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"Het Wapen van Ameide"
hield open huis met nieuwe ondernemers

AMEIDE - Maandag 23 juni hielden de jonge ondernemers G. de Boom en A.v.d. Ruit - de nieuwe
eigenaars van "Het Wapen van Ameide" - open huis. Gelijktijdig nam de vorige eigenaar, de heer
J. de Jong, afscheid van zijn prachtige zaak - die hij, in het begin samen met zijn vrouw, van de
grond heef! opgebouwd.

RESTAURANT
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Weekend dienst
huisartsen

Voor de vijfde keer organiseerde de Aigemene .
Volleybal Vereniging Ameide (AVVA) een
Sportweek.
In een sportieve strijd, met als vermakelijk
hoogtepunt een zeephelling op de laatste dag,
bekampten 15 dames en 32 heren elkaar om
zich Sportvrouw dan wei Sportman van het
jaar te kunnen noemen.
Afmattende stratenlopen en hindernisbaan,
krachtsinspanningen via kogelstoten, behen
digheid bij het doelschieten op keeper Hoek en
bij de springnummers, kortom elementen om
de beste uit te selekterenwaren weer
aanwezig.
De volgende resultaten kwamen daarbij uit de
bus:
Sportman 1980:

1. Cor Haars.
2. Niek Terlouw.
3. Cris Wilschut.

Sportvrouw 1980:
1. Jolanda Bouwmeester.
2. Ymca Wilschut.
3. Riet van Toor.

Bij de "Tour de I' Ameide" bleek dat er dit jaar
veel serieuzer getraind was dan de voorgaande
jaren.
De veel hogere snelheden en vooral ook de
gelijkwaardigheid van veel deelnemers nood
zaakten de organisatie zelfs om het te bochtige
parcours van donderdag te wijzigen.
Speelde bij de jeugd vooral de kracht een rol,
bij de senioren kon dit jaar ook veel meer
taktiek bespeurd worden.
Uitslagen "Tour de I' Ameide:

Senioren:
1. Andre Tukker.
2. Jan Lakerveld.
3. Wim Boon.

Jeugd: 9-12 jaar:
1. Mario Oldani.
2. Andre Verrips.
3. Ernst Jan Bouter.

Jeugd 13-16 jaar:
1. Piet de Groot.
2. Kees van Gent.
3. Edwin van Diermen.

Geslaagde
AVVA Sportweek 1980

Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar, Meer
kerk, Nieuwpoort, Noordeloos.
Juli 1980
11-13: Bastiaans/v.d. Es
18-20: Boot
25-27: Bastiaans/v.d. Es
Augustus 1980
1- 3: de Vries/Albada
8-10: Boot

15-17: Bastiaans/v.d. Es
22-24: de Vries/Albada
29-31: Trouwborst

CAFETARIA

Zo te zien schijnt het burgemeester Bakkerwel
te smaken.

Heer de Boom, u kent het vak en heeft
ervaring. Heer v.d. Ruit, door uw vorige
werkkring heeft u altijd toezicht moeten
houden op het tappen, nu moet u zelf tappen.
Beiden ~aat u metblijde mensen om, houd dit
vooral III ere", aldus besloot burgemeester
Bakker zijn toespraak na een toast uitgebracht
te hebben op de oude en nieuwe eigenaars.
Een vorstelijk uitziende tafel met koud buffet
stond in het restaurant te wachten om door de
burgemeester te worden "aangesneden". De
koude schotel met daarop het Wapen van
Ameide moest de burgemeester aansnijden
(niet aIleen een orgineel idee, doch ook een
stukje vakmanschap).
Hierna dankte de heer de Boom allen voor
hun aanwezigheid, in het bijzonder de bur
gemeester voor zijn goede woorden.
Hij hoopte dat de heer de Jong, met zijn 121/ 2
jarige ervarihg in Ameide, hen nog, wanneer
nodig, als adviseur wil blijven begeleiden.
Zeer velen maakten hierna kennis met de
beide families Boom en v.d. Ruit.

BAR

Burgemeester Bakker sprak de beide jonge
ondernemers in aanwezigheid van familie en
relaties toe en zei o.a.: "een cafe-restaurant met
daarbij een cafetaria kan een belangrijke plaats
in een dorp innemen. Het is een ontmoetings
centrum. Voor u als jonge ondernemers moet
het verheugend zijn te horen, dat steeds meer
mensen in eigen land blijven.
Ik hoop met u, dat het terrasje ook bevolkt zal
worden met passanten en onze eigen bevol
king.
U - heer de J ong - draagt uw zaak nu over. Door
noeste arbeid heeft u uw zaak gemaakt tot wat
zij nu is. U hebt het in het begin samen met uw
vrouw kunnen doen - doch door een ernstige
ziekte van uw vrouw hebt u er vele jaren aIleen
voorgestaan. Ik ben blij, dat ook uw vrouw
hierbij aanwezig kan zijn. Het gaat u goed, dat
is de wens van het gemeentebestuur.
Heren Boom en v.d. Ruit u neemt een zware
taak op uw schouders - u vertegenwoordigt
letterlijk en figuurlijk "Het Wapen van
Ameide", hetgeen het visitekaartje van Amei
de is - houd dit zo !

De oude en nieuwe direktie kijkt glimlachend
toe.



voor: aile soorten veevoeders.
voor: ledere gewenste hoevee/held kunstmest.
voor: p/astlcs en relnlglngsmldde/en.
voor: bestrijdingsmidde/en.
voor: service en kwa/ite/t.

RESTANTEN WOL
nu rnaar liefst

20% KORTING

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZANDWIJK
Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

PLIEGER
WOL- EN HANDWERKEN

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

Uitslag
Sportweek Loterij AVVA

Uitslag verloting
Muziekvereniging "UNIE"

te Ameide
1990
1328

611
2420
2529
2273
2121
1805
663
235

410
3632
1295
1718
3155
3633
3325

843
1483
1714

"

"
"

"

nr.

"

"

"

opf 500,
f 100,
f 100,
f 50,
f 50,
f 50,
f 25,
f 25,
f 25,
f 25,-

Mededeling
Gymnastiekvereniging

"Olympus", Ameide
AMEIDE - De kleutergym start weer op 3
september 1980 onder leiding van mevrouw
R. Mulder.
De oudere leden starten op 14 augustus 1980
onderleiding van een nieuwe leidster met
J. v.d. Heuvel.
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Inlichtingen Mevrouw L. Kinds, 01836. - 2007
en mevrouw C. Roodhorst, 01836 - 1724.

Nog enkele prijzen hebben hun bestemming
nog niet gevonden.
De eigenaars van de volgende lotnummers
kunnen hun prijs afhalen bij A. Mudde,
Broekseweg 51.

0488
0807
1282
1428

Ie prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs

_5e iprijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
ge prijs

10e prijs

Sportvereniging Meerkerk
UITSLAGEN VERLOTING S.V.M.

Ie prijs: Fiets
2e prijs: Stofzuiger
3e prijs: Grill
4e prijs: Koffiezetapparaat
5e ,prijs: Wekkerradio
6e prijs: Huishoudtrap
7e prijs: Strijkplank
8e prijs: Elektrisch mes
ge prijs: Tuinstoel

10e prijs: Cassette

In een buitengewone
raadsvergadering werd in
Tienhoven
raadslid A. Kruyt op eervolle
wijze herdacht

Mevrouw, mijne heren.

Hedenmorgen bereikte mij het ontstellende bericht van het plotseling overlijden
van ons raadslid, de heer A. Kruyt in de leeftijd van 52 jaar.

Ik heb gemeend, u dit op deze daarvoor meest geeigende plaats - de raadszaal
officieel te moeten mededelen.

Onverwacht is hij opgeroepen. Tijdens het overbrengen naar het ziekenhuis in
Utrecht hedenmorgen werd hij getroffen door een zware hartinfarct, welke een
onverwacht einde aan zijn zeer werkzaam leven heeft gemaakt.
Werkzaam is hij geweest op velerlei terreinen. In de agrarische wereld was hij
voorloper op het gebied van de varkensveredeling en bewees iemand te zijn met
grote kennis op dit terrein.

Sinds enkele jaren was hij ook aktief in de horecasektor en wei op een zeer orginele
wijze.

Ook op andere terreinen was hij zeer aktief met name aan de totstandkoming van
het dorpshuis "Het Spant" heeft hij een werkzaam aandeel gehad. Ook voor de
ontwikkeling van de tennissport in onze gemeente zijn door hem belangrijke
bijdragen gegeven.

In het bijzonder hebben wij hem leren kennen en waarderen als lid van de raad.
Vanaf september 1978 maakte hij deel uit van dit bestuurscollege.

Kruyt toonde zich op velerlei terrein, doch ook met name in de raad een man van
rusteloze kreativiteit, een man met een kritische en orginele geest. In woord en
geschrift maakte hij dat kenbaar. Hij deed dat soms op een wijze, waarbij humor en
ernst nauwelijks van elkaar te onderscheiden waren, maar bovenal fair en -zoI¥ler
aanzien des persoons. Zijn gevoel voor humor maakte de omgang met hem tot een
bijzonder genoegen. Kruyt hield ervan steentjes in de gemeentelijke vijver te
gooien, als hij meende dat er beweging moest komen. Hij deed dat soms op heel
onverwachte momenten, en tevens om daarmee schijnbare vanzelfsprekendhe
den in diskussie te brengen.

Mede hierdoor heeft hij in de afgelopen twee jaar een onuitwisbaar stempel
gedrukt op het funktioneren van de raad. Juist hiervoor werd hij zeker in eigen
partij, maar ook door velen daarbuiten gerespekteerd en gewaardeerd.

Kruyt is 52 jaar geworden. We meten een leven af in aantallen jaren. Dat is echter
maar een betrekkelijke maat. Beter dan hoe lang, zou je kunnen vragen, hoeveel
een mens geleefd heeft. En dan mogen wij zeggen, Kruyt heeft zeer intens geleefd.

Verslagen herdenken wij hem hier, maar we zijn ook dankbaar dat wij hem
hebben leren kennen en zijn bezielende invloed hebben ondervonden.

Moge God zijn vrouw en kinderen en ook zijn oude vader nabij zijn in deze
bijzonder droeve dagen. Mogen zij de kracht ontvangen het verlies van hem die
hun zo dierbaar was, te dragen.

Laten wij nu een ogenblik stH zijn, overdenkende dat.wij raadslid Kruyt hier niet
meer zien.
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. Japonnen, rokken, mantels HALVE PRIJS
_________________ M ~_~ • _

DONDERDAG 17 JULI: 9 UUR

150,-

Dames
mantelpak

298,- 305,-

Openingstijden:
Maandag 9.00-18.00 uur
Dinsdag 12.30 uur
Woensdag 9.00-18.00 uur
Donderdag 9.00-18.00 uur
Vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

Helenmantel
25,-
korting

Serie A

korling
50,·
30,·
20,·

Zamermantel
100,-
korting

l~trrE~ Toistraat 17 - Meerkerk
Zaterdag tot 17.00 uur en vrijdag tot 21.00 uur geopend.

