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UITGAVE.: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
VIJFTIENDE JAARGANG

Kerst- en Nieuwjaarsgroet 1979

KERST 1979 Kerstzangavond
"Looft den Beer"

Voor uw akute problemen kunt u een broep
doen op de weekend- maatschappelijk werk-
(st)er van "De Overwaard':. .
Te bereiken: van vrijdag 17.00 \uur tim
maandag 9.00 uur via de Gem. Politie Gorkum,
tel.: 01830 - 31444.
Dit geldt voor de plaatsen: Ameide, Tienhoven,
Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland, Meer
kerk en Gorinchem.

Weekenddienst
maatschappelijk werk

Op zaterdag 22 december om 22.00 uur zal het
Meerkerks zangkoor "Looft den Heer" een
Kerstzangavond geven in de Ned. Hervormde
Kerk. Aan deze avond werken mee: Het
kinderkoor "Cantate", en het gemengd zang
koor onder de deskundige leiding van Poula de
Gier. Als organist is uitgenodigd de befaamde
Jan Bonefaas. Dat het Meerkerks koor op vele
gebieden actief is, behoeft geen nader betoog.
Met de verenigde koren, waar Meerkerk ook
deel van uit maakt, ging men afgelopen
Pinksteren op bezoek naar de EIfgelse kathe
draal te Guiford (Groot-Britannie) om aldaar
een concert te geven. Dit evenement werd zo'n
succes, dat men besloten heeft om voortaan een
maal in de vijf jaar in het buitenland te gaan
optreden. Ook op het gebied van langspeel
platen is het koor zeer actief. In haar tienjarig
bestaan werden maar liefst vier l.p.'s opgeno
men, waarvan de laatste getiteld: "Zoekt het
Kind op en weest blij" nog in beperkte mate
verkrijgbaar is bij de "Vakman" in de
Zouwendijk. Echter wanneer U
het koor in levende lijve wilt aanschouwen,
kunt U zoals vermeld op 22 december, volledig
aan Uw trekken komen. Naast het optreden
van het koor dat die avond veel werk van
Engelse componisten ten gehore zal brengen, is
er ook de mogelijkheid tot samenzang gescha
pen. De meditatie zal verzorgd worden door ds.
D.J. van Vuuren. U ziet het een actief
Meerkerks koor dat de moeite van het
beluisteren zeer zeker waard is !

licht en die ontroerende boodschap: "U is de
Zaligmaker geboren".
Zo bouwt God een brug tussen Bethlehem en
Efratha, tussell het Kind in de kribbe en de
herders in het veld, tussen de Zaligmaker en U !
Dat is de brug van het Woord. Op Gods
boodschap is tenslotte maar een antwoord
mogelijk. Dat antwoord is een daad: gaan !
Kerst: het voor leven en sterven het wagen met
de brug van Gods boodschap.
De herders gingen; laten wij het ook doen.
Misschien na het lang vergeten pad van onze
kinderjaren. In Bethlehem wordt God, wat wij
zijn, waar God Zich met onze laatste en diepste
nood verbonden heeft. Waar God ons in dit
Kind met eeuwige armen reddend omsluit.
Bethlehem is meer dan Kerst-stemming.
Sommigen zijn tevreden met "Stille nacht,
heilige nacht". Het is ook ontroerend schoon.
Maar aanstonds is het licht weg; dan is er aIleen
het donker en de naod van de nacht en
daartegen geen beschutting. Zo vergaat het
onze Kerst-stemming: ze biedt geen baat tegen
de harde werkelijkheid. Dan blijft er van Kerst
niets anders over dan de "oude versiering" en
dat ruimen we op of vegen het weg.
Kerst: de deur van de wereld gaat open en God
treedt binnen, maar in een Kind. Dat is de
rijkdom van Kerst, dat die grote, machtige God
Zichzelf zo klein, zo nietig, zo arm heeft
gemaakt, dat ieder mens erbij kan. Dat God die
geweldige redding in zo'n klein formaat aan de
wereld aanbiedt.
"Laat ons dan heengaan naar Bethlehem". Het
Woord le~t de verbinding! Daarom hartelijk
en dringend uitgenodigd voor de Kerkdien
sten! Dat moet U doen, dan wordt het
werkelijk Kerst: God met ons! Dan kunt U het
aan!
d.v. woensdag 19 december
Herv. Kerk Ameide: 19.30 uur, Interkerkelijke
Kerstzangdienst, m.m.v. aIle plaatselijke ko
ren, "Crescendo", Henk van Egmond, jongeren
met deklamatie, Ds. J. Wolven en Ds. W. Kalk
man.
d.v. dinsdag 25 december, Kerst
Herv. Kerk Ameide: 9.15 uur, Samenzang
Kerstliederen met orgel en trompetten.
9.30 uur, Ds. W. Kalkman. 6.00 uur, Ds. W. Kalk
man.
"Open Vensters": 9.30 uur, Ds. T. van Delen.
Geref. Kerk Ameide: 10.00 uur, Prof. Mr. Dr.
1. A. Diepenhorst. In het J eugdhonk kinder
kerstfeest.
6 uur, Ds. A. C. Verheul, Sleeuwijk, m.m.v. het
Jeugdkoor "Het Baken".
Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur, de heer A.
v.Rossem, 18.00 uur: Kerstfeest voor de
kinderen.
d.v. woensdag 26 december, tweede Kerstdag
Herv. Kerk Ameide: 10.00 uur, Kerstviering
Zondagsschool.
Van harte gezegende Kerstdagen toegewenst,

Ds. W. Kalkman, Ameide.

"Laat ons dan heengaan naar Bethlehem"
Lukas 2:15 midden.

ethlehem ligt ook zo diep. Heel wat dieper dan
onze trotse nek zich kromrnel1' kan, dan onze
stijve knie buigen kan, dan onze welvoldaan
heid en zelfverzekerdheid dalen willen !
Bethlehem ligt zo diep als een kale kribbe, als
onze schuld ligt. Wie I).aar Bethlehem gaat,
moet naar zichzelf gaan en wie kan dat ?
De gang naar Bethlehem moet door de herders.
gemaakt worden, terwijl ze op grote afstand
liggen. We weten van de herders eigenlijk
maar een ding: het ruikt naar arbeid, moeite en
dergelijke grauwe dingen meer.Ze houden de
wacht over hun kudde. Het ligt voor de hand,
dat daarop hun gedachten geconcentreerd zijn.
Zoveel is duidelijk, dat gedachten om naar
Bethlehem te gaan zeker niet bij hen leven.
Deze afstand voelen wij ook. Kerst maakt ons
met J ezus bezig en met onszelf. Het doet ons
beseffen, hoe ver we van God zijn afgedwaald.
We liggen ergens heel ver buiten: wakend over
"onze kudde", over "onze schaapjes", die we
maar niet op het droge kunnen krijgen. We
hebben onze duizend dingen, waarover we 's
nachts tobbend wakker kunnen liggen. Kerst is
weer vlakbij, maar het Kind, de kribbe: het is
zo'n grote afstand !

Maar God doet meer dan naar Bethlehem in de
kribbe komen. Dat betekent, dat God ook naar
dat donkere veld komt, waar die verre herders
liggen en wij ook. God komt met dat machtige

Nog enkele dagen en het zal weer Kerst zijn.
Wat verwacht u daarvan ?
Het heeft iets van die oude nacht, daarbuiten
op de velden van Efratha, waar de herders
lagen en de wacht hielden over hun kudde.
Plotseling w~rden ze gewikkeld in een uitbun
digheid van licht. Ineens klonk er een machtig
lied, gezongen door de engelen! Ze werden
verwezen naar Bethlehem.

:~'kJven ons - gelegen in de duistere velden
,~t leven - klirtken de aloude bekende

klanken. We horen de liederen, die ons
opwekken om naar Bethlehem te gaan.
Maar naar Bethlehem gaan is zo moeilijk voor
grote mensen, want Bethlehem ligt zo hoog !
Heel wat hoger dan de sfeer, die tegen Kerst in
klanken en kleuren op duizend vleugelen in
ons huis gedragen wordt. Heel wat hoger dan
de stoutste mensengedachten stijgen, dan
menselijk weten en begrijpen omvatten kan.
Bethlehem ligt zo hoog als de hemel en wie kan

daar heengaan ? ,,\ i!/
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zalm, haring, gevulde eieren en tomaten enz., enz.

Uitgebreide Russisch ei salade met diverse soorten vis

Salade "Brughuis" SJ2eciaal zonder vis, met diverse vlees-

per schaal a 6 personen f 65,·

per schaal a 6 personen f 80,·

'd Oeuvre Varie met gerookte paling, gerookte

soorten
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Per schaal a 6 personen f 55,· l
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I Rest. "Brughuis" Meerkerk !
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WIJ WENSEN U

Aveoto's
kootUoveral
tegenlIDmen

4?~~
warJ)(J~GlGlC3(D
ELEKTRO,TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

PARAMASIE BAAN 2

AMEIDE tel.01836·1458

Prettige feestdagen en een
goed 1980 toegewenst.

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

'::I,,,,,, ...
';'~/;,r.'

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.

Wij wensen U prettige Kerstdagen en veel
voorspoed in 1980.

L.-------------,..·l

AMEIDE'S ASSURANTIEKANTOOR B.V.

en

wensen U fijne Kerstdagen en een
Voorspoedig 1980

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

ADMINISTRATIEKANTOOR

geLukkiff <:J'1ieuwjaar

EN EEN

P. A. van ZWEDEN b.v.

80S
INTERIEURVERZORGING
LEXMOND

Ameide's loodgieters bedrijf b.y.
Fransestraat 11, Tel. 01836-1243
en 1649, Ameide

Lood, zink, sanitair en gasapparaten

• •_ ••••_ ••••••••••~i1Z~~:t:E~••:a«:.!«~:tz.:4~_:4:a«:4.

Onze dank ....
voor het vertrouwen wat U in ons stelde !

Gaarne zien we U terug in het volgende jaar. Dan ook

hopen wij U weer op een zo prettig en goed mogelijke

manier van dienst te zijn !

Prettige Kerstdagen en
veel voorspoed in 1980 • J. W. VAN PUTTESTRAAT 73

TELEFOON 01836 -1232, b.g.g. 1614



Voor een grotesortering

goedgekeurd

VUURWERK
Grote kollektie GOUDAKAARSEN

in ALLE MATEN.

PRETTIGE KERSTDAGEN en een

NAAR GOED BEGIN

DAM 11 • TEL. 01836-1404 - AMEIDE

Regentonnen, Tuinschermen,
Rietmatten, Rondhout.

Wij wensen U prettige feestdagen en veel
voorspoed in het nieuwe jaar.

Tevens:

P. Versluis
Boezemweg 1, Lexmond, tel. 01836-1300.

Uw adres voor:

Schaarhekjes en Tuinhuisjes
Met rieten kap.

rijdende winkel weer
van dienst te zijn.

Voor U geen gesjouw
want wij brengen
iedere dag thuis wat
U wenst

Ook in 1980 hopen
wij U met onze

G. WILLEMSE
Nieuwstraat 15
Telefoon 1228, Ameide

Prettig Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar

S.R.V.
DorpsstrMt 56
Telefoon 1282
lEXMOND

,-

"an ':Dyk'6~'
LUXE BROOD· en
BANKETBAKKERIJ

Wij en ook al onze medewerkers(sters) wen

sen U Prettige Kerstdagen en een in aile op

zichten Voorspoedig Nieuwjaar.

";111 .Ier IUIIII
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voor: aile soorten veevoeders.
voor: iedere gewenste hoeveelheid kunstmest.
voor: plastics en reinigingsmidde/en.
voor: bestrijdingsmidde/en.
voor: service en kwalitelt.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

VAN DER HAM VEEVOEDER
Grote Waard 40 - 4225 SC Noordeloos
Tel. 01838 - 1235 J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 1980.

Toistraat Tel. 01837-1414 - Meerkerk

"DE HALTE"

Handel in:

HOUT • GOLFPLATEN • TEGELS enz.
Wij wensen U prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Burg. Sioblaan 36 Tel. 01837 -1889
(industrieterrein)

Wij wensen, U

Prettige Kerstdagen

en een alleszins

Voorspoedig Nieuwjaar

CAFETARIA

F.TREUREN....1

Wij danken U voor het vertrouwen in het

afgelopen jaar in ons geschonken.

Wij en onze medewerkerswensen U
goede Kerstdagen en een in aile
opzichten voorspoedig Nieuwjaar.

AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TELEFOON 01836-1271

N.PEK&ZN.



Kerstverhalen door de jeugd
Aan de leerlingen van de 5e en 6e klas van de lagere scholen in Ameide en Meerkerk hebben we
gevraagd of zij voor "De Wegwijzer" een kerstverhaal wilden schrijven.
We kregen hierbij spontane medewerking van de hoofden van de drie scholen, te weten: de heer
Breure (hoofd School met de Bijbel te Ameide), de heer Gilberts (hoofd Hendrik van
Brederodeschool te Ameide) en de heer Schout (hoofd Prinses Marijkeschool te Meerkerk).
Vit de inzendingen van hun school zochten zij er de beste uit.
Wij hopen dat iedereen de verhalen met net zo veel plezier leest als wij.



Judith Versluis, Liesveldweg 7, Ameide.
Leerlinge Hendrik van Brederodeschool

te Ameide.
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Onze dank yoor het genoten yertrouwen
en prettige Kerstdagen en
yoorspoedig Nieuwjaar toegewenst.

Van Zessen"s brandstoffenhandel
Dorpsstraat 72, tel. 1229, Lexmond

Wij wensen U
fijne Feestdagen
en veel voorspoed in 1980

Stavers B.V.
LEXMOND

Ais U prijs stelt op een GOED VERZORGD

B. Barten · TELEFOON 01837 - 1434 - MEERKERK

PRETIIGE KERSTDAGEN en e~n GELUKKIG NIEUWJAAR

modieus kapsel

bezoekt dan eens

KAPSALON

Prettig Kerstfeest
en een
Gelukkig Nieuwjaar

AUTO· RIJSCHOOL TAXIBEDRIJF
VERHUUR V.W. BUSJES

.J.HAARS

AD DIJKSTRA
Hoofdstraat 47 - Tel. 01843-368 - Nieuwpoort

Super Benzine
5 ct. Korting

Ameide

wenst een ieder Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 1980.

Wij wensen Ugezellige Kerstdagen
en een voorspoedig 1980

SLAGERIJ M. OUWERKERK
Meerkerk, tel. 01837-1371

Het adres voor rollades, fondue- en
gourmetschotels, verse kip- en
kalkoenprodukten en eigengemaakte
worstsoorten

WIJ WENSEN U
PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG 1980

Cafe "De Gouden Leeuw"
Familie Den Hartog • Meerkerk

Ook U bent van harte welkom I



UenUwKeurslager zijn samen
goed \Toor eengeslaagd Kerstdiner.

KERSTMIS
traditioneel ook een feest van huiselijke gezelligheid.
Met als hoofdmoment het feestelijke KERSTDINER
Ais goede gastvrouw zet u zich in om er een fijn feest
van te maken. Dus geen enkel risiko als het er om gaat

het beste in huis te halen. Vlees speelt daarbij
een hoofdrol. Daar gaan wij van uit.
Daarom zetten wij ons helemaal in om u
van alles het beste voor te zetten.

Wijwensen u veel sukses, prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 1980

KEURSLAGER
Van Dijk & Zoon
Kerkstraat, Meerkerk, tel. 01837-1332

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

KERSTROLLADES
~eusuit tal van variaties:
I ,detraditionele Kerstrollade

van runder- of varkens
lende. Of van het kalf of
half-om-half. Maar ook
gevulde rollades met
een speciale Kerstfarce
of met een speciale

kruidenmelange.

~
. V.o~s~~a~~~!l~O~!k~~!~~~e~~a~~utvlees I

. .mager soepvlees - poulet

\ 'KALFS

POULET 100 GR1,65
KERST·VLEESWAREN---
Ons reeds grote assortiment. feestelijk verrijkt
met buitenlandse ham en salami. met een
extra assortimentlgebraden vlees o.a. kalfs
rollade. Een goede leverworst. Hausmacher,
boeremetworst of Coburger ham, voor de
begeleiding een pittig gla8.

COBURGER

HAM 100GRAM

SNACKS EN

SALADESkanten klaar
crabsalade - zalmsalade
garnalensalade - huzaren
salade - vleessalade
witte en rode fonduesaus

~SELLERYmet

HAMSALADE
(een nieuwtje van de
KeurslagerJ 1 40
100 GRAM ,

SCHNITZEL

100GRAM 2,20

APART KLEIN VLEES
Cordon Bleu - Entrecote
Zwitserse en Ardeense
koteletten - Blinde vinken
Varkensbiefstukjes en
schnitzels

in weinig boter in 20 min.
bruin braden. De braad
boter uit de pan. Giet er
een lepel cognac op en
flambeer het. Ais het vuur
uitgebrand is. blust u de
panbodem met bouillon.
Afmaken met room en
een eierdooier.

100GRAM 2,35

ONZE KEURSLAGER
SPECIAL VOOR KERSTMIS

CORDON NOEL

GROOT VlEES
Forse stukken lende.
mager - zonder vlies of
gelardeerde stukken lende
of haas. Gevulde kalfs
borst Zigeunerbraadstuk
(braadvlees omwikkeld
met gerookt ontbijtspekl
Blanke frikando Gevulde
en ongevulde verkens
lende

GEVUlDE VARKENS

RO~~!!~9,25 ~~!!~ 9,80

•
r- FONDUE· EN GOURMETPARTY- 'e e •

Naast de bekende runder-, varkens-, • 1
kalfs- en kipblokjes en plakjes. ook .-.

veel aparte zaken die het feest een . . .. . .
speciaal tintje geven. Daarbij passen heel goed de

.speciale Kerstsauzen, die u ook uitgeschept
kunt krijgen.

