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laatste verbouwing hierin volledig geslaagd.
De ontwikkeling was ook in Meerkerk enorm.
Restaurant "Brughuis"· werd een ontmoet
ingspunt voor velen. Voor gezellig bijpraten,
voor de zakenlunch, voor recepties, bruiloften
en partijen.
De heel' Vink vervolgt: "toen ik 65 werd en
mijn gezondheid te wensen overliet volgde
even een moeilijke tijd. Een levenswerk
dreigde verloren te gaan. Maar gelukkig zei
mijn oudste dochter Lia: "Pa, mag ik het
proberen ?"
Vandaar de verbouwingen, waar ik volledig
achter sta.
Nu de laatste verbouwing en interieurver
andering gebeurd zijn, zou ik graag vanaf deze
plaats mijn dank willen uiten aan mijn dochter
Lia en schoonzoon Jan v.d. Plaat als exploi
tanten, Herman Graalman (al 10 jaar onze
kok), aan Paul, onze ober (ook al 10 jaar in
dienst) en al ons huishoudelijk personeel".
"Met vallen en opstaan zijn we gelukkig die
personen gebleven die we waren. Meer dan 20
jaar Horeca-leven heb ik geschetst. Het waren
tijden met ups en downs, maar ik herhaal graag
de woorden die Winston Churchill eens zei:
"het leven is waard om geleefd te worden".

Ouderavond
"School met de Bijbel"

AMEIDE - 't IJzerwinkeltje is altijd in voor
nieuwe artikelen. Een nieuw artikel is Delta
wood.

Dit is een zelfklevend houtfineer wanneer u
uw keuken van een witte of gekleurde
uitvoering veranderd in een houten keuken
zonder hakken of breken.
Deltawood is plakken-lakken'-klaar.
Voor meer. informatie kunt u natuurlijk
terecht in 't IJzerwinkeltje.

AMEIDE - In het kader van de aktie ,,1981, het
internationale jaar voor de gehandicapte
medemens" werd op 18 februari in de aula van
de "School met de· Bijbel" te Ameide een
ouderavond gehouden.

Deze avond trok zoveel belangstelling, dat het
geheel door de kinderen verzorgde programma
tweemaal achtereen moest worden uitgevoerd.
Door die belangstelling gestimuleerd boden de
leerlingen met verve de door hun gemaakte
artikelen aan en aan heteinde van de avond
was de opbrengst f 1250,-, te besteden aan
materiaal voor de Mytylschool in Utrecht, dat
te zijner tijd door enkele leerlingen zal worden
overhandigd.
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week eten op vrijwel aIle bedrijven in het
Botlekgebied en Europoort.
Prakties iedere dag 200 tot 250 maaltijden. Ook
voorzag men de mensen van eten tijdens de
bouw van de 4 tunnels en het Ahoy Sportpaleis
te Rotterdam.
Wij kregen een steeds bekendere naam. J oris
Ivens en zijn filmploeg kwam altijd bij ons eten
als zij in Rotterdam waren.
Bij het Koninklijk bezoek van de Koning van
Nepal werd de lunch in de "Botlekbrug"
genuttigd. Het gezelschap bestond uit 60
personen.
Inmiddels vestigden wij ook een Horecabedrijf
in Rhenoy waar midden in de polder een
restaurant werd gebouwd naast het daar reeds
door ons overgenomen cafe.
Ook daar maakten we een stormachtige
ontwikkeling mee. Vooral toen Volvo Beesd
zich daar vestigde. Bij de opening van de Volvo
vestiging verzorgden wij het diner voor aIle
gasten.

Toen kwam de overname van Sap en Sap in
1972. De opening was toen voor ons een
openbaring, met 180 bloemstukken en per
soonlijke geschenken van vrienden en relaties
en gedurende de 2 heropeningsdagen circa 600
bezoekers", aldus een min of meer bewogen
Geert Vink.
De familie Vink is in Meerkerk weer aan het
veranderen en verbouwen gegaan. Men wilde
het niet luxueus maken, maar weI gezellig en
smaakvol. Naar onze mening is men na de

MEERKERK - Met de woorden "het leven is waard om geleefd te worden" besluit de
enthousiaste horecahouder Geert Vink uit Meerkerk zijn verhaal.
Een verhaal, waarin veel dankbaarheid tot uitdrukking komt voor alles wat hij in zijn leven heeft
ondervonden, maar waaruit ook blijkt dat alles niet zo maar ging, dat dit aileen bereikt kon
worden door een geweldige inzet.

Van Rotterdam naar Meerkerk. "Ogenschijn
lijk een groot verschil, maar het is hier goed
wonen en werken in onze mooie Alblasser
~aard", aldus de heel' Vink, die met dochter

~~a een de£er cfagen open huIs· ZOU hebben
lehouden van het enige weken geleden geheel
gerenoveerde restaurant "Brughuis".
Om gezondheidsredenen van de heel' Vink kan
dit jammer genoeg niet doorgaan. De direktie is
'terecht trots op de totale verandering van hun
restaurant en grote zaal.

Op 27 maart 1961 begonnen de heel' en
mevrouw Vink in een klein houten keetje aan
de Butaanweg hun chauffeurs koffietent met
in totaal 25 zitplaatsen.
Al na een half jaar moest men wegens
ruimtegebrek gaan uitbreiden.
Men was nog maar net klaar met de
verbouwing of er kwam toen een strenge
winter die 7 weken duurde.
"Werkdagen van 18 tot 20 uur waren normaal.
Zeven dagen per week hard werken, met erg
veel waardering van onze klanten. Enorm
gezellig al deze mensen in die woestijn van
zand. Want het was daar zeer bedrijvig, maar
het was een gebied in opkomst", aldus de heel'
Vink.
In 1963 werd restaurant en kantine "Botlek
brug" met 240 zitplaatsen overgenomen. Ook
weer in een gebied waar de fabrieken nog
gebouwd moesten worden.
Inmiddels werd een uitzendburo voor over
werkers opgericht en bracht men 7 dagen per



Wilt u apart dineren
met uw familie of gezin ?

In 't Brughuis kunt u
beschikken over totaal
vernieuwde ruimten
voor:
* 10 tot 20 personen
* 20 tot 70 personen
* 70 tot 150 of 200

personen

TOLSTRAAT 34
MEERKERK
TEL. 01837 - 1319

I--------uw aandacht waard 1 ----1



't Brughuis.
Uw ideale adres voor
recepties, bruiloften en
partijen.

Ruimten beschikbaar tot
maar liefst 200 personen.

Voor recepties
bruiloften
en partijen

TOLSTRAAT 34
MEERKERK
TEL. 01837 - 1319

"'-------uw aandacht waard !-------



Keurslagerij Simon Muilwijk
heropende geheel vernieuwde winkel

AMEIDE - Het was dinsdag3 maart een
hoogtijdag voor de familie Muilwijk toen
burgemeester Bakker de winkel officieel
opende en men daarna "open huis" hield voor
belangstellenden.
Burgemeester Bakker moest zich letterlijk en
figuurlijk door de heerlijke worsten heen
snijden alvorens de deur te kunnen openen.

Een zeer fraaie winkel met een uniek plafond,
enig in zij n soort in Nederland, zeer sfeervol en
ruimtewerkend.
Een terecht trotse Simon Muilwijk met
echtgenote en niet te vergeten de ouders de
heer en mevrouw Muilwijk sr., voor wie het
toch ook een zeer fijne dag geweest moet zijn
bij de heropening van zo'n mooie winkel.

Burgemeester Bakker was zeer blij dat er nog
ondernemers zijn die de moed hebben zaken op
te zetten en te verbouwen. "Het is niet alleen
altijd voor de winst, maar ook om de klant te
plezieren. Als B & W zijn we blij dat de Dam
weer verfraaid wordt. Het slagersvak is een
mooi yak en u weet het te presenteren", aldus
de heer Bakker.
Burgemeester Bakker memoreerde vervol
gens dat een koe in de bijbel ook al een
belangrijke rol gespeeld heeft, door te zeggen:
"als ik aan een slager denk, denk ik vaak aan

Farao met de zeven vette en de zeven magere
jaren. In de zeven vette jaren waren de koeien
schoon van aanzien en vet van vlees. Ik hoop
dat u alleen maar goede jaren zult beleven en
tevreden klanten zult hebben. Namens B & W
veel sukses, het gaat u weI.
Simon Muilwijk memoreerde in zijn dank
woord de maandenlange voorbereiding, de
hulp van de slagersorganisatie en_de prettige

samenwer mg met de oofdaannemer tim
merfabriek van Vliet, die altijd op de afge
sproken tijd zich waarmaakte.
"Wij betrekken beesten zonder hormonen. Ik
hoop on~anks een teruglopende economie

goede beesten te blijven leveren.lk heb erg
veel van mijn vader geleerd en hoop op
dezelfde voet te blijven doorgaan", aldus de
energieke en vlotpratende keurslager.
Dat de verbouw van deze winkel zo snel verliep
is o.a. te danken aan de kombinatie van
bouwbedrijf en timmerfabriek Van Vliet b.v.
en de strakke afspraken die gemaakt zijn met
de onderaannemers.
Doordat het plafond in de fabriek werd gepre
fabriceerd (van te voren geheel op maat klaar
gemaakt) kon alles zo snel en mooi worden(
gerealiseerd.
Vermeldenswaard is, dat alles in totaa16 dagen
werd gerealiseerd, sneller dan was gepland.
Geen wonder dat Simon Muilwijk zich uiterst
kontent in zijn dankwoord uitliet.

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

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

BALKHOUT

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

Biedtaan:
- GEGALVANISEERDE

GOLF.PLATEN
- ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT

GOLFPLATEN
-BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATIE-

MATERIAAL

F. TREUREN

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

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL



Midget-golf vereniging
W.I.K. - Lexmond

Een beeld van de midget-golfbaan.

Aan het einde van het seizoenworden daarvoor
prijzen uitgereikt.
De twee belangrijkste happenings in eigen huis
zijn de Sinterklaas- en Oliebollensurprise
toernooien. Hier kan een ieder aan mee doen,
goed, minder goed, dik of dun, dame of heer,
meisje of jongen, het maakt niets uit. Ze spelen
allemaal door elkaar dus ook tegen elkaar. Het
doel hiervan is om gewoon een gezellige
"familie"-dag te organiseren, waarbij pres
taties minder belangrijk zijn.
Moet u beslist eens een keer meemakep !

Dus, beste mensen, denk er dus eens over na,
het is zeker allemaal de moeife waard.
Over de meer technische zaken betreffende de
midget-golfsport kunt u de volgende keer wat
meer in de Wegwijzer lezen.

komen: Onlangs werd de nieuwe wachtruimte
in gebruik genomen (de officiEHe opening staat
ons nog te wachten) het terras was voltooid, dit
alles is grotendeels door leden verwezenlijkt,
het onderhoud, een zeer tijdrovend werk, van
de baan en de groenvoorziening worden ook
door de leden zelf bijgehouden en zo zijn er nog
tal van werkzaamheden die door interne inzet
geklaard worden.
Dit alles bij elkaar is er mede de oorzaak van dat
de kosten enorm gedrukt kunnen worden, wat
tot uiting komt in het entree-geld. Een gezonde
zaak, nietwaar ?