Japannen
50,-
korting
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1e kwaliteits

Kostuums
Kolberts
Pantalons

Bejaardenreis Meerkerk
MEERKERK - De regen viel met bakken uit
de lucht toen de bejaardenreis, met 3 volle
bussen en enkele personenwagens, j.l. woens
dag 25 juni van start ging.
Het gezelschap ging eerst richting Alkmaar
waar in hotel "Koekebier" de koffie reeds klaa~
stond. Daar heette voorzitter Wim de Leeuw
allen heel hartelijk welkom. Hij voorspelde dat
deze 30ste reis, een reis zou worden vol
verrassingen.
De eerste verrassing was dat toen reeds de zon
doorbrak, en de rest van de dag niet meer
verstek liet gaan.
De tweede verrassing was, dat ondertussen
zich bij het gezelschap had aangesloten oud
burgemeester en mevrouw Berends.
De ~erde verra~sing was, dat bij elk kopje
koffle een kaartJe lag, wat vermeldde dat dit
eerste kopje koffie werd aangeboden door
Caravanbedrijf v.d. Hagen en boekhandel

Advocaat. Een geste die bijzonder op prijs werd
gesteld.
Vervolgens ging het richting Den Helder voor
de overtocht naar Texe!.
In hotel "Bos en Duin" te Den Burg werd de
koffietafel gebruikt.
Daarna ging het gezelschap het eiland bekij
ken, met in elke bus een hostess van hetV.V.V.
In motel "Texe!" werd de "theepauze" ge
houden met alweer een verrassing.
Hier werd een konsumptie aangeboden door de
heer D. Bikker, de wasmachine specialist en
modehuis Zwijnenburg.
Terug weer op het vaste land, werder
gedineerd in hotel "De Rustende Jager" in
Schoor!. Tijdens het diner werd druk ge
speecht door o.a. burgemeester den Breejen en
oud burgemeester Berends. Door mevrouw de
Leeuw werd in dichtvorm een terugblik
gegeven over 30 jaar bejaardenreizen. Wat met
een daverend applaus werd gewaardeerd.
Terug in Meerkerk werd ten afscheid nog een

kopje koffie gedronken in hetAC Wegres
taurant. Ook de muziekvereniging "Eupho
nia" was daar aanwezig, die het gezelschap met
vrolijke klanken binnenhaalde.
I?e br~ndweer was. ook present, met gillende
sirene s loodste dIe het gezelschap veiIig
Meerkerk binnen.
Groot was de verrassing toen een direktie-Iid
van het AC Wegrestaurant namens hun
personeelsvereniging een groot bedrag aan
geld aanbood aan de heer de Leeuw voor de
volgende bejaardenreis.
In een hartelijk dankwoord aan allen die
hadden meegewerkt en deelgenomen aan deze
reis besloot de voorzitter dezezeer geslaagde
dag. .



TEXTIEL EN INTERIEURVERZORGING

Ondanks prijsstijgingen de allerlaagste prijzen !

NU 57,95

25,- KORTING

I I• •

van 299,- NU VOOR 199,

van 57,95 NU VOOR 34,95

vanaf 59,95 - 79,95 enz.

TELEFOON 01836 - 1212

Grole kolleklle laplilen

Warme aeryl 1 PERSOONSDEKENS

DEKBEDOVERTREKKEN, diverse dessins

Wollen Aa - Be DEKBEDDEN
1 persoons van 295,- NU VOOR 195,
2 persoons van 395,- NU VOOR 295,-

Praehtig WOLLEN tapijt

RONDE BIElEN MATTEN

EIKEN SLAAPKlMER, met toiletmeubel
van 2480,- NU VOOR 2195,-

KOMPLETE ESSEN SLAAPKAMER
van 1934,- NU VOOR noo,-

BLANK EIKEN SLAAPKAMER
van 2550,- NU VOOR 2295,-

Zeer mooie DONKER ESSEN AANBOUWMEUBEL
van 2454,- NU HALVE PRIJS

BLANK ESSEN AANBOUWWAND met grote liehtkop
van 2695,- NU HALVE PRIJS

FAUTEUILS van 490,- NU HALVE PRIJS

OP ONlE SHOWROOM VERDER DIVERSE MEUBELEN GEEN
10% MAAR 12% KORTING.

AMEIDEFRANSESTRAAT 7

GROTE OPRUIMING

c> liE VERDER ONlE STERK AFGEPRIJSDE ARTIKELEN IN ONlE lAAK.

Vanaf DONDERDAG 17 JULI

Grote kollektie VIlRAGES EN OVERGORDIJNSTOFFEN, waaronder diversen met 50% KORTING

In de afdeling textiel en konfektie ingrijpende PRIJSVERLAGING~

o.a.: Japonnen, rokken, blouses HALVE PRIJS

o.a.: Meisjesjurken, meisjesjaeks, jongensjaeks, herenjaeks en diverse pantalons HALVE PRIJS.

STREEFKERK

Praehtige EIKEN KAASKAST

Bijzonder fijn afgewerkt BLANKEIKEN BERGMEUBEL,
wordt niet meer gemaakt vanwege hoge houtprijs en
produktiekosten van 4670,- NU VOOR 3370,-

Bijpassende BLANKelKEN EETHOEK met vier
gestoffeerde stoelen van 2460,- NU VOOR 1895,-

GROTE SORTERING MATRASSEN in aile prijsklassen
b.v. een POLYETHER MATRAS 80 X 190

van 170,- NU SLECHTS 139,50

Praehtig MOHAIR BANKSTEL van 5095,- NU VOOR 4495,

Moderne HOEKBANK van 3345,- NU VOOR 2995,

Fantastisehe TWEE ENDRIElllSBANK
van 3195,- NU VOOR 2875,-

Modern BALIBRUIN BERGMEUBEL,
verliehting, glasvitrine, bar enz.

van 3345,- NU VOOR 2650,-

Bijpassende BALIBRUINE EETHOEK
van 2650,- NU VOOR 2095,-

EIKEN OUD-HOLLANDSE KAST
van 3295,- NU VOOR 2965,-

van 1695,- NU VOOR 1520,

Fraaie MASSIEF EIKEN KAST
van 4950,- NU VOOR 4445,-

GRENEN EETHOEK, ronde tafel en vier
gestoffeerde stoelen van 1335,- NU VOOR 975,-

MODERN BERGMEUBEL, met verliehting,
glasvitrine van 2430,- NU VOOR 850,-



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

BO'EKEN - SPELLEN
POCKETS - TIJDSCHRIFTEN

ENIGE CAMERA's en PRO
JEKTOREN.

TEGEN BELACHELlJKE
PRIJZEN.

Kom eens kijken bij

RADIKALE
OPRUIMING

Zou wethouder van Gort het zo bedoeld heb
ben?

college van burgemeester en wethouders.
Wethouder van Oort stelde voor om Veronica
sterk uit te vergroten en de foto dan op het
ooievaarsnest te plaatsen. "Misschien lokt dat
de ooievaars sneller naar het nest op de
Hervormde kerk te komen".

Humor in de raad
AMEIDE - Dat er naast serieuze zaken ook wei
eens humoristische opmerkingen geplaatst
worden, tijdens .de raadsvergaderingen van
Ameide, bleek bij de laatst gehouden vergader
ing.
Onze fotograaf nam aIle raadsleden op de foto
en eenmaal een kiekje van VVD-raadsvrouwe
Veronica van den Berg genomen te hebben,
kwam er l"eaktie vanachter de tafel van het

Vanuit de scholen en gemeente moet het
geheel weer eens gestimuleerd worden, het zou
jammer zijn als de tandverzorging op de
scholen verdwijnt", aldus mevrouw van den
Berg.
De heel' A. Provoost (P.v.d.A.) vond dat het ten
opzichte van andere gemeenten nog niet zo
slecht gesteld is met de verzorging. Op de O.L.S.
bezoekt 41% van de leerlingen regelmatig de
tandarts op school, op de Bijzondere school is
dit 23,8%. Het streek gemiddelde is 28%.
Gemeentelijke herindeling
Verheugend waren de berichten die wet
houder A.G. de Kruyk over de gemeentelijke
herindeling meedeelde. Tij dens een bezoek
aan de vergadering van de Statencommissie
met de afgevaardigden van gemeenten over de
"herindelingsprocedure" is vast komen te
staan dat in Den Haag meer begrip getoond
wordt. Debezwaren en suggesties van ge
meentebesturen en bevolking worden nu weI
degelijk behandeld. De heel' de Kruyk waar
schuwde echter voorzichtig te zijn door
bepaalde verwachtingen te koesteren. Een
winstpunt is dat aandacht geschonken wordt
aan onze problemen.
De Staten-afgevaardigden van de VVD en
P.v.d.A. konden elkaar weI vinden in de
samenvoeging van Ameide en Tienhoven met
Lexmond en Hei- en Boeicop. Vooral de
socialistische afgevaardigde deelde mee dat de
Lekgemeenten een probleemgebied zijn. De
CDA-fraktie dacht nog kleinschaliger en had
geen bezwaren dat Ameide en Tienhoven
samen een gemeente zouden vormen. Ook
D'66 en de SGP stelde zich positief op ten
opzichte van de ideen die in Ameide leven.
Wethouder de Kruyk zei dat vooral de
financiele konsekwenties aan de herindeling
verbonden nu mee gaan spreken. In Den Haag
was lof voor het keurig verzorgde reaktie
boekwerk van Ameide en Tienhoven.
In de rondvraag vroeg Provoost om een
noodpad aan te leggen van Het Spant naar de
Prinsengracht. Burgemeester Bakker vond,
gezien de hoge kosten, daar geen reden toe.
Bezoekers moeten dit half jaar maar een stukje
omlopen of andel's via het grasveld toegang
eigenen.
Mevrouw van den Berg wees er op, na zelf op
onderzoek uit geweest te zijn, dat de woningen
aan de Broekseweg 22-36 slecht onderhouden
worden, vooral het schilderwerk laat veel te
wensen over. De voorzitter beloofde kontakt op
te nemen met de Technische dienst.

Gemeenteraad Ameide
J.B. Peters beedigd

Raad Ameide bezorgt over schooltand-
verzorging.

AMEIDE - De gemeenteraad van Ameide is
weer kompleet.
Dindag 10 juni werd de heer J.n. Peeters
beedigd, die de opengevallen plaats van de
overleden heer B. Bor inneemt. Na het
afleggen van de "eed" sprak burgemeester
C. Bakker het nieuwe raadslid toe.

