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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland
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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZESTIENDE JAARGANG
DONDERDAG 18 DECEMBER 1980

Kerst 1980
"En men zal Hem de naam "Immanuel" geven, hetgeen betekent:

God met ons"
Mattheiis 1 : 23b.

Ameide.
Hervormde Kerk.
d.v. Dinsdag 23 december 1980.
19.30 uur: Interkerkelijke Kerstzangdienst
m.m.v. het Chr. dameskoor "Hosanna" en de
Chr. muziekvereniging "Crescendo" en Marlin
Nagtegaal, orgel.

d.v. donderdag 25 december, eerste Kerstdag.
9.15 uur: Samenzang Kerstliederen m.m.v.
trompetisten. 9.30 uur: Ds. W. Kalkman.
6.00 uur: Ds. W. Kalkman.

d.v. vrijdag 26 december 1980, tweede Kerstdag.
10.00 uur: Kerstfeestviering Zondagsschool.

"Open Vensters".
d,v. donderdag 25 december 1980, eerste
Kerstdag.
9.30 uur: Ds. T. van Delen.

Van harte gezegende Kerstdagen toegewenst,

Ds. W. Kalkman, A meide.

deze wijze, zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij aan Israel en vanuit dat Israel aan een
wereld, verloren in schuld, Zijn eigen Zoon
gegeven heeft. Met die vondst zijn de herders
verrukt geweest en Maria en J ozef konden
daarmee het leven hier aan, dat heel moeilijk
voor hen ging worden. Ze konden het aan,
omdat ze heel zeker wisten: "Immanuel" 
God met ons.

Al zou er met Kerst geen kaarsje kunnen
branden, het maakt niets uit, het blijft toch
waar: God met ons ! Dat is het Evangelie van
Kerst.
Door duizenden wordt Kerst gevierd: zonder
Jezus. Maar Kerst is niet: ik heb een boom in
mijn kamer en ik zing alsmaar door "Stille
nacht"; maar Kerst is: van dat Evangelie gaan
genieten, dat God in J ezus met mij is.
God heeft een doel: u met dit Evangelie te
troosten. Niemand hoeft meer te roepen ais in
een donkere grot om God en hij hoort aIleen de
echo van zijn eigen stem en er komt maar niets.
Maar God met ons is vlees en bloed geworden in
het Kind van Bethlehem. Nu is Hij het
middelpunt in de hemel. Zo wi! Hij ook het
middelpunt van uw hart worden.
Zonder Jezus schijnt het hier nog een beetje
leuk en mooi. En zonder J ezus vindt U eigenlijk
de hemel en de hel eigelijk aIlebei kwaad, niet
om naar te verlangen. Maar wat is dat erg! En
wat gaat dat erg worden! Maar ons verlangen is
om in de Here Jezus teworden gevonden ,,0,
neem mijn leven, geest en hart en laat mijn ziel
bij vreugd en smart bij U geborgen wezen".

Nu mogen we u verwachten in de Kerk
diensten?

e kortste Kerstpreek is weI de mooiste. Die preek heeft ieder van u al in uw
bezit, ook degene, die om welke reden dan ook geen preek kan horen !
Elk mens van elke leeftijd met een portemonnee heeft die preek !
Die staat op de rand van elke gulden: "God zij met ons". J e let er gewoon niet

op, maar het staat er nog steeds op, ook al wi! men dit er nu af hebben. Dit korte preekje is
zelfs nog een woord te lang.
"God zij met ons": daUs toch een gebed of een wens. Maar dat "zij" mag er nog af. Hetis
geen vraag, geen zucht: "God met ons"! Dat is vast en zeker.
Het is niet: "Wij met God": dat is maar zo af en toe en meestal helemaal niet. Maar hetis:
"God met ons". Dat is nu Kerst!
En zo begon het Leven, en dit Leven doet het.
Kerst: U is heden geboren! Het is voor U! U hebt alles met Hem te maken. Uwaagthet
toch niet zo met uw onbeleden zonden het leven uit te gaan en zo zonder Hem tot God te
gaan?
Zonder Hem hebt u geen toegang tot God, geen passage in het gericht. Dat is iets
ontzettends, want dat wordt dan een onuitsprekelijk lijden !

Toen ik onlangs ergens reed, knipperde een
tegenligger overdag met zijn grote lichten. Ik
zag nog net op tijd in die auto een opgestoken
hand. Ik begreep het: even verderop snelheids-

'''''~Je! Huigelachtig verminderde ik mijn
"Moet ik nu kwaad worden op de man, die

et zijn lichten mij tipte ?Vanzelf niet !
Waarom wordt u dan boos en bent u wegge
bleven, als een prediker u de waarheid van God
zegt? Ais hij u zegt: zorg ervoor, dat u God kunt
ontmoeten ! Het gaat er om, dat u Jezus' eigen
bent. Dat leven, dat God u gaf !
Toen het Kind geboren zou worden, zei een
engel tegen Maria: "Hij zal Jezus heten". Maar
Hij zal behalve J ezus ook nog een aparte naam
krijgen. Het is een oude naam, het is een naam
uit de profeten: "Immanuel". Zo heet Hij ook.
Dat betekent: God met ons.

Daar s~ond in Israel een huis; dat was de tempel
van God. Daar kwam die hoge en heilige God
tot die zondige mensen. Dat kon, omdat in dat
huis, in die tempel een offer werd gebracht.
God was weer te vinden voor Zijn Israel.
Maar nu: J ezus is gekomen. Dat is meer dan die
tempel: "Immanuel", Die de verbinding legt
tussen twee partijen, God en de mens. God, Die
zo groot is, isin Jezus nu zo dichtbij, dat iederer
bij kan.
Dat is het Kind, in Bethlehem geboren !
Geen generaal, Die straksvan ons soldaten
maakt, maar een goede Herder, Die ons als Zijn
schapen terug gaat vinden. .
Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft ! Iemand
zegt: het zai weI! Waaraan kan ik nu rrierken,
dat God de wereld liefheeft? Maar het
Evangelie zegt tegen deze schampere man: op
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~ Direktie en personeel van Restaurant "Brughuis", Tolstraat 34, ;

~ Meerkerk, telefoon 01837 - 1319, '-. ,'-. -',
~ -.
~ ~
~ ~
_ Danken u: ~- ~~ voor het overweldigende vertrouwen in het afgelopen jaar. ~

~ ~- ~~ ~
~ ~
.- Wensen u. , ~

: veeI geluk, voorspoed en goede gezondheid in het nieuwe jaar. #~~

~ \f ~~ ~
~ ~- ~.- en bieden u: ~

~ ~_ ook in het nieuwe jaar onze diensten aan met de bekende ~

_ kwaliteit tegen betaalbare prijzen. ~- ~~ ~
~ ~
~ "Brughuis" Meerkerk, ook in 1981 uw aandacht waard. !.
~ ~
k ~
~ . ~
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~ BRU6HUlS t
~ ~
~ ~
~ ~
~ Ons onvoorstelbare sukses in '80 was ~
~ Koude Buffet, 4 X uitverkocht en onze t
~ uitzending van koude schotels naar buiten. ~
~ Wij bieden u voor de a.s. Feestdagen: t
~ ~! .", ~
~ ~
lc ~ ",,' ftl1

~ -
--

~.:: Russisch ei salade (vlees en vis) uitgebreid per 6 pers. f 70.- !
~ Uitbreiding p.p. f 10,-. !..:
~ :..
~ ftl1
~ Salade "Brughuis" zonder vis 6 pers. f 65,- !.:
!.: met 1e klas vleeswaren en pate Uitbreiding p.p. f 10,-. ;

; !.:
~. Geen bezorgingen. Reserveringen tot 23 december. !.~

Afhalen op beide kerstdagen of tot 30 dec. afhalen op ft1

~ Oudejaarsdag tot 8 uur of Nieuwjaarsdag. ,

~ !..!..: ;
=.. -

i -

!. Telefoon 01837 - 1319 ALTIJD APART.. ).
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UNICEF

AMEIDE/TIENHOVEN - De aktie van het
UNICEF komite Ameide-Tienhoven is een
groot sukses geweest. Na de paardenmarkt in
oktober hebben we een bedrag van f 1.368,-

Bet kinderfonds van de Verenigde
Naties, helpt overal ter wereld,
ongeacht ras, geloof of politieke

kleur.

Bloemsierkunst
Ron Kersbergen

nam bloemenmagazijn "Marja"
over

over kunnen maken, terwijl de verkoop daarna
onze stoutste verwachtingen heeft overtroffen.
De huis aan huis verkoop van theelepeltjes,
wens- en kerstkaarten en andere UNICEF
artikelen heeft I 4.350,- opgebracht.

Wij danken ieder die door het kopen van
UNICEF artikelen zijn steentje heeft bijge
dragen. Op de onderstaande adressen kunt u
altijd terecht voor de bekende UNICEF
agenda, puzzel, stripboek, kookboek voor
kinderen, adventsboek, spaarpotjes voor een
aktie in Sri Lanka en ook voor de prachtige
minikaarten, wens- en kerstkaarten.
Mw. W.v. Aartrijk, Liesveldweg 9, tel. 1864.
Mw. J. Bakker, De Geer 1, tel. 1316.
Mw. I. Blokland, Doelakkerweg 29, tel. 1767.
Mw. G. Blom, Liesveldweg 30, tel. 1512.
Mw. A. Boon, Aaksterveld 80, tel. 1847.
Mw. R. Franken, Razelaarlaan 42, tel. 1469.

Eind november hebben we afscheid genomen
van mevrouw J. Mudde-Crezee, wegens haar
vertrek naar Amersfoort.
Nogmaals hartelijk dank voor alles wat je
gedaan hebt voor het regionale komite Meer
kerk en voor het UNICEF komite Ameide
Tienhoven in het bijzonder.

Namens het UNICEF komite
A meide-Tienhoven,

Mw. J. Bakker.

AMEIDE - Vrijda'g 28 november 1.1. droeg de
heer J. Verveer zijn bloemenmagazijn"Mar
ja" over aan Ron Kersbergen.

Ron en Annie Kersbergen, een jong ~VI
energiek zakenechtpaar, ontbrak het de 6pe
ningsdagen zeker niet aan belangstelling.

"We hebben het erg druk gehad en we deden
erg goede zaken", aldus de enthousiaste Ron
Kersbergen.

NOTA 1981
Gemeentebegroting Ameide

AMEIDE - Een dezer dagen ontvingen wij de aanbiedingsnota 1981 van de gemeente Ameide.
Wij hebben het al meer gememoreerd, ook dit jaar weer een zeer goed ver~orgd ~oek,:"e~k.
Een sluitende begroting. Rekening houdend met een verslechterde ekonomIsche sItuatIe mons
land, hetgeen voor de gemeente ook financHHe gevolgen heeft. . .
Een verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds, zeIfs zo dat de groel na ~9~2 op 0 IS g.esteld.
De begroting 1981 is gematigd optimistisch en heeft goede perspektie~en,r~ahstIsch,ge~uIgtvan
werkelijkheidszin, en sluit met een bedrag vanl 94.367,65 voor onvoorZIene UItgaven. In dIt be~rag
is geen enkele belastingverhoging verwerkt. Het is echter gewenst van de post voo~ onvoorZIene
uitgaven een bedrag van I 6,50 per inwoner, of in totaal I 18.200,- te reserveren om m de loop van
het jaar onverwacht opkomende uitgaven te kunnen doen, subsidieaanvragen te kunnen
honoreren en overschrijdingen van uitgaven te kunnen dekken. Een bedra~ van I. 76.167,6~ voor
onvoorziene uitgaven kan dan geheel gebruikt worden voor het doen van meuwe mvestermgen
en uitgaven. .
Wit men verder gaan dan dit bedrag dan zijn belastingverhogingen noodzakeliJk.

B & W schrijven terecht dat een "pas op de Gezien de zakelijke aanpak en voortvarend
plaats" moet worden gemaakt. Desondanks heid van werken van B & W en de samen
wordt de gemeente gekonfronteerd met een werking met de raad zouden we onze Ameidese
toename van de uitgaven. inwoners willen adviseren, bezoek ook eens
Voor het voeren van een evenwichtig beleid is een raadsvergadering. Ret is vaak zeer inte-
een investeringsschema opgesteld. ressant om de beraadslagingen te volgen.

. ., . Ret gaat soms hard, maar altijd sportief.
Alle ~ap~taalwerke~ zlJn, ondanks de germ~e Tientallen personen zijn vaste bezoekers.
k?-pacltelt van de dlen~t gemeentewerken, m B & W en de Raad zijn goede gastvrouw en
elgeJ.?- beheer: voorbereld. . gastheren. U zit nooit op een droogje en .
Ret mvest~rmgsprogramma1981 - 1985 zlet er u hoort de beraadslagingen en besluiten uit de
als voIgt mt: . eerste hand
1. Uitbreiding en verbouwing van Ret Spant, Zullen we ~eggen tot op de Gemeenteraads-

f 145.000,- vergadering van 22 december a.s. ?
2. Subsidie Verenigingsgebouw, f 27.950,-.
3. Uitbreiding openbare basisschool,

f 406.152,-.
4. Uitbreiding riolering langs Pro Marijkeweg

en Lekdijk en rekonstruktie Pro Marijke
weg ± f 800.000,-.

