt

), kan de jeugd uit Ameide en omstreken
zich voortaan iedere vrijdag- en zaterdagavond
uitleven.
De ruimte onder cafe "Lekzicht" is namelijk
verbouwd tot discotheek. Dit vergde enige
maanden van hard werken, maar het resultaat
is dan ook zeker de moeite waard.
Deruimte, waarin een bar,leuke zitjes en een
ruiine dansvloer, vormt een zeer sfeervol
geheel waarin iedere disco-liefhebber zich al
gauw thuis zal voelen.
Echter niet aileen voor de jeugd lijkt deze
discotheek een aanwinst. De ruimte leent zich
namelijk ook uitstekend voor feestjes, onge
dwongen zakelijke besprekingen etc. Voor een
barman, muziek en een koud buffet kan
worden gezorgd, maar men ook aHeen de
ruimte bespreken en zodoende zelf gastheer,
-vrouw zijn.
Ter ere van de paardenmarkt op donderdag 11
oktober is de discotheek die avond voor 't eerst
open. Disco Blue Fire zal zorgen voor swin
gende muziek die iedereen naar de dansvloer
zallokken. En vanaf 12 oktober kan iedereen op
vrijdag en zaterdag in Ameide naar de
discotheek.

Met een opvallende reklamecampagne hebben
Adry en Rob van Wijk, voorheen wonend in
Ameide, hun winkellboetiek in Gouda ge
opend.
Een prachtige zaak met exclusief houtsnij
werk, antiek, oosterse curiosia en exotische
stoffen waarvan men kleding op maat kan
laten maken.

Jaren lang sparen en vergaren, zoals· ze zelf
zeggen heeft geresulteerd in deze prachtige
kollektie.
Op de openingsdag, donderdag 20 september,
mocht de eerste persoon die verkleedals
matroos de winkel binnen zou komen tot f 500,
gratis uitzoeken. Verder mocht iedereen die
dezelfde geboortedag als Rob van Wijk had, n.1.
8 augustus, tot f 20,~ gratis uitzoeken en
iedereen die net als Adry en Rob op huis
nummer 9 woonden mochten tot f 15,- gratis
uitzoeken.
Er was een geweldige helangstelling en het
geheel deed bijzonder sfeervol aan door de
muzikale omlijsting van het Indollesische
krontjong - ensemble "Poekkulan".
We wensen Adry en Rob heel veel succes met
hunexclusieve boetiek "De Palmboom" in
Gouda.
Mocht U een kijkje willen gaan nemen - hun
adres luidt: Hoge Gouwe 9, Gouda.
Het is de reis zeker waard.

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart

Cafe·Petit·Restaurant

"LEKZICHT"
Lekdijk 30, Ameide

Het cafe met sfeer! Tijdens de paardenmarkt
levende muziek



Eindelijk is hel dan zover !

Onze gemoderniseerde zaak in meubelen en tapijten in Ameide
is klaar.

Daarom houden wij

IOPEN HUISi
op 11,12 en 13 oktober a.s..

Dan is iedereen van harte welkom om het resultaat te komen
bezichtigen.

Als openings reclame ontvangt u bij aankoop van
* f 250,· of meer:

een handgeknoopt kleedje cadeau.
* f 500,· of meer:

een massief eiken stoof cadeau.
* f 750,· of meer

een eiken haardbankje cadeau.
* f 1000,· of meer: ~

een ingelijste reproduktie cadeau. y
* Bovendien mag u raden naar de prijs van een echt leren

stoel.
Uitslag zaterdag 20 oktober a.S..

Echt de moeite waard om een kijkje te komen nemen bij

STIGTER's complete woninginrichting
J. W. van Pultestraat 6-8, - Tel. 01836 - 1501 - Ameide
maaridag en dinsdag n.m. gesloten - Vrijdag koopavond

Koestraat 101 - Tel. 01823 - 2450 - Schoonhoven.
Maandag ges/aten.

. De herfst activiteiten staan weer voor de deur.

Straks is het weer tijd om:

* Gras te zaaien.
* Bollen te gaan poten.