"Wij hopen dat u geen tweede viool zal spelen
en uw partijtje mee zal blazen. Gerealiseerd
moet worden dat in een kleine gemeente als
Ameide niet verdeI' gesprongen kan worden als
de lengte daartoe is", aIdus de burgemeester.
De eerste burger vervolgde Peeters er op te
wijzen dat de wijze van vergaderen een
duellisme is. "Houdt daarom nauw kontakt met
de achterban, maar houd er weI rekening mee
dat voor iedere beslissing die genomen wordt,
uzelf verantwoordelijk bent". Tot slot wenste
de voorzitterhet nieuwe raadslid veel sukses
bij het mede-besturen van de gemeente.
Tandverzorging
De jeugdtandverzorging eiste veel aandacht op.
De heel' A.E. Versluis (P.C.C.) had graag
duidelijkheid, over het aantalleerlingen vande
Ameidese lagere scholen, die nog gebruik
maken van de Schooltandartsendienst. "Per
gemeente zijn ergrote verschillen waar te
nemen", aldus Versluis. "Het is aan te bevelen
om een enquette te houden onder de ouders die
kinderen op school he~beh gaan".
Burgemeester Bakkerdeelde mee juist kontakt
gehad te hebben met het hoofd van de
Openbare lagere school, welke een dezer dagen
rapport zal uitbrengen over hoeveelleerlingen
nog gebruik maken van de tandverzorging. Ook
het hoofd van de Bijzondere school zal
benaderd worden om zo een precies beeld te
krijgen hoeveel kinderen in Ameide en
Tienhoven gebruik maken van deze dienst. Het
VVD-raadslid mevrouw V. van den Berg
merkte op dat de schooltandverzorging niet
optimaal funktioneert. "Het is beslist niet zo

,fff~ dat de gebitjes van de kindeI'en zo goed zijn.

:\f'PiJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart

Cafe-Petit-Restaurant

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

Discotheek De Raedskelder.
Zaal verhuur voor bruiloft en partijen.



20.00:

19.00:

20.00:

14.00:

•

14.00-17.00: Kinderspelen. (Georganiseerd
door de Buurtverenigingen).

Vliegerwedstrijd op Blommendaal.
(Georganiseerd door Comite Kin-
der Vakantie Feestweek).

Vrijdag 8 augustus
14.00: Tafeltennis. (Georganiseerd door

de Tennisklub).
Disco in de Meerplaats. (Georga
niseerd door W. den Hartog).

Zaterdag 9 augustus
9.00-12.00: S;E?ort en spelop voetbalveld

"t Hoog". (Georganiseerd door
de S.V.M.).
Brandweer voetbal voor het Ge
meentehuis.
Trekking loterij en feestavond in
"de Schuur".

Voor eventuele inlichtingen kunt u zich
wenden tot een van de volgende personen:

M. Hakkesteegt.
F. v. Geytenbeek.
T. v. Dijke.
E. v. Tweel.
G. J. v. Veen.

niseerd door de Giessenruiters).
14.00-17.00: Kindermarkt op het Oranjeplein.

(Georganiseerd door de diverse
Vrouwenverenigingen).

19.00: Dammen - Schaken - Sjoelen in de
Meerplaats. (Georganiseerd door
de Dam- en Schaakvereniging en
de Peuterspeelzaal. .

Woensdag 6 augustus
9.30-12.00: Straattekenen op het Oranjeplein.

(Georganiseerd door de lagere
scholen).

13.30-15.00: Huisdierenkeuring in de Meer
plaats. (Georganiseerd door de
Pluimdierenvereniging).

15.30-17.00: Zeepkistenrace. (Georganiseerd
door Comite Kinder Vakantie
Feestweek).

18.00: Barbeque voor groot en klein aan
het water op de Loswal.

19.00: Viswedstrijd. (Georganiseerd door
Hengelsportvereniging "De Kar
per". (Bij slecht weer verschuiven
de laatste twee programmapunten
naar donderdag 7 augustus).

Donderdag 7 augustus
9.00-12.00

en

4 tim 9 augustus

Vakantie Feestweek te
Meerkerk

Voor de 5e keer zorgt het Comite Kinder
Vakantie Feestweek voor een feestelijk en zeer
gevarieerd programma.
Aile kinderen uit Meerkerk en omgeving zijn
van harte welkom om mee te doen aan de
aktiviteiten die het Comite Kinder Vakantie
Feestweek in samenwerking met de diverse
verenigingen organiseert.
Het programma ziet er als voIgt uit:
Maandag ,. augustus:
18.30: Optocht verklede kinderen (met

boerenkapel) vanaf "De Schuur".
18.45: Opening door hoogwaardigheids

bekleders voor het gemeentehuis.
18.50: Toeters uitdelen.
19.30: Volksvermaak met zeephelling

voor het gemeentehuis.
(Georganiseerd door Comite Kin
der Vakantie Feestweek)

Dinsdag 5 augustus
9.30-11.30: Paardensport op het terrein van

P. Verrips, Marijkeweg. (Georga-

NMS-Jeugds~aren

Kinderen hebben het zo dmk met opgroeien
dat ze aan sparen niet denken.

Een aardigheidje van de Overheid: 10% Rijkspremie
voor aIle Nederlandse jongeren die regelmatig sparen.
En de NMS geeft daarbij ook nog eens een vorstelijk
hoge rente.

Maar er zijn aan zo'n Zilvervlootspaarboekje
natuurlijk weI een aantal voorwaarden verbonden.
Iedereen van 15 tim 20 jaar kan ermee beginnen.
De looptijd is minimaal 6 jaar en maximaal 9 jaar.
De minimum inleg is f 30,- per jaar en de maximum
inleg f 480,- per jaar.

Opnemen van spaargeld is mogelijk, mits er aan
het eind van een kalenderjaar tenminste f 30,- (of een
veelvoud hiervan gelijk aan de looptijd) op de
rekening staat.

Van 15 tot 21 jaar:
Zilvervlootsparen.

Nederlandsche Middenstands
Spaarbank
Voorstraat 6 - Ameide

'Sparen voor later .. .' niemand kan het een kind
kwalijk nemen als het daar zelfniet aan denkt.
Een kinderleven is van's morgens vroeg tot's avonds
bedtijd veel te druk bezet. Daarom moeten wij
volwassenen ze maar een handje helpen.
In deze folder kunt u zien dat een mens nooit te jong
is om bij de NMS te gaan sparen.

Er zijn twee mogelijkheden: Sneltreinsparen en
Zilvervlootsparen. Stuk voor stuk met bijzonder
gunstige voorwaarden en precies op maat gemaakt
voor jongeren.
Heus: zo'n NMS Spaiuboekje, dat is een prachtbezit
voor ieder kind.

Hoe jonger een kind begint met Sneltreinsparen, hoe
beter. Een mooie taak voor ouders en grootouders om
ze erbij te helpen. Want de NMS stelt naast de hoge
rente een forse premie in het verschiet van 5 -10%
over het eindsaldo. En dat is beslist niet mis.

Stel dat een kind vanafde geboorte een Sneltrein
spaarboekje heeft. AI na vijf jaar is er 5% premie
verdiend En als die kleine tien jaar is, zelfs de
maximale premie van 10%.

Dit alles over het totale bedrag bij opname uiteraard,
inclusiefde inmiddels bijgeschreven rente. Natuurlijk
kan een kind ook op latere leeftijd met deze spaar
vorm beginnen.
De maximum looptijd van deze spaarvorm is 15 jaar.
Het geld kan dus langer blijven staan dan die tien jaar,
wat ook het premiebedrag uiteindelijk weer hoger
maakt.

NMS
Minimum inleg per jaar: £120,
Maximum inleg per jaar: f2.000,-

Van 0 tot 15 jaar:
Sneltreinsparen.



1.
Wij zullen het toch nooit vergeten
Dat oude toch weI mooie veld
Het was er toch zo mooi gelegen
Iedereen kwam daar zonder geweld
Maar nu gaat het wel verdwijnen
Maar de zon zal zo weer schijnen.

4.
Wij zullen het nooit vergeten
De aller eerste voetbalstrijd
Al was het dan ook op een avond
Want anders hadden we geen tijd
Tot 4 uur moest je toen nog werken
Dat was bekend hoor, wijd en zijt.

7.
Wij zullen het nog wel weten
Dat mooie veld toen op de Waard
Wat waren wij daar trots op
Want er sneuvelde menige held
Want het was zo'n mooie tijd
Daar op dat mooie nieuwe veld.

2.
Er stond een heel klein hokje
Op het puntje van de waard
Daar kon je eens een slokje kopen
Maar dat lag niet in onze aard
Want je moest je wassen in de Lek
Maar dat was nog niet zo gek.

5.
Wij hadden toen een strenge meester
Die zat toen ook al in het bestuur
Die bestelde toen de wedstrijd
En bepaalde ook het uur
Maar hij was toch wel een goeie
Dat stelde wij ook op den duur.

8.
Blauw wit was toen onze kleur
Want dat stond ons toch zo fris
Daar voor hadden wij gekozen
Een mooie kleur dat was niet mis
De eerste match dat was toch hier
De uitslag was toen een - vier.

3.
Piet Petersen heeft het wezen halen
Dat ging toen met een reuze vaart
Van onderduikers was het geweest
Dat staat mij nog voor de geest
Het was toen meteen al raak
Dat hebben wij toch meegemaakt.

6.
Wij zullen het nooit vergeten
Toen ons clublied nog werd gehoord
En wij , zaterdags nog tourde
Op een oude kar die niet gestoord
En wij zongen toen blauw en wit
Van nu af aan nooit meer word gehoord.

9.
Wij gaan nu naar het nieuwe veld
Dat voor ons nu is aangelegd
Maar wie zal dat nu open doen
Ik ben wel benieuwd wie dat zal zijn
en dat zullen wij dan ook nooit vergeten
Of het groot genoeg is of te klein .

Een mede oprichter.

