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Fototentoonstelling
1981

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZEVENneNDEJAARGANG
VRIJDAG 10 APRIL 1981

•
29 april opening van de nieuwe Sionkerk'

te Ameide
AMEIDE - De organisatoren van deze ten
toonstelling hadden gedacht dat er enorme
belangstelling zou zijn voor ditgebeuren. Maar
dat is enigszins tegen gevallen.

Nu geven we een ieder nog de gelegenheid om
tot 22 april foto's in te sturen. Dit mogen er ook 5
zijn. Dus diegenen die al hebben ingezonden
mogen er nog 2 inzenden.

Wij nemen aan dat er heus nog weI fotoama
teurs zijn, die aan deze fotomanifestatie mee
willen doen, maar gewoon de moeite niet
genomen hebben om in te zenden.
Dit is juist de gelegenheid om uwprachtige.
hobby ten toon te stellen.
Wij rekenen op u ! !

Foto's inleveren bij H.J.J. van Arkel, Kerkweg
28 te Tienhoven (tel. 1613).

Meerkerk - "Ameide en Meerkerk heb
ben een volstrekt eigen karakter. Bij de
herindeling moeten we daar ernstig reke
ning mee houden". Deze forse woorden
sprak het C.D.A.-Tweede Kamerlid, de
heel' Borgman tijdens een spreekbeurt te
Meerkerk.

De heel' Borgman kwam onlangs in de
Kamer als opvolger van mevrouw Hannie
van Leeuwen en staat momenteel op de
nieuwe verkiezingslijst voor het C.D.A. De
ondergrens van 10.000 inwoners als kri
terium voor herindeling vond hij veel te
algemeen gesteld. "Per gemeente zullen
we de situatie moeten beoordelen. Indien
wij Ameide gaan indelen bij andere
gemeenten vermoorden wij dat stadje !
Hetzelfde geldt ook voor Meerkerk", stelde
de heel' Borgman in zijn betoog. Hij
verklaarde deze gevoelige kwestie al
uitvoerig met de minister van binnen
landse zaken, de heel' Wiegel besproken te
hebben en hoopte dat de minister naar zijn
adviezen zou luisteren bij de uiteindelij
ke beleidsbepaling inzake de gemeente
lijke herindeling van de Alblasserwaard.

Verslag T. den Otter.

Ameide niet bij
Meerkerk

voegen
Spreekbeurt Tweede

Kamerlid, dhr. Borgman
(C.D.A.) te Meerkerk

JI

Ameide en gebouwd door b.v. Aannemers
bedrijf Woudenberg te Ameide.

Een ruime hal met garderobe waaraan
grenzend de keuken en consistoriekamer. Een'
jeugdlokaal met aparte ingang en naast de
grote kerkzaal een kleinere zaal, gescheiden
door een schuif-vouwwand.
Het geheel is zeer stijlvol en modern van opzet.
In juli hoopt men het nieuwe Heyligers orgel
te plaatsen.
Woensdag 29 april om 19.30 uur zal de officH~le

opening plaatsvinden. In deze dienst hoopt
voor te gaan Ds. J. Wolven te Almkerk.

Zaterdag 2 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uurnodigt
de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk een
ieder uit de nieuwe Sionkerk te komen
bezichtigen. U. bent van harte welkom.

De Paasstier van
Slagerij Muilwijk

Een prestatie, als men bedenkt dat een kleine
gemeente, mede door een geweldige zelfwerk
zaamheid, tot zo iets in staat is.
Toen de gemeente Ameide het oude kerk
gebouw had gekocht om daar de Stadsbiblio
theek in te huisvesten, kon de Gereformeerde
kerk op het terrein naast Het Spant haar kerk

ouwen.

Begin april 1980 startte men met de zelfwerk
zaamheden, fundering, grond- en heiwerk.
Eind juni startte b.v. Aannemersbedrijf W9U
denberg te Ameide met de ruwbouw. In 14
weken zat het gebouw onder de kap. Daarna
begon een legertje enthousiaste vrijwilligers
iedere avond en de zaterdagen aan datgene wat
door zelfwerkzaamheid gedaan moest worden.
Het kerkgebouw is getekend en ontworpen
door de heel' W. de Jong, bouwkundige, uit

AMEIDE - Woensdag 29 april zal het een blijde dag worden voor de Ger~formeerdeKerk te
Ameide, want dan zal haar nieuwe kerkgebouw, gelegen aan de Prinsengracht, worden geopend.
Sionkerk is de naam van de nieuwe kerk i1..a.v.l Petrus 2: 4a en 6: "En komt tot Hem, de levende
steen. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen en wie op Hem zijn geloof bouwt,
zal niet beschaamd uitkomen."

AMEIDE - Is het een wonder dat de fokker A.
van Noordenne uit Meerkerk en de koper,
slager Simon Muilwijk nit Ameide, graag met
hun stier poseerden voor de zaak van de
keurslager.

Met een welgevallig oog bekijkt Simon de stier.
nog eens (notabene kocht hij het stiertje een
jaar geleden al) waar men met ontzag naar
kijkt, want wat een beest is het.
Op de Paasvee-tentoonstelling te Etten-Leur
werd het beest bekroond met de ere-prijs.
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Burg. Sioblaan 1, 4231 AA Meerkerk.
Tel. 01837 - 1315, b.g.g. 1641 of 2325.