Aigemeen

De sv W.I.K. doet meer dan aIleen midget
golven. Voor de leden en introduce's wordt
regelmatig het een en ander georganiseerd,
zoals dans- feestavonden met altijd levende
muziek en kaartavonden. Voor de jeugd is er
regelmatig een Disko-avond met spel. Dus voor
elk wat wils !
Nieuwe leden nemen in onze vereniging geen
"outsiders" positie in, of u nu uit Lexmond
komt of uit Groningen, u wordt als vanzelf
sprekend in de groep opgenomen en wij
verzekeren u dat u daarvan geen spijt zal
krijgen !

Voor de meer geoefende spelers, wat ti
natuurlijk ook kunt worden, zijn er regelmatig
nationale klubwedstrijden. Op de woensdag
avond is er de ladderkompetitie, voor de jeugd
is deze er om de 2 weken op de woensdag
midda .

U ziet het, de antspanning straalt er af.

echtparen f 6,- per maand en voor enkelingen
f 4,- per maand.
U ziet, dat valt allemaal best mee.
U kunt dan galven wanneer u wilt.

Als u, als niet lid, het eens wilt proberen, is het
het beste dat u even kontakt legt met de heer
H. v.d. Berg (baanbeheerder), dit in verband
met de openstelling. Deze meneer, u mag ook
gerust Henk zeggen, is dan op de afgesproken
tijd aanwezig om u wegwijs te mak~n en
eventueel, als u daar prijs op stelt, te
begeleiden. Dit zit allemaal bij die toch allage
prijs in. Henk is voor afspraken en inlichtingen
te bereiken:

's avands tussen 6 en 6.30 uur en dqt van
maandag tim vrijdag onder telefaan
nummer 03474 - 1809.
Buiten die tijd kunt u oak bellen, maar
dan is er grate kans dat hij er niet is. De
funktie van baanbeheerder vergt nu
eenmaal veel tijd.

Zondags is de baan gesloten.

Waarom zijn de kosten zo laag?

Omdat de leden van de sv W.I.K. bereid zijn
veel zelfwerkzaamheid aan de dag te leggen. U

.kunt op uw vingers natellen wat dat aan kosten,
dus lasten, scheelt.
Aangezien kosten/lasten veelal worden door
berekend in de prijzen (voorbeelden te over),
dan hebben we hier de formule die er· voor
zorgt dat de mensen voor een echt redelijke
prijs een stuk rekreatie hebben.

am even op die zelfwerkzaamheid terug te

worden en weI via de bovenkant of recht
streeks.
Een rijke scharkering banen en hindernissen
wacht op u.

Dat zal weI veel kosten .

Nee. Over het algemeen zijn banen van een
dergelijke opbouw en kwaliteit weI degelijk
prijzig, hetgeen u ook weI zult verwachten als u
.de baan van W.I.K. ziet.
Maar in Lexmond zit dat anders.
Voor het bedrag(je) van f2,- kunt u een ronde
afleggen. Men mag weI zeggen dat dit uniek is.
Lid worden van de sv W.I.K. kan natuurlijk
ook. Een gezin, ongeacht het aantal kinderen
(tim 16 jaar) betaalt per maand f 8,-. Voor

LEXMOND - De midget-golfsport mag zich in het algemeen verheugen over een stijgend aantal
beoefenaars. Jammer genoeg kennen veel mensen die midget-golfbaan enkel van de vakantie,
want daar wordt het nogal eens gespeeld, dan komt men er mee in aaraking. .
Echter, de banen waar dan op gespeeld wordt zijn vaak van een dermate kwaliteit dat velen de
naam golfbaan niet kunnen waarmaken. U kent ze wei, banen met van die betonnen platen waar
de bal zonder slag of stoot uit eigen beweging aan de rol gaat en roestende, piepende hindernissen.

Tijdens vakanties is dat uiteraard niet zo'n
probleem, dan moet men zulk soort incidenten
ruim zien.
Maar als u dan eens in de gelegenheid bent om
op een echte midget-golfbaan te spelen, dan is
het verschil duidelijk waarneembaar.
En het is zeker eens aan te raden om eens een
"slag" te maken op zo'n Europese wedstrijd
baan, welke voldoet aan aIle eisen die er gesteld
zijn door de F.N.M.B.

Is zo'n baan bij ons in de buurt ?

Jazeker ! Dichterbij dan dat u denkt.
Voor de sporthal "Het Bosch" in Lexmond,
daar ligt hij in volle glorie. Een tapijtbaan
eerste klas. Hoe een bal daar over rolL .
of liever gezegd: "over zoeft !"
Een keurig aangelegde baan met een groen
voorziening waar men U tegen kan zeggen, in
de zomer dan en een normale "passeerruimte"
voor de deelnemers, men hoeft elkaar dus niet
op de punt van de schoenen te passeren. Tevens
is er een ruime parkeergelegenheid aanwezig.
De baan beschikt ook over een luxueus
wachtlokaal met terras en een frisdranken
automaat (gekoeld).

Kortom, aIle zaken zijn aanwezig om er naar
genoegen te verpozen.
Het geheel bestaat uit 18 banen met elk een
bepaalde hindernis van een verschillende
moeilijkheidsgraad, met als pronkstuk het

,;;pf'\"Kasteel". Dit in natuursteen uitgevoerde stuk
( .. \;vakwerk kan op 2 manieren "genomen"

~

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.

"DE SNELLE PIEPER"

Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak Diverse soorten winteraardappelen in voorraad.

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

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

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

Heeft u iets te vieren, komt u eens
langs in de "Kruythoeve" en zie
hoe het ook kan.

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



IJsklub "Hollandia" herdacht op .waardige
wijze lOO-jarig bestaan

Oranjevereniging
"Beatrix" Ameide

Voorstraat 21 - Groot-Ammers
Telefoon 01842 - 1650

voorgoed

Reeds vanaf
f 400,- per paar

AMEIDE - Nu de voorbereidingen voor
Koninginnedag 1981 in volle gang zijn, willen
we een beroep doen op de leden van de
Buurtverenigingen.

In de middaguren van 30. april zullen er
volksspelen plaatsvinden op het grasveld voor
"Het Spant".
Er zal gespeeld worden door ploegen gevormd
uit leden van de buurtverenigingen.
's Avorids spelen we een kwis, ook met koppels
van de buurtverenigingen. Wilt u 's middags of
's avonds meespelen ? Geeft u dan op bij het
bestuur van uw buurtvereniging.
We denken voor de middag koppels samen te
stellen uit 4 of 6 personen en voor de avond een
koppel van 2 personen.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij het
bestuur van de Oranjevereniging of bij uw
buurtbestuur.
Mogen we op u rekenen ?

Bestuur Oranjevereniging.

MEERKERK - Op 9 en 10 april organiseert de
Goed en GoedkoophaI, Gorinchemsestraat 35
teMeerkerk, een grote mode-verkoopshow.

De slechts 2 dagen durende ~ab~ieksshowvB;n
mantels, coats en japonnen Ult elgen produktle
en andere vooraanstaande mode-ontwerpers
zal zich kenmerken door sensationele prijzen.

De Goed en Goedkoophal meldt voorts dat·
weer nieuw in haar kollektie is: skaileren·
jeans, legergroene kleuren,..diverse speciale
modellen spijkerbroeken, wIJdmodelbro.eken!
halfwijdmodelbroeken en verdere voorJaars
mode bonneterie.

Mode-verkoopshow
Goed en Goedkoophal

JUWELIER - HORLOGER

HARRY MULDER

Uflir(Oven?
%nmeteen

$'{rgerver(Ovirwsrz'rw!

Aan het eind van de avond dankte hij alle
belangstellenden voor hun aanwezigheid en
besloot:

"Mij dunkt, we kunnen dik tevreden zijn,
100 jaar zijn volgemaakt, een kern
gezonde vereniging met bijkans 600 leden
en het vaste voornemen om in de
toekomst als het ijs ons roept met groot
elan door te gaan ten goede van de
ijssport voor iedereen."

Ceremoniemeester Henk van ArkeI, die de
leiding deze avond had en dit zeer verdienste
lijk deed, bood namens de leden f 1534,- aan.

Burgemeester Bakker sprak namens B & W zijn
grote erkentelijkheid uit over de ijsklub en
wenste hen een goede toekomst.
Van de K.N.S.B. ontving het bestuur de vlagen
de leden een K.N.S.B. stropdas met embleem.
Vele sprekers o.a. namens de IJsbond Alblas
serwaard, de Jeugdkommissie, gena!Yuurde
IJsklubs en erelid Aart de Groot voerden het
woord.
Voorzitter G. Streefkerk huldigde tijdens de
avond de 3 dames schaats 4 cracks, die dit jaar
zeer goede resuItaten hebben behaald.

Voorafgegaan door de Muziekvereniging en
Drumband, ge-escorteerd door jeugdige
schaatsers met fakkels en zelf gezeten in een
zelfgemaakte grote arreslee (kompleet met
ijsmuts en sjaal), getrokken door 2 paarden
maakten dit alles tot een feestelijk geheel.

AMEIDE - Op weI zeer orginele wijze heeft
het bestuur van de IJskIub "Hollandia" een
rijtoer door Ameide gemaakt als inleiding op de
receptie die hierna voIgde.



Klubkampioenschappen
IJssportvereniging Alblasserwaard

AMEIDE/TIENHOVEN - Donderdag 26 februari 1981 werden in Eindhoven de jaarlijkse
klubkampioenschapptm van de IJssportvereniging Alblasserwaard gehouden. In totaal waren er
120 deelnemers waarvan 11 meisjes junioren C en D uit Ameide en Tienhoven.
Gedurende het schaatsseizoen werd door deze meisjes iedere zaterdagmorgen ondanks regen,
sneeuw en wind getraind op de kunstijsbaan in Utrecht onder leiding van Andre Kraayeveld en
Sjaak Langedijk.
Vandaag konden deze meisjes in aanwezigheid van ouders en supporters laten zien tot welke
resultaten deze training had geleid.

's Morgens vroeg om half zes stonden we met
elkaar op de dijk te wachten op de bus die ons
via Nieuwpoort naar Gorinchem zou rijden.
Vanaf een centraal punt aldaar vertrokken er
vier bussen vanuit de gehele Alblasserwaard
naar de kunstijsbaan in Eindhoven.
Terwijl de baan in gereedheid gebracht werd
genoten we van onze eerste kop koffie. Er
zouden er nog vele volgen, want ondanks het
feit dat de zon vroeg in de ochtend probeerde
achter de wolken vandaan te komen, was de
temperatuur buiten nog aan de lage kant. Voor
de schaatsers waren de weersomstandigheden
oijna ideaal: zonnig, weinig wind en een
temperatuur van een paar graden boven nul.
Om 8 uur begonnen de eerste wedstrijden op de
500 meter.
Trainer Andre Kraayeveld werd op deze
afstand Ie in de tijd van 40,2 sec.terwijl Sjaak
Langedijk de 6e plaats bezette met 46,8 sec. Na
de heren- en damessenioren waren de junioren
aan de beurt.
Er namen 13 meisjes in deze categorie junioren
C deel aan de wedstrijden, waarvan aIleen
Anita van Arkel en Janneke van Oort ons allen
bekend zijn. Beiden reden en zeer goede 500
meter. Janneke werd Ie en Anita 4e.
Daarna waren de D j unioren aan de beurt. Van
de 11 deelneemsters in deze categorie kwamen
er 9 uit Ameide en Tienhoven.
Een ieder probeerde een goede tijd te rijden en

liF~.~oor velen was een persoonlijk record het
\ .. <Jresultaat van hun inspanning.