5. Verbetering Loswal.
6. Aanschaf nieuwe brandweerauto,

± f 250.000,-.
7. Verkabeling elektriciteitsnet langs Lek-

dijk.
8. Welzijnsbeleid ± f 5000,-.
9. Uitbreiding Chr. Kleuterschool f 20.000,-.
10. Bouw nieuwe brandweergarage annex ge

meentewerf ± f 525.000,-
11. Stichting van een zwembad ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar

ACCOUNTANTSKANTOOR

Nic. de Kruijk
BROEKSEWEG 4, AMEIDE

Tel. 01836-1362

Pedicure A. WILSCHUT-SCH~J'
'0

Hazelaarlaan 5 - Ameide '

Wij wensen U prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

FAM.
L. VERWOLF
Fransestraat 19
Ameide

Wij wensen
al onze clienten
vrienden en
bekenden

gezegend Kerstfeest
en een
Voorspoedig 1981.

Fruit-, eier- en zuidvruchtenhandel
PreUige Kerstdagen en een

voorspoedig 1981

J.w. Peterse
Goederenvervoer

G. C. Terlouw &In. B.V.

Molenstraat 25, tel. 01836 - 1227, Ameide

Prettige Kerstdagen en Voorspoedig Nieuwjaar
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Onze dank ....
voor het vertrouwen wat U in ons stelde !

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

hopen wij U weer op een zo prettig en goed mogelijke

manier van dienst te zijn !

Prettige Kerstdagen en
veer voorspoed in 1981 • J. W. VAN PUTTESTRAAT 73

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



Van 12 Vm 24 december "Feestelijke Aktie"
Bij aankoop van f. 100,- of meer een roomboterstaaf cadeau.
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Geopend op aile toegestane koopavonden van 19 - 23 december.
Normale koopavond vrijdags tot 21.00 uur.
zaterdags tot 17.00 uur en dinsdags tot 12.15 uur.

JACKS EN PARKA'S

SCHITTERENDE dames, heren +
kinderpullovers, spencers en blouses
etc.

Het goedkoopst in
VRIJETIJDSKLEDING

goed en goedkoophal
Gorinchemsestraat 35 - Meerkerk het

90eel/r,
HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING I" v't OOPSt
---------------\ kleel::!;tI/els•

van o.a.

CLARK
WRANGLER
BALL
LEE COOPER
BIP
MARSHALL
ENZ. ENZ. ENZ.

NIEUWSTE
MODE
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I Sparen door.dejeugdbij deBABOBANK!
I van 11tot14Jaa;ORIJPSI
~ -metQ%.extra-premie I
I vanaf 15iaarl
1
1
_ DE ZILVERVLOOT I

met 10% extra-premie .18
Heb je de rekening al volgestort voor dit jaar? Het kan nog tot 29 december.
Maximum inleg f 480,-per jaar. _.J

" ~[E fiE!Jl

I °R8tiobank·;:r~::: .., ':'1
I GELDI!N'GOEDE~AAD' LANGERAK-NIEUW'POORT.l
i Prettige Kerstdagen eneen GelukkigNieuwjaar' - - - . -- .- • - -"JJ
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GAATUOOKOP
AAKSTERVELD II

IN AMEIDE WONEN ?
37 NIEUWE HUIZEN 37 NIEUWE SLEUTELS

37 VERSCHILLENDE SFEERTJES 37 EIGEN WENSEN

Zou 1 man die verschillende wensen
kunnen realiseren ?

Zou bijvoorbeeld MESKER dat kunnen ?

Er zijn er al 2 die daarvan overtuigd zijn.

Voor MESKER is dat een kolfje naar haar hand,
een trekkertje aan haar fantasie.

esker
eubelen
anufakturen

Fransestraat 15 - AMEIDE

tel. 01836-1235-1453-1461-1773



Burgelijke stand
Ameide

September 1980.

Geboren:
4 september 1980:
Merrigje Francisca dv A Boon en J.F. van
Vugt.

, 7 september 1980:
Leentje dv J. de Groot en C. Huisman.
8 september 1980:
Ilse dv J.IJ. Bruinsma en H.A HoI.
8 september 1980:
te Utrecht: Gert-Jan zv J. Westerhout en J.
Lagendijk.
17 september 1980:
Krijn Willem Anne zv C. van der Grijn en W.A
den Hartog.
24 september 1980:
Mabilee Femmigje dv J.H. Everaars en T.
Brakel.

Gehuwd:
5 september 1980:
M. den Otter, 22 jaar, wonende te Meerkerk en
M. Monteban, 20 jaar, wonende te Ameide.

Overleden:
5 september 1980:
te Dordrecht: A.E. Berkhouwer wv P. v.d.
Toren, 81 jaar.
15 september 1980:
W. van der Horst wv M. van Rozendaal, 85 jaar.

Ingekomen:
dhr. M. den Otter vanuit Meerkerk.
Mevr. Bogerd-Kers vanuit Meerkerk.
dhr. C. Bakker vanuit Nieuw-Lekkerland.

Vertrokken:
Dhr. P.P. Mager naar Standdaarbuiten.

j. AG. Wilschut naar Sliedrecht.
m. van Holten naar Australie.

Dhr. N. de Groot naar Gorinchem.
Mej. H. Vuurens naar Ermelo.
Fam. de Vegte naar Almelo.

Oktober 1980:

Geboren:
2oktober 1980:
Marije Geertrui Margaretha dv J. Bronkhorst
en AC. de Jong.
5 oktober 1980:
Lydia dv A Middelkoop en G. van de Water.
16 oktober 1980:
te Utrecht: Florian Karl zv G.A de Gans en J.J.
Allemann.
23 oktober 1980:
Wietske dv D. Wapstra en J.D. van Zessen.
25 oktober 1980:
Pieta Johanna dv D.T. Kon en C.E. de Hoop.
31 oktober 1980:
Aart Comelis zv L. Friedrich en M.G.A
Bubberman.

Gehuwd:
3 oktober 1980:
H.A Kool, 29 jaar en E. Appenzeller, 24 jaar.
10 oktober 1980:
G.J. van Straten, 33 jaar, wonende te Tien
hoven en J.A. Langerak, 32 jaar, wonende te
Tienhoven.
17oktober:
H. Korevaar, 23 jaar, wonende te Sliedrecht en
M. Blokland, 22 jaar.
30 oktober 1980:
C. van den Berg, 25 jaar, wonende te Meerkerk
en H.C. Blokland, 22 jaar.
31 oktober 1980:
P. van Zessen, 22 jaar, wonende te Meerkerk en
M.J. Mesker, 20 jaar.
31 oktober 1980:
H.J.H. Nijland, 21 jaar, wonende te Gorssel en
E. de Groot 21 jaar, wonende te Zutphen.

Overleden:
10 oktober 1980:
te Gorinchem: J. Langerak, geh. met P. van der
Ham, 68 jaar.

Ingekomen:
Mevr. A van der Ham-de Jong vanuit Capelle
aid IJssel.
Fam. Kanselaar vanuit Tienhoven.
Fam. Blankensteijn vanuit Haarlem.
Dhr. H. Korevaar vanuit Sliedrecht.

Vertrokken:
Dhr. A Hergt naar Vianen.
Fam. Middelkoop naar Tienhoven.
Mej. de Roos naar Middelharnis.
Mevr. G.A van Bendegem-Geurink naar
Utrecht.
Mevr. H.C. van den Berg-Blokland naar
Meerkerk.

November 1980.

Geboren:
9 november 1980:
Nicolaas zv A.H. de Kruijk en T. van Zessen.
15 november 1980:
Leonie dv J.W. Tuls en E.P.A Versluis.
22 november 1980:
Petra dv J. Kant en M. Versluis.
26 november 1980:
te Utrecht: Markzv A IJzerman enA Versluis.
29 november 1980: .
te Utrecht: Cornelia Sophia Grietje dv T.J. van
Driel en S. Nieuwenhuis.

Gehuwd:
6 november 1980:
D. Schrijvershof, 19 jaar, wonende te Tien
hoven en C.A van Es, 18 jaar.

Overleden:
19 november 1980:
1. Lakerveld, geh. met J. Vink, 64 jaar.

Ingekomen:
Mej. M.P.E. van Meigaarden uit Rotterdam.
Dhr. L, Blok vanuit Den Helder.
phr. P. van Zessen vanuit Meerkerk.

Vertrokken:
Mevr. C.A Schrijvershof-van Es naar Tien~

hoven.
Fam. Hagoort naar Utrecht.

Hour- EN BOUWBOND C.N.V.
en

INDusrRIEBOND C.N.V.

wenst aile leden:

Gezegende Kerstdagen
en een

voorspoedig 1981

HET BESTUUR

Bij deze zeggen wij onze hartelijke dank voor de
getoonde belangstelling op ons 60-jarig huwelijks
feest.

10 oktober 1980 zal voor ons een onvergetelijke dag
blijVen.

Dank aan u allen.

KOOS BASSA EN JANS BASSA-V.D. KANT.

Noordeloos, december 1980.

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

Nog 2weken
en dan is het
alweer bijna
1981.

Tijd om een
nieuwe
agenda aan
te schaffen.

Ook de kalenders
voor 1981 lijn
weer binnen
loals:

DE RIEN POORT
VlIETKALENDER
ANTON PIEK
KALENDER
KERKEPAD;.
KALENDER
en vele anderen.

CREZEE AMEIDE B.V.
'r', "'t, ',.. \ '. f.l

VOGELBEURS
Op zaterdag 27 december a.s. van 1 - 5 uur n.m.
in Het Spant te Ameide.

U kunt er vogels kopen, verkopen of ruilen.

Geen inbrengdoor handelaren.

Georganiseerd door:

Vogelvereniging

"ONS GENOEGEN"
Ameide

Tevens wensen wij u prettige Kerstdagen
en veel voorsp.oed in 1981.

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

Wij danken U voor het genoten
vertrouwen en hopen ook in 1981
U van dienst te zijn met de best
mogelijke service.

Ook wensen wij U prettige Kerstdagen
en voorspoedig Nieuwjaar

" "



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
RS 1020
NOTEN UITVOERING.
VOOR FRONTPLAAT
BREEDTE 42 cm.

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,-

NU 1330,·
Ook los leverbaar.

VIDEO STAAT GEREED VOOR
DEMONSTRATIE

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

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

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

sturing
- "Go-To"-funktie
- Mogelijkheid voor afstandsbediening
- Atm.: 54 x 36,5 x 15,2 cm (hxbxd) NU 2995,-

AH 902 NU 849,-

Afmetingen 95 x 570 x 370 mm

Tuner/verst./speler/recorder

SISC lispelonderdrukking

Compleet met 2 boxen AB 402

Muziekvermogen 2 x 22 W

Opneemelem. met diamantn.

Microfoon mengmogelijkheid

Aut. ferro-chroom omsch.

- draagbaar kleurentelevisietoestel met ver
zonken handgrepen.

- 900 -"black matrix"-beeldbuis; volledig
getransistoriseerd chassis

- tip-druktoetsen voor direkte afstemming op
12 voorkeurzenders

- AFC ter voorkoming van afstemverloop
- uitklapbare, dubbele telescoopantenne
- gewicht 17,8 kg.
- 2 meter netsnoer op haspel, met eurosteker
- frontluidspreker
- muziek/spraak-schakelaar
- 16C 927/005: zilver NU 1255,-
- 42 cm. beeld

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

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

voorkeurzenders
- AFC met LED-indikatie ter voorkoming van afstemverloop
- frontluidspreker
- muziek/spraak-schakelaar
- groene knop: ideaalinstelling van beeld
- 26 C5 1005/00Z: notemotief NU 1779,-



De grote belangstelling en het medeleven tijdens
mijn ziek zijn heb ik als hartverwarmend ervaren.

De enorme hoeveelheid kaarten, brieven, bloemen en andere
attenties zijn een grote stimulans om mijn werk als huisarts
straks met hernieuwde gevoelens voort te zetten.
Langs deze weg voor al deze attenties mijn hartelijke dank !

Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken u dank te
zeggen voor het vertrouwen dat u gedurende 25 jaar in mij
als huisarts hebt gesteld.

Voor vakkundige en prettige samenwerking dank ik in de
eerste plaats zuster Hagoort, als ook mevrouw Versluis
Martijn (Tante Wil !) en mevrouw van den Berg (Tante
Weina). Aismede de fysio-therapeuten mevrouw Grijm en de
heer van Dongen.

Voor morele en of daadwerkelijke steun in mijn prive-Ieven
lange tijd geleden dank ik:

Mevrouw Zweeren-Verburg.
Mevrouw Verrips-van Delft.
Mevrouw van Kekum-van Harten.
Wijlen mevrouw Oskam-Terlouw.
De heer en mevrouw Crezee en
de heer en mevrouw Daniels.

Tenslotte wens ik u een voorspoedig 1981.

DOKTER M.J. EENINK.



(inc!. B.TW.)

Koffer
schrijf
machine,
diverse
merken
van

393/°
voor

325-
'excl. B.TW.)

Reeds een
model v.a.

180,-

CREZEE AMEIDE B.V.
D/"': t 1 EL 01036 122(1

Wij,
direktie en
medewerkers

van

wensen u prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1981.

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B.V.
HOGEWAARD 1 - AMEIDE - TEL. 01836 - 1544

Ook in het komende jaar
zijn wij weer graag voor u de:

specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

========m=========~
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1
Ook in
1981
blijft u
altijd
welkom
bij

STEEDS
SCHERPE
AAN
BIEDINGEN

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

Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

nieuwjaar.

