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Wordt gratis verspreid in Arneide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
VIJFTIENDE JAARGANG

14 NOVEMBER 1979

25 jaar W.V.A.

en zo was de aktie
()t25 jaar

geleden.

25 jaar
Winkeliersver.

Ameide
Een feest voor

de winkeliers en een
feest voor u. Want a:l meer

dan 25 jaar kunt u in Ameide
kiezen uit het uitgebreide scala

van artikelen waar menige dorps
gemeenschap jaloers op is. Zo hebben

winkeliers en klanten een stukje Ameidese
geschiedenis gemaakt, waar we nog lange tijd

mee hopen door te gaan. Wat de winkelier in Ameide
voor ogen stond en nog staat, de consument van Ameide

en daar buiten kwaliteit-service en een uitgebreid artikelen
pakket te bieden, dit alles met het voeren van een gunstig prijs

beleid. 25 jaar geleden zag men de noodzaak om als winkeliers samen
te denken en te werken. Tot aan vandaag toe is dat aileen maar noodzake

lijker geworden. Toch kunnen we met elkaar ons vijfentwintig jarig jubileum
vieren omdat u onze klant bent en wij als winkeliers voor u klaar staan al meer

dan 25 jaar. Winkeliersvereniging Ameide voor u-door u, ook voor de komende jaren ? ! !



verosol plisse

Wat ishet? U moel het zien,
aanraken. Het weegt haast niets.
Is gemakkelijk aan een koordje op
te trekken. Vergt geen onderhoud.
Het is antistatisch. Ai en toe eens
afborshilen met een zachte borstel.
Verosol is er voor elk raam. U kunt
het zelf ophangen, doodeenvoudig.
Het neemt geen plaats in dankzij
de unieke pIisse konstruktie.

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
JALOUZIE GORDIJNEN
ZONNESCHERMEN
10% WINTERKORTING

St. Nicolaas is weer in aantocht, en hij
weel waar hij zijn lekkers koopl .... !

NATUURLlJK BIJ

BAKKER VAN DElSEN
waar de BOTERLETTER,de SPECULAAS

enz enz. nog ouderwels lekker zijn.

Kom eens kijken naar onze kolieklieMarsepeln, en

Chocolade flguren, Luxe dozen Bonbons en Chaco
Letters, alles eersle kwalileit.

UW WARME BAKKER

J. van Delsen
Deelnemer Sinl Nicolaas-aklie

Deelnemer
St. Nic. aktie

=--==-
STIGTER's
MEUBELEN - TAPIJTEN
J. w. v. Puttestraat 6 - 8, Ameide, tel. 01836 - 1501
Koestraat 101, Schoonhoven, tel. 01823 - 2450

ERKELENS·LANGERAK Voor Sint Nicolaas
BROEKSEWEG 3 TELEFOON 1725

nu een nog grotere sortering in

GESCHENKEN

Bij de openstelling van onze geheel verbouw
de winkel zijn velen gekomen om het resultaat
te bezichtigen. Ook ontvingen wij vele geluk
wensen en attenties.
Allen hiervoor onze welgemeende dank.

loop eens binnen bij:

en werd gewonnen
Fam. D. Sterrenburg,
107, Langerak.

De troostprijs: een pepermolen
ging naar'Mevr. den Oudsten 
Zweeren,Kerkweg, Tienhoven.

door de
Lekdijk

Uitslag openingsaktie

DE STOEL KOSTTE

1968,10

STRAVERS B.V.
CADEAU ARTIKELEN

LEXMOND - TEL.: 03474 - 1430

St. Nicolass aktie van 17 noY. t/m 5 dec.

Waardevolle. St.....icolaas geschenken

Juwelier Rikkoert
in 't Silverhuys

Zie onze mooie kleurenfolder. Ten aile tijde aan huls te ontbieden.

Haven 1 - 5, Schoonhoven - Tel.: 01823 - 2651 - 5820



PAARDENMARKT 1979
We mogen en we willen zeggen: het is mooi geweest~ deze markt. De jubilerende paarden
marktcommissie heeft laten zien dat de paardenmarkt in Ameide leeft. Het programma wat
dit jaar gebracht werd is geslaagd en we mogen trots ,terugzien op een markt die in de ,om
trek zijn weerga niet kent.
De juiste sleer werd er woensdagavond met de rijtoer door ODS dorp ingebracht. Veel mensen
waren er toen aI op de been, om er maar niets van te missen.
De receptie die daarna in Het Spant werd gehouden, liet zien dat de ameidenaren en de
tienhovenaren de commissie niet vergaten. Veel genodigden waren verschenen om persoonlijk
hun gelukwensen te kamen aanbieden.

50 jaar getrouwd

Amelde; 3. Idem.
Ouderen: 1. Tiny van Dijk, Leerbroek; 2. Mid
delkoop, Goudriiaan; 3. J. Maurice, Groot-Am
mens.
Algemeen kampioen: Tiny van Dijk uit Leer
broek.
Shetlander. Mini
I. Tiny van Dijk, Leerbroek; 2. Idem; 3. Anja
van Vliet, Amekle.
Pony's diversen: 1. N. de WH, Tienihroven; 2.
P. van Zessen, Ameide; 3. Anj;a van Vliet,
Ameide.
Kampioen koekslaan van Ameide is gewor
den: L. Streejjke~k v'an de BDOekseweg uit
Ameide.
De kampioensfamilie touwtrekken i,s gewor
den fa,miUe van Oort.

AKA puzze!rit w~er succes

Donderdag I november herdachten het echt
paar J. Veen en W. Veen - Roodhorst, wonend
Pro Marijkeweg 46 te Ameide, hun 50 jarig
huwelijksfeest.
Een erg dankbaar echtpaar troffen wij aan, die
een heel fijne dag met familie, vrienden en
bekenden hebben doorgebracht.
Namens aIle lezers alsnog onze gelukwensen.

Op de foto uitreiking van de prijzen door de
direkteur van Meelfabriek A. Kruyt b.v., de
'heer P. den Hollander, aan de heer Wim v. d.
Grein, die Ziowel 3e wel'id en bovendi-en ook
nog de prijs ontving voor de best geklasseer
de Ameide/Tienhovenaar.
De heren J. de Boef enD. Uittenbogaard, aUe
jaren harde we:r;-kers achter de sohermen voor
de A.K.A.-puzzelrit, kijken goedkeurend toe.
Ie prijs E. A. Redelijkheid, Sliedreoht 55; 2e
prijs, D. v. d. W,ater, Schoonrewoerd 1; 3e
prijs W. A. v. d. GTijn, Ameide 72; 4e prijs C.
Kooyman, Goudriaan, 77; 5e prijs D. la Verge,
Schoonrewoerd 81; 6e prijs P. MooreIisse,
HoogblOlkland 95; 7e prijs J. A. Huizer, Har
dinll:veld 95; 8e prijs Kruyt, Hoornaar 110; ge
prijs R. H. Hogerdijk, Everolngen 131; 10e
prijs M. Kool, Arnelde 131.
Beste baloker: Pellikaan, Ameide; Beste vee
houder D. v. d. Broek; Beste Ameide!'Dien
hovenaar W. A. v. d. Grijn; Verstkornende
Versluis, Heemstede; Poedelprijs, Schippers,
Arneide.

Vooral bij het koekslaan leefde hetpubliek
erg mee. Een groot gelach ging op toen een
van de deelnemers meende zijn knuppel met
,aile macht op het blok te rammen in plaats
van op de koek.
Wij hebbe:n alles maar even summier ge
noemd want iedereen beleeft de paarden
marktdag op zijn eigen manier. Maar van een
ding zijn wij zeker: als de paardenmarktcom
missie kans ziet om de volgende marktdagen
net zo te laten verlopen als deze, dan behoeft
de markt niet naar een zaterdag verplaatst
te worden, absoluut niet,want dan zou een
300-jarige traditie ten onrecbte verIoren gaan.
Dan laten we bier de uitslagen van de diver
se keuringen volgen :

Tuigpaarden
Veulens: 1. M. Kortleve, Groot-Ammers; 2. S.
Korev-aar, Wijngaarden; 3. J. Schakel, Amei
de.
Ande~half tot 2-en-een-half-jarigen: I. J.
Schakel, Ame;de; 2. 1;'. den Baat, Bleskens
g~aaf.

Ouderen: 1. S. Korevaar, Wijngaarden; 2.
J. C. Vink, Meerkerk; 3. T. den Baat, Bles
kensgraaf.
Rijpaarden
Veul'ens: 1. J. Maurice, Groot-Ammers; 2. E.
de Groot, Ti,enh!oven; 3. J. van de Muiden}
Vianen.
AIlJderhalf tot twee-en-een-half-jarigen: I.
H~ van Middelkroop, Langerak; 2. J. den Har
tog, Meerkerk; 3. J. van de Muiden, Vianen.
Ouderen: 1. E. de Groot} Tienhoven; 2. H. van
M.idde!k:oop, Larugerak; 3. J. Maurice} Groot
Ammers.
Veelzijdigheidstype
Ouderen: I. J. Schakel, Ameide.
Aigemeen jeugdkampioen werd een paaoo
van M. ,Kortleve te Groot-Ammers.
Algemeen kampioen wrerd een p,aard van S.
Korevaar te Wijngaarden, die daarbij tevens
de wisselprijs, beschikbaar gesteld door de
ambachtsheer mocht behouden, omdat hij die
vorig jaar ook al In de wacht sleepte.
Pony's
New Forest
Veulens: I. H. WU1 Middelkoop, Langerak; 2.
Nellie Bos, Meerkerk.

Anderhalf tot twee-en-een-half-jarigen: I.
M. H. Boer, Meerkerk; 2. A. van Iperen,
Mee11kerk; 3. Fred Schakel, Meerkerk.
Ouderen: 1. Barry Schake!, A1p.eide; 2. H. van
Middelkoop, Langerak; 3. Idem.
Aigemeen loampioen :
H. van Middelkoop, Langerak
Welsh
Veuletts: 1. Geert Bos, 'Dienhoven; 2. M. Spek,
Tienhoven; 3. W. v,an Woezik, Tienhoven.
Anderhalf tot twee-en-een.half-jarigen: I. D.
van de Heuvel, Meerkenk; 2. M. Spek, Tien
hoven; 3. Coby Slob, Nieuwpoort.
Ouderen: I. Fred Schakel, Meerkerk; 2. B. de
Groot, Meerkerk; 3. Coby Slob, Nieuwpoort.
Aigemeen kampioen: Fred Schakel, Meer
!l:erk.
Shetlanders
Veulens: I. Tiny van Dijk, Leerbroek; 2.
Idem; 3. ,Anja van Vliet, Arnelde.
Ande~half tot twee-en-een-half-jarlgen: 1. H.
J. de Beus, Culemborg; 2. Anja van Vliet,

Enkele sprekers feliciteerden in het openbaar:
Burgemeester Bakker, nam,ens de gemeente
besturen van, Ameide en Tienhoven, die, op
zijn eersteechte paardenmarktdag, meteen

&'0%J;tlaar mocht zeggen wat hij ervan dacht. Hij
!{~/"pvak de wens uit datdeze traditie nog lange

tijd gooandhaafd rou mogen woooen;
De heer Vermeulen, a1 jaren lang keurmees
ter in Ameide tijdens de marktdag, die er na
drulokelijk op wees dat er in de Alblasser
waard zO'veel mooie en goede paarden aan
wezLg zijn;
De heer Verrips namens de Giessenruiters,
die v,an mening was dat de marktdag naar
de zaterdag ZrQU moeten om succesvoller te
~rden;

De heer van de Brugge, oud-gedeputeerde,
die Ziaken als een paardenmarkt niet graag
zou willen missen;
En last but not least, mevr. Postma, dochter
van de ambachtsheer van Ameide, die haar
vader vertegenwoordigde en met een spon
taan Ji.lllgezet lang zullen ze leven de wens
van de aanwezigen verto1kte.
De theer de Jong, voorzitter van de commis

",",.ie, bedankt <in zijn bekende gloedvolle stijl
t:~r~~talle sprek.'ers en de aanwezigen en vervolgens
""'>':;:1-' . ."
., mocht het Musiquettecombo uH Nleuwegem

de beentjes van de vloer laten komen. Dit
lukte maaral te best en we willen vanaf deze
plaats stellen: dit is voor herhaling vatbaar,
zonder,meer. Zo'n opwarmavond voor de
paarden:markt mag er wezen.
Van de paardenmarktdag behoeven we wei
nig te zeg,gen. De aanvoer bij de keuringen
was weergroter dan vorig jaar, vooral bij de
pony's.
Er waren erg mooie paaooen en pony's bij.
Vooralde opstelling op de Prinsengracht deed
de keuring veel beter uitkomen.
De pony- en ruitershow die 's-middags op het
grasveld bij de Prinsengracht weoo gegeven
mocht geslaagd worden genoemd. De graad
meter voor het slagen is nog altijd het aan
wezilge publiek en dit was er en, wat belang
rijker is, dit bleef er.
Tot en met het koeksiaan en touwtrekken was
het publiek geboeid.
Daaro~m is het juist fijn voor een organ1se
rend comite dat, .als je n!i.euwe dingen ,~nvoert

en je van plan bent deze elk jaar te herhalen,
dat je merkt, dat het aanslaat.