Miriam Versluis schaatste zich in een goede
stijl naar de finish, hetgeen voor haar de Ie
plaats op de 500 meter betekende in de tijd van
52,1 sec. Gea Lakerveld werd 2e met een
verschil van precies 1sec. J olanda van Bruggen
bezette de 5e plaats in de tijd van 60,5 sec. Deze
meisjes rijden allen hun 2e seizoen bij de
junioren.
Voor de overige 6 meisjes was dit seizoen hun
eerste ervaring bij de junioren D. Tot vorig jaar
waren ze nog bij het jeugdschaatsen ingedeeld.
Martine van Arkel reed een goede 500 meter in
de tijd van 58,0 sec. en werd hiermee 4e,
hetgeen ook een persoonlijk record betekende.
Ciska van Doorn verbeterde haar tijd met bijna
6 sec. en werd 6e in de tijd van 60,7 sec. Connie
Eikelboom werd 7e (61,5 sec.), Anne-Sophie van
Bruggen 8e (64,0 sec.) Eis Bakker ge (65,5 sec.),
Ellen v.d. Leeden lOe (71,2 sec.).
De 3e en lIe plaats waren voor de meisjes uit
Hardinxveld.

Na deze wedstrijden op de 500 meter werd de
1500 meter gereden door de heren- en

/.i~i1damessenioren. Andre Kraayeveld werd 2e
>/(2.09,7 min.) en Sjaak Langedijk 7e (2.30,2 min.).

"Onze" meisjes waren eerst om 13.00 uur weer
aan de beurt. In de kleedkamers heerste een

sportieve sfeer, schaatsen werden nog eens
nagekeken en de meegebrachte boterhammen
smaakten best.
De zon stond intussen hoog aan de hemel voor
de tijd van het jaar en als je uit de wind zat, leek
het precies een wintersportplaats. De meisjes
liepen nog wat rond de ijsbaan alvorens zich
weer gereed te maken voor de 1000 meter.
In schaatstenue verschenen ze daarna weer op
de ijsbaan alwaar ze in de binnenbaan de
spieren reeds konden oefenen door een paar
rondjes rustig te schaatsen. De zenuwen waren
weer gespannen, want nu moestenze proberen
de behaalde plaatsen op de 500 meter te
handhaven of liever nog een plaatsje naar
boven zien te komen.
Miriam Versluis en Gea Lakerveld kwamen in
een rechtstreeks duel tot de goede tijd van 1.48,9
min. resp. 1.51,8 min. en werden hiermee op
deze afstand Ie en 2e. Martine van Arkel viel
jammergenoeg twee keer tijdens haar rit op de
1000 meter, hetgeen haar de 4e plaats kostte.
Desondanks reed ze de afstand in de tijd van
2.18,4 min. en werd nu 7e. Zonder val zou ze
zeker rond de 2 min. gereden hebben. Conny
Eikelboom werd 4e (2.08,1 min.), Jolanda van
Bruggen 5e ( 2.08,8 min.), Ciska van Doorn 6e
(2.13,4 min.), Anne Sophie van Bruggen 8e
(2.20,0 min.), Ellen v.d. Leenden ge )2.22,2 min.),
Eis Bakker 10e na val (2.31,6 min.).

Bij de junioren C werd Janneke van Oort weer
Ie in de tijd van 1.42,2 min. en Anita van Arkel
4e (1.57,9 min.).
De strijd was hiermede gestreden. Het eind
klassement kon worden uitgerekend. Deze
uitslagen zouden later op de dag bekend
gemaakt worden.
Daar er precies binnen de daarvoor bestemde
t~jd gereden was, had men de gelegenheid om
nog een 3 km. te gaan rijden. Deze rit werd
behalve door de herensenioren ook door enkele
herenjunioren gereden. Janneke van Oort
startte op. deze afstand als enige van de
meisjesjunioren. Zij reed een magnifieke 3 km.
in een zeer regelmatig tempo, hetgeen resul
teerde in een nieuwklubrekord in de tijd van
5.26,2 min. Dit betekende tevens een persoon
lijk rekord. Ze presteerde het om maar liefst 21
sec. van haar oude tijd af te knabbelen.
Met dit prachtige resultaat werden de klub
kampioenschappen van 1980-1981 beeindigd.

Kwart voor drie vertrokken schaatsers en
supporters per bus naar Nieuwkuik waar een
warme maaltijd zou worden geserveerd. We
zouden er echter nog weI een poosje op moeten
wachten, want al reeds na een kwartier zaten
we in een file op de rondweg rond Eindhoven,
hetgeen veroorzaakt werd door een gekantelde
tankauto. Na deze hindernis genomen te
hebben) met knorrende magen) konden we

doorrijden naar restaurant De Ster. In een
gezellige zaal werd een drankje geserveerd en
terwijl men wachtte op de soep werden de
uitslagen bekend gemaakt. Ameide en Tien
hoven kwamen weer goed voor de dag.
De winnaars van de beide serie's werden
gehuldigd en kregen een medaille omge
hangen, terwijl aIle deelnemers een her
inneringsvaantje kregen.
Na de voortreffelijk smakende soep duurde het
jammer genoeg erg lang voordat het hoofd
gerecht op tafel kwam. Intussen werden echter
de nieuwe klubkampioenen beken'd gemaakt.
Junioren C:
1. Janneke van Oort, 2. Anita van Arkel.
Junioren D:
1. Miriam Versluis, 2. Gea Lakerveld, 4. J olanda
van Bruggen, 5. Conny Eikelboom, 6. Martine
van Arkel, 7. Ciska van Doorn, 8. Anne Sophie
van Bruggen, 9. Els Bakker, 10. Ellen v.d.
Leeden.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag
28 maart in de Til te Giessemburg.
De maaltijd smaakte prima, de coupe ijs er na
moest i.v.m. de tijd wat snel genuttigd worden,
maar een ieder had het zich goed laten smaken.
De terugreis verliep verder zonder problemen,
hier en daar zag je zo terloops de ogen
dichtgaan (we waren's morgens om goed 4 uur
opgestaan). Na een zeer geslaagde dag waren
we om half acht weer in Ameide terug.

De LAATSTE
schaatsberichten

AMEIDE/TIENHOVEN - Zondag 15 maart
werden in Utrecht de laatste wedstrijden van
dit seizoen voor de junioren C gehouden.

J anneke van Oort reed op de 1500 meter een
nieuw klub- en persoonlijk rekord in de tijd
van 2.31,1 min.

Miriam Versluis reed 2.48,- min, Gea Laker
veld 2.51.5 min. en Anita van Arkel 2.58,3 min.
hetgeen ook voor deze meisjes een persoonlijk
rekord betekende.

De jeugd van Ameide en Tienhoven heeft met
deze wedstrijden het schaatsseizoen 1980 - 1981
afgesloten. De ijstraining is nu voorbij, de zo
mertraining kan weer van start gaan. Hopelijk
dat deze inspanning de resultaten en het
plezier in de schaatssport het volgende seizoen
weer ten goede zal komen.

VERSTANDIG ALS U tNFORMEERT.

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

aile soorten veevoeders.
iedere gewenste hoeveelheid kunstmest.
plastics en reinigingsmiddelen.
bestrijdingsmiddelen.
houtvezel en turfmolm.



E.H.B.O. Meerkerk

4. Kitty Jongkind
5. Annet van Middelkoop
6. Arja Verbaan
7. Carla Kinds (val)
8. Gerlanda van Woezik
9. mime de Kruyk

10. Sonja v.d. Giessen
Afwezig: Trudy de Lange.

GROEP 2 JONGENS:
1. Erik van Leeuwen
2. Arnout Langeveld
3. Reinier v. Wijngaarden
4. Wilfred van Mill
5. Sebastiaan van Mill
6. Leendert v. Houwelingen (val)
7. Martin Bikker
8. Marcel Haars
9. Erik Dubbeldam

10. Arie Besseling
11. Martin van Vliet
12. Ard Looyaard
13. Jan Kroon
14. Kees de Ruiter (val)
15. Theo Lakerveld
16. Jan Trapman

GROEP 3 MEISJES:
1. Elly van Wijngaarden
2. J eannet Bakker
3. Adrienne Oostveen
4. Caroline Mennen
5. Jessica Helsloot
6. Anja de Graaf (val)

GROEP 3 JONGENS
1. Eef van Leeuwen
2. Arie Eikelboom
3. Hans Bikker
4. Luuk v.d. Leeden
5. Marcel Langeveld
6. Johan Korevaar (val)

Afwezig: Jan de Lange.

Jeugdklubkampioenschappen van de
IJssportvereniging Alblasserwaard

AMEIDE/TIENHOVEN - Ook voor de jeugd van 8-13 jaar werden er zaterdag 14 maart 1981
kiubwedstrijden georganiseerd. We hadden gehoopt dat we dit seizoen weer eens een echte winter
zouden krijgen zodat dit evenement op natuurijs had kunnen plaatsvinden. Maar heIaas .
we hebben onze toevIucht moeten zoeken in de overdekte Ton Menkenhal in Rotterdam.

's Morgens kwart voor acht stonden 20 Organisatorisch was het niet mogel,ijk om
kinderen uit Ameide met hun begeleiders op meteen na afloop van de wedstrijden de
de dijk te wachten op de "schaatsbus", die kinderen te laten weten welke plaats ze hadden
precies op tijd arriveerde. In Tienhoven behaald. We konden ze echter weI vertellen
stapten nog 6 kinderen in de bus, waaronder welke tij den ze gereden hadden en hoe de
een uit Nieuwpoort. De kinderen uit Meerkerk eindstand was ten opzichte van "onze" bus. Dit
die gewoonlijk in Lexmond opstappen konden wil dus niet zeggen dat degenen die als nr. 1
dit keer "thuis" opgehaald worden. geeindigd was ook klub-kiJ.mpioen was ge
Ondanks het vroege uur waren de kinderen erg worden. Dit zal nog nader bekeken moeten
fumoerig in de bus. Dit werd waarschijnlijk worden door de leiders van de vijf bussen
veroorzaakt door het feit dat ze als afsluiting tesamen.
van het s~l:aatsseizoen een echte wedstrij.d Deze uitslagen zullen op 28 maart maart a.s. op
moch~en rIJden en dat ",,:,as een gebel;lrtems de feestmiddag in de Til te Giessenburg bekend
waar Je .~och weI een ~eetJe zenl.!'wa~htIgv~or gemaakt worden. Tevens vindt dan de uit
mocht zlJn. Vooral de Jongsten dIe dIt nog met reiking plaats van de schaatsdiploma's die de
eerder hadden meegemaakt vroeg~.n telkens kinderen op 21 februari j.1.behaald hebben.
weer hoe het allemaal moest. TIJ dens het
uitdelen van de rugnummers werd het nog Op de terugreis werden alle mutsen en
eens duidelijk verteld. regenjacks die de kinderen in bruikleen
[n Hardinxveld stapten er nog eens 25 kinderen hebben weer opgehaald, zodat ze het volgende
In de bus, waarna de rit naar Rotterdam begon. seizoen weer schoongewassen kunnen worden
Bij aankomstin de Ton Menkenhal was het een uitgedeeld aan de jeugd die ook dan weer
ware happening. 250 kinderen uit de gehele iedere week naar de kunstijsbaan in Utrecht
Alblasserwaard waren hier tesamen gekomen zal gaan.
om het schaatsseizoen te besluiten. De begeleiders proberen telkens weer om door
De jongens en meisjes waren ieder verdeeld een zo gevarieerd mogelijk oefenprogramma
over drie groepen, t.w.: de kinderen enthousiast te maken voor de

groep 1 - leeftijd tim 9 jaar, schaatssport. Jeugdschaatsen is de basis voor
groep 2 - leeftijd tim 11 jaar. het latere hardrijden op de schaats, met dit
groep 3 - leeftijd 12 jaar en ouder. verschil dat bij het jeugdschaatsen het plezier