Boetiek Renes, vrijetijdsmode
klinkklare klasse.

Overgooiertje 22,50 - Ruitrokje 22,50 - Ribbroekjes 15,· en 25,·
Jurken en positie jurken 50,· - Positie overgooiers 45,·
Positie broeken 39,· Rokken strak en wijd 25,· en 39,·
Restanten ribbroeken en jeans met en zonder bies .39,·
Levi's for feet schoenen 10% korting.
Levi's for feet laarsjes 20% korting. Jacks en jassen10% korting.
Prachtige kollektie Panmo fluwelen broeken: bruin, paarszwart, blauw, wijnrood 98,·
Feestelijke bijpassende blouses 49,·
DE TOPPER sweaters geblokt in 5 kleurenkombinaties 39,90 effen 29,90
Cowboy broeken in jeans 85,· Wollen flanel en rib 89,·
Werkmansbroeken in jeans 75,· en in rib 79,·
Handschoenen, wanten, mutsen, sjaals, riemen, bretels, sokken, spencers enz.

LET OP ! ! Lever uw oude versleten trui in en u ontvangt 7,50 terug bij aankoop van een
nieuwe.

Ga ook even naar
BOETIEK BENES

Hoofdstraat 48, Nieuwpoort, tel. 01843 • 1379.

Wij wensen u prettige
feestdagen en
een voorspoedig 1980.



Opiniepeiling Chr. L.H.N.O. "De Toorts"
In de maand november hielden 90 leerlingen van de Chr. L.H.N.O. "De Toorts" te Meerkerk een
opiniepeiling onder de jeugd en volwassenen van de gemeenten Ameide, Noordeloos, Leerbroek
en Nieuwland. De uitslag van deze enquete verschaft u een verantwoord doorsneebeeld van de
opvattingen der jeugd over de meest uiteenlopende zaken. Elke leerlinge kreeg vier formulieren
mee naar huis. Uitgaande van 360 ingevulde vragenlijsten kwam men tot onderstaande meningen.
Ter vergelijking geven wij u ook de meningen van de volwassenen.
Wij zijn de leerlingen, personeel en aile verdere medewerkers van "De Toorts" zeer erkentelijk
voor hun toestemming om deze unieke enquete te mogen publiceren.

geen k./overig. 79 %
6b. VoIgt u de gemeente politiek ? ja 3 %

nee 80 %
soms 17 %

7. Gaatu nog regelmatig naar de Kerk ? ja 78 %
nee 22 %

8. Werken ouderen harder dan de jeugd ? ja 52 %
nee 48 %

4a. Indien u kinderen heeft, zou u dan gebruik------
willen maken van een creche (peuterspeel------
plaats) ?

4b. Vindt u dat er voldoende onderwijsmoge- ------
lijkheden zijn voor u in deze gemeente? -------

5. Als er nu verkiezingen zijn, op welke lande-C.D.A. 28 %
lijke partij stemt u dan? P.v.d.A. 7 %

S.G.P. 7 %
V.V-:D. 2 %
D '66 2 %
B.P. 2 %
C.P.N. 1 %
geen k./overig. 51 %

6a. Als er nu verkiezingen zijn voor de Ge- C.D.A. 12 %
meenteraad, op welke partij sternt u dan?S.G.P. 5 %

P.v.d.A. 2 %
Gem. bel. 1 %
B.P. 2 %

Nationaal kampioen
~Slavakto 1979
in Meerkerk

Iedere 3 jaar vindt in de Utrechtse Jaarbeurs
haIlen 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.

Een van de meest suksesvoIle inzenders was
keursl~f"rCEES van DIJK uit Meerkerk. Hij
ontving het CERTWICAAT in de rubriek:
gekookte en leverworst soorten.

Dit is voorwaar een schitterende prestatie
Waarmee wij de heer van Dijk van harte kom
plimenteren.
Hij heeft hiermede bewezen een echt vakman
van "de oude stempel" te zijn.
Gelijktijdig wensen wij de klanten van
Keurslager van Dijk geluk dat zij zo'n ver
rukkelijk worstmakende slager in hun midden
hebben.

Ledenvergadering
Wilhelminavereniging

Meerkerk
Voor een goed gevulde zaal opende de
voorzitter der "Wilhelminavereniging" de
heer M. Hakkesteegt de jaarvergadering van
genoemde vereniging. Spreker konkludeerde
dat de feestweek van september in menig
opzicht als geslaagd kon worden beschouwd,
maar dat dit sukses overschaduwd wer.d door
het overlijden van de ere-voorzitter de heer
G. Willemse. De heer Hakkesteegt was van
mening dat het een groot verlies was voor de
Wilhelminavereniging en verzocht daarna om
enige ogenblikken stilte ter nagedachtenis.
Hierna vervolgde men de vergadering met de
mededeling dat het ledenbestand momenteel
400 personen omvat en dat dit aantal zich nog
steeds uitbreid met nieuwe leden. Tot de
bestuursleden waren reeds gekozen de heer
M. Hakkesteegt, voorzitter, A. de Kuiper,
sekretaris en de heer J. Priem als bestuurslid.
In de plaats van C. Koorevaar werd de heer J.
Verhoef als nieuw bestuurslid toegevoegd aan
het huidige bestuur. De ·sekretaris meldde dat
het touwtrekken om het karp.pioenschap van de
Alblasserwaard volgend jaar plaats zal vinden
te Hoornaar. Met dit gebeuren hebben we er
weer een traditie bij in de Alblasserwaard.
Hierna kwam het belangrijkste onderdeel van
het programma aan de orde: Het vertonen van
de kleurenfilm "Feestweek 1979". Deze film
was gemaakt door de heer S. Bastiaans tijdens
het gezellige feestgedruis in september. Men
zag kleurrijke en sfeervoIle beelden van onder
meer: De optocht, de waterspelen, de verlich
ting, de volksspelen, het touwtrekken enz.
Vooral het fragment waarbij de heer A. de
Kuiper met kleren en al in het Merwedekanaal
viel tijdens de waterspelen op het Merwede
kanaal, wekte grote hilariteit op bij de
toeschouwers.
Nadat de rondvraag niets opgeleverd had, ging
men over tot het afdraaien van een bandje
waareen radioprogramma opstond over het
700-jarig jubileumfeest van Meerkerk. De
intervieuws met o.a. de heer Willemse, van der
Heiden, Hakkesteegt en ex-burgemeester
H. Berends daterende uit 1969, bevatten
grappige en ludieke opmerkingen over het
toenmalig feestgebeuren.
Aan het eind van de vergadering bedankte de
voorzitter de talrijk opgekomen leden en
hoopte een ieder weer te zien op een volgende
vergadering van de "Wilhelmina-vereniging".

40%
60%
50%
50%
6%

94%
54 %
45 %
-%
1%

54%
46%

32%
68%
27-%
73 %

35 %
65%

voetbal
voIleybal
fietsen

ja 55 %
nee 45 %
C.D.A. 31 %
S.G.P. 18 %
P.v.d.A. 11 %
V.V.D. 8%

Volwassenen
handenarbeid
lezen

geen k./overig. 32 %
C.D.A. 26 %
S.G.P. 16 %
P.v.d.A. 10 %
Gem. bel. 2 %
V.V.D. 2%
Stadsbel. 1 %
Vrouwenp. 1 %
C.C.P. 1 %
geen k./overig. 41 %
]a 15 %
nee 37 %
soms 48 %
ja 63 %
nee 37 %

ja 71 %
ja 29 %
ja 75 %
nee 25%
ja 37 %
nee 63 %

ja
nee

16 %
13%
49%
22 %
39% ja
61 % nee
86 % ja
14% nee
45% ja
55 % nee

47% ja
53% nee
45% ja
55% nee
5% ja

95 % nee
vrij
te vrij
streng
te streng

79%
21 %

Jeugd
lezen
zwemmen
handenarbeid
voIleybal
voetbal
zwemmen
schaatsen
gymnastiek
ja
nee

2a. Welke sport beoefent u ?

2b. Vindt u dat er in uw plaats voldoende
mogelijkheden voor zijn ?

3. Is er genoeg speelruimte voor kinderen ?

1. Welke hobby's hebt u ?

9. Is de jeugd luier dan vroeger ?

lOa. Hoe besteed je het geld? kleding
platen
sparen
diversen

lOb. Besteedt de jeugd hun geld in 't algemeen ja
goed? nee

11. Eet de jeugd gezond ? ja
nee

12. Moet er een Jeugdraad komen die meedoetja
aan gemeenteraadsvergaderingen met za- nee
ken die hun aangaan ?

13. Is er een tekort aan energie ? ja
nee

14. Doet u zelf ook aan energiebesparing ? ja
nee

15. Bent u werkloos ? ja
nee

16. Wat vindt u van de opvoeding van tegen
woordig?

Veilig Verkeer Nederland
AFDELING MEERKERK e.o.

wenst aile leden en toekomstige leden

prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar



Foto: Frank den Oudsten
te Vianen.

Rijksmuseum het Catharijne Convent
te Utrecht.
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wenst U prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar
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Eim de Groot b.v. voor zorgeloos autorijden.
Industrieweg 4 Tel. 01836 - 1402 4233 GA Ameide.

Wenst aile vrienden en bekenden prettige kerstdagen en een voorspoedig 1980.



Nieuws uit
,,'t IJzerwinkeltje

Namens de biljartvereniging D.O.S. uit
Ameide en eigenaars Co en Ellen van
"Lekzicht" bood voorzitter J. Roodhorst een
envelop met inhoud aan,
Hierna bleef men nog enige tij d gezellig bij een.

De burgemeester bood Versluis een ets van
Ameide aan en mevrouw Versluis een bos
bloemen.
"We zijn trots op Uw behaalde succes als
college. Uw inspanning is beloond, Je wordt nu
erkend en herkend - dit moet toch een grote
voldoening geven voor jezelf, voor je klub en
voor de gemeenschap Ameide", aldus burge
meester Bakker.
Voorzitter Eim de Groot zei o.a.: "dit is een
geweldige prestatie. Het is een reklame voor de
sport en het zal ons stimuleren. Biljarten kan
men vaak tot de laatste levensjaren spelen. Wij
zijn blij dat door dit succes de biljartsport ook
uit de kroegsfeer gehaald wordt".

Discotheek in Ameide
verloopt swingend

Dinsdag 20 november werd de Nederlandse
biljart kampioen extra libre klasse I door het
College yan B & Vf van Ameide, in bijzijn van
familie en bestuursleden van de 2 biljartver
enigingen, op het Stadhuis ontvangen.
Nadat de heren Paul Versluis en Adrie van
Wijk in de voorronden naar de overgangsklasse
(met een gemiddelde van 20) gepromoveerd
waren volgde te Bladel (N.B.) het uiteindelijk
kampioenschap.
Een enthousiaste voorzitter Eim de Groot
informeerde 's zondags direkt burgemeester
Bakker dat Ameide een Ned. kampioen
biljarten had gekregen en dat Adrie van Wijk
vijfde was geworden.

De Sint is weer naar Sanje vertrokken, en bij
ons is de pot met spijkers weer van de
toonbank. We kunnen ons voorstellen dat u
graag wilt weten hoeveel spijkers er in de pot
zaten en wie het juiste aantal geraden heeft.
Er werd geraden van 75 tot 10475 maar het
juiste aantal 605 werd niet geraden.
Hans Burggraaf Bordeweg hij werd met 607
geraden spijkers de eigenaar van de te winnen
boormachine. Nogmaals gefeliciteerd Hans.

mond enz.) bezoeken de discotheek in Ameide. De reden waarom op maandag 12 december de
De ruimte onder cafe "Lekzicht" is door de winkel gesloten was willen we u ook graag
eigenaar, Ko van der Laan, met hulp van twee meedelen.
kameraden, voornamelijk zelf verbouwd tot Sinds enkele jaren houdt de BEKAERT
discotheek. Op de "finishing touch" na, is alles gaasfabriek een zomeraktie onder de ruim

De discotheek in Ameide draait al weer enige nu klaar. achthonderd BEKAERT shops waarvan wij er
weken iedere vrijdag- en zaterdagavond. Op onze vraag of hij nooit getwijfeld heeft aan een zijn. Men wordt dan beoordeelt op
Iedere vrijdagavond is de discotheek vanaf het het sukses van de discotheek antwoordt hij heel assortiment, warenkennis en men moet enkele
begin stampvol geweest (wat inhoudt dat er vastbesloten: "Nee, nooit. Anders was ik er vragen beantwoorden. Ook de presentatie

, 20 D zeker niet aan begonnen. Ik ben wat dat betreft werd beoordeeld.
zo n 1 mensen aanwezig zijn). e zaterdag- ." " DI't alles speelde zl'ch afl'n aprl'l en onlangs werdavond is iets minder druk bezocht maar een elgenzmmg mens .
daarom zeker niet minder gezellig. Het staat vast dat hij veel werk heeft verzet en ons bericht dat we een van de vijfentwintig

daar, door het sukses van de discotheek, nu de prijswinnaars waren die een driedaagse reis
Ellen, de vrouw van Ko van der Laan, staat naar Engelandgewonnen hadden.
meestal achter de bar en vertelt dat er een vruchten van plukt.
geweldig goede sfeer hangt. Nooit is er enige Tussen dekomende feestdagen door draait de We hebben die kans aangegrepen en zijn fijn
wanklank geweest en dat houdt ze ook goed in discotheek vrijdags- en zaterdagsavonds ge- een paar dagen naar Engeland geweest.
de gaten. woon door en als speciale avond is 2e Kerstdag Jammer als u voor een gesloten deur kwam,
Het publiek dat de dicotheek bezoekt ligt qua ook geopend. (natuurlijk in Kerstsfeer !!) maar een nieuw jaar ligt voor ons, en ook in
leeftijd tussen 16 en 22 jaar en bestaat uit veel De ex-disc,.jockey van radio Caroline, Keith, 1980 hopen wij u weer van dienst te kunnen
Ameidenaren, maar ook veel mensen uit de zorgt weer voor de muziek en het belooft een zijn en u weer te ontmoeten in

t'1omgeving (Meerkerk, Schoonhoven, Lex- feestelijk avond te worden. ,,'t IJZERWINKELTJE"
«'f,S'----------------------------------------------

Ameidenaar Paul Versluis
Nederlands Biljartkampioen

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart

Cafe-Petit-Restaurant

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

Wij wensen u prettige
feestdagen en een

voorspoedig
nieuwjaar

Discotheek De Raedskelder.
Zaal verhuur voor bruiloft en partijen.
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Voor een geslaagde Kerstmaaltijd
naar
Rund- en varkensslagerij

J. van der Hek
Fransestraat 23 - tel. 01836-1239 - Ameide

AI onze produkten komen uit eigen
worstkeuken

Speciaal aanbevolen:

Verse kip, kalkoen en kip- en
kalkoendelen

Kapsalon DE WIT
wenst U prettige Kerstqagen en een
ge/ukkig en voorspoedig Nieuwjaar

Mo/enstraat 5, Ameide, Tel. 01836-1464

DE GROOT'S
technische bedrijven b.v.
AMEIDE
Molenstraat 10-12, tel. 01836 1262

Wij danken U voor het genoten
vertrouwen en hopen ook in 1980
U van dienst te zijn met de best
mogelijke service.

Ook wensen wij U prettige Kerstdagen
en voorspoedig Nieuwjaar

A. VAN DEN DOOL - FOTOHANDEL
Gorcumsestraat 21 - MEERKERK
Tel. 01837-1463

Wenst U prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar

PRESTO PRINT DEALER
PASFOTO'S DIRECT KLAAR

groothandel in Fruit - A. G. DE KRUYK

LEKDIJK 23 - AMEIDE
TELEFOON 01836-1225

Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 1980

J. W. Peterse • Goederenvervoer
Molenstraat 25, Tel. 01836-1227, Ameide

Prettige Kerstdagen en Voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen U een goed Kerstfeest en een alleszins voorspoedig 1980.

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

*J. HAM E R LIN G
Dorpsstraat 73 - 81
LEXMOND - Tel. 03474-1275, bgg. 1375.

Prettige Kerst
dagen en een

gelukkig
Nieuwjaar.

Pedicure A. WILSCHUT-SCHOP
Hazelaarlaan 5 - Ameide

Wij wensen U prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

ACCOUNTANTSKANTOOR

Nic. de Kruijk
BROEKSEWEG4,AMEIDE
Tel. 01836-'1362

Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar

BloemenmagaziJn "MARJA"
J. Verveer

Telefoon 1356

PrettiQe Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar



Meerkerkse Raad kort van stof
'k Zei tegen m'n vrouw dat ik een avondje uit
was en nou moet ik alweer naar huis !" Aldus
een grappige reactie op het feit nat de
Meerkerkse raad de agenda binnen het uur
afgewerkt had.
Om negen uur sloot burgemeester T. den
Breejen de vergadering. Alvorens de hamer
definitief viel, had men onder meer besloten
om een nader onderzoek in te stellen over de
aansluiting van Meerkerk bij de provincie
Utrecht. De heer W.C. de Leeuw (C.D.A.) vroeg
zich af of de buurgemeenten waaronder
Ameide ook een dergelijke circulaire ontvang
en hadden. Hij vroeg zich tevens af om welke
gedeelten het eigenlijk ging. De heer W.T. van
den Berg (Gemeentebelangen) kon meegaan
met de Leeuwen zag de mogelijkheid aanwezig
om de gemeentelijke herindeling wellicht te
rekken op deze manier. Raadslid voor de
V.V.D. de heer J. Priem (zijn collega-raadslid
de heer D.C. kooiman was afwezig) vond het
hele voorstel prematuur (voorbarig) en nogal
vaag. Hij opperde de gedachte om tot een
uitvoeriger discussie te komen en wilde
voorlopig nog de nodige voorzichtigheid be
trachten. Burgemeester T. den Breejen ant
woordde dat hij kontakt op zou nemen met de
buurgemeenten om het plan nader te bespre
ken en de meningen te polsen van de diverse
gemeenten. Vervolgens deelde de voorzitter
mee, dat de Loswal gereed gekomen is en dat de
Meerplaats onderhands aanbesteed is aan
firma P. de Jong om verbouwwerkzaamheden
uit te voeren. De Burggraaf komt wanneer de
onderhandelingen met het Waterschap goed
verlopen, tot aan het voetbalveld, in het bezit
van de gemeente Meerkerk. Het voorstel van B
B & W om afwijzend te beschikken op. het
verzoek van de sportvereniging Meerkerk om
voor het jaar 1980 in aanmerkingte komen voor
eelil subsidie van f 2000,- werd door de
gemeenteraad unaniem aanvaard.