KERSTSNACKS

OVERHEERLlJKE
SNACKS

die uw kerst
avonden extra
luister geven,

Iiggen kersvers
gepresenteerd

op U te wachten:
SATE'S

SHASLICKS
BITTERBALLEN

EN VELE ANDERE
APARTE

SPECIALS
De moeite van

het proeven
waard - sukses

verzekerd!

KERSTSPECIA·
LITEITEN

FRISSE SALADES
die werkelijk

smaken zoals ze
heten,

PIKANTE en/of
ROMIGE SAUZEN

OP DE TONG
SMELTENDE

PATE'S

als voorafje, als
tussendoortje of

als een
smakelijke

afsluiting van
een feestelijke

dag

en verschillende
BUiTENLANDSE
SPECIALITEITEN
teveel om op te

noemen!

KERST·
VLEESWAREN

Talrijke zeer
smakel ij ke en

ook aparte
vleeswaren,

zoals:

GEGRILLDE
ROLLADE

ACHTERHAM
ECHTE COBURGER

HAM· ROSBIEF
SALAMI

FRIKANDO

STROGANOFF
TARTAAR

100GRAM 1.90

FONDUEVLEES
HEERLlJKE

KERSTROLLADE
ROSBIEF

ZACHTE LENDE
BOTERMALSE

BIEFSTUK
BLANK

KALFSVLEES
SAPPIGE

VARKENSLENDE
GOURMETVLEES
FIJNE FRIKANDO

GEVOGELTE
CORDON BLEU'S

SCHNITZELS
OESTERS

in een kwaliteit:
DE ALLERBESTE

KEURSLAGER
Simon MUilwijk
Dam 9, Ameide, tel. 01836 - 1395

Van Dijk en In.
Kerkstraat, Meerkerk, tel. 01837 - 1332.
WAAROMZOUUHETMETMINDERDOEN

~11
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I: Er worden ook weer oliebollen en appelbeignets en als ..
:~ nieuwtje ananas beignets gebakken. ,

~ BESTEL U TIJDIG ~.
~~-~.~~~~~-~~~-~~:~ ~:. :. ..~

.~~JIMt~~~.'"M'!:t~~~.'>.•~...'>••'. ~,.~'
r:"Iil~:~~:~"":~~:~~:~~:~:'"IIi h~. ~:~ ~:~ ~:~ ~:~ :JJ

t Gerda Brands Party shop ~
~ Voor een gezellige kerst haalt u fijne specialiteiten in huis. ,

* f
~ f'.,:

Er zijn volop:
pate's ~.1l
salades !:
sauzen ~

fijne vleeswaren
wijnen
noten.



Direkteur J. den Oudsten
van de Rabobank "Ameide"

ondervond geweldige
waarderende belangsteIIing

bij 25-jarig jubileum
AMEIDE - Op de foto een enigszins ver
bluft echtpaar den Oudsten, nadat zij het kado
hadden gevonden hetwelk op het podium
verstopt was.
Een schitterende komplete Toren - Stereo
installatie.

Deze receptie kenmerkte zich door haar
spontaniteit en leuke presentatie.
"U bent een direkteur van jasj e uiten mouwen
opstropen. Een man met brede interesse, een

goed schaker, u hebt grote liefde en kennis voor
de natuur en landschap (of is dit een kontrole of
leden der bank aan het werk zijn ?)
Dit meeleven zal u goed doen en de gemeen
schapsband versterken", aldus voorzitter M.
Spek.

Namens de Centrale Bank sprak de heer Nagel
en zei: "Onze organisatie heeft een balans
totaal van 100 miljard gulden. Uw bank is een
onderdeel daarvan. De belangstelling hier van
de leden is geweldig en dat doet weldadig aan.
De Rabobank is een deel van uw leven. Ook uw
bank gaat weer uitbreiden.
Dank voor de fijne samenwerking".

In zijn dankwoord zei de heer den Oudsten o.a.:
"Ik wilde dat liever ongemerkt voorbij laten

gaan. Een huisvrouw werkt toch 30 - 40 - 60jaar
en een appelboer toch ook weI 40 jaar.
Ik zag erg tegen deze dag op, het moest dan
maar. Ik dacht als er veel mensen komen naar
de receptie dan kan dat zijn omdat we of te veel
of te weinig rente vragen.
We zijn echter de voordeligste bank.
Mijn sombere voorgevoelens zijn niet be
waarheid.
Allen dank voor deze fijne dag".

NIEUW!!!

BOEKENHOEK

Rien Poortvliet: Van de hak op de tak
59,50

CREZEE AMEIDE B.V.
DA" f ~EL )'835 12'29

S1. Nicolaasfeest op de
peuterspeelzaaI "Ot en Sien"

AMEIDE - Op vrijdag 5december vierden aIle
peuters met hun leidsters St. Nicolaasfeest.
Traditiegetrouw werd het feest begonnen met
koekversieren. Om 10 uur kwamen de ouders.

Zij zongen samen met de kinderen St. Nico
laasliedjes. Na luid gebons strooide Piet met
guIle hand.
Een grote stoomtrein volgeladen met pakjes
kwam binnen rijden. Gretig werd alles
uitgepakt. De pop, tasjes, winkeltjes en garages
werden enthousiast in ontvangst genomen.
Daarna werd 'n kopje koffie of 'n beker
chocomel gedronken.

En na een "dank u Sinterklaasje" ging iedereen
om 11 uur bepakt en bezakt weer naar huis.

Kijk op Stadhuizen

Een overzicht van onze stadhuizen per provincie, aan de hand van
schitterende kleurenafbeeldingen, plattegronden en tekeningen.

32,50
Reserveer tijdig

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

E.H.B.O. afd. Meerkerk

~wens! aile leden en donateulS
~~rettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

Geef eens een kapperskadobon met de
feestdagen I

Gedurende de maand december geven wij
bij een volledige watergolf een leuke
attentie.

Bel tijdig voor een afspraak.

Salon Modern
Groot Ammers, Voorstraat 41C, tel. 01842 - 1270

Nieuwpoort, Hoofdstraat 47, tel. 018431368

Wij wensen u prettige
Kerstdagen en veel

voorspoed in het nieuwe
jaar.
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Boek- en offsetdrukkerij
Snelprint drukkerij
Kantoorboekhandel
Boekhandel
Grammofoonplatenhandel
fotohandel
Kantoormachinehandel
Dealer SHARP elektronische rekenmachines.
Dealer 3 M en TOSHIBA kopieermachines.
INO- en ATLANTA systemen.

Uw warme bakker
voor al die heerlijkheden die de
komende feestdagen zo gezellig
maken
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar
wensen U

Gebr. AIUng e.n
Netty Versluis
Ameide/Meerkerk

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roestb.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

PRETTIGE KERSTDAGENEN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAH



NAMENS HET JUBILEUMKOMITI':,
DE VOORZITTER,

C. BAKKER.

Het nieuwste boek van
ANTON PIECK
en LEONARD HUIZINGA

Die Goede
Oude Tijd

WIJ WENSEN U

Prettige Kerstdagen
EN EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR

25-jarig Ambtsjubileum
Huisarts

49,50

DRUMBAND "AMEIDE"
te Ameide

Wenst u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1981.

Ter gelegenheid van het 25-jarig
ambtsjubileum van dokter Eenink
stellen wij een ieder in de
gelegenheid hem persoonlijk te
felieiteren op zaterdag, 3 januari
1981, 's middags van drie tot vijf
uur in, het dorpshuis "Het Spant",
Paramasiebaan 17 te Ameide.

VISHANDEL
PETER KORLAAR
SPAKENBURG

Peter - Marie

Maar ook:
kerstklokken,
kaarsen,
slingers.

Wij wensen u prettige
kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar.

verder informatie
over salades rilette de
pore en vleeswaren.

Bij ons kunt u van alles vinden om
uw kerstboom een fleurig tintje te
geven.

Zoals:
Kerstballen,
pieken,
veri ichting.

Fonduen met de kerst is een
gezellig samenzijn.
Wij verkopen fonduesets, -vorken,
-borden enz.

dinsdag om 12.15 gesloten

vrijdag koopavond tot 21.00 uur

zaterdag geopend tot 17.00 uur

J. v.d. HEK
Fransestraat 23 - Ameide - Tel. 01836 - 1239

Goede Kerstdagen en een voorspoedig 1981.
RUND - EN VARKENSSLAGERIJ

i
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M' sehotels voor gebra-J den vlees. ,. '

i tips voor vleesfondue i
=J en gourmet-party. :~
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Klaverjas-toernooi
in cafe Lekzicht

AMEIDE - Voor de vele liefhebbers organi
seert cafe Lekzicht voor het eerst sinds lange
tijd weer een klaverjas-toernooi op oudejaars
dag.

beschikbaar gesteld. Het toernooi begint om
14.30 uur en iedereen is tot 8 uur welkom,
waarna de zaak tot middernacht gesloten zal
zijn.

Om het nieuwe jaar in te luiden wordt
iedereen uitgenodigd om vanaf 0.15 uur een
gratis kopje erwtensoep te komen halen, zolang
de voorraad strekt.

Voor de jeugd zijn er speciale disko's georgani
seerd voor de feestdagen.
Op woensdag 24 december zal de Raedskelder
vanaf 8 uur geopend zijn en tweede Kerstdag is
er een speciale Kerstdisko.

Er is dus voor oud en jong weer genoegte doen
in Ameide.

Wij bieden aan tegen 50% KORllNG
De ouderwetse oerdegelijke vulpen

Op veler verzoek is'deze traditie weer in ere
hersteld.
Voor de winnaars zijn er leuke prijzen

De vulpen die je jaren
geleden zag en nu haast
niet meer te krijgen zijn.

De boekhandel waar u altijd
welkom bent.

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

wenst U prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar

St. Janskerk te Gouda, door ons bedrijf gerestaureerd
van 1964 tim 1980 en werd geopend op 23 oktober 1980.

B.V. AANNEMERSBEDRIJF

VVOUDENBERG
AMEIDE

._-........1. _.,.-....._.__.._-.__.._--
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Even voor twaalf stemde de Meerkerkse Raad
over het zwembad.

Zal het er toch komen ?
MEERKERK - Maandagavond bij de algemene beschouwingen kwamen de tongen los van aIle
raadsleden.
Felle diskussies, vele interrupties, kenmerkten ook weer deze vergadering.
Zal het zwembad er nu komen ? Als alles volgens de plannen verloopt weI. De raad stemde met 4-3
voor om f 324.340,- te halen uit de reserve om de kapitaallasten op nul te krijgen. (Tegen stemden
mevrouw van Geijtenbeek en beide wethouders)
"We zullen nu gaan onderhandelen over de grond", aldus burgemeester den Breejen aan het
einde van de vergadering.

Alvorens men tot stemming overging waren de
meningen over de uitvoering, beheer e.d. nog
niet goed bekend. B & W zullen zich over een in
te stellen Stichting als beheersvorm met 50%
financiele verantwoordelijkheid beraden.
Kooyman (V.V.D.): het idee van de Stichting
lanceerde de heer Kooijmap.. "Ik zal het
eenvoudig houden, zodai iedereen me kan
volgen". "Haal 1 100.000,- uit de reserves en
laat de Stichting de zelfwerkzaamheid akti
veren."
v. Geytenbeek (P.v.d.A.): "een exploitatie
tekort van 1 150.000,- is veel te hoog voor 3000
inwoners. Het is onverantwoord."
de Leeuw (C.D.A.): "we hebben 9 ton reserve.
Laten we ze opnemen. Over de zelfwerkzaam
heid heb ik geen twijfels."
v.d. Berg (Gem. bel.): "als Gemeentebelangen
het voor het zeggen had, hadden we al lang
gezwommen. Laten we nog niet meer ver
tragen.
Kollege aanvaardt een demokratiese uitspraak

van de raad en laten we er dan allemaal achter
gaan staan".
De heer Borgsteyn maakte gebruik van het
spreekrecht en viel diverse irreele bedragen
aan: "Het plan zwembad leeft nog steeds bij de
bevolking. De zelfwerkzaamheid zal echt nog
groter worden. Ik hoop dat wethouder 't Lam
ook zijn schouders eronder zal zetten."
Burgemeester den Breejen: "wanneer we geen
eigenaar van de grond zijn wordt het toch een
langdurige zaak".
Wethouder P. 't Lam: "een Stichting is een
irreele zaak, een werkcoordinator is nog steeds
niet genoemd. Hoe kunnen we zwemmen als er
geen grond is. Ais wethouder zal ik aIle
medewerking geven, maar verder moet men
mij niets vragen.':
Wethouder H.T. 't Lam: ,,/50,- per inwoner zal
men voor het zwembad meer op moeten gaan
brengen. Waar halen we dat vandaan ?"
W.T. v.d. Berg was teleurgesteld dat men
planologische bezwaren ziet. De rekreatie zal

men dichter bij huis gaan zoeken in onze terug
lopende economie.
De heer Priem (V.V.D.) legde een stemver
klaring af. "Voor mij is dit een moeilijk besluit.
De subsidie is veilig gesteld. Cijfers zullen niet
veel meer veranderen. Aan de zwembadvoor
waarden is voldaan. We maken ons belachelijk
met nog langer uitstel. Een sportzaal is nu niet
haalbaar. Ik ben voor de realisering van het
zwembad".

