
UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZESTIENDE JAARGANG
VRIJDAG 3 OKTOBER 1980
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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak. Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk. Lexmond. Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

- Eenink
- Trouwborst
- Kentie
- Kruithof

- Trouwborst
- Kentie
- Eenink
- Kruithof
- Kentie

Wat een kanjer van
een snoek

MEERKERK - 2 september ging Wim van der
Leun, Irenestraat 55 te Meerkerk een poosje
vissen in het Merwedekanaal.

Als lid van de H.S.V. De Karper uit Meerkerk
weet deze 14-jarige, olijke, knaap weI wat
vissen is.
Doch het overkomt hem ook niet iedere dag dat
hij een snoek vangt van 23 pond en 1meter lang
is.
Het duurde tien minuten voor de snoek in Wim
z'n armen lag

Weekend dienst
huisartsen

Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar, Meer
kerk, Nieuwpoort, Noordeloos.

De weekend dienst begint vrijdagavond 6 uur
en eindigt zondagavond 12 uur.
Aanvraag voor visites gaarne voor 10 uur
's morgens en spreekuurbezoek na telefonische
afspraak.
Praktijk Bastiaans/v.d. Es: Rijskade 2, Meer
kerk, telefoon 01837 -1300.
Praktijk Boot: Neerpolderseweg 5, Giessen
burg, telefoon 01845 - 1205.
Praktijk Eenink: Voorstraat 4, Ameide, tele
foon 01836 - 1210.
Praktijk Kentie: Vuurkruitstraat 14, Nieuw
poort, telefoon 01843 - 1468.
Praktij k Kruithof: Noordzijde 33, Noordeloos,
telefoon 01838 - 1307.
Praktijk Trouwborst: Hoge Giessen 18, Hoorn
aar, telefoon 01838 - 1855.
Praktijk de Vries/Albada: Stationsweg 25,
Arkel, telefoon 01831 - 1219

Oktober 1980
3- 5: Bastiaans/v.d. Es

10-12: de Vries/Albada
17-19: Boot
24-27: Bastiaans/v.d. Es
31-2111: de Vries/Albada
November 1980
7- 9: Boot

14-16: Bastiaans/v.d. Es
21-23: de Vries/Albada
28-30: Trouwborst

Op 9 oktober a.s. zal de jaarlijkse paardenmarktdag in Ameide weer gehouden
worden. Met plezier denken we nog terug aan de paardenmarktdag 1979, toen de
kommissie haar 50-jarig jubileum vierde.
Dat deze viering goed overgekomen is, blijkt nu nog.
Ter gelegenheid van hetjubileum hield de kommissie op de avond voor de markt
een receptie met een gezellige avond daarna. Omdat er veel verzoeken zijn
gekomen om deze avond te handhaven, komt er nu ook op woensdagavond een
gezellige avond in Het Spant.

Maar laten we niet op de feiten vooruit lopeno De opening van de markt
geschiedt al om 17.00 uur op de woensdagmiddag met een wielerkriterium, de
z.g.n. Paardenmarktkoers.
Dit is een konkoers voor Ameidese en Tienhovense wielrenners vanaf 16 jaar. Er
zal ongeveer 30 km gereden worden over het parkoers: Paramasiebaan,
Hogewaard, De Griend, Aaksterveld, Paramasiebaan. Het is de bedoeling om
hiervan een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Opgave is mogelijk tot
en met 4 oktober a.s. bij W. van Dijk, De Schans 8 te Ameide met gelijktijdige
betaling van het inschrijfgeld van f 5,-.

Dan treedt vanaf 20.00 uur de Valory's Band uit Zeistin HetSpantop. Toegangis
gratis om zoveel mogelijk mensen te laten komen. Tijdens deze avond is ook de
trekking van de z.g.n. varkensloten.

De donderdag is in grote lijnen gelijk met andere jaren.
Vanaf 9.00 uur is er gelegenheid om de paarden en pony's voor de keuringen in te
schrijven op de Prinsengracht. Om 10.00 uur precies beginnen de keuringen,
waar nu weer veel paarden en pony's verwacht worden. Om ongeveer 13.00 uur
is de prijsuitreiking in Het Spant. Meteen na de prijsuitreiking is de trekking
van de z.g.n. paardenloten, waar ook nu weer de Ie prijs een mooi
paardenveulen is. De 2e en 3e prijs zijn de ponyveulens.
Vorig jaar is er geen tuigpaardenshow geweest. De comissie wil deze dit jaar
weer houden, echter alleen als er voldoende belangstelling is. Opgave hiervoor
is mogelijk tot en met 4 oktober 1980 bij J. Schakel, Broekseweg 92, tel. 01837 
1331.

." I: ..... .

:\. ~ '.

Paardennnarktdag
1980

in Anneide

Ook de ponyshow gaat door. Afhankelijk van het doorgaan van de
tuigpaardenshow begint de ponyshow om 14.30 uur of 15.00 uur. De kinderen
kunnen net als vorig jaar na afloop van de show weer een ritje maken met een
pony.
Hierna zal bij Het Spant weer het kampioenschap koekslaan van Ameide
gehouden worden.
Inschrijving hiervoor is de gehele donderdagmorgen mogelijk in de
geluidswagen op de Prinsengracht.

In de avonduren is er weer de bekende A.K.A.-rit. De start hiervan is om 19.00
uur bij garage Eim de Groot aan de Industrieweg. Ook deze avond is er weer een
gezellige avond met muziek in Het Spant.

Voor elk wat wils, dat blijkt. We hopen dat er goed weer is, een fijne sfeer, zodat
we weer kunnen zeggen: het is een gezellige fijne dag geweest.
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AVVA
rekreatienieuws

Buurtvereniging Aaksterveld
organiseerde

KINDERFEEST

AMEIDE - Speciaal voor dames die gezeITIg
heid met wat lichaamsbeweging willen kombi
neren.

Hiervoor organiseert AVVA op woensdag
avond van 21.00 tot 22.00 uur damesrekre
atie volleybal.
Er wordt dan een beetje geoefend am het
volleybal te leren, waarna het spel zelf gespeeld
wordt.
Beginnen met meedoen kan het hele jaar door.
Laat deze kans, om er eens per week helemaal
uit te zijn, niet voorbijgaan.

AMEIDE - Van 4 tim 8 augustus organiseerde
Buurtvereniging "Aaksterveld" een buurt
feest voor de kinderen.
Iedere avond werden er in diverse leeftijds
groepen' spelletj es gedaan.

J e kon steppen, was ophangen, ballonnen
prikken, zaklopen, vlaggetje steken en busje
gooien.
Vooral het eierlopen en het hobbelfietsen
waren prachtig om te doen en te zien.
Veel kinderen deden enthousiast mee en het
weer deed de rest. Ook werd de straat versierd
met hier en daar prachtige tekeningen.
's Woendagsmiddags kon groot en klein zich
tegoed doen aan poffertjes en mini-panne
koeken. Veel pannekoeken werden genuttigd
in de door de jongens zelf getimmerde hutten
in het timmerdorp.
Een geslaagd buurtfeest ! Zeker voor herhaling
vatbaar! Veel waardering voor de mensen die
dit uitdachten en uitvoerden.
Tot slot organiseerde de buurtvereniging
vrijdags 's avonds een naar wij dachten voor
Ameide tach unieke barbeque-avond op de
Schans. Veel buurtbewoners brachten daar
een paar gezellige uren door. Door deze
gebeurtenissen is de gemeenschapszin nog
groter geworden. Dat bleek ook in de weken
daarna toen de kindeI'en zelf spontaan spelle
tjes gingen organiseren.
Ga zo door bestuur en kommissie en dan zal heL,
fijn wonen zijn en blijven op het Aakstervel~;J!
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Ret Bestuur.

C.P.B.

AVVA
kompetitienieuws

AMEIDE - Het nieuwe vollybalseizoen is
weer begonnen.
Dit betekent dat ook AVVA weer met een
aantal teams in de diverse kompetities is
vertegenwoordigd.

Dat betekend ook dat voor wie er over denkt om
te gaan volleyballen, dit het beste moment is
om te besluiten lid te worden van AVVA.
Kom even kijken, we trainen iedere maandag
vanaf 19.00 uur in "Het Spant".

AMEIDE/TIENHOVEN - De afd. Ameide 1
Tienhoven wilt u langs deze weg, het jaar
programma voor het seizoen 1980/1981 aan
bieden.

We hebben geprobeerd een zo gevarieerd
mogelijk programma op te stellen met voor elk
wat wils.
We openen het seizoen op 22 september met
Gert v.d. Bosch met als onderwerp: "Gij zult
mijn getuigen zijn.

200ktober Creatieve avond met de
monstratie van bordu
ren, spinnen en weven,
macrame en volksschil
derkunst.
De heel' J.H. van Dijk
met als onderwerp:
"JeugdkriminalHeit".
Kerstavond.
J aarvergadering.
Wordt verzorgd door de
kontaktdames.
Lize Stilma: met als
onderwerp: "Vrijwil
lig levenslang".
Paasavond.
Mevrouw v.d. Zwan uit
Andel (zelf gehandi-
capt) vertelt over het
leven van een gehandi
capte huisvrouw.

AIle avonden worden gehouden in het Vere
nigingsgebouw en beginnen om 19.45 uur.
Komt u gerust eens een avond meemaken. We
hopen u graag op een van onze avonden te
kunnen begroeten.

16 maart

13 april
11 mei

17 november

22 december
19 januari
16 februari

Woord en Daad

Ledenverg&dering
C.D.A.

AMEIDE - Het komite Ameide en omstreken
van de stichting "Woord en Daad" hoopt
binnenkort de volgende aktiviteiten te gaan
ontplooien:

- Op de komende Paardenmarkt zullen in een
stand van Woord en Daadhandgemaakte
artikelen uit de derde wereld te koop wor-

_den aangeboden. Door uw aankoop steunt
u het werk van Wootd en Daad en verschaft
u mensen in de derde wereld, die deze
produkten maken, een bestaan.

- Presentatieavond in de Ned. Herv. kerk te
Meerkerk, D.V. zaterdagavond 18 oktobeI'.
Aanvang 7.30 uuI'. Aan deze avond verle
nen o,a. hun medewerking:
H~t chI'. gemengd koor uit Groot"Ammers,
ds. A. Beers te Sommelsdijk (voorzitter
Woord en Daad), Maks van Middelkoop en
Leo Blok, trompet.

- Na afloop bestaat de mogelijkheid om in
het Herv. centrum "Het Anker" een kopje
koffie te drinken. Tevens kunt u artikelen
kopen uit de derde wereld. Ook aIle info1'
matie over Woord en Daad kunt u daar
krijgen.

Op eigen wij ze probeert de stichting "Woord en
Dand" de vreselijke nood in de wereId mede te
bestrijden. Toon uw medeleven en laat u zien
or een van de komende aktiviteiten van het
komite Ameide.

AMEIDE - Op maandagavond 13 oktober zal
er in het Verenigingsgebouw aan de J.W. van
Puttestraat een ledenvergadering van de
C.D.A.,.afdeling "Ameide-Tienhoven" gehou
den worden. Aanvang 20.00 uur.

Dit wordt de eerste ledenvergadering als
C.D.A.-afdeling. De landelijke fusie zal enkele
dagen daarvoor, op 11 oktober, plaats vinden.
Op deze vergadering zullen diverse h uishoude
lijke zaken besproken worden. Zo moet er o.a.
een nieuw bestuur gekozen worden. Ook zal
het partijprogram van het C.D.A.: "Om een
zinvol bestaan", besproken worden. Tevens zal
bekend gemaakt worden hoeveel nieuwe leden
de gehouden ledenwerfaktie heeft opgeleverd.
Wanneer u meer wilt weten van het C.D.A. of
wanneer u lid wil worden dan kunt u mij altijd
aanspreken of bellen.

Jory Verwolf, sekretaris,
Paramasiebaan 4b,
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"DE VAKMAN"
Vanaf de paardenmarktdag

25% KORTING
op aile verfartikelen ook kwasten enz.

Behang voor HALVE PRIJS.

50,- KORTING
op Junghans heren Quartz horloges.

25% KORTING op Dr.Schollsandalen.

Vanaf 1 november algehele opheffings
uitverkoop. Zowel de drogisterij als

juweliersartikelen. ALLES MOET WEG.

TOT SLOT: Bestel tijdig de tapijtmachine.

Wenst aile bezoekers van de Paardenmarkt een prettige dag
toe. Er zal ongetwijfeld weer van alles te zien zijn.

Bij "DE VAKMAN" ziet u geheel iets anders.
Wij hebben bijna alles voor u die het zelf wilt doen. Grote
sortering hout, lijstwerk, meubelpanelen enz. Verven en
beitsen vande sterke merken; Tokin, Vestalux en Ceta-Bever.