EEN GREEP UIT ONZE AANBIEDINGEN

NU f 32,95

Erres wasdroger
RSD 411/87. "kg.

f 599" NU f 499,·

Erres slede NUf 179,
700 W. motor.

Philips draaitop stofzuiger
HR.6246. 850 W. motor.

I 449" NU f359,·
HE 2000 NU 299,·
700 W. motor.

~~"o,
Ph,];p' Ho,brush. Jdeaal om Uw ~;);" "".."r ,nd cn 'l>OO>

in mood" ktiil;rn. Volume"n ~'T"'" _,l",~",
m"ktllin,,,nh,",.I,,,,,J',<.,;.Bj"'>e"

,-nkd,' ,,"fiLlf<n or te",p"",,,,r.
Vom ,hul' en or "is.

Hr4J2g35,..

NU f 29.95'

Erres centrifuge 25 kg.

1239" NU f 199,·

AI onze artikelen worden onder garantie verkocht. En door on5 zelf
gegarandeerd. De zaak met SERVICE en GOEDE VOORLICHTING.
Kom geheel vrijblijvend lang5.

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

)~C)r
~~~ i-1~'J,1

,." HD 4163 NU f 275,·
HD 4162 NU f 199,
HD 4164 NU f 239,50

Inventum elektrische zwak
stroom dekens met ;3 JAAR
GARANTIE
1 pers. onderdeken
HN 41. 80 X 1.75.

1168" NU f 133,50
2 pers. onderdeken.
130 X 1.75 em.

1203" NU f 167,50



6IDJ aan geldprijzen en 24 vliegreizen*
* rondvluchten boven Ameide en omgeving.

De Sint Nicolaasaktie in Ameide wordt een grootsgebeuren, spectaculair en extra
feestelijk omdat dit jaar de winkeliersvereniging Ameide 25 jaar bestaat.
Een aktie met zoveel prijzen dat dit jaar vele mensen gelukkig gemaakt zullen
worden.
Deze groots opgezetteaktie start op vrijdag 16 November en duurt tim woensdag 5
december, hierin zijn 28, 29, 30 november en 3 en 4 december koopavonden.
Bij iedere bestede f 2,50 ontvangt u een bon.
Bij inlevering van 40 bonnen in een gesloten enveloppe met daarin een kaartje
met uw naam en adres bij een van de deelnemende winkeliers doet u 3 keer
mee met een trekking waarin de vele gelukkige winnaars bekend gemaakt zullen
worden van de vele geldprijzenen vliegreizen.
Extra voor de kinderen is er een leuke kleurwedstrijd met 30 prijzen, waaronder 2
fietsen, de kleurplaat vindt u in dit blad.
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ERRES K.T.V. Rs.260934
Groot beeld 66 em.

12145,- NU f 1699,-

ERRES K.T.V. Rs 206337
Groot beeld 51 em.

NU 1399,-

PHILIPS K.T.V. 16c 927
Groot beeld 42 em.

NU f 1249,-

Type AF 461 2 X 7 watt f 399,
Type AF 381 2 X 4 watt f 329,
Type AI 390 2 X 4 watt f 259,-

Wij demonstreren voor
U Philips VIDEO

Voor speciale prijs

f 1995,-

ERRES 5X 7460
Kombinatie van
radio-klok·
elektronische precisie
UlIfwerk.
Repeleersysteem en
sluimermogelijkheld.

ERRES zwart/wit. 61 em.
beeld.

1649,- NU f 579,-

SX 7460, f 165,-

NU 133,50
SX 7180, I 110,-

NU 94,50

HIFI.pl.,en.p.'.'
Sxsan

HIFI·lu""....."'.'k.'SKene
HIFI-OOSS01t.deck

EK3543

hettoppunt
van

HIFI plezier

ERRES

AUDIORAGK

••.............
ERRES1

TECHNIEK :
IN EEN MODERN :

AUDIORAGK1

HIFt-Plal.n,pele,
SXS771

HIFHun.",.rsl8fil.r
SX67T.l

HIF'-cas,olled.ck
Exar.a7

hettoppunt
van

HIFI plezler

ERRES

AUDIORAGK

Deze racks staan speelklaar in onze winkel. Dit is een kleine greep uit onze kollektie,
mocht u ge'intresseerd zijn kom dan geheel vrijblijvend luisteren.
AI onze apparaten worden gratis aangesloten en thuis bezorgd, w;j geven u een volledige
demonstratie.

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



f 2820.-
exc!. B.T.W.

Het echte alternatief:
electric met Schrijfbol

Grote sortering kofferschrijfmachines, vanaf f 175.- inc!. RT.W.

CREZEEAMEIDE B>.V.
DAM 6 - TEL. 01836-1229

Ook Uw leveranciervoor kantoorinrichtingen.



AC wegrestaurant Meerkerk voldoet aan een behoefte

Nieuws van de Chr. Muz. Ver. "Crescendo"
Ameide, 8 november 1979

GEMEENTE AMEIDE
bevolking september 1979

Geboren: 13 sept. 1979: Anouk d.v. L. S. M.
van Rijn en J. P. M. Egberts.
Gehuwd: 6 sept. 1979: J. Verwolf en E. Spek.
7 sept. 1979; K. Visser en N. B. v,an Woezik.
14 sept. 1979: J. Hazeleger en G. Blom. 28
sept. 1979. M. M. Kooij en C. H. A. M. Vallen.
Overleden: 18 sept. A. van den Be~g. 28 sept.
te Utrecht: J. Diepenhorst wed. van J. Brink.
29 sept. P. Boonsnoppel, wed. van G. den Har
tog. 29 sept. W. Groenendijk, wed. van W. de
Bie.
Ingekomen: Dhr. F. J.Rademaker van
Zwijndreoht. Dhr. J. Perko van Vianen. Mevr.
E. Verwolf-Spek van Tienhov€n. Fam. van
der Poel uit Mau1'ik. Mevr. M. N. C. de Jong
Burggraaff v,an Mee.kerk. Fam. Nagtegaal
van Rotterdam. Dhr. J. M. van der Laan van
'GrOIllin,gen. Fam. Delforge van Goes en ten
slotte Mevr. A. Schep-Schep van Nieuwpoort.
Vertrokken: Mevr. D. Vroon naar Vianen.
Faro. den Boef naar Tienboven. Fam. Hijman
naar Bunnik. Mej. W. A. Streefkerk naar Ke
nya. Fam. v,an Laar naar Berkel en Rodenrijs.
Mevr. G. A. Bunschoten naar Holten. Mej. J.
Middelkoop naar Zeist. Mej. A. de Haan naar
Nieuwpoort en tenslotte de heer P. Oever
mans naar WeI'lkendam.

Het heeft' altijd inspirerend gewerkt op
kunstenaars en schilders als de jachtstoet door
het land trekt. Bij Engelse jachtprenten wekt
het wei eens de indruk dat de weiden altijd fris
en groen zijn en de hemelaltijd blauw, met her
en del' een enkel sierwolkje. Blijvend waren de
rode jachtrokken. de driekleurie:e honden en
de variE!rende paardenkleurem. Helaas waren
veel amateurschilders nog niet in staat de
paarden in galop zo te schilderen zoals de
werkelijkheid is, niet de juiste takt aangeven
de, b.v. met de benen te vernaarvoren dftewel
nallr achteren gestrekt. Toch heeft het velen
niet weerhouden steeds op dit onderwerp terug
te komen, vooral in de herfst met het vaak
veelkleurig blad als de jachtgezelschappen
sierlijke sprongen maken over sloten en
hekken of hagen en beekjes die zich door het
landschap slingeren.
Wat de weersomstandigheden betreft zijn we
nog al eens voor belemmeringen komen te
staan in onze omgeving, de vorst heeft ons al
eens parten gespeeld. Harde grond is niet
geschikt om te rijden voor de paarden.
Hopende dat we op 8 Dec. mooi en geschikt
jacbtweer zullen hebben.

V.

GEMEENTE TIENHOVEN
bevolking september 1979

Overleden: 20 sept. P. W. Manschot.
Ingekomen: Fam. de Boef- van Ameide.
Vertrokken: Mevr. E. Verwolf-Spek naar
Ameide. Mevr. N. B. Visser-van Woezik naar
Giessenburg. Dhr. G. de Jong naar Utrecht.

uit uiteenlopende menu's. Momenteel is er
een nitgebreide wildkaart en ook fonduen be
hoort tot de mogelijkheden. De prijzen zijn
goed betaalbaar. Zeer succe:s;vol is- 'Ook de
truckstop. Hier kunnen vrachtwagenchauf
feurs terecht en zich temidden van koll"ga's
even ontspannen. Er is .zelfs een douche, voor
die chauffeurs, die allang onderweg zijn.

Erg' attent is AC wegrestaurant in de voor
zieningen voor gehandicapten.
Er zijn in het restaurant geen drempels en er
is een speciaal toilet voor invaliden. Voor
blinde mensen is er een braille menukaart
en voor diegenen die niet meer z6 goed kun..
nen zien is er een grootletter menukaart.

De 'rondleiding door de zaak, die ons gegeven
werd door de bedrijfs}eider van AC wegtes
taurant de heel' A. Klinkenberg, bracht ons
ook in de keuken die er goed uitzag. De men
sen die zich met -bet eten' bezig houden zijn
kok of leren et voor.
Tijdens de rondleiding kon de heer Klinken
berg ons ook de zaalacommodat!i.e laten zien
waarov,er AC besohikt. Er zijn' twee zalen,
geschikt voor 20 tot 90 personen, w.aar men
iITlet gezelschappen terecht kan voor b.v. ver
gaderdngen en besprekingen. Men kan dan
beschikiken over een flipchart board, een bord
met ge:kleurde viltstiften, een zwart bord met
krijt, verlengsno.eI'en eM. Het lijkt OlliS dat
AC-wegrestaurant voldoet aan een behoefte
in de omgeving en in aIle opzichten gelegen
heid hiedt om gezellig te tafelen.

verdeI' te kamen, moeten er nieuwe leden bij
komen. Zowel jongens als meisj es kunnen op
geleid worden. Het is tens}otte een edele en
voldoening gevende sport. Crescendo staat on
der de deskundtge I€iding van de beer J. Oly
schlager, trombon1st bij de Kon. Mariniers
kapel.

am nog een vorm te noemen om "Crescendo"
te steunen 1s donateur te worden. U bent van
harte welkom ! !
Kom ·gerust eens orienterend op een repetitie
avond. Ook hier bent U van harte welkom, en
in het bijzonder de jewgd van Ameide en
Tienhoven.
Inliohtingen kunt U ook krijgen bij de leden
v·an ooze vereniging.

11.00 uur aankomst van de deelnemers in
het dorp op het gemeentelijk terrein bij"het
Spant". . .
11.30 uur ontvangst van bet jachtgezelschap.
in het historische gemeentehuis op de Dam
door de Edelacbtb. Heer Burgemeester
Bakker, burgemeester van de gemeenten
Ameide en Tienhoven.
12.15 uur presentatie van de meute door'de
Huntmaster en het deelnemende jachtge
zelschap.
12.30 uur vertrek der jachtstoet naar het
jachtveld "de Koekkoekswaard" in Tienho
ven.
13.00 uur aankomst op het jachtveld waar de
honden ontkoppeld worden, en de jacht over
de uiterwaarden langs de Lek een aanvang
zal nemen, welkejacht voor het publiekis te
volgen via de Lekdijk en de ruilverkave
lingswegen.
16.00 uur einde der jacbt en aanbieding van
de pens aan de meute.
17.00 uur het jachtgezelschap hoopt de
afterhunt te kunnen houden in hotel
restaurant "het oude Koetshuis", in
Ameide.

Zo U Wei begrijpt en kunt lezen blijft op deze
wijze op het platteland de historie behouden,
want het is en blijft een altijd weerfascinerend
schouwspel, zowel in de.h~rfstals in de winter.

Ruim anderhaIf jaar geleden werd AC-weg
restaurant Meerkerk geopend. Niet alleen
mensen die onderweg zijn (chauffeurs, vakan
tiegangers enz.) blijken bet restaurant te be
zoeken, maar ook veel mensen oit Meerkerk
en omgeving maken gebruik van de verschil
lende mogelijkheden die bet restaurant biedt.

In het zelfbedieningrestaurant kan men vIat
een keuze 'maken :uit ·de Dverzichtelijke vitri
nes, en het tweede kopje koffie is altijd gra
tis.. De kinderen kunnen in de speelhnek met
elkaar spelen.
Men is in het restaurant tach erg ingesteltd op
kinder,en. Er zijn kinderboeken, speciale kin
dermenu's en er iseenbabyroom, waar men
de allerkleinsten even rustig kan versohonen.
Verder heeft het wegrestaurant een eethuisje
waar men aan de gezellig gedekte tafeltjes
vriendelijk wordt bediend. Men heeft keuze

.Een schitterend schouwspel staat ons weer te
wachten op Zaterdag 8 december, dan komt de
Soestdijkse ri}en jachtver. met de meute weer
naar onze omgeving, om ons te laten genieten
van de aloude jachttaferelen, die zeerzeker
weer vele camera's in beweging zal brengen,
om deze unieke slipjacht in eigen omgeving te
filmen: Deze jacht wordt weer georganiseerd
door de landelijke rijver. "de GiessenruiteI's",
die hun leden zowel in Ameide alswel in de
naaste omgeving heeft wonen, die dan 'graag
aan dit evenement deel nemen. Leden van de
diverse rijverenigingen uit de regio worden
ook als gasten uitgenodigd, evenals individuele
introduce's. Wanneer er in de omgeving
eigenaren zijn van paarden die geschikt zijn
om een jacht mee uit te lopen en de deelnemer
in het bezit is van behoorlijke jachtkleding en