Bij de alg. beschouwingen waren soms kri
tiese noten. Vooral de Leeuw trok vaak fel van
leer op onderdelen der begroting die naar zijn
mening veel te hoog begroot waren. Vocht
diverse cijfers fel aan.

W.T.v.d. Berg had ook kritiek op enige
onderdelen der begroting, doch hoopte dat 1981
een jaar van daden zou worden en geen
praatjaar als 1980.

Mevrouw v. Geijtenbeek en Kooijman waren
het ook niet op aIle onderdelen eens, maar op
gematigder wijze brachten zij het.

Humor uit de Raad:

Kooijman: "de Leeuw heeft veel te lang
gesproken bij de alg. beschouwingen, heeft
zeker veeI kiezers (daarom mocht hij ook als
eerste spreker beginnen), waarop de Leeuw
direkt uitviel: "dan ben jij zo klaar".

Stuntwerker W.T.v.d. Berg overhandigde bur
gemeester den Breejen tijdens zijn algemene
beschouwing een enveloppe met inhoud.
"AIstublieft, weer 1 200,- minder op de
begroting. Dit zijn onze kosten voor het
gezamenlijke uitstapje." .
Burgemeester den Breejen: "dank u weI, voor
welk jaar is dit ?"

Door aanschaf nieuwe machine's:

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Veilig Verkeer Nederland
AFDELING MEERKERK e.o.

U zorgt voor een goed getypt of
getekend zwart model.

Maximum formaat 24 x 34 em.

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

Uw drukker vandaag en morgen.

wenst aile leden en toekomstige leden

prettige keratdagen en gelukkig nieuwjaar

B.V. SCHILDERSBEDRIJF

F.K. van der ElK
(v.h. B. den OtteJander)

Bazeldijk 15a, Meerkerk

en medewerkers, wenst u allen prettige Kerst
dagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Heeft u plannen voor schilder- of
behangwerk? U weet het toch, nu is
het ekstra voordelig, want u krijgt
f 33,- korting per man, per dag.
Isolatieglas 3 a 4 weken levertijd, met
KOMO-keur.
Tevens voorradig vele soorten figuur
glas (voor deuren e.d.)

TIMMERFABRIEK
GEBR.VAN ES BM

TIMMERWERKEN
RESTAURATIEWERKEN

Wij wensen u prettige Kerstdagen en veel voorspoed
in het nieuwe jaar.



Een sfeervol diner in onze AC Restaurants zet de feestdagen lulster bij.
Kies uw favoriete menu en maak snel een telefonische afspraak !

,~..

kompleet
•In

erzekere
~RANTlE-EN ADI/1ESBUREAU

!2§~est!~,B!Q9 BV
r=7 zaken.

Agentschap,
Nederlandsche Middenstands Spaar
bank

Prettige Kerstdagen en een swingend,
goed dansend 1981

Griend 16 - 4143 CE Leerdam - Telefoon 03451-5715

cq])cIDI[l~~D\1®®

~relPak

Wij wensen U
Prettige Kerstdagen

en een
Voorspoedig 1981

AC RESTAURANT
MEERKERK

ACHTERKADE 2
4231 ZG MEERKERK

TEL. 01837 - 2198

Menu 2 f 57,50

KERSTFANTASIE

KOPJE MOKKA

FRIVOLITIOS NO!:L
een keur van hartige koude hapjes.

HELDERE BOUILLON "THEODORA"
rijk gevulde bouillon met asperges,
kip en Iruffe!.

VARKENSHAASJE "ZINGARA"
varkenshaas, geserveerd met een
pikante saus, bestaande uil ham,
truffel, osselong, champignons,
geserveerd met diverse groenten
en parijse aardappelljes.

Van rna. tim Yr.
in Self-Service en Truck-Stop.

De aktie duurt tot 1 maart 1981.

1e en 2e kersldag geopend.

Bedieningsrestaurant

't eethuisje
Tijden kerstmenu:

13.00 - 15.30 uur
16.30 - 19.00 uur
20.00 - 22.30 uur

Fruilcocktail
Sterretjessoep
Kalkoenrollade met appelmoes
en pommes-frites
Kerslijsje mel verrassing.

,3 '1~
( \.i, '
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Kindermenu f 15,50

UITENWCH
EEN BEETlE THUIS

~t6C\4
1\g!1

AC RESTA~\)TS

AC restaurant Meerkerk:
heeft iedere week 3 verschillende "Hap Holland Hap" menu's
waar u uit kunt kiezen.
Deze aktie duurt tot 1 maart 1981 en is geldig van maandag tim
vrijdag.
EET SMAKELIJK !

KERSTFANTASIE

KOPJE MOKKA

Oer Hollandse gerechten
met gekookte aardappels f 9 75

NU VOOR , .

Menu 1 f 52,50

OSSESTAARTSOEP "MEERKERK"
heldere bouillon van osseslaarl,
rijk gevuld mel reepjes paprika,
champignons, bioemkool en peel.

PASTEITJE "ORI!:NTALE"
korslbakje, gevuld mel champignons
en uiljes, bedekl mel pale.

WILDBIEFSTUK "GRAND VENEUR"
wlldbiefsluk, afgeblusl mel cognac
en overgolen mel een pikanle
wildsaus, geserveerd mel diverse
groenlen en parijse aardappelljes.

Erwtensoep of
~.~~ Bruinebonensoep f 3,30

...; ,~.J

Aile schotels worden geserveerd met een garnituur.

Zeer velen uit Meerkerk en wijde omgeving brachten in 1980
een bezoek aan

Doe-het-zelf- en timmerbedrijf

"DE VAKMAN"

"DE VAKMAN"
Vele bouw- en timmerwerken mochten wij uitvoeren. Onze

hartelijke dank hiervoor.
Ons advies voor 1981: probeer het zelf, ga naar

"DE VAKMAN"
Altijd de moeite waard.

Wij wensen u met al onze medewerkers goede Kerstdagen en
een fijne jaarwisseling, en voor 1981 zowel in zakelijk als

persoonlijk opzicht een gezond jaar.

Afd, Ooe-het-zelf,
Zouwendijk 23, Meerkerk,
tel. 01837 - 1405.

Afd, bouw- en timmerwerken,
H. Spek, Kastanjelaan 23, Lexmond,

tel. 03474 - 1916.

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

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

~~~

"De Wegwijzer"
is deze keer weer uw

Wegwijzer
~~~



Kunt U sjoelen,
sjoel dan mee I

Gevraagd:

EEN WERKSTER
voor een halve dag
per week

M. DE WIT,
Lekdijk 12a
4235 VK Tienhoven
tel. 01836-1759

TE KOOP:

JOHNSON B.B. MOTOR

4 PK
z.g..a.n., wegens
aanschaf andere
boot!

Prijs f 550,

TEL. 03408 - 5693

U sjoelt graag? Wij ook! Daarom ook, wil- \
len wij een sjoelvereniging oprichten
Als u interesse heeft, kunt u ons ralt!jd bellen.
Inlichtingen 01836 - 1308.

Wegwijzertje

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

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

Tijdens de wintermaanden krijgt U

ook subsidie op binnenschilder·

werk. Aanvragen worden door ons
verzorgd.

Voor al uw
behang- en schilderwerk
sierglas
dubbele beglazing

c@trrit en Jljets be l'roome

,,'t ij?ttWinkeltjt"

Onze dank voor het vertrouwen in 1980
u kunt op en met ons bouwen in 1981

Wij wensen u van harte goede kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

J.L. den Hartog
Zouwendijk 39 Telefoon 1508.

J.W. van Puttestraat 65 Tel. 01836 - 1277.

direktie en medewerkers
van van toor b.v.
wensen u een fijne kerst
en een bijzonder goed
1981

ADVERTEREN
KOST GELD

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER .

van tOOl' fashion *



3M, fabrikant en leverancier
van Scotch-produkten.

reeds vanaf 295,· ex. b.t.w.

vanaf

g~~~:~toot.:'iM.~:~~:~~:~~:~l\b~~:--~:~~~tot...:~:~t'!b:~~:__ ~:'tI.iI.~:~~:-t..~:'tM.~:-t..~:-t..~:'tM.~:~~

I
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~ ~

~. ~ Verrassend kado-idee voordefeestdagen: ~

de mini-kopieermachine van 3M.

I.;
f.------------------------------. ~

: I Bon 0 Ik bestel een Scotch copier 323. I Il,t::I I 0 Graag ontvang ik informatie over Scotch copier 323. I U-

k !~:: I!
~ I Postcode' Plaats: I ,:
:I II Telefoon:' II it
~~ f

£.t.
It' REKENMACHINE :~~:~VENDE c~t.1}. ~t.o\NG § fr
_., REKENMACHINE I\. I\.N6 . ~3 f.... (9 mm dik) in leuk elui vanal ,.....,..... ,J

I ~~;:~RSCHRIJF ~! .
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~ MACHINE t ~~

:1
lJ~
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Voor gezellige Kerstdagen,
ijs en ijstaarten,
grote- en kleine salades, koude schotels.
1e Kerstdag gesloten, 2e Kerstdag om 12 uur
geopend.

I

"MARCO'~.~"
;, het trefpunt voor jong en oud. .

Voor lekker wat eten of gezell ig ..
~

,-.....; wat drinken

Ui( geed veer U, dan naar

Restaria

Voor de oudejaarsviering: oliebollen, appelbeignets. NIEUW...... ananas beignets.
Bitterballen, mini nasi- en bamihapjes en gehaktballetjes. Frikandellen, goulash kroketten,
vleeskroketten, om warm of koud mee te nemen.
WIJ WENSEN IEDEREEN GOEDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1981 TOE.

Maria ~
Constand T

Telefoon 01843 - 1494

Arina
Theo

IP.S. V ROE G T IJ DIG B EST ELL E N s.v.p.1

Nieuwpoort

Emma
Jan

Hoofdstraat 15

Heeft u
ook een
schoenen
doos vol
met foto's ?

CREZEE AMEIDE B.V.
01,· ... t '!..t n ~ <n '.'2':.' ~

Kom dan nu
eens langs
voor een
foto-
album, voor
ieder is er
wei wat
wils.
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.w 8antal
'f' ROTJE C - 18 zware knallen aan een nts p.pakje 0,40 A. TING Diverse PIJLEN vilegende VUUR-

I
: ASTRONAUT -10 zware kanonslagen In een pak p.pak 0,55 Diverse zware STERREN KRAANVOGELS Jt:t

per slof verkoop p.pak 0,50 ROMEINSE klelne VUURPOT 'r,
KANONSLAG EXTRA - 6 zware kanonslagen (exIra zware) In pak p.pak 0,65 ZON of POTTEN l\it.

~ ATOOMBOMMEN - 6 super zware knallen In een pak p.pak 1,10 KAARSEN zwaar OBELISK PING '81 U-
',: BAZOEKABOM - 6 zeer zware bazoekaslagen In een pak 18 BAZOEKAS kleurlge ballenslok BA~~~~EN '

geen hardere slag IS denkbaar p.pak 1,60 30 ASTRONAUTENI Deze SUPER ·f
LADYCRACKER 700 shots - rlls van 700 roljes aaneen p.pak 3,00 I<ANONSLAGEN zeer grole VUURPOT Elc elc. etc. DRAAGTAS beval •

~/'I RATTLESNAKE 120 -120 lftJper zware knallers aan rits p.rits 3,25 12DONDER- zware RATELBAND WmkeladvlespnJs ullslullend, •'i. RATTLESNAKE 160 - 160 super zware knallers aan rlts p.rlts 4,00 SLAGEN exIra zwaar 60/120 scholen f.49,95 goedgekeurd en
" ROMEINSE KAARS 15 -15 kleurlge ballen.ult slaaf p.sluk 1,25 12 Baby PIJLEN RED AZELEAS slechta 33,50 VEILIG VUURWERK .Jio'L

DRAAIZON ~ gooft prachtig waaiervuur p.stuk 0,90 30 zware -,,"-
_ VLlEGENDE KRAANVO.GEL - geeft.een prachllg spuilvuur pAst. p.pak 2,00 KANONSLAGEN ,,:
~r., E!L1KSEMSTRAAL - vuurpol geeft 11 prachtige /ichlkogels p.sluk 3,25

i : SUPER VULKAAN - vuurpol zwaar geeft 26/ichlkogeis p.stuk .6,50 12K~~~r:;,:';.~~~ra
HAPINESS VUURPOT - geeft een fonlein +knallen p.stuk 1,00 f
BUTTERFLY DANCING - super vuurpol knallen en fontelnen p.stuk 2,50 25 ROTJES no.2 " , •

• _ DRIEKLEUREN FONTEIN - zeer moole ullvoering p.sluk 0,85 exIra zwaar '.
~Jf.'. HUILSIRENE + PARACHUTE - hUI.,slrene die aan parachule weer lerug komt 5 pak ROTJES C18

.'. zeer mooi 4 stuks in een pak p.pak 2,50 Diverse PIJLEN Shots aan een matje f
DRAAIENDE SCHOTEL - gaat als een scholel amhaag p.stuk 1,00 CHENG LUCHTHUILERS Baby PIJLEN 1 super zware ~
STERREN REGEN GROOT - vuurpol op voel zeer.groot 18 em. RED AZEALEAS 6 BAZOEKAS RATELBAND .,:

~ geeft veel sterren p.stuk 5,00 bestaat uit een uitste- STERREN van 120 zware

, " INSEKTBALL - even grote vuurpol als sterren regen kende kollektie vuur- ZONNETJE 10 KANONSLAGEN shots aaneen
• doch deze warpt ballen uit p.stuk 5,00 k Diverse Etc. etc. etc. f·

TUBE COLOUR GIANT - deze super zware v,<urpot ong. 28 em. geeft een werK~A"ANVUUR_ VUURBALSTOKKEN Winkeladvlesprljs LADYC
1t:~KERS ' •

f
zeer groat en mooi waaiervuur + effectan p.stuk 7,50 f 32 -,-

~ BUMPER POT GIANT _even grole als Tube Colour GianI _ VOGELS PARACHUTES . ,50 700 shols
',: doch weer breder en geeft /ichlkogeleffeclen p.sluk 7,50 SUPER met VOORDEELPRIJS 6 PARAPIJLEN + ,

GELUKSVUURDOOS - 4 of 6 kanle doos - die enorme hoeveelheden VUURPOTJE L1CHTKOGELS slechts f. 26,00 PARACHUTES ~fI

f
/ichlkogels afgeeft - leIs aparts . p.sluk 4,50 6x diverse I';

~ PAGODE - Chinees vuurhuls - geeft een prachtlg vuur p.sluk 4,00 VUURPIJLEN
.,. BABYVUURPIJLEN -12 vuurpijlljes + knal In zakje p.12 sluks O,~O 12 Baby PIJLEN

- PIJL 0 - deze pijl geeft een prachtig goudvuurwaaier p. 6 stuks 5,50 in zak of .f
PARACHUTE PIJL EXT·RA - geeft een prachtlge parachute + afschielbas'lS '

f
Iichtkogel in de lucht p. 6 stuks 4,50 .,:

" COL.LAMP PIJL - deze pljl geeft boven een lamplon p.stuk 1,25 2 wonder-

.,: ~~~~~SS~~~~~:t~A~;;';,~~~o~~~~~~~"::r~~~~~~eop voet ~:~:~~ ~:~~ FIRE FLY pijlen, wlnkeladvles- 2 :a~~;~~~~RS ./1fL

!
SNEEUW EN ROODSTAART RAKET - geeft een prachtlg sterrenboeket beval 36 stuks prijs - f. 35,00 4 SPUIT- ',r.r.

~ In sneeuw en rood p.stuk 1,25 VUURPIJLEN waar VOORDEELPRIJS FONTEINEN of ,•
•,. SNEEUWBAL PIJL GROOT - grote slerrenrakel In sneeuw p.stuk 2,50 onder vele grole f. 25.00 wonderPOTTEN

• SIR ROCKET - zeer grole zViare'sterren pijl p.sluk 2,75 2 ROMEINSE .1«
SUPER MARS ROCKET - zeer zware zwermraket p.sluk 4,00 KAARSEN "f'

• GILLENDE KEUKENMEIDEN - West-Duils fabrlkaal zeer goad p.stuk 0,45 I':
" DUITSE STERREN QUIBO RAKET - grool en lang p.stuk 4,00 1 CHINA DRAAIZON

I
': ONS ASSORTIMENT IS NATUURLlJK VEEL EN VEEL GROTER, DAAROM BEZOEK ONS IN DE WINKEL zwaar ,_

Levert U deze bon In v66r 21 december dan oolvangl U van ons EXT R A - 10% KORTING I 1 super zeer zware :fr
VUURPOT I';

~ 6 st. extra zware
,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BAZOEKAS

'. BESTElBON 10 wonderKAARSENI ·W
"W STERRETJES ,".,:
~I: Naam............................................................. X p. CHENG f. 26,00 Etc. etc. elc.r Adres . X p. FIRE FLY f. 25,00 ~ Winkelwaardef.82,50

I
:. 'te~~t7~'a~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ~ ~: ~iJ~~~1 :: ~~:~~ . LB;:J;S~~;:~n::n f:

die NU-Nu beslellen U
~ , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -VUURWERK =:~~~!lr~~s:::s ~
~ ~~~ ~
, "DE SNUFFELTIEK" ~ PAKKETTEN Geenhandelaren. itf DORPSPLEIN 2 - MEERKERK ~ t
~~~



AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT b.v.

Feestdagen
en een veilig

wenst u prettige ~

1981 ~,.een vertrouwd buro
voor snelle en korrekte
afwikkeling van al uw
schadeclai ms:

VOORUW
ZEKERHEID

DE KRUYK b.\l
assurantien

uwadministratie
en

belastingzaken
Broekseweg 4 - Ameide - Tel. 01836-1701

Wij wensen u goede Kerstdagen en een in
aile opzichten voorspoedig Nieuwjaar.

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door administratiekantoor

Ih. c. j. van doorn

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

J i Bloemtiek
,,'t Kooitje"
AMEIDE

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar
wensen U

aaksterveld 76
ameide

telefoon
01836-1598

Vanaf heden tijde!ijk gevestigd in het historische
pandje van "Areke", hoek FransestraatiKerkstraat.

Kerststukjes en allerlei droogbloemwerk

Verwarmingsbedrijf en tuinge
reedschap

C. 'I LAM
Telefoon 01836 - 1868.

Komt u vrijblijvend eens binnenlopen.

Bazeldijk 19 Meerkerk

Wenst u goede Kerstdagen en een voor
spoedig nieuwjaar.

Voorspoedig
1981

Wij bieden een aantrekkelijke
verdienste; vakantiegeld, kerst

gratificatie en een gratis
spaarregel ing.

Inlichtingen: tel. 01836 - 1965

Wij vragen per 5 januari 1981
een aktieve

AGENT I AGENTE

voor Meerkerk.

Minimum leeftijd 16 jaar.

DAGBLAD

DE TELEGRAAF

.- ... '--)1)
\~,0'/

Gerrit, Jenny
en

Tineke

Wensen u goede

Kerstdagen
en een

KAPSALON DE WIT
TEL. 1464, AMEIDE



Da;s een ding dat zeker is !

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

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

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

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

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig
Nieuwjaar.

.

Avento's .
kuntUoveral
tegenkomen

. ~I

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.
Fa. van der Hagen-Postbus 40

4230 BA Meerkerk - tel. 01837-2044*

Prettige feestdagen en een
goed 1981 toegewenst.

Direktie en medewerkers
wensen U prettige Feestdagen
en een
voorspoedig 1981

BOUW. EN AANNEMINGSMIJ.

Van Vliet B.V.
Hogewaard 1 - Ameide - Tel. 01836-1544
Woonhuis Bram van Vliet - Molenstraat 37

, Telefoon 01836-1609...

FIJNE KERSTDAGEN

en

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER
Voor Meerkerk e.o.:

Toistraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Depot Temponette chemisch reinigen.
Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDOELEN

r-·-- I



BENEGAS
Leverancier van ESSO· PETROLEUM

* Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar

Prinsengracht, Tel. 1480, AMEIDE

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VERSLUIS

2000 m2 toonzaal in Vianen.

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

Koe8traat t01 - Schoonhoven - Teleroon Ot823· 2450

J. W. v. Putte8traat 6-8 - Amelds - Teleroon 011l36· 50t

Stif/ter'6
complete woninginrlchting

~
~.~.~~~,..~~~.....~~... ~,.~ ..'• • • ""~!. • • • • • .... • • • ""~~~, ~.. ... ........ ~~..........~.... ..1Iij

FIRMA J
.1
~DE BEURSj

Dorpsstraat 69 - 71 en 81 - Lexmond. J
~;

I}
I ~

j i
.~ Wenst een ieder prettige I,.
i} Kerstdagen en een TA;.

·1 I kk·· II ge U Ig nieuwJaar ~

~ i··~
~ :'. ,IIJ: .

:1l~~..:iL,MU~~Mitil:~~~~ ..• Ml'!:'t~". ~Mitil:~:'f1: ~:"'t~:~~:~~:"A~:~~:~~:~~~~~~:~~:~~~~:IllJ:

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

U bent altijd welkom in

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

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

Wij wensen u prettige kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.

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

Onderstaande adverteerders wensen u een

prettig Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar

"Het Groene Kruis"
Afdeling Ameide en Tienhoven

IJsklub

Hollandia
Accordeonvereniglng

"Avanti"
Fanfareveren I9Ing

UNIE
Sportvereniglng

"A.~.V.A."
Amelde

Chr. Muziekvereniging

Crescendo
Pluimvee- en

Konijnenfokkersvereniging

,,~teeds Hoger"
Hengelsportvereniging

H.~.V.A. - Ameide

C.Oskam
Prinsengracht - Tel. 1309

Oranjevereniglng

"Beatrix"
Ameide en Tienhoven

Volleybalvereniging

A.V.V.A.
Ameide

J van Gelderen
Tabak, Sigaren, Sigaretten

J.W. van Puttestraat

c. Tutc.ker
Schoenmakerij

Kortenhoevenseweg 17

Het Bestuur der Verenlging
tot instandhouding van de

Ameidese
Paardenmarkt

Mede namens ons beheerdersechtpaar den
Hartog wensen wij u gezegende Kerstdagen en
een voorspoedig 1981 toe.

STICHTING VERENIGINGSGEBOUW
AMEIDE/TIENHOVEN

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

GARAGEHAMOEN
LEKDIJK 25 - TEL. 01836-1307 - AMEJDE

* Mc. CORMICK DEALER

* LANDBOUWWERKTUIGEN

* OPEL· BEDFORD • VAUXHALL.

Wij wensen U Prettige Feestdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar.



I

AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK B.V.
Paramasiebaan 4a - Ameide - Telefoon 1269 - 1369

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
BOERDERIJBOUW

Wij wenSEm u prettige Feestdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.

De Kruythoeve is al een feest op
zich zelf en betaalbare prijzen.

Prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

:I ,-,,;," ~

3"?~~-: 9
~//j/ I

Tel. afspraken: Fam. A. Kruyt
Tel. 01836 - 1361.

GEZEGENDE KERSlDAGEN
EN DE BESlE WENSEN

VOOR 1981

WAT BETREFT 1980:

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

* VAKKUNDIGE VOORLICHTING
* KLEURADVIEZEN
* SERVICE
* EN 10% KORllNG UP
AL ONZE KWALllEllS
MEUBELS.

STREEFKERK
TEXTIEL EN INTERIEURVERZORGING

Fransestraat 7 - Ameide - Tel. 01836 - 1212

Brood- en Banketbakkerij

C. M. PELLIKAAN
J.W. van Puttestraat - Ameide

wenst allen prettige Kerstdagen en
voorspoedig Nieuwjaar.

Het bestuur en leden van de

E.H.B.O. Afdeling Ameide en Tienhoven
wenst iedere ingezetene een
Voorspoedig 1981 toe.

groothandel in Fruit - A. G. DE KRUYK

LEKDIJK 23 - AMEIDE
TELEFOON 01836-1225

Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 1981

Fa. W. van Woezlk
AMEIDE

Elektrlsche Smederlj en Laslnrlchtlng
Haarden, Kachels, Ollestook. Wasmachlnes
Land· en Hoolbouwwerktulgen

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar



Wij wensen u prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Brood· en Banketbakkerij

J. van DELSEN

Ret Kerstfeest 1980
schenke u goede dagen
Ret jaar 1981 geve u
voorspoed, veel geluk
en een goede gezondheid.

Fam. J. Jongkind
De Schans 10, Ameide

Cafe

WELGELEGEN
TIENHOVEN

BART DE LANGE

wenst allen

prettige Kerstdagen
en een voorspoedig
Nieuwjaar.

Fransestraat Ameide.

DIRECTIE en PERSONEEL VAN
TRANSPORTBEDRIJF

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

wenst allen

Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig nieuwjaar

Maak uw OIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

Met ingang van 1 januari
1981 wordt

B.V.
Ameide's
Lood
gieters-
bedrijf

Vertegenwoordigd door:
W. den Oudsten, tel. 01836 - 1649.
H. Schipper, tel. 01843 - 2498.
G. C. den OUdsten, tel. 01836 - 1243

Wij trachten aanwezig te zijn 's morgens om 7.30 uur en
's middags van 16.30 tot 17.30 uur in onze werkplaats,
Fransestraat 11 te Ameide.

Zaterdag's GESLOTEN.

RESTAURATIE
RENOVATIE
NIEUWBOUW

*
DAKBEDEKKING, LOOD, lINK- EN
KOPERWERK
GASVERWARMINGS - APPARATEN
SANITAIRE ARTIKELEN

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar.

BLIJF
BIJ DE
TIJD
door uw keus te
maken

uit de eigentijdse kollektie

Stijlklokken
Horloges
Zilveren- en gouden
sieraden

van juwelier- horloger

Harry Mulder
Julianastraat 16,
Langerak,
tel. 01843 - 1422

Voorstraat 21
Groot-Ammers
tel. 01842 - 1650

voor-



Beleefd aanbevolen
SIJJA en TEUS JACOBS
Tel. 01837 - 1414 - Meerkerk

Ook verzorgen wij voor u grote
schalen salades en hartige
hapjes.

Tevens uw adres voor Kerst- en
relatiegeschenken.
Ook aile soorten wijn en
gedistilleerd.

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR.

Wenst een ieder

en SLlJTERIJ

"ACHTER DE HALTE"
!

"DE HALTE"
CAFETARIA

27 december G E S LOT E N.

rund- en varkensrollade I kalkoendijen I kip I kipfilet I diverse
salades I diverse sauzen I pate's I diverse ijstaarten.

Ook voor fondue of gourmet en vleeswaren ruim gesorteerd.

Tevens wensen wij u prettigefeestdagen en een voorspoedig 1981.

SLAGERIJ Ouwerkerk MEERKERK

biedt voor de feestdagen:

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

F.TREUIIEN

DRUKKERIJ - KANlOORBOEKHANDEL

Toistraat 33 - 4231 SS Meerkerk - Tel. 01837 -1301

Handel in:

HOUl • GOLFPLAlEN • lEGElS enz.
Wij wensen U prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar.

ADVOKAAT

Uw dealer:

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

tevens het adres voor:

* Eerste klas occasions van div. merken met Bovag
garantie

* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine

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

Wij wensen u fijne feest
dagen en een goed 1981. •

Wij wensen u prettige
feestdagen

Haarstylistes
Trudy en Arien
Toistraat 45 - Meerkerk
Telefoon: 01837 - 2283



Dorpsstraat 56
Telefoon 1282
LEXMOND

C?\"k' :-",
"an ~y *'~
LUXE BROOD· en
BANKETBAKKERIJ

GEBR. VAN DIJK
Fruithandel

Achthoven 68 • Tel.(01836) 1389 • Lexmond

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Wij en ook al onze medewerkers(sters) wen

sen U Prettige Kerstdagen en een in aile op

zichten Voorspoedig Nieuwjaar.

EN EEN

80S

WIJ WENSEN U

INTERIEURVERZORGING
LEXMOND

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

Ook voor 1981 uw adres voor

RIJWIELEN en BROMFIETSEN
ELECTRISCHE APPARATEN

WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN VERLICHTINGSARTIKELEN
EN EEN VOORSPOEDIG 1981

Carrosseriefabriek Van Eck
Lexmond - Dongen

Kortenhoevenseweg 66

<lECI
Telefoon (03474)-1754

wenst vrienden en clientele
Prettige Kerstdagen en een

LEXMOND • DONGEN gelukkig Nieuwjaar.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en veel
voorspoed voor het nieuwe jaar.

Wij hopen u ook in 1981 weer van dienst te zijn.

J. VAN MAZIJK
Dorpsstraat 93 - Lexmond - Tel. 03474 - 1305

Wij wensen u
fijne Feestdagen
en veel voorspoed in 1981

Strayers B.V.
LEXMOND

Speciaalzaak
waar
kwaliteit
haag staat.
Alles op gebied van
herenmode.
Interessante kollektie in
kostuums, regen- en
winterjassen.

J. HAMERLING
LEXMOND
Tel. 03474 - 1275,

b.g.g. 1375.

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een Yoorspoedig
Nieuwjaar.

Ook in 1981 hopen
wij u met onze

S.R.V.
rijdende winkel weer
van dienst te zijn.

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

G. WILLEMSE
Nieuwstraat 15
Telefoon 1228, Ameide

Prettig Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar

ClIO LEXMOND B.V.
voor aile vervoer

Liindienst op:

Amersfoort - Gorinchem - Utrecht 

Zwijndrecht en Rotterdam.

TELEFOON 03474 - 1330 - LEXMOND ;:~)

Prettige Kerstdagen en Voorspoedig Nieuwjaar

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



Uitslag 81. Nic. aktie
Ameide

Uitslag 81. Nic. aktie
Meerkerk

Burgelijke stand
Gemeente Tienhoven

AMEIDE - Ook in Ameide zijn de feestweken
van december begonnen met een St. Nic. aktie,
georganiseerd door de Winkeliersvereniging.

Dit jaar werd een rekord-aantal enveloppen
ingeleverd. Een vrij hoog percentage hiervan
kwam van deelnemers buiten Ameide, wat als
een kompliment beschouwd mag worden voor
het winkelbestand in Ameide.

Burgemeester Bakker verrichtte zaterdag 6
december in, Het Spant de trekking van de
loterij.
Zoals in het verleden vaker gebeurd is, was een
van de winnende inzendingen onvolledig.

Drie van de zes prijzen van f 100,- vielen
buiten Ameide.
De hoofdprijzen van f 1000,- zijn gewonnen
door: R. Jansen, J.C. Schakel en J.A.C. v.d.
Grein, allen afkomstig uit Ameide.

We mogen afsluiten met de konklusie dat de St.
Nic. aktie ook deze keer weer een sukses was
voor de Winkeliersvereniging.

MEERKERK - Ook dit jaar heeft de O.V.M. in
Meerkerk weer een St. Nic. aktie gehouden.
Deze bijna traditionele aktie luidde de gezellige
feestdagen van december weer in.

De trekking van de loterij werd gehouden in
een zaal van restaurant "Brughuis", waar aIle
aanwezigen door de Sinterklaaskommissie
werden verwelkomd met een gratis kon
sumptie.
Burgemeester den Breejen zocht de winnende
loten uit de enorme berg ingeleverde formu
lieren.

De gelukkige winnaar was de familie Daamen,
die in deze dure feestweken voor een bedrag
van f 1000,- mogen besteden in de winkels die
aangesloten zijn bij de O.V.M.
De familie Daamen werd door de plaatsver
vangend groepscommandant van de Rijks
politie, de heer Meppeling in een politie
wagen opgehaald, wat vooral voor de kinderen
Daamen een leuke ervaring was.

In het "Brughuis" aangekomen, werd hen,
door burgemeester den Breejen de hoofdprijs
persoonlijk overhandigd.

September 1980.

Geboren:
10 september 1980:
Martinus zv A.F. Kool en A. Tinholt.

Overleden:
12 september 1980:
H. Verhoeven geh. met H. Rijneveld, 75 jaar.

Ingekomen:
Dhr. H.F.M. Ernst vanuit Hoge en Lage
Zwaluwe.
Fam. van Lomwel vanuit Meerkerk.

Oktober 1980.

Geboren:
7 oktober 1980:
Willem Teunis Huibert zv H. Diepenhorst en
A.M. Bor.
7 oktober 1980:
te Rotterdam: J os zv C. Lakerveld en V.
Westdorp.

Overleden:
27 oktober 1980:
C.A. van den Berg wv A. den Braven, 82 jaar.

Ingekomen:
Fam. Midddkoop vanuit Ameide.

Vertrokken:
Fam. Kanselaar naar Ameide.

November 1980.

November 1980:

Ingekomen:
Mevr. C.A. Schrijvershof-van Es vanuit
Ameide.
Fam. van de Ruit vanuit Ouderkerk aid IJssel.
Mevr. T.M.J. Jaspers-Heitkamp vanuit Henge