Kom vrijblijvend even langs om ons grote
assortiment te zien.

Wal kosi deze sloel ?
leder die onze zaak bezoekt kan deze
stoel bezichtigen en mag raden wat hij
kost.

Dat vult u in en stopt u in een melkbus.

Degene die het juiste bedrag raadt mag
de stoel gratis hebben.
Indien meerdere personen het juiste
bedrag raden, wordt er geloot.
Degene die de stoel dan niet heet! krijgt
een troostprijs.

DE ECHTE SLAGER
feliciteert U van harte met het jubileum van de
paardenmarkt.

Ook uw adres voor groene, bonte en bloeiende
planten en aile soorten bloemwerk.

Bloemenmagazijn J. Verveer
Ameide.

J. v. d. HEK
Fransestraat 23 - Tel. 01836 - 1239 - Arneide

Mengkombinatie BY
Lekdijk oost 5 Bergambacht Tel. 01825 - 1202 - 1283

UW ADRES VOOR* ALLE MENGVOEDEflS,

* KUNSTMEST

*KLEINDIER VOEDERS



Tijdens de marktweek
Een zeer. moDi leren bankstel voor slechts

4000 GULDEN
op al onze meubels
nu 10 % korting

Streefkerk • Interieurspecialist
Fransestraat 7 - AmElide - tel. 01836-1212

VOOR AUTO - VARIA

Gebr. van Tuyl

Heruilgaven van K. Norel
Uit de serie Zeevaarders en Kooplieden

Eenink
Kruithof
de Vries
Trouwborst
Eenink

Boot
Bastiaans

: Kentie
Kruithof

: Boot

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: Nov. 1979
Okt. 1979 2 - 4
5 - 7 Kentie de Vries 9 - 11

12 - 14 Boot Eenink 16 - 18
19 - 21 Bastiaans Trouwborst 23 - 25
26 - 28 Kentie de Vries 30 - 2

Zouwendijk 125
Tel. 01837-1412

Moerke'"

Tolstraat19
Tel. 01837-1682

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 - TEL. 01836-1229

Secretaris op de vloot van Houtman.
1 Opel Kadett, nieuw 1979
1 BMW nieuw 323 I ......•............. 1979
1 Opelrekord 4 - deurs 2.0 S 1979
1 Ford 1600 L 1978
1 Ford Fiesta 1100 1978
1 Peugeot 305 SR 1978
1 Dyane 6 , 1978
1 VW sprinter 1600 ; .. 1977
1 VW Golf Diesel, 4 deurs 1977
1 Renault 14 TL 1977
1 Opel Manta 16 S 1976
1 Mini Special 1976
1 Toyota Corolla 30, coupe 1976
1 Ford Escort 1300 1975

*
*
*

Zarco de zeevaarder.

Spion of pionier

Perstuk f 8,90 paperback.

Actie renovatle
havenlexmohd
LEXMOND - Aan de Lek, in de
gemeente Lexmond, .bevindt

_zich eeo kleine, maar gimstig ge
"legen jachthaven. Deze jachtha~

yen wordt sinds 1972 geexploi
teerd door de plaatselijke water
sportvereriiging Bolsyteerd.

V66r 1972 was het droevigge
steld met deze haven. In de zesti
ger jaren werd hij slechts ge
bruikt als illegale vuilstortplaats.
Voaral fietswielen, puin en Dude
kachels vanden ·er hun laatste
rustplaats. Met veelenthousias
me, zelfwerkzaamheid en hulP.
van derden, hebben de leden van
Bolsweerd er een leuke ,jachtha
ven van gemaakt.

Helaas werd de vereniging:al
na enkele jaren geconfronteerd
met een lelijke tegenvaller.,Wat
was n.l. het geval? De oever van
de Lek, grenzend aan de haven,
begon sterk at te kalven. Elke
golf spoelde zand en madder weg
van de oever en de stroom zorg
de er daama wei voor dat alles
netjes in de haven bezonk.