C.D.A.-verband
Ameide-Tienhoven

2'~% AMEIDE/TIENHOVEN - Op 11 oktober 1980
((;" hopen de A.R.P., C.H.V. en K.V.P. te fuseren in

'}i!' het ene C.D.A. Veel is hieraan aan vooraf
gegaan. Een geweldige papiermassa heeft
iedere kiesvereniging moeten doorworstelen.
Maar nu is het bijna zover.
Ook in Ameide en Tienhoven is hard gewerkt
om alles op juiste wijze te doen plaatsvin
den. De besturen van de plaatselijke AR.P.- en
C.H.U. kiesvereniging (een K.V.P.-afdeling is
in Ameideen Tienhoven niet aanwezig) zijn
reeds in een vroegtijq.ig stadium besprekingen
begonnen om de fusie voor te bereiden. Dit
heeft geresulteerd in de oprichting van het
C.D.A-verband Ameide-Tienhoven. Bij be
sluit van 23 mei 1980 is het C.D.A-verband
Ameide-Tienhoven officieel door het dagelijks

bestuur van het C.D.A. erkend. De afzonder
lijke AR.P.- en C.H.U. kiesvereniging blijven
formeel nog weI tot 11 oktober bestaan.
C.D.A. Ameide en Tienhoven hoopt in de
toekomst diverse aktiviteiten te gaan ont
plooien. Een van die aktiviteiten is reeds van
start gegaan: de uitgave van een eigen C.D.A.-

Suksesvolle
Winkelaktie

De benzine-aktie van de W.V.A. is afgelopen en
was bijzonder suksesvol. V heeft vele gratis
liters benzine kunnen ontvangen en gezien het
grote aantal kaarten welke ingeleverd zijn is de
aktie met recht zeer geslaagd te noemen.
Zoals beloofd waren er nog 5 extra prijzen te
verdienen, te weten 5tanks benzine ter waarde

kontaktorgaan. Het dagelijks bestuur van het
C.D.A-verband bestaat uit de volgende per
sonen:

G. den Oudsten, voorzitter.
B. Streefkerk, 2e voorzitter.
J. Verwolf, sekretaris.
H. Manschot, penningmeester.

van f 50,- elk, en hierbij volgen de vijf
gelukkigen:

1. E.J. Streefkerk-den Boer, Hogewaard
22, Tienhoven. .
2. E. Vink, Pepelweg 4, Groot-Ammers.
3. Mevr. Verkerk, Meidoornlaan 37,

Ameide.
4. A.A. Tukker, Broekseweg 67, Ameide.
5. L.v.d.Leden, Lekdijk 52, Tienhoven.
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RECREATIEKAART"" -' VAN

DE ALBLASSERWAARD

Makkelijk: u stapt op het zadel,
u start en u stuurt. De

Husqvarna zitmaaier doet de
rest. Korn bij ons kiezen uit

Iiefst 5 types. Met rnaai
breedtes van 73, 85 en
100 em. Met V-snaar of

hydraulische
aandrijving.

Husqvarna
Kwaliteit uit Zweden.

U bent van harte
we/korn bij uw vakhande/aar:

Gaatu zitten.
De Husqvama maaitvooru!
o

c. 'tLAM
Bazeldijk 19 - Meerkerk - Telefoon 01837 - 1810

VERKRUGBAAIt BU

de onmisbare gids voor wie de
Alblasserwaardse rust belangrijk vindt



Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Amelde

14,95
14,95
12,95
11,90
15,30
18,95

SLIJTERIJ

Vieux Hoppe

Wishky Langs

Jonge Bois

Citroenbrandewijn Hooghoudt

Bessen Bois

Cognac Dupont

"Rijnmond"
meldt ons enige tips voor een betere en

zuiniger C.V.-installatie

Ii

Sluit als het even kan een Nibe
boiier aan op uw CV-installatie.
Uw CV-ketel lorgt dan zomer en
winter tevens voor uw warm
water en dat is energie
technisch een erg gunstige
zaak.
Verliezen treden nu eenmaal op
door b.v. de schoorsteen en
door de waakvlam.
Plaatst U een gasboiler, dan
heeft U die verliezen in de
winter dubbel!
De Nibe boiler maakt echter
gebruik van de CV-ketel en heeft
geen eigen brander en
schoorsteen. Hierdoor is het
ook mogelijk de Nibe boiler in
de fabriek rondom uitstekend te
isoleren.

Komfort met
een Nibe boiler

Warmtetechnisch buro
R. Vlot

uit Hoornaar
TIP 3
Nibe CV·boiler
met Multicontrol ZN 2a

10,
25,-6 voor

3 voor

OPRUIMING
Diverse geschenken halve prijs.

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING

UW WARME BAKKER

Gorlnchemsestraat 22 - Meerkerk - Tel 1248
Dam 8 - Amelde - Tel 1456

Dam 11, Ameide, telefoon 01836 - 1404

J. F. Th. Blom

La Salette

Rose de France

WIJNEN

Jagerschoppen 5,95
bij 3 f1essen glas gratis.

Zeller Schwartze Katz 6,75
bij 3 f1essen glas, bij 6 f1essen T-shirt.

Ais de boiler ver weg is van het
keukentappunt wordt er veelal
een z.g. tapwater-cirkulatie
systeem toegepast, waardoor U
steeds direkt warm water uit de
kraan krijgl. ZO'n komlort kost
echter veeI energie, door het
verbruik van de dag en nacht
draaiende pomp en door warmte

-verlies van de cirkulatieleiding,
dat meestal aanzienlijk is.

Enige tips:
a) boiler altijd zo dlcht

mogelijk bij de keuken
b) cirkulatieleidingen goed

isoleren
c) Probeer eens zonder de

pomp of het inderdaad te
lastig is.
U moet dan wei even
wachten en verspilt meestal
wat water, maar U bespaart
veel energie.

Geen onderhoud
De Nibe boiler, die in Zweden
wordt gemaakt, heeft een
roodkoperen binnenwerk en is
absoluut tegen korrosie
bestand, zonder magnesium
anodes.
Bovendien is de Nibe boiler
door zijn konstruktie ongevoelig
voor kalkafzetting.
Een Nibe boiler vraagt dan ook
geen enkel onderhoud!

Natuurlijk zijn er nog vele
andere mogelijkheden,
waarover wij U gaarne
nader zullen inlichten.
De mogelijkheden, die wij
aangegeven hebben, zijn
echter zeer voor de hand
Iiggend en technisch ge
makkelijk uitvoerbaar.
Uitgebreide folders stel
len wij U op aanvraag
gaarne, zonder enige ver
plichting, ter beschikking.

Aansluiting op de CV
De Nibe boiler kan op elke CV·
installatie worden aangesloten
met de speciaal hiervoor
ontwikkelde Multicontrol ZN 2a.
De ZN 2a zorgt voor maximaal
komfort door volautomatische
zomerstand en automalische
pompregeling, die aileen al fors
op de stroomkosten bespaart!

Let op de tapwater·
cirkulatiepomp

Een Nibe boiler vult uw bad
snel. Ais er iemand in de keuken
aan de warmwater-kraan zit,
terwijl U aan het douchen bent,
wordt U niet verrast met een
"koude·douche".

Warmwatervoorziening
Water van 60°C is gloeiend heet
en ontvet prima. Voor douchen
en baden is 45°C praktisch de
maximum temperatl:ur, die een
mens verdraagl. Het is dus
onzin om een boiler, of het nu
een CV-boiler, elektrische boiler
of gasboiler is, op 80°C at te
stellen. Bovendien is het voor
kinderen levensgevaarlijk. Aileen
als de inhoud van de boiler te
klein is, moet de temperatuur
wei hoog zijn, anders kunt U
geen bad meer vullen.

N.B. Voor een normale woning
met bad is 100 liter de kleinste
ihhoud, die U kunt kiezen,
uitgaande van 6SoC
boilertemperatuur. Nog beter is
echter een 160 liter boiler.

Spouwmuurisolatie
en dubbelglas

Ais U uw huis heeft laten
isoleren, moet U uw CV
installatie laten aanpassen aan
de nieuwe situatie, anders heeft
U maar zeer gedeeltelijk nut van
de isolatie.
Dit kan uitstekend met de VAG
2000 weersafhankelijke regelaar,
die aan de nieuwe situatie is
aan te passen.
Bent U later toe aan een nieuwe
CV·ketel, neem er dan een met
een zo klein mogelijke
kapaciteil.
Koop dus nooil een CV-ketel
met lijn wat overkapaciteit, want
dat jaagt uw energierekening
omhoog.

Aileen met een boiler kunt U de
tapsnelheid traploos regelen,
van een druppel tot een volle
straal!

De plaats van de kamer
thermostaat is erg belangrijk en
wordt door de installateur met
zorg gekozen.
Ais U er nu b.v. later een
boekenkast omheen timmert, of
er een schemerlamp (warmte!)
onder zet, dan raakt hij danig in
de war en dat kost U komfort en
geld.

Aileen al door een juist gebruik
van de CV-installatie en
warmwater-installatie kunt U
behoorlijk op de energierekening
besparen.
Hieronder geven wij een aantal
tips, die nUllig kunnen zijn.

Kamerthermostaat

Nachtverlaging
Energietechnisch is het instellen
van een grotere nacht-verlaging
dan 4 a 5°C in een nachtperiode
van 8 uur onnodig . U spaart
dan niets extra's meer en zit
dus onnodig in de kou.
Laat uw nachtverlaging ca. 1
uur voordat U gaat slapen al
ingaan. Het duurt immers nog
geruime tijd, voordat U het
effekt gaat merken.

TIPS
Nuttige wenken voor het
gebruik van uw CV· en
warmwater·installatie.



esker
eubelen
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Fransestraat 15 • AMEIDE tel. 01836·1235·1453·1461·1773

VAN VOOR

EIKEN BANKSTEL
3-zlts met gebloemde stof, nlet zo

1795,- 1250,-groot, wei goed, vaste stoffering

BANKSTEL EIKEN
Losse kussens gebloemd

3398,- 1698,-lETS beschadigd.

BALI-brulne KAST
2.30 meter breed 1750,- 1550,-

Enlge fllnke EIKEN salontafels NU: 1/2 PRIJS

EIKEN SLAAPKAMER Oklahoma
Ledikant en 2 nachtkastjes (140 ~ 200)

1875,- 1495,-Strak en stoer

Gebogen BEUKEN stoel, noten kleur 79,- 65,-

MATRASSEN: leder soort ult Yoorraad
ALLE 1-persoons 20,- KORTING
ALLE 2-PERSOONS 50,- KORTING
VEREN KUSSENS 17,50

NYLON TAPIJT
Geschikt voor elke slaapkamer 48,50 per meter.

TUINSTOELEN - PARASOLS - TAFEL 15,- KORTING

TRAININGS JACKS voor de vakantie 6 tot 16 jaar 14,95
Restanten Kinder T-shirts vanaf 5,00

VAN VOOR

Jongens lacks "Ranger" 75,- 50,-
Heren lacks "Ranger" 99,50 75,-

ALLE KOLBERTS 40,- KORTING
ALLE KOSTUUMS EN KOMBINATIES 60,- KORTING

Enkele stuks 1/2 PRIJS

ALLE RIBBROEKEN EN SPIJKERBROEKEN
GROOT EN KLEIN 10,- KORTING
RESTANTEN OVERHEMDEN 12,50

HEREN PYAMA's - aile maten - uitzoeken 17,50
HEREN ANKLET's 4 paar voor 10,00

Restanten werkspijkerbroekeri met duimstokzak
27,50maten: 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53.