Informeer eens,
wij hebben ook voor u een

passende bestelwagen.

I!t'j Auto .
~I~ de RuvterMeerllerk

. 81
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.

INFORMEER EENS
't is de moeite van een

telefoontje waard !

d. v. ZandWlk

* Diervoeders* Kunstmest voor uw gazon
* of groentetuin.
* Landbouwplastics
* Reinigings- en bestrijdings
* middelen.* Houtvezel en turfmolm en
* vanzelfsprekend aile
* soorten veevoeders.

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

Voor de
k1einverbruiker

KROONWOON-ACTIE
eenideevanuwwoninginrichter

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

F. TREUREN
Burg. Sloblaan 36, Meerkerk (Z.H.),

tel. 01837 - 1889 .

Biedt aan:

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

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

BALKHOUT

- GEGALVANISEERDE
GOLF.PLATEN

_ ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN

- POLYESTER LICHT
GOLFPLATEN

- BALKHOUT
-PLANKHOUT
-ISOLATIE-

MATERIAAL

Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
. Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Seholen en verenigingen

ontvangen korting !

de Inuffeltlek

AMADERO,de
zomerse kunststoftuiQ.set
van uw woninginrichter,
vo.?r een verbazend lage .
pnJs.

Vier stoelen f240,
Vier geruite kussens 160,
Tarel080cm 8~-

Samen voor f480,

Bijpassend kleedje f25,
en parasol f95,-

collecties, kiezen voor hoge kwaliteit en
bedingen een scherpe prijs.

Daar ziet u hierboven een voorbeeld
van, maar voor het complete Kroonwoon
actie-assortiment kunt u terecht bij:

esker
eubelen
anufakturen

Aan de 'Kroonwoon' actie doen een
groot aantal woninginrlchters mee, verspreid
over heel Nederland.

Zij maken regelmatig hun keuze uit een
groot aantal binnen- en buitenlandse



Raadsverslag Meerkerk
30 maart 1981

Meer speelruimte voor de schoolkinderen ?

MEERKERK - De wens tot uitbreiding van speelruimte voor leerlingen van de openbare
basisschool te Meerkerk, gaf tijdens de raadsvergadering aanleiding tot diskussie. Wethouder
P. 't Lam (P.v.d.A.) kon nog geen definitief plan op tafelleggen, maar verklaarde nadrukkelijk dat
de school volgens de normen van de onderwijswet, volledig recht heeft op uitbreiding indien
hiertoe behoefte bestaat in de toekomst. Het pleidooi van de heer J. Priem (V.V.D.) om het
omstreden stukje grond partikulier te verkopen, yond geen meerderheid in de raad.

De heer W.T. v.d. Berg (Gemeentebelangen) hond~rd procent oIll;dat volgens hem lang niet
sprak van "niemandsland" waar de gemeente elke mwoner gebrmk ma,akte van de Doelen.
schuldig aan was. De dienst gemeentewerken N~da! ::,:,ethou~er ~'.:r. t Lam (C.D.A.) op
had het stukje grond omheind en afgesloten prmcIpIele en fmanclele gronden het voorstel
zodat volgens van den Berg de gemeente- afwees, w~rd de subsidie toch met een
werkers eerst over het hek moesten klimmen meerderheld van stemmen aangenomen.
alvorens het terrein te kunnen bewerken. Ret verzoek van de Kerkvoogdij der Ned.
Burgemeester T. den Breejen maakte duide- Rerv. Gemeente o~ de gemeente Meerkerk
lijk dat de ingediende bezwaren van betrokken deel te late~ nemen m de kosten ~ot herstel v.~n
buurtbewoners in feite onterecht waren daar de noordehJke kerkmuur, waar m vroeger tIJd
men destijds op de hoogt,was van een mog~ijke een gemeentelijk gebouw:~je tegenaan ge
uitbreiding van de school. Nadat de diskussie ~ouw~.~as, kon de raad bilhJken. Omtrent het
hieromtrent beeindigd was, ging men over tot fmanclele aspekt rezen er vragen. De heer W.T.
de toekenning van subsidie aan de Nieuwe van den Berg kwam onverwachts met een
Doelen te Gorinchem. Ret kollege stelde voor geheel nieuwe offerte van een plaatselijke
om het bedrag te verhogen van vijftien naar ondernemer die beduidend lager uitviel dan
dertig cent per inwoner. De heer W.C. de het voorstel van het kollege. Wethouder
Leeuw (C.D.A.) betwijfelde de streekfunktie P. 't Lam vocht de volledigheid van de
van de Nieuwe Doelen en stelde voor om de ingediende offerte aan en was het eens met het
oude subsidie-regeling te handhaven. voorstel van zijn partijgenote, mevrouw van
De heer D.C. Kooiman (V.V.D.) was het Geytenbeek, die het plan opperde om de
hiermee niet eens. Volgens hem vulde de stad gemeent~. Meerkerk voor de helft v1;ln de
Gorinchem de tekorten zelf al in ruime mate kosten blJ te laten dragen met een maXImum
aan, en moest Meerkerk hierin ook haar van f 3500,-.
steentje bijdragen. Mevrou;w N. van Geyten- Tijdens de rondvraag werd het plan naar voren
beek-Janssen. (P.v.d.A.) wIlde he! kulturele gebracht om de huidige zwembadkommissie
l~ven graag stImuleren en toonde zlch enthou- bij realisering van het bad, te laten opnemen in
Slast voor het plan. .. een stichting of funktionele kommissie, zodat
De heer W.T. van ~en l?erg stelde aanvankehJ~ de leden van de huidige kommissie zich ook in
voor om een yast, JaarllJks bedrag van f.500,- mt de toekomst verdiensteliik kunnen maken.
te keren. RIJ was tegen een verhogmg van 'Verslag T. den Otter.