BOSCH elektrisch gereedschap met stuntaanbiedingen.
Laarzen en klompen in aile maten. Eigenlijk moest u dit alles
eens zien.

Ga daarom kijken bij "DE VAKMAN" u wordt er wijzer van.

Tevens verzorgen wij al uw bouw- en timmerwerken.

J.F.Th. SLOM
Dam 11 Ameide

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- en TIMMERBEDRIJF

Zouwendijk 23, Meerkerk, telefoon 01837 - 1405, winkel.
Kastanjelaan 23, Lexmond, telefoon 03474 - 1916-1988, bouwwerken.
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... Voor u, bieden wij, ~
~ ~

~ Koud - warm - buffet met levende ,; ~
~ muziek op 4" oktober en 6 december ~

<~.~ a.s. ~

~;I Onze vis-weekenden op 8-9 no- ~
~ vember en 22-23 november a.s. ~
~ ~

.(:<;~yr; Voor het afhalen van koude schotels. ~
~ Het verzorgen van uw receptie, ~
;. bruiloft, vergadering, familiediner. .~.. ~
~ ~
~ Altijd tot uw dienst. ~

~ rh) ~
;. ~i9t2wM~ ;.

~ Wij zijn vanaf 1 oktober a.s. op BRlD6nlJIS ~
~ maandag gesloten. ~~ ~
~ ~
~ ~
~. ~
~ Toistraat 34, tel. 01837 - 1319.
~ Onze keuken is geopend tot 21.00 MEERKERK ~
... uur. ~

~ ~
~A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A~'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A~
·, 9 .•.•.9 .•.•.•.•.•." .., 9 .., i " ., ".,.•••·•••••••••••.....



Uw salaris of pensioen op een

PRIVIE • REKEiNING
bij de RABOBANK

Gemakkelijk en voordelig.

U kunt op verschillende manieren over Uw geld beschikken:
* Bij de bank contant geld opnemen.
* Met eenvoudige overschrijvings formulieren rekeningen e.d. betalen.
* De bank opdracht geven vaste bedragen loals premie's e.d. automatisch te betalen.
* Elektra en water automatisch afschrijven.
* Automatisch b.v. maandelijks een bepaald bedrag sparen.

Open een prive-rekening bij de Rabobank.

Klaar terwijl U wacht.

Rabobank
MEERKERK
HOORNAAR
GROOT·AMMERS
AMEIDE

PAARDENMARKT 1980
Wij zijn op de marktdag de gehele dag open. Loop oak eens door onze meubel- en
tapijt afdeling.
Enkele SPECIALE MARKTWEEK AANBIEDINGEN
6 tim 11 oktober:

1. Flanellen ruitoverhemden, 2voor 35,-
2. Schrijfburo, grenen + grenen-bruin 50-100 NU 129,-
3. Dralon dekens, 1 persoons, Didas NU 59,95

Dralon dekens, 2 persoons, Didas NU 97,50
Onze tapijt afdeling hebben wij weer uitgebreid. Nu nog meer keus. Nog meer
voorraad. Dus kiezen van de volle rollen.

SPECIALE PRIJS:

NIEUW, slaapkamertapijt, berber/blauw, nylon

400 breed, INTRODUKTIEPR.IJS 55,- p.m.

WOLLEN TAPIJT, berber, 400 breed, 50% wol

NU 189,- p.m.

EXTRA ZWAAR zuiver wollen tapijt, fijne nop, dus

ook voor de trap geschikt. NU 229,-

esker
eubelen
anufakturen

Fransestraat 15 - AMEIDE tel. 01836-1235-1453-1461-1773
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~ ~
~ ~

Aannemersbedrijf van Hei· en Hijswerken
Burgemeester Sioblaan 45 - Telefoon 01837 - 1337 (b.g.g. 1519) - Meerkerk

~. ~
~. ~
~. ~
~. ~

~ ~.
~ ~.~ Gespecialiseerd in: ~.

i Betonpalen tot een lengte van 20 meter met i
~. dieselblok in allerlei typen en valblok. ~

~ ~
~ Wij leveren ook de palen zowel in beton of in ~

hout. ~

Wij verzorgen ook koppensnellen en
eventueel sonderen.

~ ~
'~\,=f:'~ ~

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

TROUWEN ?
VERBOUWEN ?

OF ZO MAAR AAN lETS NIEUWS TOE?

* VERANTWOORDE ADVIEZEN
* BETERE SERVICE

* 10% KORllNG OP MEUBELS

* KEURKOLLEKTIE OVERGORDIJNSTOFFEN (o.a. Ploegstoffen)
* VITRAGES IN ALLE STIJLEN (o.a. Gardisette)
* TAPIJTEN (o.a. Desso - Parade - Tretford - en NOG MOOIERE !
* Ook voor exclusieve WANDBEKLEDING (reeds vanal 59,95 kamerbreed !)

STREEFKERKALS HET zo MOOI MOGELlJK MAG.

INTERIEURKUNST FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE TELEFOON 01836 - 1212



Burgelijke stand
MEERKERK

Juni 1980

Geboren:

6 juni 1980: .
Peter, zv Scherpenzeel, W J. en A.A. Bresse
leers, wonende te Meerkerk, Pl'. Beatrixstraat
4.

8 juni 1980:
Michiel zv J. Westerhout en G. Verkerk,
wonende te Meerkerk, Pl'. Margrietstraat 8.

20 juni 1980:
Christiaan Aleander, zv G. Herwig en K den
Dulk, wonende te Meerkerk, Mevr. Veder-van
Hobokenstraat 4.

10 juni 1980:
Te Utrecht, Johannes Cornelis, zv S.H. van
Roekel en H.H. Aalbers, wonende te Meerkerk,
Eikenhof 4.

Gehuwd:

20 juni 1980:
de Greef, Evert Bastiaan, oud 25 jaar, wonende
te Krimpen aan de Lek en Hijkoop, Ariaantje,
oud 21 jaar, wonende te 's-Gravenhage.

20 juni 1980:
Boomsma, Willem Ynze, oud 23 jaar, wonende
te Meerkerk en Eijkelenboom, Rijna, oud 21
jaar, wonende te Gorinchem.

21 juni 1980:
Brouwer, Frederik, oud 27 jaar, wonende te
Schoonrewoerd en Bot, Aagje, oud 23 jaar,
wonende te Gorinchem.

27 juni 1980:
Kraaijeveld, Teunis, oud 24 jaar, wonende te
Brandwijk en van del' VeenCatharina, oud 21
jaar, wonende te Ermelo.

Overleden:

15 juni 1980:
Te Gorinchem, Jongkind, Metje Cornelia, oud
78 jaar, wonende te Meerkerk, Burg. Sloblaan
5. .

Juli 1980

Geboren:

2 juli 1980:
Viola, dv A. van Es en A. Brouwer, wonende te
Meerkerk, Pl'. Irenestraat 41.

3 juli 1980:
Adriana Lamberta, dv A. M. van del' Ham en
A.H. Reijersen van Buuren, wonende te
Meerkerk, Broekseweg 17.

16 juli 1980:
Carla, dv D. 't Lam en M. de Weerdt, wonende
te Meerkerk, Het Bos 2.

25 juli 1980:
Maria Rachel, dv J.J. Kool en M. Treuren,
wonende te Meerkerk, Weverwijk 12 rood.

26 juli 1980:
Hubertus, zv A. Stigter en T. den Otter,
wonende te Meerkerk, Bazeldijk 38.

20 juli 1980:
Te Gorinchem, Augusta Maria Amalia, dv G.J.
Jacobs en A Schildemeier, wonende te
Meerkerk, Burggraaf 22c.

21 juli 1980:
Stella, dv A.F.H. Joosse en A. Oosterom,
wonende te Meerkerk, Blommendaal 15, te
Gorinchem.

25 juli 1980:
Te Gorinchem, Robert, zv K. de Bruijn en J.
Burggraaf, wonende te Meerkerk, Broekseweg
69.

Gehuwd: Geen

Overleden:

9 juli 1980:
AJ.C. Oskam, ev P. Aanen, oud 35 jaar,
wonende te Meerkerk, Burggraaf 1.

4 juli 1980:
A. de Vries-Versluis, oud 56 jaar, wonende te
Meerkerk, Zouwendijk 107. Te Gorinchem.

9 juli 1980:
Te Gorinchem: mevr. KC. Boom-Groeneveld,
oud 54 jaar, wonende te Meerkerk, T.olstraat 4.

20 juli 1980:
Te Gorinchem: van Kleef, K., oud 80 jaar,
wonende te Meerkerk, Tolstraat 8.

Augustus 1980

Geboren:

17 augustus 1980:
Niels, zv G. de Blank en KH.L. Beelen,
wonende te Meerkerk, Hazelaarsingel 27.

25 augustus 1980:
Sanne Marieke, dv T.C. Kers en C.A. van
Haaften, wonende te Meerkerk, Koningin
Wilhelminastraat 4.

25 augustus 1980:
Merlijn, zv F.M. Treur en G.M. Uppelschoten,
wonende te Meerkerk, Slingerlandstraat 8.

29 augustus 1980:
Tirza Elizabeth, dv J.L. van den Berge en A.
Boersma, wonende te Meerkerk, Koningin
Wilhelminastraat 10.

1 augustus 1980:
Te IJsselstein: Josette Willemijn, dv A.J. de
Jong en J. Both, wonende te Meerkerk,
Gorinchemsestraat 4.

18 augustus 1980:
Te Gorinchem: Ysbrand Wilhelmus Cornelis,
zv C.A de Jong en N.IJ. Boogaard, wonende te
Meerkerk, Burggraaf AI.

23 augustus 1980:
Te Gorinchem: Josephina, dv K. van del' Ham
en M.F.W. Jongeling, wonende te Meerkerk,
Zouwendijk 79.

Gehuwd:

8 augustus 1980:
van del' Ham, Maarten Arie, oud 27 jaar,
wonende te Meerkerk en de Groot, Willempje
Klazina, oud 23 jaar, wonende te Meerkerk.

13 augustus 1980:
Pellicaan, Johannes Marinus, oud 26 jaar,
wonende te Werkendam en van de Meijden,
Margaretha Janny, oud 25 jaar, wonende te
Meerkerk.

14 augustus 1980:
Leeggangers, Franciscus Leonardus Adrianus,
oud 22 jaar, wonende te Dussen en van del'
Leeden, Egje Wilhelmina, oud 21 jaar, wonende
te Meerkerk.

21 augustus 1980:
van Vuren, Teunis Hermanus Herber, oud 21
jaar, wonende te Noordeloos en Vink, Johanna,
oud 21 jaar, wonende te Meerkerk.

21 augustus 1980: Te Oud-Beijerland, den
Tuinder, Jacob, oud 22 jaar, wonende te
Meerkerk en Hiele, Gerritdina Catharina, our'
23 jaar, wonende te Oud-Beijerland.\

22 augustus 1980:
Te Gorinchem, van del' Leeden, Cornelis
Jacobus, oud 22 jaar, wonende te Meerkerk en
van del' Spoel, Johanna Francisca Pieternella,
oud 21 jaar, wonende te Meerkerk.

Overleden:

5 augustus 1980:
de Wildt, Babera ev M.G. Schouten, oud 70 jaar,
wonende te Meerkerk, Broekseweg 62.

2 augustus 1980:
Koorevaar, Adrianus, oud 92 jaar, wonende te
Meerkerk, Broekseweg 56.

6 augustus 1980:
Oostreom, Michiel, oud 60 jaar, wonende te
Meerkerk, Pl'. Irenestraat 21.

11 augustus 1980:
de Groot, Alewijn, oud 55 jaar, wonende te
Meerkerk, Weverwijk 4 rood.

---------------------------------------------------:"',

SPECIALE
Herfstaanbiedingen

Restanten behang. NU 7,50 per rol.

Wandtapijt uit een bus. NU 17,50 per bus.

Tevens aile drogisterijartikelen en kosmetika.

Fa. G. Graveland & In.

SCHOONHEIDSSALON

J. Lauret - Bastinck
Lekdijk 42 - Ameide - Tel. 01836 - 1937

Dorpsstraat 50 Telefoon 03474 - 1516 Lexmond



UNICEF - komite Meerkerk en omstreken bracht
dit seizoen ruim f 4.500 op ! !

Geen subsidie .
....Geen 2e V.O.S. kursus !

MEERKERK - Het is al weer enige maanden
geleden dat het regionale Unicef-komite Meer
kerk en omstreken werd opgericht.
Dit komite bestrijkt de plaatsen Ameide,
Tienhoven, Nieuwpoort, Langerak, Groot·
Ammers, Ottoland, Goudriaan, Leerbroek,
Nieuwland, Hoogblokland en Meerkerk.

