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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZESTIENDE JAARGANG
DONDERDAG 13 NOVEMBER 1980

Wordt gratis verspreid In Arnelde, Tlenhoven, Langerak, Nleuwpoort, Goudriaan. Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hel- en Boelcop, Leerbroek en Nieuwland

GROTE
SINT,NICOL S
AKTIES
te Ameide - Meerkerk - Lexmond
Zoals u in onze Wegwijzer zult bemerken, zijn de
adverteerders erg aktief.
Zij willen u voorlichting geven bij uw· aanstaande
Sint Nicolaasaankopen.
Zeer vele aanbiedingen zullen u zeker aanspreken.
Ret zijn niet aIleen de aanbiedingen, die natuurlijk aktueel
zijn, doch er zijn grandioze akties hieraan verbonden.
DUIZENDEN GULDENS kunt u winnen !
~-~Ret is geweldig !
Wij wensen u veel sukses !
Elders in deze WEGWIJZER leest u over de aankomsUijd van Sint Nicolaas in Ameide en Meerkerk.
Daar de N.O.S., net voor het afdrukken van onze krant, de aankomsUijd van de Sint in ons landwijzigde, moet u
. nu noteren, dat de goedheiligman in Meerkerk om 14.15 uuraankomt en in Ameide om 14.30 uur.

J. den Oudsten
25 jaar direkteur van
Rabobank "Ameide"
AMEIDE - 1 november 1.1., was het 25 jaar
geleden dat de heer J. den Oudsten in dl.enst
trad bij de Rabobank de Ameide.
Zoals velen nog weten, was de bank in die tijd
nog gevestigd in de Molenstraat.

Vanaf 1968 is het rekening-courantverkeer erg
uitgebreid. Evenals het betaiell via zijn
bankrekening, de salarisbetalingen en de
automatiese betalingen.
.
Misschien is het leuk te weten: in 1955 waren er
100' lopende rekenlngen, nu zljn er dat 1400
(prive- en bedrijfsrekeningenr Het aantal
boekingsposten per:'\veekis.nu bijna netZQ veel
als in het gehele jaar1955", aldus de rustige en
enthollsiaste bankdirekteur J. den Oudsten.
Het bestuur van de Rabobank biedt t.g.v. dit
jubileum een receptie aan op zaterdag 22
november a.s. in het Verenigingsgebollw te
Ameide.
Tussen 14.30 en 16.30 uur bent u daar van harte
welkoffi, zie de advertentie iudit blad.

Kleurwedstrijd N.M.S.
Ameide
Toen wij de heer den Oudsten naar zijn
ervaringen vroegen in deze 25 jaar, bleek alras
dat er in zijn periode erg veel veranderd is en
dat mede door zijn inzet de bank een heel
andere funktie is gaan bekleden in onze
omgeving.
"Tot 1970 besloeg ons kantoor in de Molenstraat
,een oppervlakte van 5 X 5 meter. Wij zijn toen
verhuisd naar de nieuwe bank in de Paramasiebaan. Nu gaan we de bank weer uitbreiden met 200 m'.
Ais ti rekent dat ik in 1955 geen volledige
dagtaak had en dat in 1966 er pas een assistente
bij kwam en 4e personeelsbezetting nu 6
personen is, dan kunt u begrijpen dat alles
enorm veranderd is.
In 1955 eeIi balanstotaal van f 1. 700.000,- en nu
f 39.000.000,-. Geld, dat door de plaatselijke
gemeenschap aan cle bank wordt toevertrouwd
en'voor het groatste deel ook weer in Ameide
en Omstreken wordt uitgeleend.
'

o ns jonge" s.lerk groeiEmde bouwbedrijl houdl zich bezig mel nieuwbouw, verbouw en renovatle. Tevens
specialiseren wij ons in de veelbelovende houlskeielbouw.
Voor aanvulling van ons personeelsbesland zoe ken wij

allround
timmerlieden.
Door de grote verscheidenheid in de
uit tevoeren werkzaamheden kunnen deze reke;nen op afwisselend
werk, waarbij zijn hun vak in aile
onderdelen uit kunnen oefenen.
Onze vaklieden bieden wij een goed
loon en interessant werk in een
preltige sleer.

Bouw- en AannemingsmiJ:

Van Vliet R.V.

AMEIDE - Tijdens de paardenmarkt werden
door het agentschap - van de Nederlandse
Middenstands Spaarbank van Ameide tekeningen uitgedeeld aan kinderen tot 12 jaar, met
de'bedoeling deze in te kleuren en daarna in te
leveren bij het N.M.S. agentschap, assurantieen adviesburo den Hartog b.v;, Voorstraat 6.
Bij de sluitingsdatum,waren er 69 kleurplaten ingezonden van kinderen tUBsen de 4 en
12 jaar. Het was voor de jury, die uit 2
onderwijzeressen be!?tond, een heel kal"'Wei om
tot een juiste beoordeling te komen. 3
hoofdprijzen, te weten f 50,-,£ 25,- en f 10,- en 7
andere prijzen werden als volgtverdeeld:
Ie prijs,f 50,· voor Anita Berendsen, J. W.
van Puttestraat37, 11 jaar.
2e prijs, f 25,- voorWendy v'an de Lubbe,
Hazelaarlaan 64, 7 jaar.
3e prijs, f 10,- voor Leen Korevaar,
Doelakkerweg 42, 5 jaar.
De 7 andere prijzen werden gewonnen door:
Beecy Herraty, Liesveldweg 41, Ameide.
Sandra de Kruyk, Doelakkerweg 33,
Ameide.

Aart de With, Achthoven 18, Lexmond.
Christa Streefkerk, Doelakkerweg 23,
Amelde.
Dinij de With, Ds. Magendansstraat 9,
Lexmond.
Roeland vanEck, Aaksterveld 16,Ameide.
Kees de Jonge, de Geer 7a, A meide.
Deze prijzen kunnen worden afgehaald bij de
N.M.S., Voorstraat 6, hetis eenjeugdboek of het
gulden florijnenspel.
De officiele prijsuitreiking werd gedaan ten
kantore van buro den Hartog, door de heer van
der Poel, onder toeziend oogvan de heer den
Hartog.

Heeft u
ook een
schoenendoos vol
met foto's ?
Kom dan nu
eenslangs
voor een
fotoalbum, voor
ieder is er
wei wat
wils.

Hogewaard1 - Ameide -: Tel. 01836 -1544
Woonhuis Bram van Vliet, Molenstraat 37

Teleloon 01837 - 1609.

CREZEE AMEIDE B.V.
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f 65,NU f 59,-

INVENTUM zwakslroomdekens
Voorzien van:
Aansluitsnoer:
Garantie:

regeltrafo('s), vier standen, bevestigingsbandjes.
met contactstop.
3 jaar.

1 persoons onderdeken
HN 41. Bruto f 168,-. NU f 142,2 persoons onderdeken
HN 82. Bruto f 203,-. NU f 177,50

HP 2111ladyshave.
Met dubbele tondeuse
voor lange en korte haren.
HD 5140 TKo!fiezetter
de Luxe. 2tot5koppen.
Col\ische filter met dek·
sel. Warmhoudtempe·

ratuur ca 83 °C.

Aan/uitschakelaar met
indicatielampje.

!~
nfi:/!~
~'"

HD 5141 TKoffiezeUer
de luxe. 2 tot 8 koppen. Conischefiltermet
deksel. Warmhoudtemperatuur ca 83°C. Aanf
uitschakelaar met indicatielampje

f 74,50

NU f 67,50

"I

f 83,50
NU f 77,50

\'
\

HP 1602 Philishave
met dubbele scheertechniek. Brede,
uitklapbare tondeuse.
gemakkelijk schoon te
maken door flip-top
opening. In luxe
cassette.

ADVIESPRIJS f 170,NIEUW

f 77,NU f 69,95

NU
"04244 UOen
HD 4244l/B. Friet &
Fondueset. Temp. thermostatisch instelbaar
voor fonduen (170°C)
en frituren (190°C).
Inh. 1.3 liter olie of vet.

f 155,-

Met spatrand (tevens
vorkhouder), deksel en
frituurmandje. Verkrijgbaar in twee kleuren.
Gebruiksaanwijzing
met groot aantal recepten.

f "119,-

NU f 109,·

HR 2371 Z/B Gasaan·
steker. PielO-elektrisch
en dus geen batterijen
nodig. Twee ontstekingspunten, werktsnel
en zeker. Lange levensduur (ca 50.000 ontstekingen). Zwart of bruin.

NU f 14,95

HP 4229 Ronde haarkruller.

f 35,-, NU f 31,50

f 89,-

NU f 79,HD 4151 BRoterende spiesgrill. Compleet mel

8 pennen. elk gesChikt voor ca 100 9vlees.
Pennen draaien in tegengestelde riehtmg en zijn
voorzien van koudgreep en beschermkapjes.
Na ca 20 minuten ziin de spiezen klaar, Gebruiks·
aanwijzing vQorzien van groat aantal recepten.

HR 2275 Citruspers.
Perst sinaasappels,
citroenen en grapefruitS.lnhoud sapreservoir 1.liter, met maalverdellng, handgreep
en schenktuit.

f 52,50

NU f 47,50

HR 2276 Mini-cltruspers. Voor persen van
kleme hoeveelheden,
tot 200 cC. Motordraai\
als vrucht op kegel gedrukt wordt. Makkeliik
schoon te maken en op
te bergen.

37,50
NU f 34,50

ZEER SPECIALE AANBIEDING

700 walt, f 409,NU f 299,"

f 85,
NU f 59,95
HP 4231 Ronde hairslyler. Drie warm!estanden (1000-800400 W). Draaibare
snoerbevestiging.
Met vijf hulpstukken

f 85,-

NU f 75,·
850 watt motor

f 449,- NU f 355,-

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

Grote jubileum-vogelshow in Het Spant
te Ameide
Op 6 februari 1956 werd in Ameide een vogelvereniging opgericht. De heren C. Uittenbogaard,
A. Lakerveld, J. de Gans, C,. van Gent, J, Kanselaar en J.M. VerheiJ kwamen tijdens de
oprichtingsvergadering overeen dat de vereniging lIOns Genoegen" moest heiell.
Hoewel het ledenaantal van zes erg klein was durfde men tach aan de slag te gaan, in de hoop dat
spoedig meer [eden zonden toetreden.Na de oprichting in· februari werd er in jaar, als bestuurslid nu 25 jaar lid en voorzitter
hetzelfde jaar, in december aI, een tentoon~ is.
,
stelling georganiseerd.
Verder hebben in het bestuur zitting de heren
Wat een groat sukses werd. Het kooienmateri- V. A. Vreuls en H. de Groot uit Ameide, deheer
aal werd geleend van de Vogelvereniging van H. de Jong uit Meerkerk en de heer T. van
Lekkerkerk. Na dit eerste sukses werd elk jaar Bruchem uit Langerak. Ter viering van het
weer een tentoonstelling georganiseerd. Hoe- jubileum wordt er nu hard gewerkt aan de
weI de eerste maal in hoofdzaak kanaries organisatie van een jubileum-tentoonstelling
werden ingezonden is in de loop van de jaren de welke plaats zal vinden op donderdag 20
vogelstand in de vereniging veranderd en november (uitsluitend toegankelijk voor leden
toegerlOmen. Behalve kanaries deden tro~ en hun dames.
pische vogels, bastaards en parkieten in Vrijdag 21 november zal de tentoonstelling
verschillende soorten hun intrede. Elk jaar is officieel worden geopend door de edelachter aan de tentoonstelling ook een keuring bare heer Bakker, burgemeester van Ameide
verbonden. Dat er in deze vereniging tijdens de en Tienhoven. Na de opening heef! het publiek
25 jaren veel veranderde is geen vreemde zaak, gratis toegang tot dit kleurrijke evenement
want daar kan iedere vereniging over mee vanaf 9.00 - 11.00 uur. Zaterdag is de tentoonpraten.
stelling geopend van's morgens 10.00 uur tot
AIle oprichters zijn nog in leven, hoewel er nog 22.30 uur 's avonds.
maar een van hen lid is. De heer J .M. Ver- Woensdag 19 november worden de vogels
heij, die bij de oprichting tot voorzitter werd gebracht. Donderdag 20 november vindt de
gekozen en na een onderbreking van anderhalf keuring plaats door vier keurmeesters.

Kotterschrijtmachine,
diverse
merken
van

SLlJTERIJ.
WIJNHANDEL

Fransestraat 12 - Tel. 01836 - 1754 - Ameide

Hooghoudt jonge
Bois vieux
Henkes bessen
Mc. AIIisters whisky
Dupont cognac
Ketel advokaat
Hooghoudt C.B.

14,95
14,95
12,75
17,95
18,50
5,50
11,95

393,50

voor

325-

?exel. B.T.W.)

Zeller Schwartse Katz
Cote du Rhone Lacoste
Chateau du Ferry cru Burgeois

Beaujolais Primeur Villages
A.C. Dumas

9,50

Reeds een
model v.a.

GESCHENKVERPAKKINGEN
Kadoartikelen in tin, glas, kristal en aardewerk.

180,-

N lEU W:
Delicatessenhoek
Vanaf heden hebben wij een specialiteitenhoek
ingericht met delicatessen, o.a.: noten, slakken,
gember, zalm, vruchten, vis, exclusieve
groenten enz.
Wij zullen u gaarne onze nieuweaanwinst
tonen.

99,50

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

TEL 018361229

Sint Nicolaas vindt samen
met de mensen van

,,'t ti?trltlintteltje"
dat gereedschap een
prachtig kado is.
Het kadoboek van Mannes Meter staat
er bol van (let op de aanbiedingen).
Wat Sint Nicolaas ook zo aardig vindt,
dat't IJzerwinkeltjeiedere zaterdag tot
16.00 uur open is.

J.w. v. Puttestraat 65 - Ameide - Tel. 01836-1277

RABOBANK AMEIDE

Vanaf 20 november verkoop van:

6,95

NU

Deelnemer Sint Nic. aktie.

3,75
5,95
5,50
12,95

Beaujolais Primeur A.C. Pierre Dupont

Verlichte Globe

TOT ZIENS IN

WIJNEN:
Forsterliesel

De redaktie van ..de Wegwijzer" wenst het
bestuur en de leden van deze aktieve vereniging' heel veel sukses .toe. En tot u, lezer,
zeggen we: ga er eens naar toe, want we weten
van vorige tentoonstellingen dat het de moeite
zeer zeker waard is.
Wij twijfelen er niet aan of deze jubileumtentoonstelling zal, wat vogels en presen.tatie
betreft, aIle vorige tentoonstellingen te boven
gaan. De aktiviteiten bij de organisatie doen
ons geloven dat er iets moois tot stand gebracht
gaat worden.
VogeIvereniging lIOns Genoegen"~ veeI sukses.
Zaterdagavond 22 november om 22.00 uur zal
de trekking van de verloting plaatshebben.