Uw salaris of pensioen op een

O.V.M.-voetbalelftal
nieuwe shirts

MEERKERK - Vorige week presenteerde het
O.V.M.-elftal zich in hun nieuwe shirts.

De presentatie ging min of meer vooraf aan een
kQmend toernooi dat de O.V.M. op 5 mei start
en dat in de plaats komt voor het Wegwijzer
toernooi, dat dit jaar op het nieuwe sport
kompleks te Ameide wordt gespeeld.

Onzevolgende
Wegwijzer

verschijnt Op:
., 4 mei.

PRIVIE • REKENING
bij de RABOBANK

Gemakkelijk en voordelig.

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

Open een prive-rekening bij de Rabobank.

Klaar terwijl U wacht.

Rabobank
Rabobalk f:'

geld en goede raad

GROOT·AMMERS
HOORNAAR
AMEIDE
MEERKERK



L-------uw aandacht waard !-------'

uw speciaalzaak voor wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers.

Voor dat ekstra stukje service !

de Inuffeltlek

.

Nu kunt u ook in Meerkerk terecht om een
trip te boeken naar uw favoriete vakantie
plaats.
Bij de Snuffeltiek kunt u terecht voor 'n
daagje Antwerpen, maar ook voor een
volledig verzorgde reis van 24 dagen
Gardameer.

De Snuffeltiek voor:
Het hele programma busreizen van EBATO
Binnenkort ook voor vlieg- en autoreizen.

Dorpsstraat 3 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1700

NIEUW! MEERKERKS REISBURO
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Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.

BRU6HUlS

D. BIKKER

Wilt u apart dineren
met uw familie of gezin ?

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

personen



100 jaar Schep kaas

herindeling), maar dat Schep Leerbroek is
ontstaan o.a. vanwege de kantoorvestiging.
Op onze vraag aan de heer Wim Schep, waarom
ben je in de kaas gaan doen ?
"Doordat vader in deze zaak zat zijn Nico en ik
erin gekomen. In de vakantieS"hielpen we altijd
al. Na school en de diensttijd en het overlijden
van vader kwam ik als 20-jarige er onverwacht
in. Ret was een enorme harde en snelle
leerschool. Ook de ontwikkeling in onze zaak
ging erg snel. Eerst manusje van alles en dan
ineens direktielid. Je krijgt plotseling te maken
met gedegen oude kooplieden. J e stond aIleen,
maar alles is gelukkig goed gegaan. De
moeilijkheid als koopman is, dat je iets koopt
wat een 1/2 jaar later pas verkocht wordt. Watis
dan de marktwaarde ?
Je eigen kostenkalkulatie ken je. Winst maken
mag de laatste jaren weer. Maar het markt
gebeuren is voorzichtig aftasten en feeling
hebben wat de klant wil.
De pot is leeg, dus het Rijk is weer tuk op
belastinggeld. Wanneer er 3% te veel aanbod
van het artikel is, dan geeft dit soms wei 10%
verlies bij verkoop.
Wij moeten altijd zorgen voor onze klanten,
daarom leggen wij grote voorraden aan. Ret
overschot van onze planning is vaak de kaas
voor de koIlega's. Wij zorgen voor een
bufferfunktie bij diverse koIlega's.

Vaak hebben we een bemiddelende rol. Als wij
het niet voor de koIlega's hebben, dan zorgen
we er voor ! Men voeIt zich vaak te veel
konkurrent en dat hebben wij niet. Wij hebben
goede kontakten met kopers en verkopers.

en buitenlandse relaties. Zij hopen volgend
jaar. Maar ja, zij zijn pas vanaf 1974 bezig om de
nodige vergunningen te krijgen.
Nu heeft men een opslagcapaciteit"van 1
miljoen kilo kaas, dan hoopt men 2 miljoen kilo
te kunnen opslaan.

Ret prive kantoor laat direkt al iets van het
bedrijf zien. Een komplete oude kaaspers, een
essen houten wandbord, uitgesneden door de
ons allen welbekende Jan van Peet (een
geschenk van het hele personeel bij het 100
jarig bestaan), een foto van Wim Schep, waarop
Willem Duys hem de ereprijs overhandigt van
de gouden kaasboor en een oorkonde van het
Zuivelburo uit erkentelijkheid voor het mee
werken van de firma Schep aan de levering van
40 miljoen kilo kaas in 1978 aan Belgie.