Deze verzanding,veroorzaakt
door de afkalvende oevers:; was ..
zo groot dat sinds enke1e jaren de
haven 's zomers bij normaallaag
water al droogvalt. De leden van
Bolsweerd kunnen dan de haven
niet in- of uitvaren, wat grote

problemen en veel ergernis geeft.
. Gelukkig zal Rijkswaterstaat
in november ,van dit iaar eeo
goede oeverbeschenning aan
brengen, zodat de verzanding
door het afkalven van de oevers
tot het verleden zal behoren. Nu
heefthet ook pas zin om ietS aan
de haven te doen en Bolsweerd
beeft dan ook a1 een: plan klaar
am de baven weer bruikbaar te
maken. Hiervoor is echter geld
nodig. Vee1geld zelfs.Een van de
middelen am dit geld bij elkaar te
krijgen is bet voeren vaneen ac
tie.

Bolsweerd wi! iets andeis dan
de gebruikelijke drclaiavonden,
stroopwafelverkooPJenz. en is
op het origine1e idee gekomen
am pentekeningen van bekende
plekjes van Lexmond te laten
maken en dezebuis aan buis te
verkopen. Er zijn zes vei-schil~
lende tekeningen gemaakt die
elke rechtgeaarde Lexmonder 'of
oud-Lexmonder ongetWijfeld
allemaal graag wi! bezitten.

Deze uniekeseriepent~kenin~

genzal slechts een maal worden.'
aangemaakt en belooft een groat
succes te worden.
De aktie zalgebouden worden in
de week van 15 tim 20 oktober
a.s. en de opbrengst is -bestemd
voor bet haven-renovatiefonds.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~. ~
~ Tot31 (fecember 1979: ~

~ Annie Oosterbroek-Dutschun ~

~ TUSSEN DE AKKERS ~
~ BLOEIT DE L1EFDE ~
i) Deze'nieuwe'trilogie bevat de boaken: ~
i) Het huis aan de driesprongr'De hemel ~
~ is. niet altijd blauw, Stijntje. ~

\) Het lezen van deze prachtige streak· ~

i) romans. is aen onverg'etelijke ervaring. ~

~ Tolaal 632 biz., ~

~ geb. mel een sfeervol omslag. ~
Normale prijs f 29,50

~NU SLECHTS I 14,75 g
~ Uw voordeell 14,75 ~

~ ~
~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



AANBIEDING

ROLLEI projectoren

DUAL VIEUWER
ROLLEI P300 AF

autofoeus, met Heidosmat 2,8/85 mm., netkabel,
afstandbedienings kabel en lamp

~ NU 299,-

Binnenkort verwachten wij de:

ROLLEI P300 A
met Heidosmat 2,8/85 mm., netkabel,
afstandbedieningskabel en lamp

~ NU 199,-

Filmt u ook regelmatig en hebt u ook problemen met de
volgorde bij het aan elkaar monteren, dan is er nu een
welkome hulp voor u

de ELMO 912
Advies prijs 212,-

CREZEE PRIJS 182,.
UW VOORDEEL 30,-

De camera, die niets meer in het duister laat, ROLLEIMAT F Met ingebouwde flitser.

gebruiken, een ander lampje zegt u dat de
flitser is opgeladen.

Zelfontspanner:
Wanneer u ·ook zelf op de foto wilt.
Voorlooptijd 10 seconden.

Kortom: een fantastische camera

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 - TEL 01836-1229

Afstand instelring:
4 afstandsymbolen (aan de bovenkant v.d.
lens.)
4 afstanden in meters (aan de onderkant v.d.
lens.)

Flitser:
Lampje in zoekerwaarschuwt u om de f1itserte

AANBIEDING:

CREZEE PRIJS SLECHYS 299,·

Prunus rot. 60/80 bladhoudend, voor de Haag

f 5,· per stuk
Bruidssluier f 4,50
Bodembedekkehde eoniferen 040/60

f 6,- per stuk.
Graszoden 3,25 per m2•

Alles voor de tuin, aanleg en onderhoud
van tuinen.