Het was een hele organisatie om ieder kind op in het schaatsen voorop staat en de prestatie op
het juiste moment aan de start te laten de 2e plaats komt, terwijl dit later samen zal
verschijnen. Er moest nog weI eens naar moeten gaan.
kinderen gezocht worden die op het moment ., .
dat ze moesten schaatsen elders in de hal De begelelders van het Jeugdsch~atsenwaren.
verbleven. Er werd n.1. ook curling gespeeld, de heren L. Yerstee~, J.A. van MIll en H.A. van
hetgeen veel belangstelling trok. Ook in de Leeuwen mt Hardmxveld, de heer H.J. van MEERKERK _ 23 februari j.I., tijdens de"
kantine waar ze de konsumptiebon die ze in de Arkel, mevrouw A. v.d. Ham-Deelen en jaarvergadering, werden de Eenheids- dipIo-
bus hadden gekregen konden inwisselen waren mevrouw D.L. van Doorn J onk. rna's uitgereikt aan de 16 geslaagden van de
regelmatig kinderen te vinden. Hieronder voIgt de eindstand die aIleen kursus 1979·1980.
Het eerste startsein werd gegeven, 2 nog kleine betrekking heeft op bus 9. De vergaderingkreeg hierdoor een feestelijk
meisjes reden hun eerste rondje. Daarna GROEP 1 MEISJES: accent.
kwamen in een vlot tempo de andere kinderen 1. Angela van Genderen Hieronder volgen de namen der geslaagden:
aan de start, twee aan twee. Omdat er telkens Mej. A. Boomsma,
twee kinderen klaar stonden om te starten, GROEP 1 JONGENS: M. BI. Burggraaf,
zodra degenen v66r hen vertrokken waren, kon 1. Edwin Mudde mevr. T. v. Dijks-Boois,
het op een keer gebeuren dat er op het sein van 2

3
, AN~novv.d Ham dhr. T. Groen,

de starter vier tegelijk wegreden, hetgeen een . ICO uurens mevr. G. de Jong-Overbeek,
leuke afwisseling betekende. 4. Bas van Holten . I K

5 E . 'L (1) me). . on,
Een ieder reed een ronde. De tijden werden . r~m t am va mevr. M. Kool-Treuren,
van ieder kind genoteerd. Er waren banen 6. A.rJan de Graaf dh L M 'k

7 S k L k Id r. . oun,
uitgezet en er werd ook officieel gewisseld van . Jaa a erve mevr. A. Mourik-Versluis,
baan, zodat het kind dat startte in de 8. Hans Versteeg dhr. T. den Otter,
buitenbaan finishte in de binnenbaan. Daarna 9. Roeland van Ochten mevr. N. Schout-v. Dijk,
reden de kinderen van groep 1 nog een ronde, 10. Pieter va~ Kekum mevr. B. v. Tongeren-v. Iperen,
terwijl de kinderen van groep 2 en 3 11. Raoul GrIJm (val) dhr. Fr. Treuren,
respectievelijk 2 en 3 ronden moesten rijden. 12. J~cco de Graaf mevr. J. Verhoef-Kool,
Er waren, zoals bij elke wedstrijd gebruikelijk 13. Pleter Hartkroon mevr. W. Wink-Donatz.
is, ook hier een aantal valpartijen die (gelukkig) GROEP 2 MEISJES: Onze vereniging hoopt, dat zij nog vele jaren lid
meestal geen ernstige gevolgen hebben. Het is 1. Jacolien Blokland van onze vereniging mogen blijven !
e~hter altijd een grote. teleurstelling voor de 2. Karin Vroon De 16e geslaagde, n.1. mej. Schaap heeft
kmderen als ze ondermt gaan. 3. Esther van Doorn inmiddels onze gemeente weer verlaten..........................................................................................................,
• •• •
I Electrotechnisch Bureau I:

(Landelijk erkend)
• Wij hebben een grote ervarmg op het gebi'ed van •• •I * NIEUWBOUW UTILLITEITSBOUW en I• •• •I RESTAURATIE WERKEN I
••• Is dat wat U zoekt, neem dan vrijblijvend contact i

met ons opl• •• ••• •In onze winkel hebben wij alles op het gebied van •

• • •• •I Elektrotechnische en Elektrische huishoudelijke arti- :

I kelen, Radio, T.V., Verlichting enz. enz. :.
I J. W. van Puttestraat 73 Tel. 01836-1232 •
: Griend 5 Tel. 01836-1614 :
• •t .•..........................................................................................................



In onze vorige uitgave stond er in een artikeltje over
"het kleinste winkeltje van Ameide", dat er in ons
dorp nu geen drogisterij meer zou bestaan.

Deze zinsnede was voor de reeds 109 jaar bestaande
de Jong's Levensmiddelen b.v. niet leuk.
Vandaar dat we daar nu melding van ma.ken.

Bovendien is de Jong's Levensmiddelen b.v. de
grootste winkel van Ameide.

Bovengenoemde bedragen kunnen wor
den afgehaald bij de heer A. van Holten,
Geer 10, Ameide.
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Schoonheidssalon

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

Depositaire:
dr. R.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose - Pupa.

Deze nieuwe Omnibus bevat de 3 boeken:
Er is een grens, De vreemdeling,
De fluitspeler.
Boeiende romans van een bekende
schrijver. Om de tijd te vergeten!
Totaal 426 biz., gebonden met een
prachtig kleureriomslag.
Normale prijs f 34,90

NU SLECHTS f 17,90

Uw voordeel f 17,-

Bij CREZEE bent u goed uit

Dolf Kloek

WIE IN DE LlEFDE VLUCHT

De drogisterij
van Ameide

Lot no. 2789
Lot no. 2614
Lot no. 33
Lot no. 2689
Lot no. 2970
Lot no. 2832
Lot no. 2176
Lot no. 315
Lot no. 211

f 500,00
f 200,00
f 100,00
f 50,00
f 50,00
f 25,00
f 25,tJO
f 25,00
f 25,00

UITSLAG
VERLOTING

IJSKLUB
"HOLLANDIA"

Ie prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs,
7e prijs
8e prijs
ge prijs

Stigter's komplete
Woninginrichting

hondt
"Droomland-show"

AMEIDE - De gehele maand april houdt
Stigter's komplete Woninginrichting in de
meubeltoonzalen te Vianen een grote "droom
landshow".

De firma Stigter zal u gaarne tij dens deze show
ontvangen.
U kunt kontakt opnemen met de heer Stigter
en hij zal u graag met de auto ophalen en weer
thuis brengen.
Men wi! ook graag hele groepen ontvangen.

A.KEPPEL

Telefoon 01837 - 1888

Wij hebben weer all groenten- en bloemzaden vaar u in
voorraad. Ook vele soorten bloembollen.
Grote sortering dhalia's.
Bestel nu uw pootaardappels. Wij hebben voor u aile soorten
tegen scherpe prijs.

UW BESTELLING GROOT OF KLEIN ZAL BIJ ONS ALTIJD
WELKOM ZIJN.

Meerkerk

\\\\llKElEN IJ
~\. ~A
~ TUINVREUGD~~

Bazeldijk

Exclusiefvoorr Alblasser·, Krimpenerwaard, Dordrecht. Ridderkerk.
Zwijndrecht en omgeving, PORTltl.S®

PORTAS-Vakbedrijf F. H. Kamsteeg B. V. ~
Kon. Wilhelminalaan Hl2. 3372 AG Boven·Hardinxveld

Tel 01846-2377 B
.-I.I_M.IS.T.ER.P.O.R.TA.S.D.eu.re.n.'S.er.vi.ce.''''.ak.b.ed.ri;.jVe.n.in.v.el..;ep.la.a.ts.en.in.N.e.de.rl.an.d_.



Lenie van der Ham uit Meerkerk
wintweer 5000 gulden

(aan reischeques)

zeer bekende, populaire Oscar Harris zorgden
voor een leuke uitzending.

Zeer geslaagd en voor de promoting van
Meerkerk waren uniek de gesprekken met
burgemeester den Breejen, de heer T. van Es
(timmerfabriek) en dierenarts van Roekel van
de Dierenkliniek.

50 jaar
getrouwd

AMEIDE - Vrijdag 20 maart was het 50 jaar
geleden dat K. de Vroome en C. de Vroome-van
der Ham in het huwelijk traden.
Vele vrienden, bekenden en familie zijn in het
Verenigingsgebouw hun wezen feliciteren.

Krijn de Vroome vertelt enthousiast over zijn
periode bij Betondak in Arkel. Hij was daar
"betonspecialist" en de man die altijd bij de
"zware en moeilijke karweien" moest op
draven.

Reeds diverse malen heeft Lenie landelijke
hoofdprijzen gewonnen, n.l. bij de keur
slagersorganisatie ee!!s,een bedrag van f 1000,-,
een achtdaagse reis naar Amerika voor 5
personen en vorig jaar nog een achtdaagse reis
naar Wenen voor 2 personen.
Toch meegenomen als je vrouw kreatief is !
Lenie, Aart en kinderen een fijne zonnige
vakantie!

leeggeknepen tube Macleans. Daarop een heel
mooi gemaakte heks met een cape op de rug
waarop geplakt rood gelakte meloenpitten met
er tussen de naam Macleans.
Bovenaan de steel een toverbal waarin een
vliegtuigje, vliegend in het heelal, met in een
kelk een klein kindertandje. De kat caries
ontbrak ook niet op de steel. Om de kat van
tanden te voorzien had het gezin van der Ham
vis moeten eten, want de tanden waren van
visgraten (werkelijk uniek).

Een, naar onze mening, juiste keuze van de
jury, die het niet gemakkelijk moet hebben
gehad. Product Manager Benelux van Mac
leans, de heer Hoolwerf, liet ons ook enige
andere prijzen zien. Aan dit soort landelijke
wedstrijden worden zeer zware eisen gesteld
en de beoordeling doet een uit 5 personen
bestaande jury. Uiteraard waren Lenie en haar
man Aart blij met deze prijs.

Ruim vier weken is Lenie bezig geweest met dit
werkstuk, ruim 80 uren ~rbeid zitten er in.
"Je hecht na een poosje heel erg aan zo'n
werkstuk, je wordt er als het ware van bezeten,
het wordt iets van jezelf", aldus de charmante
winnares.

Het werkstuk dat mevrouw van der Ham
gemaakt heeft is ongekend orgineel en eigen
lijk een volmaakt werkstuk geworden.
Een heks (niet op een bezemsteel) op een grote
zelfgemaakte tandenborstel, waarop een half

MEERKERK - Mevrouw Lenie van der Ham van het Dorpsplein te Meerkerk heeft donderdag 1.1.
weer een hoofdprijs gewonnen en weI bij de landelijke Macleans aktie. De opgaaf luidde: maak
van een of meer lege Macleans tubes of doosjes een voorwerpwat past bij hetthema "vliegereens
uit met Macleans".

MEERKERK - Maandag 16 maart zuIlen velen
geluisterd hebben naar de radio uitzending
"Toer Ja - Toer Nee", welke rechtstreeks uit
restaurant "Brughuis" werd uitgezonden.