Tijdens de vergadering van het regionale
komite, die deze maand werd gehouden, bleek
dat de start in aile opzichten zeer suksesvol
genoemd kan worden.
Dit bleek niet aileen uit het enthousiasme van
de aanwezige plaatselijke komite's, maar ook
zeer zeker uit het financiele overzicht.

Ruim f 4.500,- werd bijeen. gebracht door de
plaatsen Nieuwland (f 1.035,-), Nieuwpoort
(f 862,-), Ameide (f 903,-), Ottoland (f 885,-),
Meerkerk (f 326,-) en Hoogblokland (f 698,-).
Tijdens de vergadering werden ervaringen en
ideen uitgewisseld om tijdens het nieuwe
seizoen zoveel mogelijk artikelen van Unicefte
kunnen verkopen. '
Gezondheid en welzijn van het kind in de hele
wereld, gaat ons allemaal aan.
De fondsen, die Unicef met de verkoop van al
deze artikelen verwerft, worden gebruikt voor
steun in meer dan honderd ontwikkelings
landen. Onder andere aan projekten op lange
termijn, die gericht zijn op gezondheid,
scholing, voeding, veilig drinkwater en wel
zij nsdiensten.

,~Ik van deze landen deelt de verantwoorde
':::,.-ijkheid voor deze projekten met Unicef,

waardoor de hulp in feite betekent dat deze
landen zichzelf helpen waarbij Unicef de hulp
aan het kind altijd voorop staat.
"Hun gezondheid enwelzijn gaan ons allemaal
aan", is het standpunt dat door Unicef
internationaal wordt ingenomen.

Nieuwe kollekte Unicef·wenskaarten voor het
winterseizoen is uitzonderlijk mooi.
Opnieuw is Unicef erin geslaagd een zeer
mooie kollektie wenskaarten samen te stellen
voor het komende winterseizoen.

Fraaie illustraties zorgen ervoor dat de Unicef
kaarten voor iedereen een goede boodschap
kunnen overbrengen.
Door hoge kwaliteitseiseri aan de kaarten te
stellen hoopt Unicef dat de mensen er plezier in
zullen beleven de kaarten te versturen of te
ontvangen. Naast deze prachtige kollektie
wenskaarten is er o.a. ook de Unicef kantoor
agenda. Prachtige illustraties laten de raadsel
achtigheden zien van de volksfeesten overal in
de wereld. Voor veel mensen ook een zeer
geschikt kado.
Verder is er een nieuwe puzzel te verkrijgen,
bestaande uit 196 stukken, met een vrolijk
ontwerp uit Brazilie, getiteld: "Spelende
kinderen". Leuk om aan kinderen te geven zijn
ook twee verschillende adventsboeken, het
kinderkansenspel, het jeugdkookboek or het
voorleesboek "Mijn wereld", dat op speelse
wijze een schat van informatie geeft over
kinderen uit 7 landen.

Op de Fokveedag te Hoornaar op zaterdag 4
oktober en op de Paardenmarkt te Ameide op
donderdag 9 oktober zijn speciale Unicef
stands waar u de artikelen van Unicef kunt
bekijken,
Verder kunt u altijd bij de plaatselijke
afdelingen uw bestelling opgeven,
U helpt hierdoor mee aan de onontbeerlijke
steun voor het kind in de hele wereld.

Wijnavond in 't Fortuin
AMEIDE - Donderdag 23 oktober a.s. om half
negen zal er in 't Fortuin een wijnavond
gegeven worden.

Verschillende wijnen zullen die avond worden
doorgeproefd.
Met de heer Domburg kan van gedachten
gewisseld worden over deze wijnen.
Diegenen die er belangstelling voor hebben
kunnen zich opgeven bij mevrouw Plieger in
°t Fortuin.

MEERKERK - In de raadsvergadering van
25·8·'80 werd besloten geen subsidie te ver·
lenen voor een 2e V.O.S.-kursus. Deze zou half
september starten en een groot aantal deel
neemsters had zich hiervoor al opgegeven.

Op de begroting over 1980 bleek maar ~en post
voor een V.O.S.-kursus, daarom besloten de
meeste raadsleden tegen nogmaals een sub
sidie te stemmen. Nell van Geijtenbeek kon
pleiten wat ze wilde maar de heren raadsleden
zwegen in aile talen.
Jammer V.O.S.-vrouwen, maar zo staan de
zaken er nu voor. We rekenen er echter op in
januari met de 2e kursus te kunnen beginnen.
Jammer raadsleden. dat u niet hebt begrepen
wat deze Ie V.O.S.-kursus voar de vrouwen
heeft betekend.
Weet u dat het grootste gedeelte zich heeft
opgegeven voor een V.O.S.-vervolg-kursus ?
Weet u dat een grote groep vrouwen (uit de
V.O.S.-groep o.a.) een kursus over ontwikke
lingshulp gaat volgen (V.L.O.) ?
We hebben meteen een nieuwe begroting voor
1981 ingediend voor 2 V.O.S.-kursussen, een in
het voorjaar en een in het najaar.
Ais V.O.S.-werkgroep rekenen we erop dat de
subsidie wordt verleend. Wei raden we de
vrouwen die graag een V.O.S.-kursus willen
volgen aanzich zo snel mogelijk op te geven,
gezien de opgedane ervaring. De leden van de
werkgroep zitten ondertussen niet stil en
bereiden zich danig voor op de volgende V.O.S.
kursus.

Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij
de leden van de werkgroep:

Marina pan der Acker, Kerkstraat 80
Anneke Brobbel. Irenestraat 20.
Margreet van Darn, Ba.zeldijk 12.
Nell pan Geijtenbeek, Broekseweg 48.
Hennie van Iperen, Zouwendijk 62.
Corry de Jong, Rijskade 5.
Jannij Karsdorp, Slingerlandstraat 25.
Ike van der Meiden. Broekseweg 76.
Hennie Wiersma. Beatrixstraat 13.

KERASTASE· DEPOSITAIRES

Openingstijden
dinsdag tim
donderdag
vrijdag
zaterdag

09.00 - 18.00
09.00 - 21.00
08.00 - 13.00

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

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

Haarstylistes

Trudy en Arien
Toistraat 45 Meerkerk
Telefoon: 01837 - 2283

II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

oZouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249



Wij hebben ze in voor
raad. Die stevige schoenen
voor vader en zoon.
Schoenen die gemaakt zijn
om lekker op te lopen. am
dag in dag uit plezier van
tehebben.

FUT schoenen zijn niet
bang voor vele kilometers,
regen, modder of een stoei
partijije.

FUT schoenen koopt u
met 6 maanden garantie
en novit te dum.

Marktaanbiedingen 1980
Betaalbare modische KONFEKTIE en

VRIJETIJDSKLEDING voor het hele gezin.

Fantastische kollektie

DAMESROKKEN en PULLOVERS

Tijdens de MARKTWEEK onze bekende

HEREN SHETLAND-PULLOVERS
aile maten 29,95

JONGENS RIB-PANTALONS
34,95

KINDER-PULLOVERS
vanaf 17,50

Ook voor LEVI'S - WRANGLER - PARDON
SPIJKERGOED blijft uw adres

Fa. H. Verhoef
Benedendamsestraat - tel. 01836 - 1251 - Ameide

Putschoenenkunnenertegen.

STREEFKERK
.................. een degelijke naam

.................. voor dagelijkse mode

Fransestraat 7 - Ameide - Tel. 01836 - 1212

Peuterspeelzaal
"OT EN SIEN"

is weer begonnen
Wij bieden aan kinderen de gelegenheid, om 2
of 3 ochtenden per week te spelen met leeftijd
genootjes, in een groep van maksimaal 15
kinderen.

Spelen kunnen de peuters thuis toch ook, zult u
misschien denken. Dat is ook zo, maar:
- De peuter kan hier eens met andere leef

tijdgenootjes spelen dan buurkinderen,
broertjes of zusjes.

- de peuters spelen in een grote ruimte die
ze helemaal kunnen gebruiken. Het speel
goed dat er is, is van allemaal en voor alle
maal.

- ze kunnen zich lekker uitleven, fijn hollen,
lawaai maken, klimmen, fietsen, ballen,
maar·ook: een puzzel maken, spelen in het
echte kinderhuis of bouwen met blokken.

- de peuter kan op de peuterspeelzaal kennis
maken met aile soorten materiaal. Hijlzij
kan plakken, knippen, verven, kleien, met
water of zand kliederen, kortom allerlei
dingen waar thuis 6f helemaal geen gele
genheid voor is, 6f vaak niet op het moment
dat het kind er behoefte aan heeft.

- de overgang naar de kleuterschool verloopt
geleidelijker omdat de peuter al gewend is
een paar keer per week in een andere
"speelomgeving" te zijn.

- bovendien heeft moeder even tijd voor
zichzelf of voor een ander kind.

- voor iedere groep zijn er twee vaste leid-
sters.

Elke moeder en/of vader kan vrijblijvend met
haar/zijn peuter in de speelzaal komen kijken.

Speeldagen: De 2- 3jarige spelen op dinsdag- en
donderdagmorgen.
De 3 - 4 jarigen spelen op maandag- woensdag
en vrijdagmorgen.

Inlichtingen kunt u krijgen bij bestuur en
leiding.

Gerda Schouten, tel. 1819,
Brigitte Vreuls, tel. 1776.

"UNIE" nieuws
AMEIDE - Op vrijdagavond 3 oktober zal de
muziekvereniging "Unie" een bingoavond
houden ten bate van de vernieuwing van
meerdere muziekinstrumenten.

Door de enorme hoge kosten van nieuwe
instrumenten is het gewoon nodig dat wij altijd
akties moeten houden om ten eerste de
kwaliteit van de muziek op pei! te blijven
houden en ten tweede hebben wij u ook
gewoon nodig om e.e.a. te financieren. Daarom
ook deze bingoavond voor iedereen.
"Unie" brengt met deze bingo een nieuw idee
voor deze avond en wei dat er grammofoon
platen zijn of kunnen worden gevraagd (lees
folder). Zodat uw eigen geliefde plaat zal
kunnen worden gedraaid op deze bingo-avond.
Dit wordt verzorgd door Radio Ster. Voorts zal
een echte Beierse kapel voor u op treden,
waarvan u echt zal kunnen genieten.
Dus gezellig zal het kunnen worden als
iedereen deze avond ook komt. U doet daar
"Unie" een zeer groot plezier mee, want er is
ook volop gelegenheid een dansje te maken.
U maakt zelfs ook nog kans op gratis prijzen en
de entree is geheel vrij. De aanvang is om 7.30
uur.

Tafeltennisvereniging

"De Lekpongers"
AMEIDE - Het nieuwe tafeItennisseizoen is al
weer enkele weken geleden begonnen. Ook de
kompetitie is alweer gestart. We spelen dit
seizoen met 3 teams in de 4e klas en met 2 teams
in de 5e klas.

Uiteraard heeft onze vereniging ook rekre
anten. Voor de rekreanten worden, bij vol
doende animo, vriendschappelijke wedstrijden
georganiseerd.
Maar wil je meer weten over het tafeltennissen
of over de vereniging, kom dan een keer een
kijkje nemen of een balletje slaan op een van de

Boottocht bejaarden
Meerkerk

MEERKERK - Dinsdagmiddag 9 september
gingen 60 bejaarden richting Brughuis waar
een rondvaartboot uit Utrecht gereed lag.
Hiermee ging een tochtje gemaakt worden
door het Merwedekanaal en de Linge tot
Asperen.

Gezegend met mooi weer werd ergenoten van
het prachtige natuurschoon. Ook de achterkani
van de huizen werd bekeken (ken uw dorp).
Aan koffie, thee en dergelijke was geen gebrek.
Bij het terugvaren werd menig schoolliedj e ten
beste gegeven.
Als toegift werd er ook nog naar Gorkum
gevaren. Tussen de fabrieken kwamen de
tongen los van mensen die hier jaren gewerkt
hadden. Om goed 6 uur landden we weer bij het
Brughuis, waar een borreltje en een warme
maaltijd wachtten. Dat de natuur hongerig
maakt bewijst wei de gretigheid waarmede het
goede eten verorberd werd.
Na nog een kopje koffie werd er afscheid
genomen.
Voldaan en dankbaar aan de dames van de
Vrouwenraad.

S. Vink, Oranjeplein 20, Meerkerk.

speelavonden. We spelen in d~ nieuwe zaal van
"Het Spant" op maandag- endonderdagavond.
De junioren spelen op maandagavond van half
7 tot 8 uur en op donderdagavond van 6 uur tot 9
uur. De senioren spelen op maandagavond van
8 uur tot 11 uur en op donderdagavond van 9
uur tot 11 uur.
Dus kom eens een kijkje nemen !

AANBIEDING
4 rol Scotch-tape 21,75

1 dispencer
GRATIS ~



GEMEENTE
TIENHOVEN

bevolking juni 1980

Geboren:

22 juni 1980:
Te Gorinchem, Jacobus Johannis zv J.J.
Verheij en C. Roth.