De VAKMAN
De VAKMAN
De VAKMAN
De VAKMAN
De VAKMAN
DeVAKMAN
De VAKMAN
De VAKMAN
De VAKMAN
De VAKMAN

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

Hout
Plaatmateriaal
Behang
Verf
Gereedschap
Bouwbeslag
Ladders
Vouwdeuren
Klompen
Laarzen

Tuineentrum

C.Spek
Kortenhoevedijk 5, Lexmond, tel. 03474 - 1573

Geopend: Aile middagen en de hele zaterdag

en nog veel meer, kom zeit naar:

"De VAKMAN", DOE HEY ZELF
Zouwendijk 26 Meerkerk

Telefoon 01837 - 1405



Boekennieuws

Auteur Freek de Groot en boekhandel Crezee staan met een stand op de Paardenmarkt met het
juist verschenen boek over Ameide en omgeving.

~ .. Een specifieke streekroman;

'-'-----"Het visioen van de wraak" SLECHTS f 19,50 ..........
Vanaf 10 uur (nadat het eerste boek door Rik Valkenburg aan burgemeester Bakker is
aangeboden) gaat de verkoop beginnen.

leder gekocht boek wordt door de auteur van zijn handtekening voorzien

Welkom in onze standsop de Dam.

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 - TEL. 01836-1229

Juwelier Rikkoert
in 't Silverhuys

Voor mooiere sieraden
Voor het betere uurwerk

Goede service
Speciale afdeling Quartz uurwerken

Haven 1- 5 - Schoonhoven Telefaon 01823 - 2651

Wij presenteren u Landelijk erkend

Elektrotechnisch Bureau
Een geheel nieuwe kollektie
lampen.

Door nieuwe vormgeving en degelijkheid
echte sfeermakers voor uw woning.

Ook voor radio en TV is aileen het
beste goed gei1oeg.

~ W;; adv;'.'•• u ...a•. •01836-1232 J.W.v.Puttestraat73 - 01836-1614

Voor al uw werk
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ERRES ~
RS 124131 T 14E .
Pd'rtable tv met J I em/gOo
Quick Start beeldbuis.
6Voorkeurzenders. Speelt op
Iiehtnet en 12 Volts akku.
Moderne geel/zwarte kunststof
uivoering.

ERRES RS 24662
6em zwart-wit tv met 1100

Quick-Start beeldbuis.
Orukknopafstemming voor
Bvoorkeurstations. Grote
frontluidsprekerl0X15 em.
Uitvoering: noten.

ERRES RS 225435
K 14 Z
66em, 1100 kleurentelevisie
met in-line beeldbuis. Elektro
nisehe Kanaalkiezer met AfC
voor 12 voorkeurzenders.
Soft-line uitvoering in noten.

Deze racks staan speelklaar in onze winkel.
bit is een kleine greep uit onze kollektie, mocht u geintresseerd zijn kom dan geheel vrijblijvend luisteren.
AI onze aparaten worden gratis aangesloten en thuis bezorgd. Wij geven u een volledige demonstratie.

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836-1271

ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT
NU F1699,·



Ingezonden mededeling
BOND VAN

SINTERKLAZEN
OVERWOOG

BOYCOTAKTIE TEGEN
AMEIDESE

MIDDENSTAND.
DE ZWARTE PIETEN
WAREN SOLIDAIR
MET HUN BAZEN

Zelfs in Spanje drong het bericht door dat de
Middenstandsvereniging van Ameide haar
25 - jarig bestaan vierde op 26 september
1979.
Een jubileum dat echt weI het vieren waard
is. Tenslotte is het niet niks om 24 x met
succes een goedgeslaagde aktie te houden
met Sint-Nicolaas.
Zo'n jubiIeum kan echter niet ongemerkt
voorbij gaan.
Het drong zelfs door tot in Spanje, het land
van Sinterklaas, en toen had je ,overigens
weI begrijpelijk, de poppen, of beter gezegd
de klazen en pieten aan het dansen. Zij
hadden geen uitnodiging gehad om bij dit
feest aanwezig te zijn. De Sinterklazen en
oak de Zwarte Pieten waren daarover zeer
teleurgesteld. Maar liefst 24 x hebben ze
voar Ameide gezorgd dat ze present waren
om een intocht te houden. Koude en regen