niet in de gelegenheid zijn om aan dergelijke
evenementen deel te nemen, dan· kunnen ze
kontakt opnemen met het bestuur del' orga
niserende vereniging, tel.: 01836 - 1331, om zich
voor deelname aan te melden.
am U een overzicht te bieden van de
ctagindeling, dan kunt U het volgende noteren:

De naderende slipjacht
1979

"Crescendo" heeft medio september j.1. baar
80-jarig bestaan herdacht. Onze vereniging
heeft tijdens de gehouden receptie, alsook
'8 avonds met het optreden van "Crescendo"
en het gastkorps Brassband "De Bazuin" te
Leersum erg in de belangstelling gestaan.
Hartelijk dank namens bet bestuur van onze
vereniging.

Crescendo heeft j.1. zaterdag deel genomen
aan het concours van de ChI'. Bond VOOI' Har
monie -en Fan£aregezelschappen
Crescendo kwam nit in de 2de afdeling Fan
fare en behaalde 298'12 punten, dus een Iste
prijs. Zij waren op een na de beste van de 6
korpsen. Een -niterst mooi resultaat !
Maar om gezond te kunnen blijven bestaan en



Elke vrij~.agmorgen van 8.00 -12.00 uur
staa~ WI] achter het gemeentehuis in
Amelde met:

een groot assortiment
hollandse en buitenlandse
kaassoorten.

· .~

U BELT EN WIJ BEZORGEN
TUINGROND VULGROND
TUINTURF ZAND

POTGROND GRIND
COMPOST MIJNSPLIT
en diverse soortan VERHARDINGEN

Tevens verzorgen wij al uw grondwerk
en verharden paden en terrainen.

Wij verhuren oak kranen, kippers en shovels.

M. H. VAN T008 B.V.
Weth. J. de Jongsl. 35, LEXMOND

Telefoon 03474-1457

Polaroid 1000

89,·

~et de unieke automatische belichtings rege
Img ~??r middel van zonne-energie. (Geen
ba~~enJtJes meer nodig).
Alt'Jd exact nauwkeurig belichte foto's
Ee.nvoudlge bediening: alstand inst~l1en
knlppen - klaar.
Samen met elektronenflitser en tas

Crezee prijs 317,-

t De gOed>··,
er Were/d. flokOOPste

beme~~:;;~~1 VOOr al d' anaf f 315
gInn Ie het k Ie *

VOor el:~ teyinde~a~ lastig' ,"
apla/ie d at ze lilt moete •._ _ _ _ e deur ~n·dan·kon., Voor de z

Stuur _ _ ,elf kOP;e P1eerder Oonu_
zo' meso /' -_ Simp I ren 'tl .n3Mko ~mforrn . --_ bell e.Netz· .sheef
Naam PleermaCh~::: over -, bljv6n. Naar Ssimpel als

Adres I orbee/d. w 3M'dea/er

P~ko~ I
Woo .....nlJ/aats .. ".,........ f---., ......:i~,~:~~. :./

~-- ---

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

polaroid
PolaSonic
AutoFocus

5000

269,·

""":L.f""":7\./:

polar6iCl
Vraag om een gratis demonstratieen aile
bijzonderheden over polaroid's unleke foto-

garantie.

polaroid camera's bieden u keus en veelzijdig
heid. Vanaf de polaroid 1000, de sllmste dlr~kt
klaar camera ter wereld, tot de revolutlonalre
AutoFocus camera's die zichzelf scherpstellen.
U vindt altijd het ideale feestgeschenk.

polaroid heeft
een cadeau voor
iedere beurs



Op de £oto cen bIij verraste burgemeester C. Bakker, die van raadslid Provoost een rode
tulp (hoe kan het ook anders) ontving wegeus het feit dat hij 1 jaar burgemeester was. Wij
vanden dit cen leuke geste en bovendien .origineel..
Was dit intermezzo reeds cen voorbode van cen zakelijke en ontspannen vergadering (dit in
tegenstellin.g' tot de vorige raadsvergadering) of was de op proef opgestelde geluidsinstallatie
hier mede debet aan?
Wij hopen, dat men spoedig tot aanschaf van deze installatie zal overgaan.

Pressers

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 TEL 01836 1229

NIEUWNIEUW

de ontstane kritiek op de inspraa,kavond ont
lopen.Geef m,aar een nieuwe rondweg, dan
zijn we klaar en van de kritiek af.
Wethouder de Kruyk vindt d'it praten net zo
verwarrend als een inspraakavond. J e loopt
inderdaad het rli.sico als er zoV'eel kritiek is,
dat er hel,emaal niets meergedaan wm·dt.
Hij kan de brief van de bewoners niet be
grijp,en en steIt dat men weI moet weten waar
men over pfiaat. Een gemeentebestuur zit voor
iedereen dus ndet all-een voor 1 straat. Vanuit
de raad is goouggereel1d dat de J. W. van
Puttestr,aat verbeterd moest Wlorden. Dit is
nu met dit voor~tel gedaan.
Ametide is niet z-o,groot dat van mngwegen ge
spr:okren kan worden. De gemeenschap !is meer
gediend met goed begaanbare wegen dan met
del1gelijke dingen. Dan kan beter een gemeen
schf.lppeli.jke voor:m.ening, met eigen irubreng
gehalv'eerd worden.
Het is nlet zo dat alleen aan het vr.achtver
keer ,gedaohLis. Hij wi! graag precies weten
wat er nu .gedaan fioet worden.
De heer van Oort is ervan overtuigd dat dit
plan niet volmaakt is, maar hij blijft er aohter
staan. Er mo.et iets ,geheuren, dat is zeker.
Vooral de aandaoht V'oor de 'Vioetgangers en
wielrijders is een goede zaak
De rondweg zal niet alles oplossen, denk hier
bij aan de bBdrijven in de binnenstad.
De voorzitter antwoordt dat met dit plan aan
beide partijen aandacht is gescihonken, maar
zeker met name aan de voebg,angers.
De heer Veenvliet is blij dat het college zijn
sUgigestrie nliet serieus' gooomen heeft en hij
staat volkomen achter ddt voorstel.
Mevrouw van den Berg heeft het vermoeden
dat na de verbetering v,an de ,afrit het vracht
verkeer zal toenemen. Zij wil niet alles stag
neren, maar bij 7)o'n ,grote uitgave is het in
'schakelen van deskundigen een g'oede zaak
Zij gelooft niet dat we erzijn met dit plan,
want er zal zeker. ook geld-uitgetrokken mo~

ten worden V'Oor de Hogewaard.
Om een hogere urgenute te verlenen aan de
nieuwe weg wi.! zij graag benadrukiken. De
bewoners van de J. W. v. Puttestraat zijn nJiet
van een foutief standpunt uitgegaan. Hoewel
het college met een voor hen gO'sd plan is ,ge
kom,en, geloof ik niet d-at iedereen hiermede
zo gelukkiig 'so
De heer Provoost wi! het college complimen
'teren met het vUl1ige pleidooi voor hun plan.
Hij heeft nog 2 punten, n1. de rijweg wordt
smaller vollgens de Vioormtter, volgens hem is
dit niet zo, omdatJ als de auto's er nlet ge
pal1keeDd staan het rijgedeelte breder is.
Het tweede punt is het wBghalen v·an een ge
deelte tuin. Zijn de bewoners voldoende doO'r
dr-ongen van dit feit, vr:aagt hij zich af.
We moeten doordrongen zijn van het feit, dat
parkeerhavens in de praktijk ook gebruikt
worden als rijweg. .
Hij vindt -bet voorstel niet volmaakt, maar
kan eI'lIDede akkoord glaan, behalve dan de
parmeemavens.
Mevrouw van den Berg stelt nadrukikeli.jk dat
zij niet met het voorstel akkoord kan gaan.
Zonder hoofdelijke stemming wordt vervol
'gens comform het voorstel van burgemeester
en wethouders besloten.

Afwrijvers om uw album
leuk te versieren.

1 pakje a 2 vel, 2 kleuren

Natuurlijk bij

Hier hoeft verder niets achter gezocht te wor
den.
Mevrouw van den Berg merkt op dat zij reeds
maanden geleden een gesprek heeft gehad
met de voorzitter over dit punt en zij heeft
willen huren of kopen, de keuze lag bij de
viOorzitter. Zij is verder niet geheel overtJui,gd.
Verkoopbeleid woningwetwoningen 1979 
1981 wOl1dt nu goedgekeurd. leder raadsltd is
nu ten dele tevreden. Mevr. van den BeDg die
de vorigevel1gaderli.ng B. en W. steunde, stemt
nu tegen.
Er zal de komende 3 jaar geen wonoingwetwo
ning verkocht worden.
'Plan herstraten en reconstructie M,oleristl"Jaat
en J. W. v. Puttestraat.
Mevr. v. d. Berg ziet problemen in de afrit
J. W. v. Puttestraat - is te aantrekkelijk ge
maakt - heeft bezwaren tegen trottoirs tot
boven aan de dijk. Zij heeft de indruk dat
meer aandacht aan vrachtverkeer is geschon
ken dan aan vei.1igheid bewoners. Zij zou
graag onderzoek en ,advies v,an verkeersdes
kundigen zien.
A. Verslnis 'is blij dat op de inspr,aakavond er
veel bewoners aanwezig waren. De grote
snelhetd zal weI meev.allen. Hij vraagt begrip
van bewoners v. PuttestJraat 'en Molenstraat
voor de verantwoordelijkheid van het ge
meent€lbestuur voor het gebeuren in het hele
dorp.
Het plan be-oogt een grote verbetering. Pro
voost is van mening' dat herstrraten nodig is.
Is ook bang dat 'men. harder zal glaan rijden.
Pal1keerhavens zijn ntet direkt noodzakelijk.
Wi! evenals A. Viersluis graarne aangegeven
route. B. Bor vindt het een goed plan i.v.m.
Iigging bedrijfsterfllPin.
De voor:citter antwoordt dat de straten in fei
te SIDlaller worden - dus geen stimul·ans
voor harder rijden. Door breder wordende
trottoirs meer bescher.ming voor voetgangers.
Aantrekken van deskundi'gen is ni'et ll'odiirg
omdat aIleen verkeer wat in Ameide moet
zijn er gebruik van zal maken.
Het voorstel van de heer Veenvliiet is een
voud'ig maar niet haalbaar. U wilt hiermede

Huisje Areke (Kerkstraat 2) wordt
verkocht. (Gegadigden kunnen
zich vervoegen ter sekretarie)

Vit de Raad van Ameide
van 18 oktober

Aan~oop boerderijvan Boetzelaer (v d.
Bro€lk) is ,goedgekeurd en oak weer doorver
kocht aan firma Blom (antiquair) te Amelde.
Men treedt toe" tot bet Centraal Instituut Vor
ming en opleiding Bestuursdienst.
Er valt een principe beshiit tot verkoop
Kerkstmat 2 (huisje Areke). Aile r,aadsleden
waren van mening dat bij verkoop dit unieke
pandje ten goede ZiOU moeten komen ten drien
ste van de gemeensohap. Dus men denkt aan
iets wat het stadsheeld verlevendigd.
Mevrouw van den Berg zegt dat zij zich al
tijd heeft geinteresseeDd voor het huisje van
Areke vanwege de unieke Hgging in het
stadsbeeld. Voor haar stond vast dat het ten
goede m'oest komen aan het ameides belang.
Daardoor werd zij met een ander belangheb
bende en wilde het huren of kopen.
Bij deze trekt zij haar aanvrraag in ,en ver
zoekt zij het college te bevODderen dat de ge
hele bevolking baat bij de nieuwe bestem
ming krij gt.
Het heeft haar verbaasd dat het college haar
motieven niet als zuiver herkend heeft ,en dat
zij 'm:iddels een s~~!,iiyen, wat een nauwelijks
verborgen agresSlie in zlich !had, vernarn welke
sancmemaatregelen tegen haar vragen geno
men ~unnen worden.
De voorzitter antwoordt dat het college en de
raad dit pandje altijd aan de ameidese ge
meenschap ten goede hebben willen laten ko
men. Het college is van ,mening dat als er een
bestemming geweest zou zijn, dit best wrat
,gekoot zou mlOgen habben. Maar deze bestem
min.g is er 15 jaar niet geweest. Er is. geen
vereniging geweest die dit heeft willen ge
bruiken en daarom tis afstoten nu het mid-del
VQor een betere oplrOSsing.
Mevrouw van den Berg behoeft zich niet ge
grieft te voelen want het besluit tot V€rkoop
was voor het college al .genomen voordat de
brief ViaI1 haar binnen kwam. Er lagen boven
dien ,al eerdere verzoeken, zowel mondeling
als schriftelijk.
Ten overvloede hebben wij u dan nog mede
gedeeld welke sancties er Vlolgens de wet zijn
als een raadslid dit pand zou' huren of kopen.

~---,



Op de internationale vakwedstrij
den SLAVAKTO 1979 te Utrecht
ontvingen wij

een GOUDEN medaille
voor onze produkten: KOOK
WORST, ROOKWORST en
HAUSMACHER.
Omdat wij in de rubriek: gekook
te en leverworst soorten het
HOOGSTE AANTAL PUN.
TEN van de Siavakto hebben
behaald, werden wij tevens uitge
roepen tot

NATIONAAL KAMPIOEN
Wij zijn bijzonder trots op deze
hoge onderscheiding.

---~