(inel. B.T.W.)

Zaterdag 22 november 1980 hopen wij het
feit te herdenken, dat onze direkteur, de
heer

J. DEN OUDSTEN
25 jaar aan onze bank verbonden is.
Ais blijk van onze grote waardering bieden
wij hem een receptie aan van 15.30 -16.30
uur in het Verenigingsgebouw, J.W. van
Puttestraat te Ameide.
Wij zullen uw aanwezigheid zeer op prijs
stellen.
HET BESTUUR.
RABOBANK "AMEIDE"

GREZEE AMEIDE
B.V.
. ,
~

AMEIDE, NOVEMBER 1980.

U komt 21 of 22 nov. toch ook naar de JUBILEUM-TENTOONSTELLING van
vogelvereniging "Ons Genoegen" ? Vrijdag van 9-11.30 n.m., zaterdag van 10 uur v.m.
tot 10.30 uur n.m. in Het Spant.

Ameide I Tienhoven en de
gemeentelijke herindeling !
AMEIDE - De gespreksavond op dinsdag IS oktober 1.1., gehouden te Ameide over de
gemeentelijke herindeling heeft in brede kring weerklank gevonden.
De V.V.D. afd. Ameide en Tienhoven metde andere politieke partijen te weten C.D.A., P.v.d.A. en
S.G.P. kunnen toch terugzien op een goed bezochte geT.reksavond.
Jammer was, dat de 2 S.G.P. forumleden op deze avon ,door ziekte, afwezig waren.

De bekende gemeentesekretaris de heer B.
Baron uit Hoorilaar hield een helder betoog
over de voor- en nadelen van gemeentelijke
herindeling.
De Vereniging van Ned. Gemeenten heeft
reeds in 1934 bekeken hoe men tot herindeling
kon geraken. In 1953 wilde prof. Beel herindeling per geval bezien.
Spreker haalt diverse voorbeelden aan hoe
men vroeger de VDor- en nadelen van
herindeling bekeek. Godsdienst was toen ook
een zwaarwegend argument.
Hoe groter het gebied hoe minder de betrokkenheid bij de bevolking.

Het algemeen belang moet doorslaggevend
zijn. Vrijwillige samenvoeging is het meest
ideale. Getalskriteria is onvermijdelijk. Van
4000 naar 5000 - 6000. Nu minimaal 10.000
inwoners.
Bij 10.000 inwoners zal de inwoner zich in onze
streek niet meer herkennen. Erg uitgestrekte
gemeenten geven problemen, er is dan geen
samenhang meer.
Spreker haalde uil de diskussie nota van de
provincie O.a. aan:
Bij samenvoeging zal er een hoofdkern moeten
zijn (bij diverse gemeenten in onze waard erg
moeilijk). Men denkt aan een sterker dagelijks
bestuur (is alleen mogelijk bij min. 2500
inwoners). Deskundigheid zal groter worden
bij ambtelijk apparaat (laten we dat hopen).

Grote gemeenten krijgen meer financiEHe
armslag (is niet altijd juist, de belastingen zijn
bij de grotere gemeenten vaak hoger).
Gemeenschappelijke regelingen zullen blijven
gehandhaafd (vleeskeuring, schooltandartsendlenst enz.)
.
Gemeentelijke herindeling is een politieke
zaak en onvoidoende bewust gezien door de
politieke partijen.
In het forum hadden zitting: mw. Veronica v.d.
Berg - D. Baron - A.G. de Kruyk - B. ProvoostK. van Oort en G. den Oudst'm.
Er werden diverse vragen gesteld, welke het
forum zo goed mogelijk trachtte te beantwoorden.
Op de vraag: "wat is het nut van deze avond, is
het geen mosterd na de maaltijd ? Wat kunnen
we er nog tegen doen ?" werd geantwoord, dat
het in de allereerste plaats langs demokratiese
weg geregeld was. Iedereen kon zijn mening
kenbaar maken. In de Tweede Kamer komt
nog het wetsontwerp en daar kan het nog
tegengehouden worden.
Het definilieve standpunt is nog niet bepaald
en er zullen nog hoorzittingen volgen.
Slotkonklusie: men weet met Ameide en
Tienhoven geen raad. Men probeert de
grenzen te verleggen.
Provinciaal Bestuur: Iaat gemeenten met
Ievensvatbaarheid zelfstandigheid behouden.
Dus handen af van Ameide en Tienhoven.

D

Wij bieden
aan tegen
50%

KORTING!
De ouderwetse
oerdegelijke
vulpen.
De vulpen die je jaren
geleden zag en nu haast
niet meer te krijgen zijn.
Maar wij hebben ze nag
vaar u !
En maar liefst tegen aantrekkelijke kandities.
De boekhandel waar u altijd
welkom bent.

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

Uw Sint Nicolaasgeschenken
koopt u natuurlijk bij:

STIGTER's WONINGINRICHTING
Schoonhoven. Koestraa! 101, tel. 01823 - 2450.
Ameide. J'w. van Puttestraat 8 - 10, tel. 01836 - 1501.

U VINDT

De heer H.P. Daniels (de organisator van deze
avond) dankte de heer Baron voor zijn boeiend
betoog en bood hem,als dank, een kaas van
Ameidese hodem aan.
"De hedoeling van deze avond was de burgers
weer te motiveren. Ga naar de vaste Kamerkommissie. Er is geen enkel voordeel aan een
herindeling". aldus besloot de heer Daniels
deze avond.

D A A R:

Een enarme grate sartering

WAARDEVOLLE
GESCHENKEN

-

TEL 01836-1229

Jan van Gelderen
Tabak, sigaren en sigaretten
J.W. van Puttestraat 10 -

Ameide -

tel. 1490

Tijdens de Sint Nicolaas-aktie vele bijartikelen
zoals:
Luxe aanstekers voor dames en heren.
Tafelaanstekers.
Tabakspijpen, pijpenreinigers, pijpenkrabbers.
Sigarettenpijpjes.
Shagdozen, shagzakken.
Shagmachientjes.
Sigarettenetui's.
(Voor de halve prijs).

0, kam er eens kijken !
Deelnemer Sint Nic. aktie..

Deeinemer Sint Nic. aktie.

Soms vieren we een feest
Lief, rustig stadje aan de Lek, vaak zonovergoten, soms bedreigd door zwarte
wolkenstapels.
-Alles speelt zich af binnen deze kleine gemeenschap.
Er worden baby's geboren, die worden groot, -verliefd, zelfs vader en maeder.
Soms worden ze ziek en uiteindelijk gaan ze dood.
Allemaal zuIke gewone dingen, stuk voor stuk zaken die bij het leven horen,
zoaIs ademhalen, en eteo en drinken. Aileen, op het moment zelf van zo'o
gebeurtenis grijpt de emotie even diep in. Ik zag van de week eeo p,asgeboren
baby en ik kon het nauwelijks bevatten. Dit kind, wreed en ruw Daar het leven
gestuurd, funktioneerde als eeo echt mens. En het keek bewust, richtte zijn bUk
op de vIek die mijn gezicht slechts voor hem schijnt te zijn. Het ontroerde me
diep.
Ook deze week was ik in een ziekenho.is om iemand te bezoeken uit Termei. Zij
was echt ziek, mat lag zij achterover. "Ik had zo graag voor de paardenmarkt
thuis willen zijn", zei ze. En dat vind ik zo geweldig. Die paardenmarkt, centraal
momeJ)t inhet Termeise leven, dag van feest, dag van ontspanning, hele lange
dag van vieren, van onbezorgd geld uitgeven. Die vrouw in het ziekenhuis wist
heel goed dat ze er niet bij zou zijn, maar ze had tenminste inTermei willen zijn
om eventueel iets van de sfeer te kunnen proeven.
Dat is toch groots om vanuit het dal naar de bergen te kijken. Het leven is een
feest en soms vieren we het.
Margriet VanSluis.
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A. Sleeuwenhoek
Dam 21
ARKEL
Telefoon 01831 - 1713

Sociaal spreekuur
AMEIDE - Er komen soms vragen op ons af als: "Bestaat het sociaal spreekuur nog
weI ?" En: "Mag ik er eigenlijk weI naar toe, ik ben van een andere partij" Mensen,
kinderen, natuurlijk mag u naar ons toe. Hoe vaak hebben we al niet gezegd dat
IEDEREEN welkom is.
Het sociaal spreekuur is verzonnen door een politieke party, maar daarna stond en staat
het overallos van. En het bestaat en Of het bestaat. We hebben het er druk mee. Niet
omdat er iedere keer drommen mensen voor de deur staan maar amdat de problemen
die de mensen hebben zo groot zijn, dat wij er we ken intensief mee bezig zijn.
Dat geeft niet, welnee, daar zijn we voor en we zijn steeds weer diep dankbaar als we
met de hulp van deskundigen een probleem uit de wereld hebben geholpen of
dragelijker hebben gemaakt.
. AIleen, u mag ook best eens komen met iets eenvoudigers, dat zouden we voor de
verandering helemaal niet erg vinden.
AIle gekheid op een stokje
we bedoelen aIleen maar:hebt u een probleem op
welk gebied dan oak en hebt u het gevoel :ciat u er niet meer uit kunt kamen, komt u dan
gerust naar ons toe. Weest u niet bang "oar die drempel. Vee! mensen bellen in plaats
van dat ze kamen, omdat ze bang zijn gezien te worden als ze bij ons binnen stappen.
WeI nogmaals, als u bij ons binnenstapt, wie zegt dan dat u vaor uzelf komt ?
Dinsdag 2 december zitten wij van 7 - 8 uur in de opkamer Van de slijterij en 'u bent
welkom.
Zuster Hagoort;
Veronica v.d. Berg.

SENSATIE

Wegwijzertje
Wij betalEm goede prijzen voor
uw oUd-lood, koper, zink en
au de aeeu's. Wordt afgehaald.
C. Versluis sr.
Slingerlandstraat 38, Meerkerk

Tel. 01837 - 1264.
TE KOOP:
Stalen balken alte maten en
lengteri, nieuw' en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - cecalu,
buizen" hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonisehe afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk,

Wegens vertrek naar buitenland
TE KOOP
Simea 1100, eind 1975.
Meidoornlaan 12, Ameide .
TE KOOP
Imperial f 100,-.110 x 150 em.
Kastanjelaan 23, Lexmond

Tel 03474 - 1916.
TE KOOP
Rechte trap f 100,-. Stalen
bomenhardhouten treden.
Kastanjelaan 23, Lexmond

tel. 01837 - 1264.

Tel. 03474 - 1916

AANBIEDING

AGFA OPTIMA 535
met tas, volautomatisch, eenvoudige bediening

:

PRIJS,

f 250,,,

.Juwelier Rikkoert
in 't Silverhuys

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

S,int Nicolaas
geeft de goede raad, doe het dit
jaar eens anders.
Geef eens een lekkere worst of
een heerlijk stuk vlees of rollade
van KWALITEITSSLAGERIJ

MOLENAAR
Dorpsstraat 68

-

Lexmond

Telefoon 03474 - 1261

Een beg rip voorheel
de streek.
De 4=6 supermarkten
van

HENK DE WITH
Lexmond, telefoon 03474 - 1202
Meerkerk, telefoon 01837 -1366

W. OTT
"Garage Burggraaf"

VOOR AL uW;;;~dG:~-n
SPEELGOED
Dorp~~:~~~~~90;:;4 ~ ~~~;o~,- ~
SINT NICOLAASSPEELGOEDBOEKJE GRATIS VERKRIJGBAAR

waar

Ruim gesorteerd in

KWALITEIT

Speelgoed, luxe- en huish. arlikelen, glas, porselein,
aardewerk, klompen, laarzen en
pantoffels

hoog staat
Alles op gebied van herenmode.
Interessante kollektie in
kostuums, regen- en winterjassen.

Lexmond

Telefoon 03474 - 1305

J. HAMERLING
LEXMOND

Speculaas bakken wij elke
week
Ze is bekend in de gehele
streek
Sinterklaasavond zonder
speculaas
Makkers, dat geeft geraas
Daarom niet gedraald
Voor dit feest speculaas
gehaald
Bij de vanouds bekende
zaak
Bent u zeker van uw goede
smaak
Boterletters, marsepein
Wij hebben het extra fijn !

Tel. 03474 - 1275, b.g.g.1375 .

Voor een goede fiets of
bromfiets, naar

ANT. LlEFHEBBER
Ook leveren wij:
Radio's, wasautomaten,
droogtrommels, diepvriezers,
stofzuigers, televisies, koelkasten, afwasautomaten en aile
elektrische huishoudelijke
apparaten.
Ook hebben wij een mooie
kollektie verlichting.

VAN DIJK'S BAKKERIJ
Dorpsstraat 56

-

~

....
' ",,'1"'0IIl"_ _

SPECIAALZAAK

J. VAN MAZIJK

Dorpsstraat 93 -

Ii "

Lexmond

Dorpsstraat 46

-

Lexmond

Telefoon 03474 - 1282

Telefoon 03474 - 1415

HET VERTROUWDE ADRES VOOR
AL UW LEVENSMIDOELEN

Leuke, fijne, mooie, grappige,
lekkere en goedkope
Sint Nicolaaskadootjes koopt u
bij

E. J. de ZEEUW
Dorpsstraat 113

-

"de Beurs" Lexmond
Loop eens gezellig binnen.

Lexmond

Tel. 03474 - 1380

Wilt u veer Sint Nicelaas

lets kepen,
kem dan maar gerust eens
even bij ens binnenlepen.

Dorpsslraal 69-71, leI. 03474 -- 1566

Voor parfumerie, byouterien en
kadoartikelen enz.
FIRMA

Ook voor komplete woninginrichting, meubels, vitrage,
gordijnen, Vloerbedekking en
kleinmeubelen kunt u bij onze
meubelzaak terecht

G. GRAVELAND en Zn.
Dorpsstraat 50

-

Lexmond

Telefoon 03474 - 1516

Dorpsstraat 81, tel. 03474 -1223.