BADDOEKEN gebloemd 1stuk 7,50
3 stuks 20,00

NACHTHEMDEN Z/M en KIM 12,50
DAMES slips badstof, 4 stuks voor 10.00

oranje-groen.

1 pers. 150/220 12,00
2 pers. 180/275 14.00

OP ALLE NIET
AFGEPRIJSDE

ARTIKELEN

*

lOX
KORTING

JAPONSTOF - ZOMER - VELE COUPONS
EN HALVE PRIJZEN

FLANELLEN LAKENS

·~erprijzen in J\.meide
~ . ..

N

&
-1II1II

~

<0



RSK 162/87

Bruto f 630,- Nu , 495,-

Het grootste tafelmodel koel
kast: 175***. Groter heeft wei
nig zin. Want de volgende stap
is de dubbeldeurskoelkast.
Drie sterren, geschikt voor
onderbouw, volautomatische
ontdooiing........... Wat wilt u
nog meer? N '613Bruto f 760,- U ,-

Een 140 Iiter** kast met half- .
automatische ontdooiing. .
Twee sterren op de deur, en
dat betekent een vriesvak
waarin ingevroren voedsel
zeker een maand goed blijft.

I Bruto f 505,- Nu '433,
:iii

Met z'n nieuwe bedienings
paneel, drie laden, apart in
vriesvak en - naar keuze 
rechts of links draaiende deur
vormt deze diepvrieskast een
uitstekende kombinatie met de
Erres koeler RSK 159/87. U
beheerst er het hele tempera
tuurgebied tussen koelen en
vriezen mee. En ze passen 
door hun gelijke afmetingen 
schitterend naast elkaar.
* Bruto inhoud 130 liter.
* Bedieningspaneel met in

vriesschakelaar en 3 sig
naallampjes.

RSV 130/97

Nu' 657,50
Nu '758,
Nu '873,50
Nu '999,-

Bruto f 749,

Bruto f 899,

Bruto f 1039,

Bruto f 1299,-

ALLE KISTEN EN KASTEN WORDEN DOOR ONS GRATIS GEPLAATST.

Bruto f 665,- Nu' 547,50

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

TC 800

TC 115

TC 145

TC 1850

* Dm 8953 ** 2See omgevmg.

Garantie Op alle modellen; 5 jaar, afIopend
Service: in geval van storing kan binnen 8 uur service verleend worden

Volop vorst in aBe maten.
Standaard :produkl
jnformatie 11 d.§l i!.2

~~ g=!:2 9!~

.9$ 9 .~~ E'B: 1model .5B jj hxbxd .:'<
~.5.5 ai.a

TC800 219 210 BSOx 795x620 12 1,3

Tc 115 310 297 850 x 1050x520 19.0 1,7 Ja

TC145 410 393 850 x 1325x620 240 2,1 Ja

TC 1850 512 494 BSOx 1600.x620 32 2,4 Ja

PROFITEER NU BIJ

STRAVERS B.V.
Kortenhoevenseweg 18, Lexmond.



SPORTWEEK AMEIDE 1980
Aangeboden door Crezee Ameide b.v. - namens alle deelnemers - uit erkentelijkheid voor de

organisatie van deze goedgeslaagde Sportweek.

Sportman 1980
)

Cor Haars.

Senioren:
1. Andre Tukker.
2. Jan Lakerveld.
3. Wim Boon.

Sportvrouw 1980
(
Jolanda BOllwmeester.

Uitslagen
Tour de I' Ameide:
Jeugd: 9 - 12 jaar:
1. Mario Oldani.
2. Andre Verrips.
3. Ernst Jan Bouter.

Jeugd: 13 - 16 jaar:
1. Piet de Groot.
2. Kees van Gent.
3. Edwin van Diermen.

'rna partij .
. , ,. Daniels gaf prt
RtCI\>

De 2 r' l ..tva en Ad' ..... ... .veld n re Tukk '" .....,.
, er - Jan Laker_

.... . 1 "d espannen
Jan LakerveLd, a ttJ grnaar een
aan de start ..
voLhouder.

i~vader ..... '" '.
nr, }cbij d~'j;;~'i ZO ZOon. Mari; Old" ,"

oren. anz,

. ,. aan koP,
. vaal\>

BrtL9gen
., . " s vanCorne,t

De win~a~~Andre Tukker, i

voor al uw kamera's en fotowerk
t d " ............ "s a se prlJzen



SPORTWEEK AMEIDE 1980

, . t Gijs Gr~otendorst.
Voor de star

3e plaats.. B goed voor eenWtrn oon,

Theo VermeUlen ondank~ ~en val
.......... toch doorgaan.

• e tJ t we een prof. Aan de
kleding zal het niet liggen .
wielrennen kan hij toch wel.

. bl' 'kbaar nog wei
Bas voor de start, ztet het tJ
zitten.

CREZEE AME'IDE B.V.
DAM 6 - TEL. 01836-1229

voor al uw kamera's en fotowerk·
t d " ............ "s a se prlJzen



STIGTER's WONINGINRICHTING
J. W. van Puttestraat 6 - 8, tel. 01823 - 2450

FLINK MEISJE
OF

JONGE VROUW
voor enkele dagen per week

Geboren:
6 mei 1980:
Willem Fredrik, zv W.F. de Meijer en J.E.
Veldman, wonende te Meerkerk, Pr. Bern
hardstraat 11.
23 mei 1980:
Leonie, dv A. Groen enJ.A. Vuurens, wonende
te Meerkerk, Bakkershof 23.
20 mei 1980:
te Gorinchem, Josja Caecilia, dv R.W.M.
Schepman en C.P.M. Zuyderwyk, wonende te
Meerkerk, Broekseweg 46.
22 mei 1980:
te 's-Hertogenbosch, Jessica, dv C.G. de Stigter
en M.H.C.C. van Geffen, wonende te Meer
kerk, Zouwendijk 85.
25 mei 1980:
Maria Elisabeth, dv G. Boogert en P. van de Pol,
wonende te Meerkerk, Bakkershof 21.
Gehuwd:
23 mei 1980:
de Gans, Geerit, oud 25 jaar, wonende te
Gorinchem en den Otter, Jacoba, oud 22 jaar,
wonende te Meerkerk.
2 mei 1980:
te Dordrecht: van Bruchem, Jacobus Adrianus,
mid 30 jaar, wonende te Kedichem en
Noordermeer, Lourina Adriana, oud 23 jaar,
wonende te Meerkerk.
9 mei 1980:
te Leerdam, Versluis, Jan, oud 24 jaar,
wonende te Meerkerk en Bogerd, Nelia, oud 17
jaar, wonende te Leerdam.
Overleden:
28 mei 1980:
van Hal, Teunis, oud 56 jaar, wonende te
Meerkerk, Grote Kanaaldijk 14b.
12 mei 1980:
te Gorinchem, Sap, Hendrik J.W.F., oud 61
jaar, wonende te Meerkerk, Toistraat 39.
18 mei 1980:
te Leerdam, Bode, Geertje wv Boer, oud 87
jaar, wonende te Meerkerk, Pr. Marijkeweg 12.

o

MEERKERK

19 april 1980:
Izaak Johannes Marinus, zv G. Streefkerk en
N.A. van der Hek.
22 april 1980:
Johannes Mattheus, zv P. van Vliet en P.
Middelkoop.
24 april 1980:
Martine, dv N. Roest en A. Sterrenburg.
25 april 1980:
te Utrecht, Maria Johanna Cornelia, dv J. van
Dijk en C.T. Versluis.
Overleden:
9 april 1980 te Utrecht:
M. Vreeken, geh. met P. van der Grijn, 74 jaar.
Vertrokken:
J.J.van der Grijn-de Groot naar Ameide.

Kapsalon "Modern"
Groot-Ammers 01842 - 1270

Nieuwpoort 01843 - 1368

Vertrokken:
F. Abbingh naar Utrecht.

BEVOLKING APRIL 1980
Geboren:
2 april 1980:
Bianca Cornelia, dv D.A. Kanselaar en P.M.
Jolie.

GEMEENTE TIENHOVEN
bevolking mei 1980

Geboren:
11 mei 1980:
te Utrecht, Johanna Gerdine, dv J. het Lam en
G. Demper.
11 mei 1980:
Merie, dvC. Haars en H.E. Maat.
13 mei 1980:
Roelof"<[~ieter, zv D.P. van der Neut en R.
Plieger.
18 mei 1980:
Rene, zv D.L. Wijland en T,A. van Rossum.
Overleden:
10 mei 1980:
N.J. Wijland, wn van J. van Lomwel, 79 jaar.
Ingekomen:
W. van der Heiden-Peet vanuit Meerkerk.
A. Slob- Gelderblom vanuit Groot-Ammers.
Vertokken:
F. Renes naar Lopik
Fam. K. Veen naar Lexmond.
Fam. H.P. Paap naar Bedum.

Gehuwd:
11 april 1980:
C.L. van der Grijn en J.J. de Groot.
25 april 1980:
R. Schinkel en J.M. de Gans.
Overleden:
14 april 1980:
B. Bor, geh. met H.C. van der Hek, 63 jaar.
24 april 1980:
M. van Hof, wv A. Buizer, 77 jaar.
24 april 1980:
N. Blonk, wv L. van de Graaf, 88 jaar.
29 april 1980:
A. Streefkerk, geh. met D. de Lange, 66 jaar.
30 april 1980 te Gorinchem: A. van den Heuvel,
geh. met T.M. Roodhorst, 73 jaar.
Ingekomen:
Fam. P. den Hartog-Damsteeg vanuit Lange
rak.
De heer A. Hergt vanuit Everdingen.
Mevr. C.L. van der Grijn-de Groot vanuit
Tienhoven.
Mevr. J.W.E. Renes-Erdtsieck vanuit Rotter
dam.
Mevr. G. Maat-Burggraaf vanuit Langerak.
Vertrokken:
De heer A. Alblas naar Rotterdam.
Mevr. A.L. Huvers-Diepenhorst naar Dor
drecht.
Fam. D. van den Broek naar Giessenburg.
Mevr. J.L. Bogaard-van der Graaf naar Delft.

BEVOLKING MEl 1980

GEMEENTE AMEIDE
bevolking april 1980

Geboren:
2 april 1980:
Jean-Marc, zv G. den Boer en A.C.M. Koop
man.
5 april 1980:
Pieter Cornelis, zv A. van Vliet en A.C.H.
Broekman.
~i april 1980:
;~iepkje, dv B. Bor en K. van der Vlies.
19 april 1980: ..
Elisabeth, dv P.C. Vermaat en M. van der Heul.