~~~~********

Ter gelegenheiddaarvan willen
wij u deze week onze bekroonde
produkten aanbieden voor een
SPECIALE PRIJS

100 gr. Kookworst voor 95 ct.

100 gram Leverworst voor

~
75ct.

K Simon Muilwijk
Dam 9, tel. 01836-1395, Ameide

Wa8rom zou U 'I met minder doe"

GRANDIOZE TOPAANBIEDING
In echt Runderleder. T. N. O. getest. Oiverse modellen.
Zie onze etalage 1 + 2 + 3 zits 3540,.
Wij ruilen oak Uw 1 + 2 + 3 zits 3186,-
oude bankstel 2 + 3 zits 2726 •

*J. HAM E RL I N G
Dorpsstraat 73 - 81
LEXMOND - Tel. 03474-1275, bgg. 1375.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Tot 31 december 1979: ~

~ Annie Oosterbroek-Dutschun ~

~ TUSSEN DE AKKERS ~
~ BLOEIT DE L1EFDE ~
i) Deze nieuwe trilogie bevat de baaken: ~
~ Het huls aan de drlesprong, De hemel ~
~ Is nlet altijd blauw, Stijntje. ~

~ Het lezen van deze prachtige streek- ~

" romans is een bnvergetelijke ervaring. ~

~ Totaal632 biz., ~

~ geb. met een sfeervol omslag. ~

~ Normale prijs f 29,50 ~

~ NU SLECHTS f 14,75 ~

~ Uw voordeel f 14,75 ~

~ ~
~ ~
~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~e~~~~~~

1 Olympia Copieermachine.
Copieen van de rol. Nieuw ±
f 3000,- voor f 1250,- ex.
b.t.w.

1 3M Copieermachine (half
automaat) f 200,- ex b.t.w.

Het SMULBOEKvan Libelle
is weer uit, 750 receptan

voor maar 14,95

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

*

Voor pakjesavond vindt u bij ons
een ruirne kollektie geschenken
voor jong en oud

Korn vrijblijvendkijken

Anta Liefhebber

Uw lievelingsfoto verkieind
op metaal gemonteerd op
b.v. broche. theelepel,
hanger, ring

slechts 14,95

Bestel nu al vast uw eigen
kerst-nieuwjaars kaarten
met uw eigen foto er op.
Bij bestelling van min. 10
foto's, ontvangt u de op
plakkaarten en enveloppen
er gratis bij.
Foto's worden zelfklevend
gemaakt zodat u ze aileen
hoeft op te plakken.

FOTO - ALBUM
formaat 30 X 25, 50 bladen.

Nu slechts 19,95
Natuurlijk blj

CREZEE AMEIDE B.V.
DA'" G TEl. 013361229

Dorpsstraat 46
Telefoon: 03474 - 1415

Lexmond

G. Graveland en In.
Dorpsstraat 50 - Lexmond
Tel. 03474 - 1516

Zelf behangen. Plaktafel gratis
te leen.

Wij verhuren ook een afstoom
apparaat.



Shlt Nicolaas 10 november op grootse wijze
binnengehaald in Meerkerk

PERSBERICHT
De in het kader van het J aar van het Kind in
Ameide en Tienhoven gehouden collecte van
het Nationaal J eugd Fonds - het fonds van
Jantje Beton - heeft in totaal f 625,- opgel:!racht.
Hierdoor kunnen op korte termijn verschil
lende jeugdverenigingen allerlei - soms lang
bestaande - financiEHe wensen in vervulling
doen gaan.
Op landelijk niveau geeft het Nationaal Jeugd
Fonds met het overige deel van de opbrengst
steun aan tientallen concrete projecten van het
jeugd- en jongerenwerk,zoals speelplaatsen;
kinderboerderijen, clubhuize-n, speel-o-theken
e.d.
Sinds.de start van het Fonds kon op deze
manier het forse bedrag van ruim twaalf
miljoen gulden worden uitgekeerd.
Het plaatselijk actieteam dankt iedereen voor
zljn bijdrage.

"De Lekpongers"

C. P. B. avond met l'Oreal (Kerastase)

5-5
8-2
7-9
7-3

0-10
6-4
7-3
1-9

"Tijdens de bootreis van Sint Nicolaas gewel
dige slagregens - bah, wat een land,en dan te
denken ciat ik net uit mijn warme· vaderland
kern", aldus, Sint Nicolaas toen wij hem
begroetten aan de haven aan de kleine
kanaaldljk.
Euphonia met drumband.speelden er lustig op
los toen de boot aanmeerde en ZQwaar de zon
doorbrak.
De Sint klom op zi/,'n schimmel. Begeleid door
zijn zwarte Pieten egaf de goedheiligman zich
naar het gemeentehuis alwaar burgemeester
en row. den Breejen met de beide wethouders
de Sint op het bordes van het gemeentehuis
ontvingen.
Sint Nicolaas sprak zijn waardering uit voqr de
O.V.M. omdat de baten van deze aktie bestemd
waren voar Unicef.

De C.P.B. afd. Ameide en Tlenhoven hleld op
maandag 22 okt. j.l. een demonstratie avond.
Deze werd verzorgd door kapsalon de Wit en
l'Oreal, waarvan Kerastaseeen onderdeel is;
Voor de pauze werd het huishoudelijk gedeelte
van de vereniging afgewerkt, waarin naast
opening-notulen en informatie over het leden~
bestand, ook mevr. Kraayeveld, onze rayon
leidster, aan het woordkwam.
Zij hield een warmpleidooi voor de bouwsteen
aktie '79/'80, die door het bondsbestuur van de
landelijke C.P.B. op touw Is gezet voor aankoop
van een nieuw pand in Den Haag.
In de pauze werden "bouwstenen" verkocht en
het resultaat was geweldig.
Na de pauze kwam mevr. Verstegen, een
demonstratrice van l'Oreal aan het woord.
Twee dames hadden hun medewerking toege
zegd voor een behandeling. Het haar van mevr.
v / d Broek werd gewassen en daarna behandeld
met Keraplasme, een nieuw produkt van dit
merk.
Daarna is mevr. v/d Broek meegegaan.naar de
kapsalon, waar het haar verder verzorgd en
gefohnd werd

Wij fietsen
U nog niet?

Sinds enige weken kunt u 's morgens vroeg in
de weekends, kleine groepen, zich min of meer
als wielrenners gedragende, fietsers tegen
komen in Ameide. Deze enthousiaste manneri,
vrouwen ontbreken helaas nog, vinden het fijn
om zich eens in de week een uurtje flink in te
spannen. Misschien heeft u ook weI eens aan
een dergelijke aktiviteit gedacht en zou u best
mee willen doen nu zoiets min of meer wordt
georganiseerd. Ais u belartgstelling hebt, kom
dan op zaterdag- of zondagmorgen om negen
uur bij Het Spant.
U bent van harte welkom. Alles wat u nodig
hebt is wat energie en een goede fiets.