NUTTIGE WENKEN
VOOR ST. NICOLAAS
GESCHENKEN
Stap eens bij STRAVERS naar
binnen.
die u onthouden moet

BOS

STRAVERS B.V.
KADOARTIKELEN
Kortenhoevenseweg 18

-

. Lexmond

Telefoon 03474 - 1430

Voor al uw
aardappelen, groenten, fruit,
melk en levensmiddelen tegen
de laagste prijzen.
OOK AAN HUIS
FRUTO VERS·MARKT

G. 'I LAM
Dorpsstraat 107

-

Lexmond

Telefoon 03474 - 1270

Sint Nicolaasaktie
Lexmond
LEXMOND - De Lexmondse middenstandsvereniging start op 20 november weer haar
jaarlijkse Sint Nicolaas aktie. U ontvangt dan
bij aankoop van f 10,,, een bon.
Er zijn bij deze aktie weer mooie prijzen te
winnen. De trekking zal zijn op zaterdag 6
december om 16.00 nur in het Dorpshuis.
Zaterdag 29 november komi Sint Nicolaas met
zijn gevolg om 15.00 liur aan op het gemeentehuis teLexmond, waarna er een rijtoer zalzijn
door het dorp, met begeleiding van de
muziekvereniging Nieuw Leven uit Vianen.
Daarna worden, evenals vDorgaande jaren, alle
kinderen weer uitgenodigd voar een gezellig
feest in de Sporthal. Oak is er voar de kinderen

dit keer een etalagewedstrij d welke start op 1
december en gaat cluren tot 6 december.
Bijzonderheden hierover zal Sint Nicolaas
tijdens het feest in de Sporthal bekend maken.
De meeste winkels zullen van 1december tim 4
december tot 9 uur geopend zijn. 5 december
echter zijn zij om 5 uur gesloten.

Watersporters Ameide
en omgeving

mogelijkheden aanwezig zijn (Lv.m. het op
diepte brengen van de haven) voor hetkreeren
van ligplaatsen voor de eigenaren van een
plezierjacht(je), ZOil ondergetekende graag in
kontakt komen met personen die hun ideen
kenbaar willen maken omtrent h,et oprichten
vaneen watersportvereniging.
Voor nadere informatie en inlichtingen is het
kontaktadres:
C. Ruis, Den Hoef 17, 4233 GJ A meide, telefoon
01836 - 1940.

AMEIDE - Zoals bekend is er ook in deze regio
een tekort aan ligplaatsen voor de pleziervaartuigen. AUe watersportverenigingen in de
Alblasserwaard hebben inmiddels lange
wachtlijsten.
Aangezien er in de huidige haven van Ameide

EXTRA

.

EXTRA

.

EXTRA ••••••••••
Reinig dan zell uw tapljt zoals de vakman het zou "doen;
dus dleprelnlgen onder hoge druk. De daarvoor bestemde
CITIN's sproei/extraktie-machine

EXTRA ••••••••••

kunt ubij ons huren tegen een billijk tariel
Het resultaat zal u ronduit verbluffen.
Wij vertellen u er graag meer van; bel even naar:

Stigter's Woninginrichting
J.W. van Puttestraat 6 - 8, tel. 01836 - 1501
Ameide.

Deelnemer Sf. Nicolaasaktie

BINNENKORT

VERSCHIJNT:

Kijk Op Stadhuizen
Een overzicht van onze stadhuizen per provincie, ean de hand van
schitterende kleurenalbeeldingen. plattegronden en tekeningen.

Reserveer tijdig

32,

SPECIALE AANBIEDING

50

ZWAAR WOLLEN BERBER TAPIJT
Kamerbreed van 299,- voor 199,-

NATUURlIJK !
Ook U zorgl 5 december weer voor een verrassing III

*

EEN PAAR SCHOENEN. LAARZEN 01
PANTOFFELS geven, maakt die verrassing duurzaam I I

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:

WOLLEN BERBER TAPIJT
Kamerbreed NU 229,- - 10%

Zeer mooi

Sterke kwaliteit KAMERBREED TAPIJT

50% WOL

+ 50% NYLON

PRACHT KLEUR
NU SLECHTS
Ook in onze huishoudelijke, luxe en speelgoed afdeling

ONZE BEKENDE NYLON KWALITEIT
VANAF

VELE LEUKE

GESCHENKEN

124,95

59,95

DUS OOK VOOR TAPIJTEN:

Firma H. Verhoef

STREEFKERK
Franseslraat 7

-AMEIDE - Tel. 01836-1212

DE ZAAK om gerust eens binnen Ie slappen
Deelnemer Sinl-Nikolaas-aktie
Tel. 01836 -1251

Ameide

Elke zalerdag lot 4 uur geopend

P.S.: En ook bij ons:

10% KORTING
OP AL ONZE MEUBELS

Sint Nicolaas-kleurwedstrijd .
van de Winkeliersvereniging
Ameide

•
Voor kinderen tot 8 jaar alleen de kleurplaat.
Voor kinderen van 8 tim 12 jaar de kleurplaat plus de oplossing van de onderstaande fout
geschreven spreuk.

ROOD HELE ED MOVGEGIN KIKLTN ED ULE5,
POKO NI EDEIAM ARAD 51 ED E5TEME UKE5.
Oplossing:

Lever deze hele bladzijde in bij de winkeliers in Ameidevoor 6 december en maak kans op de
prachtige prijzen !
De juryleden zijn: meester de Haan en meester v.d. Lee, de oplossing en de pdjswinnaars
worden in de volgende Wegwijzer bekend gemaakt.

f 7500,- kontant te verdienen met Sint Nicolaas
aktie in Ameide
AMEIDE - Met gezellig verlichte zaken, prachtige etalages, aantrekkelijke voordeelcheqnes im
f 7500,- aan geldprijzen, zal Ameide tijdens de Sint Nicolaas-aktie weer vele mensen naar Ameide
trekken.
Dit jaar is de aktie, de grootste ooit gehouden, met maar Heist 138 geldprijzen van f 1000,-, f 100,en f 25,-, zeer aantrekkelijk.
Wanneer is de aktie ?
De aktie start zaterdag 15 november en duurt
tot zaterdag 6 december. 3 weken lang bij al uw
aankopen gratis bonnen.
Wanneer kans op eeo prijs?
Bij iedere bestede f 2,50 ontvangt u eeIi bon.
Vervolgens moet u 40 bonnen in een envelop
stoppen met daarin een kaartje met naam en
adres. Dus uw naam niet op de envelop maar
erin en oak goed opletten dat er 40 bonnen in de
envelop zitten. Wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan is men helaas als
kanshebber uitgesloten.
Welke prijzen en wanneer is de trekking?
Er zijn 138 geldprijzen van f 1000,-, f 100,en f 25,-.
De trekkingen worden 3 maal gehouden en weI
vrijdag 21 november om 18.30 uur op de Dam,
vrijdag 28 november om 18.30 uur opde Dam en
zaterdag 6 december om 18.30uur in Het Spant.
Aile ingeleverde enveloppen trekken 3 keer
mee dus
drie maal kans op een prijs.
Extra koopavonden !
Ook dit jaar zijn er weer extra koopavonden
om u in de gelegenheid te stellen uw inkopen te
plegen en weI op:
maandag I
dinsdag 2
woensdag 3

december

"
"

tot 21.00 uur

"

"

"
"

donderdag 4

"

(dinsdagmiddag geopend).

"

Vrijdag 5 december zijn aile zaken om 18.00uur
gesloten en zaterdag 6 december gelden de
normale winkeltijden.
Kleurwedstrijd voor de kinderen.
Voor de kinderen heeft de winkeliersvereniging een speciale aktie opgezet. Een mooie
plaat die jullie in deze krant vinden moet
gekleurd worden, de rebus goed oplossen en
dan zijn er maar Hefst 30 mooie prijzen te
verdienen waaronder 2 fietsen.
Al met al weer veel leuke aktiviteiten in
gezellig Ameide.
Veel geluk in de aktie.
Sint Nicolaasaankomst
Zoals ieder jaar zal zaterdag 15 november Sint
Nicolaas·. om circa 13.30 uur in Ameide
arriveren alwaar hij bij het Stadhuis verwelkoriid zal worden door burgemeester Bakker.
Na de traditionele toespraken yah de burge~
meester en Sint Nicolaas voIgt er ,een grote
rijtoer door Ameide.
De muziekvereniging en de drum band zullen
de Sint en zijn gevolg door geheel Ameide
begeleiden en zoals men ons mededeelde is hij
voorzien van veel pepernoten e.d.
Dus jongens enmeisjes, zorg voor een
grandioze ontvangst.

Blj

Ameide gaat zich steeds
"steedser" presenteren
AMEIDE - Is diteen voorbode voor de zograag
geziene zeUstandigheid der gemeente ?
Men kan dan weI stadsrechten bezitten, een
Fransestraat, een Prinsengracht en een Dam
met schitterend Stadhuis en ga zo maar door!
Maar moet dat nu, ook nog een richtingverkeer gaan invoeren ?
Het is een besluit van de gehele Raad, dus het
zal weI nodig zijn !
Trouwens, Ameide wordt prachtig bestraat,
het is een lust voor het oog. Een pluim op de
hoed voor onze bestuurders.

Bakkerij Pellikaan
Roomboterletters Speculaaspoppen •
Hanen • Appelbollen • Strooigoed
Grote sortering voor de's,choen

J. W. van Puttestraat 31 Ameide
Telefoon: 01836 - 1379 Deelnemer Sint Nic. aktie.

VOOR
visliefhebbers
vogelliefhebbers
aquariumliefhebbers - terrariumJiefhebbers
VOLOP GESCHENKEN

0.4.
warmteoveralls
warmtelaarzen
regenkleding vele soorlen vogels en
benodigdheden
Aquariums en siervissen, reptielen enz.

KOM VRIJBLlJVEND NAAR:

SLAGERIJ

J. v.d. HEK
Fransestraat 27

Ameide

Deelnemer Sint Nic. aktie.

J. EEGDEMAN
Voorstraat 46 Groot Ammers
Telefoon 01842 - 1674

He, neem ook eens
bloemetje mee !
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Vrijdag 28 nov. en zaterdag 29 nov. a.s.
KAAPS VIOOl (div. kleuren)

van f 2,75
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V OOR

f·4, 90

bij besteding van f 10.00 een potje Pokon
plantenvoedsel KADO
_ _ en
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zolang de voorraad strekt.........•.
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Voor elke klant een schitterende kleuren kalender 1981 gratis mee te
nemen.
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Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door ! ! !
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Woninginrichting "De Beurs"
(v.b. J. Hamerling)

te Lexmond heropend
Lexmond - Het was dinsdagavond 7 oktober - ondanks het slechte weer - een feestelijke opening
in Lexmond.
Vrienden, lamilie, de gehele Lexmondse middenstand en zakenrelaties gaven acte de presence.
De families Govers en Asmus hadden het pakhuis tot een ontvangsthal gemaakt om de vele
genodigden te ontvangen.
Het gehele kollege van B & W van Lexmond en de gemeentesekretaris met hun dames waren oak
aanwezig.
De naam "de Beurs" is in Lexmond en omgeving een bekende naam aan het worden. Want hun
reeds bestaande zeer grate zaak met rokersbenodigdheden - parfurmerie - bloemen - boeken en
kantoorartikelen - gereedschappen enz. - mag er zander meer zijn.
Want de charmantedames Govers en Asmus (wist u dat zij zusters waren? - geeft niet, want
burgemeester Hokken vernam het ook pas deze avond) runnen deze zaak reeds 2 jaar.
De expansiedrift heeft beide families zotepakken dat zij aan de bestaande zaken een nieuwe loot
hebben gevoegd en weI een afdeling woninginrichting, welke voorheen behoorde aan de firma
J. Hamerling.
De heer Job. Govers, die zich nu volledig op de
woninginrichting gaat toeleggen en zijn baan
hiervoor heeft opgezegd is met zijn medekompagnon vOI·vertrouweJ!.
Na een hartelijk welkom van de beer Joh.
Govers, waarin hij o.a. zei: "het was een he'el
karwei om op tijd gereed te komen - maar het is '
gelukt. We zljn blij met uw komst - vooral u
burgemeester Hokken zijn we dankbaar, dat u
onze nieuwe aanwinst wilt openen".

._

Burgemeester Hokken hiefd een humoriStische toespraak en was verheugd deze zaak te
mogen openen. "B & W zijn erg blij dat de
afdeling woninginrichting gehandhaafd is
gebleven voor Lexmond en dat daarvoor geen
Cash & Carry bedrijf zich kon vestigen.
Heer Hamerling ik ben blij dat u jonge
ondernemers voor uw zaak kon interesseren.
Ais wij als gemeente zaken met u deden -waren
wij meestal de verliezer. Wij wensen u alle
go~.ds toe nu u het een stuk rustige:r zult
krIJgen.
Familie Govers en Asmus ik hoop, dat uw
verwachtingen ru'itnschoots beloond zullen
worden en ik wens u heel veel sukses". aldus
burgemeester Hokken.
Hierna begaf men zich naar de winkeldeur
alwaar een dochtertje de sIeuteI aanbood en
burgemeester Hokken een ieder uitnodigde
binnen een kijkje te komen nemen.
Wij wensen de families Govers en Asmus veeI
sukses en goede zaken.
-

.•
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Laat Sint de donkere dagen gezellig maken.

:

Wij hebben voor u een grote sortering hang- wand en staande verlichting in vele maten en modellen.

:

Zwart/wit en kJeuren TV's, radio's, pJatenspelers, cassetterecorders en combinaties in de nieuwste modellen en toch
aantrekkelijk geprijst.

:

Ook het huishoudelijke wordt door ons niet vergeten.
Van strijkijzer tot wasautomaat en van brood rooster tot elektrisch fornuls.

•

Alles van eerste klas merkartikelen.

•
•••
•••
:
:•
••

I••
:
:

I
:
:•
••
:I•

Landelijk erkend
Elektrotechnisch Bureau

Vergeet u vooral de Sint Nicolaas aktie niet,
u weet het toch: VROEG KOPEN
VERGROOT UW KANS OP EEN PRIJS
AANMERKELlJK.

·
Deelnemer Sint Nic. aktie.
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01836 - 1232 - J. W. v. Pultestraat 73 - 01836 -1614

.•

15 november start in Meerkerk weer
de grandioze Sint Nicolaas Aktie.
Georganiseerd door de winkelhoudende leden van de Ondernemers Vereniging Meerkerk.
De aankomst van Sint Nicolaas zal plaats
vinden om 14.15 uur op de Loswal in
Meerkerk.
Let op, er worden waardebonnen uitge.
strooid met vele, vele prijzen.
Dit zal plaats vinden om 15.30 uur voor het
Gemeentehuis.
U krijgt gedurende de hele aktie bij ledere besteedde f 10,- een
bon.
Op leder. bon dlent u uw "8am en adr•• In te vullen. Bonnen voor iedere trekking
deponeren In de bussen op het Dorpspleln en het A.C•.reateurant.