Burgemeester den Breejen zei toe dat in het
kader van het toekomstig welzijnsbeleid er
sprake zal zijn van een jeugdsubsidieregeling
voor de sportvereniging en dat men dan tot
nadere konkrete toezeggingen kan komen.
Mevrouw N.E.D.M.A. van Geijtenbeek
(P.v.d.A.) kwam met de vraag of deze regeling
ook konsequenties heeft voor andere Meer
kerkse verenigingen zodat men het geheel in
een breder kader kan plaatsen. De voorzitter
vertelde haar dat men nog bezig is om
duidelijkheid te scheppen in de richtlijnen om
zodoende een evenwichtige verdeling tot stand
te brengen in de toekomst. In het voorjaar 1980
zal hierover verder beslist worden. Het
voorstel om over te gaan tot het herstellen van
acht oude bomen op het Kerkplein vond een
ieders instemming. De heer W.C. de Leeuw had
aanvankelijk wat moeite met de gestelde
voorwaarden opgesteld door Staatsbosbeheer
om voor f 5500,- subsidie in aanmerking te
komen. Het doorgaand verkeer moest volgens

Staatsbosbeheer minder worden dan voor
heen, men moet een voedingssleuf aanbrengen
enz. Na enige uitleg van collega raadslid
W.T.v.d. Berg, kon hij toch met het plan
meegaan. W.T.v.d. Berg (Gemeentebelangen)
vroeg zich af waarom er in het plan sprake was
van acht inplaats van elf bomen en wilde graag
weten of men na de behandeling de garantie
kon geven of de bomen ook werkelijk zouden
blijven leven. Het College antwoordde dat de
direkteur van de Technische Dienst kon
instemmen met de voornemens van Staats
bosbeheer en dat hij uiteraard geen voorspel
ling kon doen over de gezondheidstoestand van
de oude bomen na behandeling.
Bij de rondvraag sprak de heer v.d. Berg zijn
grote verontrusting uit over de het feit dat de
raad te weinig ge - informeerd was over de
plannen van de Bondsspaarbank om een filiaal
te bouwen met winkelruimten erbij. Over deze
kwestie kon burgemeester den Breejen ver
tellen dat deze bank inderdaad de mogelij kheid
heeft om tot aankoop van 4 kavels over te gaan.
De Ondernemers yereniging Meerkerk
(0.V.M.) mag tot eind december beslissen of zij
tot aankoop willen overgaan, maar tot op heden
was dit nog niet het geval geweest.
Tot slot dient nog vermeld dat raadslid W.T.
van den Berg het gezien de komende begroting
waar weer forse bela~tjngvoorstellenop stapel
staan, het niet verantwoord vond om op kosten
van de gemeenschap op exkursie te gaan met
zijn mede-raadsleden en hun dames, hij
wenste zijn onkosten zelf te betalen. Dat vond
burgemeester den Breejen totaal geen pro
bleem en zei tegen van den Berg: "Geen
zorgen, wij sturen U gewoon een nota".
Mensen die nu nog op zondag vuilniszakken
buiten zetten worden binnenkort bekeurd.
De voorzitter deelde mede dat er thans
voldoende gewaarschuwd is en dat de oplossing
nu in een proces-verbaal moet worden gezocht,
hoe triest hij dat op zich zelf ook vond.
Verder bezorgde het raadslid W.T.v.d. Berg bij
de rondvraag ook nog wat huiswerk voor het
College zo stelde hij ook nog aan de orde:
1. Witte strepen voor het maken van parkeer

vakken nabij de Pro Berhardstraat.
2. Eenrichtingsverkeer en betere verlichting

op de kleine Kanaaldijk tot hotel Brughuis.
En tenslotte het elektriciteits verbruik van de
18 garage 'boxen aan de kon: Wilhelminastraat.
Naar de mening van Dhr. v.d. Berg zijn hier
onjuiste aanslagen verstuurd naar de huur
ders, want de niet gebruiker wordt aange
slagen voor de groot verbruiker en dat vond hij
niet eerlijk.
De voorzitter zegde toe een en ander te zullen
bezien en sloot daarop de vergadering.

-If-

St. Nicolaas Surprise

golftournooi 1979,

W.I.K. Lexmond

Op het schitterende midgetgolf komplex,
gelegen voor de sporthal "Het Bosch" te
Lexmond, organiseerde de midgetgolf ver
eniging W.I.K. op een zonnige 1 december
middag een St. Nicolaas Surprise tournooi.
De klimatologische omstandigheden waren
's morgens van dien aard, dat een geringe
opkomst verwacht kon worden.
Edoch :. zoals boven reeds is vermeld,
vonden de weergoden het toch maar beter om
zich in de middag van een zonniger kant te
laten zien.
De beschikbare prijzen c.q. prijsjes waren in de
kantine van het Sportkomplex "Het Bosch"
uitgestald en verpakt op de, bij de meesten weI
bekende, St. Nicolaas surprise manier. Dus
grote dozen betekende niet vanzelfsprekend
een grote prijs !
De spelregels waren als voIgt: A moest met
partner B twee ronden slaan, plus een "snelle"
ronde, hetgeen betekende dat men moest
proberen elke baan in een slag te "hebben".
Lukte dat niet, dan moest men meteen
doorgaan naar'de volgende baan. Het aantal
punten dat was behaald in de twee ronden door
A en B werd verminderd met het aantal
punten die gehaald werden bij de "snelle
ronde".
Ten overvloede merk ik nog even op, dat bij
midgetgolf het aantal punten zo laag mogelijk
gehouden dient te worden. Vandaar ..
Rond de klok van vier uur zat het festijn er op.
Het team, bestaande uit Cees Vink en Diana
Rietveld, mocht als eerste een keus maken uit
het aantal surprises. Ruim keus dus.
De einduitslag luidde:
1. Cees Vink - Diana Rietveld met een totaal

van 150 punten.
2. Ben Middag - J olanda Roben met een totaal

van 152 punten.
3. Cees den Hartog - Hans van Dijk met een

totaal van 154 punten.
Resumerend kan gesteld worden dat het een
zeer geslaagd tournooi is geweest, mede
dankzij de goede organisatie.
Ais u, lezer van dit verslag, nu nieuwsgierig
bent geworden hoe dat "balletje tikken" nu
precies in elkaar zit, kunt u altijd langs komen
om een rondj e te wagen. De baan is geopend op:
woensdag van 14.00 tot 18.00 uur en zaterdag
van 10.00 tot 18.00 uur.
Voor inlichtingen c.q. afspraken kunt u kontakt
opnemen met H. v.d. Berg, de Nes30, Lexmond.
Telefoon 03474 - 1809.

thRol.

Fam. J. Koekkoek-de Ruiter

Wij wensen vrienden en
bekenden prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1980

WaalwijkBesoyensestraat 106
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Met ingang van donderdag 3 januari 1980 komt er een
verandering in de spreekuren van de Diakonale Stichting
voor Maatschappelijke Dienstverlening "de Overwaard" afd.
Maatschappelijk werk in Ameide.

Voortaan zul/en er in Ameide in het Verenigingsgebouw,
J.W. van Puttestraat, tel. 01836 - 1267 spreekuren worden
gehouden op:

dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur
en

donderdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur

Wilt u deze advertentie uitknippen en zichtbaar thuis
ophangen?

SLIJTERIJ

AUTOMOBIELBEDRIJF

Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412, - Meerkerk
Showroom: Tolstraat 19 - Tel. 01837 - 1682.

GEBR. VAN TUYL

Da's een ding dat zeker is !

Gaarne geven wij u advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat u van uw auto verlangt.

In onze schowroom in de Toistraat te Meerkerk of in de
Nieuwe Steeg te Herwijnen is het veel en veel prettiger voor
u, maar ook voor ons, om te kijken naar en te praten over een
van de nieuwste auto's die daar staan.

Voor u een goede reden om eens een bezoek te brengen
aan onze zaak als u er over denkteen auto aan te
schaffen.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig
Nieuwjaar.

Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 - Tel. 04188 - 1216 - Herwijnen

11,95
12,95

9,95
4,95
9.90

18,50
12,50
10,··

,,'t jfortuin"

HooghoudtJonge
Bois Vieux
Henkes Bessen
Advokaat Ketel
Citroen brandewijn Hooghoudt
Cognac Joseph Guy
Rum Bootz
Rose de France 3 flessen

Binger Rochuskapelle 6,95
Rudesheimer Rosengarter 5,65

La collection du vin

La collection Rouge AC. Bordeaux 1976 6,90
La collection Medoc AC. Medoc 1976 10.30
La collection St. Emilion
AC. St. Emilion 1976 13,40
La collection Sauternes
AC. Sauternes 1976 11,65

Wij wensen U
prettige
feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar.

Fransestraat 12 • Tel. 01836-1754 • Arnelde



Specialiteitenrestaurant
"De Boterhoeve"

te Noordeloos geopend
Op vrijdag 16 november j.t. werd in Noordeloos
in het nieuwe specialiteitenrestaurant "De
Boterhoeve" een receptie gegeven ter gele
genheid van de opening.
In de, tot restaurant, verbouwde boerderij
heeft men de boerenkleur blauw aangehouden
als hoofdkleur, en gekombineerd met lichte
tinten krijgt het geheel een zeer exclusief
aanzien.

De heren Dijk en van Neyenhof hebben beiden
al jarenlang ervaring als chef-kok en zorgen op
een voortreffelijke manier voor de keuken,
terwijl hun echtgenoten de ontvangst en
bediening der gasten op charmante wijze voor
hun rekening zuBen nemen.
Iedereen die een goede gespecialiseerde keu
ken en een exklusief glas wijn weet te
waarderen, zal zich thuis voelen in "De
Boterhoeve"
Mevr. Neyenhof was op de receptie jammer
genoeg niet aanwezig aangezien zij nog steeds
in het ziekenhuis verbleef na de geboorte van
een dochter.
We zijn er van overtuigd dat "De Boterhoeve"
Een aanwinst is voor de omgeving.

Door aanschaf nieuwe machine's:

CREZEE

U zorgt voor een goed getypt of
getekend zwart model.

Maximum formaat 24 x 34 em.

Speciaal "Sneldruktarief"
Vanaf 100 exemplaren al vaak
goedkoper dan kopieren en het is
veeI scherper.

Uw drukker vandaag en morgen.

Tevens wensen wij u prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in 1980.

Tentoonstelling P.V. "De Snelvlucht" te Ameide

Vogelvereniging

"ONS GENOEGEN"
Ameide

VOGELBEURS

Tot ziens dan.

De duiven zuBen worden gekeurd door de heer
Jac. v.d. Klis te Hilversum. Deze, in het hele
land hoog aangeschreven keurmeester,
hebben we kunnen kontrakteren.
Wij zijn voor het pubIiek geopend op vrijdag
avond 28 december van 19.00 tot 23.00 uur en op
zaterdag 29 december van 14.00 tot ± 21.30 uur.
U kunt tevens dan deelnemen aan speciale
attrakties, t.w.: rad van avontuur, schieten etc.
Op zaterdagavond is tevens de trekking van de
grote loterij t.b.v. het nieuwe clubgebouw.
Tot ziens op onze tentoonstelling.
P.S. Wij willen nu al onder uw aandacht
brengen, dat we in 1980 50jaar bestaan.
Als vereniging treden we niet zo vaak
luidruchtig naar buiten, maar dan we!.
We organiseren op 12 april 1980 's avonds een
feestavond voor iedereen, die dit feit met ons
wilvieren.

Op zaterdag 29 december a.s. van 1 - 5 uur n.m.
in Het Spant te Ameide.

U kunt er vogels kopen, verkopen of ruilen.

Geen inbreng door handelaren.

Georganiseerd door:

Euphonia decoreert
leden

MEERKERK - Tijdens het jaarlijks win
terconcert van de muziekvereniging "Eupho
nia" te Meerkerk werden er maar Hefst drie
jubilarissen onderscheiden.
Voorzitter van de vereniging de heer F. van de
Heiden speldde mevrouw M. Advokaat-van Al
ten en de heer C. Duyzer, beiden 25 jaar lid van
"Euphonia", de gouden verenigingsspeld op.
Daarnaast ontvingen zij een platenbon.
De heer P. van Leeuwen, die al 50 jaar lid is,
kreeg door de heer H. van Engelen namens de
KNF de KNF draagmedaiIle overhandigd.
Van de vereniging ontving de heer van
Leeuwen een tafelaansteker met inscriptie.

De P.V. "De Snelvlucht" te Ameide orl!:ani
seert op 28 en 29 december a.s. weer haar
jaarlijkse tentoonstelIing in de grote zaal van

--------------------1 Het Spant te Ameide.
De tentoonstelIing is onderverdeeld in 7
klassen. Tevens is er als speciale attraktie een
veestallen-show.
Aan deze tentoonstelling nemen onze voor
aanstaande tentoonstellingskampioenen deel
t.W. de heren Leo Verhey en Jan van Gelderen.
Deze leden van onze vereniging hebben ditjaar
in ons rayon en afdeIing met hun duiven weer
mooie resultaten geboekt. Vorig jaar werden
zij verslagen door onze kampioen op de
wedvluchten n.l. de heer ·H. Bouwmeester.
Misschien hebben de andere deelnemers weI
weer iets achter de hand voor deze leden.
WeBicht neemt ook de weledele heer C.
Bakker, burgemeester van onze gemeente,
deel aan de tentoonsteIling. Als u ons met een
bezoek vereert kunt u zelf zien of zijn duiven
weI en edeler zijn als onze dieren.



Natuurlijk....
ook in 1980
bent u weer welkom in onze zaak.

FIRMA H. VERHOEF
Telefoon 1251 - Ameide

Aanbiedingen voor de feestdagen
Op aile Gero artikelen 10% korting
Complete cassettes 20% korting

Wij wensen U
prettige I(erstdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1980 toegewenst.

Zouwendijk 5 - Tel. 01837 - 1466 - Meerkerk
B. LAKERVELD

TABAK - SIGAREN
SIGARETTEN en

Rokersbenodigdheden.

VAN TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B~.

specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

HOGEWAARD 1 - AMEIDE TEL 01836-1544

P.S.
ER KUNNEN ER NOG MEER BIJ !! Hebt u interesse?
Vraag dan onderstaandemedewerkers maar eens hoe het
hun bij ons bedrijf bevalt !

•

Ameide.

Wij, A.G.v.d. Berg Burg. Luyendijkplein 7 Tienhoven P. Lakerveld Kerkpad 7 Tienhoven
W. Bleyenberg lepenlaan 19 Arneide J. H. van Leer Broekseweg 76 Arneide
D. Blok Broekseweg 82 L. Mesker Doelakkerweg 60
Gerrit Blok Schans 4 G. J. Meyer De Schans 2
Joh. Blok Aaksterveld 13 C. Molenaar Broekseweg 44
C. Blokland Meidoornlaan 7 J. van Mourik Doelakkerweg 61
L. Blokland lepenlaan 13 P.Oeverrnans Rijksstraatweg 97 Sleeuwijk
G. J. Boer Berklaan 25 Sleeuwijk C. den Oudsten Hogewaard 12 Tienhoven
M. Both Tiendepenninglaan 102 Gorinchern G. den Oudsten ---
A. A. Donk Srnalzijde 8 Nieuwland G. den Oudsten Kweldarn 16
C. v. Gelderen Prinsegracht 43 Arneide N. den Oudsten Kerkweg 11
D. de Groot Doelakkerweg 57 N. Rornijn Eendeplas 8 Gorinchern
G. de Groot Doelakkerweg 57 B. Schabbing Doelakkerweg 9 Arneide
G. J. de Groot lepenlaan 15 P. Stigter Meidoornlaan 22
J. de Groot A. Tukker Broekseweg 74
R. de Groot J. W. van Puttestraat 15 W. Veen lepenlaan 21
T. A. de Groot Aaksterveld 34 L. Verhey Aaksterveld 48
A. O. v.d. Grijn Doelakkerweg 59 A. B. Versluis J. W. van. Puttestraat 26
D. de Hoog Liesveldweg 26 A. van Vliet Meidoornlaan 1
A. J. Huizer Kerkweg 8 Leerbroek A. van Vliet Tiendweg 4 Tienhoven
A. de Jong Broekseweg 87 Arneide A. v.d. Vliet Kerkweg 24
G. de Jong Broekseweg 44a Jac. van Vliet Hogewaard 10
H. de Jong Hazelaarlaan 36 P. van Vliet Liesveldweg 21 Arneide
M. Kanselaar Nieuwstraat 33 P. vanVliet Tiendweg 9 Tienhoven
J. Koekrnan Meidoornlaan 10 T. van Vliet Hogewaard 9
P. Koekrnan P. v.d. Wal Doelakkerweg 55 Arneide
F. Lakerveld Doelakkerweg 3 G. de Wit Broekseweg 21

Fransestraat

Brood- en Banketbakkerij

J. van DELSEN

Wij wensen u prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar



Slager J. v.d. Hek
Fransestraat, Ameide

Vanuit het Stads en Academisch Ziekenhuis te
Utrecht wil ik allen die aan mij dachten, op
welke wijze dan ook, heel hartelijk danken.

en

Slager J. Jongkind
Molenstraat, Ameide

en

Slager S. Muilwijk
Dam, Ameide

Tevens wens ik u fijne kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.