trotserend, om over het moeilijk van de boot
af kunnen komen maar niet te spreken.
Er werd nooit tevergeefs en beroep op hen
gedaan.
Ze vertelden de vele mensen op de Dam dat
ze tach zeker hun inkppen moesten doen in
Ameide. Ze spraken over een Gouden
tientjes - regen, vliegreizen, een TV, auto,
fiets of andere grandiose prijzen die ais men
in Ameicleinkopen zou doen weI ee.ns gratis
de hunne zou kunnen worden:
Siri.terkiazen zijn nu eenmaal goedgeefs en
daarom deden ze dit voor een luttel bedrag.
De aktie kostte·toch al zoveel geld. Met de
zwarte Pieten was het meestal nog slechter
wat het traktement betreft. Maar ja, dat
waren dan ook maar zwarten.
En nu, groot feest in het Spant en geen Sint
of Piet te zien.
Behaive dan een paar namaak Sinten die
een speIletje opvoerden met de Burge
meester van Ameide. Nou die weet heus weI
wie de echte Sinterklaas is. Gelukkig waren
er van de plaatselijke muziekverenigingen
en de Drumband weI enige afgevaardigden
uitgenodigd. Ook zij stonden altijd klaar als
de aktie van start moest gaan. En..... niet
aIleen die enkele afgevaardigden, .maar
bijna aIle leden van deze verenigingen
gingen weer naar huis met koude voeten,
tintelende vingers of een nat pak.
Ook zij hadden het waarschijnlijk welleuk
gevonden erbij te mogen wezen. Geen Sint
of Piet begrijpt deze gang van zaken.
Daarom de overweging om in het vervoig
Ameide maar links te laten liggen als er

weer een Sint - Nicolaasfeest moet worden
gevierd.
Maar de oudste Sint - Nicolaas heeft de zaak
weten te redden. Kiazen en Pieten zo zei hij,
dat kunnen we toch eigenlijk niet maken.
Er is veel te zeggen voor jullie ongenoegen,
maar ais deze aktie doorgaat dan worden
daar ook de kinderen van Ameide en de
goedgeefse mensen de dupe van. Dat kan ik
niet toestaan. Na een rumoerige verga
dering en een stemming kwam het volgende
besluit uit de bus: GEEN BOYCOT VAN DE
AMEIDESE AKTIE.
WeI zullen de bestuursleden van deze
MIDDENSTANDSVERENIGING als we
weetin Ameide komen moeten boeten voor
hun nalatigheid.
Ze gaan straks in de zak mee naar Spanje om
voor de aktie in 1980 zelf de presentjes klaar
te maken.
Zo zie je maar weer dat Sinterkiazen en
Zwarte Pieten niet aIleen goedgeefs zijn,
maar ook vergevensgezind. Ais je ze in het
hart kon kijken zou je daar kunnen Iezen:

"PROFICIAT AMEIDESE WINKE
LIERS EN ED.... ALSNOG PROOST"

Nu al vast veel succes toegewenst met de al
weer gauw ophanden zijnde aktie.
En voor die aktie zal er ook weI weer een
"GOED(KOPE) SINT voor handenZijn. Tot
ziens dan maar op de datum die u schUtt.

Hoogst teleurgesteld,
SINT - NICOLAAS,

Voorzitter van de Spaanse bond
van Kiazen en Pieten.

kompleet
•In

erzekere
ASSURANTIE-EN ADVIESBUREAU

DEN HARTOG BV

E.H. den Hartog, Voorstraat 6, 4233 EA Ameide
Telefoon 01836-1340

B.J. v.d. Poet, Hoofdstraat 72, 2965 AM Nieuwpoort,
Telefoon 01843-1370

P. de With, Os. Magedansstr. 9 - 4128 CK Lexmond
Telefoon 03474-1667

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

tevens het adres voor:

* Eerste klas occasions van div. merken met Bovag
garantie

* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."
Burg. Sioblaan 1, Meerkerk, Tel. 01837-1315



Maak uw DIEPVRIES rendabel

Dinsdag de gehele dag
gesloten

Voar Meetkerk e.o.:

Tolslraat 27 - Tel. 01837·1697
Meerkerk.