1e trekking

2e trekking

zaterdag

zaterdag

22 nov.:

29 nov.:

100 bankellett"rs
50 prijzen van
10 prijzen van

I
I

10,·
25,·

100 bankelletters
50 prijzen van
20 prijzen van

I
I

10,·
25,·

EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL
3e trekking

zaterdag

6 dec.:

Hooldprijs

flOOD,·

2e prijs
3e prijs
15 prijzen a
3 x 2 persoons diners
6 x 1 persoons diner

I 500,·
I 250,·
I 25,·

- 1 cent.

Bij deze laatste trekking doen aile
bonnen weer mee.
Aile prijzen worden uitgekeerd in waardebonnen.
De geldprijzen kunt u naar eigen keuze besteden voor
31 maart 1981.

De deelnemende winkeliers zijn:
A. Advokaat - Boekhandel
Fa. Gebr. Alling - Bakkerij
De Vakman - Doe-Het-Zelt
D. M. Bikker - Huishoudelijke apparaten
T. Jacobs - Slijterij-Catetaria
Fa. D. Bor - Levensmiddeien
Jac. de Bruin - Groenteman
R. Veldhoen - Dieren boetique
H. J. v. Dijk en Zn. - Siagerij

U krijgt de prijzen automatisch toegestuurd

A. v.d. Dool - Fotografie
J. A. Jongkind - Bakkerij
De Koekkoek - Rijwielhandel
B. Lakerveld. - Tabaksartikelen
C. 't Lam - C. V. Installatie
M. Ouwerkerk - Siagerij
Gerda Brands - Party-Shop
W. P. Schep - de Kaashal
G. J. v. Veen - Snuffeltiek

G. J. v.d. Vlies - Juwelier
v.d. Vlist - Woninginrichting
B. C. Verheuvel en Zn. - S.R.V. man
H. de With - Supermarkt
A. ZWijnenburg BV. - Modehuis
J. G. Wouters - Bloemen IIDenise"
Fa. M. Hakkesteegt en Zn. - bij de benzine
J. C. de Ruiter en Zn. - bij de benzine
Gebr. v. Tuyl - bij de benzine
Trudy en Arien - Hairstyl.
A.C. Restaurant

Prijzenregen tijdens
Sint Nicolaasaktie
Meerkerk
MEERKERK - Wederom heeft de O.V.M. in
Meerkerk er voor gezorgd dat Sint Nicolaas er
op kan rekenen dat hij op zaterdag 15 november
feestelijk ontvangen wordt.
Om ± 13.45 uur kunnen de "Mekerkers" vanaf
de Loswal Sint Nicolaas op zijn boot zien
arriveren.
Om ± 14.00 uur hoopt B & W samen met de
O.V.M. de Goedheiligman te kunnen verwelkomen ophet stadhuis.
,
De rondrit door Meerkerk, die te paard zal

gebeuren, zal om ± 14.30 uur beginnen en
wordt muzikaal begeleid door "Euphonia".
Om ± 15.30 uur komt Sint Nicolaas terug op het
gemeentehuis wat meteen hetstartsein zal zijn
VOar een grate prijzenregen.
(Menig Meerkerker. zal zich de prijzenregen
van vorig jaar nog herinneren).
De hoofdprijs is een bedrag van f 1000,- (min 1
cent) en de tweede prijs bedraagt f 500,-. In
totaal' zijn er lo'n 700 prijzen te verdienen !
Bij aIle winkeliers die deelnemen aan de Sint
Nicolaasaktie, krijgt de klant voor iedere f 10,die hij of zij besteedt, een bon terug die hij of
zij, voorzien van naam kan deponeren in een
bus op het Dorpsplein of in het AC-restaurant.
Niet Meerkerkers kunnen een envelop meekrijgen zodat zij hun bonnen per post naar

Meerkerk kunnen sturen. (Zelfs voor frankering is al gezorgd).
,
Doordat de bonnen van naam zijn voorzien kan
iedere prijswinnaar automatisch bericht krijgen.
De open bare trekkingen worden verricht op 22
en 29 november eli 6 december om 17.00 uur in
Restaurant "Brughuis".
Op 29 november bezoekt Sint Nicolaas met zijn
Zwarte Pieten, persoonlijk aIle deelnemende
winkeliers teMeerkerk.
~

Boterletters
Marsepeinfiguren
Chocoladeletters
Speculaaspoppen
en- brokken.

Bij Uw warme bakker
dinsdag om 12.15 gesloten
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Bakkerij Alling

zaterdag geopend tot 17.00 uur

Gorcumsestraat

VAKKUNDIG ADVIES. UITGEBREIDE SERVICE

Meerkerk

Uw terechte keus.
Deelnemer OV.M. aktie.

Koop zo snel mogelijk uw Sint Nicolaaskado's in. U heeft dan
de eerste keus en grijpt niet achter het net.
Wij hebben een uitgebreid assortiment speelgoed, elektrisch
en dagelijks huishoudelijke artikelen.
Lampen en natuurlijk een fantastisch grote voorraadrijwielen
van klein tot groot, voor jong en oud.

SINT - NICOLAAS
GESCHENKEN
EEN LEUKE SORTERING

LUXE DOZEN SIGAREN
Diverse soorten

AANSTEKERS

en

ASBAKKEN

Voor de gezellige roker

Verschillende modellen PIJPEN
TABAK, SIGAREN enSIGARETTEN
KERST· en NIEUWJAARKAARTEN