Overleden:

9 juni 1980:
Te Utrecht: Adrianus Kruijt geh. met A.J.
Schat, 52 jaar, Kerkweg 14.

20 juni 1980:
Gerrigje van Kekem, geh. met G.M.J. van
Lomwel, 79 jaar, Lekdijk 12.

Verrokken:

Mevr. J. Heimans-Kersbergen naar Rotter
dam.

Augustus 1980

Geboren:

4 augustus 1980:
Gerrit Willem, zv C. Roest en J. van der Stok.

31 augustus 1980:
Te Gorinchem, Johannes Anthonie zv H.C.
Mesker en A.C. Verwolf.

Ingekomen:

Mevr. Langerak met kinderen vanuit Slie
drecht.

f~ .

(({~Vertrokken:

\~Mej. M. Boef naar Oud-Beijerland.

GEMEENTE AMEIDE
bevolking juni 1980

5juni 1980:

Josina dv A.A. Tukker en W.J. van Nobelen.

8 juni 1980:
Ingrid Annagreet dv P. Vroon en A. Schmaal.

22 juni 1980:
Dennis, zv T.A. de Groot en S. Aanen.

Gehuwd:

6 juni 1980:
Ype Heimans, 27 jaar te Rotterdam met Janny
Kersbergen, 22 jaar te Tienhoven.

6 juni 1980:
Rijk Copier, 26 jaar te Lexmond met Lea C.
Molenaar, 21 jaar te Ameide.

13 juni 1980:
Krijn Verheij, 23 jaar te Lexmond met Annigje
T. van Dam, 21 jaar te Lexmond.

Overleden:

4 juni 1980:
Te Schoonrewoerd: J offri Middelkoop, 0 jaar
Doelakkerweg 27.

17 juni 1980:
~illem Jan de Groot geh. met C. de J ong, 68
Jaar, Molenstraat 53.

21 juni 1980:
Te Gorinchem: Sijgje Schep, wv J.W. Boote, 86
jaar, Pr. Marijkeweg 142.

Ingekomen:

Dhr. T. Seubers vanuit Dalen.
Fa~. R.J.C. Hulst vanuit Nieuwegein.
MeJ. E. Appenzeller vanuit Noorwegen.

Vertrokken:

Mevr. L.C. Copier-Molenaar naar Lexmond
Mej. L. Crezee naar Amersfoort. .
Ricky Bont naar Losser.
Fam. Klein naar Lelystad.

Bevolking augustus 1980

4 augustus 1980:
Jacobus Reginus zv C. Breur en M. Blokland.

8 augustus 1980:
Te Utrecht: Sebastiaan zv G. de Jong en C.van
Heezik.

10 augustus 1980: .
Albertine Cornelia Annigje dv C. van der Grijn
en J. Uittenbogaard.

17 augustus:
Angela, dv K. Buijserd en A.E. van der Leun.

20 augustus:
Francina Johanna dv. A.A. Cats en M.M.H.
Appels.

23 augustus 1980:
Jan Comelis, zv C.M. Pellikaan en A. van Dijk.

Gehuwd:

8 augustus 1980:
Cornelis Lakerveld, 25 jaar met Veronica
Westdorp, 17 jaar.

15 augustus 1980:
Adrianus van der Zijden, 26 jaar met Dirkje de
Langen, 22 jaar.

22 augustus 1980:
Jan van Straten, 25 jaar met Johanna M.
Bijleveld, 22 jaar.

Overleden:

11 augustus 1980:
!,rie Cornelis Plieger wnv. J.W. Hoeijenbos, 83
Jaar.

21 augustus 1980:
Te Gorinchem: Abraham Bunschoten wnv D.
Verheij, 69 jaar.

Ingekomen:

Fam. Zwartbol vanuit Oud-Alblas.
Dhr. D. Bakker vanuit Groot-Ammers.

Geboren:

1 juni 1980:
Johannes Pieter, zv P.J. Blok en W.P. van der
Burg.

Geboren:

1 augustus 1980:
Johanna Wilhelmina, dv M.M. Scheidweiler en
P. van Bruggen.

Vertrokken:

Fa~. Boonstra naar Nieuwegein.
MeJ. B. Burggraaf naar Gorinchem.
Mej. H.B. Versluis naar Spijkenisse.

Voor al uw:

Mag u vrijblijvend komen kijken bij:

TUINCENTRUM

TE KOOP GEVRAAGD:
Eysink sportbromfiets en/of
onderdelen. Theo de Groot,
telefoon 01836 - 1402.

TE KOOP:
Partij wandtegels, ± 11 m2 •

Kleur oranje gewolkt. Telefoon
01836 - 2135.

TE KOOP:
Ovale eiken salontafel.
Telefoon 01836 - 1787.

TE KOOP:
Grote winter-tourcaravan,
gew. 1000 kg., met voortent.
Ook geschikt als stacaravan.
Telefoon 01836 - 1402/ 01830 ~

25214.

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:
Toyota 1000 speciaal de luxe
1976. Pas voorzien van nieuwe
banden en een grote beurt
gehad. Prinsengracht 22,
Ameide.

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

onderhouden
door

C.Spek

Hengelsportartikelen
Vogelb.enodigdheden, en aile
soorten vogels
Tropische vissen

J. Eegdeman
Voorstraat 46 - Tel. 01842-1674
Groot-Ammers

U neemt natuurlijk en passant een
b1oer:netje mee !

Kortenhoevedijk 5 - Lexmond - Tel. 03474-1573

Tuinaanleg

ALLES VOOR DE TUIN
Aile beplanting en tuinmaterialen.

Geopend: Aile middagen en de hele
zaterdag.

SCHILDERSBEDRIJF

(v.h. B. den Ollelander)
F. K. v.d. ElK

HEY VERREKENY
ZICHZELF

YERUG

Bazeldijk 15A, tel. 01837-1295, Meerkerk

Gaarne maken wij een vrijblijvende prijsaan
bieding en verzorgen ook de aanvraag. Nog
steeds geldt de rijkspremie van 30%, dat scheelt
u veel geld.

Daarom nu dubbel isolerende beg lazing, en
wilt u dat kopen bij een vertrouwd adres, dan zit
u bij ons goed.

De winterschilder is ook in aantocht, met een
premie van f 33,- per man per dag.

Heeft u plannen voor behang- of schilderwerk,
bespreekhet dan vroegtijdig.
Wij geven u vrijblijvend aile gewenste inlich
tingen.



Tijdsduur 25 minuten, grove
worst 30 minuten.

De worst mag beslist NIET
koken; niet prikken.
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L. Penning

Voortrekkers..,
bloed

In de goudmijnen
van Zuid-Afrika

Vredeburg

Tot 1 dec. 1980

Nieuw

Omnibus
Voor
vrijheid
en
recht

ADVIES:
Na het koken 10 minuten rusten

alvorens aan te snijden.
Het sap blijft er dan beter in.

~
zo bereidt u de

echte slagers
ROOKWORST

Zet ruim water op
tot tegen de kook aan.
Doe de rookworst er in.

Deksel op de pan.
Het vuur meteen op spaar.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

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

Natuurlijk
met de Termeyse markt echte

JAN HAGEL
van bakker

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

uproeft het verschil!

Keurslager

Van DIJK
Kerkstraat 14, tel. 01837-1332
Meerkerk

Daarna 34,50

CREZEE AMEIDE B.V.
DAI\j16 TEL 01836-122°
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bovenstaande prijzen zijn exclusief 18% BTW

IN PRIJS VERLAAGD
8~

de ~l'lIJ~
Onze SHARP rekenmachines hebben wij nu Ste eerste .~~ehh..
n6g scherper kunnen prijzen o.a. • .2;ds het71de ~""~lllcla,:_

• ~ kreke qqtSf, ereld ~~es
type EL 2158 A van 365,- NU VOOR 295,- • /)lJetel]sc~/J]qCh; J.J.'oor;1] I]0g

s re 'ICip I]es ..
type EL 2168 A van 425,- NU VOOR 345,- Chrtil/. qlJ/J]qc,Z~elii~ .

el] I] . el]d 'III] e /J]
type CS 2181 van 575,- NU VOOR 495,- Jet-sc'J, es, Odell.

'Iii' el]
U!?el]d

De pocketrekenmachines van SHARP even
eens in prijs verlaagd!!

verkrijg,baar vanaf f 30,- inclusief BTW

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



NU 299,-

128710/00X

1375,-, NU 1255,-

- draagbaar kleurentelevisietoestel met ver
zonken handgrepen.

- 90 0 -"black matrix"-beeldbuis; volledig
getransistoriseerd chassis

- tip-druktoetsen voor direkte afstemming op
12 voorkeurzenders

- AFC ter voorkoming van afstemverloop
- uitklapbare, dubbele telescoopantenne
- gewicht 17,8 kg.
- 2 meter netsnoer op haspel, met eurosteker
- frontluidspreker
- muziek/spraak-schakelaar
- 16C 927/005: zilver
- 42 em. beeld

KOM EENS, GEHEEL VRIJBLlJVEND,
LANGS OM NAAR ONZE NIEUWE
KOLLEKTIE HI-FI en K.T.V.
APPARATUUR 1980-1981 TE
KIJKEN C.Q. TE LUISTEREN

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

- 110° beeldbuis; volledig getransistoriseerd chassis
- druktoetsen voor direkte afstemming op 12

voorkeurzenders
- AFC met LED-indikatie ter voorkoming van afstemverloop
- frontluidspreker
- muziek/spraak-schakelaar
- groene knop: ideaalinstelling van beeld
- 26 CS 1005/00Z: notemotief

1995,- NU 1779,-
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Philips Kleurentelevisle 26 C
978/20Z Met 66 cm/110"
beeldbuis; groene knop voor
persoonljjke voorkeurinsteiiing
van beeld en geluid; auto
matisch zenderzoeksysteem;
draadloze afstandsbediening;
en met een teletekst decoder
om naast de normale t.v.
programma's ook verschillende
informatierubrieken op uw
scherm tekunnen oproepen.
Bruto adviesprijs f 3.335. -. nu

3.045,-

Teletekst brengt gedurende een groot deel van de dag een keur aan informatie op uw scherm.
Er zijn vele informatierubrieken waaruit u dagelijks een keuze kunt maken, zoals aktueel nieuws
in binnen- en buitenland, het weer, t.v. programma's, tuintips enz enz
Voorwaarde om deze gegevens op uw t.v. te ontvangen is dat het toestel een zogenaamde
teletekst decoder moet hebben. Philips biedt u die mogelijkheid.



lit iKruijt...i!;ntut ""It.30. 1:!tJPtll8tJ
lt.t/f.

Voor uw bruiloft, voor uw familiedag, voor uw receptie en voor uw zakelijke bijeenkomstls er
De Kruijt - Hoeve.

De Kruijt - Hoeve is een familiebedrijf !

Het dienstbetoon staat daar voorop.
Dienstbetoon zoals het was in de tijd toen deze hoeve werd gebouwd.
Nooit is er meer dan een gezelschap tegelijk in De Kruijt - Hoeve. U bent dus steeds baas in eigen
huis.

Wat betreft spijzen en dranken: verfijnd, fantasievolen betaa~baar !

Kortom, het is goed en gezellig toeven in De Kruijt - Hoeve. Parkeerproblemen zijn er niet.
Indien u het op prijs stelt, zenden we u ge'illustreerde documentatie toe.

In onze, 200 jaaroude hoeve vindt u de
sfeer en de gezelligheid die nergens
anders te koop is !

Die Goede Dude Tijd
Het nieuwste bbek van ANTON PI ECK

en LEONARD HUIZINGA 49,50
CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 - TEL 01836-1229

De winter komt er alweer aan.
Voor uzelf hebt u alles gedaan.
Een winterjurk, een winterjas.
een nieuw paar schoenen en een winterdas.
De auto blijft helaas maar staan.
Zonder z'n winterspullen aan.
Toch menen wij oprecht.
Bij Eim de Groot kan hij nog terecht.
Daar is uw auto in goede handen.
Voor onderhoud, M.L. behandeling of nieuwe banden.
De auto rijdt dan naar uw zin.
Samen met u de winter in.

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Nu ook een mogelijkheid yoor circa
60 personen om builen Ie barbecuen.