MEDEDELING
Zoals u allemaal wellicht zult weten, heeft de
Chr. Muziekver. "Crescendo" uit Ameide,
nieuwe uniformen.

Jammer dat dit officieele gedeelte letterlijk en
figuurlijk in hetwater viel - niet aIleen
vanwege de toen vallende regenbui, maar ook
vanwege de zeer slechte geluidsinstallatie. Het
was niet te verstaan.
Daarna begon de grandiQze rijtoer door aIle
straten van Meerkerk.
Overal wuivende ouders met kinderen in de
straten.
Om circa 4 uur begon de prijz~nregenvan de
10.000 bonnen uit de metershoge kraan.
Wat een pech - het begon weer te regenen 
maar wat een fantastischgezicht.
Honderden naar de bonnen duikende kinderen
vallend in,de modder.
Het gevolg was honderden zwarte Pieten met
modder besmeurde en bespatte gezichten.
Wij dachten - toch een geslaagde ontvangst.

Ook mevr. IJzerman ging mee en kreeg in de
kapsalon. een behandeling. Intussen vertelde
mevr. Verstegen erg veel overhaar-hoofcf.en
huidverzorging. Ook kwamen veel voorko
mende haarproblemen aan de orde, zoals vet
haar, droogen'springerig haar; dor,haar, roos
en haaruitvaJ: Op al deze problemen ging mevr.
Verstegen in en vertelde wat' de beste
behandeling er voor was.
Na dit referaat kwamen beide dames uit de
kapsalon terug met kapper de Wit.
Ze zagen er beide goed verzorgd uiten ook na
heftige bewegingen· met het hoofd, viel het
haar weer soepel en in het goedemodel.
Na al dit weI en wee over haar- hoofd- en
h uidverzorging kunnen de leden na afloop nog
hun haar, laten testen en krijgen dan een
kaartje met daarop het advieswat de beste
behandeling van hun haar is.
De avond werd besloten door de 2e presidente
mevr. v/d Leeden, met het gedicht "Amen" uit
een bundel van Nel Benschop.

De volgende vergadering hopen we te houden
D.V. maandag 19 nov. Dr. Terra uitAmersfoort
zal dan spreken over homeopathie.

Deze uniformen zijn aan de dag van vandaag
niet goedkoop, en zijn bijna onbetaalbaar voor
iedere vereniging.
Daar de vereniging niet alles kon betalen,
hebben de leden zelf ruim de helft van het
totaalbedrag bijeengebracht.
Doch dit was ook nog niet voldoende"zodat wij
tot het Anjerfonds, een verzoek richtten
hieraan mee te betalen.
En, dames en he:ren,dat hebben zijgedaan en
wei met een gift van f 2.000,-.
Daar zljn wij het Anjerfonds heel erg dankbaar
voor.
Dit is niet ~e eerste keer, dat het Anjerfonds
ons te hulp schiet, ook met de aanschaf an onze
nieuwe instrumenten (3 jaar geleden) hebben
zij ons geweldlg geholpen.
Daarom-vonden wij het een goede zaak hieraan
bekendheid te geven.
"Anjerfonds", nogmaals hartelijk dank.

Ameide, november 1979 Het Bestuur van de
Chr. Muziekver. "Crescendo".

Uitslagen tafeltennis vereniging "De Lekpong..
ers" na de Ie. helft van de competitie.
Ie team 4e klas D
10 okt. Dordrecht 12 - Lekpongers 1
18 okt. Lekpongers 1 - Drivers 5
25 okt. Lekpongers 1 - Gebe 1
30 okt. Serve 3 - Lekpongers

2e Team 4e klas H
4 ok!. Lekpopgers 2 - Plet Hein 1 6-4
9 ok!. Wameh I - Lekpongers 2 10-0

16 ok!. Glashuis 9 - Lekpongers 2 3-7
250kt. A.T.V.Landy 4 - Lekpongers 2 1-9
1 nov. Lekpongers 2-Merwemeppers 28-2

3e Team 5e klas F
2 okt. Pap. drecht 11 - Lekpongers 3
9 ok!. Ai/eta 4 - Lekpongers 3

18 ok!. Drivers 7 - Lekpongers 3
1 nov. Lekpongers 3 - Nieuwpoort 6

4e Team 5e klas I
4 ok!. Lekpongers 4 - Noordeloos 2 10-0
9 ok!. Vriendschap 8 - Lekpongers 4 9-1

18 ok!. Lekpongers 4 - Damen 2 5-5
23 ok!. Seve 6 - Lekpongers 4 3-7
1 nov. Nieu.;vpoort 5 - Lekpongers 4 8-2

5e Team 5e klas J
4okt. Lekpongers 5 - Dordrecht 19 3-7

10 okt. NieuwpoorL7 - Lekpongers 5 5-5
19 okt. Ni/eta 5 - Lekpongers 5 2-8
25 ok!. Lekpongers 5 - Damen 4 5-5
29 okt. Sliedr.Sport 8 - Lekpongers 5 7-3

WEDSTRIJD PROGRAMMA 2e HELFT
VAN DE COMPETITIE.
Ie Team 4e klas
15 nov. Lekpongers 1 - Dordrecht 12
19 nov. Drivers 5 - Lekpongers 1
29 nov. Gebe I - Lekpongers I
13 dec. Lekpongers I - Serve 3

.2e Team 4e klas-
8 nov. Piet Hiew 1· Lekpongers 2

19 nov. Lekpongers 2 - Damen 1
22 nov. Lekpongers 2 - Glashnis 9
29 nov. Lekpongers 2 - A.T.V.Andy 4
11 dec. Merwemeppers 2-Lekpongers 2

3e Team 5e klas F
8 nov. Lekpongers 3 - Pap.drecht 11

15 nov. Lekpongers 3 - Ni/eta.4
22 nov. Lekpongers 3 - Drivers 7
13 dec. Nieuwpoort 6 - Lekpongers 3

4e Team 5e klas I
6 nov. Noordeloos 2 - Lekpongers 4

15 nov. Lekpongers 4 - Vriendschap 8
22 nov. Damen 2 - Lekpongers 4
29 nov. Lekpongers 4 - Serve 6
13 nov. Lekpongers 4 - Nieuwpoort 5

5e Team 5e klas J
6 nov. Dordrecht 19 - Lekpongers 5

15 nov. Lekpongers 5 - Nieuwpoort 7
21 nov. Lekpong~rs5 - Ni/eta 5
27 nov. Damen 4 - Lekpongers 5
12 dec. Lekpongers 5 - Slied.Sport 8



Berenvesten
normaa~

nu49,"

Jeep ribbroek
maat 26 tim maat 33
grijs, zwart, marine,
roest, paars en bruin
normaalft;"- en~

nu4S,"

Extra
voordelige tweed

en ruitrok
normaal~

nuZS,"

BOETIEK

Tot ziens "ij

75,· normaal~
49,· norm"';lj.1<9lf

45,· norma.I~·

Landlubberspijkerbroek
normaa%

nu49,"

Positie jurken en
overgooiers

Posilie broeken

Positie kielen

Ribfluwelen kinderovergooier
malen 92 11m 164

normaal~en~

nu 19," en ZS,"

Door ruimte gebrek zijn er verschillimde arti
kelen waar we mee gaan stoppen, net nieuw
binnen gekomen en nu reeds in de
"Top aanbiedingen van deze week"

Profiteer snel van dit voordeel.

Stra""e r.o""en normaa~ }
halve dr"el·ro""en normaa~- 49,"
plool ro""en .

Bovendien leuke St Nicolaas geschenken. Zoals: riemen in vele modetinten, mutsen en bijpassende
$'jaals,wanten en handschoenen, overhemden, sokken, spencers enz:Voor de kinderen een leuke verrassing tijdens
de SI. Nicolaas aktie. .

Hoofdstraat 48

Wollen pakie van~ nu ISO,"
Jurken normaal~nu 75,"
Pakies normaalj.31(. nu 95,"

Sl NICOLAAS AANBIEDINGEN

VOORUW
ZEKERHEID

een vertrouwd burG
voor snelle en korrekte
alwikkeling van al uw
schadeclaims:

Badstol keukendoek

Pracht badhanddoek

Velour kussen kyoor op ae nan
2 persoons Ilanellen lakans
Gebloemd

Sierkussen, velour
in diverse kleuren

nu 2,50
5,00

10,00

20,00

25,00

DEKRUYKb~
assurantien

Deelnemer 51. Nicolaas aklie.

esker
eubelen
anufakturen

Broekseweg 4 - Ameide - Tel. 01836-1701
Fransestraat 15 - AMEIDE

tel. 01836-1235-1453-1461-1773



Een grote sortering
breigarens en borduurwerken

o.a. kussens, smyrnakleedjes en
stramiens

Gewoon leuk om weg te gelien

Vooral met Sint Nicolaas

KWALITEIT IN

Uart;gheid ....·14

YOORSIKTrRItLW·AYOHD !

VLEES en VLEESWAREN

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN

Elke woensdagmorgen
zilling in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836 - 1595

b.g.g.: 1298
Ameide

HANDWERKEN

Nieuwstraat 2
Teleloon: 01836 - 2051

Plieger

Ameide

P.s.
Onze speculaas
kent U loch?

"an ':Dyk'6 .f'
LUXE BROOD- en
BANKETBAKKERIJ

Dorpsstraat 56
Teleloon 1282
LEXMOND

NATIONAAL KAMPIOEN

Fransestraat 27

SLAGERIJ J. v. d. HEK

Belt u even naar:

Deelnemer SI. Nicolaasaktie

Niet aile Hout, is eikenhout
Zo ook, met BOTERLETTERS
aileen de beste kwaliteit
Boterkorst en amandelspijs
geeft een fijne letter
En dat willen Wij U Brengen.
Voor een met recht, heerlijk
avondje
van Sint Nicolaas tot Kerst

ONZE ROOKWORST WERD BEKROOND
MET DE GOUDEN ROOKWORST.

Het boeiende
kontrast.
Een hedendaagse
vonngeving brengt
de puurheid van
zilver volledig tot
uiring. Voor ann·
band, riog en
medaillon gezet met
onyx is uitgegaan
van hetzelfde
antwerp met een
"fmishing touch";

Annband f 179,
Ring f 63,-
Hanger f 75,-

Voorstraat 21
Telefoon 01842 - 1650

GROOT - AMMERS

HARRY MULDER
JUWELIER - HORLOGER

esker
eubelen
anufakturen

Schoonheidssalon j. lauret-bastinck
Lekdijk 42 Ameide
Teleloon: 01836 - 1937

GEOPEND OP DE KOOPAVONDEN.

Fransestraat 15, tel. 01836·1235,1461.1453 en 1773.
Ameide.

Nachthemden in vele modellen - kleuren en maten
voar dames en meisjes.

Pyama's in tricot - lIanel - satijn.
Streep - Uni. Gewerkt. Voor heren en jongens.

Lakens in Flane! - katoen.
Ellen - streep - stip - bloem - borduur - blok.

Sjaals in wol • dralon - streep - ellen - jaquard.

Handschoenen in leer - vinyl - wol - dralon.

Kleinmeubelen I.n eiken - noten -wenge- bali bruin.
Poels - mimisets - lektuurbakken - kapstokken 
spiegels - paraplu standaars - lauteuils - tele
loonkasjes - bloemtaleltjes - div. kasjes.

Zie onze etalage en onze seciale Sint Nicolaas talel
binnen.