Een volle zaal was getuige van de wijze waarop
zo'n uitzending geregeld wordt.
Het grote orkest Michael Mill Company met

Ook dit echtpaar heeft moeilijke tijden
meegemaakt en dan denken we aan het
ernstige bedrijfsongeval in 1957 en de zeer
langdurige periode van "herstel".

Met veel plezier vertelt Krijn de Vroomec)
onder toestemmend geknik van de Bruid Cor
van der Ham, over zijn 7 jarig raadslidmaat
schap voor de A.R.P. en over het bezoek van

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1koninginJulianaaanAmeidewaarbijhijhaar
toegesproken heeft.

TROS-radlo 0 zond koortje, de Tsjechische zangeres Marika Die- Toen heeft hij bij Hare Majesteit al gepleit voor
ster het accordeonduo De Frontalini's" en de de aanleg van sportvelden en gewezen op de

rechtstreeks uit ' " ~~nn~~v~~~stige en te kleine sportvelden in

B h 0 " Dat in het gezin de Vroome veel over" rug UIS voetballen gepraat werd is geen wonder want
hun zonen waren zeer goede voetballers.

te Meerkerk Bruid en Bruidegom zijn fervente zanglief
hebbers. De Vroome is 30 jaar voorzitter van
het Mannenkoor geweest.
Is het een wonder dat hij mede-oprichter is
van het zeer florerende Ameidese Bejaarden
koor?

Wij hopen met hen dat zij nog vele jaren samen
in hun woning in de "Christineflat" mogen
beleven.

Nog even en dan breekt de vakan
tietijd weer aan, tijd om u te orien
teren.
Diverse reisgidsen helpen U daarbij, zoals:

925
DE KOSMOS REISGIDSEN v.a. ,

Portugees
Noors
Deens
Zweeds

boomkwekerij/hoveniersbedrijf

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

Vanzelfsprekend verzorgen wij ook graag uw overige
beplanting.

Geopend: vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag.

Wegwijzertje-....-
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.

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

Griekse eilanden
Harz Weserbergland
Sauerland en omgeving
Italiaanse Riviera
Karinthie

Voor de vreemde talen
"WAT EN HOE"

taalgidsen

Frans
Spaans
Engels
Italiaans

Eifel en Moezeldal
Langs de Rijn
Zuid-Engeland
Noorwegen
lerland, e.v.a.

zijn er ook nog de

620
SLECHTS ,

Duits
Grieks
Indonesisch
Joegoslavisch

GEEN CASH AND CARRY
WELDEGOEDKOOPSTEI

TE KOOP GEVRAAGD:
Oude Dinky-toys, auto folders,
bladen.
Tel. 01844 - 1895.



LuxafleiZonneschennen.

Broekseweg 3 - Ameide
Telefoon 01836 - 1725

ZATERDAGS TOT 16.00 UUR GEOPEND.

VERF - BEHANG - ZONWERING

Weet u wat 'n mooie manier is Ze zijn gebouwd om jaar in jaar
om van uwterras het leukste plekje uit feilloos hun werk te doen. U
van de tuin te maken? Een kiest uit maar liefst 7 verschillende
'Luxaflex' Zonnescherm. Uw terras ·konstrukties. Metvaste of flexibele
krijgt er iets extra's door. Extra knikarmen. Met automatische ver-
kleur, want u kiest uit heel veel grendeling tegen de wind.
mooie tinten en dessins. Extra Speciaal voor hoge ramen.Of als
komfort, want met 'n handomdraai oude vertrouwde markies. Op
zet u zichzelf in de koele schaduw. maat voor u gemaakt en ge"lnstal-

'Luxaflex' Zonneschermen zijn een hoofdstuk leerd. Ais u wilt met zo'n vrolijke volant er onderaan.
apart. Ze zijn gemaakt van Dralon, een TIl·· 'Luxaflex' Zonneschermen zijn de mooiste
letterlijk onverwoestbare stof. Krimpt ofrekt~ manier om uw terras iets extra's te geven.
niet onder weer en wind. - -~ En de sterkste. Kom maar kijken.

LuxafleiOQgvoorfunktioneledetails.

Mevr. ERKELENS-LANGERAK

AGFA. 249-OPTIMA 535 Met bijpassende flitser ,

199 l-lCREZIOEPRIJS ,-:,"";;;;;;;;

Lois corduroy
pantalon
smalle pijp, 100% katoen
van 75,- nu voor

49,-

Stoerjack van Finse origine,
van prettig dragende

dunne wollen stof.
Sportieve stiksels.

gebreide kraag
en manchetten.

/139.-

Jongens- en
meisjes pantalons
2 stuks voor

50,-

Het
•
IS
Lente
•In

,,'t ij~trWinktltjt"

van zaden en bloembollen
van Hendrik Jan de Tuinman
van Deltawood
van Bekaert gaas
van noem maar op, dat u

gewoon eens moet komen kijken.

HARDINXVELD
I "'~",

'1, ,'~ "
'J<' ,1 r(j

l' ':;'1,')' Jf) 1\" 1'J,H 1(j

,,'t ij~trWinktltjt"
OOK VOOR U.

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



Kom kijken en laat
u Yoorlichten.

,
•

Polaroid
Supercolor

1000

NIEUW

De slimste camera
ter wereld.

Husqvarna
maakt
maaien
makkelijk!

NOG ENKELE
OVERJARIGE

MODELLEN MET
BELANGRIJKE
KORTING!

Nog verder
geperfectioneerd voor
optimaal maaiplezier.

Bazeldijk 19,
4231 ZB Meerkerk
Tel. 01837:- 1810

Aile typen bij ons in Yoorraad.

Verwarming /
tuingereedschap

LAAT NU UW
GAZONMAAIER
SLlJPEN EN/OF
REPAREREN

Husqvarna

~
praktlsch onverwoestballr.

~

c. 'I LAM

HUSQVARNA
HAND

MAAIERS

CREztE AMEIDE

DAM 6 - AMEIDE
TEL. 01836 - 1229 - 1779

drukwerk specialisten
van huis uit !

DJDl
Kinderkleding

en speelgoedbeurs
te Meerkerk

MEERKERK - Ook in Meerkerk zal binnen
kort een kinderkleding- en speelgoedbeurs
georganiseerd worden door de Vrouwenraad.

Deze beurs wordt gehouden op woensdag 8
april, om 13.30 uur tot 16.00 uur in de
Meerplaats.
Kleding en speelgoed voor deze beurs kunnen
op dinsdag 7 april tussen 13.30 en 17.00 uur
ingeleverd worden op de volgende adressen:

Mevrouw Lagendijk, Pro Marijkeweg27.
Mevrouw Herwig, mevrouw Veder van
Hobokenstraat 4.
Mevrouw G. de Jong - de Jong, Gr.
Kanaaldijk 6.
Mevrouw Joosse, Blommendaal15.
Mevrouw Hakkesteegt-van Wijk, Tol
straat 10.

De kleding moet draagbaar en schoon zijn.
De goederen kunt u ook op Iaten haIen, als u
bovenstaande adressen even wilt bellen,en weI
de tel. nummers 1436 en 1358.

De opbrengst van de goederen is op basis van
50%.
Afrekening vindtplaats op 8 april van 16.00 tot
17.00 uur in de Meerplaats, onverkochte
goederen kunt u dan meenemen.

De organisatoren rekenen op ieders mede
werking voor het welsIagen van deze beurs.

Namens het bestuur van de Vrouwenraad,
mevrouw van der Ham-Bouter, tel. 1436.

Mevrouw Verrips-Benschop, tel. 1837.

Cafe - Restaurant - Cafetaria

't Wapen van Ameide
Telefoon 01836 - 1308.

Bij ons bent U op het juiste adres voor uw:
verenigingsavond - bruiloft - diner - koud buffet - salades
snackjes.

ROLLEI35 TE
de kompakte kleinbeeld kamera met
aile funkties van een "gewone spie
gel reflex" lOals sluitertijden van B tot
500, diafragmawaarden van 3.5 tot 22,
waarschuwingslampje voor gebruik
van flitser.

CREZEE prijs, met flitser 382 _
Beta2,~ ,

III!!M1C'".iiiIiiI!I.;filill

Nu nog meer assor
timent in groene en

bloeiende planten,
droogstukjes en

eksklusief
bloemwerk.

Uweet wei waar......
en wat al niet meer !

Of gewoon voor een gezellig avondje uit. Onze keuken is

de gehele avond geopend.

P.S. Wij berekenen GEEN zaalhuur.

GillisVersluis
HANDEL IN

DUD IJZER-METALEN-PAPIER-AFVALSTDFFEN

TOLSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL. 01837 - 1530

BLOEMSIERKUNST

Ron Kersbergen
J'w.v. Puttestraat 2
Tel. 01836 - 1356

Ameide.

Loopt U ook gerust verder
in onze plantenkas.



Veronica v.d. Berg.
Zuster Hagoort.

Sociaal Spreekuur
anders ! ! !

Als u zit met een probleem, waar u allen niet
uit kunt komen belt u dan gerust naar Veronica
van den Berg, 1737 of naar zuster Hagoort 1296.
Wij zullen ons best doen u de weg te wijzen
naar een oplossing.
Wij willen mevrouw Plieger hartelijk be
danken voor de gastvrijheid die we al die tijd
bij haar mochten genieten.

Wij hopen dat deze omzetting in een telefo
nisch spreekuur als resultaat heeft dat u
gebruik blijft maken van het Sociaal Spreek
uur en dat de mensen die er tegen op zagen, nu
ook kontakt met ons op durven nemen.

AMEIDE - Dikwijls reeds hebben wij ons tot u
gewend met oproepen om toch vooral naar ons
toe te komen tijdens het Sociaal Spreekuur in
de opkamer van slijterij 'tFortuin.

Zo'n oproep hielp altijd weI, maar slechts heel
kort.
Dat naar ons toekomen schijnt een te moeilijke
stap te zijn voor de meeste mensen. Wij worden
echter weI regelmatig gebeld door mensen die
"echt" geen kans hadden gezien om naar ons
toe te komen en hoopten dat het zo ook kon.

WeI, als u dat prettiger vindt doen we het toch
zoo

vaak goedkoper dan huurwoningen. De huur
woningen worden immers ieder jaar duurder
door de steeds terugkomende huurverho
gingen.
Gelukkig in deze tijd van malaise in de bouw,
nu eens een positief bericht.

BALLO LENTE !
Hallo lente, hebt U even tijd ? Kunnen wij hier even over praten voordat de volgende
westerbries U weer een omwenteling om de aarde meer laat maken, voordat U weer
weggevaagd wordt door een nieuwe regenvlaag. Heus mevrouw Lente, U bent zeer
welkom. De crocussen zijn aan U toe, de krenteboom bloeit en de hazelaar. De
frambozen en de kruisbessen beginnen brutaal en eigenwijs hun blaadjes te
ontvouwen.

En demensen, 0 mevrouw Lente, U moest eens weten hoezeer de mensen aan U toe
zijn. Zij wachten op Uw impulsen, op de typische lentekriebels. Mevrouwtje, welke
rechtgeaarde huisvrouw kan er nu zo een schoonmaakdrang voelen ? Welke eerbare
huisvader hoeft nu met moeite zijn aandrang te beheersen om een luchtsprongetje te
maken en om stiekum uit het gemeenteplantsoen een bosje narcissen te pikken voor
zijn vrouw. Eerbare huisvaders hebben dat aIleen in de lente, dat weet U toch weI.