MEIHOVEN
een prachtig sportkompleks

AMEIDE - Zaterdag 9 augustus was een geweldige dag voor sportminnend Ameide.
Na jaren ploeteren en aanvragen indienen, eindelijk de langbegeerde sportvelden.
Was men jaren gewend om met zestien elftallen te voetballen en te trainen op een en hetzelfde veld, zo kan men nu
terecht op een kompleks met twee speelvelden(waarvan een met internationale afmetingen), een verlicht
oefenterrein, vier ruime en zeer luxe kleedlokalen, een grote kantine ook aangepast voor invaliden, een mooie
bestuurskamer, twee lokalen waar de scheidsrechters zich om kunnen kleden, een bergingshok en een ruimte voor de
EHBO.
Samen met de bevolking van Ameide en Tienhoven, gemeente, leden en niet-Ieden heeft men dit eindelijk kunnen
bereiken. En zeker niet in de laatste plaats door de heer Diepenhorst en de bouwcommissie, dieerontzettend veel
uren in hebben gestoken.
Men heeft bij wijze van spreken tussen de koeien moeten voetballen.
De plannen voor de aanleg van een nieuw kompleks lagen al een tiental jaren op tafel, maar konden regelmatig niet
ten uitvoer worden gebracht door bezwaarschriften van de kant van de gemeente. Er moesten bijvoorbeeld nogal wat
telers en tuinders schadeloos gesteldworden. In mei 1978 kwam de definitieve goedkeuring en in april vorig jaarwerd
gestart met de aanleg van het kompleks. De gemeente droeg zorg voor de aanleg van de terreinen en de vereniging
zelf zorgde voor de behuizing.
Om aan geld te kunnen komen heeft men vijf jaar een verenigingslotto gedraaid en het laatste jaar had men een grete
verenigingsloterij.
De Nederlandse Sport Federatie leverde een bijdrage van 40.000 gulden.

1. 20 was 't vroeger, the good old Koekoekswaard. 2. 20 begon 'to

3. De voorzitter wilde wel bier aansjouwen.

yoor al uw foto- en film artikelen



4. De echte opperman haal je er zo uit.

5. Hoofdopzichter Diepenhorst bekijkt nog eens
de planning-staat.

6. Verwelkoming van de officiele gasten.

7. De sleutel van de kleine naar de grote
man.

8. De deur gaat nog open ook.



SLIJTERIJ·
WIJNHANDEL

,:t jYortuin'·

VOOR UW GESCHENKEN, SERVIESGOED EN TIN

Fransestraat 12 - Tel. 01836 - 1754 - Ameide

'Jonge Clareijn 14,95
Vieux - Henkes 14,75
Bessen - Hooghoudt 12,50
Whisky - Larigs 15,50
Cognac - Blanchet V.S.O.P. 23,75
Advokaat - Ketel 5,50
Koffie Iikeu r 12,75
Manga likeur 12,75
Pisang Mas 12,50
Citroen brandewijn, Hooghoudt 11,90
Vlierbessen jenever 14,95
Rose Francette 3 voor 10,-
Yecla spaanse wijn, rood en wit 5,95
Rudesheimer 5,75
Beaumarquis 6,95
Bordeaux Medoc 10,55

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 TEL 0183b 1229

De wachter
Eerst ik
In het laatste
kwartier

Visser
Roosen
daal
Omnibus

Nieuw

UW SLAAPADVISEUR

Streefkerk

* MATRASSEN

* DONZEN DEKBEDDEN
(de allerbeste merken)

* MODIEUZE DEKBEDOVERTREKKEN

* HOESLAKENS (oak stretch)

TIJDENS DE MARKTWEEK EEN SYN
THETISCH DEKBED VAN 120,- voor

85,
EN EEN DEKBEDOVERTREK van 89,

voor 65,
DIVERSE LAKENSETS 15,- KORTING

Gezonde nachtrust, erg belangrijk voor uw
gezondheid

Wij zijn specialist op het gebied van slaap
komfort en kennen het weergaloze komfort

van het "BOXSPRING"-systeem

Praat eens met Uw SLAAPADVISEUR over:

Fransestraat 7 - Ameide - Tel. 01836-1212.(IZ];;;.r''------------------...

Voor iedere kopieerder
dejuiste 3M
machine.

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
achter elkaar? Kan!
Vraag bij ons naar de voor
delige 3M kopieermachines (al
vanaff 315,- excl. ST.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--------------1IBon Stuurt u ons S.V.p. nadere
I informatie over de juiste I
I 3M machine voor ons. I
I. Wij maken ..... kopieen per maand. I
I Naam: I
I Adres: IIPostcode: - I
I Plaats: I
I T.a.v.: IIL.~ _

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



Bont en de prijzen
Van toor fashion kan hier

kort over wezen. Natuurlijk is
de aanschaf van een bontman
tel geen voordelige zaak. Maar
tach, er worden maar al te vaak
belachelijke prijzen gevraagd.
Van toor fashion acht dat on
juist en brengt daarom werke
lijk zeer scherpe prijzen. Zij is
daarvoor aangesloten bij de
Vereniging van de Nederlandse
Bontpromotie. Een vereniging
die toezicht houdt op de prijzen
en vakkundigheid. Door lid
maatschap verbindt een bedrijf
zich aan de door die vereniging
gestelde eisen en regels te hou
den. Van toor fashion vindt dat
een goede zaak.

Speciale Show.korting
De eerste weken na de mode
party's gelden als extra zeer
speciale prijzen voor de bontkol
lektie. De bezoekers zijn daarvan
op de hoogte gesteld, maar voor
de niet bezoekers gelden deze
voordeelprijzen ook. Dus mocht
u allang nadenken over de aan
koop van een nieuwe bontmantel
dan is er nu een bijzondere kans.
Al met al was de mode - party
zeer goed verzorgd en naar wij
denken zal dit modehuis haar
clienten wei regelmatig in haar
zaak kunnen verwachten.

Wij noemen u Nerts. Nutria. meerdere mogelijkheden en
Biberet, Vos, Prairiewolf en mocht u speciale wensen heb
Persianer. Daarnaast zijn er ben dan kunt u bij dit bedrijf

terecht.

AMEIDE,
FRANSESTRAAT 31.
TELEFOON
01836 - 1394

~
van tOOl'
fashion

Warm

Typebont
Van toor fashion brengt in

grote verscheidenheid bont.

Velours
Warm wintervelours bij
van toor fashion in een
veelheid van japonnen en
ensembles. 'n Uitgebreide
kollektie van o.a. Gehring.

Japonnen en 2-delige
kombinaties al voor

150,-

maar aldus van roor fashion is
bont een volledig ander vak.
Een echt vak wat een gedegen
opleiding vereist en een grote
ervaring. Van toar fashion
heeft die elementen eerst volle
dig willen waarmaken en van
daar dat men dan ook nog
slechts een aantal jaren gele-
den startte. Nu beschikt men
over goed opgeleide mensen,
een uitstekende rijk gevarieer
de collectie en een bontwerker.
Dit laatste is van groot belang
omdat alleen een echte
bontwerker de individuele wen
sen van de client kan uitvoeren.
Ook beschikt van toor fashion
over een bontkluis alwaar men
tegen geringe vergoeding in de
zomerperiode een bontmantel
in bewaren kan geven.

,
•

,
•

--l.~ Aad

Bont uit Scandinavie, Neder
land en Zwitserland
Nadat enkele jaren geleden van
toor fashion in haar zaken te
Gorinchem het bont introdu
ceerde, volgde Nieuwegein dit
voorbeeld vorig jaar.·

Waarom niet eerder met bont
gestart? .

Een vraag die vaak gesteld is,

Basler, Ara en Lucia
Drie gerenommeerde namen in
combinatie-ensembles. Volgens
van toor fashion heeft zij van
deze huizen de complete collec
tie in haar zaak te Nieuwegein.
Nieuwegein heeft, zo is haar er
varing, een publiek wat jUist
deze mode zo graag draagt. Bo
vendien graag royaal wil kiezen
endatkan.

mantels. Voor zover nog niet
gezien moet u echt gaan kijken
naar deze mode die een tik
keltje nostalgisch is. Maar dat
mag ook best, want het doet al·
lemaal erg gezellig en warm
aan. Leuk was te ontdekken
dat de Monty Coat er weer is. U
weet weI, de houtje touwtjes
jas.

Salon
Aad van Halm
Bazeldijk 68 Tel. 01837 - 1215

Meerkerk

N I EUW
Onze salon is ook geopend

voormannen !

Gespecialiseerd in:* het epileren van wenk
brauwen"* speciale behandelingen

"* Zelfverzorgingslessen
Gaarne verstrekken wij u aile

inlichtingen

Mogelijkheid tot het nemen
van:

Saunabaden - Solarium
Zonnehemel

Modeparty van TOOT Fashion

AMEIDE - Dinsdag 9 september j.1. hield dit modehuis een
bijzondere modeparty in haar zaak te Ameide. Een
geanimeerd publiek genootzichtbaar van de hoogwaardige
van Toor· Fashion kollektie. Een gezellig onderonsje van de
van Toor Fashion-clientele in de aktuele modezaak.
De kollektie wijzigde dit seizoen sterk en is bovendien
uitgebreid met een kompleet alcantara programma en een
exellente bontkollektie. Bovendien introduceerde dit bedrijf
enkele nieuwe modekollekties uit Zwitserland (stijlvol
klassiek) en Frankrijk (gebreide ensembles).

Modeparty
Met als thema "the new

fashion Face"... het nieuwe mo
degezicht. start van toor fashi
on het nieuwe seizoen. TijdEms
de modeparty bleek dat de
nieuwe mode opgebouwd is uit
een veelheid van styles. Wij
noemen u er een aantal:

Uit Scandinavie komt de spor
.tievemode
Heerlijk wandelen. op reis gaan
of met vakalltie zijn in zo'n lek
ker kort ja§je of een korte bont
mantel gecombineerd met een
corduroy- of flannel pantalon,
natuurlijk in een superieure

\. stretch kwaliteit. Het geheel ge
completeerd met een fijne
\mbswool- of mohair pullover.

\~rlijk sportief. Een mode
,/A~ld, zo vindt van toor fashi
on. wat niet in uw garderobe
mag ontbreken.

Vit Schotland komen.. de
Schotse ruiten

Een echte Schotse collectie
van het hUis Slendor. De origi
nele kilt, o.a. in black watch
(marine-groen). Een combina
tiemode . in rokken, blouses,
pullovers, vesten en hele fraaie

Doordachte modecollectie van
hoog niveau en redelijke prijzen



Vakantie kinderfeestweek te Meerkerk
was groots sukses

r,)JEERKERK. - De vakantie ~inderfeestweek
'-.h Meerkerk IS weer een poosJe achter de rug.
'Het weer werkte geweldig mee en de organisa

tie had alles prima voor elkaar.

Alles liep even gesmeerd. Of het nu de vlieger
wedstrijd was, of de kindermarkt die bijna zo'n
500 jeugdige bezoekers had of de ingelaste

! ,f"\)"windsurfwedstrij den.
Deze laatste wedstrijden werden spontaan
ingelast vanwege het mooie 'weer en de
winnaars hierbij waren bij de meisjes Jeanet
v.d. Veen en bij de jongens Jean Paul Krijgs
man en Rene de Wagenaar.

Het ligt in de bedoeling van de organisatie am
volgend jaar meer en meer op het water te
doen.

Een hoogtepunt was oak de slotavond van de
vakantieweek. Hier trad o.a. op "Sekspiere
ment", een Meerkerks duo bestaande uit twee
schone 18-jarige dames die de hele zaal
vermaakten met bandparodieen.
Nu al is de organisatie bezig met plannen voor
volgend jaar en de Meerkerkse vakantie
kinderfeestweek zal een jaarlijks terugkeren
de feestvolle traditie blijven.

"----__----1

0000000000000000000
8 Hoothandel 8
B ~_-" .Fa. D. van Halm 8
'g~enzoon 8
o...,Bazeldijk 68, Meerkerk, 0o tel. 01837-1215 0
o 0

I' ".,.0
0

Creasol palen, 8
O

zowel gecreasolleerd als gewolmaniseerd 0
(groen, ge"impregneerd) in div. (engten.

o Tuinschermen azobe, 0
o spoorbielzen, BB zowel nieuwe als oude in verschillende prijzen 0
o Azobe vlechtwerk, 0o grote verscheidenheid in hoogte. 0
o Grote collectie pJaatmaterialen, 0
o schrootjes, isolatie materlalen, 0o Uw bedrijf voor bijna aile soorten hout. 0o Event. thuisbezorgd in overleg. 0
BZeer scherpe prijzen. B
o 0
o levens Ie koop: 0
o houten gebouwtje 4 x 7 m. met 0
o indeling. In prima staat. 0o 0
0000000000000000000

I I



- in het laatste standpunt van Gedeputeerde
Staten worden 40 gemeenten tot 12 stuks
gereduceerd.

- een van de eerste voorstellen ten aanzien
van onze gemeenten was de indeling Amei
de- Tienhoven - Lexmond - Hei en Boeicop.

- gezien de (vaak zeer felle) prostesten van de
meerde:rheid der bevolking, kan men le
vensgrote vraagtekens plaatsen of de op
stelling van Gedeputeerde Staten weI in
overeenstemming is met de demokratische
beginselen.