In ± 1881 startte Gerrit Schep (neef van
grootvader Klaas Schep) in Meerkerk met het
kopen van kaas bij de boer. In 1897 ging Klaas
Schep samen zaken doen met Gerrit. In 1905
gingen beiden uit elkaar en vertrok Gerrit naar
Utrecht en legde zich toe op de kleinverkoop.
Klaas Schep ging in 't groot doen, bleef bij de
boer kopen en ging de groothandel in.
Renk Schep (vader van de direktie) trok in de
zaak aan de Gorinchemsestraat.

In 1960 overleed de heer R. Schep en in 1974
namen Nico en Wim Schep de commanditaire
vennootschap over en zette deze om in een
besloten vennootschap. Inmiddels kocht men
de oude school in Leerbroek en hadden toen
behalve een kantoor ook een opslagruimte er
bij van 500 ton.
Nu begrijpt u wellicht dat de naam Schep
Meerkerk niet zal veranderen (Lv.m. de
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LEERBROEK - Toen wij na ons gesprek met de direkteuren Wim en Nico Schep naar huis reden
en alles nog eens overdachten, waren wij min of meer onder de indruk van dit internationaal
bekend zijnde bedrijf te Leerbroek en Meerkerk.
Een 100-jarig bestaan laat je niet ongemerkt voorbijgaan, 100 jaar kaaservaring mag je
wereldkundig maken. Dit heeft de direktie dan ook gedaan.

Voor de kinderen van 4 - 12 jaar in Leerbroek
en Meerkerk en voor de kinderen van hun
klanten in Nederland een kleurplaataktie met
geweldige prijzen. Voor het personeel heeft
men een geweldig groot feest gevierd in
restaurant "Brughuis". En naar zij hopen, na
de nieuwbouw, open huis voor al hun binnen-

Schep Kaashandel R.V.
Kerkweg 12, 4245 TN Leerbroek. Telefoon 03459-341. Telex 47583.

Kaasspecialisten van hois-oit.



Depot

ADVERTEER IN
DE WEGWIJZER

TEMPONETTE

VOOR HET BETERE
WERK GAAT U NAAR

DE VAKMAN.

sa-Ja:N. SEFMCE

chemisch reinigen.

Tevens verkoop

WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

J. P. KAASSCHIETER
SCHOENREPARATIEBEDRIJF

7 80
Jong belegen kaas: , per kilo

8 40 .
Hollandse gatenkaas: , per kilo

En als je dan de pakhuizen en de verpakkings
afdeling van deze firma ziet, dan verbaast het
je zo'n bedrijf in onze streek nog niet als
zodanig te kennen.

De modernste elektronische plasticinpak.
seal-machines-vanaf een etiketrol diverse
prijzen en gramgewichten op verschillende
pakjes afdrukkend en op 2 banen uitsorteren.
Geweldig!
Het reinigen, het drogen, het parafineren met
een waslaag, het in cellofaan verpakken en dan
in dozen doen.
Het handmatig omdraaien der kazen iedere 2
dagen en coaten tegen invloeden van buitenaf
en scheuren. We hebben in dit onderhoud veel
gehoord over de rijping van kaas. Over de
soorten kaas zoals jonge; jong belegen, belegen,
ekstra belegen, oud, oudbrokkelkaas, over
overrijpe kaas, over kaas die kan verzepen en
ga zo maar door !

We kunnen trots zijn op zo'n bedrijf in onze
agrarische omgeving met een direktie die met
liefde over hun mooie natuurprodukt praten
en voor kwaliteitsbewaking alles willen doen.
Onze hartelijke gelukwensen, honderdjarige
en goede zaken !

Schokdempers
Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt
Aile merken.

Banden
20/50% kortingl

De gemeente Leerbroek treft geen enkele
blaam in deze.
Er is nu een boerderij naast het bedrijf gekocht.
Weer bezwaarschriften van de Natuur- en
Vogelwacht en van 2 inwoners van Leerbroek..
In Leerdam wilde men een bedrijfspand
kopen, mits de betonvloer veranderd zou
worden. De gemeente gaat dit publiceren.
Weer een bezwaarschrift van een bepaalde
groep.
"We willen niet vervuilen, we hebben een
agrarisch produkt. we willen. nee we moeten
zelf schone lucht hebben en dan al die
tegenwerking. J e zou soms denken aan een
hetze van bepaalde zijde", aldus een gelaten
Wim Schep.
Hij vervolgt:
"We willen niet naar een industrieterrein, kaas
mag niet vervuilen.
De mensen die ons tegenwerken willen toch
ook smaakvolle kaas ?
Het is als ondernemer fijn om met een
natuurprodukt te werken, zonder chemische
toevoegingen, met een sterke kontrole. Kaas
moet zuiver zijn".
Op onze vraag waarom hij voorzitter wil zijn'
van de O.V.M. te Meerkerk antwoordt hij:
"Ondernemers moeten met elkaar optrekken,
samen moeten ze ook elkaar vasthouden en
sterk zijn. Ik ben misschien een neutrale man
in de vereniging. Hoewel ik een hekel aan
baantjes heb, heb ik hier interesse voor."