Wat moeten we daar nu mee mevrouw Lente ? U gooit ons hele seizoensritme in de war.
En dat is vooral zo'n teleurstelling omdat U zo ongeveer de enige bent die zich tenminste
een beetje aan het schema hield. Al jaren klopt er van de zomers niets meer en van de
laatste winter is toch niemand overtuigd.

Strijkt U alstublieft met de hand over het hart mevrouw, heb medelijden en kondig U
aan. U zult verstelt staan over het effect.

Margriet Vansluis.

Woningbouw te
Tienhoven met nieuw

bouwsysteem

Daardoor ontstaat een "energie arme" woning
met een "behaaglijk" leefklimaat.
Dathoutskeletbouw ekstra onderhoud zou
vergen is een misverstand dat, terecht, steeds
meer terrein verliest.
Ook in de praktijk blijkt deze bouwmethode
aan te slaan.

TIENHOVEN - Zoals reeds bekend uit de Genoemd bouwbedrijf heeft inmiddels de
raadsverslagen van de gemeente Tienhoven, eerste premie A woningen in de uitbreiding
gaat Bouw- en Aannemingsmaatschappij van van de gemeente Tienhoven verkocht. Van
Vliet te Ameide een aantal woningwet- en wege de vraag naar meer van deze woningen
premie A woningen bouwen in plan "Hoge- heeft het bedrijf bij de gemeente een aanvraag
waard". ingediend voor de bouw van nog eens 5 a 6

woningen.
Deze woningen worden gebouwd volgens het Deze vraag naar premie A woningen wordt
"Houtskeletbouw"~systeem. , natuurlijk ook gestimuleerd door de grote
Dit systeem heeft belangrijke voordelen, met rijksbijdrage, die men voor deze woningen kan
name op het gebied van de warmte isolatie. En krijgen. De grote van die bijdrage is weliswaar
doordat er geen metselwerk of stucadoor- afhankelijk van het inkomen van de eigenaar,
werk in de woning toegepast wordt is het een maar door deze bijdrage zijn de premie A

r,_,d_r_o_g_e_b_o_u_w...m!!!!et!!h!!o!!d!!e!!'!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!w!!!!o!!n!!in!!g!!e!lln..., _z_e_k_e_r_o_p...lan;g~e:r:e_t:e~r~m::ij~n~b:e~z~ie~n:,:.....:==================~

"Zit" U ook
met bergen
papier?
Neem dan zo'n
ideale papier
vernietiger.

Vele modellen met eapaeiteiten
vanaf 18 em invoerbreedte.

Prijzen vanaf f 485,
(axel. B.T.W.)

Vraag uitvoerige
doeumentatie of
vertegenwoordigers bezoek

f"::'~':;~!~~S~~f.
.... ..,. '" " ..~ ".',

AI vele jaren uw adres
voor deskundige
sieraden- en uurwerken
reparaties !
Speciale service!
U belt, wij komen !

"lfn 't ~ilbtrbu!,~"

..JUWELIER
RIKKOERT

SCHOONHOVEN

Haven 1 en 5,. nabij 't Veer
Telefoon 01823 - 2651



Grotekans op V.O.S.-KURSUS in
Ameide en Tienhoven

C.J. de Jong nam afscheid als voorzitter
Oranjevereniging "Nieuwland"

En denkt u er nog eens over na:
"Wat zou de. wereld zijn zonder zang" .

Arbeiders
Zangvereniging
"Nieuw Leven"

Aigemene gegevens

Arbeiders Zangvereniging "Nieuw Leven"
te Lexmond bestaat uit 44leden, 31 dames,
13 heren, varierend in leeftijd van 15 tot 77
jaar. De zangvereniging is "opgedeeld" in
16 sopranen, 13 aIten, 8 tenoren en 7 bassen.

Heeft u interesse om lid te worden of eens
op een maandagavond een repetitie bij te
wonen, dan kunt u voor inlichtingen
daaromtrent kontakt opnemen met:

Fried Wibolt, Berkenlaan 12, Lex
mond, tel. 03474 - 1593.

LEXMOND - Op het onlangs gehouden en
zeer geslaagde Jubileumconcert van de
Arbeiders Zangvereniging "Nieuw Le
ven" te Lexmond, stond er boven het
podium met giote letters te lezen:
WAT ZOU DE WERELD ZIJN ZONDER
ZANG" ~ .
Deze, op het eerste gezicht misschien wat
chauvinistische kreet, geeft toch wei stof
tot nadenken.

Want het woord zang betekent zoveel meer
dan aIleen maar "op een rij staan en
monden open".
Een mens drukt zich op een bepaalde
manier en in verschillende vormen uit,
van de meest verschrikkelijkste tot de
meest humane vorm. In allerlei bezig
heden komt dat tot uiting. U hoeft niet lang
na te denkeri om er zo al een tiental te
bedenken.
De zang, en dan speciaal de koorzang,
neemt ons inziens daarbij weI een bij
zondere plaats in.
Met dat middel worden boodschappen
uitgedragen, anekdotes, sprookjes en rea
listische onderwerpen verwoord. Daarom
zouden wij willen antwoorden op de vraag:
"Wat zou de wereld zijn zonder zang ?":
.......de wereld zou dan een grote grijze
gehaktbal zijn.

Als het aan "Nieuw Leven" ligt, dan blijft
die gehaktbal bloedrood, hetgeen duidelijk
te merken is op de elke maandagavond te
houden repetities. Met welk een inzet daar
wordt gerepeteerd door jong en oud, dan
kun je weI even de adem inhouden.
Dat alles Jesulteert dan regelmatig tot
prima suksessen bij de concoursen. Ook als
men de opkomst bekijkt van het j.I.
gehouden J u bileumconcert.
Momenteel wordt er weer hard gewerkt,
onder leiding van een uitmuntend diri
gent, Wico Clements uit Utrecht, aan
liederen die misschien weI bij de toe
komstige concoursen weer hoge ogen gaan
gooien.

avond aanwezig was, richtte ook enige woorden
tot de heer de J ong:
"Door de bouw van uw grote kuikenmesterij
hebt u nu minder tijd gekregen, maar weet u
wat er eerder was de kip of het ei ?"
De burgemeester overhandigde de heer de
Jong een groot ei met toepasselijke inhoud.

bestuur aangeboden. Mevrouw de Jong ont
ving een bos bloemen. Burgemeester den
Breejen, die met echtgenote een deel van de

omgaan met geld, enzovoorts. De eigen
bijdragen aan de kursus is met opzet laag
gehouden om geen financiele drempel te laten
ontstaan. Per kursus wordt een bijdrage van
f 25,- per persoon gevraagd. De kursusduur is 12
ochtenden. Kinderopvang kan geregeld wor
den.
Na informatie bij andere ons omringende
gemeenten is gebleken, dat een dergelijke
kursus erg positief wordt ervaren. Het aantal
kursisten breidt zich steeds meer uit.

De werkgroep hoopt u in de nabijetoekomst
meer informatie te kunnen verstrekken.

De werkgroep:
mevrouw H.M. Walop-Stephan,

m'evrouw B. Blok,
mevrouw C. den Hartog-Klein Obbink,

mevrouw L. Kinds-Mulder,
mevrouw E. Bovee-Ratgers,

mevrouw V.M. v.d. Berg-v.d. Zijl
mevrouw M. Stigter-Hendriks,
mevrouw J.E. Rijbroek-Likkel,

mevrouw M.E.M. Groenendijk-Den Hartog.

Inlichtingen: mevrouw C. den Hartog-Klein
Obbink, telefoon 1340, sekretariaat.

NIEUWLAND - Hoe een heel klein dorpje een geweldig Oranjefeest kan vieren is vorig jaar
bewezen door het dorpje Nieuwland met haar festiviteiten van een week en haar werkelijk mooie
verlichting en een optocht die er zijn mocht.
Wat nog meer uniek is haar jaarvergaderingen. Het bestuur van de Oranjevereniging
presteert het daar om iedere keer weer een volle zaal met geinteresseerden te krijgen.
Na het zakelijke, een grote verloting en een gezeIlig samenzijn met een dansje. Het is wei de sfeer
die het daar doet.

De vergadering werd voor de laatste maal
geleid door voorzitter de Jong, want laatst
genoemde en B. Bron waren aftredend en niet
herkiesbaar.
In hun plaats werden na vele malen stemmen
gekozen mw. Ina de Stigter-Vos en de heer J.
van Leer. De kontributie verhoging werd door
de vergadering als billijk ervaren.
De heer v.d. Brink vertoonde een goed
geslaagde film van de feestweek en van de
optocht die in de stromende regen begon.
Hierna werd afscheid genomen van de af
tredende bestuursleden.
Voorzitter C.J. de Jong memoreerde het vele
werk dat de heer Bron, als timmerman,
gedurende 9 jaar als bestuurslid voor de
vereniging had gedaan.
"Bertus, nooit deden we tevergeefs een beroep
op je, heel, heel hartelijk dank", aldus
voorzitter de J ong.
Vice-voorzitter Smits richtte zich vervolgens
met gevoelvolle woorden tot de scheidende
voorzitter:
,,15 jaar ben je bestuurslid geweest, waarvan 2
jaar als gewoon lid, 4 jaar als penningmeester
en vanaf 1972 als voorzitter". Vergezeld van·een
gedicht werd een grote ingelijste foto van het

AMEIDE/TIENHOVEN - Woensdag 25 maart
vergadert de gemeenteraad van Ameide onder
andere over het toekennen van een subsidie
voor een V.O.S.-kursus in Ameide.

De raad van Tienhoven heeft deze subsidie in
haar vergadering van dinsdag 17 maart reeds
goedgekeurd.
Vanuit de Nederlandse Bond van Plattelands
vrouwen, afdeling Ameide en Tienhoven is een
initiatief ontwikkeldom te komen tot de
organisatie van een V.O.S.-kursus (Vrouwen
Orienteren zich op de Samenleving).
De Christelijke Plattelandsvrouwen Bond,
afdeling Ameide en Tienhoven bood haar
medewerking aan.
Inmiddels is er een werkgroep gevormd,
samengesteld uit aIle lagen van de Ameidese
en Tienhovense bevolking. Deze werkgroep
denkt dat er in Ameide en Tienhoven
belangstelling bestaat voor een V.O.S.-kursus.

Het doel van de V.O.S.-kursus is dat vrouwen
bezig zijn met hun eigen situatie in de
maatschappij.
Het is de bedoeling een kursus op te zetten
waarin de onderwerpen die aan de orde komen
door de vrouwen zelf gekozen kunnen worden.
Zoals: vrouw en gezin, opvoed~ng,huishouding,

"DE YAKMAN"
heeft vrijwel alles in huis om uw lente aktiviteiten
te beginnen.
ROLGORDIJNEN in een 100 tal dessins
(gegarandeerde levertijd 1 week).
Degalux ZONWERING (dan hebt u gelijk de
goede).
VERF en BEHANG van topfabrikaat: Tokion,
Rath en Doodeheefver enz.
HOUT, plaatmateriaal en lijstwerk.

Begin daarom de lente goed, met een start bij:

"DEYAKMAN"
Zouwendijk 23, Meerkerk, tel. 01837-1405/03474-1916

TUINAANLEG:
Hecht u grote waarde aan een
vakkundig aangelegde tuin ?