B. Lakerveld
Zouwendijk 5
Meerkerk
Deelnemer O.V.M. aktie.

Deelnemer O.V.M.-aktie

Tel. 01837 - 1466

Een grote sortering
breigarens en borduurwerken
o.a. kussens, smyrnakleedjes en
stramiens
Gewoon leuk om weg te geven
Vooral met Sint Nicolaas

~~~~~1i...
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P. Joh. den HARTOG b.v.
lid Ned. Corio v. Bel. Consulenfen

Priv6: B. J. v.d. Poel,Hoofdslraa! 72A
2965 AM Nieuwpoort, tel. 01843 - 1370
A. N. F. Lodewikus, Stevenshof 1,
5109 TX 's-Gravenmoer, telefoon 01623 - 15243

HANDWERKEN

Nieuwstraat 2
Telefoon: 01836 - 2051

Ameide
b.g.g.: 1298

Deelnemer Sin!. Nic. aktie.

K
~

ADMINISTRATIEKANTOOR
Voorstraat 6 - Ameide - Telefoon 01636 - 1340

Restanten wol voor de
halve priis.

Plieger

Voor een korrekte en deskundige
verzorging van uw administratie

KEURSLA&ER
WATDE
KEURSLAGER SNIJDT
IS KWALITEIT

Voor het GEZELLIG AVONDJE hebben wij
voor U . . . .

SoberZilver.

WORSTLETTERS en
SUPRISE-DOZEN naar keuze

Hele fijne hanger*s en een armbaildje. Van zilver
met Venetiaanse
schakeltjes.

S.v.p. vroegtijdig bestellen

FONDUE-, GOURMETVLEES en SAUSEN
KEURSLAGER

H. J. VAN DIJK & Zn.
Kerkstraat 14, tel. 01837-1332 en
2329, Meerkerk.

JUWELIER~HOALOGER

HARRY
MULDER

Deelnemer O.V.M.-aktie

kompleet
in
erzekere

~RAN1lE-EN AOVIESl3UAEAU
c=:7

p.§~..t!~B!Q9 BV

zaken.

Agentschap:
Nederlandsche Middenslands Spaarbank

E.H. den Hartog, Voorstraat 6, 4233 EA Ameide
Telefoon 01836-1340
B.J. v.d. Poel, Hoofdstraat 72. 2965 AM Nieuwpoort.
Telefoon 01843-1370
P. de With, Ds . .Magedansstr. 9 - 4128 CK Lexmond

Telefoon 03474-1667

Voorstraat 21
Telefoon 01842 - 1650
GROOT·AMMERS

December, de tijd van
zinvoUe kado's.
Goed gereedschap als geschenk wint
aan populariteit.
Het is bekend:

"DE VAKMAN"
is ruim gesorteerd in goed gereedschap, voor hobbyIst en vakman.
Ga daarom eens rustig kijken in de
ruime en overzichtelijke winkel van

";§PROLJOCENr"
voor:
voor:
voor:
voor:
voor:

aile soorten veevoeders.
iedere gewenste hoeveelheid kunstmest.
plastics en reinigingsmidde/en.
bestrijdingsmidde/en.
service en kwaliteit.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

"DE VAKMAN"
Zie ook ons speciaal Sint. Nicolaas
kadoboekje, reuze handig voor het
kiezen van een passend geschenk.
Niet gehad? U kunt het gratis afhalen
in onze winkel, 't is vlak bij.

"DE VAKMAN"

Zouwendijk 23 -

Meerkerk -

Tel. 01837-14J5

Deelnemer O.V.M. aktie.

veel vakmanschap en konsentratie is het een
prachtig bouwwerk geworden.
Zij hopen binnenkort de toezegging te krijgen
om de Domtoren van Utrecht in miniatuur te
mogen gaan maken.

Vakmanschap door
timmerfabriek
Gebr. van Es
MEERKERK ,..- Het miniatuur vredespaleis,
vervaardigd door timmerfabriek gebr. van Es
uit Meerkerk, is nn ondergebracht bij een
schilder. Volgeus planning zalhet vredespaleis omstreeks april in Madurodam komen te
staan en tot die tijd zullen 2 schilders er DOg
iedere dag werk aan hebben.
Maarten en Freek van Eshebben sarnen een
jaar aan het vredespaleis gewerkt en dankzij

RECTIFICATIE

Salon Aad van Halm
Meerkerk
MEERKERK -

Tinus, Freek en Maarten van Es hebben in de
loop der jaren een mooi bedrijf opgebouwd,
waarin zo'n 11 mensen werkzaam zijn. Zij zijn
vooral oak gespecialiseerd in restauratiewerkzaamheden. Dat zij zulke belangrij ke op-

Mevrouw vau Halm uit

Meerkerk verzocht ons u nader te informeren
betreffendons artikeltje .over haar schoon..
heidssalon in Meerkerk.
Wij schreven: "AIs eerste in Nederland heeft
mevrouw van Halm in Loosdrecht een speciale
kursus voor manpenh!1id verzorging gevolgd".
Nu waren er onder de lezers c.q. clientele van
salon van Halm velen die denken dat Aad van
Halm praktisch de enige is geweest die de
cursus van Rob Betlem gevolgd heef!. We
kunnen u uit de droom helpen.
Er waren op deze cursus 18 schoonheids specialistes en wellicht zijn er nog meerdere
kursussen gevolgd.
_
Ret feit dat schoonheidssalon Aad van Balm
mannen ook in de gelegenheidstelt hun gezicht
te laten behandelen schijnt een bijna totaal
nieuw begripvoor onze omgeving te zijn.
"Waarom zouden mannen hun gezicht niet
laten behandelen. Ik denk speciaal aan diep
reinigen van het gezicht - Acne (puistjes)
behandeling. Hiervoor heef! de arts geen tijd
en de schoonheidsspecialiste weI. Vaak behalen we heel goede resultaten", aldus een
enthousiaste Aad van Ralm over haar werk.

"De Wegwijzer"
is deze keer weer uw
Wegwijzer

AANBIEDING
4 rol Scotch-tape
drachten van Madurodam krijgen, getuigt ons
inziens van hun gevestigde naam.
We mogen er trots op zijn dat een firma uit onze
streek zo "aan de weg timmert".

Dierenboutique
Mariena en
Ruud Veldhoen
Meerkerk

1 dJspencer
GRATIS

21,75

CREZEE AMEIDE B.V.
DA ."

Tol

"6122"

VOOR AARDAPPELEN. GROENTEN EN FRUIT

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

Groentehal:

Speciale St. Nicolaasaanbieding:

Kleine Kanaaldijk, Meerkerk

Diverse soorten winteraardappelen in vQorraad.

Pratende bee met kooi,
nu voor

350,-

Halftam me blauwvoorhoofd geelvleugel amazonepapagaai, met kooi
nu voor

500,-

Blj aankoop van een kooi, hamster,
een cavia of konijn G RAT I S -!

Een idee!

Bloembollen, zolang de voorraad strekt

Geef eens een
kapperskadobon

10% KOHriNG
Vaste hengels, werphengels, werpmolens

20% KOHriNG
Mitchell werphengel met Mitchell
werpmolen

30% KOHriNG
Deelnemer O.V.M. aktie.

Haarstylistes

Trudy en Arien
Toistraat 45
Meerkerk
Teleloon:01837 . 2283

Weet u na de pakjespret geen
raad met het afval, geef dan bij
voorbaat een ALLESBRANDER
kado.

PartyShop
Gerda Brands .

Bij

Gorinchemsestraat 10, tel. 01837 - 1363
Meerkerk.

C. 'I LAM
diverse uitvoeringen op voorraad, wij geven u gaarne inlichtingen.

Sint zoekt de leukste geschenken bij de
Party Shop.

Bazeldijk 19, 4231 ZB Meerkerk
Telefoon 01837 - 1810

Grote keuze in:
Kaasplanken v.a. f 10,ap.arte potjes met mosterd en
sauzen.
En verder:
chocolade letters, marsepein,
suikergoed, chocolade popjes

Het zal niet zo lang meer duren
of zwarte Piet komt weer gluren
chocolade figuren bracht de Sint bij ons in
't Winkeltje op de Hoek
opgemaakte kop en schotels enzovoort
kom eens kijken bij ons als u zoiets hoort

Deelnemer O.V.M. aktie

't Winkeltje Op het Hoekje
Bij Jan en Toos de Bruin
Prinses Marijkeweg 45. Meerkerk, leI. 01837-1858

SPECIALITEIT:
in aile maten opgemaakte fruitschalen
Deelnemer O.V.M. aklie.

d.
"kaashal"
KERKSTRAAT 9 MEERKERK
geopend:
dinsdag 8.30-13.00 uur
woensdag de hele dag
vrijdag de hele dag
zalerdag 10.00-12.00 uur
.~
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Vraag ernaar in onze winkel.
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Vraag ernaar in

MATEN

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS
Telefoon 01837 - 1249

~p-merkelijk veer

.Rekenmachines
Schrijfmachines
Koffersch rijfmach ines
Kopieermachines
EI
asregisters

Da's geen wonder.
Crezee Ameide b.v. is een goed gesorteerde kantoormachinehandel met ruimekeuze en goede voorlichting.
Voor de priJs hoef je niet naar elders te gaan en zij zijn bovendien
dealer van Sharp-rekenmachines - INO-administratie-systemen Toshiba.en 3 M kopieermachines - Adler-Triumph schrijfmachines.
Bovendien hebben ze een eigen service-dienst.
Dom hoor - als U aileen anderen laat profiteren van wat zij hebben
te bieden.
Kom vrijblijvend langs of vraag vertegenwoordigersbezoek.

Langerak .
mw. Verbeek, Wilhelmiriastraat 48, tel.
01843 - 1325
mw. N. Smorenburg, v.d. Boeizelaerlaan
45, tel 2419
Groot-Ammers:
mw. A.v. Beuzekom, Nagtegaalstraat 8,
tel. 01842 - 1252
mw. M. Burger, Marijkestraat 47, tel. 1502
mw. J. Maurice, Liesveldweg 4, tel. 1540
Ottoland:
mw. E. Top, B 17, tel. 01844 - 1400
Goudriaan:
mw. M. Keukens, v. Assendelftstraat I,
tel. 01838 - 1576
mw. J. Sturm, Noordzijde 160, tel. 1415
Leerbroek:
.mw. J. Huisman, Recht van Terlede 7,
tel. 03459 - 484
Nieuwland:
mej. J. de Jong, Zijlkade 2, tel. 01837-1388
mw. A. Baars, Breezijde 12, tel. 2345
mw. W. Heikoop, Geer 30, tel. 1393

UNICEF-nieuws !
AMEIDE - Opdat u de komende maanden
altijd weet waar u precies terecht knot voor de
UNICEF-wenskaarten en/of andere artikelen,
willen wij u nog eens de kontaktadressen in uw
woonplaats laten weten.
Het kontaktadres in Noordeloos is helaas
kamen te vervallen en wij vragen dan oak
medewerksters in deze plaats.
Ameide - Tienhoven:
mw. J. Bakker, De Geer I, tel. 01836-1316
mw. J. Mudde, Broekseweg 51, tel. 2089
mw. G. B1om, Liesveldweg 30, tel. 1512
mw. R. Franken, Hazelaarln. 42, tel. 1469
mw. A. Boon, Aaksterveld 80, tel. 1847
mw. J. B1okland, Doelak.weg 29, tel. 1767
mw. v. Aartrijk, Liesveldweg 9, tel. 1864
Nieuwpoort:
mw. P.de Groot, Vuurkruidstraat 16,
tel. 01843' - 1508
mw. N.v.d. Graaf, Heu1kamp 25, tel. 1316

•

•It
KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

SPECIAALZAAK W ASAUTOMATEN
Deelnemer
O.V.M.-okllo

Hoog-Blokland:
mw. C. v.d. Berg, Onderweg 9, tel.
01831 - 2126
mw. v.d. Kevie, Dorpsweg 102, tel. 2253
Meerkerk:
mw. L. den Breejen, Rijskadeveld I,
tel. 01837 - 1336
mw. J. Hakkesteegt, Tolstraat 18, tel.2245
mw. E. v.d. Kooy, Eikenhof 14, tel. 1979
mw. J. v.d. Heiden, Eikenhof 15, tel. 1539
mej. C. v. Dijk, kon.Julianastr. 3, te1.1407
De opbrengst voor UNICEF op de Fokveedag te
Hoornaar was f 817,-:- en het negerpopje werd
gewonnen door mevrOllW Vuuren-de Jong te
Noordeloos.
De opbrengst tijdens de Paardenmarkt te
Ameide bedroeg f 1358,- en de prijzen werden
gewonnen door: N. Ter1ouw, W. v.d. Berg,
L. de Vos, L.J. den Breejen, A.v. Willigenburg,
M. de Groot en rnevrouw van Kekem.

Zouwendijk 123

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

Een begrip voor de hele streek

de4
Deelnemer a.V.M. aktie.

In Meerkerk en Lexmond.

Geef eens een kapperskadobon met de
feestdagen !
Gedurende de maand december geven wij
bij een volledige watergolf een leuke
attentie.
Bel tijdig voor een afspraak.

Salon Modern
Grool Ammers, Voorslraal 41C, leI. 01842 - 1270
Nieuwpoort, Hoofdslraal 47, leI. 01843 1368

6

o

Vagels in vele kleuren en soorten op de jubileum-tentoonstelling in Het Spant
georganiseerd door vogetvereniging "Ons Genoegen"
te Ameide.

Maak uw DIEPVRIES rendabel

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.

Wij leveren aile soorten

RUND· en VARKENSVLEES uit elgen .
slachterlj
(Voorbouten. achterbouten en halve
varkens).
Gratis klaargemaakl - Vrijblijvend prijsopgaal

Siagerij A. IWIJNENBURG
Bolerslool 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

Voor een goede

gebruikte auto
mel Bovag-garanlie, naar
AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak
Voor u een goede reden om eens een bezoek te brengen
aan onze zaak als u er over denkt een auto aan te
schallen.
Gaarne geven wij u advies over de diverse voordelen,
algestemd op wat u van uw auto verlangt.
GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

F. TREUREN

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

GEBR. VAN TUYL
Zouwendijk 125 Tel. 01837 - 1412, Meerkerk
Tel. 01837 - 1682.
Showroom: Tolstraat 19 Garagebedrijl, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 Tel. 04188 - 1216

-

Herwijnen

Biedt aan:
- GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN
_ ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT
GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATIEMATERIAAL

,
OOK YOOR U •

Schilterende eiken
fauleuil mel gobelin
beklede kussens, voor
de ongelofelijke voordeelprijs van

f 398,-

* handwerkartikelen
* wol
* kleinmeubelen
* badhandoeken.
* nieuwe sierkussens
* leuke pouffs, etc., etc.

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES
Paranapine
Grenen
Vuren
- DEUREN
- GIPSPLATEN
- SPAANPLAAT
- CREOSOLPALEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT
BALKHOUT

ROYAAL TIENERBURO
in im., granan. Als mee-

Komplete woninginrichting

neempakkel, beslaande
uil schrijfblad, ladeblok en boekenkast. Zplf

VAN DER VLIST

zo lang de voorraad
sirek!

Dorpsplein 7, Meerkerk, tel. 01837 - 1409

meenemen en montaran

:;;
E
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"De Meerplaats" te Meerkerk
biedt weI meer plaats, maar

.

MEERKERK - De eenvoudige nitnodiging, de hier en daar kleine telenrstelling vanwege het feit,
dat men als gemeente niet meer financiiHe middelen kon spenderen, kon de feestelijke stemming
die er zaterdag 18 oktober l.l. tijdens de opening van "De Meerplaats" heerste, niet wegnemen.
Een blijde mevrouw De Kiefte, de voorvechtster en door aUe sprekers a10m gewaardeerd
medewerkster, die altijd paraat stond om eigenlijk alles te doeo, wat er gedaan moest worden.
Een verheugde burgemeester den Breejen, die echter moest mededelen met lege handen te
komen. B & W hebben bloemen besteld bij de plaatselijke bloemenzaak aan het Dorpsplein, maar
zei de burgemeester: "de winkel zit op slot". (Jammer, maar er zijn tach elders nog wei bloemente
koop ?)
Nadat vele genodigden in de oude zaal zich
verzameld hadden, opende mevrouw de Kiefte
de deur van de nieuwe vergaderzaal.
Na een kort woord van mevrouw De Kiefte,
waarin zij zei dat men nooit oude schoenen
moet weggooien (zie het resultaat) en dat .zij
hoopte dat "De Meerplaats" de funktie zal
vervullen van meerplaats.
Burgemeester den Breejen had graag bij de
opening van de zaaldeur willen zingen: in naam
van De Kiefte doe open de deur".
"Deze zaal is een aanwinst veer Meerkerk. Het
is een prachtige zaal geworden. Wij, als
gemeente, hebben oek de buren uitgenodigd
vanwege hun tolerantie bij de eventuele
geluidshinder.
De kosten van deze bouw hebben f 220.0000,bedragen.
Familie den Hartog tracht een goed beheerder
te zijn, ik wens u veel sukses", aldus
burgemeester den Breejen.