TELEFOON 03473·1507·5006- -------- -- - - - ---.-

-------~---------,
Uitlaten

1e kwaliteit. Gratis montageI I
I
I
I
I
I
I

VIABAND B.V.I
VIANEN HOFPLEIN6 I Tolstraat27-

Meerkerk.
Tel. 01837·1697
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Wij zijn een van de meeste allrounders in
Nederland.
Ons bedrijf doet eigenlijk alles. We exporteren,
verkopen aan exporteurs, verkopen aan kol
lega's groothandelaren, treden op als groot
handel en markthandel en verkopen aan de
detaillist.
De verstandhouding in het menselijk vlak staat
bij ons primair.
Wij zijn overtuigd van onze goede kwaliteit,
mede door de speciale ontwikkeling in onze
pakhuizen, omdat wij de kaas rust geven en een
speciale rijping en de kaas daardoor weer
smaak krijgt. Dit alles verstevigt onze positie
bij detaillist en markthandel, want hierdoor
wordt het kontakt met koIlega's niet verstoord.
Onze klanten zijn erg gebonden, daarom
verliezen wij haast nooit klanten", aldus een
rustig en terzakekundig vertellende Wim
Schep.

Export
Er wordt veel geexporteerd n.~ar Portorico
Curacao-Venezuela en Australie.
Sinds 3 jaar is de export naar Australie op gang
gekomen. Wist u, dat alles wat Australie ingaat
ontsmet wordt ? (mens, dier, zaden, planten).
Behalve Schep's Hollandse kaas. JaarIijks is er
een strenge kontrole van het departement, dan
ontvangt men een "permit to import" als men
aan aIle voorwaarden voldoet.
Wim Schep vervolgt:
"Door onze know-how wordt onze kaas hoog
aangeslagen in de tropische landen. Het moet
belegen kaas zijn, want anders krijgt men
problemen bij de hoge temperaturen. Vele
Hollandse exporteurs hebben misgekleund
door geen ervaring.
Zelfdiscipline en kwaliteit zijn primair.
We moeten als onze voorvaderen werken aan
goede produkten err dit niet afbreken.

Het Nederlandse Zuivelburo is hiervoor het
goede voorbeeld. De exporteurs dienen zich
hieraan weI aan te passen.
Kaas wordt gemaakt in charges van 1000 kilo (10
a 12000 liter melk). Het kaaskontrolestation
kontroleert erg streng. Indien een kaas die niet
aan de specifikatie voldoet, dan gaat deze niet
de handel in. Iedere kaas heeft zijn eigen
nummer. Dus de herkomst is altijd te
achterhalen".

Het bedrijf telt momenteel48 personeelsleden,
2 kombinaties, 1 traktor en 2 bestelwagens.
In 1974 werd aan de Kerkweg een terrein
gekocht voor uitbreiding. In 1977 keurde G.S.
het gewijzigde bestemmingsplan van de Ge
meente af. Gemeente Leerbroek en de firma
Schep gingen toen in hoger beroep bij de Kroon
en als je dan van de heren Schep hoort, dat 9
maart 1981 dit beroep werd behandeld dan is dit
toch wei een heel trieste zaak. Dan raak je als
ondernemer gefrusteerd.
Van 1977 -1981 heeft onze zogeheten Raad van
Staten hiervoor nodig gehad, ondanks druk via
allerlei instanties.
Enfin, men verwacht in september een
gunstige uitslag ! !
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In gesprek met p.e. van Zessen over zijn camping "De Bol"

LEXMOND - Wie kent hem niet. Cees van Zessen uit Lexmond. Vroeger vooral bekend door zijn
florerende kolen- en oliehandel, daarna bekend door zijn vrije benzinepomp en nu dan door zijn
sinds enige jaren bestaande camping "De Bol" gelegen aan de mooie rivier de Lek.

Mevrouw J anny van Zessen beaamt dit en zegt:
"Cees doet dit werk erg graag en is er ook nog
geschikt voor. Hij vindt het erg leuk werk. Zelf
doe ik er niets aan. Ik ben er niet geschikt voor,
hoewel ik er graag kom, en er ook vrienden
gemaakt heb~ Ik doe thuis de administratie en
bedien de benzinepomp.

Het is Cees zijn hobby geworden. Ik ben erg blij
dat hij toen doorgezet heeft, hoewel ons hele
gezin er tegen was om dit te doen. Nu zijn de
kinderen allen enthousiast en helpen aIle vijf
dochters graag mee, indien nodig".
Dat Cees van Zessen en het gezin het toch weI
leuk doen blijkt uit het feit, dat toen, zij vorig
jaar terug kwamen van vakantie, een komplete
speeltuin op hun camping was gebouwd,
dankzij de zelfwerkzaamheid van de gasten.
Dit is weI een overtuigend bewijs van de goede
sfeer op camping "De Bol'''.

Een terecht trotse eigenaar.