Laat dan gratis en vrijblijvend
een prijsopgave maken door:

TUINCENTRUM

C.SPEK
Kortenhoevedijk 5, Lexmond,

telefoon 03474 - 1573

AANBIEDINGEN:
Laurier (groenblijvend voor de
haag), 1 m. f 6,50.
Bruidssluier f 4,50.
Grote coniferen X2 m.

f 25,- per stuk.
ALLES YOGR DE TUIN
Geopend aile middagen en de
hele zaterdag.

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de anufleltlek
Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700



De gehele maand april tonen wij u talloze slaapkamers
en verder alles wat met "goed slapen" te maken heeft, in
onze meubeltoonzaal te Vianen, Industrieterrein, De
Umiet 15.

U wilt dit graag eens zien ? Neem dan even kontakt op
met ons en wij gaan geheel vrijblijvend met u naar de
show. De koffie zal voor u klaar staan.

Ook grotere groepen zijn natuurlijk welkom. Maak dan
wei tijdig een afspraak.

Stigter's
KOMPLETE WONINGINRICHTING
J'w. van Puttestraat 6-8, Ameide, tel. 01836 - 1501.
Koestraat 101, Schoonhoven, tel. 01823 - 2450.

•

-~•

~~.~.A~~~==~ln~p~l~an~"H~o~gewaard" te Tienhoven/Ameide
>::~ hebben wij een aantal

<~,

'" PREMIE A
WONINGEN

te koop

". ---

"HOUTSKELETBOUW" beter wonen voor je goede geld !
De Rijksbijdrageregeling voor deze woningen kan voor
het eerste jaar max.! 10.900,- bedragen, afhankelijk van
het belastbaarinkomen van de eigenaar.
Gegadigden zijn zij die inwoner zijn van de gemeenten
Tienhoven en Ameide of maatschappelijk, ekonomisch
of sociaal aan deze gemeenten verbonden zijn.

INLICHTINGEN:

mHogewaard 1 Ameid~ Telefoon 01836 - 1544"

• Woonhuis: Bram van Vliet

Molenstraat 37 Ameide Telefoon 01836 -1609

~W~~W~t~;~~~~N~~~



Beste mensen in de Vijfheerenlanden en de
Alblasserwaard

ELST - Daar ik beloofd hebt om de gekregen reakties door te geven aan de redaktie van
"Wegwijzer" ziet men hier dan weer een artikeltje uit Eist. Dank zij de spontane medewerking
van de "Wegwijzer" en zijn lezers is het een aardig sukses geworden en zal ik in het kort de
reakties weergeven.

Donderdag 26 februari:
De eerste die mij belde was neef WIM HAAG
uit Nieuwland. Hij was verrast door het
verhaal en vandaar zijn reaktie. Vervolgens
belde JANNY de BOER-de GROOT. Zij woont
naast LO BLOKLAND die ook een oude
schoolmakker van mij is. J ANNY had met mijn
tweelingbroer Koos in de klas gezeten. Natuur
lijk veel te vertellen en vond een reaktie op
haar plaats.
De haak erop en weer telefoon ! Een
zekere mijnheer SLOB uit Nieuwpoort aan de
lijn. Is reeds 67 jaar, dus beslist geen
schoolmakker, maar maakte naar aanleiding
van mijn ingezonden verhaal in de "WEG
WIJZER" graag een praatje met mij. Hij heeft
mijn grootmoeder goed gekend op de Geer in
Nieuwland. Vroeg of het stoephok er nog was,
waar grootmoeder Macheltje regelmatig met
klusjes bezig was. Bijzonder leuke reaktie !
Vrijdag 27februari:
Telefoon van zoon ARIE van meester KUIPER
die in Meerkerk woont. Daar was ik bijzonder

diep in de· historie gedoken om mij zoveel
interessante mededelingen te doen. Zij heeft
niet altijd met mij in de klas gezeten maar weI
met mijn tweelingbroer Koos. Dank je weI
SJAANTJE. J e brief heeft me talloze her
inneringen vernieuwd en je wist meer dan ik.
Zondag 8 maart.
Als hekkesluiterin deze rij van reakties een
telefoontje van schoolmakker PIET BOON.
Piet was wat laat metzijn reak;tie, maar werd
door iemand anders er op attent gemaakt dat ik
een verhaal in de "WEGWIJZER" van 26
februari 1981 had geplaatst om tot een
eventuele rel1nie te komen. Natuurlij kook met
hem een nostalgisch gesprek en hoopte mij
heel gauw in Ameide te ontmoeten !

Zo, waarde heer CREZEE, dit zijn dan de eerste
reakties op het door u geplaatste verhaaltje in
de "WEGWIJZER".
Hartelijk dank voor uw spontane mede
werking! Ook allen die hebben gereageerd, in
welke vorm dat ook geweest mag zijn heel
veel dank ! ! ! !
Jullie hebben een oude historie weer een
nieuw leven ·ingeblazen. Bedankt voor aIle tijd
en moeitedie er aan is besteed om tot zo'n
resultaat te komen. Ik ben er bijzonderdoor
verrast. Ik ben er blij mee ! Bedankt voor de
nuttige tips. Ik zal er twee noemen.
(1).
"Kom de 2e donderdag in oktober eens naar de
jaarmarkt in Ameide. Dan is het een grote
dorps-rel1nie en je zal er veel ontmoeten ! ! !"
(2).
"Neem eens kontakt op met meester de HAAN
die pas met pensioen is. Hij had de funktie als
hoofd van de School met de Bijbel. We weten
haast weI zeker dat hij je met aIle genoegen
wilt helpen om tot een geslaagde bijeenkomst
te komen ! ! ! ! !"

Kijk, beste mensen, dat doet je goed ! Dat er in
deze jachtige wereld toch nog mensen zijn die
mensen zoeken. Nog tijd hebben om kontakten
te vernieuwen die a140 jaar of meer niet meer
gefunktioneerd hebben. En dat het dan een
reuze rel1nie-spektakel zal worden dat kun je
op je vingers natellen. Ja toch ? ! ! ! !

Groetjes uit de Betuwe en graag tot ziens,
Machel Haag, Valburgseweg 69,

6661 ET Elst.
Telefoon 08819 - 4995.

Kopy en/of berichten voor Meerkerk kunt u
inleveren bij de Snuffeltiek.

De volgende Wegwijzer verschijnt 1 week
voor Pasen.

Maarten 't Hart: Een
vlucht regenwulpen

19,50
Lee Raintree: Dallas

27,50
Innes: Man van lerkas

15,50
Liz Sanderson: Natuur
Bjke schhonheid 19,50

Boguart: Paarden
39,90

Gless: 600 tips voor paar
denvrienden 21 ,.
Toman: Thiemes grote
natuurgids 29,50
Aichele: Thiemes plan
tengids 34,·
Herwig: 350 kamer-
planten 27,50
KOM VRIJBLlJVEND EENS FIJN RONDNEUZEN.

~]~.

Nelly van Dijk-Has:
Een glimlach door .de
tranen 17,90
Nelly van Dijk-Has:
Huis ter Linde,
trilogie van 85,-

NU 49,50
Zeilen van beginners tot
gevorderden 24,50
Zakradnik: Thiemes
dierengids 32,50
Novotny: Thiemes -/
hondengids 19.90
Thies: Thiemes
kattengids 19,50
Limbrunner: Thiemes
vogelatlas 67,50
Matz: Thiemes
terrariumgids 46,·

Annie Oosterbroek
Dutschun: Het Geslacht
van Marie, p.deel 30,75
Annie Oosterbroek
Dutschun: De Iiefde ver
gaat nimmer.
Omnibus 29.90
Nel Schuttevaer-Velthuys
Juist dat gewone
geluk 23,50
Dieuwke Winsemius:
Tussen toen en
later 15,90
Henny Thyssing-Boer:
Fenne Trilogie 32,50
J.Visser-Roosendaal:
Het geslacht Buisman,
trilogie 32,50

--BOEKENHOEK:

_r ~~
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SELECT
herenmode

GORINCHEM - Na precies 5 jaar is Select
herenmode in Gorinchem uit zijn jas gegroeid.
Select, een zelfstandig onderdeel van het v~n
Toor bedrijf, verkoopt herenmode van U1t
sluitend BEKENDE merken, maar voor zeer
scherpe prijzen. Dit blijkt mogelijk te zijn door
een enorme inkoop in binnen- en buitenland.

Door bijvoorbeeld overproduktie te kopen
welke de fabrikanten mede door de enorme
hoge rentestand graag afstoten, is het voor
Select mogelijk de scherpe prijzen voor de
klant steeds weer waar te maken.

Dat de Select formule een groot sukses is blijkt
weI uit het feit dat de eerste week na de
heropening 1200 mensen de zaak hebben
bezocht. Ret Select assortiment omvat o.a.
kostuums (keuze uit ±1l00 stuks), pantalons
(1000 stuks), kolberts, blazers' en de daarbij
behorende accessoires zoals overhemden,
stropdassen en sokken. Verder. is er ook een
vrijetijdspakket in de koIlektle opgenomen
maar voor aIles geldt dat een gegarandee~.d
goede kwaliteit voorop. ~taat en dat ~e prIJs
simpelweg laag moet ZIJn. Naast Gormchem
zelf komen ook veel mensen uit de regio naar
Sel~ct. De verbouwing heeft de zaak een
voIledig nieuw gezicht gegeven. Akt.ueel. maar
niet overdreven luxueus. BovendIen IS het
aantal m 2 door vergroting verdubbeld zodat het
winkelen ruimer en dus veel plezieriger is
geworden. Wij wensen Select ~~el su~~es ~n
zijn blij dat er toch nog bedrIJven zIJn dIe
ondanks aIle recessie-perikelen durven te
investeren.

DIEDING
EENGEBREID
DEUX PIECES
IN HOOGWAARDIG
GLANSGAREN
META/OUR
EFFECTEN

169,

MATEN:
38 tim 46
VOOR DE
WEL ZEER
SPECIALE
SHOWPRI/S
VAN

UIT DE NIEUWE
KOLLEKTIE VAN
VAN TOOR FASHION

Ameide / Nieuweqein /
Werkendam

Gorinchem : Piazza Centre
en Arkelstate

vantoor
fashion



Bevestiging en intrede
van ds. J. Vis

MEERKERK - Voor de Nederlandse Her
vormde Gemeente van Meerkerk was het j.I.
zondag 15 maart 1981 een gezegende dag.
Precies twee jaar na het vertrek van ds. J. van
Oostende naar Oud-Beyerland mocht er weer
een nieuwe herder en Ieraar aan de gemeente
van Meerkerk verbonden worden om zondags
voor te gaan in de Diensten des Woords en door
de week de herderstaf op te nemen onder het
toeziend oog van de Opperherder Jezus
Christus.