A. J. Rijnhoul
Heelkunde, afd. T9

Utrecht.

DIRECTIE en PERSONEEL VAN
TRANSPORTBEDRIJF

A. de Vroome en Zn.
de Griend 2 - 4 - Ameide - Tel. 01836-1341-1258

delen u mede dat hun winkels op maandag 24 december
a.s. en op maandag 31 december a.s. '5 middags om i
uur gesloten zijn.

Mogen we ook op uw medewerking rekenen ?

Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doet u er goed
aan een van de onderstaande adressen te bellen.

J. van Dieren
Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284.

J. het Lam
_________ Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

Wij wensen u prettige kerstdagen en een
vaarspaedig nieuwjaar.

wenst allen

Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig nieuwjaar

Bij de vele voorspoedige wensen, welke u in
deze dagen worden toebedacht, voegen wij
ook de onze.

Wij danken u voor het aan ons geschonken
vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen u
gezegende Kerstdagen en een voorspoedig
Nieuwjaar.

c. 'I LAM
en medewerkers.

Bazeldijk 19 - Meerkerk.

.mekerker"
De wegwijzer vaar Meerkerk & Omstreken
wenst al haar lezers en adverteerders een
prettige Kerst en een vaarspaedig 1980.

Redaktie "De Mekerker".

De kaffie is altijd vers in

'I VERENIGINGSGEBOUW
Ook in het nieuwe jaar stellen wij u onze zalen
graag beschikbaar voor uw vergaderingen,
kursussen, lezingen, recepties, verjaardagen
en andere bijeenkomsten.

KRAAN- EN WERKTUIGENVERHUUR

Aannemer van GROND-, HE.- en ONDERHOUDSWERK

J. A. Boer hv, Meerkerk
Telefoon 01837 - 1263

wenst U prettige KERSTDAGEN en een GELUKKIG NJEUWJAAR

Mede namens ons beheerdersechtpaar den
Hartog wensen wij u een gezegend 1980 toe.

STICHTING VERENIGINGSGEBOUW
AMEIDE/TIENHOVEN

Tel.: 01836 - 1538, b.g.g. 1267.

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
wensen u aile medewerkers(sters) van



Ook voor Uw HARTIGE HAPJES

AMEIDEOUDENDIJK

* BRUILOFTEN en PARTIJEN

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Cafe •. Cafetaria • Sliiterii • Bar

* Me. CORMICK DEALER

* LANDBOUWWERKTUIGEN

* OPEL· BEDFORD • VAUXHALL.

Wij wensen U Prettige Feestdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar.

J. J. DE JONG

Wij leveren aile soorten
RUND· en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten. achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

GARAGEHAMOEN
LEKDIJK 25 - TEL. 01836-1307 - AMEIDE

Wij wensen U

PRETTIGE KERSTDAGEN

en een

VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Speciale gelegenheid voor

Jaar in jaar uit "De Vakman"

Wij wensen al onze klanten en toekomstige relaties in
Meerkerk en wijde omgeving fijne kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 1980.

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

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

Ti~ Yoor het Yolgende jaar:

HOU HET OP:

"De Vakman"
Doe het zelf en timmerbedrijf

LEXMOND, Kastanjelaan 23, 03474 - 1916. Atd. bouw en timmerwerken.

MEERKERK, Zouwemdijk 23, 01837 - 1405. Atd. doe het zeit.

Goede Kerstdagen en veel voorspoed
in het nieuwe jaar toegewenst en on
ze dank voor het in ons gestelde ver
trouwen.

•
Stigter'6
complete wonlnglnrlchting
Ko••traat 101 - Schoonhoven - Telefoon 01823.2450
J. W. v. Putts.traat 6-8 - Amelde - Telefoon 01B36· 501



• •

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

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

PRETIIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Het bestuur en leden van de
E.H.B.O. Afdeling Ameide en Tienhoven

wenst iedere ingezetene een
Voorspoedig 1980 toe.

Specialiteiten in

FRUITSCHALEN en FRUITMANDEN

Fam. J. A. C. de Bruin
Prinses Marijkeweg 45 - Meerkerk
wenst familie, klanten, vrienden en
bekenden
FIJNE KERSTDAGEN

en

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

AUTORIJSCHOOL H. VAN STRATEN
Meidoornlaan 16 - tel. 01836-1555 - Ameide
Prettige Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar

TUlNVREUGD
A. KEPPEL
Bazeldijk 63 - Meerkerk

Wenst aile
clienten, vrienden
en kennissen
PRETTIGE
KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG
NIEUWJAAR

Wij wensen
al onze clienten
vrienden en
bekenden

gezegend Kerstfeest
en een
Voorspoedig 1980.

FAM.
L. VERWOLF
Fransestraat 19
Ameide

....
,
----------

SCHOONHEIDS-
SPEClALISTE

G. OOSTVEEN
Het Bos 24

MEERKERK

Tel. 01837-1474

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Cafe

WELGELEGEN
TIENHOVEN

BART DE LANGE

wenst allen

prettige Kerstdagen
en een voorspoedig
Nieuwjaar.

Evenementenverzorging
voor terrei nen en feesttenten
Ook in 1980 staan wij
weer voor U klaar ! !

w. Bovenkerk
Gorcumsestraat 1
Tel. 01837-1559,
Meerkerk

Wij wensen U prettige feest
dagen en een voorspoedig
nieuwjaar

•

I
j



EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

Uw dealer:

Oak in
1980
blijft u
altijd
welkam
bij

,,'t ij~trWinlttltjt"

tuen~t u

gotbt ktr~tbagtn

ten

prtUigt jaartui~~tling
tn een in aUt op~itbttn

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V." boor~potbtg 1980

tevens het adres voor:

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

Voor de zeer vele blijken van belangstelling die
ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij
mijn thuiskomst mocht ondervinden dank ik u
allen hartelijk.

Mevr. L. de Groot-Roodhorst

* 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

Wij wensen u fijne feest
dagen en een goed 1980.

STEEDS
SCHERPE
AAN
BIEDINGEN

Tienhoven, november 1979
Kerkweg 34,

Ret Kerstfeest 1979
schenke u goede dagen
Ret jaar 1980 geve u
voorspoed, veel geluk
en een goede gezondheid.

Fam. J. Jongkind
De Schans 10, Ameide

esker
eubelen
anufakturen

Wij als fi rma wensen een ieder ook
namens onze medewerkers

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN
EEN GEZEGEND NIEUWJAAR

Fransestraat 15 - AMEIDE

tel. 01836-1235-1453-1461-1773

5,00 KORTING

35,00 KORllNG

15,00 KORllNG

Op aile kostuums en kombinatie's

Wij geven op aile heren en jongens jacks en
blousons zowelin rib als in stof

Leuke jongens ruitoverhemden,

aile maten 19,95

Op aile velour en badstof kindertruien/sweater
ronde hals of V-hals

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 1
januari.

NU NOG VOOR DE KERST
VOORDELIG GEKLEED



Rondvlucht hoven Allleide
: best
Ijk te

"Als ik het leven heb ga ik volgend jaar
weer mee !

Zaterdag 15 december ging het gebeuren.
Om 12.45 uur moesten de gelukkige winnaars
van de vliegreis, georganiseerd door de
Winkeliers Vereniging Ameide, op de Dam
aanwezig zijn om te vertrekken naar Schiphol.
Maar. wat was het een slecht weer. Storm,
regen en zware wolken zwiepten over Ameide.
Ik was nog maar een paar honderd meter van
huis en de wind vernielde alvast mijn paraplu.
Op de Dam gearriveerd zijnde mochten we in
de zelfbedieningszaak van de Jong schuilen, en
op de bus wachten. Op veler gezicht kon je
lezen: "Zou het nu weI door kunnen gaan. Deze
gedachte sloeg echter om in verbazing toen de
ons aller bekende Jan van Straten uit
Tienhoven door een heel zorgelijke klein
dochter naar binnen werd geloodsd. Jan
begroette ons met de woorden: "Nou gaat die
ouwe kerel ook nog vliegen". Jan van Straten
(21 januari 1980 hoopt hij83 jaar te worden)
vertelde ons, dat hij enkele jaren geleden, eens
kon gaan vliegen. Dat heeft hij toen niet gedaan
en daar had hij spijt van. En nu zei Jan, ga ik
mee, want mijn zoon heeft een plaats voor mij
gereserveerd door een gewonnen vliegreis van
iemand te kopen. Inmiddels was de bus van
Verschoor gearriveerd en konden we instap
pen. En maar regenen en waaien. Door de
voorzitter van de Winkeliers Vereniging, de
heer Jongkind werden we allen hartelijk

welkom geheten en hij wenste ons een goede
reis en eenfijne vlucht toe. Ret mooie weer kon
hij ons ook niet meegeven. Maar toch hoopte
ook hij dat het weer nog iets beter zou worden
zodat we er van zouden kunnen genieten. De
buschauffeur deed ook nog een duit in het
zakje, door ons te 'zeggen dat als de machine
boven de wolken zou gaan vliegen het allemaal
zonneschijn zou zijn. Op weg van Ameide naar
Amsterdam leek het er even op dat het weer
inderdaad beter werd. Zelfs de zon brak nog
even door en dat verhoogde de stemming in de
bus met vele graden. Ret was echter maar van
korte duur want net zo onverwacht als de zon
tussen de wolken door straalde was hij ook
weer verdwenen.
Toen we aankwamen op het oude Schiphol in
Amsterdam werd het aIleen maar erger. Regen
en storm kregen toen ook nog de hulp van
bliksemflitsen en onweer. Binnen moesten we
wachten op het sein van vertrek. In die tijd
kregen we ons vliegbewijs en een enveloppe
met stickers, foto's, folders en een atlasje van
Nederland, Belgie en Luxemburg. Om 14.50
uur was het zo ver. De vlucht kon beginnen.
Omdat het zo hard regende bracht de bus ons zo
dicht mogelijk bij de K.L.M. helikopter. We zijn
allemaal ingestapt. Niet een die op het laatste
nippertje niet durfde. Zelfs de bijna 83 jarige
van Straten had al gauw een plaatsje gevonden.
De piloot vertelde ons nog eens dat het slecht
weer was en dat de machine weI wat zou

schommelen. Rij beloofde ons echt
te :lullen doen om zo goed en prettig
vliegen.
We taxiden naar c.ie startplaats, en ;",t veel
lawaai van de motoren verhief het toestel zich
langzaam vande grond. Al hoger en hoger. We
vlogen. Er zullen in stilte diepe zuchten
geslaakt zijn toen we merkten dat je van de
storm bijna niets gewaar werd. Ret uitzicht
van die hoogte viel ook geweldig mee. Ret laat
zich echter moeilijk beschrijven. Zoiets moet je
meemaken. Ret is in een woord fantastisch !
Je kan je niet indenken dat je zo snel door de
lucht vliegt en dat alles zo langzaam onder je
door glijd. Jammer dat de piloot,die vanuit de
cockpit het een en ander vertelde, niet te
verstaan was. Omdat ik voorin zat keekik om
naar het achterste gedeelte hoe mijn vrouw en
J an van Straten het maakten. Toen ik riep, Jan
hoe gaat het, stak hij zijn duim omhoog en riep
terug: "Best hoor".
Boven Ameide steeg het plezier ten top.
Iedereen wilde daar zoveel mogelijk van zien.
Zwaaiende dorpsgenoten waren bijna niet te
onderscheiden. WeI zag ik het wit van de vlag
wapperen waarmee mijn zoontje Gerrit be
loofd had te zwaaien. Remzelf kon ik niet zien.
Vliegen boven je eigen dorp laatje iets zien wat
~lle verwac;hting te boven gaat. Dat is gewoon
lets geweldlgs. Toen weer terug naar Schiphol.
Na een veilige en goede landing reed de bus
langszij om te laten overstappen. Ret regende
nog steeds. Een ervaring rijker gingen we weer
op huis aan.

In de bus ben ik een tijdje naast van Straten
gaan zitten. Op mijn vraag: "en Jan, hoe yond
je het", kwam dit antwoord: "AIs ik het leven
heb ga ik volgend jaar weer mee."
In ~otel Vianen werden we nog onthaald op
koffle met gebak en een drankje. Daarna ging
het huiswaarts.
Tegen 18.00 uur waren we weer op de Dam. Nog
steeds regen en wind.
De voorzitter, de heer Jongkind, nam op
hartelijke wijze afscheid van ons allen en bood
de dames nog een bos bloemen aan. Die werden
in dank in ontvangst genomen. Na een warme
handdruk ging ieder weer huiswaarts. Ook
onze Jan van Straten. "AIs ik het leven heb ga
ik volgend jaar weer mee"
Dit gezegde kon iedereen ondestrepen. We
waren voldaan en een fijne ervaring rijker.
Dit artikeltje zou echter niet af zijn als ik niet
nogmaals, namens allen, de winkeliers heel
hartelijk zou bedanken voor deze goedverzorg
de en geweldig iij ne middag. Als ik het voor het
zeggen had dan zijn er bij een volgende Sint
Nicolaasaktie weer vliegreizen te verdienen.
En we hopen allemaal dat Jan van Straten ook
dan weer bij de gelukkige winnaars mag
behoren.

Jo Verheij

WAT BETREFT 1979:
pirektie en medewerkers
van van toor b.v.
wensen u een fijne kerst
en een bijzonder goed
1980

van tOOl' fashion

KORllNG OP
KWALllEllS-

* VAKKUNDIGE VOORLICHTING
* KLEURADVIEZEN
* SERVICE
* EN 10%
AL ONZE

TEXTIEL EN INTERIEURVERZORGING

Fransestraat 7 - Ameide - Tel. 01836 - 1212

MEUBELS.

STREEFKERK

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.
Ook in het nieuwe jaar hopen wij voor u klaarte
mogen staan met onze:

GEZEGENDE KERSlDAGEN
EN DE BESlE WENSEN

VOOR 1980



•I .

Wegwijzertje

ptaats in deze kolom
tegen zeer goedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod - f 4,· per 4
regels exel. 4% btw.

WIL degene, die zaterdag 8
december in Het Spant mijn
horloge + trouwring heeft
"meegenomen" die ik, stom
genoeg, even op een bank had
neergelegd, dan tenminste de
trouwring terug bezorgen ?
Gooi maar door de brievenbus.
Broekseweg 51, Ameide.

TE KOOP GEVRAAGD
Vrij staande schuur van 50 a60
m2• Tel 01836-1424.

TE KOOP GEVRAAGD:
BOUWGROND

(voor het bouwen van een
schuur van 50 a 60 m2•

Tel. 01836-1424

Er staat al 2 maanden
een HEREN TOUR
RIJWIEL bij

de Fa. Pek.
Van wie is deze
fiets ?

TE KOOP:
Kreidler cross frame met ter
reinbanden en ceriani voorvork
Lz.g.st.
enl Kreidler bromfiets 1972,
oranje Lz.g.st.
Te bevragen bij: R Verhey,
01836- 2177, na 18 uur.
Achthoven 77 - Lexmond.

"DE VAKMAN" heeft weer wat.
Fins grenen wandschroten en
rabatdelen. Werkende breed
ten: 6082 120mm.
Zeer speciale prijs.
"DE VAKMAN", Zouwendijk 23
018371405 - Meerkerk.

TE KOOP
2 plaatradiatoren 50 x 215
dubbel. 2 plaatradiatoren 70 x
90 dubbel.
CV moedergashaard kompleet.
Badkamerkachel, 1 hardhout
en buitendeur. 3 binnendeur
en.
01836-1773. P.Mesker, Molen
straat 4, Ameide.

Fonteinstraat 21
4141 CE Leerdam
Tel. 03451 .. 4405

vakantieplannenvoorde
komende
zomer?

Voor de oudejaarsviering oliebollen en
appel beignets
Schaal gevuld met bitter- en gehakt
balletjes
Mini nassi en bamihapjes.
En ook natuurlijk heerlijke slaatjes.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Nu midden in december? Oat klopt ja.
De gidsen van aile touroperators waar
wij mee samenwerken (en dat zijn uiter
aard de beste l) zijn verschenen.
Wij hebben ze in voorraad. Niet zo'n
vreselijke Kunst zult u zeggen. Nee,
maar als geen ander weten wij temid
den van al die verschillende of soms ook wei
dezelfde bestemmingen weI de weg.
Door onze jarenlange ervaring I

Wij adviseren Uop allerlei gebied, hoe en waar u de
door u langgewenste vakantie het beste door kunt
brengen. Oat alles heeft te maken met zaken als de
prijs, de omgeving, appartement of hotel. Gaat u
met de kinderen en hoe oud zijn ze? Wat zijn uw
voornaamste verlanqens, etc. etc. KOI11 met 0115 praten
zodat u er zeker van kunt zijn van een optirnalE: vakantlc tt.~

kunnen genieten. ----.--.----.-----.- -- - ---..------- -- ----
Niet VOOI niets zijn wlj ----------·----Reisbureau
ANVR.-agent. DE ARKELSTEDE
Met aile ingebouwde
zekerheden voor u. Grote Markt 10

4201 EA Gorinchem
Tel. 01830 .. 31535 .. 34630

Voor gezellige Kerstdagen
Salades groot of klein, huzaren en
zalm.
Koude of warme schotels
Berliner bollen, sneeuwbollen gevuld
met slagroom.
IJs en ijstaarten

Uit goed voor U, dan naar

Restaria J
"MARCO".!

het trefpunt voor jong en oud. ~""''I"''!I

Voor lekker wat eten of gezellig
wat drinken



PRETTIGE FEESTDAGEN

L.S.,

B.V. SCHILDERSBEDRIJF

F.K. van derEik
(v.h. B. den Ottolander)

voor de komende feestdagen

Voor de cocktail:
Hollandse-, Noorse-, IJslandse garnalen.

en medewerkers, wenst
allen prettige Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.