In 1973 werd zijn aanvraag om er een camping
op te beginnen ingewilligd.
"De eerste 5 jaar hadden we circa 20 vaste
gasten. In 1977 werden water en elektra
aangelegd en twee wascontainers gekocht.
In 1980 ontvingen we vergunning voor het
bouwen van een vast toiletgebouw met een
aparte dames- en herenafdeling, met totaal 4
douches, 12 w.c.'s, een spoellokaal voor groen
ten en vaat en 10 wasbakken," aldus een rap
pratende enthousiaste campingeigenaar.
Het is een keurig net gebouw geworden, geheel.
betegeld. De damesafdeling is nu gereed en 1
mei moet alles opgeleverd zijn. De hoofd
aannemer is "De Vakman" (de heren Spek en
v.d. Berg) uit Meerkerk. De firma Strayers
verrichtte het loodgieterswerk en de firma
Oosterling het metselwerk. Dit toiletgebouw
voldoet aan aIle gestelde eisen en is uitermate
modern en doelmatig ingericht.
De meeste gasten komen uit Utrecht, Nieuwe
gein, Gorinchem, doch ook een enkele uit Den
Haag en Rotterdam.

De heer van Zessen vervolgt:
"Reeds 60 vaste plaatsen zijn verhuurd, er zijn
nog 10 plaatsen vrij. Op onze camping heeft
men erg veel ruimte om zijn caravan of tent. Ik
wil de camping leefbaar houden. Ik beoordeel
de mensen altijd op het eerste gezicht. Ik ben
geen strenge camping eigenaar, slechts een
maal heb ik gasten vroegtijdig hun koffers
laten pakken. Men moet zich weI aan de
gestelde regels houden.
Het geheel vergt een enorme investering.
AIleen het aanleggen van water en elektra
kostte in 1977 al een bedrag van f 56.000,- en
daar had ik 30 elektriciteits aansluitingen voor.
Ik denk nog een grote investering te moeten
m.aken. Dus ik kan er echt niet veel aan
verdienen gezien de vele uren die hier toch in
gaan zitten."

Uit het gesprek dat wij met de heer van Zessen
hadden blijkt de keiharde werker. Men
herkent in hem de zakenman, die kost wat het
kost zelfstandig wil blijven en nog vertrouwen
in de toekomst heeft. Want het is toch geen
sinecure om als man uit de brandstoffenhandel
komend een camping te gaan beginnen.

Op onze vraag, dat men altijd Cees zegt en zijn
voorletters P.C. van Zessen zijn, antwoordt hij
lachend: "er was bij ons al een Piet (de
fruitkweker) in de familie en daarom nam men
mijn tweede naam.

Waarom een camping begonnen ?
"Och", zegt hij, "ik moest toch wat gaan doen.
Steeds minder verkoop in onze kolen- en
oliehandel, vooral toen overal het aardgas in
1972 aangelegd werd."
In 1972 kocht Cees van Zessen het weiland
genaamd "De Bol" aan de Lek. In gedachten
denkend om later misschien hier een camping
op te beginnen. Hij had namelijk gehoord dat
dit gebied, 21/ 2 ha, in 1963 tot rekreatief gebied
was verklaard.

DE ZOMER NADERT•..•..•..•..•
Nu bij ons een ruime
kollektie Tuinmeubels
voor zomerse prijzen !
Vele variaties in ver
schillende prijsklassen.
Kom beslist eens kijken.
Tevens voor al uw kado
luxe- en huishoudelijke
artikelen.

Strayers b.Y.
Kortenhoevenseweg 18,
telefoon 03474 - 1430,
LEXMOND.

Fam. van Zessen,
proficiat met camping "De 801".

Met dank voor de bouwopdracht van
het toiletgebouw.

BOUW- EN TIMMERBEDRIJF

"DE VAKMAN"
LEXMOND MEERKERK

Telefoon 03474 - 1916/01837 - 1405

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

J. Lauret-Bastinck
Schoonheidssalon

Lekdijk 42 - Ameide - Tel. 01836 - 1937.

Voor Pasen aile nieuwe mode
tinten, lipsticks en nagellak
voorradig.
Mooie sierraden voor een
.Ieuke prijs.
(2,50 tot 15,-)

LexmondDorpsstraat 72P.C. van Zessen

De witte
pomp blijft
goedkoper.

Tank bij Cees
van "
Zessen



P7-D87 x185 x42 mm,
250 gr.,l0 cijlers, niet-teltoets,
postenteller, automatische
constante factor, positief en
negatief geheugen, drijvend
kommasysteem, procent
toets, oplaadbare batterijen,
oplader, 3 tel rollen.

CALCULATOR
REN GEHEUGENI

Natuurlijk bij:

Polis- en aanhangselkosten f 7,50.
Assurantiebelasting 6% van premie plus
kosten.
Ais kamers worden aangemerkt:
Woonkamer, slaapkamer en studeerka
mers.
NB. Keuken-gang-bad o! douchekamer,
garageschuur of ander- bergruimte zijn
welmeeverzekerd, doch tellen niet mee
voor de premie berekening.

Ook Uw adres voor aile spaarbank
zaken.
Agentschap:
Nederlandsche Middenstands Spaar
bank

4233 EA Ameide - Voorstraat 6 - Tel. 01836-1340 - Na 18.00 uur b.g.g. 01843-1370.
b.g.g.03474-1667.

Premieberekening bij
10-jarig kontrakt,

inklusief isolatieglas
1 - 4 kamerwoning f 46,50 per jaar.
5 - 6 kamerwoning f 60,- per jaar.
PREMIE EKSKLUSIEF ISOLATIEGLAS
1 - 4 kamerwoning f 31,50 per jaar.
5 - 6 kamerwoning f 43,50 per jaar.