Sint Nicolaas

Deelnemer Sint-Nikolaas-aklie

Voor geurige SI. Nicolaas geschenken
bedien ik u op uw wenken.
Wilt u olie 01 zout in uw bad?
Ais u hier kijkt vindt u wei wal.
Misschien geefl Sintliever iets met een kleurtje,
een lak voor de nagel, een schaduw voor 't oog.
Sint kan zich hier goed laten adviseren
met welke kleur hij "met stroop" moet smeren.
Ais Sint echt niet weet wat het moet zijn,
is oOk een kadobon wei heel lijn.
Kortom, in de schoonheidssalon op de dijk
is van alles te koop en te kijk.
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De Jong's
Machinelabriek B.V.
Producente van o.a.betohmolens, bouwliften, dumpers en
"Equipe" aanhangwagens, vraagtwegens uitbreiding
van productieruimte opkorte termijn:

Oak degenen die hier voor opgeleid willen worden,
komen in aanmerking.

wij kunnen u bieden: goed loon, reiskostenvergoeding.
gratis werkkleding, etc.

DEJONG
VIANENHOGELANDSEWEG 80 - VIANEN

Telefoon 03473-3544

De Jong's
Machinefabriek B.V.

PlaaVBankwerkers
Carrosseriebouwers/C02·lassers
Bankwerkers/Monleurs

Maak uw DIEPVRIES rendabel

VAN DER HAM VEEVOEDER
grot. waant 42 - noordeloos

tel.: 01838-1235

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

Wij leveren aile soorten
RUND· en VARKENSVLEES ult elgen
slachterlj

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

Heelt U het al gemerkt ?
Heeft U onze etalageal gezien ?
We zijn ruim gesorteerd in HOUTEN FOTO·
L1dSTdES, voor elk formaa!, zowel rechthoe
kig als ovaal.

Wegwijzertje

Opening 19 november 1979

hiermede hebben wij het genoegen
Ute mogen mededelen dat ons restaurant
geopend wordt op 19 november 1979.

Een hoogwaardig culinair product
in combinatie met de ongedwongen
ambiance van een oudhollandse
kaasboerderij is de basis voor Uwgezellig
avondje uit. zakenlunch en zakendiner.
bruiloft of andere feestelijke
gebeurtenis.
Wij hopen Uvele malen te mogen begroeten.

TE KOOP
Witte trouwjurk m. 38-40 met
aile toebehoren Lz.g.st.
Wasketel. Butagas geiser. Lego
o.a. trein, huizen, gebouwen,
auto's anz. Kleine of grate
elektrische train met veel asse
soires "Fleismann". Voetbal
spa!. Alles z.g.a.n. t.e.a.b. Tel.:
01836 - 2095.

TE KOOP
Riete" kuipstoel, enigst in zij"
soort. Pro n.o.t.k., plus stukken
marmer. was vroeger onze
schoorsteen, t.e.a.b.
Toistraat 18, Meerkerk, tel.:
01837 - 2245

Wij betalen goade prijzen vaor
Uw Dud-load, koper, zink en
oude secu's. Wordt afgehaald.
C. VerslUis sr.
Metaalhandel.
Slingerlandstraat 38. Meerkerk
Tel. 01837-1264. ~.)

Te Koop:
Stalen balkan aile mate" en
lengten, nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - cecalu.
buizen, hoekiJzer, betonijzer,
platijzer, platen. rijplaten.
Na telefonische afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk.
leI. 01837-1264.

Hans van Neijenhof
Anton Dijk

Botersloot 1
Tel. 01838-1969
4225 PR NOORDElOOS

Els van Neijenhof
Ann Dijk



NATUURLlJK.!
Ook U zorgt 5 december weer voor een- ver
rasslng III

* EEN PAAR SCHOENEN, LAARZEN of
PANTOFFELS geven, maakt die verras
sing duurzaam'! I

Ook in onze huishoudelijke, luxe en speelgoed aldeling

VELE LEUKE

GESCHENKEN

Firma H. Verhoef
DE ZAAK om gerust eens binnen te stappen

Beste .

Sinterklaas die heelt vernomen
in 't ijzerwinkeltje zien ze u graag komen

Voor gereedschap en voor vert
voor de woning 01 het erl

Voor de tuin en nog veeI meer '
komt u naar ons, ja keer op keer

Tegen winters koude voeten
zou u aan de klompen moeten

Ook hebben we veel ijzerwaren
je kunt er elke klus mee klaren

Het is nu toch de tijd van rijmen
we hebben zeker 30 soorlen Iijmen

En als u zo van knuts'len houdt
dan koopt u toch bij ons u hout

Voor het Iijstwerk en bijou
komt u ook maar naar ons toe

Ten laatste zeggen we.u bij deze
vergeet niet onze hobby krant te lezen

U heeft voor dit 5 dec. leest wat gemist als u
niet in

Deelnemer Sint-Nikolaas-aktie

Tel. 01836 -1251 Ameide Elke zaterdag tot 4 uur geopend bent geweest.

SLIJTERIJ

,:t jfortutn"

12,95

12,95

13,95

14,95

23,80

Omaatje Aalbessenjenever
zoals vroeger bereid

Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Amelda

Omaatje Inmaak-brandewijn
Zoals vroeger bereid

Omaatje Citroenbrandewijn
zoals vroeger bereld

Nostalgie in een Nostalgische Slijterij.
Produkten en recepten uit Grootmoe
ders tijd.

Orginele Moutwijnjenever
Zoals vroeger gestookt

Ketel I. Jonge jenever
Volgens recept van 1691

Quartz-precisie
waar
muziekinzit.
Robuuste stalen
LCD Quartz multi
graafvan Orient.
Als eerste uitgerust
met muziek-alarm,
melodie: "Amaryllis".
Bovendien extra
repeteeralarm, timer,
stopwatch, uur
signaal en alle
tijdfunkties. Met
stalen band!3IOr
JUWELIER - HORLOGER

Ditons
"'nu.,.{;,.
C;(~J:8
'illfa!JaZlne

FYSIOTHERAPEUT
MANUEELTHERAPEUT

w. A. J. M. van DONGEN

Aoomboterletters 
Speculaaspoppen •
Hanen • Appelbollen - Strooigoed
Grote sorterlng voor de schoen

J. W. van Puttestraat 31 - Ameide
Teleloon: 01836 - 1379

Met ingang van 1 november is de praktijk
fysiotherapie van Mevr. H. P. Grijm - Schouten
gedeeltelijk overgenomen door:

Praktijkad res:
Fransestraat 5 Ameide

Tel.: 01836 - 2003

Bij Bakkerij Pellikaan

(' ...-----------------,

Bestuur en leden van de Chr. muziekver.

"Crescendo" te Ameide

zeggen allen hartelijk dank voor de belang
stelling die men heeft getoond tijdens de
viering van het 80 - jarig bestaan der vereniging.

HARRY MULDER
Voorstraat 21

Tele100n 01842 - 1650
GROOT - AMMERS

~
ORIENT

uw tijdgenoot

Verder de volgende aanbiedingen:
3 lies Rose de France Franiette

3 lies Forsterliesel Moezelwijn

3 lies Chat La Selette. Rode wijn
v.d.g.s.

10,
10,-

12,95



Margriet Vansluis.

Overdenking

Stigter Meubelen en Tapijten in
in prachtig nieuwe zaak

Help met elkaar dit gezegde waar te maken,
door vanaf nu thuis oud papier te sparen.
Vrijdag 14 december kunt u dan uw "massale (t
hoeveelheid oud papi~t:" brengen" bij de"
GEREFORMEERDE KERK.

Deze aktie is een eenmalige aktie, en daarom:
DOEN I!!!

Ziet u geen kans zelf het oud papier af te
leveren, bel dan: A. Cats, te!.: 1861, A.de Wil,
te!.: 1772.

hebben om te knutselen en leuke dingen te
maken of zomaar gezellig bezig te zijn samen
met vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk
altijd welkom in het houten klubhuis aan de
Meidoornlaan.

De klubs worden gehouden voor 6 en 7 jaar op
maandagmiddag van 4.00 tot 5.00 uur of op
woensdagmiddag van 2.00 tot 3.00 uur, en voor 8
jaar en ouder op maandag~, dinsdag- of
woensdagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Om de kosten, welke f 3,- per maand
bedragen, zo laag mogelijk te houden doen wij
een beroep op ti om ons voor zover mogelijk te
helpen aan bruikbare "afval" materialen zoals
karton, hout, triplex, wol, garen e.d.

HOBBYKLUB
Tel.: 1654

"SPAREN DOET
GELD VERGAREN"

V02e1show
"Ons Genoegen"

Ameide
Vrijdag 30 november en zaterdag 1 december
a.s. organiseert vogelvereniging "Ons Genoe
genU te Ameide weer haar jaarlijkse tentoon~

stelling in het Spant. Een paar honderd vogels,
zoals kanaries,oastaarden, tropen en grote en
kleine parkieten zullen dan weer tebezichtigen
zijn.

Aan deze tentoonstelling is wederom een
keuring verbonden die zal worden uitgevoerd
door~_e'en 2-tal keurmeesters.
Na de keuring is de tentoonstelling toegangke
lijk voor het publiek. Uileraard weer gratis.
Wei "zullen er vele attracties worden ingelast
om de onkosten voor een gedeelte te dekken.

De tentoonstelling is geopend vrijdag 30
november van 19.30- 23.00 uur. Zaterdag 1
december van 13.00 - 21.00 uur. We hopen dat
velen van de gelegen,heid gebruik maken om
eens kennis te make'n~met deze liefhebberij. ;,
Tijdens de tentoonstellingsdagen worden de
vogels gratis van zaad voorzien door Dieren~

boetiek "Meerkerk" gevestigd aan de Tolstraat
te Meerkerk.

Tevens hoopt deze vereniging een vogel markt
te organiseren op 29 december a.s. Liefhebbers
uit de streek kunnen claar hun vogels te koop
aanbieden, vogels kopen of ruilen.
Het is voor deeerste maal dat zoiets plaatsvind
in Ameide. We_ hopen dathet succes van dien
aard zal zijn dat ook dezeactiviteit herhaald
kan worden.
De vogelmarklis geopend van 13.00 tot.17.00 uur
in het Spant.

een verfraaiing veor de J. W. v. Puttestraat.

Met de Paardenmarkt hebben zeer velen
kennis kunnen n,emen van de verbouwing en
deed de firma Stigter zeer goede zaken.
Tijdens de opening kon men raden naar de prijs
van een leren fauteuil.
Hoe de prijs van deze fauteuil tot stand is
gekomen - is wellicht leuk te vernemen. In 1965
kocht de heerStigter het pand van de firma J:
van Toor en weI in de maapd oktober. Nu, de
prijs werd f 1965.10.
Wij dachten een orginele prijs en niet duur.

We worden allemaal wei eens overvallen dooreen vlaag van zelfmedelijden. Dan
roep je dingen als "Waar doe ik het toch allemaal voor". Dat is eeo heel venijnig
vraagje.Je suggereert jezelf op zo'n moment dat je alles voor de anderen doet,
geheel belangeloos aileen gericht op het heil van die anderen. Weldaar geloof ik
niet in. Ik denk dat de behoefte om wat dan ook te doen een natuurlijke, eerlijke en
ook edele drijfveer is.

Ais je dan op eeo gegeven moment van die anderen en dat kan je werkgever, je
sportclub, eeo of andere vereniging of DOg iets anders zijn, eeo geweldige trap
krijgt, weI dan ben je gekwetst en dan zie je aIleen Dog maar 'a1 de energie die jij
voor je gevoel voor niets ergens in gestoken hebt. En dan roepje "Waar heb ik het
allemaal voor g~da~n ?"