VIS

MEERKERK

VISVIS

BAZELDIJK 15a

Bij al die wensen, die u van her en der ontvangt, willen ook
mijn vrouw en ik, onze goede wensen voegen.

Wellicht zijn er onder u die wat pessimistisch zijn geworden
met betrekking tot die wensen, omdat er vaak veel plichtmatigs aan
verbonden is rond deze dagen en ook door de vele ellende die er in de
wereld heerst.

Toch is het goed, om bij alle ellende in de wereld ook eens stil
te staan bij alle goede dingen in het leven. Hun aantal is legio. En
daaruit is het optimisme te putten verder te bouwen aan een betere
wereld. Wij kunnen beginnen met elkaar prettige feestdagen te
bezorgen, door bij wat we doen rekening te houden met die anderen
om ons heen, in onze direkte omgeving.

Laten we het in 1980 in ieder geval gezamenlijk proberen.
Ondertussen wensen wij een ieder een gezegend kerstfeest

en een voorspoedig nieuwjaar toe.

Gerbrandysingel 26 en 22
Spakenburg - Tel. (03499) 2375 ~

HOLLANDSE NIEUWE!!

lETS SPECIAALS:
Gefileerde rolletjes tong gevuld met zalm.

Gerookte gefileerde vis
paling - zalm - sprot - makreel

Vishandel

0000000000000000000
B Houthandel B
8 -- Fa. D. van Halm B
0•.enZoon 0
o 0o Bazeldijk 68, Meerkerk, 0
o tel. 01837-1215 0
o 0
o Creasol palen, 0
o zowel gecreasolleerd als gewolmaniseerd 0o (groen, ge'impregneerd) in div. lengten. 0
o Tuinschermen azobe, 0
o spoorbielzen, 0B zowel nieuwe als oude in verschiUende prijzen 8
o Azobe vlechtwerk, 0o grote verscheidenheid in hoogte. 0
o Grote collectie ptaatmaterialen, 0
o schrootjes, isolatie materialen, 0o Uw bedrijf voor bijna aile soorten hout. 0o Event. thuisbezorgd in overleg. 0
o 0o Scheepsluiken 0
o en Hardhout 0
B in verschillende maten B
o Zaterdags geopend tot 5 uur 0
o 0
D 0o Wij wensen u prettige Kerstdagen en een 0
o voorspoedig Nieuwjaar. 0

BODODDDDOOOOOOODOOB

J van Gelderen
Tabak, Sigaren, Sigaretten

J.W. van Puttestraat

Volleybalvereniging

A.".".A.

C.Oskam

Ameide

Prinsengracht - Tel. 1309

Oranjevereniging

"Beatrix"
Ameide en Tienhoven

C. Tukker
Schoenmakerij

Kortenhoevenseweg 17

Het Bestuur der Vereniging
tot instandhouding van de

Ameidese
Paardenmarkt

Nieuwstraat 2 - Tel. 01836 - 2051,
b.g.g. 1298. - Ameide.

PUeger
Handwerken

Toistraat 45
Meerkerk
Tel. 01837·2283

HAARSTYLISTES
TRUDY en ARlEN

.~.'

Wij wensen u prettige
feestdagen

Fanfarevereniging

Pluimvee- en
Konijnenfokkersvereniging

,,~teeds Hoger"

Chr. Muziekvereniging

Crescendo

"Het Groene Kruis"
Afdeling Ameide en Tienhoven

IJsklub

Honandia

Sportvereniging

"A.~.".A."
Ameide

UNIE

Accordeonvereniging

"Avanti"

brei'1'lO\ S
Ne'Jeda. 20 Gf\l\i\

Q"\ "\0 bo\\en 'bOeK nO.
~I t \.\ breI
onWa.n9

Wij wensen u goede Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Burgemeester en mevrouw Bakker.

prettig Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar

Onderstaande adverteerders wensen u een



DanR~n rotj ~llJoor
n~t lJ~ytroum~n ~n
DOOr O~ a~nggn~mg

B~m~nm~rRlng .
~~lj m~nH~n ~l
~0r~tttg~

~~YBtDag~n
~n ~~n @~lURRlg

2Jf1i~umjaar .

Boek- en offsetdrukkerij
Snelprint drukkerij
Kantoorboekhandel
Boekhandel
Grammofoonplatenhandel
Fotohandel
Kantoormachinehandel
Dealer SHARP elektronische rekenmachines.
Dealer 3 M en TOSHIBA kopieermachines.
INO- en ATLANTA systemen.

De gezamenlijke Ameidese Winkeliers brengen onder uw aandacht:

dat op MAANDAG 24 december en MAANDAG 31 december de winkels om
5 uur n.m.gesloten zijn.

De slagers sluiten hun winkel om 1 uur n.m.



Vrede op aarde ?
VOS werkgroep in' Meer

kerk gestart
Vorig jaar hadden we een koude kerst, ~oew.el de kerstdagen. bijna de enige.~i~t
witte dagen waren. Dit jaar wordt het mlsschlen wei een zonm~ekerst. ~erwIJII~
dit schrijf schijnt de zon aan een strak blauwe hemel en de koelen staan III de wei.
Maar wat voor weer het ook worden mag met kerstmis "Vrede op aarde" zal ~et
niet zijn. Dit jaar meer dan ooit Iijkt het een loze kreet, niet om~.atwet:eldy.rede met
belangrijk zou zijn maar omdat zelden zoveel landen tegehJk beZig zlJn een of
andere vrijheidsstrijd uit te vechten. De situatie in Afrika bijvoorbeeld is dermate
gecompliceerd dat wij ons vreselijk machteloos voelen.
Ais ik die onafzienbare vluchtelingenkampen zie en al die zieke, ondervoede
mensen al die skeletachtige kinderen, dan weet ik dat vrede voorlopig een
onhaalb~rekaart is. Na die konstatering kun je je onverschillig geworden door de
ongrijpbaarheid van het probleem afwenden. .
Je kunt om je geweten te sussen geld .overm~kenop d~.bekendegIronuD:I.mers van
Mensen in nood en van het Rode KrUis. Dat IS natuurhJk heel noodzakehJk en heel
positief. We kunnen aIleen geen kant op met onze behoefte om iets voor een ander
te doen, zodanig dat je merkt dat hij of zij er wat aan heeft. En ik geloof dat het een
gezonde vorm van egoisme is, dit willen helpen.
Het zou misschien helemaal niet gek zijn om met de kerstgedachte voor ogenvorm
te geven aan deze behoefte. In deze tijd van feestdagen zijn heel veel mensen
eenzaam. Ais we de komende weken nu eens allemaal wat extra aandacht, tijd en
Hefde besteden aan iemand die we de laatste tijd een beetje verwaarloosd hebben,
dan maken we met zijn allen toch heel wat mensen een beetje gelukkigerin deze
moeilijke decembermaand.
We kennen allemaal wei iemand in onze omgeving die we al een hele tijd hadden
willen bellen of waar we al een hele tijd even langs hadden willen gaan maar het is
er niet van gekomen.
Misschien moet het credo voor Kerstfeest 1979 wei worden"VREDE WAAR ZIJ
WELKOM IS". Laten we hopen dat we volgend jaar weer met echte
verwachtingsvolle hoop in onze harten kunnen wensen "VREDE OP AARDE"

Margriet Vansluis.

23.70
27.10
26.95
25.95
26.80
26.35
26.20

33.50
31.95
30.95
37.35
37.25
36.30
45.15
44.60
39.40
24.60
24.50

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN:

Trouwborst
de Vries
Eenink
Kruithof

: Boot Eenink
: Bastiaans Kruithof

Kerstmis an eerts Kerstdag 0 uur
tot tweede Kerstdag 24 uur.

: Boot Eenink
: Kentie de Vries

(Oudejaarsdag 0 uur tot nieuw
jaarsdag 24 uur).

28 - 30
31 - 1

Dec. 1979
21 - 23
25 - 26

Jan. 1980
4 - 6 : Bastiaans

11 - 13 : Kentie
18 - 20 : Boot
25 - 27 : Bastiaans

ARDESSEN:

Praktijk Bastiaanse, Rijskade 2,
tel. 01837-1300, Meerkerk.

Praktijk Boot, Neerpolderseweg 5,
tel: 01845-1205, Giesenburg.

Praktijk Eenink, Voorstraat 4,
tel: 01836-1210, Ameide.

Praktijk Kentie, Vuurkruitstraat 14,
tel: 01843-1468, Nieuwpoort.
Praktijk Kruithof, Noordzijde 33,
tel: 01838-1307, Noordeloos.

Praktijk Trouwborst, Hoge Giesen 18,
tel: 01838-1855, Hoornaar.
Praktijk de Vries, Stationsweg 25.
tel: 01831-1219, Arkel.

De VOS werkgroep Meerkerk is gestart en
bezig met de voorbereiding van een kursus die
begint op 6 maart 1980.
De werkgroep bestaat uit vrouwen van aIle
groeperingen uit de bevolking.
De bedoeling van een VOS kursus (VOS staat
voor Vrouwen Orienteren zich in de Samen
leving) is, vrouwen door middel van kontakt
met anderen, meer zelfvertrouwen te geven,
hun eigenwaarde te ontdekken en van elkaars
ervaringen te leren.
De VOS kursus is in de eerste plaats bedoeld
voor vrouwen met een lagere opleiding en
weinig kontaktmogelijkheden.
Een kursus bestaat uit 12 bijeenkomsten,
waaraan max. 15 vrouwen kunnen deelnemen
en wordt begeleid door 2 vrouwen uit de
werkgroep die vooraf een trainingsku~sus

volgen bij de Kulturele Raad van ZUld 
Holland.
Op 28 februari 1980 zal er een VOS informatie
ocntend worden gehouden. Voor kinderoppas
wordt gezorgd, ook bij de kursus.
Wilt u zich alvast opgeven of meer inlichtingen
hebben, wendt u zich dan tot de leden van de
werkgroep.
Margreet van Dam, Bazeldijk 12, tel. 2027.
Nell van Geytenbeek, Broekseweg 48, tel. 2164.
Henny van Iperen, Zouwendijk 62.
Corry de Jong, Rijskade 5, tel. 1970.
Teuni de Jong, Gorinchemsestraat 78, tel. 1230.
Janny Karsdorp, Slingerlandstraat 25, tel. 2206.
Yke v.d. Meiden, Broekseweg 76, tel. 1581.
Henny Wiersma, Pro Beatrixstraat 13, tel. 1537.

Stichting Nationaal Fonds
Sport voor Gehandicapten
De in Meerkerk gehouden kollekte voor deze
stichting bracht het mooie bedrag op van
f 1039,66.
De kollekte werd verzorgd door leden van de
sportvereniging.

meisjes E 1. Yvonne v.d. Hoven 26.00
2. Claudette Gras 25.90
3. Selma de Ridder 25.70

meisjes D ged. Ie en 2e: Arja Mourik 28.00
Patricia Brobbel 28.00

3. Anita van Es 27.90
meisjes C 1. Jose v.d. Vlies 26.85

2. Greta v.d. Heuvel 26.10
3. Annemiek Roos 25.40

meisjes B 1. Alexandra Brobbel 28.45
2. J olanda d. Hartog 27.25
3. Mirjam v. Noordenne 27.15

meisjes A 1. Saskia Lagendijk 28.35
2. Marlies Kaasschieter 27.70
3. Ina Mulder 27.10

voorberei
dendjong
talent 1. Marga de Jong 25.80

2. Rianne v.d. Leeden 25.65
3. Mieke de J ong 25.55

jong talent 1. Any Versluis 30.70
2. Mieke v.d. Leun 30.15
3. Daphne Schreuder 29.90

SVM turnde tegen Voorwaarts
Leerdam
Zaterdag 1 december speelde SVM haar 2e
wedstrijd in de turnkompetitie van de Turn
kring Dordrecht e.o.
Bij het eerste onderdeel paardspringen kwam
Voorwaarts meteen al op een voorsprongmet
39.60 punten tegen SVM 35.60 punten. Op de
balk haalde Svm goed in met 36.60 tegen
Voorwaarts 32.10. Brug ongelijk eindigde met
een klein verschil, Voorwaarts 35.70 en SVM
35.45. De vrije oefening eindigde tenslotte met
voor SVM 36.75 punten en Voorwaarts 36.40
punten, net niet genoeg om de achterstand op te
halen.
Voorwaarts won deze spannende wedstrijd
met het minimale verschil van 0,40 punten.
De eindstand was: Voorwaarts 143.80punten en
SVM 143.40 punten. De eerste en tweede
plaatsen waren voor Anja v.d. LeunenJolanda
Van Zanten van SVM en de derde plaats voor
Jose Sterkuit Leerdam.

jeugd-
turnsters 1. Anja v.d. Leun 34.00

2. Jolanda v. Zanten 33.70
3. Lous Versluis 32.75

dames 2 1. Nel Maat 30.05
2. Teuni de J ong 29.55
3. Tinneke Maat 28.55

Uit het aantal bezoekers van deze wedstrijd
blijkt dat de gymnastiek en met name het
turnen een steeds grotere plaats in gaat nemen
in de publieke belangstelling.

Anja v.d. Leun
kIubkampioene !

Bij de onderlinge wedstrijden om het klub
kampioenschap van de afdeling gymnastiek
van SVM Meerkerk scoorde Anja v.d. Leun 34
punten, het hoogste aantal in deze wedstrijden.
Hierdoor won ze de wisselbeker voor de 3e keer
in 5 jaar, dus werd daarmee definitief bezitster
van deze beker.
De verdere uitslagen zijn:
jongens C 1. Marco Morelisse

2. Philip d. Braber
3. Lennard Langerak

jongens B 1. Allen Schoof
2. Jacco v.d.Leeden
3. John Borgstijn

jongens A 1. Huib d. Braven
2. Bernhard Overbeek
3. Sven Krijgsman

meisjes H 1. Bartine Venderbos
2. Annemiek Zaal
3. Lynsey Gras, Kristen

Frohlich, Mariska v.d.
Heiden

meisjes G 1. Carry Oostveen
2. Anke Werter
3. Mariska v. Rooy

meisjes F 1. Willeke Druyf
2. Mariska Schalkwijk
3. Ageeth de Heus

We gingen eens een kijkje nemen in de "Goed
en Goedkoop hal" aan de Gorcumsestraatweg
te Meerkerk.
Vroeger was in dit pand de wijnhandel van P.
de Ruiter gevestigd.
Sinds 1 augustus van dit jaar vindt men hier
een ruim assortiment ribfluwelen broeken, T
shirts, jacks, overalls etc.
Dames-, heren-, en kindermaten zijn volop in
voorraad. De prijzen zijn opvallend goedkoop
en de kwaliteit ziet er goed uit.
De zaak wordt gedreven door mevr. Gabriella
van Meever - Mikulaskova, Tsjechoslowaakse
van g~boorte.

Sinds een jaar verblijft deze jonge vrouw in
Nederland en op zeer innemende wijze staat ze
haar klanten te woord in een goed begrijpelijk
mengeltaaltje van duits en nederlands.
Behalve het klimaat bevalt het haar heel goed
in Nederland en zeker in Meerkerk.
Dankzij het feit dat ze in haar zaak veel mensen
spreekt, zal ze de nederlandse taal vast weI snel
onder de knie hebben.

"Goed en goedkoop hal"
te Meerkerk



EEN GREEP UIT ONZE AANBIEDINGEN

NU f 32,95

HR 2671 NU f 189,·
HR 2670 NU f 249,·

CROQUE MONSIEUR van Tefal.
Elektr. tosti-ijzer met anti-aanbak
laag. Tosti's en andere hapjes in 2
minuten.

190,-

CROQUE GAUFRE van Tefal.
Voor lekkere luchtige wafels en
hartige tosti's. De anti-aanbak
vormen zijn in een wip te verwissel
en. NormaaI149,-

VOORDEELPRIJS 1 129,-

NU f 29.95

Philips Hmhrush. Ideaal om Uw h:li1r IVL~r ,;no:! en mooi
in modd Ie krij~en. Volume en W"'w ~1'lI:Cn

m,l;lkruinccnhanJomJraai.Binnl'n
cnk.:!!.' minllfcn or fcmpcrJ[\Iur.

Voorth\li> CIIOP rcii'.

HPm9 35,·

NU f 99,-
,"'~\ I!-tl ....'\

,," ~~g,..
~g: jJ,J

0" i"'C' NU f 275\In"'" - HD 4163 ,.

HD 4162 NU f 199,·
HD 4164 NU f 239,50

Philips slanke Hairstyler. Een sllperel~gante en heel makkelijk
te hanteren hairstyler met een fantastisch droogvermogen.

(900 W). U modelleert er prachtig mee.
Kompleet met opzetkam en -borste!.

Beveiligd tegen oververhitting.

HP422059,95

NU 154,95

Telal slagroomspuit

NU 157,75

.Telal Irituurpan
9 liter voor ca. 3 kg. van f 209,- voor

1 139,95

AI onze artikelen worden onder garantie verkocht. En door ons zeit
gegarandeerd. De zaak met SERVICE en GOEDE VOORLICHTING.
Kom geheel vrijblijvend langs.