De bijeenkomst wordt gehouden in hi·
gemeenschapscentrum "Ret Spant", op lb..>
oktober en begint am 20.00 uur.

- in de recent uitgebrachte ontwerp-begro
ting 1981 schrijven Gedeputeerde Staten
dat de gemeentelijke herindeling van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hal
verwege de wettelijke proced ure is ,en dat
zij spoedig hun nader advies aan de minis
ter van binnenlandse zaken bekend zullen
maken.

- uit bevoegde bron zij vermeld, dat er in
"Den Haag" meer begrip wordt getoond
voor de bezwaren en suggesties van ge
meentebesturen en bevolking dan tot nu toe
bij Gedeputeerde Staten te bespeuren was.

Naar aanleiding van het bovenstaande lijkt het
een zinvolle gedachte om de inwoners van
Ameide en Tienhoven, nogmaals in de gele
genheid te stellen hun mening kenbaar te
maken.
De heer D. Baron, gemeentesecretaris van
Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos zal een
inleiding houden over de voor- en nadelen van
de herindeling. Daarna bestaat voor de
inwoners van Ameide en Tienhoven gelegen
heid om met het - uit de politieke partijen
samengestelde - forum te debateren.
De heer Baron zal hier tevens als gespreks
leider fungeren waarbij zijn deskundigheid en
humorvolle spreektrant even zovele waar
borgen zijn voor een uiterst boeiende avond !

Voor aIle duidelijkheid zij hier vermeld, dat
deze diskussie-avond in eerste instantie
bedoeld is voor de inwoners van Ameide en
Tienhoven.
Belangstellenden uit andere gemeenten zijn
echter van harte welkom !

- het laatste standpunt van Gedeputeerde
Staten is een samenvoeging van Ameide 
Tienhoven - Langerak - Nieuwpoort 
Groot-Ammers. Voor aIle vijf betrokken
gemeenten is deze indeling onbegrijpelijk,
vooral omdat Gedeputeerde Staten in een
eerder stadium tegen deze kombinatie zelf
een aantal bezwaren heeft aangevoerd.

AMEIDE / TIENH0 VEN .
GEMEENTELIJKE HERINDELING

NOODZAAK ? ? ?
In de Wegwijzer van 6 juni I.I. werd door de V. V.D. afdeling Ameide/Tienhoven aangekondigd om
een openbare gespreksavond te organiseren waarbij de GEMEENTELIJKE HERINDELING
eentraal zou staan.

Door bijzondere omstandigheden is deze bijeenkomst, die aanvankelijk op 9september zou plaats
vinden, versehoven naar 15 oktober a.s.
AIle politieke partijen uit de gemeenten Ameide en Tienhoven, te weten het C.D.A., de P.v.d.A.,
en de S.G.P., hebben hun medewerking toegezegd en zijn thans betrokken bij het overleg inzake
de organisatie.

Samenvattend kan men uit de reeds jaren
lange procedures over de herindeling van de
Alblasserwaard en Vijfherenlanden beluis
teren dat de bevolking o.a. de volgende
konklusies meent te kunnen trekken:

- 33 van de 40 gemeenten in genoemde regio
hebben zich vanaf de aanvang principieel
tegen de herindeling uitgesproken. De over
ige zeven (grote) gemeenten prostesteerden
om begrijpelijke redenen nauwelijks of
niet, omdat zij of gelijk in omvang bleven ot
ze werden verrij kt met een of meer kleinere
gemeenten.

- de overheidsbeslissing over de vraag of er
weI of niet moest worden overgegaan tot
gemeentelijke herindeling, is in eerste in
stantie zonder inspraak van de gemeenten
genomen.

- de gemeenteraden van Ameide en Tienho
yen zijn nog steeds van mening, dat de nood
zaak tot herindeling niet aanwezig is.

Cafe - Restaurant - Cafetaria

,,;!}tt Maptn ban §mtibt"
Donderdag 9 oktober a.s., tijdens de markt, zijn wij vanaf 6 uur 's morgens geopend.

Marktaanbiedingen in ons cafetaria:

Tevens bent u bij ons voor al uw
evenementen, bruiloften, diners,

koude buffetten, salades,
snackjes e.d. op het juiste adres.

's Zondags gesloten.

OCCASION

Polavison set
1 kamera + film

1 projektor
van 1499,

NU SLECHTS

Verf voor plafond, raam of deur
Bij de schilder vindt u de goede kleur
Behang met bijpassende stof,
randen en rolgordijnen.
Nieuwe gordijnstoffen 150 cm breed.
Aan twee kanten bedrukt.

Oralon textiel weefsel kamerhoog zonder naden.

Vero$ol plisse zonwering wordt niet vuil en isoleert tegen warmteverlies.

499,-
CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 - TEL 01836-1229

ERKElENS-lANGERAK
VERF - BEHANG - ZONWERING

BROEKSEWEG 3·· AMEIDE I



Kapsalon DE WIT
Molenstraat 5 Tel. 01836 - 1464 Ameide

Kom eens even langs, wij geven u gaarne aile advies.

ADVERTEREN KOST GELD
NIET ADVERTEREN KOST MEER .

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart

Cafe-Petit-Restaurant

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

Tijdens de paardenmarkt levende muziek

Discotheek
"De Raedskelder"

ook tijdens de
paardenmarkt geopend



Videocassetterecorder VR 2020
- V 2000 videorecording-systeen 2 x 24 uur onon

derbroken opname- en afspeeltijd
- Voorkeuze voor 26 kanalen
- Voorprogrammering van 5 kanalen voor opname

met klok, over een periode van 16 dagen
- Oirekte bedieningsfunkties door elektrische

sturing
- "Go-To"-funktie
- Mogelijkheid voor afstandsbediening
- Afm.: 54 x 36,5 x 15,2 cm (hxbxd)

NU 2995,-

AUDIO - RACK
RS 1020
NOTEN UITVOERING.
VOOR FRONTPLAAT
BREEOTE 42 cm.

1 tuner ampl. sx 6692/14595,
1 cassette rec. sr 3170/14

495,
1 platen speier sx 5677 355,
1 audio meub. RS 1020 199,-

TOTAAL 1644,-
KORTING 314,-

NU 1330,
Ook los leverbaar.

KOM EENS, GEHEEL
VRIJBLlJVEND, LANGS

OM NAAR ONZE NIEUWE KOLLEKTIE
HI-FI en K.T.V.-APPARATUUR TE KIJKEN C.O. TE LUISTEREN

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

NIEUW!
VIDEO STAAT GEREED

VOOR
DEMONSTRATIE

Dooraanschaf nieuwe machine's: ~

CREZEE »,,\\~~
Sf.\.\J

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
veel scherper.

boomkwekerijen/hoveniersbedrijf

, ~~.<>

LETIME ~4;&~-9~4?>.

QUARTZCHRONd
Dorpsstraat - De Laak, Lexmond
Prive-adres: Os. Magendansstraat 1

Utime quartz... de nauwkeurigheid is met een stopwatch te meten ......

- unleke aktle-prljs - 1 jaar garantle
- Letlme - kwalltelt - nederlandse gebrulksaanwijzlng

~-
NU

f 79,-- t

.extra platte "
Letime
chrono '!lao
met stalen band _ ••••••_......

W1t,_ljillfJl)lJel'

Voorstraat 21 - Groot-Ammers - Tel. 01842 - 1650

t.89',--
NU

f 69,--
[mIMG'

heren LCD
chrono ',I 100

met tussentiJden
en zeer fraale
stalen band

--!.!'F-.-

H. MULDER

~--
NU

f 49,--

heren LCD met
stalen band en
stopwatch/klein
model

GEEN CASH AND CARRY
WEL DE GOEDKOOPSTE !

Vanzelfsprekend verzorgen wij ook graag uw overige
beplanting.

Geopend: vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag.



50 - jarig
huwelijksfeest

TIENHOVEN - Op bovenstaande foto het
bekende echtpaar uit Tienhoven, de heer en
mevrouw A. Bouwmeester en C. Bouwmees
ter-Bakker, wonende op de Lekdijk 73.

6 juni l.l. herdachten zij hun 50 jarig huwelijks
feest.
Hoewel wij het weI erg laat plaatsen dachten
wij er goed aan te doen onze fout op deze wijze
alsnog te herstellen.
Wij hopen, dat u nog lang op uw boerderij zult
mogen wonen.

Jaarprogramma
"Christinaflat"

te Ameide
AMEIDE - Het nieuwe programma voor aIle

.:c"... 65 plussers, dat ieder jaar verzorgd wordt in de
lkonversatiezaal van de "Christinaflat", is
. bekend.

De eerste avond heeft zelfs al plaats gevonden
maar zoals u· kunt zien, volgen er nog
meerdere.
Behalve de verzorgde avonden is nog steeds de
soos geopend op iedere dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en vrij dagmiddag.
Op dinsdag en donderdag wordt er voor thee en
koffie gezorgd en op dinsdag is de bibliotheek
geopend 0.1.v. mevrouw v Naarderr, zuster Blok
en de heer v.d. Hoven.
Het bejaardenkomite nodigt aIle Termeie
naren boven de 65 jaar van harte uit.

30 oktober, aanvang 19.30 uur:
De heer N.J. v.d. Wateren, direkteur "Huize de
Waerd". Onderwerp: "Spelen met poppen, een
hobby".
27 november, aanvang 19.30 uur:
Adventsavond verzorgd door het komite
29 januari, aanvang 18.00 uur:
Broodmaaltijd, aangeboden door de firma
Kruyt.
26 februari, aanvang 19.30 uur:
Een avond te gast in "Open Vensters". De heer
Jan Vink vertelt met klankbeeld en kwis over
"Natuur en natuurbescherming".
26 maart:
De heer Metz uit Urk. Dia's en deklamatie over:
"Zuiderzee tot IJsselmeer".

Voor inlichtingen of bijvoorbeeld vervoers
problemen kunt u altijd het komite bellen:
Mevrouw Nagtegaal, tel. 1785, mevrouw v.
Bruggen, tel. 2184, mevrouw Versluis, tel. 1717,
mevrouw v.d. Zouwen, tel. 1982, zuster Ha
goort, tel. 1296, mevrouw Blok, tel. 1975,
mevrouw Molenaar, tel. 2147, mevrouw Wij
land, tel. 1242.

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen

afdeling Ameide en Tienhoven
AMEIDE/TIENHOVEN - De Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Amei-

de en Tienhoven opende haar seizoen 1980 
1981 op woensdag 10 september I.I.
Het programma dat er ook dit jaar weer
veelbelovend uitziet, is als voigt samengesteld:

10 september:
Kostuums door de eeuwen heen.

220ktober:
De befaamde voordrachtskunstenares Aafje
Top:

19 november:
Het weI en wee van de P.T.T.

17 december:
De Kerstavond.

14 januari:
J aarvergadering, met na afloop Bingo.

18 februari:
Bedrijfsschap van slagers met "snacks".

18 maart:
Avond over jeugdvandalisme.

15 april:
De fabrikage van Goudse kaarsen.

20 mei:
Onze slotavond, verzorgd door eigen leden.

AIle bijeenkomsten worden gehouden in het
gemeenschapscentrum "Het Spant", aanvang
kwart v66r acht 's avonds. Ook vindt in mei ons
jaarlijkse reisje plaats, waarheen blijft voor de
leden nog een verrassing. De gebruikelijke
kursussen zullen ook niet ontbreken. Zo staan
op het programma:

Hindelopen,
schilderen,
weven en volksdansen.

Dames die interesse hebben om lid te worden
kunnen zich opgeven bij het bestuurslid van de
afdeling:
Mevr. L. Kinds-Mulder, Broekseweg 61, te
Ameide, telefoon 01836 - 2007.

Avento's
knnt Uoveral
tegenkomen

1. -.

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.
Fa. van der Hagen-Postbus 40

4230 BA Meerkerk - tel. 01837-2044*

De nieuwste klokken wekkers en
horloges zijn weer binnen.

Wij handhaven onze oude prijzen.

Doe daarom UW VOORDEEL bij:

HET HUIS MET DE KLOK
G. J. v.d. VLlES

Gore. straat 6 - Telefoon 01837 - 1424 - 4231 BH Meerkerk - Giro 624376



1920 - 1980
Echtpaar Bassa-van der Kant

60jaar
getrouwd!

NOORDELOOS - Weinig mensen zuBen
kunnen zeggen dat ze al 60 jaar met elkaar
getrouwd zijn.
In Noordeloos zijn echter twee personen die
dat weI kunnen zeggen.