In de bevestigingsdienst ging voor de konsulent
ds. C. Kik van Noordeloos. Ds. Kik bediende het
Woord uit Jesaja 12 met als tekst vers 3 "En
gijlieden zult water scheppen met vreugde uit
de fonteinen des heils."
Deze tekst gaf ds. Kik ook mee aan ds. J. Vis in
zijn ambtsbediening in Meerkerk.
Ds. Kik vertelde, dat het een vreugde is om het
Evangelie, welke toch is Blijde Boodschap te
verkondigen. Maar ook dat zowel een predikant
als de gemeente een Heilige vrees moeten
hebben voor Gods toorn. Hij wees ook op J esaja
en de Apostel Petrus. Want wie is bekwaam om
in dienst te zijn van de Allerhoogste ? Geen
mens toch !
Het is een genade van Gods kant, dat Hij nog
toornen kan op ons zondige mensen, en dat wij

dat dan ook mogen verstaan. Een predikant
moet een preek houden, dat daaronder· een
zondaar verbroken wordt, maar hij zou een
beklagenswaardige predikant zijn, wanneer
hij verzuimt om te verkondigen het lijden en
sterven van onze Heere J ezus Christus in
wiens bloed aIle zonden worden afgewist van
zondaren die hun bekommernissen op Hem
werpen.
Eerst moet een predikant luisteren en ont
dekken het levende water om he't daarna aan
de gemeente door te geven. Jezus Christus is
Zelf de fontein van het heil.
Na de Dienst des Woords werd overgegaan tot
de bevestiging van de nieuwe predikant. Na het
uitspreken op de vragen van het "Ja ik, van
ganser harte" en de bevestiging werd de
nieuwe predikant staande toegezongen ge
wijzigd psalm 90 vers 9.
Hierna sprak ds. Kik, komende van hetzelfde
eiland, nog enkele persoonlijke woorden tot de
nieuwe predikant, de gemeente, de heer
Burger en de kerkeraad.

's-Middags deed ds. Vis intrede in een overvolle
kerk met als tekstwoord 1 Johannes 1 vers 3
waar staat: "Hetgeen wij dan gezien en gehoord
hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij
met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze
onze gemeenschap ook zij met den Vader, en
met Zijn Zoon Jezus Christus. Ds. Vis stond stil
bij twee gedachten, t.w.:
1. De volheid van die gemeenschap en 2. Het
doel van die gemeenschap. Het betreft hier een
"ingekomen stuk" van de Apostel Johannes die
met "hetvlees geworden Woord" geleefd en
gewandeld heeft, en het nu aan ons wi!
doorgeven. Wij mensen vragen er van nature
niet om en niet aan God, maar God wil nog uit
genade van Zijn kant tot ons komen. Wat een
wonder, dat hij nog bemoeienis wil hebben met
mensen die niet naar Hem vraagden en Hem
niet zochten. Een predikant is gelijk een gids in
de bergen. Eerst gaat deze aIleen om de gevaren
maar ook de schitterende uitzichten te ont
dekken om daarna de mensen mee te nemen
om hen op de gevaren te wijzen die hen
bedreigen maar ook het mooie te laten zien. Zo
moet ook een predikant in de stilte van de
studeerkamer het Woord onderzoeken om de

gemeente in de prediking te wijzen op de
gevaren van het voortleven als zondaar, maar
ook het verkondigen van de vergeving der
zonden in J ezus Christus en Dien gekruisigd.
Zo moeten we samen en onderling gemeen
schap hebben met God. Verloren zondaren,
maar gereinigd door het verzoenoffer van
J ezus Christus.
God geve ons zo met elkaar een gezegende
opening.
Dit waren de laatste woorden van de eerste
preek van de nieuwe herder en leraar van de
gemeente Meerkerk.
Na het uitspreken van een persoonlij k woord
door ds. J. Vis werd deze toegesproken door
burgemeester Den Breejen namens het ge
meente bestuur, door ds. Kalkman namens de
classis Gorinchem en de Ring Vianen, door
ouderling de Jong namens de plaatselijke
Gereformeerde Kerk en tenslotte door ouder
ling de J ong namens de kerkeraad, die daarna
de gemeente vroeg om de nieuwe predikant
staande toe te zingen de zegenbede uit psalm
134 vers 2.
Nadat nog staande gezongen was psalm 21 vers
13 legde ds Vis de zegen op aan de gemeente .
Meerkerk, waarheen hij door God de Heere
gezonden was.

Nabeschouwing bazar
van de Chr. Gem.

Zangvereniging
MEERKERK - Deze vereniging kan terugzien
op een goede bazar en verloting. De piano is
betaald en de kas is versterkt.
Aan allen die hieraan hebben bijgedragen
willen zij de harteIijke dank overbrengen.
Ook maken zij bekend, dat zij een gift hebben
ontvangen van het Anjerfonds van f 2050,
voor een gedeelte van de piano.
Op deze manier wordt tevens duidelijk
gemaakt dat jaarlijks kollekteren voor dit fonds
toch ook weer waarde heeft voor de eigen
kultuur.
In mei of juni komt deze kollekte weer, denk
dan nog eens aan wat u hier las.

Na het suksesvolle FAMILY TENNIS nu het

FAMILY PING· PONG
Tafeltennis-set met badjes, bal, net
en hulpstukken.
Reserveballetjes 1,95.

l-l:AmI!!ilIiau ". . ,

KERASTASE·DEPOSITAIRES
Zeer lage luchtweerstand en toch een ruim interieur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

caravans voor echte caravanners

Openingstijden
dinsdag tim
donderdag
vrijdag
zaterdag

09.00· 18.00
09.00·21.00
08.00 • 13.00

Avento Caravanbouw
van der Hagen

. I Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044 •

Haarstylistes

Trudy en Arien
Toistraat 45 Meerkerk
Telefoon: 01837 . 2283



Burgelijke stand
Meerkerk

februari 1981

Geboren:
4 februari 1981:
Pieternella Cornelia Trijntje, dv D. Bovenkerk
en M.H. Labee, wonende te Meerkerk, Gorin
chemsestraat 3.
14 februari 1981:
Natasja, dv J. Koolmees en M.J.F.E. Gulitz,
wonende te Meerkerk, Pr. Beatrixstraat 8.

Kentie

Maart 1981:

27-29: Albada en de Vries

Weekend dienst
huisartsen

22 februari 1981:
Leonie, dv H. Wink en J. van Duinen, wonende
te Meerkerk, Bakkershof 10.
26 februari 1981:
Karen, dv M.J.L. Rietveld en G.W. van den
Berg, wonende te Meerkerk, Gorinchem
sestrat 69.
Gehuwd:
6 februari 1981:
te Lexmond: den Hartog, Cornelis, oud 23 jaar,
wonende te Meerkerk en Versluis, Joke
Christina, oud 22 jaar, wonende te Lexmond.
Overleden:
8 februari 1981:
te Leerdam, Jongkind, Jan, oud 96 jaar,
wonende te Meerkerk, Vijverhof 1.

April 1981:

3- 5: Boot Eenink
10-12: Bastiaans en van Es Kruithof
17-20: Albada en de Vries Kentie

(dienst eindigt Paasmaandag om 24 uur)
24-26: Boot Eenink
30 Bastiaans en van Es Trouwborst

(dienst eindigt 's avonds om 24 uur)

Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar,
Meerkerk, Nieuwpoort, Noordeloos.

De weekend dienst begint vrijdagavond 6 uur
en eindigt zondagavond 12 uur.
Aanvraag voor visites gaarne voor 10.00 uur
's morgens en spreekuurbezoek na telefonische
afspraak.

Kinderkleding- en speelgoed ruilbeurs.
Bazar voor het gehandicapte kind.
Een thema-avond.
Algemene hulpdienst met o.a tafeltje dek
je, burenhulp en Welfare.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot de secretaresse: A. Joosse-Oosterom, Blom
mendaal 15, 4231 DC Meerkerk, tel. 01837-1277.

Deze Plaatselijke Vrouwenraad is aangesloten
bij de Provinciale Vrouwenraad van Zuid
Holland enbij de Nederlandse Vrouwenraad.
De plaatselijke Vrouwenraad is een over
koepeling van de plaatselijke Vrouwenor
ganisaties en vormt een overlegorgaan met een
coordinerende taak.
Ook wi! zij een schakel zijn tussen de
plaatselijke overheid en de vrouwenorgani
saties en andersom.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitster:
L.A. den Breejen-de Jong.
Secretaresse:
A. Joosse Oosterom, Rooie Vrouwen.
Penningmeesteresse:
A. v.d. Ham-Bouter, Ned. Bond van Platte
landsvrouwen.
G. de Jong-de Jong, Vrouwenbond v.h. N.V.V.
M. Verrips-Benschop, Chr. Plattelandsvrouw
enbond.
A.G. den Hartog-Rijneveld, Bond van Ger.
Vrouwenverenigingen
De plannen van de plaatselijke Vrouwenraad
zijn:

A - Z modeshow voor
de Meerkerkse

bejaarden

Vrouwenraad
Meerkerk

De belangstelling van de bejaarden was
geweldig, mede ook omdat de getoonde
modellen werden geshowd door de bejaarden
zelf. De getoonde modellen waren zorgvuldig
gekozen uit de enorme kollektie van Zwijnen
burg.
Het modebeeld was deze middag geheel gericht
op de kleding voor de wat oudere dames. Een
geslaagde middag was het, die omlijst werd met
een kopje koffie en cake.
Het geheel werd afgesloten met een dank
woord door de voorzitter mevrouw den
Breejen. Daarna reikte mevrouw Zwijnenburg
een bloemetje uit en werd een daverend
applaus in ontvangst genomen.

MEERKERK - Maandag 9 maart werd door de
firma Zwijnenbur~ een modeshow J!eorJ!ani
seerd in de Meerplaats te Meerkerk.

-), MEERKERK - Met ingang van 17 februari
JI 1981 is in de gemeente Meerkerk een Plaatse

Hjke Vrouwenraad opgericht.

JEANS • ROMANTIEK

LEE COOPER
MARSHALL
WRENGLER

goed en goedkoophal
Gorinchemsestraat 35 - Meerkerk . het

HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING I~oedlroop$t
------------------'--'--{ Irle:~:tlJd8.

en alles wat nog meer naar romantiek luistert,
zoals de bekende merken, de modernste voorjaars
kleuren en mode, en deze kwaliteit nergens beter
en goedkoper.

BALL
BIP
CLARK
LOIS



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

Maak uw DIEPVRIES rendabel

ttJ~ ~out- qoeq hout
Nu het lente worell

AZB- vlechtmatten en tuinschermen
Schaarhekjes in aile maten
Spoorbielzen zowel nieuw als gebruikt
Creosolt palen aile maten ook gewol-
maniseerde
Gewassen grindtegels
Aile mogelijkheden voor het maken
van Pergola's
Verder vele soorten hout

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

aanbieding
Moors Grenen schroten

tevens het adres voor:
* Eerste klas occasions van div. merken met Bovag

garantie
* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine

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

Uw dealer:

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

~

DE
WEGWIJZER

IS OOK
DEZE KEER \WEER t

UW
~ WEGWIJZER

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836 - 1595

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN

leJHusqvarna ~~"".n

Elke woensdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

Husqvarna heeft voor elk
gazon de juisle grasmaaier.

Robuusle, Iichllopende
handmaaiers, pillige,
milieu-vriendelijke

molormaaiers en nu ook
efficienle, makkelijke

zilmaaiers voor degrolere luinen.
Aile mel messen van hoog

waardig Zweeds slaal.Vraag
uw handelaarom inlichlingen

ofsluurde bon in vQor een
inleressanl informaliepakkel.

r

COUPON VOOR EEN
FRAAI GAZON II Zend mij uw gratis dokumentatie

l
over: 0 handmaaiers I

o motormaaiers
o zitmaaiersI 0 kettingzagenl

Naam .

I ~~:~~d~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I
I Plaats · · ·.. 1
I

In open envelop zenden aan: I
Verwarming /

: tuingereedschap :

: C. 'I LAM I
Bazeldijk 19, I

II 4231 ZB Meerkerk I
Tel. 01837 - 1810 I

Alleendebetere
modezaak mag
Melkaverkopen.