Wij vragen per 1 september

T.T.V. "De Lekpongers"
Ameide

AMEIDE - Het tafeItennisseizoen zit er op, en
wat voor eenseizoen. Wederom werd het
jeugdtournooi gehouden wat weer een sukses
was. Veel inschrijvingen en een goede op·
komst.
Dit tournooi zal ook zeker in 1981 weer
gehouden worden.
De open kampioenschappen waren minder
;suksesvol, er bleek weinig animo voor te zijn.
Jammer!
En in de vereniging wederom 1 team kam
pioen. Helaas degradeerde 1 team van de 3e
naar de4e klas. Maar ze komen terug in de 3e
klas.
De nieuwe teamindeling is intussen gereed,
zodat een ieder weet welk team hij in het
volgende seizoen mag helpen om kampioen te
worden. (3 teams 4e klas, 1 team 3e klas).
Intussen zijn de klubkampioenschappen af
gespeeld, de uitslag is als voIgt:

Ie: Kees de Wit.
2e: Bert Berendse.
3e: Henk de Gans.

Dubbelkampioenschap:
Ie: Bert Berendse-Kees de Wit.
2e: Jan de Gans-Ton de Kruyk
3e: Jos Heyman-Guus Jaspers.

Ook bij de jeugd zijn de kampioenen bekend:
Junioren:
Ie: Huig Veenvliet.
2e: Andre Verrips.
3e: Carl Peterse.
Adspiranten:
Ie: Erik Mulckhuysen.
2e: Peter Mesker.
3e: Edwin Versluis.

'·1A.Is u zin heeft om in het nieuwe seizoen te
komen tafeltennissen, wij zijn weer aanwezig
op 21 augustus in Het Spant.
Maandag- en donderdagavond J'unioren, op·
maandag vanaf 18.00 uur, don erdag vanaf
18.30 uur. Senioren vanaf 20.30 uur op beide
avonden.
Er zal voor een ieder, die er iets voor voelt,
±4 maal per jaar een centrale training worden
gegeven door B. v.d. Ham, een van Nederlands
bekendste tafeltennisers.



Hou 't simpel met 'n Excelsior.
Excelsior zuigt als 'n trein.

Meer doet ie niet en dat is genoeg.

Door aanschaf nieuwe machine's:

EXCELSIOR STOFZUIGERS MET ENORME KORTING

9910 Electronic van f 499,- voor f 389,·
9900 van f 419,- voor 329,·
9800 van f 349,- voor 264,·
9600 van f 278,- voor 214,·

U zorgt voor een goed getypt of
getekend zwart model.

Maximum formaat 24 x 34 cm.

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

Uw drukker vandaag en morgen.

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

-Centrale verwarming !
_._--_•••_•••••••

•••••••••••••••••

RIJNMOND C.V.
De Schans 29, Hoornaar, 01838 - 1635, b.g.g. 01845 - 1715.

Landelijk erkend installateur, lid van de AVOL.

Dag en nacht servicedienst.

Wij offreren geheel vrijblijvend.

* Ombouwen van olie naar gas.
* Radiatorenverwarming-vloerverwarming-Iuchtverwarming.
* Warmteterugwinning-energ iebesparende regelapparatuu r.
* Warmwatervoorziening op zonnecollectoren.
* Warmwatervoorziening wel/niet C.V. gekoppeld.
* KOMPLEET C.V.-zelfbouwpakket met kosteloos advies-begeleiding-montage

tekening en gebruik van (groot gereedschap).
* Onderhoud-wijziging-verbetering-aan uw reeds bestaande installatie.
* Op elke installatie en bouwpakket wordt een schriftelijke garantie verstrekt op

materiaal en temperatuurberekening.
* Maak vrijblijvend een afspraak met

-••••••••••••



Stadsbibliotheek in Ameide
geopend

Vrijdag 20 juni j.I. hebben burgemeester C.
Bakker en de heer H. Franken (oud-voorzitter
bibliotheekcommissie) samen de nieuwe huis
vesting voor de bibliotheek geopend.
Dit gebeurde na het voorwoord, dat de huidige
voorzitter, de heer Hartman, tot aIle aanwe
zigen sprak. Hierin liet hij de, ongeveer 121/ 2
jarige, geschiedenis van de bibliotheek de
revue nog eens passeren.
~aarna werd het voorblad van het boek,
1Ifgetiteld ,,stad aan de Rivier", dat de toegang tot

de bibliotheek versperde, door burgemeester
C. Bakker en de heer H. Franken verwijderd.
Iedereen kon toen de prachtige nieuwe
huisvesting van de bibliotheek bewonderen.
Op zeer deskundige wijze zijn aIle boeken met
grote zorg, systematisch in ruim opgestelde
rekken geplaatst. Van de bibliotheeKcommis
sie kunnen vooral mevrouw M. Labruyere en
de heer D. Wijland hier genoemd worden
vanwege hun vele werk aan o.a. de inrichting.
Voor de kinderen is er een speciale hoek, zodat

ze volkomen op hun gemak een boek kunnen
uitzoeken.
Tij dens de 3openingsdagen was er in de nieuwe
bibliotheek een ekspositie te zien van oude
ansichten van Ameide. Er werden dia's
geprojekteerd over oud-Ameide en er waren
prachtige,door mevrouw Blankenstein, hand
gemaakte poppen te bewonderen.
In zijn openingsspeech haalde burgemeester
Bakker het taaie volhouden en het grote
enthousiasme van de bibliotheekcommissie
aan. "Zij kunnen deze inzet nu eindelijk
beloond zien. De gemeente heeft veel geld
beschi~baar gesteld voor de bibliothe·:'!k. Mijns
inziensis dit een verantwoorde uitgave omdat
lezen een leerzame, nuttige en aangename
vorm van vrijetijdsbesteding voor iedereen is"
De heer Franken sprak zijn grote waardering
uit over de positieve instelling van de biblio
theekcommissie. "Ik ben zeer verheugd met de
aangepaste ruimte voor de bibliotheek die in
aIle opzichten voIledig voldoet."
De nieuwe bibliotheek is zeer zeker een grote
aanwinst voor Ameide en we feliciteren de
commissie dan ook van harte met haar bereikte
resultaat.

We hadden gelukkig
te doen met eerlijke mensen
AMEIDE - Zaterdagmiddag 31 mei j.l. werd
van ons een fiets meegenomen die langs de
Lekdijk stond.
Na een speurtocht door Ameide, die echter
niets opleverde, hebben we het doorgegeven
aan de politie.
Onze lout was, dat de fiets niet op slot stond. Na
13 dagen van zoeken en wachten hebben we
een nieuwe fiets gekocht. Dus dit was op 13
juni.
Langer konden we niet wachten want die fiets
was hard nodig omdat onze zoon 5 dagen per
week naar school moet in Gorkum.
U begrijpt onze verbazing toen de fiets op
donderdag 19 juni 's middags tussen 4 en 5 uur
weer langs de Lekdijk stond op dezelfde plaats,
voorzien van een nieuwe ketting en een
nieuwe kettingkast. Het achterspatbord is nu
nog stuk en er zit nog een slag in het achterwiel.
Ging het soms zo: een jongen of meisje heeft de
fiets aIleen maar geleend. De ouders kwamen
er achter dat het niet haar of zijn fiets was.
Hebben hem zelf weer wat in orde gemaakt en
op z'n plaats terug laten brengen ? Fijn, dat u
hem "EERLIJK" terug hebt laten brengen.
Vriendelijk bedankt voor de ketting en ~e
kettingkast die er door een amateur slecht IS
omgelegd.
Nu u dit leest weet u nu ook dat de fiets weer
terug is bij de rechtmatige eigenaar.
Dit geval heeft voor ons echter een duur
staartje. Wij moesten die nieuwe fiets weI
betalen. Een bedrag van ruim f 300,-. Dat
hadden we liever gebruikt voor de vakantie.
Hoe moet dat nu ? U bracht de fiets eerlijk
terug. Ga nu nog een stap in de goede richting
en kom bij ons eens praten hoe wij die schade
kunnen regelen.
Laten we EERLIJK zijn, dat is de beste
oplossing. Dan hebben we elkaar niets meer te
verwijten en kunt u de zaak wat gemakkelijker
vergeten.
Wij vertrouwen in deze op uw medewerking
omdat u de fiets ook eerlijk weer op z'n plaats
heeft gebracht.
Ons adres is:

J. M. Verheij
Broekseweg 95
Ameide. •

Wij leveren U

TUINGROND
SLAKKEN voor erfverhardlng enz.

Firma J. van Ze••en

Handel en Transport van land en Grlnt
Telefoon 01837 - 1226 - MEERKERK

• •wlnnen In vervoer
VW - L van 2,8 - 4,5 ton
MAN - VW van 6 - 9 ton

MAN van 10 - 40 ton

Automobielbedrijl
Fa. W. Ziiderveld en Zn.

Zijlkade 4 - Nieuwland
Tel. 01837-1290-1317



tevens het adres voor:

* Eerste klas occasions van div. merken met Bovag
garantie

* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine

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

Uw dealer:

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

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

kleine kopieermachine die het
daadwerkelijk blijft doen. Een
betrouwbare machine die
direkt een prima kopie aflevert.
3M biedt u de keuze. U wilt op
A4 of folio kopieren? Maakt u
een kopie per maand of
500 stuks? U wilt tien kopieen
achterelkaar? Ken!
Vraag bij ons naar de voor
delige 3M kopieermachines (al
vanaff315,- excl. B.T.W.).

3M heeft altijd de passende .
machine, vanaf de "zo-nu-en
dan" kopieerder tot en met de
grootverbruiker.
Er zijn bijvoorbeeld zeven 3M
droogkopieermachines voor de
"kleingebruiker". Voor mensen
die zo af en toe een kopie
willen maken. Zij zoeken een

rB-o--n-;;:;;:'-;n:~~;;;11
I informatie over de juiste
I 3M machine voor ons. I
I. Wij maken ..... kopieen per maand. I
I Naam: I
I Adres: IIPostcode: I
IPlaats: I

IT.a.v.: I.L.. _

Vooriedere kopieerder
dejuiste 3M
machine. .

BOEKEN VOOR ALLE RICHTINGEN
VAN ONDERWIJS LEVEREN WIJ U

GAARNE.
SNELLE LEVERING

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

"DE SNELLE PIEPER"
Altijd welkom bij

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

Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

ELEKTROTECHNISCH BURO

J. W. VAN PUTTENSTRAAT 73
TELEFOON 01836-1232. b.g.g. 1614
•

Radio en radlo-komblnatles
Portables en cassetterecorders
Zwart/wit en kleuren TV's
Hulshoudelljk
Staande wand- en plafond verllchting
Kom vrijblljvend langs en doe
er u'w voordeel mee.