Jans Bassa-van der Kant (een 81-jarige
kasteleinsdochter) en Koos Bassa (80 jaar)
hopen 8 oktober a.s. hun 60e huwelijksdag te
mogen beleven.
In de omgeving was Koos Bassa bekend als
olieventer en later als klompenmaker en
schoenhandelaar. De hele omgeving stroopte
hij af om aan de deuren te verkopen en voor
iedereen had hij altijd een vriendelijk woord.
Jans en Koos Bassa kregen samen 3 kinderen,
waarvan de oudste zoon' helaas vorig jaar
kwam te overlijden. •
Samen met hun dochter en hun zoon Piet
(bekend in Nederland van de Bassa-Buizen en
de Bano), hun schoondochters en -zoon, hun 16
kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen heb
ben zij op vrijdag 10 oktober een receptie ter
ere van hun 60-jarig huwelijk.

Iedereen die het echtpaar Bassa wil feliciteren
is dan van 18.30 - 19.30 uur van harte welkom in
het Gemeenschapshuis, Vissersland 2 te
Hoornaar.
Jans en Koos Bassa: alvast, namens aIle lezers.
van harte gefeliciteerd.

Een klein dorp vierde
groots feest ! ! ! !

NIEUWLAND - In zijn voorwoord in het
programmaboekje dat Nieuwland uitgaf ter
ere van hun eerste Oranje Feestweek van 30
augustus tim 6 september, schrijft burgemees
ter T. den Breejen dat Nieuwland in een
geschiedschrijving wordt vermeld als "een
kleine gezellige Vijfheerenlanden-gemeente".

De Wegwijzer heeft Nieuwland tijdens die
feestweek op verschillende tijdstippen en
manieren meegemaakt, en stond versteld !
Zo'n klein dorp, zo'n groot feest, zo gezellig, zo
perfekt georganiseerd !
De Nieuwlanders hadden een en ander op
bescheiden schaal op poten gezet, wat gezien
het geringe aantal inwoners erg verstandig is.
Iedereen was van harte welkom en werd zeer
gastvrij ontvangen, maar het feest was door en
voor de Nieuwlanders georganiseerd.
De wens van de voorzitter van de Oranjever
eniging de "kleine" C.J. deJong: "We willen dit
feest als bestuur waardig vieren, niemand mag
er aanstoot aan nemen en een ieder zal zijn
plaats vinden", is zeer zeker vervuld.

Uit het gehouden programma willen we de
allegorische optocht als groot sukses vermel
den. Er waren bijna 30 prachtig opgetuigde
wagens. Ondanks de stromende regen zetten de
Nieuwlanders hun route voort en hielden er
geweldig de stemming in. De jury had een
zware taak en uiteindelijk heeft de Hengel
sportvereniging de Ie prijs behaald, maar
eigenlijk had de jury weI tien Ie prijzen willen
uitdelen.
De hele week werkte verder het weer mee en
alles verliep vlekkeloos. De Nieuwlanders
kwamen over als een grote familie en ze
vierden met elkaar een hele week feest.

Voor diegenen die in Nieuwland de verlichting
hebben bekeken willen we nog vermelden
waar de prijzen zijn gevallen.

Straatverlichting:
Ie prijs: Kerkstraat.
2e prijs: Jan Poldermanstraat.
3e prijs: Burgemeester Berendsestraat.

Tuinverlichting:
Ie prijs: Fam. Haag, Zijlkade 20.

Gevelverlichting:
Ie prijs: Fam van Rossum, Breezijde 9.

Tuin- en gevelverlichting:
Ie prijs: Fam. Dijkers, Geer 20.

De feestweek Nieuwland was zeer zeker in aIle
opzichten geslaagd en wordt vast een terug
kerende traditie !

Salon Aad van Halm
Meerkerk

MEERKERK - Er is in schoonheidssalon Aad
van Balm, Bazeldijk 68 te Meerkerk, weer
gelegenheid tot het nemen van Saunabaden,
Solarium en Zonnehemel.

Nieuw is, dat vanaf heden ook mannen hun
huid kunnen laten verzorgen.
Ais eerste in Nederland heeft mevrouw van
Halm in Loosdrecht een speciale cursus
hiervoor gevolgd..
Salon van Halm is gespecialiseerd in wen~)

brauwepilatie - speciale behandelingen - zel1:- '
verzorgingslessen.
Openingstijden van de salon zijn:

Maandagmorgen,
dinsdagmiddag,
woensdagmiddag en avond,
vrijdagmorgen.

"opROOl/CENr11 Wij ruimen Op ! !

voor: aile soorten veevoeders.
voor: ledere gewenste hoeveelheld kunstmest.
voor: plastics en re/nlglngsmldde/en.
voor: bestrijdingsmldde/en.
voor: service en kwallteit.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

Elektrische
artikelen met

J. van ZANDWIJK
Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309 20%

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

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

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrisico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

KORIING

STRAVERS B.V.
LEXMOND
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Haal 'to Nu. Want oktober
is het kierenjachtseizoen.
Doe de kierenjacht en bespaar!
UW kierenspecialist kanu advise-,
ren en heeft het boekje gratis voor

\iaarllggenl.vl'~,

~ , n. k I ' "I;;;:·:::::::::· o. ,t t tJ?ttWtU t tJt
. ./'--....

Fransestraat 23 - Tel. 01836 - 1239 - Ameide

J. v.d. HEK

DE ECHTE SLAGER
wenst u een fijne marktdag.
Korn bij ons langs voor een fijn stuk
leverworst of echte Gelderse Rook
worst.



Vit de Ameidese
Gemeenteraad

AMEIDE - Woensdag 24 september werd een
lange agenda afgewerkt waarbij enige zeer
belangrijke zaken aan de orde kwamen.
Deze tot middernacht durende vergadering
kenmerkte zich zo nu en dan door harde
zakelijke opstellingen.

Loswal
Rijkswaterstaat zal voor eind november de
nieuwe loswal gaan uitbaggeren, Waar de
specie zal blijven is nog niet bekenO..

Subsidie
De muziekverenigingen "Unie" en "Cres
cendo" ontvangen eer. subsidie van resp.
f 5702,40 en f 5338,40.

Achterpad
Voor f 27.000,- zal het onverharde pad tussen
de Broekseweg en de Iepenlaan betegeld
worden.

Herbestrating
Een krediet van f 363.500,- werd beschikbaar
gesteld voor herbestrating van de Franse
straat, Nieuwstraat en de Peperstraat.

Grondverkoop
Voor f 30.000,- werd aan AN. Versluis enkele
percelen grasland verkocht en aan A Verwolf
voor f 75,- per m 2 enige grond aan de
Doelakkerweg.

Bouwplannen A. Kruyt b.v.
Hier ontpopte zich een levendige diskussie
gezien een vijftal bezwaarschriften.

Alle raadsleden hadden waardering voor de
openheid van zowel B & W als de direkteur van
A. Kruyt b.v.
Versluis (P.P.C.): "eerlijkheid getuigt dat er
een fabriek staat en voor werkgelegenheid
zorgt. Afscheiding noordkant moet estetisch
verantwoord zijn."
Provoost ,(P.v.d.A.): "bezwaarschriften van
Blokland, Steysiger en Versluis zijn ten dele
gegrond. Het slopen van de twee woningen is
geen verfraailng."
v.d. Berg (V.V.D.): "verbouwing moet weI
doorgaan - doch er worden mensen gedupeerd
we moeten alles menselijk bekijken. Tracht
voor de fam. Monrooy het leefklimaat aan de
achterzijde van hun woning te doen uitbrei
den. Ik hoop op nieuw overleg zodat bezwaren
worden ingetrokken."
Burgemeester: "blij met waardering over het
gevoerde beleid. Het bedrijf kan niet verplaatst
worden. Bedrijf valt buiten de saneringsre
gelingen. Kruyt is bereid een financH~le

tegemoetkoming eventueel te honorereri,
evenals de geluidshinder zoveel mogelijk te
beperken. Ik hoop op begrip bij direktie om
leefklimaat te verhogen. Men moet echter niet
overvragen. Ik heb alle vertrouwen in de
direktie. Ik kan u echter geen zekerheid geven.
Het bedrijf brengt aktiviteit in ons stadje - ons
dorp is niet dood,s - maar levendig. We zullen
zakelijke en harde gesprekken met de direktie
voeren in belang van alle betrokkenen.
Kruyt b.v. is bereid tot het stellen van daden."
Hierna ontspon zich een felle diskussie na een
opmerking van Provoost dat hij eigenlijk de 2
woningen niet zou willen doen afbreken.
Burgemeester: "u heeft toen een beleid mede

bepaald en nu zo'n opmerking, daar heb ik
moeite mee.
Weth. de Kruyk: "door afbreken vande twee
woningen verdwijnt het verkeer op de weg en
dat heeft toch vele voordelen. Ik hoop u weer
over de streep te halen."
Provoost: "ik hoop dat alles opgelost wordt, ik
blijf twijfelen. De Raad adviseert in deze, u
neemt de beslissing."
Burgemeester: "als er een aanvaardbare
oplossing komt hebt u dan nog moeite ?"
Provoost: "In geen geval."

Een belangrijk agendapunt was ook de bouw
aanvrage van A Streefkerk.
D.v.d. Wijngaard had bezwaar aangetekend.
De P.P.C. en de P.v.d.A fraktie's willen dit
unieke boomgaardj~ niet opofferen voor be
bouwing. Begrip is er voor de belangen van de
aanvrager, doch men kan ook elders bouwen in
Ameide. Men is bang dat de hele boomgaard
bebouwd wordt.
v.d. Berg: "bezwaarschrift is ongegrond.
Groenvoorziening gaat niet verloren. Er wordt
een klein stukje bebouwd en aangepast aan de
omgeving."
Nadat het hele Kollege hun voorstel voor
verkoop nog eens verdedigde zei de voorzitter:
"mijne heren, het getuigt van weinig bestuurs
kracht. Ik steun raadsIid v.d. Berg. Het belang
van de fam. Streefkerk durft u niet te laten
preveleren, u voert een angst aan die er niet is,
daar staat de familie Spek borg voor.

Na stemming: 3 voor en 3 tegen.
Tegen: Versluis, Peeters en Provoost.
Voor: v.d. Berg, van Oort en de Kruyk.

----------------------------------------------------------;/r--\

Da's een ding dat zeker is ! GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

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

Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

-' MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

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

BALKHOUT

Voor een goede

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.

Biedt aan:
- GEGALVANISEERDE

GOLFPLATEN
.- ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT

GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
- ISOLATIE-

MATERIAAL

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

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 €len
van de nieuwste auto's die daar staan.

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

Maak uw DIEPVRIES rendabel

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Wi; leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

Botersloot 25 - Tel 01838-1224 - Noordeloos



Beste mensen,

Oit jaar zoekt u tevergeefs naar onze kraam op de paardenmarkt.
Want we hebben u zoveel te bieden dat een bezoek aande winkel zeker de
moeite waard is.
We hebben weer de bloembollen binnen, voor kleurige tulpen, hyacinten,
narcissen enz. straks in de voorjaarstuin.
U kunt dan meteen eens kijken naar de nieuwe sieradenkollektie.
We praten er graag eens metu over hoe u van de winter de kou buiten en de
warmte binnen laat.

We zijn tenslotte kierenspecialist geworden en ook over isolatie kunnen we
u wei het een en ander vertellen.

altijd de moeite waard.

AmeideTel. 1277

Garage Harnoen
Lekdijk 25 - AMEIOE - Telefoon 01836-1307

Off. dealer Me. CORMICK TRAKTOREN en
LANDBOUWWERKTUIGEN

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

Aile reparaties - OUe - Benzine -Gasolie - Esso

Wij hopen U steeds van dienst te zijn

voor

foto en film

CREZEE AMEIDE B.V.
DM,1 t TEL 01H3", 12'1'l

J.W. van Puttestraat 65

Komt u naar de markt ?
Kom dan ook naar

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

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

Kom eens snuffelen in onze gezellige zaak!

de goudenvruchten
van het najaar!

tt WOL
VOOR I

'PLOETERAAR' ....
EN'NAALDPRINSES'

PLIEGER HANDWERKEN

. Tijdens de marktweek
op aile borduurwerk 10% KORTING

Nieuwstraat 2
Telefoon 01836 - 1298

Ameide
b.g.g.2051

Uw slaapgenot begint bij

Stigter's
Komplete woninginrichting.

KOOP
\; ~, BIJ ONZE ADVERTEERDERS !

Tijdens de marktweek bij aankoop van een
matras een passende deken, synthetisch
halfdons voor de HALVE PRIJS, of voldons
dekbedden.

Schoenreparatiebedrijf

J.P. Kaasschieter
voor Meerkerk e.o.

Verkoop Woly onderhoudsmiddelen.
Depothouder:

TEMPONETTE
voor het chemisch reinigen van uw
kleding.

Toistraat 27 - Tel. 01837 - 1697 - Meerkerk.

Uit voorraad leverbaar.