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



ERRES K.T.V. Rs.260934
Groot beeld 66 em.

f2145,- NU f 1699,·

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

NU 1399,·

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

NU f 1249,·

TECHNICS AUDIO RACK
NU kompleet met BOlEN

f 1499,·

SPECIALE
KERSTAANBIEDING
Platenspeler SX 5877 f 555,·
Cass.deck EK 3543 f 725,·
Tuner verst. SX 6776 f1295,·
Kast zwart f 349,·

Totaal f 2924,·

NU f 1749,·
Ook leverbaar in bruin voor
meerprijs f 40,·

Uit voorraad leverbaar en demonstratie klaar

VIDEO PHILIPS NU f 1995,.

•••••••••••••• e.

ERRES:
TECHNIEK :

IN EEN MODERN :

AUOIORACK ~

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

DE JONG's
Levensmiddelen b.v.

Wenst u allen, ook namens onze mede
werk(st)ers Prettige feestdagen en een
Voorspoedig 1,980.

JEANS SHOP
GOEDENGOEDKOOPHAL
Gorinchemsestraat 35, Meerkerk. ~

Voor uw spijker- en rib
broeken zoals Clark, Levi's
Wrangler, US Top etc. Ook
jacks tegen stuntprijzen

wenst u prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1980.



Wij wensen U
Prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1980

ASSURANTlE-EN ADVIESBUREAU~ DEN HARTOG EN

Ameide - Voorstraat - Telafoon 01836-1340 - B.g.g na 18.00 uur 01843-370

Uw advlseur In :

* VERZEKERINGEN

* ADMINISTRATIES

* FINANCIERINGEN

* HYPOTHEKEN

* PERSOONLlJKE LENINGEN

Tevens:

Agentschap NEDERLANOSCHE MIDDENSTANDSSPAARBANK

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

A. LIEFHEBBER
DORPSSTRAAT 46 - TEL. 03474-1415 - LEXMOND

Ook voor 1980 uw adres voor

RIJWIELEN en BROMflETSEN
ELECTRISCHE APPARATEN

WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN VERLICHTINGSARTIKELEN
EN EEN VOORSPOEDIG 1980

Ook in 1980 natuurlijk weer naar servicebureau

D. BIKKER
ZOUWENDIJK 123 - TELEFOON 01837 - 1249
MEERKERK

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VERSLUIS
Prinsengracht, Tel. 1480, AMEIDE

BENEGAS
Leverancier van ESSO· PETROLEUM

'* Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar

Carrosseriefabriek Van Eck
Lexmond - Dongen

Kortenhoevenseweg 66

<lECI
· Teletoon (03474)-1754

wenst vrienden en clientele
Prettige Kerstdagen en een

LEXMOND • DONGEN gelukkig Nieuwjaar.

Wij leveren U

TUiNGROND
SLAKKEN voor erfverharding enz.

Firma J. van Zessen
wenst U gezegende Kerstdagen en
een voorspoedig 1980.

Handel en Transport van Zand en Grint
Teletoon 01837-1225 - MEERKERK

Direktie en medewerkers
wensen U prettige Feestdagen

en een
voorspoedig 1980

BOUW. EN AANNEMINGSMIJ.

Van Vliet S.V.
Hogewaard 1 - Ameide - Tel. 01836-1544
Woonh uis Bram van Vliet - Molenstraat 37

... Telefoon 01836-1609

G. C. Terlouw &Zn. B.V.
Fruit- en Eierhandel

Pret1ige Kerstdaaen en een
voorspoedig 198 .

WASAUTOMATEN, DROOGAPPARATEN

KOELKASTEN en DIEPVRIEZERS

Wij wensen U prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in 1980



HOORNAAR

Laat uw vakantie anderen een zorg zijn !

over uw toekomstige vakantiebestemming.
Gratis en zonder enige verplichting wordt u
ingelicht over aIle plus en min punten van uw
vakantiekeuze.
Reisbureau "De Arkelstede" is zo'n adviseur,
die u graag van dienst is en met deskundigheid
terzijQ.e staat; een onafhankelijk reisbureau,
aangesloten bij de A.N.V.R., dat aan aIle
normen voldoet en waar u dus veilig uw
vakantie- of zakenreis kunt boeken.
Sinds 1968 gevestigd aan de Grote Markt in
Gorinchem, een kleine gezellige reiswinkel,
doch door de grote groei de laatste jaren
eigenlijk veel te krap geworden. Doch hierin
komt binnen zo'n drie it vier maanden
verandering wanneer het nieuwe, 85 m 2 grote
pand betrokken wordt! Uwordthieroveropde
hoogte gehouden! Degenen die Gorinchem te
ver weg vinden kunnen ook in het filiaal van de
"Arkelstede" te Leerdam terecht. In 1976
gestart in de Kerkstraat en sinds maart 197R
operationeel aan de Fonteinstraat, de drukke
winkelpromenade van Leerdam. Een warme,
funktioneel aangeklede zaak, waar service nog
hoog in het vaandel geschreven staat. Let
echter weI op huisnr. 21, tussen de slager en
drogist, daar u anders bij het verkeerde
reisbureau binnenstapt, dat op nr. 13 gevestigd
is.

Ret oplaten van de ballonnen.

Op beide kantoren liggen nu de reisgidsen van
aIle reisorganisaties klaar. Een keuze uit zo'n 75
verschillende programma's. Dat is handig.
Want dan kunt u niet aIleen de vakantiebe
stemming, maar ook de prijzen vergelijken.
Reisbureau "De Arkelstede" helpt u daar graag
b" ,lJ .
Met vakantie is geld gemoeid. Voor de een veel,
voor de ander wat minder. Maar iedereen wi!
waar voor zijn geld. Kies daarom verstaridig en
laat u adviseren door de vakman. Of u nu twee
dagen of zes weken op reis wil, naar Brussel of
naar Bangkok, reisbureau "De Arkelstede"
voorziet u gratis en zonder enige verplichting

moet iedere kans op mislukking uitgesloten van aIle informatie. Vlieg- trein- bus- boot- of
worden. Een vakantie..miskoop herstel je niet eigen autoreizen, reisbureau "De Arkelstede"
zo snel. regelt het weI. Stap gerust eens binnen, het
Kies daarom met zorg uw vakantiebestem- verplicht u tot niets. Reisbureau "De Arkel
ming, lees de reisgidsen goed en bepaal uw1stede" weet tenminste waarover het praat,
keuze. omdat er nog maar weinig vakantieplekjes zijn
Maar wat belangrijker is,laat u goed adviseren. die n~g niet do~~ d~ mensen van "De Arkel
Loo eens binnen bij een vertrouwd en erkend stede bezocht ZlJn .
reishureau. Daar kan men u aIles verteIlen Reisbureau "De Arkelstede": Veruit de beste!!

De Chr. basisschool "Samen op Weg" vierde het
~"""",,,"=->'JJ':~=---=70- jarig bestaan

'Jai!m~~ d m d

~~m~(ffiJ mJ~ W~~
Vrijdag 30 november werd dit evenement door
de kinderen op feestelijke wijze herdacht.
In het begin van het jaar was tijdens de
ouderavond met ouders en leden van de
vereniging hier op officiele wijze aandacht aan
geschonken; maar nu was het dan precies 70
jaar geleden.
's Morgens kregen aIle leerlingen een prachtige
groot-formaat kleurenfoto met goud opdruk als
geschenk uitgereikt benevens een persoonlijk
geschenk.
's Middags werd het nog feestelijker. In aIle
klassen werden speIletjes gedaan, terwijl
enkele ouders zich in het zweet werkten om
een kleine 200 baIlonnen met gas te vuIlen en
van kaartjes te voorzien.
Tegen 3 uur kwamen de kleuters van het
Woelige Hoekje aangewandeld om ook hun
baIlonnetjes op te laten. AIle kinderen ver
zamelden zich op het speelplein, waar al voor
het officiele tijastip velen hun ba,Ilonnetje
lieten gaan. Met een pittige West-Zuidwesten
wind dreven ze snel naar het oosten, waar 
zoals na enkele dagen al bleek - dezelfde avond
rond Arnhem de eersten werden gevonden.
En nu maar wachten waar de verste baIlon
gevonden wordt.

jNaar een vakantie leef je toe, je ziet er
.. reikhalzend naar uit ! Lekker twee of drie

weken ontspannend luieren, van de zon
genieten of aktief een nieuwe wereld ontdek
ken. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier.
Maar duidelijk is dat de vakantie een uiterst
belangrijke plaats in ons leven inneemt. Een
welkome onderbreking van werk of studie.
Ais vakantie inderdaad zo belangrijk is, dan

Vit de Raad van Ameide

De burgemeester van Tienhoven op zijn best
in de raad van Ameide

f 100.000,

f· 50.000,-

14 november vergaderde de gemeenteraad van
Ameide - waarvan niet veel spektakulairs te
vertellen valt. Echter toch een enerverende
vergadering dankzij het sportkomplex te
Tienhoven.
In het kort yermelden wij:
Aan de heer Reuvers wordt grond verkocht

rvoor f 3578,-.
be exploitatie opzet van Aaksterveld, 2e fase,
i.v.m. de bouw van 37 woningen, wordt
vastgesteld. Zowel Provoost (P.v.d.A.) en
v.d. Berg (V.V.D.) vragen meer informatie 
zijn kavels groot genoeg - waarop is grondprijs
gebaseerd?
Aan de Vaarsloot worden rijwielhekken en een
trapleuning geplaatst.
Versluis (C.D.A.) vraagt of er overleg met
bewoners is geweest. Een krediet van f 5600,
wordt beschikbaar gesteld.
De bestemming resultaten gemeenterekening
1976 maakte de tongen los. B & W stelden voor
als voIgt te reseveren:
Ten laste van de gewone dienst 1977:
Toevoeging aan het fonds
onderhoud straten
Reservering aanschaf nieuwe
brandspuit
Ten laste van de saldi reserve 1977:
Reservering fonds stichting
zwembad f 100.000,-
AIle raadsleden hadden waardering voor de
sneIle realiseringvan deze rekening.
Veronica v.d. Berg had graag prioriteit gezien
voor aanleg weg tot ontsluiting industrieter
rein.
Versluis wil onderhoud straten en wegen
verhogen tot f 125.000,-; brandspuit f 25.000,- en

zwembad f 50.000,- en als nieuwe reservering
f 50.000, voor fonds stadsvernieuwing.
Provoost wil niet meedoen aan potvorming, wil
wachten met behandeling hiervan tot begro
ting.
Burgemeester wil reserveringen graag door
gevoerd zoals voorgesteld. In 1980 hebben we
misschien voor een half miljoen straatwerk
onderhanden. Burgemeester hoopt uit fonds
Stadsvernieuwing bij provincie een groot
bedrag te krijgen.
Wethouder de Kruyk ziet niets in reservering
van f 50.000,- voor een weg die weI 2 it 3 miljoen
gulden gaat kosten. Dat is toch een lachertje 
zo'n bedrag is niet reel, met zwembad kunnen
we echter weI de gemeenschap stimuleren.
Veronica v.d. Berg houdt toch vast aan
wegenfonds. Het industrieterrein ligt hoogst
ongelukkig.
Besluit ontwerp overeenkomsten inzake
sportkomplex te Tienhoven.
Ja - dit agendapunt was spannend.
AIle raadsleden - inklusief wethouders
voeldenzich door de Tienhovense raad
gepasseerd en schaakmat gezet.
Provoost: Tienhovense raad beslist en Ameide
kan betalen.
Versluis: als grootste financier hebben we geen
enkele zeggenschap in beheer. Langs de lijn
kunnen we toestemminggeven.
Vraagt om nieuwe bespre~ingenmet raad van
Tienhoven voor gezamenlijk beheer.
Veenvliet (C.D.A.) en v.d. Berg zouden dit ook
graag zien.
Burgemeest~r met ambtsketen van Ameide
om, verdedigt grandioos zijn buurgemeente
Tienhoven. Houdt een vurig pleidooi voor het
Kollege en Raad van Tienhoven. "U hebt geen
vertrouwen in het kollege van Tienhoven".

Tienhoven heeft aItljd 1/5 aan Ameide bijge
dragen, hierover waren ook nooit problemen.
Er zijn nooit verschillen geweest tussen
1\meide en Tienhoven - misschien over enige
jaren een gemeente - uw reaktie verbaasi mij
ten zeerste", aldus burgemeester Bakker.
Wethouder de Kruyk en van Oort hadden ook
moeite gehad met dit voorsteI. Vroegen weI om
soepel te zijn. "Er bestaat geen wantrouwen
- doch de laatste fase had leuker geweest indien
aIles gezamenlijk geregeld was", aIdus wet
houder de Kruyk.
Hierna ging men akkoord met de ontwerp
overeenkomsten. Het kerkgebouw van de
Geref. Kerk wordt gekocht voor f 98.000,- en
grond wordt geruild tegen grond.
VoorsteIlen tot aanschaf nieuwe teken
methode Chr. School (f 351,-) en aanschaf
geluidsinstaIlatie (f 9850,-) t.b.v. Stadhuis
werden aangenomen.

A1gemene Toneelvereniging
Ameide

Dat wordt weer lachen op 11 januari in Het

Spant. Dan geeft de Toneelvereniging weer

een uitvoering.

Aanvang 8.00 uur, zaal open 7.30 uur.
Opgevoerd zal worden een Plattelandsklucht

in driebedrijven.
BOERENBEDROG
door Emiel Claus

Regie Wim Slomp, grime Tiny v.d. Grijn.

Met medewerking van de Dico's.
Toegangsprijs f 3,50

En natuurlijk na afloop weer een gezellig bal
na. KOMT ALLEN!



B.V. Schildersbedrijf F.K.v.d.EIK
(v.h. B. den Ottelander) CllO LEXMOND B.V.

voor aile vervoer

vraagt voor spoedige indiensttreding

VAKBEKWAME
ONDERHOUD SCHILDERS

Liindienst op:

Amersfoort • Gorlnchem • Utrecht en

ZwlJndrecht

Geboden wordt een prettige werkkring en een hoog
loon.

TELEFOON 03474 - 1330 - LEXMOND

Prettige Kerstdagen en Voorspoedig Nieuwjaar

Sollicitaties en inlichtingen:
Bazeldijk 15a Meerkerk Tel. 01837 - 1295

Gevraagd:

ALLROUND AUTOMONTEURS

Fa. W. van Woezlk
AMEIDE

Elektrlsche Smederlj en Laslnrlchtlng
Haarden, Kachels, Ollestook, Wasmachlnes
Land- en Hoolbouwwerktulgen

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
en een

PARTY SHOP
GERDA BRANDS, MEERKERK, TEL. 01837-1363

c. VAN HOVEN
&ZONEN

KRING
HOVENII!R8

TUINCENTRUM: Uitgebreide collec
tie o.a. rozen, confferen, heesters,
erica's, stambomen~ vruchtbomen.
Voorts:
Turfmolm, compost, potgrond,
bloembollen, potplamen snlJbloe
men en. enz.
Geillustreerde prijscourant wordt U
op aanvraag toegezonden.
Advies over beplanting of onder
houd zonder kosten en vrijblljven~.

WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN en een
VOORSPOEDIG 1980.

KRING
HOVE...

HOORNAAR (blJ de kerk)
TEL 01838· 1305 • 1545
Erkend hovenier

KWEKERIJEN,
TUINAANLEG en
ONDERHOUD

4233 GA Ameide.

VERTEGENWOORDIGER
met ervaring in de automobielbranche.

Sollicitaties na afspraak.

(I' AulomobielbedriJf

I' Eim de Groot
Industrieweg 4 Tel. 01836 - 1402

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld
door administratiekantoor

Ih. c. j. van doorn
telefoon

01836-1598

uw administratie
en

belastingzaken

aaksterveld 76
ameide

U moet gewoon eens
binnenlopen, dan ziet u
meteen de zeer scherpe
kerst aanbiedingen

Maar ook kerstballen, pieken, e.a. versieringen, kaarsen,
kerst en nieuwiaarskaarten

ALLES VOOR DE KERSTDAGEN
Franse kaas - Wijn - Noten - Sauzen - Zeer aparte
pate's en vleeswaren - Groot assortiment salade's.



GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN

Onderstaand vindt u een rooster betreffende het aangeven van kadavers
bij de komende Kerstdagen en J aarwisseling.

SPOEDGEVALLEN:

zoals gewoonlijk.
van 09.00 tot 09.30 uur, doorgeven aan dhr.
S. G. de Jeu, tel. 03451 - 2515.
gesloten.
gesloten.
zoals gewoonlijk.
zoals gewoonlijk.
van 09.00 tot 09.30 uur, doorgeven aan dhr.
H. J. v. Wijngaarden, tel. 03473 - 1409.
gesloten.
zoals gewoonlij k.

1 januari:
2 januari:

25 december:
26 december:
27 december:
28 december:
31 december:

21 december:
24 december:

22 december: }doorgeven aan dhr. S. G. de Jeu,
23 december: tel. 03451 - 2515.

25 december:}doorgeven aan dhr. A. Oudenaarde,
26 december: tel. 01830 - 23271.

29 december:}doorgeven aan dhr. H. J. v. Wijngaarden,
30 december: tel. 03474 - 1409.

1 januari: doorgeven aan dhr. H. J. v. Wijngaarden,
tel. 03473 - 1409.

dinsdag
woensdag

vrijdag
maandag

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
maandag

zaterdag
zondag
dinsdag
woensdag
zaterdag
zondag
dinsdag

Nieuwjaarsreceptie

UITNODIGING
De colleges van burgemeester en wethouders van Ameide en Tienhoven
nodigen langs deze weg de inwoners uit tot het bijwonen van een op
donderdag, 3 januari 1980 van 19.30 - 21.00 uur in het Stadhuis op de Dam te
houden

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Zij stellen het zeer op prijs naast representanten van het bedrijfsleven,
kerkelijke en maatschappelijke organisaties, verenigingen enz., ook de
inwoners te ontmoeten.
Ret is een goede gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen,
het spaartport uit en tevens om eens over diverse zaken in een gezellige sfeer
met elkaar van gedachten te wisselen.
Wij hopen dat het een gebeuren zal worden, waarbij iedere Ameidenaar en
Tienhovenaar zich thuis zal voelen.
Iedereen is van harte welkom.