ASSURANTIE- EN ADVIESBUREAU

DEN HARTOG BV

SCHILDERS- GLAS- EN BEHANGERSBEDRIJF

EK."d.IIK
(v.h. B. den Oltolander)

Bazeldijk 15a - Tel. 01837. - 1295 - Meerkerk

Heeft u plannen voor dubbele beg lazing, een
nieuwe voordeur of een verbouwing, vraag dan
vrijblijvend offerte.
Wij hebben voor u vele soorten SIERGLAS.

LENTE IN ZICHT !
Wij zijn gespecialiseerd in onderhouds
sChilderwerk.
Bent u voornemens uw woning te schilderen,
vraag dan bij ons prijsopgave. Het
verplicht u tot niets.
Vroegtijdig bespreken voorkomt een lange
wachttijd.

RIJSCHOOL J. HAARS
J. Haars, Hazelaarlaan 34, Ameide, tel. 01836 - 1375.
Instrukteur C. Nederveen, Tuinstraat 9, Werkendam,

tel. 01835 - 3468.

Nu overdag lessen met 5,· KORTING.
De eerste 10 lessen voor 350,-.

Slager J. V.d. Hek
Fransestraat 23 Ameide

Telefoon 01836 - 1239

Wij wensen
u een paar
fijne
Paasdagen
toe.

Met onze
bekroonde
rookworst
hebben wij
weer een.

kampioenschap
behaald op

de open
schooldag te

Utrecht.



198,-

369,-

Rollei P 355 AF
Idem als P 355 A
Nu met a·utofoeus.

Rollei diaprojektoren

Rollei P 355 A, dezelfde uitvoering als de
P 300 A maar nu met enkel- 245
beeldprojektie en kabel _
voor afstandsbediening. ,

299,-

Rollei P 300 AF
Idem als P 300 maar nu
met autofoeus.

P 300 A, volautomatiseh
Halogeenlamp 24V 150 w.
Ingeb. diavieuwer.

Rolleimat F, kleinbeeldeamera met ingeb.

eleetronen flitser van 239
geheel automatiseh 359,- _
zelfontspanner "

Rollei

[

P 360 AF, het summum van teeh
niek. Volautomatiseh. 24Vh50 w.
Halogeenlamp,enkelbeeld projek
tie, larnpsterkte regelbaar, dia
vieuwer, overvloeimogelijkheid,

'magazljn afSIUltbaa"479,.

GLASPAREL PROJEKTIE-
Kompleet op voet SCHERM
125X125 em 89,-



De mens achter zijn hobby
vliegplan indienen bij de havendienst en die
bellen dit door naar deaankomsthaven i.v.m.
vermissing oj.d. J e moet je direkt afmelden bij
aaiikomst, anders moet je eventueel in wer
king gezette zoekakties betalen.
Voor je gaat vliegen moet je alles goed
afchecken of aIles· funktioneert. Wil je niet
verongelukken dan moet je deze checklist punt
voor punt nagaan.
Safety first", aldus Aart.

Vorig jaar heeft hij met zijn Marine vlieg
instrukteur, van wie hij les kreeg voor het
radiobrevet, de kustvlucht naar Calais gevolgd
en vandaar zijn zij overgevlogen naar Enge
land.
Het radioverkeer gaat in het Engels, behalve in
Frankrijk, daar moet men dan om een Engels
sprekende tolk vragen als men het Frans niet
goed beheerst.

Dirk Botter, een trouwe supporter, die erg
graag meevliegt, is ook geheel gefascineerd
door het vliegen. Volgens Dirk is Aart ook een
pikeur bij het invliegen van modelvliegtuigen.
"Hij vliegt aIle nieuwe modellen van mij in, hij
heeft een geweldige feeling hiervoor", aldus
Dirk.

Tegenwoordig is het leren haast niet meer te
betalen, dure brandstof en iedere "touch" van
de grond kost nu f 5,-. Dus een uurtje "touch
and go" kan dan al ± f 150,- kosten.

Ook u kunt in .zo'n vliegtuig meevliegen.

Vaak gaan er vrienden,' kennissen of tamllie
meevliegen naar Ameland, Tessel, Zestien
hoven, Seppen of Schiphol.
"Het is voor hen natuurlijk geweldig interes
santo Vooral Schiphol-centrum.
J e krijgt dezelfde behandeling als de piloot van
een Boeing 747 met 360passagiers. Een busje
met zwaailicht rijdt bij de landingvoor je uit en
dan te bedenken dat onze kist erg klein is met
slechts 4 personen.
J e wordt door de verkeerstoren binnenge
praat, men wijst de parkeerplaats aan via de
radio, stappen uit en het busje rijdt ons naar de
uitgang. Willen we weer vertrekken, dan voIgt
weer hetzelfde ritueel.
En waarom blijf ik vliegen, want dat heb ik nog
steeds niet gezegd ?
Nu, de techniek en het navigeren op radio
bakens .trekt me geweldig aan. Vooral de
techniek die er om heen hangt.
Het is geweldig ontspannend", aldus de rustig
vertellende Ameidese piloot Aart van der
Ham.
Wellicht dat u, als lezer van dit artikel eens een
vluchtje boven uw woonplaatswiltmaken, dan
raden wij u aan bel Aart van der Ham of zijn
vrouw Ans maar op, want met passagiers bij je
is het toch gezelliger vliegen dan aIleen in het
vliegtuig.
Ret telefoonnummer is 01836-1223.