Ik denk dat veel te vee] menseD vannit de ambitie omzichzelf waar te maken
tegenover anderen of vanuit de angst voor de ledigheid die des duivels oorkussen is,
zich inzetten voor tenminste tweehonderd procent. Als dan ineens blijkt dat hun
dat niet eens in -dank wordtafgenomen, staan ze met lege handen. Het doel is
weggevallen en verdwaasd kijken ze om zich heen. Om dan tezien dat hun
kinderen zo snel groot zijn geworden en dat hun ouders zo oud zijn geworden en dat
alles gewoon doorgaat, met of zonder hun, U of mij~

Wij zonden ons eigenlijk altijd bewust moeten zijn van de betrekkelijkheid der
dingen. Diepe teleurstellinge:n zouden ons wie weet bespaard blijven en we zouden
meer tijd hebben voor geluk, voor gezin, voor leven.,

Juist omdat het altijd weer dat gezin is dat geborgenheid geeft, waar je altijd op
terug kunt vallen, is het zo jammer dat met name zoveel mannen zo weinig tijd
hebben voor hun gezin.

Door familie-omstandigheden heeft de familie
Stigter afgezien van .een feestelijke opening
van hun geheel verbouwde zaak.

Ret exterieur van deze zaak is geheel veran
derd. Doordat de etalages direkt aan de straat
gelegen waren en dit gevaar opleverde, heeft
de heer Stigter de etalages en voordeur ruim
een meter verdiept laten inspringen.
Het gehele pand is royaal en uiterst modern
van opzet geworden met buiten een aangepaste
muurschildering. Een aanwinst niet alleen
voor de gemeente en middenstand - doch ook

SLAGER UIT AMEIDE
NATIONAAL
KAMPIOEN

ROOKWORST MAKEN
Tijdens de Natiqnaie Wedstrijd in het maken
van orginele Gelderse Rookworst te Arnhem,
die afgelopen week gehouden werd, is slager
Jan van der Hek uit Ameide, Fransestraat 23,
uitgeroepen tot Nationaal Kampioen.
Hij vergaarde met zijn fijne Rookworst het
maximum aantal punten van 100 en met zijn
grove rookworst 99 punten. Een prestatie die
door geen van de andere 235 deelnemers kon
word,en geevenaard.
De beloning van slager v.d. Hek, reeds eerder
toegelaten tot het Worstmaakers-Gilde. be-

stond uit een tweetal bekersplus als extra
beloning voor de opvallend goede prestatie de
fel-begeerde Gouden Rookworst.
Het Nationale Kampioenschap betekent voor
de-heer v.d. Hek, die reeds dnemaal tweede is
geworden, de bekroning op zijn, werk.

HOBBYKLUB
De hobbyklub begon dit seizoen met een
aktiviteit op de paardenmarkt. Voor de jeugd
werd een plaatsje ingeruimd waar zij naar
hartelust konden timmeren en bloemstukjes
maken. Dat deze aktiviteii bij de jeugd wei
bijzonder in de s·maak viel bleek weI uitde
grote hoeveelheden hout en bloemen die
verwerkt zijn, er werden die dag bijna 250
bloemstukjes mee naar huis genomen.
De j ongens en meisj es die ook weI eens zin

Wijnkenner in Ameide
Mw. Plieger - de Kruyk van Slijterij 't Fortuyn
heeft ~ich ontpopt als een goede wijnkenner.

Op een geschenkenbeurs mocht men bij
binnenkomst een van de tien aanwezige, met
wijn gevuide, glazen proeven en moest men
zeggen uit welk land de wijn (het waren 10
landen) afkomstig was.

Slechts 6 bezoekers raadden het juiste land.
Mw. Plieger ontving daarom ook een prachtige
Polaroid camera.
Tussen deze 6 prijzenwinnaars werd ook nog
een sportfiets verloot. Ook deze prijs kwam in
bezit van mw. Plieger.
Wij kunnen ook melding maken datzij enige
weken geleden geslaagd is voor het diploma
Slijterij.
Van harte gelukgewenst.



PROGRAMMA AANKOMST SINT NICOLAAS

Gemeenteraadsvergadering Meerkerk

Sint komt aan op zaterdag 17 november om
15.00 uur op de Dam.
Hij wordt claar ontvangen door burgemeester
Bakker. Na een rondrit door het dorp· gaat de
sint en zijn gevolg naar Het Spant waar een
leuk programma met tractatie voor de kinder
en onder vrolijke muziek zal zijn.
Het programma begint om ongeveer 15.15 uur.
Er wordt door de volgende scholen en
verenigingen aan meegewerkt:

Kleuterhaven
Hummeltjeshonk
Kinderballetgroepje
Gymnastiekvereniging
de Lekpon~ers
Accordeonverenigtng "Avanti".
Muziekverenigingen Unie en Crescendo.

Nationaal kampioen
Slavakto 1979

Iedere 3 jaar vindt in de Utrechtse Jaarbeurs
hallen de SLAVAKTO plaats.
Op deze SLAGERSVAKTENTOONSTEL 
LING vinden dan de beroemde INTERNATI·
ONALE SLAGERS-VAKWEDSTRIJDEN
plaats.

Dit keer waren er niet minder dan 1200
inzendingen uit 10 landen. Een groot aantal
internationale jury's heeft 4 dagen druk werk
gehad om aile inzendingen te beoordelen en de
prijzen toe te kennen.

Er zijn gouden, zilveren en bronzen medailles
te winnen voor de ingezonden produkten.
Daarnaast zijn er speciale rubrieken waarin de
goudwinnaars worden herkeurd om de RU..

.« -~. BRIEKSKAMPIOEN aan te wijzen. Dil wordt
Iij zowel nationaal als internationaal tot de

hoogstbereikbare onderscheidingen gerekend.

Elm van de meest suksesvolle inzenders was
keurslager SIMON MUILWIJK, Arneide. Hij
werd de NATIONALE KAMPIOEN in de
rubriek: gekookte en leverworst soorten.

Dit is voorwaar een schitterende prestatie
waarmee wij de heer Muilwijk van harte
komplimenteren.
Hij heeft hiermede bewezen een echt vakman
van "de Dude stempel" te zijn.
Gelijklijdig wensen wij de klanten van
Keurslager Muilwijk geluk dat zij zo'n ver
rukkelijk worstmakende slager in hun midden
hebben.
Ongetwijfeld zullen velen van zijn kampioens
prestatie willen genieten.

AMEIDE

S. U. S. T.
28 september 1.1. ging de reisvereniging
S.U.S.T. van de Zouwendijk voor de 21e keer
een dag uit met 35 personen.

Reisdoel Bobbejaanland in Belgie - het
overbekende pretpark met voor "elk
wat wils", waar een ieder zich
uitstekend vermaakte.
's Avonds werd het diner gebruikt in Moerges
tel en bleef men geruime tijd gezellig bijeen in
"de Brouwer".

U kunt lid worden van de reisvereniging
S.U.s.T. De bestuurders zijn:

P. Versluis, Zouwendijk 16, tel.: 01836 1376, J.
den Hartog, Zouwendijk 39, tel.: 01836 - 1508.
Mevr. C.Kanselaar - v. Lomwel, Zouwendijk
21, tel.: 01836 - 2074. Mevr. C. Versluis - Maat,
Boesemweg 13, tel.: 01836 - 1577.

"De Boterhoeve"
Maandag 19 november aanstaande opent het
Specialiteiten restaurant "De Boterhoeve"
haar deuren.
Het in een oude boerderij gesitueerde bedrijf
wordt door twee restaurateurs geexploiteerd
en is volgens de heren K. A. DijkenJ. L. M. van
Neijenhof bedoeld als completering binnen de
restauratieve markt in de Alblasserwaard en
de Vijfherenlanden.

Het programma zal ongeveer een uur duren.
Voar aHe kinderen is er een versnapering.
Trekking verloting
Ie trekking: Prijzen: 15 x (100,- en 6vliegreizen.
Vrijdag 30 november 18.45 uur op de Dam.
2e trekking: Prijzen: 20 x f 100,- en 8 vliegreizen.
Vrijdag 23 november 18.45 uur op de Dam.
3e trekking: Prijzen: 25 x f 100,- en 10
vliegreizen.
Zaterdag 8 december in Het Spant, aanvang:
19.00 uur.
Bij slechte weersomstandigheden zijn de
eerste 2 trekkingen ook in Het Spant.

De restaurateurs gaan er van uit dat het bedrijf
een compleet "gezellig avondjeuit" product te
bieden heeft.
Dit willenzij bereiken d.m.v. de zeer sfeervolle
inrichting gecombineerd met ongedwongen
Gastheerschap en een culinair product, dat zal
worden samen gesteld uit dag verse producten.

De gemeenteraad kwam 22 okt. in voltal
lige zitting bijeen onder voorzitterschap van
burgemeester T. den Breejen.

Reeds bij de vaststelling van de notulen
onstond er een korte discussie tussen dhr. W,
van dep. Berg en wethouder P.'t Lam over de
vraag wie het eerst met de plannen gekomen
was am een voetgangersbrug aan te leggen
naast de bestaande brug in de Toistraat.'t Lam
beweerde dat het idee afkomstig was van de
T.D., tetwijl dhr. v.d. Berg betoogde dat hij het
plan tijdens de vorige vergadering voorgesteld
had, maar dat hij het nergens meerin de
notulen terug kon vinden. Volgens hem had het
college dankbaar gebruik gemaakt van zijn
voorstel en.dat vond hij een bedenkelijke zaak.
Raadslid W., de Leeuw merkte toen ironisch op:
"Dan moeten we kiezen: het "van den Berg
bruggetje" 6f "het P. 't Lam-bruggetje I".
Uiteindelijk bleek een ieder blij te zijn met de
komende realisiitie van dit plan, zodat de
veiligheid van de voetgangers wezenlijk ver
beterd zal worden in de toekomst. Het voorstel
om over tegaan tot verkoop van de noodslacht
plaats aan de heer B. Barten Yond een ieders
instemming. Met name voor de agrariers is het
behoud van een dergelijke instelling als een
pluspunt te beschouwen omdat men anders op
Gorinchem aangewezen is.
Dhr. Kooiman stelde wei de vraag of er
voldoende sancties zijn indien de eigenaar de
bestemming van het huidige bedrijf binnen 10
jaar gaat wijzigen. B & W achtte dit gezien het
bestemmingsplan voldoende aanwezigen ging
in op een voorstel om bij verkoop de bepaling in
te bouwen dat de gemeente Meerkerk de eerste
koper is. Na enige ham'erstukken kwam de
bouw en de plaatsing van een noodlokaal ten
behoeve van de openbare kleuterschool aan de
orde. Met name dhr. de Leeuw had veel moeite
over de prijs van het lokaal, maar vooral met de
plaatsing van het gebouwstelde hij dat het een
aantasting was van het woongenot van de
betrokken bewoners die op enige afstand van
het 'nieuw te bouwen lokaal wonen. Over de
offertes merkte hij op dat het ene bedrag ad.
f 90.000 globaal was, terwijl het bedrag van
f 70.000 exact opgegeven was. Dhr. Priem stelde
de vraag of er weI voldoende naar alternatie
yen gekeken was aangaande de plaatsing van
het noodlokaal. Burgemeester den Breejen
antwoordde dat de Inspecteur van het Onder
wijs het niet goedkeurde wanneer er een
gebouw zou verrijzen op het terrein van de
nabijgelegen huishoudschool. Dit ontlokte dhr.
Priem de schampere opmerking dat een
inspecteur dan "zeker meer te vertellen heeft
dan een gemeenteraad". Mevr. van Geijten
beek toonde zich verheugd met de snelle
realisatie van de plannen. Zij wilde van het
college een concrete toezegging wanneer het
nieuwe lokaal betrokken kan worden. Wet
houder 't Lam zei haar dat dil gezien de
komende winterperiode ongeveer half maart
wordt. Het college gaf toe dat het voor de
betrokken bewoners een onaangename situatie
is, maar dat door goed overleg, plaatsing van

Deze dag verse producten vinden hun weg naar
"De Boterhoeve" van uit de Parijse/Brusselse
hallen en de beste nederIandse gespeciali
seerde markten en zijn zodoende van topkwa
liteit.
Zo is ook aan de samenstelling van de zestig
wijnen tellende wijnkaart zeer veel aandacht
besteed.