In de komende weken vele zomeraanbiedingen
op het gebied van:



Da's een ding da' zeker is !

In onze schowroom in de Tolstraat 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.

Maale uw DIEPVRIES. rendabel

Wij leveren aile soorten
RUID· en VARKEISVLEES ullelgen
slachlerl)

(Voorboulen, achlerboulen en halve
varleens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

GOLFPLATEN- EN HOUTHANDEL

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

F. TREUREN

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

- DEUREN
- GIPSPLATEN
- SPAANPLAAT
- CREOSOLPALEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT

BALKHOUT

Biedt aan:
- GEGALVANISEERDE

GOLFPLATEN
- ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT

GOLFPLATEN
-BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATIE-

MATERIAAL

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

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

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

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

";111 .Ier 11;1111

ziill ,'.ter
"••••r elite I•••er

VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos

tel.: 01838-1235

Leo Blok uit Ameide speelt bij
de tambours en pijpers van

het Korps Mariniers
AMEIDE - Mocht u ooit een optreden.~..... >.meemaken van de tambours en pijpers van het

yKorps Mariniers, dan zult u tussen deze 55
mannen ook een Ameidenaar ontdekken.

Leo Blok, 21 jaar, hoort al sinds eind 1978 bij de
tamboers en pijpers.
Rij bespeelt hierbij de pijpersfluit en de
signaalhoorn.
De eerste beginselen van de muziek leerde Leo
bij de Chr. Muziekvereniging "Crescendo",
waarbij hij een aantal jaren trompet speelde.

Na zijn dienstplicht, die hij bij de marine
vervulde, kreeg hij bij de mariniers een
muziekopleiding van een jaar.
Nu is hij bevoegd pijpersfluit- en signaalhoorn
speIer bij de tamboers en pijpers van het Korps
Mariniers en in drukke tijden betekent dat weI
eens zo'n tien maal optreden per week.
Leo heeft het er erg goed naar zijn zin. Wie weet
zien we hem ooit nog eens tijdens zo'n optreden
hier in de omgeving.

Opbrengst UNICEF Comite
Ameide f 900,- !

AMEIDE - Tijdens de openingsmiddag van de
Sportweek Ameide, zaterdag 21 juni j.l., trok
het pas begonnen UNICEF-comite veel belang
stelling.
Ret comite had een kraam ingericht waar aIle
artikelen die UNICEF verkoopt, te verkrijgen
waren.
De opbrengst van de verkoop van deze
artikelen wordt gebruikt voor steun, voor
namelijk aan moeder en kind, in meer dan
honderd ontwikkelingslanden.
Ret UNICEF Comite Ameide kon na afloop
van de middag vol trots zo'n f 900,- tellen.
Behalve door de verkoop van de diverse
artikelen was dit bedrag ook tot stand gekomen
door een grabbelton en de verloting van een
speelgoedhond. De medewerksters van UNI
CEF ervaren deze opbrengst als een geweldige
stimulans om verdere akties te gaan onder
nemen.
De artikelen van UNICEF: T-schirts (in aIle
maten), kaarten, puzzels, fotoboeken, bal-

lonnen, stickers enz. kunt u altijd bestellen bij
de volgende adressen:
Mw. J. Bakker, De Geer 1, tel. 1316.
Mw. J. Mudde, Broekseweg 51, tel. 2089
Mw. A. Boon, Aaksterveld 80, tel. 1847.
Mw. G. Blom, Liesveldweg 30, tel. 1512.
Mw. R. Franken, Hazelaarlaan 42, tel. 1469.

Feest in "Open Vensters"
AMEIDE - Op weI zeer originele wijze
vierden de bewoners van "Open Vensters" het
25 jarig huwelijksfeest mee van hun direkteur
de heer Nagtegaal en mevrouw Nagtegaal.
De heer Wim v.d. Berg uit Meerkerk, die nu ook
nog een betere bekendheid met zijn rijtuig
krijgt, reed het zeer verraste bruidspaar
(afgehaald door de heer Lakerveld en mej.
Anneke Streefkerk naar de in feeststemming
verkerende bewoners van "Open Vensters."



KERASTASE· DEPOSITAIRES

op

Fotoalbums f 4,90

Welkom bij

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

Foto afdrukken binnen 3
dagen.

Alles voor "Stadse"
prijzen.

Bij afname van 3 films
VELE GULDENS

VOORDEEL!

en

SPECIALE
A A N BlED I N G:

ook voor uw vakantie
artikelen.

VAKANTIE
VOORDEEl

films

camera's

"'''fllIi''T''''H'''WH''''''f''T''''H''''''''~

09.00 • 18.00
09.00· 21.00
08.00· 13.00

Openingstijden
dinsdag tim
donderdag
vrijdag
zaterdag

Haarstylistes

Trudy en Arien
Toistraat 45 • Meerkerk
Telefoon: 01837 • 2283

Het was tevens een mooie aangelegenheid om
de nieuwe aangeschafte kleding te tonen, een
aanschaf die mede mogelijk is gemaakt door
eenmalige subsidies van de gemeente Ameide
en Tienhoven en van het Provinciaal Anjer
fonds, Zuid-Holland.
"VOOR ONS GENOEGEN" hoopt in januari
1981 haar 10-jarig bestaan te vieren en reacties
tijdens en na afloop van deze laatste uitvoering
geven het koor de moed om op de ingeslagen
weg voort te gaan.

•

Wij zijn met vakantie
vanaf 24 juli tIm

11 ,augustus.

Uitvoering Bejaardenkoor
"Voor ons genoegen"

AMEIDE - Op 13 juni j.I. gaf het Bejaarden
koor "VOOR ONS GENOEGEN" op uitnodi
ging van en in samenwerking met de muziek
vereniging "De Unie" een uitvoering in de
nieuwe zaal van Het Spant te Ameide.
Hiermede werd het startsein gegeven voor het
meer naar buiten optreden in de eigen
gemeente.

J. W. VAN PUTTENSTRAAT 73
TELEFOON 01836-1232, b.g.g. 1614

•
naar landeliik erkend elektrotechnisch buro

'oor de zelfbouwer hebben wij aile door de
Inspektle goedgekeurde materlalen In

Yoorraad.
Hierbij zullen wij u graag met gratis advies

terzijde staan.

Voor al uw elektriciteitswerken op het gebied van:

VERBOUW )} NIEUWBOUW )} RESTAURATIE

UTILITEITS WERKEN ENZ.



Balletlessen in Ameide
In september gaan we weer beginnen met
balletlessen klassiek/modern gekombineerd.
De lessen zijn op:

Dinsdag 18.30 - 19.30 uur, vanaf 8 jaar.
Dinsdag 19.30 - 20.30 uur, voor ouderen en op
woensdag 10.00 - 11.00 uur, wijzigingen voor
behouden. Inschrijvingen voor 1 september
1980.
Voor inschrijvingen en inlichtingen:

Meriam Voorn,
Liesveldweg 53 A meide
Telefoon 01836 - 1948.

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

Wegwijzertje
Wij betalen goede prijzen voor
Uw oud-Iood, koper, zink en
oude accu's. Wordt afgehaald.
C. Versluis sr.
Metaalhandel.
Slingerlandstraat 38, Meerkerk
Tel. 01837-1264.

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

TE KOOP AANGEBODEN:
11/ 2 jaar oude brommer. Vespa
Bravo met helm. Tel. 01838 
1593, na 5 uur.

TE KOOP:
4,5 meter Eiffelland tourcara
van.
Liesveldweg 19, tel. 2108

TE KOOP
Elektrische Bosch hegge
schaar. Tel. 01836-2166.

BIJ

OPRUIMING

URBN
~..~ro1LOND

PERKGOED:
GERANIUMS
AFRIKANEN
PETUNIA'S
LOBELIA'S enz

boomkwekerijen/hoveniersbedrijt
DE LAAK, LEXMOND
Prive-adres: Os. Magendansstraat 1

ECHTE

GEEN CASH AND CARRY
WELDEGOEDKOOPSTEI

W~
~
~y

Vanzeltsprekend verzorgen wij ook graag uw overige
beplanting.

Geopend: vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag.

c. 'I LAM
Ons programma tuingereedschap gaan wij uitbreiden,

daarvoor moet er ruimte gemaakt worden.
Dit doen wij door de meeste metaalbewerkings gereed

schappen op te ruimen tegen KORTINGEN TOT

40%
op de normale prijzen.

Zoek nu uw voordeel bij

C. 'I LAM
Bazeldijk 19 Meerkerk Fa. van der Hagen-Postbus 40

4230 BA Meerkerk - tel. 01837-2044*

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
, g
~ ~
~ ~
~ ~
~ Tot 30 september 1980 ~

~ Johan Hidding ~

~ TUSSEN DE PALMEN EN DE ZEE ~
~ ~
~ Deze trilogie bevat de boeken: ~

~ Rozenaan de Riviera, Stormen aan de Riviera' en ~

Huwelijksreis naar het gevaar.
~ Een pracht-trilogie vol steer, romantiek en span- ~
~ ning. Geschreven door een boeiend verteller. ~
~ Totaal 628 biz., gebonden met een mooi ~

~ .kleurenomslag. ~

i) Normale prijs f 32,50 ~

~ NU SLECHTS f 17,50 ~
~ Uw voordeel f 15,- g
~ Bij CREZEE bent u goed uit g
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GROTE OPRUIMING
Eiken bankstel 1975,-
Eiken eethoeken met tatel 1250,-

en

1650,-
Moderne eethoek met tatel 975,-

SALON EN EETHOEKTAFELS VOOR
WEGGEEFPRIJZEN.

BUREAU'S, KASTJES, MINI SETS ENZ.
Ruilbankstellen vanat 75,

RcSTANTEN TAPIJTEN EN NOVILON

Overjarige kinderwagens vanat 95,-
Baby- kleuter- en tienermeubelen

voor SPOTPRIJZEN.

J. HAMERLING
Oorpsstraat 73 - 81 - Lexmond
Teletoon 03474 - 1275, b.g.g. 1375



Koop nu extra voordelig
in de seizoen-opruiming

Zomerschoenen nu voor zeer lage prijzen

Fa. H. VERHOEF
Benedendamsestraat, telefoon 01836-1251, Ameide

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE - TEL. 01836-1402

Uw~Bovag Auto-riteit

waarborgt zorgeloos autorijden

~II ~ EI3I11IJ «liD J.. Mml@

Ford Escort 1100 L 1975
Datsun 100 A de luxe 1976
Renault R 5 TL 1976
Chrysler 1307 S 1976
Ford Taunus 1600 L 1977
Ford Taunus 2000 Ghia 1977
Ford Granada 2600 GL, aut. 1977
Ford Mustang Ghia 1979
Ebro F 275 Microbus
demonstratiewagen 1980

KOOPJESFEEST
BIJ

STIGTER'S KOMPLETE WONINGINRICHTING

Gordijnstoffen 2,95, 3,95, 4,95 per meter enz.