Sluiting gemeentehuis
in verband met Kerst en
Oud en Nieuw

De minister van Binneniandse Zaken heeft het
gemeentebestuur verzocht om in het kader van
de energiebesparing het gemeentesekretarie
op 24 en 31 december te sluiten.
Aan dit verzoek heeft het gemeentebestuur
gehoor gegeven.
De sekretarie is weI geopend op 27 en 28
december 1979.

Burgemeester en wethouders van Ameide en Tienhoven,
De wethouders van Ameide, A.G. de Kruyk, K. van Oort.

De burgemeester van Ameide en Tienhoven, C. Bakker.

De wethouders van Tienhoven, G. den Oudsten, D. den Braven.

Verkrijgbaar bij:

Kent u ze nog de LEXMONDERS deel 2
door P. Herden Jzn.

~ PRIJS f 30,90

Kapsalon de WIT - Lexmond en

Boekhandel CREZtE - Ameide

Raadsvergaderingen
Op donderdag, 20 december a.s., vergadert de
gemeenteraad van Ameide, 's avonds om 8.00
uur in het Stadhuis.
Na afloop krijgt het publiek desgewenst
gelegenheid vragen te stellen over onderwer
pen die in de vergadering aan de orde zijn
geweest, of die betrekking hebben op de
gemeente.
Op maandag, 31 december a.s., vergadert de
gemeenteraad van Tienhoven,'s morgens om
10.00 uur in het gemeentehuis.
Ook daar krijgt het publiek gelegenheid vragen
te stellen.
Wij zullen het op prijs stellen, wanneer u uw
belangstelling toont op de raadsvergaderingen.

De kolleges van burgemeester en
wethouders van Ameide en Tienhoven.



VOORUW
ZEKERHEID

een vertrouwd buro
voor snelle en korrekte
afwikkeling van al uw
schadeclaims:

DE KRUYK b.\I.
assurantien

Broekseweg 4 - Ameide - Tel. 01836-1701
Wij wensen U goede Kerstdagen en een in

aile opzichten voorspoedig Nieuwjaar.

E.H.B.O. ald. Meerkerk
wenst aile leden en donateurs
Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

DRUKKERIJ • KANTOORBOEKHANDEL

ADVOKAAT
Toistraat 33 - Meerkerk - Tel. 01837 -1301

GEBR. VAN DIJI{
Fruithandel

Achthoven 88 • Tel. (01838)1389 • Lexmond

Prettlge Kerstdagen en
een voorspoedlgNleuwjaar

Brood- en Banketbakkerii
C. M. PELLIKAAN

J. W. van Puttestraat - Ameide

wenst alle~ Prettige Kerstdagen en
Voorspoedig Nieuwjaar.
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I Sparen door de jeugd bij de RABOBANK I
B 5

i van 11 tot 14 jaar GRIJ P 5 ~
i met 5% extra-premie I
I vanal 15 jaar i
§ ~
I DE ZILVERVLOOT §

I I= met 10% extra-premie =
i I
_;
i__= Heb je de rekening al volgestort voor dit jaar? Het kan nog tot 29 december. =_===:_=

!II Maximum inleg f 480,- per jaar.

B ffiB)[hdbCffi1[E rEJ I
I R b b k HOORNAAR Ii a 0 an :::~:EERK i
§ LANGERAK-NIEUWPOORT a9 GELD EN GOEDE AAAD I
§ Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar B
!I1I11I11I11IDIIIIIIIIIIIIOHIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIDIIIIIIII1IIIDIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOlllillillillOllillUIIIIIDIIIIIIII111101111111111110111111111111011I1111111110111111111111010111IIIIIICllllllUIIIDIIUIIIIIIJ



Sint Nicolaasaktie Ameide
Zaterdag 17 november werd Sint Nicolaas op de
Dam ontvangen door burgemeester en me
vrouw Bakker en het bestuur van de Winke
liersvereniging. Vooraf gegaan door de drum
band arriveerde de Sint met Zwarte Pieten in
een oude koets op de Dam. De beide muziek
verenigingen speelden de bekende liedjes.
Hierna spraken zowel burgemeester Bakker
als Sint Nicolaas elkaar op humoristische wijze
toe. Daar het kinderfeest in Het Spant zou
plaatsvinden was het niet erg, dat het
gesprokene de kinderen meestal ontging.

INGEZONDEN MEDEDELING

Geachte Winkeliers
vereniging

Hier even een reactie op Uw Sint- Nicolaas
feest, ter ere van Uw 25 jarig bestaan.
Nu, als ik zo mijn jubileum moest vieren, deed
ik liever niets.
Uw aankomst van de Sint was erg leuk, Uw
terugkeer was een complete afgang. Als een
doosje levensmiddelen ging onze Sint heen.
De muziekverenigingen gingen na afloop zeer
teleurgesteld heen, want ze mochten twee
liedjes spelen en daarna wachten, maar
waarop?
Ook het welkom van de kleuterhaven was erg
teleurstellend, want de kinderen die een uur op
hun plaats hadden zitten wachten, werden met

'.' grote spoed gemaand op het podium te komen,
t}us dat ging helemaal fout. Wij hadden gedacht

'" dat Sint door de microfoon wat tegen de
kinderen zou spreken, maar zijn stem is niet
erg naar voren gekomen. Nee, dan beter de
ontvangst op de Dam en gauw wegwezen zoals
andere jaren, ik geloof dat er dan welleuker op
teruggekeken wordt.
P.S. Handtekeningen van teleurgestelde
rp.ensen ben ik niet op gaan halen, want dan
had ik het boek van Sint Nicolaas nodig gehad.

Een gezin met kinderen uit Uw dorp.
N. Waarts-Roodhorst.

INGEZONDEN MEDEDELING

Sint in Ameide
Zaterdag 17 november Sint en Piet in Ameide
aangekomen.
Iedereen had z'n goede humeur meegenomen.
Het was dit jaar in Het Spant.
Alles stond al aan de kant.
Sinterklaas kwam toen binnen met z'n knecht.
En iedereen stond toen even recht.
Nadat de Sint had plaatsgenomen, i
was het op het podium beter uitgekomen.

Krasse uitspraken van Sint Nicolaas zoals "wat
is dat voor een druiprek daarboven op het dak
van de Hervormde Kerk" (bleek liet Ooie
,yaars - nest te zijn) en vele andere op
merkingen getuigden ervan dat de Sint de
Wegwijzer steeds goed leest.
Hierna toog men naar Het Spant waar het
kinderfeest zou plaatsvinden. (
Jammer, dat door regie fouten dit feest niet tot
zijn recht is gekomen.
Jammer, voor de organiserende Winkeliers
vereniging en jammer voor de leiding van deze
middag. Laten we bedenken, dat er onvoor
ziene dingen gebeurden, waardoor alles niet tot
zijn recht kwam. Maar we weten zeker, dat
niemand dit zo gewild heeft en volgend
jaar zal men zeker hiermede rekening houden.
De aktie met vliegreizen en geldprijzen is een
groot succes geweest.

Ze konden beginnen met zang, dans en spel.
De Kleuterhaven was het eerst in tel.
Na veel wikken en wegen,
konden de kleuters zich op het podium
begeven.
Ze werden eerst onder de voeten getrapt,
en toen op het toneel gelapt.
Daar hebben de juffen nu hun best voor
gedaan,
met prachtige feestmutsen naar Het Spant
gegaan.
Het woord kwam helemaal niet tot stand,
daarom schrijf ik dit nu in de krant.
Ze dansten erg Ieuk ballet,
maar de geluidsinstallatie was pet.
Er stonden twee banken klaar,
een voor de Chr. en de ander voor openbaar.
De rest kon blijven staan of hangen,
in de zaal of in de gangen.
De W.V.A. had het georganiseerd,
maar het liep niet zogesmeerd.
Ik groet u tot het volgende feest.
Maar niet zo ongeorganiseerd als het nu is
geweest.

Een teleurgestelde moeder.
A.M.

Geslaagde bijeenkomst met
gegadigden voor premiever
koopwoningen in de 2efase
van het plan Aaksterveld te
Ameide.
Op donderdagavond, tweeentwintig november
j.l. yond in het stadhuis op de Dam een druk
bezochte bijeenkomst plaats.
Aanwezig waren het gemeentebestuur als
initiatiefnemer tot deze bijeenkomst, een groot
aantal genodigden die in eerdere bijeenkom
sten of op een andere manier te kennenhadden
gegeven dat zij belangstelling hadden voor de
aankoop van een premiewoning en aannemer
K. Mulckhuijse die de woningen gaat bouwen,
met zijn architekt de, heer Schreurs. Op
stellingen aan de achterwand waren de

Stadsbibliotheek
"Ameide en Tienhoven"

Wie de horde kinderen ziet welke wekelijks de
ruimte van de Stadsbibliotheek in het Stadhuis
van Ameide overstroomt zal het met de
medewerkers eens zijn dat van een rustige
atmosfeer, waarin zorgvuldig boeken kunnen
worden gekozen geen sprake kan zijn.
Het is voor de vrijwillig werkende mede
werkers van de bibliotheek iedere keer weer
een inspannend karwei om tijdens hun
uitleendienst alles in goede banen te leiden.
Mede dankzij de houding van de lezers verloopt
het uitlenen van de boeken tot nu toe zonder
onoverkomelijke problemen, doch de huis
vesting is verre van gewenst en zeker niet
ideaal voor een situatie waarin wekelijks meer
dan 2000 boeken over de administratieve tafel
gaan.
Maar gelukkig is er een oplossing van het huis
vestingsprobleem in zicht. De Gereformeerde
Gemeente van Ameide heeft hun plan om een
nieuwe kerk te bouwen aan de Prinsengracht
in een afrondend stadium en inmiddels heeft
de Gemeenteraad van Ameide het raadsbe-
sluit genomen om het huidige kerkgebouw,
eveneens aan de Prinsengracht aan te kopen en
dit te bestemmen voor de Stadsbibliotheek.
Met dit besluit zijn aIle medewerkers van de
bibliotheek oprecht verheugd.
De bibliotheekcommissie werkt reeds' aan
plannen tot inrichting en wil zo snel mogelijk
nadat het gebouw ter beschikking komt dit
open stellen voor het uitlenen van boeken aan
de lezers.
Totdan doen wij een beroep op de medewer
king van allen om het uitlenen zo goed mogelijk
te doen verlopen.

de Bibliotheekcommissie.

Wij. bakken uw oliebollen
Op zaterdag 29 december a.s. komen we weer
bij u langs met heerlijke oliebollen. Een zak vol
(10 stuks) voor f 5.
Appelflappen kunnen aIleen op bestelling
geleverd worden, eveneens 10 stuks voor f 5,-
Als u even belt, bent u er zeker van dat u met de
jaarwisseling oliebollen in huis heeft.
U kunt bellen tot vrijdag 28 december 22 uur.
Mevr. van Diermen, De Schans 11, Ameide.
Tel. 01836 - 1407.
Mevr. Lakerveld, Lekdijk 37, Tienhoven. Tel.
01836 - 1448.
Mevr. de Kruyk Boogert, Voorstraat 3, Ameide.

,Tel. 01836 - 1303.

WIJ HELPEN U ! ! HELPT U ONS ? ?
Het aktie-komite Geref. Kerk.

tekeningen van het woningontwerp met de
daarop mogelijke variaties opgehangen. Dat de
genodigden dit een belangrijke bijeenkomst
vonden bleek weI door de aanwezigheid van de
vele verliefde, verloofde of getrouwde paren.
Burgemeester Bakker gaf na zijn welkomst
woord een overzicht van de manier waarop het
bouwplan onstaan was en de genodigden
geselekteerd. Dit laatste was nodig aangezien
de gemeente aIleen maar bouwgrond mag
verkopen aan gegadigden die bepaalde bin
dingen met Ameide of Tienhovenhebben.
Uit de toelichting op het bouwplan die
verstrekt werd door de heren Mulckhuijse en
Schreurs en de daarop volgende vragen en
opmerkingen van de aanwezigen bleek weI dat
het plan goed ontvangen werd.
Door de vooraf toegezonden informatie had
iedereeil ook al een goed idee kunnen krijgen
van het plan.
Over het algemeen was de mening toch weI dat
er een woning ontworpen was die er leuk uitzag
met een praktische indeling voor een redelijke
prijs.
Het enthousiasme van de aanwezigen was zo
groot dat er diezelfde avond nog overgegaan
kon worden tot verdeling van de woningen
tussen de gegadigden. Voor enkele woningen
moest zelfs vaker dan een keer geloot worden.
Aan het eind van de avond waren er van de 29
woningen 27 toegewezen aan de gegadigde!ll.
Wie belangstelling heeft voor de twee overge
bleven woningen kan daarover kontakt op
nemen met de heer Mulckhuijse te Ameide.



TELEFOON 1725

Nieuwe wandbekleding 1980 Iigt voor u klaar.
Exklusief behang met bijpassende gordijnstof, wandtextiel,
jute, linnen, wol, kurk, sierpleister met bijpassende
vensterdekoratie. KOM EENS LANGS.

=-==-

BROEKSEWEG 3

ERKELENS-LANGERAK

Uw warme bakker
voor al die heerlijkheden die de
komende feestdagen zo gezellig
maken

Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

J. P. KAASSCHIETER
SCHOENREPARATIEBEDRIJF

FIJNE KERSTDAGEN

en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Voor Meerkerk e.o.:

Tolstraat 27 - Tel. 01837·1697
Meerkerk.Gebr. Alting en

Netty Versluis
Ameide/Meerkerk

Prettige Kerstdagen
eneen
Gelukkig Nieuwjaar
wensen U

Voor de winter droge en warme voeten met

klompen
laarzen
zweedse muilen
werkschoenen
pantoffels
Bastad-muilen enz.

Het vertrouwde adres met het bord.

Jan den Hartog Azn.
Weverwijk 11 rood, Meerkerk, tel. 01837 - 2157

Mariena en Ruud

van de

Dierenboutique
Meerkerk

wensen hun klanten
een prettige kerst

en een
voorspoedig nieuwjaar

SCHOONHEI DSSPECIALISTE

J. Lauret - Bastinck
Wenst clientele, vrienden en
bekenden prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1980.



••.• - .'-11'-"-. • - • • • .-..-._.-. II. . ..-..._. . .-.-'.-. . . .
Koninklijk ijs - Uit eigen bereidplaats • Uselijk lekker
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KILO beker

575

6 x.SOO gram

30stuks

per 2stuks

10.-

"DE IJSKONING"B.V.
~~slOLDERDlJK 10, POSTBUS 5454, MAASDAM (ZH)

TEL. 01856 • 2754 OF 01854 - 2767

10 x 3 stokjes ~eJrf"a
Waa,.

21.- 10.- 20.-

Verder ook:
SPINAZIE (Iosgevroren)
RODE KOOL met APPELTJES
BOERENKOOL (Iosgevroren)
ANDIJVIE (Iosgevroren)
KLEINE SPRUITJES
BLOEMKOOL (roosjes)
TUINBONEN

EXTRA AANBIEDINGEN .~_~~~~_~~~~_:'~.OR_TELTJ_ES'

VERSE SATE APPELTAARTEN GEHAKT h.o.h.

ijs lIif e

TOPKWALITEIT ROOMIJS ' . GEG~~~PI:::::!. 8 50 / TOPI(W NDEERbereld met ECHTE ROOM . aile 4LITEITD
2 5 I" bo soorfe, Iter x • ~ Op ba .n bereid

S
PUUo SIS Iran

~
" 'lFR..Ale PUUR ~ UIT5,," de tabrikant -------------';- N4TUUR!!

."ere\dbek
en

110)16.50 ASSORTIMENTS-DOOS DESSERT US"an. e){tra doos 10.50
fr'kaode\\eo- doosl30) smaken vanille, aarbeien, mokka,roomijs,16so

tteo- super l100)11.- pistache en malaga, per doos, 6 x 1 liter . •
Kroke dooS

II. GPR\JS
S"tterba\\en 0,.. -="0 ..------------, f "teS )13~
o,epvr,es fl h" ees)dOosl1S 13.50 Vanille bekers doos (30) 14.50
Loernp,a'~"l~O,0 doosl

30
) 9.50 ~~~~js-aardb.saus)ds.(18) 16.- VERSE

fIlass' sch~~\eolrn,ol) doo
slSO

) Mini choco's doos (40) 12.50 KIPPE·
Gehakt ItArs.e){tralgep·) l20)13.50 Cornetto's(noten)doos (15) 13.50 POYEN
Harnbur".. dooS

""zeobroodie5 lSO)12.50 ± 2,5 kilo 1·6 '._
M'o' sauz

" doo
S GROENTEN

oeerd) 16.50
zeeSO\tse\S 1gepao doosl20) Gebroken sperziebonen 7

naoeerdlt ~ ~o 'per 2,5 kilo .-

\"auVl looge..-OO"J,.~ Hollandse snijbonen 10

l
~K:abe~'~::~1:0;){1;.'6'''''''''1 per 2,5 kilo .-l1 k\\O) . DOpe.. rwten (extra iijn) 9 50do°S per 2,5 kilo •

Boerensoepgroente 10 SO
. per 2,5 kilo •

LET OP ONZE GELE DIEPVRIES • AUTO'S

SPEC\AU1'EfI'
A\.AGA us

Wl ROZ\JNENI9 ...
lRUN\\JS me\ liter emmer-----,

HAMBURGERS BAMI SCHIJVEN VERSE SALADE
(even in de grin
20stuks

15,.-
Kwaliteits-garantie ••••HIET GOED ••••GDD TERUG I
Vraag onze uitgebreide prijslijst"

.~ Onze d. iepvries-auto'srijden dagelijks door het hele land; heeft u in.t.eresse.. in
~ onze artikelen bel dan 01856 - 2754 of 01854 - 2767. Wij bezorgen uw bestelling

dan zo snel mogelijk. GAARNE KOMEN WIJ OM DE 3 WEKEN BIJ U LANGS.
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VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

"DE SNELLE PIEPER"
Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1980.