U komt in droomland bij:

Stigter's
KOMPLETE WONINGINRICHTING

Ameide, J.W. van Puttestraat 6 - 8, tel. 01836 - 1501
Schoonhoven, Koestraat 101, tel. 01823 - 2450



Debuut van een
laatbloeier

AMEJDE - Pierre Menne is 43 jaar oud en mag
met recht een buitenbeentje worden genoemd
binnen de cercle van beeldende kunstenaars.
Mennen is interieurarchitekt en industrieel
vormgever.
Een eigenzinnige einzelganger die het tot op
heden nooit de moeite waard yond om zijn
artistieke uitingen het licht te doen zien. Totdat
anderen hem wisten te bewegen zijn werk te
exposeren.
Dr. Jan Briels van het Kunsthistorisch Jnsti
tuut te Utrecht bijvoorbeeld.

Het werk van Pierre Mennen laat zich moeilijk
onder een noemer brengen. Invloeden van
abstract expressionisten zijn duidelijk aan
wijsbaar. Een zekere verwantschap met de
opvattingen van Josef Albers, docent aan het
Bauhaus en later aan de Yale University is
evident en niet zo onlogisch. Ook Mennen
houdt zich bezig met elementaire vormen.
Verschil met de abstract impressionisten die
vooral het element kleur hanteren is dat
Mennen met name interessante excercities
verricht in perspectivisch opzicht.
Gestapelde, verschillende vlakken resulteren
in witte archiobjects. Abstract, maar toch
herkenbaar als uitingen van een architekt.
Grafisch, strak, driedimensionaaJ, spannend.
Binnen de beperking die zijn modulen van 30
bij 30 centimeter oplegt, weet Mennen steeds
opnieuw te boeien met verrassende vormen.
Zijn meest recente werk tendeert naar grotere
abstraktie in pure grafiek. De in kleine series (5
stuks) vervaardigde "archiobjects" zijn zeer de
moeite waard.
Het is merkwaardig te moeten konstateren, dat
Mennen pas na 43 jaar de tijd rijp acht voor een
konfrontatie met de buitenwereld.
Een late debutant. Maar zeker geen onzekere
dilettant.
Laten we hopen dat Mennen ons snel meer laat
zien.

Nieuwe boeken van
Freek de Groot

AMEJDE - Begin oktober verschijnen bij uit
geverij "De Banier" te Utrecht twee nieuwe
boekjes van Freek de Groot. Een er van,
getiteld "De ontvoering" komt uit als pocket in
de serie "Banier Pockets voor de Jeugd". Bij
abonnement op de serie gaat het f 3,50 kosten.
Losse exemplaren f 3,95.
Het andere boekje, een gewone uitgave, is
getiteld "De dief zal het niet meer doen" en kost
f 14,50.

Voor deze beide boekj es, die weliswaar speciaal
voor de jeugd zijn geschreven, maar onge-

twijfeld ook de ouderen zullen aanspreken,
bestaat bij de leerlingen van de heer De Groot
aan de Technische School te Veenendaal grote
belangstelling.
De schrijver pleegt namelijk van tijd tot tijd
wat uit zijn ouevre voor te lezen en dan is de
reaktie van de schooljeugd voor hem een
prachtige graadmeter.
Eveneens verscheen bij "De Banier" zijn
historisch drieluik "Naar een nieuw Vader
land", eeri zeer mooi boekje voor de prijs van
f 17,50. Bij dit boek wordt u een overzicht
gegeven van de uitstekende recensies.

Evenals vorig jaar hoopt de heer De Groot ook
nu weer aanwezig te zijn in de stand van
boekhandel Crezee om de boeken eventueel
van zijn handtekening te voorzien.

Korte inhoud van de boeken:
"De ontvoering". .
Dit'is een ware geschiedenis uit Denemarken.
De schrijver heeft dit verhaal in en rond zijn
geboorteplaats Leerdam laten spelen. Het kan
een ernstige waarschuwing zijn voor jong en
oud, voor wat heden ten dage op het pad van de
misdaad mogelijk is.
Maar nog meer blijkt uit het verhaal, dat het
leven van de mensi:m in Gods hand is als
uiteindelijk Erik van Meteren, de hoofdper
soon, na veel spannende gebeurtenissen, weer
bij zijn ouders mag terugkomen.

"De dief zal het niet meer doen".
Dit speelt gedeeltelijk in Giessendam en berust
op ware gegevens uit de contreien van
Veenendaal.
Harko Slagter en zijn vriend Erik Verrips
hebben een grote vriend, Tus de Bonte, een
ongetrouwde boer. Er wordt veel bij hem
gestolen. Maar Harko, als geboren recher
cheur, vindt de dief. Maar Erik Verrips heeft
het boerenleven zo in zijn vingers, dat Tug hem
graag als opvolger zou willen hebben.
De eenzaamheid speelt deze boer parten. Maar
niet alleen zijn het de beide vrienden, die hem
veel afleiding bezorgen, Tus krijgt ook een
goeie waakhond. Maar het probleem is pas echt
opgelost als ook Eriks moeder op de boerderij
komt.

"Naar een nieuw Vaderland".
Dit boek geeft veel spanning als de Hugenoten
in Frankrijk door de vervolging van de
dragonnades, de vlucht nemen naar het
noorden en uiteindelijk behouden in het
Nieuwe Vaderland arriveren.

Stichting
Vrije Rekreatie

start wervingsaktie voor kampeer
boeren,na overweldigend
sukses tienjarig bestaan

De Stichting Vrije Rekreatie, voorvechter van

het "Kamperen bij de Boer", vierde zaterdag 6
september het tienjarig bestaan.

Het was een enorme drukte in het landelijk
Meerkerk, waar het bestuur van de S.V.R.,
geheel in stijl, recipieerde in een grote tent op
de minicamping "De Victorie".
En de ruim drieduizend kampeerders en ander
genodigden, die van heinde en ver waren
gekomen om het bestuur met deze mijlpaal te
feliciteren, werden verwelkomd door de vro
lijke klanken van een boerenkapel.

Veel donateurs, kampeerders van de S.V.R.
campings, ontmoetten op deze dag hun gast
heren, de S.V.R.-deelnemers: boeren, tuinders
en bosbezitters, die een stukje van hun grond
voor een betaalbare prijs beschikbaar willen
stellen voor de rust- en ruimtezoekende
stadsbewoner.

Maar er kwamen er ook velen, die nog geen
donateur van de S.V.R. waren, doch zich· nu
met honderden tegelijk aanmeldden, in de
hoop ook voor een plekje op een van de S.V.R.
campings in aanmerking te kunnen komen.

Velen konden worden geholpen, maar nog lang
niet allen. Nog steeds is de vraag veel groter dan
het aanbod en kan gesproken worden van een
ware "rekreatienood".

Daarom start de Stichting Vrije Rekreatie deze
herfst een grote kampagne om nag meer
kampeerboeren als deelnemer te werven.
De S.V.R. wi! konsulenten aanstellen om de
adspirant kampeerboeren behulpzaam te zijn
met de benodigde formaliteiten en hen
richtlijnen te geven voor een goede beplanting;
want een ding is zeker: de S.V.R. waakt over het
landschapsschoon, wi! het alleen maar mooi
maken en staat hierin pal achter de eisen vJ
de overheid.
Voorts denkt men eraan, om (op verzoek, tel.
01837 - 1516) spreekbeurten te gaan houden
voor verenigingen en klubs over het "Kam
peren bij de Boer".

De vraag naar betaalbare kampeerplaatsen zaJ.
blijven groeien en de tienjarige S.V.R. brui~/.,j'
van werklust om het mogelijk te maken dat ook
de gewone man met de kleine beurs echt
vakantie zal kunnen vieren, zander daarvoor
door rekreatie-uitbuiters te worden uitge
kleed.

Maar zolang er nog een kampeerwet op stapel
staat, die eerder voor die kampeerbedrijven
dan voor de kampeerder-zelf schijnt te zijn
gemaakt, zal de S.V.R. nog handen vol werk
hebben om de belangen van de rustzoekende
kampeerder te behartigen.

De S.V.R. is niet bang voor dat vele werk en
kijkt juist reikhalzend uit naar een mogelijk
heid om de 2e kamerleden, die straks die
ontwerpwet moeten behandelen, ervan tt'i
overtuigen, dat er nog vele fouten aan klever,) .
Want zoals die nu luidt, zal-ie de eindstreep niet
mogen halen.

Wij presenteren u Landelijk erkend

Elektrotechnisch Bureau
Een geheel nieuwe kollektie
lampen.

Door nieuwe vormgeving en degelijkheid
echte sfeermakers voor uw woning.

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

~ Wij advise.en u g.aag. •01836-1232 - J.W.v.Puttestraat73 - 01836-1614

Voor al uw werk



UNICEF-Nederland
start half oktober aktie voor

strukturele hulp aan kinderen in
het zuiden van Egypte

DEN HAAG - Unicef gaat volgend jaar een
nieuw projekt beginnen voor een strukturele
verbetering van het leefklimaat voor kinderen
in 10 distrikten van Boven-Egypte.

Unicef hoopt vooral de kindersterfte in de
leeftijd tot vier jaar terug te brengen van 15%
naar 12%.
De spaarbanken, aangesloten bij de Neder
landse Spaarbankbond, gaan de nieuwe aktie
van Unicef-Nederland ondersteunen door het
vragen van aandacht aan hun klienten en het
uitschrijven van een prijsvraag. De spaar
banken hopen de Unicef-hulp aan een distrikt,
dat rond El Nasr, met hun aktie te kunnen
meefinancieren.
De aktiviteiten van de spaarbanken ten bate
van Unicef zullen rond de Wereldspaardag, 21
oktober a.s., zijn gekonsentreerd.

SHARP
rekenmachines

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

Nieuwe inrichting
Goed en Goedkoophal

(~:~ te Meerkerk
-"MEERKERK - De Goed en Goedkoophal te

Meerkerk is in een nieuwe jasje gestoken.
De inrichting, die voorheen uit eenvoudige
kisten bestond, heeft een grondige verandering
ondergaan.

<:';~,e kisten zijn vervangen door praktiese
<U:",.fcellingen waardoor de sportieve vrijetijds

kleding die de Goed en Goedkoophal biedt, zeer
overzichtelijk gesorteerd hangt.

De Tsjechoslowaakse eigenaresse, mevrouw
van Meever, heeft verder haar winkelvoorraad
uitgebreid, waardoor men nu behalve voor de
broeken in de bekende merken zoals Lee
Cooper, Wrangler en Clark, nu ook terecht kan
voor de op het moment zeer populaire stretch
broeken in velours of ribfluweel.
Ook vindt men er de nieuwste modieuze truien
en sportieve blouses.
Uit Jogging- en trainingspakken heeft men ook
volop keus in alle maten voordames, heren en
kinderen.
U bent in de Goed en Goedkoophal altijd
welkom om vrijblijvend eens te komen kijken.

reeds vanaf 30,-

Groentehel: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk

Tel. 01837-1791 - Lexmond - Meerkerk

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

PIEPER"SNELLE"DE

Diverse soorten winteraardappelen in voorraad.

VERS en GEURIG
GEZOND en LEKKER! !
Voor U!

bij J. van Delsen

___----II
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PEDICURE
MEVR. WllSCHUT

Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836 - 1595

Voor
AlGEHELE
VOETVERZORGING

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ElASTIEKE
KOUSEN

Elke woensdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

A. Sleeuwenhoek
Dam 21
ARKEL

Telefoon 01831 - 17 13

TV Radio HiFi...
c:::I...
=e...
ITT~

I
Ameide I

Uw warme bakker
Fransestraat 1 Tel. 1353

I



* winte~acks(ookin
spijker)

* sokken

van bekende merken

Bij ons vindt u de nieuwste

najaarsmode
ribbroeken/spijkerbroeken

RUIM ASSORTIMENT
(Wat zich elke week uitbreidt en vernieuwd)

NIEUWSTE MODE
EN NERGENS BETER EN GOEOKOPER

RUITJESBROEK enSPIJKERBROEK met
ritsen, zowel in Os, Hr, als Knd maten

TUINBROEKEN
ECHTE VELOURSBROEKEN

STRETCH- RIB- EN SPIJKERBROEKEN

l1f3 goed en goedkoophal

is o.a. dealer van:
Wrangler / Lee Cooper / Clark / lip Jeans

en andere merken

Os + Hr + Knd truien en overhemden
o.a.

Maxi truien / Velours pUll. / Eeht lams
wollen pull. / Sehipperstruien / enz., enz.

Gorinchemsestraat 35 - Meerkerk

* Modetruien
* velours- en stretch

broeken
* tuinbroeken
* trainings- en jogging-

_p_ak_k_e_n -+-,.~ _
goed en goedkoophal

HOGE KWALITEIT • RUIME SORTERING
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