10.

Ook in het nieuwe jaar weer geheel tot uw
dienst met onze rijdende S.R.V.-winkel.

Prettige feestdagen en een goed nieuwjaar toege
wenst.

W. Antonio
Peperstraat. Ameide.

Wij wensen U
Prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1981

TABAK - SIGAREN - SIGARETTEN

,l;"':li,-----------------.....

~OUWbedrijf

1\[~:"~:d~1-:~:O~~::'429-Am"d,
GelderenvanJan

Fam. van Gelderen

Wij delen u mede dat wij op 31
december a.s. onze zaak beeindigen.

Wij danken u hartelijk voor de fijne
manier waarop wij met u mochten
omgaan en wensen u allen prettige
Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
toe.

J.W. van Puttestraat 10 Ameide

ADMIN.ISTRATIEKANTOOR

P.A. van ZWEDEN b.v.
en

Accountantskantoor C. Vis
Registeraccou ntant

wensen u fijne Kerstdagen en een
Voorspoedig 1981.



Uitslag
kleurwedstrijd van de
81. Nic. aktie van de

Winkeliersver.
Ameide

Allereerst enkele opmerkingen.
Het aantal inzendingen '.vas aanmerkelijk
groter dan vorig jaar, terwijl er door de jongens
en meisjes meer werk van gemaakt was.
Bij de beoordeling van de tekeningen is mede
rekening gehouden met de leeftijd van de
kinderen.

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD TOT 8 JAAR:

Ie prijs: een fiets t.w.v. f 200,-.

Marga Zijderveld, Lange Schenkel 2, Nieuw
land.

2e prijs: draagbare radio t.w.v. f 22,50.

Carl Meijer, Aaksterveld 24 , Ameide. Lydia
van Liefland, Zouwendijk 9, Ameide. Marion
v.d. Neut, Aaksterveld 32, Ameide.

3e prijs: kadobon t.w.v. f 10,-.

Paul v.d. Ham, Meidoornlaan 39, Ameide.
Sabina Sterrenburg, Lekdijk 2, Langerak.
Corine 't Lam, Bazeldijk 19, Meerkerk. Mar
greet Uittenbogaard, Prinsengracht 12, Amei
de. Deccy Herraty, Liesveldweg 41, Ameide.

4e prijs: kadobon t.w.v. f 5,-.

Arian van Holten, De Geer 10, Ameide.
Corine de Hartog, Liesveldweg 26, Ameide.
Gerard de Wit, Aaksterveld 42, Ameide. Louise
de Bruijn, Broekseweg 60, Ameide. Efi Muil
wijk, Dam 9, Ameide.

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD 8 tim 12 jaar.

Ie prijs: een fiets t.w.v. f 200,-.

Ronald Spek, Kastanjelaan 23, Lexmond.

2e prijs: een draagbare radio t.w.v. f 22,50.

Mirjam Groen, De Hoef 8, Ameide. Diane de
Leeuw, Frans Halsstraat 12, Hei en Boeicop.
Nanda Geluk, van Brederodestraat 61, Noorde
loos.

3e prijs: een kadobon t.w.v. f 10,-.

Sonja v.d. Leeden, Meidoornlaan 30, Ameide.
Corine v.d. Berg, Broekseweg 77, Meerkerk.
Corina van Kekem, Kweldam 3a, Tienhoven.
Marianne Molenaar, Dorpsweg 158, Hoog
Blokland. Bas Korevaar, Doelakkerweg 42,
Ameide.

4e prijs: een kadobon t.w.v. f 5,-.

Therese Meijer, Aaksterveld 24, Ameide.
Margret Jongkind, Molenstraat 41, Ameide.
Dita Brakel, Burggraaf 22, Meerkerk. Lia
Rijneveld, Zijlkade 8, Nieuwland. Frank van
Toor, Weverwijk 1. Ronny Versluis, Beemdweg
2, Hoog-Blokland.

Tot zover de mening van de jury.

De jury bestond ook dit jaar weer uit de beide
oud-hoofdonderwijzers de heren H.B. van der.
Lee en J. de Haan.
Heren van der Lee en de Haan, hartelijk
bedankt voor uw medewerking en aIle prijs
winnaars van harte gefeliciteerd.

Je kunt je prijs afhalen bij:
Fa. N. Pek en Zn., Aaksterveld 2, Ameide.

Winkeliersvereniging
Ameide

Ekstra koopuren in de kerst
week:

De winkels zijn ekstra geopend op maan
dagavond 22 dec. van 7 - 9 uur.

En tevens op dinsdagmiddag en avond 23
december.

31 december zijn de winkels om 5 uur
gesloten.

Wij W o.nsen u goede feestdagen.

~~.ii~'· ~.""~". ::.... ,.,
). . . . . .'
.~.' ,..., ~. ~..

voor: aile soorlen veevoeders.
voor: ledere gewenste hoeveelheld kunstmest.
voor: plastics en re/nlglngsmldde/en.
voor: bestrijdingsmidde/en.
voor: service en kwa/ltelt.

";;&'Ro.oUCENr"
SLlJTERIJ
WIJNHANDEL

DELICATESSEN

,,'t .1'ortuin't

Fransestraat 12 - Tel. 01836 - 1754 - Ameide

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

Wij danken U voor het vertrouwen in het

afgelopen jaar in ons geschonken.

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

_I

J.' van ZANDWIJKVoor alles wat gezelligheid en
sfeer geeft.

Wij hebben veel soorten
noten voor bij de wijn en ook
delicatessen, likeuren, zelfs
een lekkere borrel kunt u bij
ons vinden. En wat u al weet
behoeven we u niet te ver
tellen, want ons devies is
kwaliteit.

.. rl·~~j(

WIJ ~ensen u_ V 9 ~>,?r$i~
prettlge Kerst .1 I\~:fS" ""·~)/~:' I 'i l

dagen en een i .s; c ,·1' ~m
. '~I > 3,Jt!,voorspoedlg 1981. ~.~)(~ &~~''/., r1fT'·L

_ \\jWI/\]\" 1lq;j
.. 7 ~. r V'--

Wij en onze medewerkers wensen U
goede Kerstdagen en een ir. aile
opzichten voorspoedig Nieuwjaar.

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

I



Gemeentebestuur
van Ameide zorgt weer
voor sfeer op de Dam

AMEIDE - Het gemeentebestuur van Ameide
draagt haar steentje ook dit jaar bij om de sfeer
in Ameide te verhogen.

Tijdens de Sint Nicolaasweken een sfeervol
verlicht Stadhuis en nu op de Dam een 9 meter
hoge kerstboom.

Niet aIleen de belanghebbenden op de Dam
waarderen dit zeer, maar de gehele bevolking
zal dit zeer op prijs stellen.
De dienst Gemeentewerken zorgde weer voor
een korrekte plaatsing en afzetting.

Verlichte Globe

NU 99,50

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

De donkere dagen voor Kerstmis
Is het ooit zo donker geweest voor Kerstmis als dit jaar ?
Ik weet het niet, ik ervaar die donkerte en die sombere sfeer dit jaar heel bewust.
Misschien is het weI symbolisch voor de tegenstrijdigheid van de Kerstgedachte en de
praktijk van wat er met de Kerst in de meeste huizen gebeurt. Ik vind het dit jaar
extra moeilijk om me te verheugen op de Kerstdagen, om te bedenken hoe ik deze
dagen voor het gezin en voor mijn gasten zal invullen en vooral vervult lllij de
gedachte aan wat ik hen zal voorzetten tijdens het Kerstdiner met weerzin.
Zelden was er zoveel honger op de wereld als nu. Het aantal kinderen met name dat
met de dood bedreigd wordt doordat er geen geld is om voedsel naar ze toe te brengen
is schrikbarend. Er zijn enorm veel vluchtelingen, slachtoffers van natuurrampen en
ga zo maar door.
Kerstmis, hoop op vrede ? Feest van licht ? Of Kerstmis eet- en drinkfestijn. Nu ik
ermee bezig ben realiseer ik me dat veel minder dan vorige jaren door de media het
idee van eet- en drinkfeest wordt uitgedragen. Het motief om voorbereidingen te
treffen voor de feestdagen is vee!" meer de gezelligheid en de saamhorigheid.
Dit moet toch het resultaat zijn van bezinning op de economische en sociale toestand
in de wereld. Velen zijn zich veel meer bewust van hun verantwoordelijkheden dan
vroeger.
Het is goed om stH te staan bij het leed van anderen, je betrokken te voelen bij het
wereldgebeuren. Er zijn de bekende gironummers en een zeer aktieve Unicef
werkgroep in Ameide. En meer kunnen wij niet doen. Het gaat dan ook te ver om je
eigen levensgeluk teveel te laten aantasten door aIle leed op de wereld. Er zijn dan
aIleen maar nog meer mensen ongelukkig. Ais er een feest te vieren is vier het dan. We
hebben vreugde en geluk en gezelligheid nodig opdat onze wereld ons niet te zwaar op
onze nek gaat drukkerr. We zijn Atlas niet. Wereldvrede is ook deze Kerst ver van ons,
laten we de vrede op kleine schaal nastreven. Je moet ergens beginnen.

PRETTIGE FEESTDAGEN ! Margriet Vansluis.

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

"DE SNELLE PIEPER"
SCHOONHEIDSSPECIALISTE

J. Lauret - Bastinck
Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1981.

Diverse soorten winteraardappelen in voorraad.

Wenst clientele, vrienden en
bekenden prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1981.

Alles gaat weg voor
-HALVE PRIJS.

Vanaf maandag 15 dec.
WEGENS VERHUIZING

aileen's MIDDAGS geopend
9~\ct."0 ,,_

9(0\8 zilveren, gouden en double plaatbanden, gouden en zilveren sterrenbeelden,
gouden armbanden, zilveren armbanden,
gouden, double en zilveren oorbellen, zilveren chanel colliers, gouden en zilveren
manchetknopen, dasspelden.

Horloges, klokken barometers enz.

Babyspeelgoed, drogisterij- en parfumerieartikelen, homeopatische genees
middelen, reform artikelen, Gouda kaarsen.

Verf, behang, kwasten enz.

J. F. Th. 810m
DAM 11 AMEIDE

\: - - - - - \L~_~_~_~_~_~_~~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~~~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~ __



Het Groene Kruis kreeg een groot bedrag

Tot zover wat de heer Oldani heeft gezegd. Er
had toen een daverend applaus moeten volgen
voor een dergelijke gebeurtenis, maar er
waren slechts 12 mensen getuige van en die
deden weI hun best, maar het was toch wat
mager.

Vanzelfsprekend heeft voorzitter de Haan met
groot enthousiasme de heer Oldani bedankt
voor de goede gaven en met hem ieder die
verantwoordelijk is voor dit guIle gebaar.
Het bestuur zal in overleg met de wijkver
pleegkundige, zuster Hagoort, zeker een nut
tige bestemming geven aan dit mooie bedrag in
de vorm van verpleegmateriaal voor de
vereniging.
Dit komt dan zeker ten goede aan het werk dat
het groene kruis in Ameide en Tienhove.n
verricht. Het gebeurt niet vaak dat onze
vereniging een dergelijk groots gebaar ten deel
valt. En vooral nu in deze tijd van grote
veranderingen op het gebied van de volksge
zondheidszorg is een schenking van dit formaat
erg welkom. Doordat wij per gezin f 32,50
moeten afdragen aan de pot van de A.W.B.Z.
blijft er voor de vereniging niet veel over.

Destemeer is deze cheque erg welkom, omdat
de vereniging hiervoor zelf een keuze kan
maken wat hiervoor te kopen.

De voorzitter spreekt nogmaals zijn dank uit
namens de vereniging aan de buurtvereniging
"de Geer". De vergadering was van mening dat
dit weI de moeite waard was om enige rucht
baarheid aan te geven. Daarom heeft men
besloten dit tezijnertijd in de Wegwijzer te
laten vermelden en dan ook een opgave te doen
van de artikelen die van het geld zijn gekocht.

Rest mij dan nog u te laten weten wat er is
aangeschaft:

AMEIDE - Ais u leest dat "Het Groene Kruis" een groot bedrag heeft gekregen, denkt u
misschien aan een Sinterklaaskado op de valreep, of aan een Kerstsurprise die wat vroeg komt.
ZO is het nu ook weer niet. Wat er wei is gebeurd is het volgende.
De buitengewone ledenvergadering van "Het Groene Kruis" van 20 juni 1980 heeft een niet
alledaags slot gekregen.

Zoals bijna aIle vergaderingen, vermeldde ook
de agenda van deze vergadering, als een na het
laatste punt, de rondvraag. In deze rondvraag
vroeg de heer Oldani aan de voorzitter
toestemming, te vertellen wat het doel is van
zijn komst ter vergadering.

De voorzitter antwoordde de heer Oldani dat
deze als lid van de vereniging aIle recht heeft en
geeft de gevraagde toestemming. Allereerst (zo
begon de heer Oldani) heb ik de verkeerde deur
genomen en kwam ik terecht in een gezelschap
dat zich bezig hield met het vieren van een
bruiloft. Ik dacht, als dit de manier is waarop
het groene kruis zijn vergadering pleegt te
houden, spijt het mij dat ik niet vaker zo'n
vergadering heb bezocht. Bij navraag bij de
receptie werd ik verwezen naar het vertrek
waarin de vergadering werd gehouden waar ik
mijn missie moest volbrengen.

Het is n.!. zo, dat ik namens de inmiddels
ontbonden buurtvereniging "de Geer" de
opdracht heb gekregen uw vereniging een
cheque aan te bieden ten bedrage van f 1311,46.
Voor dit bedragzult u zeker weI een
bestemming vinden in de vorm van artikelen
voor de verpleging van zieken.

In de statuten van de b.v. de Geer was een
bepaling opgenomen, die inhoudt, dat na
ontbinding van de vereniging, de nog over
gebleven gelden ten goede zouden komen aan
het groene kruis. Dienovereenkomstig is op een
vergadering, waarin de b.v. is opgehouden te
bestaan, besloten tot uitvoering van deze
bepaling over te gaan.

Ik wilde dan nu n'amens de buurtvereniging
"de Geer" mijn opdracht gestalte geven en u,
meneer de voorzitter, de cheque hierbij
overhandigen.

1 babyweegschaal, 1 ledikant, 1 matras,
2 onrusthekken, 2 schapenvachten en 1
verbandemmer.

Zeer zeker een welkome aanvulling van het
magazijn.
Het bestuur en zuster Hagoort zijn dan ook
bijzonder vereerd dat "Het Groene Kruis" op
deze manier belangstelling heeft ondervonden.

Ret bestuur.

Bloemtiek
,,'t Kooitje"
gaat zich tijdelijk
vestigen in
Ameide

AMEIDE - Corrie Kooy, J.W. van Puttestraat
77te Ameide gaat m.i.v. heden een bloemtiek
beginnen in het historisch pandje "Areke"
hoek Fransestraat-Kerkstraat te Ameide.

Corrie, die vorig jaar het vakdiploma bloem
schikken behaalde hoopt in dit unieke pandje
een goede zaak in Bloemsierkunst te kunnen
opbouwen.

Kerststukjes en allerlei droogbloemwerk kunt
u daar kopen.

Telefonisch is de zaak bereikbaar onder
nummer 01836 - 1868.

AANBIEDING
4 rol Scotch-tape 21,75

1 dispencer
GRATIS

wenst
u< prettigeKerstdagen .'
eneen
voorspoedig1981

DE JONG's
Levensmiddelen b.v.

weost.u alten, OQk namensonze mede
.werk(st)ers Prettigefeestdagen eneen

", YOorspoedig 1981.

Natuurlijk....
oak in 1981
bent u weer welkomm onze zaakil

FIRMAH. VER·HOEF
Telefoon 1251 - Ameide

-.~.....

Aanbiedingen voor de feestdagen
Op aile Gero etui's 10% korting
Op aile Gero pannen 15% korting
KompJetecassettes 20% korting

W!j wensen U
.'pr~ttige Kerstdtlgen'
'eReen

~orspoedigNieuwjaar



VOS-kursus
Meerkerk 1981

MEERKERK - Afhankelijk van subsidie
toekenning door de gemeenteraad in de
vergadering op 18 december a.s. kunnen we pas
beslissen welke VOS-kursussen we kunnen
houden. ZeU willen we graag 12 januari '81
starten en bij voldoende deelname een 2e
kursus in september beginnen.

Daarbij wordt nog gedacht aan een VOS
vervolg, samengesteld uit vrouwen van de Ie
en 2e VOS-groep.
Wat houdt de VOS in:
Doordat je als vrouwen met elkaar een aantal
onderwerpen kiest en bepraat leer je meer
begrip en respekt voor jezelf en anderen te