Een van de dingen die bij de heren K. A. Dijk en
J, L. M. van Neijenhof zeer hoog in het vaandel
staat is de betaalbaarheid van het totale
product.
Zo' is het mogelijk om in restaurant "De
Boterhoeve" een totale avond te genieten voor
40 ,I 50 gulden p~r couvert waarbij ook de
duurdere culinaire uitspattingen natuurlijk tot
de mogelijkheden behoren.

Ook biedt de totale ambiance de mogelijkheid
tot het geven van allerlei feestelijke lunches of
diners.

Openingstijden van Restaurant "De Boter
hoeve" zijn:

Maandag tim Zaterdag van 12.00 uur tot
15.00 uur, en van 18.00 uur tot 23.00 uur.
Zondags gesloten.
Voldoende parkeerruimte aanwezig.

een schutting en het aanbrengen van beplan
ting de bewoners weinig last zullen ondervin
den van de toekomstige kleuterklas. Na een vrij
lange discussie over de helaas wat ongelukkige
situering en na aHe alternatieven uitvoerig
overwogen te hebben, stemde men tenslotte
toch voltallig in met het basisvoorstel van B &
W. Vervolgens kwam het bouwrijp maken van
een gedeelte van het Rijskadeveld aan de orde.
Mevr, van Geijtenbeek stelde slechts korte
vragen over de fasering van het plan en welke
type huizen er gebouwd gaan worden. Dhr.
Kooiman wilde een duidelijk onderscheid
maken voorwat betreft het onderhoud van de
bestaande Rijskade en het bouwrijp te m~ken
Rijskadeveld. Wethouder 't Lam vermeldde
o.a. dat de fasering vijf jaar duurt, maar dat
men nu reeds vooruit grijpt op de planning van
1980. Hij stelde voor om vier van de acht
premie-woningen die gebouwd mogen worden,
over te hevelen naar de vrije-sectorwoning,
omdat het college reeds contacten had met
enkele aanvragers om een eigen woning te
mogen bouwen op het Rijskadeveld. Na de
opmerking van de heer van den Berg die het
bouwrijp maken op dit moment een bedenke
lijke zaak vond, omdat "toevallig" dhr. den
Breejen op dit terrein ook een bungalow aan
het bouwen was, ging de gehele raad toch
akkoord met het voorste1. Het vaststellen van
een enquete-formulier in het kader van het
welzijnsplan, ontlokte enige positieve, maar
ook enkele negatieve reacties bij de raad. Het
ene raadslid juichtte het toe dat er nu eindelijk
eens een goede inventarisatie plaats kan
vinden, zodat meneerlijker met subsidies om
kan springen in de toekomst, terwijl een ander
raadslid de ingestelde commissie, de financiele
kant en tenslotte het hele welzijnsplan op losse
schroeven stelde en hierbij vele kritische
kanttekeningen plaatste, met name over het
nut van een dergelijk plan in een gemeente als
Meerkerk. Volgens dit raadslid zou een gewone
prioriteitslijst meer voldoen dan deze hele
enquete. Burgemeester den Breejen zei dat
men tot op heden nog niets kon vertellen over
de mogelijke kosten van het plan. Ook de
reactie van de bevolking dient men af te
wachten. Wei wist hij te vertellen dat besloten
was om een informatieve avond te beleggen
voor verenigingen en particulieren om de
inmiddels opengestelde vragenlijst te bespre
ken, zodat men hopenlijk tenslotte een goed
beeld krijgt van de wensen en verlangens van
de Meerkerkse bevolking over dit plan. Bij de
rondvraag benadrukte dhr. Priem nog eens
zijn voorstel om in de nabije toekomst af te
stappen van "De Meerplaats" als dorpshuis. Hij
wilde het vrijgekomen geld reserveren voor
een geheel nieuw te bouwen gemeenschaps
huis dat aan aIle moderne eisen van deze tijd
voldoet, zodat men niet telkens geld vespild
door verbouwin~enaan "De Meerplaats".
Nadat het College van B & W nog enkele
praktische vragen voorgelegd kreeg~van ver
schillende raadsleden die B & W voor kennis
geving aannamen, sloot burgemeester den
Breejen de vergadering.



uw modepartner voor de jaren '80

door de jonge, progressieve en
vooral aktieve aanpak zal u
zich happy voelen bij ons, uw
modepartner voor de jaren '80 •

door een niet aflatende ijver om
zich te mengen in het interna
tionale modegebeuren is van toor
fashion uitgegroeid tot een voor
aanstaand modebedrijf, erkend
door prominente modeontwerpers.

• • •

bericht van
tOOT :fashion

van toor fashion heeft zich ter
dege voorbereid op de komende
jaren zowel organisatorisch, ad
ministratief als commercieel.
natuurlijk zal het bedrijf blij
ven groeien. nieuwe filialen
zijn dan ook in voorbereiding.

een
van

• • • • • • • -4-4-4-4-.-_ ••••-.-,-.-4 ....-.-.•..-.

GElMAARDEERDE GESCHENKEN VOOR JONG EN DUD

ALLERHANDE
TEXTIELGESCHENKEN SCHITTERENDE KOLLEKTIE

* De veeI gevraagde DEKBEDDEN nu reeds* vanaf 89,75.
* DEKBEDOVERTREKKEN vanaf 69,95.
* LAKENSETS aile maten.
* Diverse HANDWERKEN nu reeds een
* KUSSENPAKKET voor 14,95.
* Veel keus in NACHTHEMDEN
* Prachtige DUSTERS (ook velours)
* Heren- KAMERJASSEN
* Voor elk wat wils in:
* PULLOVERS - VESTEN - SJAALS 

HANDSCHOENEN.

* Klassieke OOSTERSE TAPIJTEN
* Moderne HANDGEWEVEN POOLSE
* KLEDEN
* Diverse uitgelezen DAMES- e~ HEREN* FAUTEUILS
* MEENEEM-FAUTEUILS nu slechts 395,
* Grote kollektie KLEINMEUBELEN
* HALMEUBELS met BIJPASSENDE
* SPIEGELS
* Diverse MIMISETS- eiken vanaf 125,
* LEKTUURBAKKEN
* PARAPLUIE BAKKEN
* BLOEMENZUILEN
* HOEKKASTJES
* DIVERSE SALONTAFELS

Ook Sint Nicolaas prijzen in TAPIJTEN nu
KAMERBREED vanaf 60,-, 80,-, 90,- enz.
Pracht WOLLEN KWALITEIT nu 289,- en .
op al onze MEUBELS 100f0KORTING
(Zie onze showroom) STREEFKERK

..-.----------.-. -. .-. .- .---.. . .
TEXTIEL· EN INTERIEURVERZORGING 1
Fransestraat 7 - Ameide - Tel.: 01836 - 1212 f. . . ... . ... ~. . . .~~.~~



GROTE BAZAR TE AMEIDE
Lenke 5 december kadootjes op ooze hazar!

De Geref. vrouwenvereniging houdt op 17 november eeo gezellig.e hazar met 0.3. koffie met
cake, verloting van diverse mooie prijzen, w.o. wollen dekens.
Oak vaor de kinderen zijn er leuke prijsjes te winnen.

De bazar wordt gehouden in de voorste hal van de firma v.d. Zouwen, Paramasiebaan 10,
vanaf 2 nur.

Ook na Uw bezoek bij Sint Nicolaas in Het
Spant bent U welkom.Kom gerust even bij ODS tangs, u bent van harte welkom.

.COMPUTERS

kompleet
•In

erzekere

Zijn er in Ameide of omgeving computer
hObbyisten die via een op te richten club
een of meer microcomputers zouden
willen aanschaffen en gebruiken of die
een microcomputer tegen een uurtarief
zouden willen kunnen gebruiken, b.v. als
onderdeel van de Teleac - cursus micro
processors.

Belangstellenden bellen of schrijven even naar

Ir. V. A. Vreuls
DE GEER 6 AMEIDE
TELEFOON: 01836 - 1776

ASSURANTIE- EN ADVIESBUREAU

DEN HARTOG BV

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

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

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

Sint, als u door ons dorp heen rijdt,
ga dan naar Blom u slaagt allijd

* Zilveren en gouden sieraden

* Grote kolleklie horloges

* Dameshandtassen
Boodschappentassen
Herenpolstasjes
Portemonnees, nagelgarni
turen enz.

* Baby artikelen

* Reform artikelen

* Homeopatische geneesmiddelen

* Parfumerie artikelen

F. Th. BLOM
Dam 11 Amelde

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart

Cafe-Petit-Restaurant

"LEKZICHT"
Lekdijk 30, Ameide, tel.: 01836 - 1244

Discotheek De Raedskelder.
Zaal verhuur voor bruiloft en partijen.



ji ~

: Laat Sint de donkere dagen gezellig maken. •
• •:. 1Wij hebben voor u een grate sortering hang-.wand en staande verlichting in vele maten en modellen.· :! .• •· :!: Zwart/wit en kleuren TV's, radio's, platenspelers, cassetterecorders en combinaties in de nleuwste modellen en tach I

aantrekkelijk geprijst.

• •! !• •• •• Oak het huishoudelijke wordt door ons niet vergeten. •!: Van strijkijzer tot wasautomaat en van broodrooster tot elektrisch tomuis. ·1
Alles van eerste klas merkartikelen. Landelijk erkend

: Elektrotechnisch Bureau :: .: :! Vergeet u vooral de Sint Nicolaas aktie niet, !
:! u weet het toch: VROEG KOPEN I

VERGROOT UW KANS OP EEN PRIJS
: AANMERKELlJK. •
: :• •

i . !,'" ~ ,.w.",..,~", ~ ""'~"" IL............................... • ~ .
EEN FUN CADEAU

VERSCHIL MOET ER ZIJN

v. Puttestraat 2
Ameide - Tel.: 1356

81. Mag. Verveer..•

Bij de

"Warme Bakker op de Hoek"
Uw terechte keus

Dam 8, Amelde
Deelnemer Sint Nikolaas-aktie

Boterletters
Marsepein figuren
Chocolade letters
Speculaaspoppen en
brokken

Uw speciaalzaak
voor bloemen en planten
en bloemwerk voor aile gelegenheden

Voorstraat 21
Telefoon 01842 - 1650

GROOT - AMMERS

JUWELIER - HORLOGER

HARRY MULDER

Eenvoud;
sieraadvan
detijd.
Xera, stijlvol double
dameshorloge,
met harmonieuze
champagne-kleurige
wijzerplaat en sobere
cijferaanduiding,
aileen door middel
van de Romeinse

XlIfI24'-

XERA
Mooi Op tijd.

Uit ons

~
JJ[aaazine

Tuincentrum C. Spek
Korlenhoevedijk 5 - Lexmond
Tel.: 03474 - 1573

Dan kunt U aile kanten uit.

Amelde, Molenstraat 5 - Tel. 01836-1464

voor "hem" of voor "hoar"! Dot

haalt U gewoon even bij

Deelnemer Sint Nicolaas Aktie.

Als U het echt niet meer weet,

hebben wi] voor U altijd nag een ;r.
CADEAUBON

De Wit
KAPSALON

Nu: Haagconiferen 160/180,f 20,- p.st.; 6 voor
f 100,-. Prumus rot 60/80 (groenblijvende
laurierkers voor de haag) f 5,- p.st. Bruidsluier
f 4,50. Vuurdoorn f 3,50.
Diverse soorlen heeslers en boompjes voorf 1,- p.st
Aile beplanling, legels houlwerk, graszoden, vijvers
enz. Ook aanleg en onderhoud van tuinen.

Geopend: Aile middagen en de hele zalerdag.