Voorzitter Kooiman van de Verenigingsraad
haalde aan dat de enquete had uitgewezen dat
men de bouw niet duur wenste, maar goedkoop
en effectief.
"Het is meer geworden dan wij verwacht
hadden. Een woord van dank aan m'n mede teerd. Het verenigingsleven van Meerkerk had
bestuursleden, de T.D. en het beheerdersecht- graag een eigen thuis. Aan ons de taak "De
paar. De Verenigingsraad heeft zelf, door een Meerplaats" geed te doen-funktioneren", aldus
goed beleid. f 16.0000.- in dit gebouw gelnves- besloot de heer Kooiman.

A.annemer de Jong sprak namens aIle werkers:
"Onze firma heeft hier 4x verbouwd. Voor een
volgende keer houden we ons weer aanbevolen. Ik ben een beetje trots op dit gebouw. Ik
hoop dat dit gebouw een belangrijke plaats zal
gaan innemen".
Namens aIle ondernemers bood de heer de
Jong een envelop met inhoud aan.
De heer Priem merkte op dat hij in mei '79 had
legengestemd bij de vote ring van geld. doch dal
het een teken van goede democratie is, dat hij
toch het woord voerde.
"Ik feliciteer de gemeente, de Verenigingsraad en in het bijzonder u mevrouw de Kiefte
met dit mooie gebouw. Ik zou graag zien dat u
op mijn kosten een mooie kiok uitzoekt bij onze
plaatselijke horloger".
Wethouder P. 't Lam voerde als laatste spreker
het woord. "Hoe nu verder ? De liquiditeit van
de Verenigingsraad is nog goed. Het schetsplan van 1972 is uitgevoerd zoals u het nu ziet.
Wat blijft er over?
De wens van een grotere zaal. Mevrouw de
Kiefte u heeft heel erg veel voor de bouw van
"De Meerplaats" gedaan, ik hoop, dat we nog
lang. van uw inzet in Meerkerk mogen
profiteren", aid us het rustige betoog van de
heer 't Lam.
Hierna bleef men nog geruime tijd, onder het
genotvan een glaasje, bijeen.
De nieuwe zaal biedt ruimte aan ± 100
personen en zal in een zekere behoefte
voorzien. Het is een fraai geheel geworden met
een ruime garderobe. Terecht om blij te zijn.
Het is echter weI jammer, dat een nieuw
vloertje bij de ingang er niet meer af kon. Een
nieuwe vloermat had wellicht ook iets verzorgder gestaan.
Het zal wellicht voar de Verenigingsraad een
opluchting geweest zijn, dat nadat 's morgens
het gebouw aan de Verenigingsraad was
overgedragen B & W toch nog voor het "open
huis" zorgdraagden. Wellicht werd deze geste
gedaan van wege de bloemen !
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Gaat u veri oven ?
Informeer eerst eens hoe voordelig
ringen zijn bij

HET HUIS MET
DE KLOK
G. J. v.d. Vlies
Gore. str. 6 - leI. 01837-1424
4231 BH Meerkerk - Giro 624376

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI
Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

tevens het adres voor:

Quartz
voor Mannen.

* Eersle klas occasions van div. merken mel Bovag
garanlie
* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine

Van Ricoh. In een
sobere stalen kast
met double rand.
De schake1band is
van dezelfde kombinatie.

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

JUWELIER - HORLOGER

Burg. Sioblaan 1, Meerkerk, Tel. 01837-1315

HARRY MULDER
Voorstraat 21
Telefoon 01842 - 1650
GROOT - AMMERS

RICOH
A new trend In time

P.S.
Service is voor ons in goud
geschreven, of u een sieraad, klok of
horloge koopt, wij staan er borg
voor. Dat moet goed zijn.

.

FOTO v.d. DOOL
Gorcumsestraat 21 - Meerkerk
Tel. 01837-1463

Prestoprint Kleurenfoto's
binnen 2 dagen klaar.
Pasfoto's klaarterwijl u wacht.
Deelnemer O.V.M. aklie
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GROOTSTE

VOGELSHOW

21 ·22 nov

in Het Spant te Ameide.
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Burgerlijke stand
Meerkerk

GEBOREN:
1 oktober 1980:
Wilhelmina Magdelina, dv J. Versluis en N.
Bogerd, Tolstraat 1.
5 oktober 1980:
Jolanda Cornelia, dv P.C. van Dam en M.C. de
Groen, Bakkershof 20.
11 oktober 1980:
Karen, dv R. van Dijk en J. Klaassen,
Elzensingel 22.
27 oktober 1980:
Wilhelmina Margarethis, dv J.A.H. Versluis en
W.M.M. van Wijk, Tolstraat 14.

GEHUWD:
3 oktober 1980:
Stuij, Jan Willem, Dud 23 jaar, wonende te
Wijngaarden en Jongejan, Cornelia, oud 24
jaar, wonende te Meerkerk.
10 oktober 1980:
Hoogenboezem, Marinus Johannes, Dud 23
jaar, wonende te Giessenburg en den Besten,
Aagje, oud 23 jaar, wonende te Meerkerk.
10 oktober 1980:
Schenau, Hans- Bernard, Dud 22jaar, wonende
te Goiinchem en Kortiever, Sophia Alida, oud
22 jaar', wonende te Meerkerk.
.
24 oktober 1980:
van den Doal, Cornelis, Dud 28 jaar, wonende te
Meerkerk en van Rees, Jannie Johanna, oud23
jaar! wonende te Brandwijk.

24 oktober 1980:
Jacobs, Gerardes Johannes, oud 21 jaar,
wonende te Meerkerk en Schildmeijer, Alberdina, oud 22 jaar, wonende te Meerkerk.
31 oktober 1980:
Versluis, Catharinus, Dud 22 jaar, wonende te
Meerkerk .en van Dijk, Cornelia Wilhelmina,
Dud 20 jaar, wonende te Meerkerk.
23 oktober 1980:
te Zeist, van Dam, Antonie, oud 40 jaar,
wonende te Meerkerk en Prins, Jantje, oud 33
jaar, wonende te Elburg.
OVERLEDEN:
Geen.

o

Door aanschaf nieuwe machine's:

U zorgt voor een goed getypt of
getekend zwart model.

CREZtE

Maximum formaat 24 x 34 em.

Speciaal "Sneldruktarief"
Vanaf 100 exemplaren al vaa~
goedkoper dan kopieren en het is
veel scherper.
Uw drukker vandaag en morgen.

HUSQVARNA
TUINFREEZEN

Aveoto's
kuot Uoveral
tegeokomeo

TIJD VOOR
DE OPENHAARD !
--

Er is nu reeds een Husqvarna

Husqvarna maakt
tuinwerk makkelijk

motorkettingzaag voor
met elektronische
ontsteking en de
unieke
automatische
kettingrem.

f 567,-
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met haar nieuwe tuinfreezen voor beter en sneller
ploegen, eggen, maaien,
etc.

BLADHARK
KUNSTSTOF MET HOUTEH STEEL

VAN

.~

f9,95
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VOORf6,50
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'I LAM

Bazeldijk 19 ....:: 4231 ZB Meerkerk -

Tel. 01837 - 1810

E
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caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.

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

De "Overwaard" geeft een boekje over
magerzucht uit
GORINCHEM - Een dezer dagen verschijnt bij "de Overwaard" het hoekje: "in de ban van
vermageren _en dwang", met als ondertitel: "Fragmenten nit een v~rhaal over magerzucht
(anorexia nervosa), dwanghandelingen, hulp en de horizon van het herstel".
Magerzucht is een ziekte waarbij iemand niet wil eten, hoewel hij/zij wei honger heeft. De ziekte
vermagert soms zo erg dat er levensgevaar ontstaat.
De bedoeling van de uitgave van dit boekje is verbood ik mijn man tijdens mijn a1wezigheid
tweeledig, op de eerste plaats is de inhoud een in ons eigen ,huis te verblijven, het moest en
voorbeeld van de problemen waarmee "de zou schoon blijven.
Overwaard" als hulpverleningsinstelling in Na een hevige woordenwisseling is hij met ons
aanraking komt. Op de tweede plaats wil het zoontje naar zijn moeder gegaan in een andere
meer bekendheid geven aan de ziekte mager- w:::..::o:;o~n:!:p::.la::.a::.t:::s;..'
.,......--.,.--.,.
_
zucht.
..
..
Bet ergste vind ik die vervelende kranen in
Het ~oekJe IS ges.chr~ven door Mana de Groot, huis, want ik kan wel een kwartier naar een
een Jon~e vrouw"dIe zelf heeft ge~eden aan kraan staanturen of die wel afgesloten is;
"anorexIa nervosB; en dwanghandehngen. Hethierna weglopen en dan heb ik nog geen
verhaal bestaat Ult twee gedeelten: een beeld
k h'd 1 h"
I d' ht .. d
'k
van het verloop van haar ziekte en fragmenten ze er ~~ 0
~J we
~c
~s, an .fl.a 'l. weer
uit haar dagboek. Beide gedeelten worden in- naar d~e kraan staan staren tot m~Jn ogen er
en uitgeleid door Hans Nobel, de psycholoogdie van b~anden.
.
.
haar in haar genezingsproces heeft. begeleid. Op z.o n mo"!'ent denk ~k vaak, als ~k op dez.~
Zelf heeft ze tijdens haar ziekte tevergeefs man~e: tacht'l.g moet worden, hoeft dat voor m~J
gezocht naar ervaringen van (ex-) patienten. e:-c_h_t_n_'_e_t_._,,-,,--.,.
_
Ze wi! op deze manier mogelijke andere Die morgen heb ik gekozen om te vechten en
mensen die aan deze ziekte Hjden, bereiken en nog eens te vechten en te proberen er echt met
mensen uit de ,omgeving.
besef aan verbetering te gaan werken om er zo
misschien toch bovenop te komen.
•
Het enige wat nu voor mij telde was het leven.
Hierna ben ik iedere dag iets meer gaan eten.
Ieder uur nam ik iets. Ik heb dit volgehouden.
Na 14 dagen was ik al 4 kilo aangekomen.

ti

In het boekje is opgenomen de informatiefolder van de Stichting Anorexia 'Nervo,sa.
Daarin staan wetenswaardigheden, betreffende symtomen, mogelijkheden tot genezing,
mate van v66rkomen van de ziekte enz.
Het zij hier nag vermeld dat "de Overwaard"
een echte eerstelijnsinstelling is. De hulpverlening beoogt daarom: (meestal) niet zeer
specialistisch gericht te zijn op bepaalde; wat
uitzonderlijke, klachten.
De hulpvraag van anorexia nervosa.;.patienten
is dikwijls een erg moeilijke, die dan ook vaak
door andere meer gespecialiseerde instellingen
behandeld zal worden. Dit geldt ook voor een
aantal andere klachten.
"
Wanneer elders beter hulp geboden kan
worden, zullen .de medewerkers van "de
Overwaard" niet aarzelen dit metu te
bespreken en u, wanneer u dat wilt, daar
naar toe te verwijzen.
Enkele citaten uit het boekje:
Ongeveer 4 jaarnadat de ziekte begonnen is,
trok ik zo bij mijn ouders in. Ik toen nog slechts
78 pond bij een lengte van 1 meter 74. Met de
huisarts was afgesproken dat deze kuur maar
14 dagen mocht duren. Hierna moest er enige
toename van gewicht zijn.
Ondanks dat ik met de dood in de schoenen liep,

Mijlpaal bij de Stichting
Nederlandse Middenstands Spaarbank
AMEIDE - Een dezer dagen behaalde de
N ederlandse Middenstands Spaarbank aan
ingelegd spaartegoed een bed rag van 2 miljard.
De N.M.S. werd in 1927 opgericht en in 1976 kon
het Ie miljard aan spaartegoed in de boeken
van de Spaarbank worden bijgeschreven.
In slechts 5 jaar tijd werd het tweede miljard
bereikt. Een steeds groter aantal spaarders
schenkt haar vertrouwen aan de N.M.S. en
openen spaarbankboekjes.
De N.M.s. belegt de haar toevertrouwde gelden
in hypotheken, effecten en onderhandse
leningen konforrn de richtlijnen van de
Nederlandse Bank N.V.·
De Nederlandse Middenstands Spaarbank is de
grootste dochterinstelling van de N.M.B., u
weet wei, de bank die met u meedenkt.
De N.M.S. is een van de weinige spaarbanken,
welke landelijk werkzaam is. In de spaarbankwereld behoort de N.M.S. tot een van de vijf
grootste spaarbanken. De spaargelden worden

Na het gesprek met de psycholoog ben ik erg
uitgelaten naar huis gereden, het was een fijn
gesprek. Ik ben met m'n zoontje bij mijn
moeder koffie guan ·drinken. Toen mijn man
me om vij! uur kwam afhalen, was ik nag
steeds blij.
De therapiegesprekken vormden enige tijd een
belangrijk baken voor haar. Zij hielden haar als
het ware in de juiste koers. In de gesprekken
richtten wij ons op de dwanghandelingen en
angsten. Een belangrijk nevendoel vande
therapie was het doen toenemen van zelfver~
trouwen en assertiviteit.. Via de gesprekken
vond Maria erkenning voor de aanvankelijk
schuchtere pogingen om nieuwe inhoud aan
haar Leven te geven.
Ik heb net het boekje "In de ban van
vermageren en dwang" uit.
Ik ben ontroerd, dankhaar, opgetogen en ik wi!
jullie dat laten weten.
Ik heb zoveel kontakten die in de situatie
verkeren waarin Maria was toen zij diep in de
ellende zat. Ik ben Maria zo d~nkbaar dat zij
haar troosteloze situatie op papier heeft gezet
zodat anderen zullen weten dat zij het niet
alleen hebben. Ook voor de omgeving van veel
mensen- met A.N. is het zobelangrijk dit te
lezen zodat zij wat begrip voor het zo
"irritante" gedrag krijgen.
Citaat uit de reaktie van de heer R. Sieders,
vader van een A.N.-patient en oprichtervan de
Stichting Anorexia Nervosa.
Het boekje is te verkrijgen bij boekhandel
Crezee, Dam 6 Ameide, telefoon 01836 - 1229.

aangetrokken via een net van zelfstandige
agenten.
Deze agenten zijn goed ingevoerd in de
financiele wereld. Hun werk berust op een
vertrouwensbasis met de klient en zij zijn
veelal assurantie"':'tussenpersonen, makelaars
en administrateurs.
Voor alle moderne spaarvormen kan men bij
een N.M.S.-agentschap terecht, terwijl de
agent tevens bemiddelt in hypotheken en
financieringen.
De N.M.S. verwacht oak in de toekomst haar
doeI5t~lling_ van het bevordereri vande
spaarzin met sukses te kunnen blijven vervullen.

Op 22 november a.s. houdt de Geref.
Vrouwenvereniging weer haar hazar t.b.v.
de nieuwbouw van de Geref. Kerk.

De deuren van d"e voorste hal van firma v.d.
Zouwen, Paramasiebaan 10 zijn van 2 tot 10
nur 's avoods open.
Kom, kijk, koop en waag een gokje.
,

Bloemenmagazijn
"Marja" Ameide
Sij deze delen wij u mede, dat wij met ingang van 10 november
1.1. onze zaak hebben overgedaan aan de familie Kersbergen.
Mijn vrouw en ik danken u hartelijk voorde fijne manierwaarop
wij met u zaken hebben mogen doen.
Wij hebben dit altijd zeer gewaardeerd.
Onze opvolgers, de familie Kersbergen, bevelen wij hartelijk
bij u aan.
MARIE en JAAP VERVEER

Ameide, november 1980.

Nu Sint weer begint te bedenken,
wat hij zoal zal schenken,
loopt hij voor een Iieve vriendin
vast even de schoonheidssalonin.
Er zijn daar zoveel mooie dingen,
dat hij echt wei iets kan vinden.
Eenl kleur of een geur kan altijd
bekoren.
Of een mooie "bel" voor in haar oren?
En als Sint echt niet kan beslissen.
is er ook "de bon".........en die kan
nooit missen.

Schoonheidssalon

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

De 80-jarige firma Mesker te Ameide
AMEIDE - Het gebeurt niet iederjaar, dat we een melding kunnen maken van een bedrijf dat 80·
jaar bestaat.
De meeste bedrijven gaan of in andere handen over of ze heifen zichzelf op.