Vitrages vele coupons tegen weggeefprijzen.

Bedden en dekens sterk in prijs verlaagd.
Eethoeken,kasten, bankstellen tegen ZEER LAGE PRIJZEN:

Tapijten al vanaf 69,- per meter, en vele andere koopjes in kleinmeubelen.

I ~ ~ DE OPRUIMING DUURT VAN 17 JULI TOT 1 AUGUSTUS ~ ~ I
Stigter'$ KOMPLETE WONINGINRICHTING
J. W. van Puttestraat 6 - 8, Ameide, telefoon 01836 - 1501.



Internationaal
verzetscongres 1980

EINDHOVEN - 6 juni organiseerde Het
Samenwerkend Verzet Nederland een dag met
als thema: "Wij willen in vrede en vrijheid
leven en jullie, de jongeren, onze
idealen geven !"
We vertrokken met 38 jongeren vanuit Gorin
chem met de bus naar Veldhoven. We kwamen
een half uur later bij de Pelikaan Sporthallen
in Veldhoven aan dan de bedoeling was. Maar
we waren niet de enigen die te laat kwamen, we
konden dan ook pas om kwart over elf met het
ochtendprogramma beginnen.
Na het openingswoord keken we met de andere
Hollanders en Beliten naar de film: "Wat dacht
je van herdenken '?" J a of nee? Deze film was
speciaal voor deze dag gemaakt.
Hierna aten we allen een vliegtuigdiner van
Martinair op. Onder het eten werd een
diskussie gehouden over de film, onder andere
over het punt: 5 mei, al dan niet elk jaar vieren.
Tegen enen werd het eten beeindigd en tevens
de diskussie.
Teon vertrokken we per bus naar het Philips
Ontspanningscentrum. We kwamen daar aan
en gingen op de tribunes zitten en zagen dat er
verschillende oudverzetsstrijders en buiten
landse jongeren aanwezig waren.
Om ongeveer kwart over twee sprak Dick
Passchier een openingswoord, tevens had hij
de rest van de middag de presentatie in handen.
Na het openingswoord kwam onder uitbundig
applaus H.K.H. Koningin Beatrix en haar man,
Prins Claus, binnen, benevens Prinses Juliana
en Prins Bernhard.
Het programma werd voortgezet met het
spelen van een mars door de Mariniers Kapel
der Koninklijke Marine onder leiding van
Kapitien J.J. Koops.
Hi.erna sprak Zijne Excellentie Mr. W. Scholten

fl='<~n ~?ekomstwoordtegen het Koni~~lij~huis
<::C".'}11J llprak ook over de vrede en VrlJheld van

tegenwoordig in de wereld, tevens over het
verzet tegen de overheersing 1940-1945. Na het
applaus zong het Koninklijk Kerkraads
mannenkoor St. Lambertus, onder leiding van
Ger Withlag en begeleidt door de Mariniers
kapel, het "Soldatenkoor uit Faust".
Mevrouw Annemarie Renger, vice voorzitter
van de Duitse Bondsdag te Bonn sprak in het
Duits over het begin van het thema van deze
dag, namelijk: "Wij zullen in vrede en vrijheid
leven .
De dirigent van het mannenkoor zpng hierna,
gesteund door zijn koor en begeleidt door de
Mariniers kapel. De heer M.W. Schakel,
oudverzetsman en nog vele andere funkties,

sprak over het tweede gedeelte van het the-
ma: en jullie, de jongeren, onze
idealen geven."
Reinate zong hierna, begeleidt door de Mari
nierskapel: "Bless this house". De heer J.L.
Bosch, voorzitter Samenwerkend Verzet 1940
1945, las de resolutie voor, dat elke diktatuur,
waar ook ter wereld de kop moet worden
ingedrukt. Het mannenkoor zong weer eens,
nadat de marinierskapel een mars had ge
speeld, omdat we voor liepen op ons tijd
schema. Henk v. Uisen las teksten' voor over
verzet en toekomst van onder andere Erasmus
en Job en van H.M. van Randwijk.
Vanuit iedere provincie van ons land en vanuit
ieder land, dat aanwezig was, kwam een
jongere opdraven met hun vlag en zij gingen op
het middenveld staan, de vlag omhoog hou
dend.
Ondertussen zong Liesbeth List de "Maut
hausen"-Cyclus, Mauthausen was een koncen
tratiekamp, begeleidt door Louis van Dijk.
Hierna kwamen er vier jongeren binnen twee
aan twee dragende bloemenkruisen en leggen
de deze kruisen aan de voet van het verzets
kruis dat opgesteld was op een grasveld in de
zaal.
Het mannenkoor zong het' eerste couplet van:
"Wilt heden nu treden" en samen zongen we
het tweede vers, omdat we voorlagen op het
tijdschema.
Ook daarom speelde de Marinierskapel twee

,marsen en las mevrouw van Hulst uit
Eindhoven een zelfgemaakt gedicht voor.
Nadat ze klaar was, kwamen de estafettelopers
binnen, die vanuit Overloon het bevrijdings
vuur overbrachten. De laatste loper stak samen
met Prinses Juliana het vuur in de bevrij
dingsschaal aan, dat op het middenveld was
opgesteld. Twee jongeren, een uit Nederland
en een uit Frankrijk verklaarden namens aIle
jongeren de idealen van de ouderen te
aanvaarden.
Reinat~. :I-!eemskerk zong ook nog even, nadat
Prins Bernhard de mensen bedankt had voor
hun toespraak en ook de verzetsstrijders sukses
toewenste.
Hierna zongen we staande het Wilhelmus. Dick
Passchier besloot zijn presentatie door te
zeggen: "tot over veertien dagen bij zo vader zo
zoon."
Het Koninklijk huis vertrok onder hevig
applaus de zaal uit, waarna wij ook maar
gingen.
We gingen in de bus en rijdend naar huis aten
we brood en fruit. Om iets over half zeven
kwamen we weer in Gorinchem aan en
vertrokken na een geslaagde dag naar huis.

Afgevaardigde van Tienhoven,
Frans den Oudsten.

Internationale
Verzetsmanifestatie 1980

te Eindhoven
EINDHOVEN ..... Het themaluidde:"Wij willen
in vrede en vrijheid leven en jullie onze
idealen geven".
Met jullie wordt bedoeld de jonJere generatie,
die op deze dag vertegenwoordlgd waren met
1200 Jongeren, uit elke gemeente 1 afgevaar
digde.
Ook waren er nog de genodigde jongeren uit
andere Europese landen. Met al deze jongeren
kregen we eerst een film te zien die hoofdzake
lijk ging over de herdenking van de doden en of
we er nog weI bij stil moeten staan, en er elke
keer weer mee gekonfronteerd moeten wor
den, daarna hadden we eigenlijk een diskussie,
deze verviel wegens tijdgebrek.
We nuttigden de lunch en vertrokken naar het
Philips ontspanningscentrum waar het kon
gres om 2 uur begon.
Bekende genodigden waren Koningin Beatrix,
Prins Claus, Prinses Juliana, __Prins Bernhard,
Commissaris der Koningin, en nog weI meer
"Hoogheden".
Eerst een openingswoord door minister Schol
ten, daarna kreeg Mw. Annemarie Renger het
woord, zij sprak in het Duits dus was het voor
ons niet goed te volgen.
Het hoogtepunt van de middag was weI, vond
ik, de. woorden van oud verzetsstrijder en 2e
kamerlid Maarten Schakel. Die man kon
praten. Hij heeft een half uur gepraat zonder
een woord op papier te hebben staan.
Hij pleitte vooral dat wij als jongeren door
moeten gaan met herdenken, en dat wij ook als
verzetsmensen moeten optreden tegen aIle
geweld in de wereld.
Daarna werd het ontstoken bevrijdingsvuur
van Overloon naar Eindhoven overgebracht en
werd het ontstoken door Prinses Juliana en de
marathonloper die het had overgebracht.
Het geheel werd door de bedrijven heen
opgevuld door de Marinierskapel, Het Ko
ninklijk Kerkraads mannenkoor, St. Lamber
tus en Liesbeth List en Renata Heemskerk, het
geheel werd aan elkaar gepraat door Dick
Passchier.
Mij is gevraagd een mening te gevenover die
dag: "Het was een geslaagde dag, maar als ze
mij vragen: "Moet je herdenken ?", dan zeg ik:
"Dat ligt voor een ieder anders, er zijn mensen
die familie verloren hebben, en als ze wat van
de oorlog zien of horen moeten ze er steeds aan
terug denken en dat vind ik fout.
Daarom alles op zijn tijden dat wordt
tegenwootdig vergeten, want er wordt teveel
over gepraat, geschreven en uitgezonden op
radio en T.V.

Voor mod.rn. flnanel.rlng .n all. v.rz.k.rlng.n, do.t u .r
go.d aan 66n van d. ond.r.taand. adr••••n t. b.lI.n.

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

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

Kees de Kruyk.

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

J. hat Lam
__________ Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

••II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

Zouwendijk 123 ·MEERKERK Telefoon 01837 - 1249



Bij aankoop van een Rib- of
Twillbroek in de Mode- Zomer

kleuren krijgt u

f 10,· kinder broeken f 5,·
bij inlevering van 1 oude broek

ongeacht soort of merk.

Deze aktie duurt vanaf 18-7-1980
Vm 2-8-1980.

99,95

MODEKLEUREN 0 HOOGSTE KWALITEIT

LAAGST MOGELIJKE PRIJZEN BIJ ONS ! ! ! ! !

~ Leuke pullovers, Sweatshirts, T-shirts, Overhemden etc., etc. v.a. 6,75 *
~OGGINGPAKKEN (KINDER- EN TEENERMATEN - TRAININGSPAKKEN~

~ WERKOVERALLS ~

~ritsenetc

Pilootoveralls

Sokken -
riemen enz.

Pilootbroek
v.a.49,95

Ruitjesbroek
62,90

GOED en GOEDKO(O)PER HAL "

MiEcERKERK q.}
NU: ZOMERJACKS

Trimschoenen
v.a. 18,95

Trainingspakken
TUINBROEKEN It,D:'"

v.a.25,50
STRETCH broek

v.a.74,90
Spijkerjacks bij ons

v.a. 31,95
Spijkerbroek wit
gestikt etc.

v.a.37,95
Satijnbroek 38.95