Diverse soorten winteraardappelen in voorraad.

Het afscheid van het veel bewogenjaar 1979 is in zicht.

Wij kunnen aileen nogbedanken voor hetvertrouwen dat u in ons stelde.
Hartelijk dank hiervoor.

Wij zullen in de toekomst ons best blijven doen u de beste service te
geven. Denk daarom in 1980 aan het huis met de klok

PRETTIGE KERSTDAGEN EN JAARWISSELING.

Autobedrijf DE STIGTER
Zouwendijk 85, tel. 01837 - 1575, Meerkerk

Wij wensen al onze klienten,
vrienden en bekenden
prettige Kerstdagen en eell
gelukkig Nieuwjaar.

J. van Mazijk
Dorpsstraat 93 - Tel. 03474 - 1305 - Lexmond

Tot ziens bij:

G. J. v.d. Vlies
Gorinchemsestraat 6 - 4231 BH Meerkerk
Telefoon 01837 - 1424

ALLE SOORTEN

KERSTVERS1ER1N G

Bakkerij J.A. Jongkind
Kerkstraat 1, tel. 01837 - 1396, Meerkerk.

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1980.

-IE' spuitsneeuuJ
.. kerstballe.n
• ktrstste.rren
• kaarsen etc. etc....

Bloemenhuis "DENISE"
Dorpsplein 5 - Meerkerk - Tel. 2323

Wenst al haar klanten
prettige feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.

Aan het eind van het jaar
Staan wij voor u klaar
Met Weihnachts~stol en
amandelstaaf



Liesveld hield geslaagd Sinterklaasfeest

Uitslag kleurwedstrijd S1. Nicolaasaktie Ameide

Vooraf gegaan door de drumband van Ameide
vertrokken zaterdagmiddag om 14.00 uur de
kinderen van de Liesveldweg in optocht naar
Het Spant voor de viering van het Sinterklaas
feest. Gewapend met mokken en onder
begeleiding van enkele ouders maakten zij een
rondgang door een gedeelte van Ameide
terwijl de drumband enkel Sinterklaasliedjes
ten gehore bracht.

Door de Buurtvereniging "Liesveldweg" wa
ren in het begin van het jaar al snode plannen
gesmeed. Zij ging van het standpunt uit dat
deze vereniging meer aktiviteiten diende te

A.V.V.A. NIEUWS
Woensdag 2 januari a.s. speelt A.V.V.A. de Ie
bekerronde in Het Spant. De dames I spelen om

~N,••~,Q.OO uur tegen promotieklasser WIK Bakker
-;Wonen uit Groot-Ammers, die verledenjaarin

'·ae finale speelden.
De heren spelen na de dames om 21.30 uur
tegen promotieklasser Expalvo uit Dordrecht.
U ziet het, als het meezit wordt het weer een
mooie volleybal avond.
En misschien een avond vol verassingen, want
de dames staan op de Ie plaats in de kompetitie
en de heren op de 2e plaats, toch knap, daar ze
a,Ilebei verleden jaar gepromoveerd zijn.
Daarom, ga eens een avondje volleybal kijken
en kom allemaal woensdag 2 januari naar het
Spant.
Entree gratis Tot ziens op 2 januari.

A.V.V.A. Jeugd-nieuws
Onze jeugd doet ook dit jaar weer mee aan de
'kompetitie met maar liefst 5 teams.
nit zijn 4 meisjesteams en 1 jongensteam. Wist
u dat ze dat dit jaar helemaal niet slecht doen ?
Namelijk: meisjes A (junioren) staan op de 2e

(",""plaats in de kompetitie met 1 punt achterstand
\.jop de koploper.

. Meisjes B 1 (aspiranten) staan\op de 4e plaats.
Meisjes B 2 staan op de lOe plaats.
Meisjes C staan op een waardevolle 3e plaats.
De jongens staan op de 3e plaats.
U ziet het, het gaat niet slecht, en als u nog eens
goed overtuigd wil worden, kom dan eens
kijken 's zaterdag 's middags in Het Spant. Wij
stellen dat zeer op prijs.

COLLECTE
De opbrengst vande collecte Geestelijk
Gehandicapten heeft in Ameide en Tienhoven
f 1784,- opgebracht.
AIle geefsters, gevers en collectanten hartelijk
dank.

Mw. A. Roggeband - Lakerveld.

Dank U weI .
De Gereformeerde Vrouwenvereniging te
Ameide bedankt langs deze weg aIle bezoekers
voor het doen slagen van hun bazar.
Ruim f 7000,- heeft deze bazar opgebracht.

ontplooien dan aIleen maar die van de een keer
in de vijf jaar te verzorgen lichtweek.
Om half drie arriveerde men bij Het Spant.
Voorzitter van Essen heette een ieder welkom
en bedankte dhr. Crezee, die zich bereid
getoond had om enkele foto's van het gebeuren
te maken. Verder sprak hij de hoop uit dat deze
middag net zo'n sukses zou worden als de
eerder dit jaar georganiseerde spelletjes
middag voor de jeugd. De middag begon met de
vertoning van enkele tekenfilms waarna voor
aIle aanwezigen een kop warme chocolademelk
ingeschonken werd.
Het grote moment was aangebroken. Onder
een "Sinterklaasje kom maar binnen met je
knecht" kwamen Sinterklaas en een strooiende
Zwarte Piet binnen. Na de kelen geschraapt te
hebben werd eerst nog de hoofdfilm "De
Vliegfiets" vertoond, zodat Sinterklaas van zijn
vermoeide reis kon uitrusten.
Na a£loop ontvingen aIle kinderen tim de
leeftijd van 12 jaar een kadootje van de
Goedheiligman.
Om 17.30 uur hadden aIle aanwezige kinderen
hun geschenk ontvangen en onder een "Dag
Sinterklaasje" vertrokken Sinterklaas en
Zwarte Piet, waarna de voorzitter iedereen
voor hun komst en degenen die deze middag
mogelijk maakten bedankte en in het bijzonder
Mw. v.d. Broek die het geheel muzikaal
omlijstte. Zij kreeg namens de buurtvereni
ging een mooie plant aangeboden.
Al met al een geslaagd feest, welke zeker voor
herhaling vatbaar is.

De winkeliersvereniging in Ameide, die haar
25ste aktie hield en dus tevens haar 25-jarig
bestaan herdacht, heeft dit feit voor winkelend
Ameide en verre omgeving op bijzondere wijze
laten uitkomen in deze aktie.
Naast de vele honderden guldens en de
vliegreizen, was er voor de kinderen een
kleurwedstrijd waarvoor maar liefst 32 prijzen
beschikbaar waren.
Hoewel het voor de jury beslist niet gemakke
lijk was om al die tekeningen te beoordelen,
zijn ze er toch, na intensief speurwerk in
geslaagd de mooiste, en de op een na mooiste
kleurplaat enz. er uit te vissen.
De jury bestond uit de beide oud-hoofdonder
wijzers van de Ameidese scholen, de heren
H. B. van der Lee en J. de Haan. Bij de
beoordeling hebben deze heren rekening
gehouden met de verschillende leeftijden.
Jongens en meisjes jullie zijn natuurlijk
geweldig nieuwsgierig naar de uitslag.
Hier komt die dan:
Leeftijd tim 8 jaar:
Ie prijs: Een FIETS t.w.v. f 150,-, Mariska
Streefkerk, Hogewaard 22, Tienhoven.
2e prijs: Draagbare RADIO t.w.v. f 22,50,
Jessica Goedhart, Aakstereld 58, Ameide.
Margreet Uittenbogaard, Prinsengracht 12,
Ameide.
Gerrit Molenaar, Dorpsweg 158, Hoogblokland.
3e prijs: KADO BON t.w.v. f 10,-, Mariska de
Vries, Aaksterveld 22, A,meide.
Lydia van Lie£land, Zouwendijk 9, Ameide.
Corinne 't Lam, Bazeldijk 19, Meerkerk.
Jenny Boogert, Broekseweg 84, Meerkerk.
Bas Korevaar, Doelakkerweg 42; Ameide.
Jolanda Vuurens, Meidoornlaan 13, Ameide.
4e prijs: KADO BON t.w.v. f 5,-, Jacco de Gans,
Aaksterveld 38, Ameide.
Linda Muller, Liesveldweg 43, Ameide.
Andy Veen, De To14, Ameide.
Marco Simons, Aaksterveld 36, Ameide.
Sabina Sterrenburg, Lekdijk 2, Langerak.
Tijmen van Zessen, Lakerveld 135, Lexmond.
Lianne den Ouden, Kweldam 4, Tienhoven.
Corinne van Kekem, Kweldam 3a, Tienhoven.
Eric van Aartdijk, Liesveldweg 9, Ameide.
Leeftij d tim 12 jaar:
Ie prijs: een FIETS t.w.v. f 250,-, Nanda Geluk,
van Brederodestraat 61, Noordeloos.

ZOEKT UW KERSTBOUT
Dan kunt u 21 en 22 december uw hint ophalen.
De v.v. Ameide houdt dan haar jaarlijkse bout
draaiavonden in "Het Wapen van Ameide" bij
J. de Jong.
Het beloven aantrekkelijke avonden te worden
als we kijken naar het gevarieerde prijzen
pakket.
We verdraaien: verse konijnen, verse kal
koenen, karbonaden, kookworsten, kalkoen
poten, mandarijnen, prima £lessen wijn en nog
veel meer.
Ook hebben wij weer enkele gevulde koperen
plantebakjes op de kop weten te tikken,
alsmede diverseschilderijen en poppetjes van
gips.
Dit jaar geven wij 5 x 2 gratis diners weg bij een
in de buurt gelegen restaurcmt. Hoe kunt u
deze diners winnen ? U raadt naar de prijs van
een mand met vleeswaren, iedere keer raden
kost een gulden. Wie de prijs geraden heeft of
er het dichtste bij was krijgt deze verrukkelijke
mand. Bij iedere keer raden krijgt u een gratis
lot en uit deze loten worden de gratis diners
getrokken. Dit mag u niet missen.

.Vrijdagavond 21 december starten we om 7.00
uur en zaterdag 22 december is de aanvangstijd
gesteld op 's middags half drie.
De middag is speciaal voor de kinderen, die
kunnen grabbelen, sjoelen en enveloppe
trekken, terwijl ook verschillende leuke prijs- .
jes aan het rad verdraaid worden.
De schiethoek zal deze dagen natuurlijk ook
niet ontbreken.
Komt u allen op deze avonden. U steunt de
voetbalvereniging.

2e prijs:. Draagbare RADIO t.w.v. f 22,50,
Heleen Plieger, Fransestraat 12, Ameide.
Nelleke Versluis, Kerkweg 21, Tienhoven.
3e prijs: KADO BON t.w.v. f 10,-,Ageeth van
Tienhoven, Zouwendijk 27, Ameide.
Monique Dane, Kerkweg 5, Tienhoven.
Cilia Zwijnenburg, Bazeldijk 10, Meerkerk.
Henriet Geluk, van Brederodestraat 61,
Noordeloos.
.4e prijs: KADO BON t.w.V. f 5,-, Anja v.d. Ham,
Lekdijk 37, Ameide.
Arie van Oort, Kerkweg 17, Tienhoven.
Erik Versluis, De Griend 12, Ameide.
Teuni de Wit, Achthoven 18, Lexmond.
Arnold van Essen, Liesveldweg 35, Ameide.
Gerrit Verhey, Broekseweg 95, Ameide.

Zo, dat waren ze. Allen vanhartegefeliciteerd.
Je ziet maar weer, de winkeliers van Ameide
hebben ook jullie goed bedacht. J,e kunt je prijs
afhalen bij:
Fa. N. Pek en Zn., Aaksterveld 2, Ameide.

Restaurant "Brughuis"
te Meerkerk

Organiseerde geslaagde avond met
koud - buffet

Zaterdag 8 december organiseerde restaurant
"Brughuis" voor talrijke gasten een koud
buffet.
Een keur van heerlijk koude gerechten werden
voorgeschoteld en onder de muzikale klanken
van trio Cees de Nijs werd menig dansje
gemaakt.

Zaterdag 8 maart en 3 mei is de direktie van
"Brughuis" voornemens deze avonden weer te
organiseren.
Gezien de reakties van de gasten en de
wachtlijst die men, wegens de vele aanmel
dingen, noodgedwongen moet aanleggen
zullen deze koudbuffet-avonden steeds meer in
de belangstelling komen te staan.
Wij dachten een goed initiatief.
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Cal iforni api '1 •• .. 1u~erse .vuurpijleZware kaarse~ ~~!k~leidas,pal~~hullers, Kan~n~ia.babypijltjeS~~~~~~P~~t~s '32 ,';~ -kaar2sen3++++~t~~~:~~sd~d~~~te~i~J:~re~~;~~~;~~~~tesslechts SO eveel om op' t legende schotel, e noemen, etc et/'

dus ee 'n voordeel

____De SNUFFELTIEK voor U van Fl. 9,00

- Dorpsplein 2 - 3 T. - el. 01837 - 1700 - Meerkerk



DE VERKOOP VANGT AAN 27
BESTELLINGEN BOVEN f 50,· WILLEN WI';

BEZORGEN.

U KUNT NU AL BESTELLEN.
DECEMBER.

J/UIJ/i WERJf /SE17£"l./s 7
fll1nT. OnJS'CHR{Jt/I/Y.!I· ;::'tV$X' -rflfl'll4L

ASTRONAUTEN - 10 knallers in een pakje 0,60
Hele slofASTROUNAUTEN p.pakje 0,50
KANONSLAG EXTRA - p Stuks harde slagen in een pakje 0,65
BAZOEKA - 6 super harde knallen in een pakje 1,50
LADY CRACKERS 700 of lOx 70 knallers aan een rits 3,00
RATELBANOEN met 120 zeer zware knallers 3,50
ROMEINSE KAARSEN met 15 kleurige ballen 1,00
ROMEINSE KAARS met 5 kleurige of 7 kleurige ballen 0,75
Vliegende kraanvogel, leuk vuur staafje 0,70
BLIKSEM STRAAL- Vuurpot met 11 Lichtkogels 3,50
GELUKS VUURPOT- geeft knallen en regen vuur 1,50
PARACHUTE met een lichtkogel 1,00
Ori e k1,:!Ul~en fonteinT,ou
PARACHUTE met 5 LICHTK0GELS 3,00
VUURBAL Zwaar- draait in de rJ1~te en stijgt op 2,50
TRIANGEL SHAPE BOC-Oriekant vuurdoos-geeft een 7.ee ,'1,,)0; vuur 2,25
STERREN REGEN GROOT- zeer gi"J:e '/lJUrpot op voet 6,00
ZEER ZWARE VUUR KAA~S ~et ballen 7,00
SUPER ZWARE BUNKTE BUMPER POT-De GROOTSTE VUURPOT die er is 8,00
GELUKS VUUR DOOS 1 -vierkante doos met zeer veal LICHTKOGELS 7,50
GELUKS VUUR OOOS 2 - Zeer grate uitvoering yah pot 1 12,00

mooiere vuur ~ot is er niet
DRAAK ORAGOO~-leuke vuur pot 5,75
VAAS-gevuld met vuurwerk en fonteinen 7,00
PANDA -Kindervul.rwE.rk- leLk forteilltje 0,6C
Gewichtheffer . 1,00
B::NGAJlLSE POT - in twee kleurer: grcte u'itvoering 3,75
BABY FLESPIJL1JES - 12 stuks in eer zak 1,00
PIJL C - 6 Pijlen in e€n doos/bos -g8tft EE.n sterrenboeket 5,50
PIJ[ 0 - 6 Pijlen in een bos - geeft een goud boeket 5,50
.PARACHUTE PIJL - deze pijl geeft een prachtige parachute 0,90
LAMPION PIJL-geeft een prachig boeket -grote pijl 1,25
FLAMBERT PIJL - meer dan 1 meter-super sterren raket 5,50
SNEEUW PIJL- zeer mooie grote pijl 2,50
LUCHTHUILER MET KNAL-van zeer goede kwaliteit 0,60
QUIBORAKET-OUITSE SUPER PIJL 4,00
BLISTERKAART met vele duitse RAKETTEN slechts 22,50
ASSORTIMENTS ZAK met OUITSE PIJLEN 16,50
PLASTIC ZAK gevuld met KNALWERK· - A 15,00
PLASTIC ZAK gevuld met knalweri en sierwerk - B (z.o.z) 23,50
PLASTIC ZAKgevuld met knalwerk en sierwerk - C (z.o.z) 33,95
PLASTIC ZAK gevuld met VUURPIJLEN 36 stuks -0 (z.o.z) 23.00

DIT IS EEN KLEINE GREEP UIT ONS ASSORTIMENT, KOMT U GERUST LANG~

EN BEKIJK ONS ASSORTIMENT BESTELLEN KUNT U OP OIT BILJET

Naam •••••. 0 •••••••••••••••••

Adresc. .. u •••••••••••••••••••••.

Woonplaats •.•.•...........•..

BESTELLEN
BIJ~

IJE S tI ''lIe Lelf k.
j)tiRpSj::JleIN 2 - 3

PlEel?/cEllk
o/6J~t - I,?PP



AANNEMERSBEDRUF
I

STREEFKERK Bll
Prinsengracht 14 - Ameide - Telefoon 1269-1369

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

Wij wensen V Prettige [(erstdagen
en een Voorspoedi~ Nieuwjaar