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER

V;III .Ier liDIII

..illl y..er
v....r elite I.eer

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

P. Versluis

Tevens:

Regentonnen, Tuinschermen,
Rietmatten, Rondhout.

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaal

Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

Boezemweg 1, Lexmond, tel. 01836·1300.

Uw adres voor:

Schaarhekjes en Tuinhuisjes
Met rieten kap.

VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloas

tel.:01838-1235

Voor een goed verzorgd

"KAPSEL
naar KAPSALON

DE WIT
Molenstraat 5 - Teleloon 1464 - Ameida

Elke woensdagmorgen zijn wij aanwezig in .

"Open Vensters". 'Vrijdagavond geopend
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14,40
14,40

0,70

SLlJTERIJ 
WIJNHANDEL

*
Aile reparaties
DUE - BENZINE - GASOUE - ESSO

Sub-dealer
G.M. PRODUKTEN:
OPEL, VAUXHALL, BEl JRD,
CHEVROLET

Fransestraat 12 - Tel. 01836 - 1754 - Ameide.

Off. dealer
Me. CORMICK JRACTOREN
EN LANDBClUWWERKTUlGEN

*

WIJ HOPEN U STEEDS VAN DIENSTTEZIJNI

Jonge Hartevelt 13.85voor
Vieux Bois ~voor
Bessen Henkes 1).;e'6 voor
Citroenbrandewijn Hooghoudt

1;..,a6'voor
Bonito Sherry ~ voor
Kratz Advokaat ~ voor
Red Hackle wisky 1~ voor
Joseph Guy cognac 21).e6voor
Pat Mealey's cream cocktail
Pomme Victoria appelwijn kruikje

Heinekens bier
Keller
Brands up
Hertog Jan
Dortmunder p. II.

Rudesheimer Rosengarten 1976 5.95
Nitteler Giplel 1978 6,75
Niersteiner Gutes Domtal 1976 Spatlese 8.50
Piesporter Michelsberg 1978 Spatlese 8,45
Longuicher Probstberg Riesling 1976
Auslese 1 3,50
Mehringer Goldkupp Kabinett 6,95

GARAGEHAMOEN
LEKDIJK 25 - TEL. 01836-1307 - AMEIDE



WEER EEN WlQllW~~ STUNT!!!
"STEREO HIFI TORENS" Keuzeuit14modellenvanaff998,-

U KUNT ZICH OaK WENDEN TOT ONZE
VERTEGENWOORDIGER:

P. VERSLUIS
Zouwendijk 16, Ameide, tel. 01836-1376.

30 JAAR ERVARING

Deze combinatie moet U zien en horen, dit trof U maar.
zelden aan! Kompleet met de geweldige 4-wegs poort

~ 51'" ';VER luidsprekers af448,-.
IliiliI .... . Frekwentie ber. 20-20.000 Hz. Max. 150 Watt.
~~:'+:iRI Op luidsprekers 5 jaar garantie.

Deze aanbieding set vervolgens:
Rack: met platenbergruimte.
Tuner: met 5 voorkeurtoetsen,

2 VU-meters.
Versterker: vermogen 164 Watt bij 4 Ohm.

vermogen 100 Watt bij 8 Ohm.
Disco uitlezing met Led's.

Cassettedeck: met dolby, microfoonaansluiting
en 2 VU-meters.

Stereo-platenspeler: Snaar aandrijving 4 polige syn
chroonmotor, S vormige arm,
automatische terugloop en lift.

Dll ALLES KOSl U normaal f 3548,-.
MAXWELL prijs f 2799,-.

MAAR NU SLECHTS f 2499,-.

I••
IIi

tim 31 december 1979
hoofdtelefoon gratis.

"Service aan huis".
Voor dit rayon:
Maxwell B.V., Maliesingel14, Utrecht. Tel. 030-318732.