krijgen en je daardoor wat zelfbewuster op te
stellen in de samenleving.

Wie zich op wil geven of meer inlichtingen
wenst over de kursus van september kan zich
wenden tot: Ike van der Meiden, Broekseweg
76, telefoon 1581 of Margreet van Dam,
Bazeldijk 12, telefoon 2027.

Nieuwjaarsbal in
,,'t Wapen van Ameide"
AMEIDE - Vrijdag 2 januari organiseert
,,'t Wapen van Ameide" een Nieuwjaarsbal.
De muziek op deze avond wordt verzorgd door
het "Sunrise Combo"

Een ieder is van harte welkom op deze avond
om gezellig een dansje te maken en onder het
genot van een drankje het nieuwe jaar in te

/~iq,.?n.De aanvang van de avond is 8 uur.

\;I~l'~!vens maken wij u er op attent dat wij de
eerste Kerstdag de gehele dag zijn gesloten.
Tweede Kerstdag gaan wij om 10.00 uur v.m.
open en Oudejaarsavond sluiten wij om
± 19.00 uur.

Overheerlijke
oliebollen en
appelflappen

AMEIDE - Ieder jaar eindigt met de donkere
maand december. En iedere decembermaand
kent het Sint Nicolaasfeest, het Kerstfeest en
het Jaarwisselingsfeest: "Oud en Nieuw".

Oudejaarsavond is voor de meeste mensen een
zeer bijzondere avond. Een avond van sche
merlicht, een uitvallende denneboom, lange
schaduwen, warmte en een gezellig praatje.

Graag zouden wij als Aktie-komite van de
Gereformeerde Kerk van Ameide deze avond
ekstra luister willen geven door voor u de
traditionele oliebollen en appel£lappen te
bakken.

Dinsdag 30 december komen de venters bij u
langs. In iedere zak zitten 10 oliebollen of 10
appelflappen a f 5,-.
Mocht u zeker willen zijn van bollen en
£lappen, geef dan vanaf 24 december uw
bestellingen via de volgende telefoonnummers
op: 1407, mevrouw van Diermen, De Schans 11,
1303, mevrouw de Kruijk-Boogerd,. Voor
straat 3, 1448, mevrouw Lakerveld, Lekdijk 37,
Tienhoven.

Vertrouwende op uw aZZer medewerking
wensen wij u een prettige jaarwisseling en een
gezegend 1981.

Ret Aktie-komite van de Gereformeerde
Kerk.

'.~~. ~.?L~~,~~.?L,~_~~
~~:~~:~...~~~:~~:~~:~ ..~
De slagerijen in Ameide en

Meerkerk zijn
ZATERDAG 27 december

de GEHELE DAG gesloten.

~
.~.II'Jot:Il:~"~'""~.,..~~~. ~~' . . . .... ~~"... ... ...,... .. .. ....'"

Meerkerksraadslid Wim van
den Berg en echtgenote waren
getuigen bij het huwelijk van
Euphonia-muzikant Cees Roth

en Rita van Meijgaarden
AMEIDE - Vrijdag 5 december was het een
hoogtijdag voor het bruidspaar Cees Roth en
Rita Meijgaarden.

Cees Roth, een rasechte Ameidenaar, al jaren
zijn partij blazend bij de Meerkerkse muziek
vereniging "Euphonia" trad deze dag in het
huwelijk.
Wim en Tineke van den Berg waren de
getuigen. 's Avonds was er receptie en bruiloft
in restaurant "Brughuis" te Meerkerk.
"Euphonia" verraste 's avonds het bruidspaar
met een serenade.

"Ret was eengeweldige en fijne dag", aldus een
blij bruidspaar.

Prettige feestdagen en een
voorspoedig 1981

Cafe - Rest. - Cafetaria

"j!}et Dapen ban ~meibe"

LET OP: Lekker als aanvulling op uw kerstdiner of gewoon lekker
tussendoor:

HUZARENSALADE 5,- p.p.
ZALMSALADE 7,50 p.p.

Ook zorgen wij voor uw snacks en ijstaarten en deze worden tussen
kerst en nieuwjaar gratis thuis bezorgd.
Wilt u echter wei uw bestelling tijdig aan ons opgeven ?

i;} KRAAN· EN WERKTUIGENVERHUUR ~

(C~nnemer van GROND-, HEI- en ONDERHOUDSWERK

J .A. Boer bv, Meerkerk
Telefoon 01837 • 1263

wenst u prettige KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR

B. Barten • TELEFOON 01837· 1434 - MEERKERK

PRETIIGE KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR

Mariena en Ruud

van de

Dierenboutique
Meerkerk

wensen hun klanten
een prettige kerst

en een
voorspoedig nieuwjaar

tel' 'loIo\..s
t\es\an l'4e "t\1

'400t \\e \\a

Wij wensen u goede Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar.

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

BLOEMSIERKUNST

RON KERSBERGEN
(v.h. J. Verveer)

J.w. van Puttestraat 2, Ameide, tel. 01836 - 1356.

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.



Burgelijke stand
Meerkerk, Leerbroek, Nieuwland

MEERKERK, november 1980.
Geboren:
2 november 1980:
Marcelis Arie zv M. van Leeuwen en M.
Vuurens, wonende te Meerkerk, Burg. Slob-
laan 39. \
11 november 1980:
J acomine dv J. van Middelkoop en A.J. Zondag,
wonende te Meerkerk, Broekseweg 29.

Gehuwd:
30 oktober 1980:
te Ameide, van den Berg, Cornelis, oud 25 jaar,
wonende te Meerkerk en Blokland, Hendrika
Cornelia, oud 22 jaar, wonende te Ameide.
31 oktober 1980:
te Ameide, van Zessen, Paulus, oud 22 jaar,
wonende te Meerkerk en M.J. Mesker, oud 20
jaar, wonende te Ameide.
4 november 1980:
te Arkel, Smits, Gerrit Antonie, oud 29 jaar,
wonende te Woudrichem en Kon, Neeltje, oud
27 jaar, wonende te Meerkerk.
21 november 1980:
Keesmaat, Bertus, oud 27 jaar, wonende te
Papendrecht en van der Vlies, Adri, oud 22jaar,
wonende te Meerkerk.

LEERBROEK, november 1980.
Geboren:
30 oktober 1980:
te Leerdam, Blokland, Gretha Elizabeth zv
P.N. Blokland en G.J.B. Bikker, wonende te
Leerbroek, Weverwijk 3.
7 november 1980:
Metje Alida dv P. Versluis en'H.C. Bogaard,
wonende te Leerbroek, Leerbroekseweg 33a.
11 november 1980:
Marian Geertje dv W. Kok en J.J. Cusell,
wonende te Leerbroek, Raadhuisstraat 51.
16 november 1980:
Emma Petronella dv T. Molenaar en E.P.
Grootendorst, wonende te Leerbroek, Dorps
weg 21.

16 november 1980:
Cornelis zv J. Heikoop en J.P. de Stigter,
wonende te Leerbroek, Middelkoop 17.

Gehuwd:
13 november 1980:
Heikoop, Hendrik, oud 28 jaar,wonende te
Geldermalsen en Hijkoop, Adriana, oud 21
jaar, wonende te Leerdam.
28 november 1980:
van Nordennen, Teunis, oud 23 jaar, wonende
te Hardinxveld-Giessendam en Verschoor,
Willy Lamberta, oud 22 jaar, wonende te
Leerbroek.

Wist u .
dat aan de bouw van de Rabobank te Meerkerk
ook hebben meegewerkt:

Heibedrijf Verhoef b.v. te Meerkerk en
Timmerfabriek van Vliet b.v te Ameide ?

In het persbericht vtm de Rabobank stonden
beide firma's niet vermeld.
Onze ekskuses hiervoor !

UNICEF - nieuws
MEERKERK - Vorige week zaterdag stond
UNICEF op de minimarkt te Meerkerk met
kerstkaarten en aile andere bekende artikelen
zoals: agenda's, puzzels, kookboeken, foto
boeken enz.

De opbrengst hiervan was ruim f 700,~.

Zaterdag 13 december was ons UNICEF
team heel de dag te vinden in het AC-restau
rant Meerkerk met dezelfde kollektie.
Vrijdag 19 december zijn we in het gloed
nieuwe gebouw van de Rabobank te Meerkerk
gedurende de opening in de avonduren.

Met vriendelijke groeten,
C. W. Versluis - van Dijk,

UNICEF-komite Meerkerk.

Kerstrit per auto, voor
het hele gezin

MEERKERK - De motor- en automobielklub
Magneet organiseert op 2e Kerstdag (26
december a.s.) een amusementsrit voor auto
mobilisten.
Inschrijven vanaf half twee 's middags in AC
wegrestaurant Meerkerk aan de Provinciale
weg 36) afslag Rijksweg 27 (Vianen-Gorcum).

De eerste deelnemer start om twee uur. De
totale afstand bedraagt ongeveer vijftig kilo
meter. De route is uitgezet over rustige wegen
in het midden van de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden. Uitzetters zijn Magneet
sekretaris M.H. Hakkesteegt uit Meerkerk en
T.H. Lemmen uit Vianen.

Dit jaar is de deelname uitsluitend mogelijk in
de amusementsklasse. Vorig jaar werd er ook
een tocht uitgezet voor meer ervaren puzze
laars.
De deelnemers spelen onderweg in de auto
spelletjes of moeten vragen beantwoorden.
Vorig jaar werd er onder andere gevraagd wie
er antwoord gaf wanneer men telefoon
nummer 06222 - 333 draaide. Dat was de ANP
nieuwsdienst. Dat moest men doen vanuit een
telefooncel; wie geen kwartje bij zich had
kwam in de problemen. Men moest verder de
omtrek van een dikke boom schatten etc. etc.

De uitreiking van de prijzen vindt direkt na
afloop van de rit plaats. Tot ziens in Meerkerk.
Voor de winnaar is er onder andere een
wisselbeker.

Voor informatie:
M.H. Hakkesteegt,

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1981.

Specialiteiten in

FRUITSCHALEN en FRUITMANDEN

Fam. J. A. C. de Bruin
Prinses Marijkeweg 45 - Meerkerk

wenst familie, klanten, vrienden en
bekenden
FIJNE KERSTDAGEN

en

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1981 toegewenst.

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

TABAK· SIGAREN
SIGARETTEN en

Rokersbenodigdheden.

TUlNVREUGD
A. KEPPEL
Bazeldijk 63 - Meerkerk

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

SCHOONHEIDS
SPECIALISTE

G.OOSTVEEN
Het Bos 24
MEERKERK
Tel. 01837 - 1474

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar·

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

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

A. VAN DEN DOOl - FOTOHANDEl
Gorcumsestraat 21 ..; MEERKERK
Tel. 01837-1463

Wenst U prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar

PRESTO PRINT DEALER
PASFOTO'S D1RECT.KLAAR

Ook in 1981 natuurlijk weer naar serviceburo

D. BIKKER WASAUTOMATEN, DROOGAPPARATEN

KOELK,ASTEN en DIEPVRIEZERS

ZOUWENDIJK 123
MEERKERK

TELEFOON 01837 - 1249
Wij wensen U prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in het nieuwe jaar.



Dokter Eenink 25 jaar gemeentearts te Ameide
AMEIDE - Op 1 januari 1981zal het 25 jaar geleden zijn dat dokter Eenink zijn werk als huis
arts in de gemeenten Ameide en Tienhov~n is begonnen.
Wij allen kennen dokter Eenink als een man die zich steeds heeft ingezet voor zijn patienten. Als
een man, die achter de schermen, zijn patienten heel vaak, ook moreel, ter zijde stond in hun
moeilijke dagen.
Het is daarom fijn dat er een komite, onder voorzitterschap van burgemeester Bakker, is
samengesteld, dat dit jubileum niet ongemerkt voorbij willaten gaan.

Omdat we zoveel enthousiaste lezers hebben
willen we proberen wat meer boeken in eigen
bezit te verkrijgen.
Mocht u dan ook boeken in uw bezit hebben die
toch maar in een donker hoekje staan of
wellicht op zolder terecht gekomen zijn en
wanneer u denkt dat andere mensen ze best
zouden willen lezen,schenkt u deze boeken dan
aan de bibliotheek.
Wij willen ze graag als "eigen boekenbestand"
in onze bibliotheek opnemen.
De vogelvereniging "Ons genoegen" schonk de
bibliotheek bij haar 25-jarig jubileum een
aantal boeken overvogels, een fijne aanwinst.
Komt u ze eensbekijkim..

Omdat het tijdens de nu bestaande openings
tijden erg druk is en ons ter ore is gekomen dat
dat ouderen weerhoudt om een boek te komen
lenen, willen we proberen om speciaal voor
deze mensen een uur in de week open te zijn.
We denken dat er best een aantal mensen
bereid zijn om overdag gedurende dat uur te
helpen met het uitlenen.

Voelt u er wat voor of wilt u wat meer daarover
weten neemt u dan even kontakt op met
mevrouw J.M. Labrujere, De Geer 7, Ameide,
telefoon 1768.
We hopen dat u wilt reageren en dat deze
oproep helpt bijdragen om onze bibliotheek
voor zoveel mogelijk inwoners van Ameide en
Tienhoven toegankelijk te maken. Natuurlijk
zijn mensen uit de omgeving ook van harte
welkom.

"De Wegwijzer"
is deze keer weer uw

Wegwijzer

De bibliotheek-kommissie.

~. • ~~.II!MI{,~~~.~~•."",,- ..... • ~!:' • • • ...... .. ~ .... .... ~. .... ..

Tijdens de openingstijden kan iedereen, die dat
wil, wat nakijken in de diverse studie- of
hobbyboeken of op z'n gemak aan de leestafels
een boek ter hand nemen.
Dit kost u niets. Pas wanneer u een boek mee
miar huis wilt nemen moet u zich aanmelden
als abonnee. Voor de jeugd is het abonnement
gratis, voor de volwassenen kost het f 7,50 per
jaar. Voor dit bedrag kunt u wekelijks 3romans
en een aantal hobby/studieboeken lenen.

De openingstijden zijn:
Woensdagmiddag: 13.30 - 14.30 uur.
Vrijdagmiddag: 15.30 - 17.00 uur.
Vrijdagavond: 19.00 - 20.30 uur.

U bent van harte welkom !

Dit komite zal namens de bevolking van
Ameide en Tienhoven en patienten uit de
omgeving dokter Eenink en zijn gezin een
receptie in Ret Spant aanbieden en wei op
zaterdag 3 januari 1981 van 3 tot 5 uur n.m.

Aile inwoners/patienten en oud patienten
worden dan in de gelegenheid gesteld uiting
aan hun waardering te geven. Ret voornemen
is, om naast de receptie die wordt aangeboden,
ook een passend geschenk aan te bieden.

Wij hopen, dat velen op zaterdag 3 januari 1981
van hun belangstelling zullen blijkgeven om
de familie Eenink met dit jubileum te
komplimenteren.

Stadsbibliotheek
"Ameide-Tienhoven"

AMEIDE - Sinds de opening van de nieuwe
bibliotheek aan de Prinsengracht, in juni,
hebben zich weer heel wat nieuwe lezers en

.~.ez..er~ssen aangemeld. Wij hebben nu tegen de
.", . t!tabonnees, d.w.z. dat wekelijks zo'n 3500

oeken over de administratietafel gaan.
Toch hebben we de indruk dat nog niet
iedereen weet hoe het in een bibliotheek
precies toegaat.

OlgaComfortCombi iseenspringbox
kombinademetnog meermogetiJ1dteden

esker
eubelen
anufakturen

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN
EEN GEZEGEND NIEUWJAAR

Wij als firma wensen een ieder ook
namens onze medewerkers

Fransestraat 15 - AMEIDE

tel. 01836-1235-1453-1461-1773

Bijpassende lampjes 95,- per stuk.

Niet verstelbaar, verder als afgebeeld 140 X 200

Olga Comfort Combi is leverbaar in de for- f 2 225
maten 90 X 200 em en 180 X 200 em _
(2 X 90 X 200 em) .,



REORGANISATIE VERKOOP

Ribpantalons
smalle pijp, 15 kleuren.
Normaal f 75,-

LOIS

MAAK NU GEMAKKELlJK UW KEUS
VOOR HEY HELE GEZIN

IBR IiIRlBI BBYB

EKSTRA koopavonden: 22 en 23 december.

DIREKTIE EN PERSON EEL

A, ZWIJNENBURG

Direktie en personeel wensen clientele
in aile opzichten een voorspoedig
1981.
En danken u voor het in ons gestelde
vertrouwen waardoor het mogelijk was
omzet te bereiken.
Tevens hopen wij in 1981 weer met
vereende krachten voor u klaar te
staan.

Wij zijn op weg naar een
tevreden klant.

WIJ VERKOPEN OOK
LEVI'S, BACOFA, PANMO.
WERKMANS, RUIT, STREEP,
MILITARY BROEKEN