Dat het geslacht Mesker een oud geslacht is dat steeds in de handel heeft gezeten bemerk je
wanneer je praat met de huidige direktie.
De zaak Mesker is een traditionele zaak en
daardoor een unieke plaats in onze omgeving
aan het innemen.
Ook nu nog gaat "men de boer op" en bezoekt
men de weekmarkten in Gorinchem en
Schoonhoven.
Meubelen en woninginrichting vormen het
hoofdbestanddeel. Daarnaast voert men het
gehele textielvak en een afdeling herenkonfektie. Uniek is dat men naast de verkoop van
werkmanskleding, werkmanskledingstoffen
per meter. verkoopt.

Oprichter Johannes Mesker begon in 1900 zijn
handel eerst met een kruiwagen, daarna met
een hondekar en vervolgens met een hittekar.
Nadat men begonnen was in de van Puttestraat, verhuisde men naenige jaren naar de
Nieuwstraat om uiteindelijk zich definitief te
vestigen in de Fransestraat.
Reeds in 1920 reed men door onze Waard met
een T-ford welke omgebollwd was door de
plaatselijke dorpssmid Perk. In de zaak Mesker
kwamen in de jaren twintig/dertig de zonen
Johannes' - Piet - Adrianus en Henk, die in de
winkel werkzaam waren of met auto's de boer
opgingen of markten bezochten.
De winkel heeft, na diverse uitbreidingen, nu
een oppervlakte van ± 200 m 2 en de showroom
± 350 m 2 • De laatste aanwinst in de showroom is
het kamerbreed tapijtrek met 20 rollen.
De huidige direktieleden zijn: Piet van Adrianus, Piet van Piet en Johan van Hendrik.
Ab van Johannes zit niet meer in de zaak. Hij is
in de jaren zeventig, na zijn brevet aan de
Hogere Texiielschool behaald tehebben, naar
Canada .. geemigreerd en bezit daar enige
meubelzaken.

AMEIDE - 2 oktober 1.1. herdachten, in
huiselijke kring t de heer en mevrouw J.
Rietveld en B. Rietveld-van den Heuvel, Pro
Marijkeweg 21 te Ameide, dat zij 50jaar in de
echt waren verbonrlen.
Dit sympathieke, krasse, echtpaar verzocht ons
vriendelijk iedere publiciteit achterwege te
laten.
Natuurlijk respekteren wij dit verzoek.
Familie Rietveld alsnog, namens aIle lezers,
nog vele goede jaren toegewenst.

Mocht u nog wollen Jagerondergoed en
flanellen hemden dragen dan zult u bemerken
dat men daar goed in gesorteerd is.
We wensen onze 80~jarige firma Mesker veel
sukses.
Aan de noeste werkers Piet van Adrianus, Piet
van Piet en J ohan van Hendrik zal dat niet
liggen.

Bouw Gereformeerde
'Kerk te Ameide
vordert gestaag
AMEIDE - De bouw van de Gereformeerde
Kerk aan de Prinsengracht· vordert gestaag.
Het gebouw isnu glasdicht, zodat er door
vrijwilligers ook in de avonduren gewerkt kan
worden en menniet meer aIleen van de
zaterdag afhankelijk is.
Honderden uren zijn er reeds door de
vrijwilligers gewerkt.
Met veel enthousiasme wordt er door de doehet-zelvers aan gewerkt.

~.
(

ADVERTEREN KOST GELD

~

50-jarige
echtvereniging

,

~

NIET ADVERTEREN KOST MEER
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SIN·T NICOLAAS AANBIEDINGEN
Eiken T.V.-kastjes; diverse uitvoeringen. 80 breed, vanaf
Pracht eiken salontafel met plavuizen. van 625,- voor
Grenen buro, bladmaat 1.00 X 60, van 198,- voor

EN

VELE

Pracht tapijt

450,-

129,-

KLEIN MEUBELEN

NIEUW. Katoen en beige frise.
NU

349,-

115,- p.m., 400 breed.

OP HEREN- EN DAMESNACHTKLEDING

5,- K 0 R TIN G
OP KINDERNACHTKLEDING EN
HEREN OVERHEMDEN

2,50 K 0 R TIN G

.

.

esker
eubelen
anufakturen
Fr8nseslr881 15 - AMEIDE lei. 01836-1235-1453-1461-1773
Deelnemer Sint Nic. aktie.

Hoogste punt woningen plan Aaksterveld
in Ameide bereikt

maximaal f 44.000,· is het kopen van zo'n
woning erg aantrekkelijk geworden.
De twee types woningen die gebouwd worden'
zijn de. z.g. "tuinkamerwoning" en "Meanderwoning". (Met een inhoud van ± 360 m 3). Beide
woningen hebben een hal, woonkamer, keuken en toilet op de begane grond. Op de
verdieping bevinden zich drie slaapkamers en
een badkamer. En onder de kap een ruime
zolder, eventueel om te' bouwen tot slaapkamer.
Het grote verschil van, deze twee soorten
woningen is dat de tuinkamerwoning het
zitgedeelte aan de tuinkant (achter) heef!.
Voor verdere inlichtingen kan men zich altijd
vervoegen bij de heer Mulckhuyse.

AMEIDE Vrijdag 17 oklober is door
burgemeester C. Bakker reeds de vlag gehesen
ten teken dat het hoogste punt in plan
Aaksterveld is bereikt.

De Nederlandse Bond van
PIattelandsvrouwen
afd. Ameide en Tienhoven
Het betreft hier de bouw van 29 stuks
premiekoopwoningen (klasse A) en 8 stuks
woningwetwoningen, het z.g. "Plan Aaksterveld Fase Twee".
Met de bouw van deze woningen, welke
gebouwd worden door bouwbedrijf K. Mulckhuyse te Ameide, in samenwerking met
Architecten Buro E. Scheurs te Vinkeveen. In
mei werd begonnen. Op de twintigste van die
maand was de officiele start met het slaan van
de symbolische eerste paal.
En vanaf die datum is het heel suel gegaan. Na
de bouwvakvakantie waren deze woningen
reeds op verdiepinghoogte, waarna de zoldervloer snel voIgde.
.
En nu is het dan ZQver dat het hoogste punt
werd bereikt.
Bij gunstigweer zal alles nog voor de winter
onder kap zitten en als dan alles volgens plan
verloopt zullen de eerste woningen reeds half
rna art 198! opgeleverd worden.
Hoewel de meeste premiekoopwoningen al
verkocht zijn, zijn er nog enkele te koop. De
prijs van deze woningen ligt rond de f 130.000,Daar de regering de premies verhoogd heeft tot

SHARP
rekenmachines
reeds vanaf

30,-'f/6'

AMEIDE/TIENHOVEN - Op woensdag 22
oklober j,l, Irad op de maandelijkse konlaklavond van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Ameide/Tienhoven de
solo-toneelspeelster mevrouw Aafje Top op,
met het stuk "Bloemen voor Ada Harris", van
de schrijver Paul Gellico.
Aafje Top wist door haar sublieme vertolking
van de verscheidene personages de zaal tot het
uiterste te boeien. Dat aIle aanwezigen zeer
van deze avond genoten hebben, bleek uit de
vele reakties die wij mochten ontvangen.
Woensdag 19 november a.s. zal de heer Meyer,
direkteur van de posterijen te Gorinchem,
onze Ieden in Het Spant vertellen over het "weI
en wee van de P.T.T." Aanvang 19.45 uur.
Het zal zeker een interessante avond worden,
aangezien in dit aparte wereldje zich veellief
en Ieed kan afspelen.
Nieuwe leden zijn ook van harte welkom en
kunnen zich opgeven bij het bestuurslid
mevrouw L. Kinds - Mulder, Broekseweg 61,
Ameide, lelefoon 01836 - 2007.

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL. 01836-1229

Tegen inlevering van onze voordeelcheque
NU 25,.

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart
Cafe-Petit-Restaurant

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

Discotheek
"De Raedskelder"

t

Vrijdag 21 nov.
Zaterdag 22 nov.
Chr. Dameskoor
"Hosanna"
vierde 30-jarig bestaan
AMEIDE - Ter ere van hun 30.jarige
jubileum, heeft het Chr.dameskoor "Hosanna" zich nieuwe.jurken aangeschaft.
Van dit 261eden tellende koor zijnzeven dames
al die 30 jaar trouw lid gebleven te weten:
mevrouw Mesker, mevrouw Hamoen,me~
vrouw den. Oudsten, mevrouw v.d. Ham,
mevrouw Willemse, mevrouw van Kooyen en
mevrouw Terlouw.

l

Grote jubileum-tentoonstelling van Vogelvereniging "Ons Genoegen" in Het Spant te
Ameide.

Cafe - Petit-Restaurant

LEKZICHT
biedt V.v. Ameide
massagetafel aan

en trouwe supporters vail v.v. Ameide, hebben
de voetbalvereniging Ameide t.g.v. het nieuwe
sportkompleks een draagbare massagetafel
aangeboden.

AMEIDE - Ellen en Co van der Laan,
eigenaars van cafe .. petit-restaurant Lekzicht-,-

Het jubileum werd onder elkaar gevierd met
een uitgebreide broodmaaltijd.
Namensalle lezers van "de Wegwijzer": van
harte gefeliciteerd met het jubileum en met de
nieuwe jurken.
Een zeer prakties geschenk, hetwelk voorzitter
K. van Oort gaarne in ontvangst nam.
Op de foto de guIle geveren een blij verraste
voorzitter.

Alles moet weg, daarom
deze hele maand
25% KORTING

I

op drogisterij- en parfurmerie artikelen.

10% KORTING
op reformartikelen en lederwaren

35% KORTING
op aile goudan en zilveren sierraden

25% KORTING
op klokken, keukenklokken en wekkers

30% KORTING
op verzilverde artikelen, miniaturen,
schalen, enz.

Zonnebrillen
HALVE PRIJS.
Nog 3 paar Dr. Scholl

SANDALEN
maat 41 en 36

HALVE

PRIJS

Restanten behang

HAL V E

P R IJ S

Verf

40% KORTING

J. F. Th. 810m
Dam 11

Ameide

_------1

± 300 vogels in Het Spant, 21 en 22 nov., op de jubileum-tentoonstelling van
"Ons Genoegen" te Ameide

Nieuws van de C.P.B.
afd. Ameide en Tienhoven
AMEIDE/TIENnOVEN - Maandag 20 oktober j.l. had de C.P.B. voor. haar leden een
kreatieve avond georjZ'aniseerd. Nadat eerst het
huishoudelijk gedeelte afgewerkt was, kregen
ooze vier gast~n het woord.
Allereerst mevrouw Ramos uit Langerak, die
ons het een en ander vertelde over volksschilderkunst. In het kort vertelde zij over de
herkomst ervan en wat er allemaal mee te doen
is.
Vervolgens mevrOllW Raoy uitAmeide, die ons
vertelde over haar hobby, spinnen ,en weven.
MevrOllW Bogaard uit Hoornaar komt met
macrame-werk. Ze vertelde oak wat over een
zelfgemaakt wandkleed, welke in de zaal was
opgehangen.
Tenslotte mevrouw Brittijn uit Vianen, die een
gezellig praatje hield over haar grote hobby,
borduren. Ze vertelde op geestige wijze hoe ze
tot dit werk gekomen is en wat ze in de loop der
jaren al aan schilderijen, poppen, doos/'es,
korsages e.d. gemaakt heeft. Ze ontwerpt ales
zelf en maakt nooit gebruik van kant en klare
patronen. Ze had erg veel van haar werkstukken meegebracht welke overzichtelijk stonden
opgesteld, zodat na de pauze iedereen van haar
werk genieten kon. Het is fantasties wat er te
zien was. We kunnen haar metrecht een naaldkunstenares noemen.
We konden nu ook de andere stands bezoeken,
die in de zaal opgesteld stonden.
Mevrouw Kooy demonstreerde de technieken
van het spinnen en raam weven. Voor dit

laatste was zoveel belangsteIIing. dat ze met
acht Ieden eenkursus raamweven gaat
organiseren.
Mevrouw Ramos liet ons zien wat voIksschilderen is en maakte enkele werkstukjes. Ze
had ook enkele werkstukjes meegebracht, om
ons een idee te geven, wat er aUemaal mee te
maken is.
Mevrouw Bogaard had haar stand ingericht
met allerlei dingen die ze met mac:rame
gemaakt had, bloemenhangers, kapje voor een
schemerlampje e.d. en niet te vergeten het
fraaie wandkleed.
,Ze deed aktief mee, door aan leden diverse
knooptechnieken uit te leggen. Ze hati ook

enkele boekjes meegebracht waarin we aUes
konden lezen en zren over dit werk.
am tien uur, toen iedereen de stands bezocht
had, en tevens had genoten van al deze
kreativiteit, was er nog gelegenheid tot het
stellen van vragen.
De presidente bedankte de vier gasten heel
hartelijk, en overhandigde hen een boekenbon
en een fraaie bos bloemen.
We kunnen terugzien op een ontspannende en
toch leerzame avond.
De volgende vergadering hopen we te houden
op D.V. 17 november. De heer J.n. van Dijk uit
Werkendam zal dan een lezing houden over
jeugdkriminaliteit.

Wijnproefavond in
slijterij 't Fortuyn

De heer van Domburg wist het publiek
duidelijk te maken dat wijn heus niet
"moeilijk" is. Vooral door te leren proeven,
omdat ieders persoonlijke smaak verschilt en
meteen beetje kennis, is het voor iedereen
mogelijk om een bij hem of haar passende wijn
in iedere prijsklasse te vinden.
Onze welgemeende komplimenten aan mevrouw A. Plieger voor de organisatie van deze
avond.

AMEIDE - Op donderdag 23 oktober j.I. had
mevrouw A. Plieger van slijterij ,,'t Fortuyn"
weer een wijnproefavond georganiseel'd.
Mevrouw Plieger organiseert deze avonden al
enige jaren en onder deskundige voorlichting
van de heer A. van Domburg kon het 40
personen tellende gezelschap ook nu weer
genieten van een uitgeselekteerde voorraad
wijn.
Behaive dat deze avonden erg verzorgd en zeer
sfeervol zijn, kan men op zo'n avond ook een
beetje kennis opdoenomtrent allerlei soorten
wijn en wordt men voorgelicht over b.v. de
manier van proeven.
Want velen voelen zich op het gebied van wijn
nogaltijd onzeker voor wat betreft de keuze en
de kombinaties met hapjes en gerechten.

"De Wegwijzer"
is deze keer weer uw
Wegwijzer

Heerlijk avondje is weer in zieht,
en met onze gesehenkenkeus
altijd geslaagd !
VOOR GROOT EN KLEIN EEN KEUR AAN ALLERHANDE
TEXTIELGESCHENKEN.
* PULLOVERS - VESTEN - SJAALS met BIJPASSENOE MUTSEN.

* Voor elk wat wils in HANOSCHOENEN.
* VeeI soorten NACHTHEMDEN (NU REEDSVANAF f 20,95)
* Prachtige DUSTERS EN HOUSECOATS.
* De laatste mode in DEKBEDOVERTREKKEN (Pasteltinten van CinderellaIdeens - Irisette)
* De veel gevraagde DEKBEDDEN, BIJ ONS f B5,- (NORMALE PRIJS f 120,-)
MAAR OOK OP HET GEBIED VAN DE WONINGINRICHTING
GEZELLIGE GESCHENKEN
* GROTE KEUS IN KLEINMEUBELEN EN.......GULDENS BENEDEN DE NORMALE PRIJS.

*
*
*
*
*
*

HALMEUBELS met BIJPASSENDE SPIEGELS.
Diverse overal te gebruiken LADENKASTJES in diverse maten.
BLOEMENZUlLEN.
~St:.
LEKTUURBAKKEN.
~fl~
Zeer mooie DAMES- EN HERENFAUTEUILS.
~ sU s {(Ie\
MODERNE en OOSTERSE TAPIJTEN.
\.1-"t\ege\_le~~e{\'
LOOP EENS RUSTIG ROND EN OVERTUIG UZELF.
~\{\9~~\\ge ~l
~1a.C

5 T REEF K ERK
Fransesstraat 7 -

Ameide

-

Textiel- en woninginrichting.
Tel. 01836 - 1212.
Deelnemer Sin!. Nicolaas aktie.

Kruiwagensen
zakken vol
kado's
de zaak waar u altijd welkom bent en lekker
rustig kunt rondkijken, alvorens een keus
te maken.
Foto- en filmkamera's
Foto-albums
Fotolijsten in aile maten
en modellen
Ballpoints
Vulpennen

Kinderboeken
Pockets
Romans
Spellen
Kantoorartikelen

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL. 01836-1229

_.
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boomkwekerijen/hoveniersbedrijl

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

:.=1:1
C

N

Vanzelfsprekend verzorgen wij oak graag uw overige

Z

beplanting.

c:::»

Geopend: vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag.