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

Burg. Sloblssn 36, Meerkerk (Z.H.). tel. 01837-1889

AmeideDam 11
BLOM

Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

ZILVEREN OORBELLEN

Bij ons nog Dude prijzen !

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.

Voor een goede

vindt u bij

De 9 rootste kollektie

Wi; hopen dat u een prettige marktdag
heeft.

DE GOUDPRIJZEN STIJGEN TOT
GROTE HOOGTE.

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM (; TEe Q1H35 22"

lang wachten aan de kassa
irriteert.
reken ermee af;neem

-SHARP

trappelen.
UW
klanten
van
ongeduld?

Sharp
elek
tronlsche
kas
registers*

~.;_.'.' j"".iJ./

Amelde

*

- MULTYPLEXPLATEN
-WANDSCHROOTJES

Paranapine
Granan
Vuren

=D~UREN

=GIPSPLATEN
= SPAANPLAAT
_ CREOSOLPALEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT

BALKHOUT

Uw warme bakker
Fransestraat 1 Tel. 1353

bij J. van Delsen

F. TREUREN

. VERS en GEURIG
GEZOND en lEKKER! !
Voor U!

*

Bledt aan:
- GEGALVANISEERDE

GOLFPLATEN
_ ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT

GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATlE-

MATERIAAL



De winterschilder, die kiln wat

Wanneer
komt hij bij Ii ?
Deze winter f 30,- p-remie
p-er man p-er dag~
Reserveer vroegtijdig
Aanvragen worden door
ons verzorgd !
Schildersbedrijf

F. K. van der Eik
(v.h. Ottelander)

Bazeldijk 15 A, tel. 01837 - 1295
Meerkerk.

MARKTAANBIEDINGEN 1979

Mensen,gatoch niet
met 'n oude,onbetrouwbare

kachel dewinter in.
Elk jaar weer gebeuren er ongelukken

met gaskachels, die ofwel ouderdoms
gebreken vertonen of domweg
slecht onderhouden zijn.

Zeg maar rustig dat een 'llll
op de vijf gaskachels ouder _ ~.-:-
is dan tien jaar en daarom .~.- 
mogelijk onveilig is.

Dus een gevaar voor
u en uw gezin (rookgas
vergiftiging) of voor uw
huis (explosiegevaar).

Een sterk verwaarloosde
en vervullde kachel brandt bovendien
oneconomisch. Aile reden dus om voor het
menens wordt eens vrijblijvend te komen
kijken wat wij aan nieuwe gashaarden en
gevelskachels hebben staan.

U zult tot uw plezier ontdekken dat
veiligheid, eigentijdse vormgeving en
gezelligheid nog prachtig samengaan ook.

C. 'I LAM
Bazeldijk 19

Meerkerk
01837 - 1810

KERKSTRAAT 9 MEERKERK

6 80
JONG , PER KILO

uwverwanningsadviseur

Voor het stoken van hout of kolen
hebben wij de "driegaats" weer voorradig.

geopend:
dinsdag 8.30-13.00 uu,
woen,dag de hele dag

v,ijdag de hele dag+: zalerdag 10.00-12.00uu,

"'48 ..

Ameide

......EEN DEGELlJKE NAAM
......VOOR DAGELlJKSE MODE

liEN GULDEN
KORIING.

Tijdens de marktweek onze bekende
LEVI'S
WRANGLER
PARDON

Dames- en heren spijker
broeken met

Kinderspijkerbroeken,
aile maten 36,95

Uw adres voor aile kinderkleding

STREEFKERK

Betaalbare modische
vrijetijdskleding voor het
hele gezin.

Fransestraat 7
Tel. 01836 - 1212

J. HAM ERLIN G*
Dorp,slraal 73 - 81
LEXMOND - Tel. 03474-1275, bgg. 1375.

In echl Runderleder. T. N. O. geles!. Diverse modellen.
Zie onze elalage 1 - 2 - 3 kombinalie 3540,·
Wij rullen ook Uw 1 - 1 - 3 kombinatie 3188,-
oude bankstel 2.. - .3kom"i~~ti~1I728,.

GRANDIOlE TOPAANBIEDING