:J

GEEN CASH AND CARRY
WEL DE GOEDKOOPSTE !

CD

DE SINT IS WEER
IN AANTOCHT
WIJ ZIJN ER OP VOORBEREID, ONZE VDORRAAD IS ENORM.
Spellen, puzzels (Jumbo, MB), bouwdozen
(Heller, Matchbox, ERTL.), miniaturen (Britains, Corgi, Siku, Matchbox), lego, playmobil,
fischerprice, ministek, poppenwagens, poppen, pluche dieren, sjoelbakken, voetbalspellen .
Verder veel huishoudelijke en luxe kadoartike-'
len.
En hebt u niks om bij de schoorsteen te zellen?
Wij hebben ook klompen, laarzen en pantoffels.

J. van MAZIJK
Lexmond -

Telefoon 03474 - 1305

KOM EENS, GEHEEL
VRIJBLlJVEND, LANGS
OM NAAR ONZE NIEUWE KOLLEKTIE
HI-FI en K.T.V.-APPARATUUR TE KIJKEN C.Q. TE LUiSTEREN
AUDIO - RACK
PHILIPS
Tuner AH 799
Deck N 5546
Platen AF 887
Rack AH 009
TOTAAL
KORTING

1200.965.555.500.-

AUDIO - RACK
RS 1020

3220.1225.-

NOTEN UITVOERING.
VOOR FRONTPLAATBREEDTE 42 em.

NU 1995,HET ZELFOE RACK MET AFSTANOSBEOIENING
TOTAAL
KORTING

1 tuner amp!. 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.-

3620.1425.-

NU 2195,-

NU 1330,Ook los leverbaar.

VIDEO STAAT GEREED VOOR
DEMONSTRATIE

Videocassetterecorder VR 2020
-

-'- 110 0 beeldbuis; volledig getransistoriseerd chassis
- druktoetsen voor direkte alstemming op 12
voorkeurzenders

-

-

AFC met LED-indikatie ter voorkoming van alstemverloop
Irontluidspreker
muziek/spraak-schakelaar
greene knop: ideaalinstelling van beeld
26 C5 100S/00Z: notemotiel
NU 1779,-

-

draagbaar kleurentelevisietoestel met verzonken handgrepen.
90 0 - .. black matrix"-beeldbuis; volledig

-

tip-druktoetsen voor direkte alstemming op

-

V 2000 videorecording-systeen 2 x 24 uur ononderbroken opname- en alspeeltijd
Voorkeuze voor 26 kanalen

-

Voorprogrammering van 5 kanalsn veor opname

-

met klok. over een periode van 16 dagen
Direkte bedieningslunkties door elektrische
sturing
"Go-To"-funktie
Mogelijkheid voor alstandsbediening
AIm.: 54 x 3e.5 x 15.2 em (hxbxd)
NU 299~,-

getransistoriseerd chassis

-'-

-

12 voorkeurzenders
AFC tar voorkoming

van afstenwerloop
uitklapbare. dubbele telescoopantenne
gewicht 17.8 kg.
2 meter netsnoer op haspel, met eurosteker
Irontluidspreker
muziek/spraak-schakelaar
16C 927/005: zllver
NU 1255,42 em. beeld

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

Wegwijzerbokaal

Bloemenmagazijn "Marja"
wordt
Bloemsierkunst Ron Kersbergen
AMEIDE - Het heeft toch altijd iets weemoedigs wanneer een zaak in andere handen overgaat.
De ene generatie gaat, de andere komt. Maar wanneer je met Jaap Verveer prsat en hij zijn
"piepjonge" opvoIger voorsteIt, dan is de weemoed snel over, want de 24 jarige opvolger Ron
Kersbergen met zijn vrouw Annie geven je, door hun enthousiasme en jeugdig elan, daarvoor
geen tijd.
uit Tienhoven (niet aan de Lek, maar bij
Maarssen).
Vanaf zijn 14e jaar werkte Ron reeds in de
bloemen. Na de vakschool, waar het diploma
bloemsierkunst behaald werd. werkte hij o.a.
bij Delpeut (Vianen), v.d. Kam (Bilthoven) en
enige andere zaken. In de avonduren behaalde
hij zijn diploma's Mavo en Middenstand.
Op onze vraag of hij het in deze tijd nietriskant
vindt een zaak te beginnen, antwoordt hij: "Je
moet niet altijd eendonkere bril dragen, er zijn
wei eens redenen dat te doen, maar wanneer je
kwaliteit levert, scherp prijst en bovendien
niet te b,eroerd bent om je handen uit de zakken
te halen, dan is er heus wei een boterham te
verdienen" .
"We zijn jong en willen hard werken en
bovendien, ons yak is onze hobby en dat hopen
we te mogen bewijzen, door onze bloemJaapVerveer, 35 jaar geleden met zijn vrouw
stukken en bruidswerk. Wij stellen hoge
Marie, zander vergunningen in de Nieuwstraat
kwaliteitseisen, .ciat mogen onze klanten ook
begonnen. Jaap. voor het broodbeieg nog 1 dag
doen.
werkend voar een verzekeringsmaatschappij t
Wij hopen ook, in de omgeving te blijven
vertelt graag over yroeger en terecht, want hij
leveren", aldus een enthousiaste Kersbergen.
heef! een mooie bloemenzaak opgebouwd door
28 november openen zij, na de verbouwing,
hard werken en bovendien nog avondstudie,
Bloemsierkunstzaak Ron Kersbergen (v /h
zoals: middenstandsdiploma en vakdiploma's.
Jaap Verveer).
Na de Nieuwstraat verhuisde men naar de J. W.
van Puttestraat, waar 2 maal een drastiese
De familieKersbergen wensen wij heel veel
verbouwing plaatsvond.
sukses en goede zaken en tot de familie
Ron en Annie Kersbergen komen uit Utrecht,
Verveer, hoewel Jaap halve dagen bij Ron
waar zij, door sanering, hun bloemsierkunstblijft werken, zouden we willen zeggen: "Ga
zaak van de hand hebben gedaan. Hun wens
het nu maar iets kalmer aan doen, het is jullie
~ing uit naar een leuk dorp, want Annie komt
van harte gegund !"

ALLE SOORTEN SLEUTELS

,,'t ii?trluinktltjt"
J.W. v. Putlestraal65 - Ameide - Tel. 01836-1277

NAT U U R L IJ K

,•

Voor 5 december is er voor "hem" of
voor "haar" altijd een fijn geschenkte
vinden bij de kapper.
Kom er maar eens om !
Wij adviseren u graag.

Geef anders eens een kadobon, dat
slaagt altijd !
Uitgebreide kollektie Wills make-up
artikelen.

KAPSALON

DE WIT
Molenslraat 5, Ameide, tel. 01836-1464

AMEIDE - De Wegwijzerbokaal zal dit jaar op
h'et nieuwe Sportkompleks Meihoven te Amei~
de worden gespeeld.
S. V.M. uit Meerkerk heeft spontaan aan de
v.v. Ameide de organisatie voar dit toernooi
overgedragen.
De voorbespreking met het bestuur van v.v.
Ameide heef! inmiddels plaatsgevonden.

Op de foto enige bestuursleden die
organisatie ter hand zullen nemen.

NIEUW!!!

BOEKENHOEK
Rien Poortvliet: Van de hakop de tak

59,50
CREZEE, AMEIDE
, B.V.

Wacht niet te lang,
morgen kan te laat zijn !

Tijd om een
nieuwe
agenda aan
te schaffen.

vorstbescherming-kontoQle.
batlerij-kontrole
banden-kontrole.
uitlaat-kontrole.
verlichting-kontrole.

Ook de kalen1ers
voor 1981 zijn
weer binnen
zoals:

Tevens bij iedere nieuw gemonteerde
accu, band, uitlaat en komplete antivriesvulling een GRATIS pakketje KERST-EN
NIEUWJAARS wenskaarten.

(De gebruikelijke kortingen blijven geldig).

DE RIEN POORTVLlETKALENDER
ANTON PIEKKALENDER
KERKEPADKALENDER
en vele anderen.

Eim de

Groot

b.v.

Blillt loch voordellger !
Industrieweg

4,

tel. 01836 - 1402.
Deelnemer Sint Nic. aktie.

Nog 2 maanden
en dan is het
alweer bijna
1981.

Laat uw auto NU "winterhard
maken.
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

de

Ameide,

CREZEE AMEIDE B.V.
'-'M~'

,

TE:~

,'836
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PAARDENMARKT
wielerronde sukses
AMEIDE - Vijf en twintig Ameidese wiel·.
renners hebben meegedaan aan de Paarden..
markt..wielerronde.
Het was een wielerronde waaraan organisatorisch enige schoonheidsfoutjes kleefden,
doch die een volgende keer zeker niet meer
zullen voorkomen gezien het fanatisme welke
de renners aan de dag legden.
.

Het rennersveld.

De winnaars: Herraty, Versluis en Plieger.

Dat het een sterk rerinersveld zou zijn was
bekend, want Ameide heef! vele bekende
prominente· wielrenners binnen haar veste,
zoals Arie Versluis, Gerrit Plieger, Andre
Tukker en nog vele anderen.
Voar het rennersveld een onbekende, te weten
de Engelsman Herraty (in Ameide wonend)
deed de eerste ronden iedereen versteld staan.

Hij eindigde als derde en gaf hiermede de
ronde een enigszins internationaal tintje.
Winnaar buiten mededinging (op eigen verzoek) werd Arie Versluis en tweede Gerrit
Plieger.

o

Lexmond en de zakenman en musicus
J. Hamerling
LEXMOND - Woninginrichting v/h J. Hamerling staat op de winkeldeur van "De Beurs".
Als je aan de andere zijde van de straat kijkt zie je een winkelpand waarop staat Manufacturenhandel J. Hamerling.
Dan vraagt men zich af: "wie is deze J. Hamerling ?"

De stemming zat er 's avonds tijdens de
feestavond goed in. De winnaar Arie Versluis
ontvangt uit handen van de heer Wim van Dijk
(de stimulator van diverse evenementen) de
wisselbeker.

Die Goede
Oude Tijd
Het nieuwste boek van
ANTON PIECK
en LEONARD HUIZINGA

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

•

TEL 018361229

Voor zeer velen inde streek geen onbekende.
Want dezezeer vitale 69 jarige Jan Hamerling,
die reeds 45 jaar geleden de zaak van zijn vader
J ac. Hamerling overnam en een kleinzoon is
van W. D. Hamerling, de oprichter van de
manufacturenhandel, dan bemerk je tijdens
het gesprek, dat Jan het derde geslacht
Hamerling is die de direktie voert.
"Opa Hamerling begon met 4 zonen de zaak, en
wei aan de Lekdijk 16. De dijk, de Dorpsstraat
en de winkel waren toen, het zal ongeveer 115
jaar geleden zijn, op gelijke hoogte, na
ongeveer 10 jaar daar gezeten te hebben werd
de dijk ca. PI, meter verhoogd.
Toendertijd gingomen met eenransel de boer
op, dit is een heel grote rugzak (± I X 1I, meter)
waardoor men een stok stak en zo liepen de
zoons de halve.Alblass'erwaard en Vijfherenlanden af.
De zaak werd later gesplitst en vader J ac.
Hamerling vestigde zich aan de Dorpsstraat 73,
precies 80 jaar geleden. Eerst ook de boer op
met een ransel, daarna kwam de hondenkar
met 2 hondenen weer later de hittekar.
De zaak bestond toen al uit een afdeling
manufacturen en woninginrichting.
De woninginrichting verkocht toen in hoofdzaak een tafel - een kast - een paar stoelen en
matten. Een bed kreeg men meestal van thuis
mee", aldus onze verteller.
Hij vervolgt: "Ik heb nog een rekening van opa
liggen. Voor f 175,- werd men toen geYnstalleerd. Opa Hamerling waskuiper en daardoor
mede een prima' vakman. Thuis bezitten we
nog prachtige handwerken zoals kuipjes en

kaasvaatjes. Hij maakte alles in opdracht".
Enthousiast praat Jan verder over zijn vader
am dan met meer moeite iets over zich zelf te
willen zeggen.
.
Ik begon met de motor en later met de auto de
klanten ,te bezoeken. Via diverse panden in
Lexmond kwam de zaak op het laatst als een
geheel naast elkaar te staan in de Dorpsstraat.
De manufacturenhandel werd later losgelaten
en daarvoor kwam de afdeling herenmode.
Deze laatste afdeling drijft hij nogzelf.
"Daar ik geen opvolger heb is de afdeling
woninginrichting aan de familie de Jong en
Asmus verkocht", aldus de heer Hamerling.
Als musicus is de heer Hamerling geen
onbekende in de streek.
Ruim 7 jaar heef! hij in het Tielse Toonkunst
Orkest als Ie cellist gespeeld.
Bijna 45 jaar is hij nu organist in de Ned. Herv.
Kerk te Lexmond.
Hij is dirigent geweest van diverse koren,
mede-oprichter en nag deel uitmakend van
het dagelijks bestuur van de Streekmuziekschool te Gorinchem.
bat de Hamerling's muzikaal zijn blijkt uit het
feit dat opa een- zeer goed violist was en zijn
vader 60 jaar kerkorganist is geweest.
Is hetverwonderlijk dat de zakenman en
musicus Jan Hamerling met grqot respekt
vertelt over zijn voorouders en zo nu en dan
opkijkt naar het mooie, in ouderwetse lijst
ingelijst, portret van opa W.D. Hamerling met
zijn zeer markante kop ?

111111111'III'rlll~II'lllllllflit11111'lllllll"llil'111~"IIJIII'lljIIJ"I,rll\!~'II~t\"1

NU: Grote coni/eren 1801200 f 25,- p.st.
±2.25 f 30,- p.st.ln diverse soorten I

Tuincentrum C.

Spek

Kortenhoevedijk 5 Tel.: 03474 - 1573

Lexmond

Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U
graag· uiteraard zonder enige verplichting • offerle en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddellijke dekking.
J. VAN DIEREN
JOH. HET LAM Johnz.
Gregoriusfaan 11. tel. 03474-284

Achthoven 46., tel. 01836-1230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financleringen

ALLES VOOR DE TUIN.

Geopend: Aile middagen en de hele zaterdag,

Voor landbouwrlsico's ·en verzekeringen' geeigende betrouwbare verzekeraars

23 oktobereen feestdag
voor Open Vensters

Rita van Harmelen(sopraan) en Marlin
Nagtegaal (orgel).
. .
.
Hetni~uwe -'f"rachtige 'pijporgel ~erd- deze-'
avond officiee in geb,ruikge~op1en.,.

AMEIDE - De immer aktieve direkteur
B. Nagtegaal, d.irekhmr van OpenVensters,
heeft'met zijn medewerkers 23 ,'oktober weer
tot eelL ware .feestdag gemaakt, voor de
bewoners van Open Vensters. In' het huisorgaan schrijft de heer Nagtegaal a.a.:

Veer St. Nicelaas
natuurlijk
beterletters en
speculaas van

UW WARME BAKKER
VAN DElSEN
Terwijl ik dit schrijf denk ik: "Is het wei zo
bijzonder dat we 23 oktober. on;:e vijfde
verjaardC1;fjvieren?" _' __ _ _ "
Wat is nU'vijf jaaT. Alsje erachter staat en erop

Fransestraat1, Ameide,

terug ziet, danverschrompelt de tijdtot een
moment en toch; watis er anderzijds veeZ
. ..
gebeurd.
Blijde en droeve gebeurtenissen·. Ze zijn als
tweelingen en vergezellen ons gedurende ons
gehele leven. Maar' bii-:een verjaardag over~
heerst tach vaak cie blijdschap en dan zijn we
dankbaarvoo'T.datgene wat we ondanksalles,
todtmochten ontvangen.
.

tel.01836 - 1353.

'5 Middags waser een gezamenlijk diner,met
aIle bewonerst.bestuuren personeel.
's Avonds _was o,er een programma _in de
optmoetingsruimtewaaraano.a. medewerking verleenden:het personee], het huiskoor
,,9pen Yensters",o.l.v. Hepny Kor:eya,ar, soliste
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SNUFFELTIEK

NiU·grote. St;NlcolaaSiJktie
Aile SintNicolaaskado'sgekocht vanaf 15 november tim 6 december·

100/0 KOR TI.NG !
(Uiteraard niet op tabakswaren en tijdschriften)

DuskOQp nubijdeSNUFFELTIEK
Bilde SNUI7FELTIEK is uw guldennu een
KNAAKwaard

.SNUFF.ELTIEK
Dbrpsstraat 3

Meerkerk

Telefoon 01837" 1700
Deelnemer O.V.M.akti.e.

LAAG GEPRIJSDE MODE
Kostuum uit de DICK HOLTHAUS kollektie
vanaf

349,-

269,-

'n totaal nieuw idee
in iongenskleding
Deelnemer O.V.M.-aklie.

Of ze nOll 10 zijn of 14· of ze 12 zijn of 16: uw zoons
weten predes wat ze willen, Juist als het om hun kleren gaat,
hebben ze heel eigen ideeen. Maar hOn ideeel) zijli. lang
niet a1tijd de uwe. En...hun wensen kloppen ook
niet a1tijd met uw portemonnee.