Reeds op 12 jarige leeftijd werd Aart een
verwoed modelvlieger. Momenteel is hij
bestuurslid van de modelvliegklub Gorin
chem.
Iedere maandagavond moest Aart naar Apel
doorn voor theorieles gedurende anderhalf
jaar. Toen hij 10 vlieguren had, ging hij
solovliegen (dus alleen de lucht in).
Nu zal men denken, 10 vlieguren is erg weinig,
maar deze bestaan dan uit alleen maar "touch
and go's" of weI: dalen, even de grond aanraken
en weer optrekken. Dan heeft men dit
ongeveer 300 maal gedaan.
Aart vervolgt: "AIs je dan alleen de lucht in
moet, dan is 't in het begin weI 21-22, want je
kunt dan niet op je instrukteur terugvallen.
Na 40 vlieguren, waarin je voor allerlei
noodsituaties bent geplaatst en overlandvlie
gen, doe je examen."

Hierna volgen beschrijvingen van allerlei
noodsituaties, die je met goed gevolg moet
hebben overwonnen.
Slecht weer en het niet tijdig overschakelen op
andere brandstoftanks zijn de oorzaken van de
meeste ongelukken.
Aart van der Ham -is zelf nooit in een
noodsituatie terecht gekomen. WeI heeft hij
eens in een donderbui gezeten (maar dat was
zijn eigen schuld, hij ging er ekspres onder
hangen). Dit was beslist geen 10Iletje, de kist
rammelde aan alle kanten. Maar je zit goed
vastgebonden.
Het is een dure sport, doch daar Aart lid is van
het vliegveld Teuge en dit een stichting is, kan
hij tegen kostprijs vliegen. Deze stichting telt
240 leden en heeft 2 vliegtuigen, de Cessna 172
en een Piper PA 28.

Mr. Pieter van Vollenhoven is hier ook lid en
hij vliegt vaak in dezelfde kist als Aart.
Sinds vorig jaar bezit Aart een radio brevet en
mag daardoor op aIle vliegvelden landen.
Blindvliegen in het donker is enormfasci
nerend volgens onze piloot en hij vervolgt
enthousiast, inmiddels zijn vliegkoffer pak
kend:
"Kijk, dit is een vliegerlogboek (staim al zijn
vluchten in), dit zijn de vliegkaarten, radio
bakenkaarten (nodig bij blindvliegen of bij
slechtweer).

Het vliegplan moet je hebben op aIle gekontro
leerde vliegvelden (o.a. velden met radiover
keer). Een half uur van tevoren moet je het

Aart van der Ham,
de Ameidese vliegenier:

safety first !

Aart bezig met zijn andere hobby, het
modelvliegen.

AMEIDE - Wat beweegt de nog jonge direkteur van het Internationaal Transportbedrijf van der
Ham b.v., om naast zijn drukke transportbedrijf met elf trekker-opleggers, als hobby de
sportvliegerij te beoefenen, dachten wij toen we hoorden van deze voor velen van ons onbekende
sport. ."
Het blijkt, dat Aart vaak met een goede kennisvan hem (instrukteur-sportvlieger) mee ging
vliegen en dat deze na een aantal vluchten zei: "waarom ga jij het ook niet leren".

"En zo is het gekomen", zegt de guitig ogende,
36 jarigeAart.
Inmiddels wordt ons gesprek verstoord door
diverse telefoontjes en de 22 jarige Nico van der
Ham (mede-eigenaar) komt met een stapel
papieren binnen en zegt: "de Turkse ver
gunningen zijn binnen, dus we kunnen er naar
toe met een transport. De tekst begrijp ik weI
grotendeels, maarhet is weI achterste voren
geschreven."

Dit typeert het Internationaal Transportbe
drijf van der Ham b.v., waarvan de direktie
gevoerd wordt door Aart en Nico.
In Europoort haalt men containers op uit
Engeland en deze worden op het Europese
Continent gelost en geladen.
Maandag is er weer een vracht naar Istanbul
met ons eigen materiaal. Chauffeur Dirk
Uittenbogaard uit Meerkerksbroek rijdt deze
vracht en komt terug met een vracht schoenen
uit RoeIrlenie. Dirk rijdt het liefst zover
mogelijk van huis", vertelt Aart.
Waarop wij denken: dat heeft hij dan niet van
zijn enige. weken geleden geridderde vader
Wim Uittenbogaard, want die is nog nooit met
vakantie geweest.

Toen Aart 15 werd is hij gaan werken bij zijn
vader in het bedrijf. Alle vergunningen en
diploma's werden behaald door avondstudie.
Opa Klaas van der Ham kocht in 1924 zijn
eerste vrachtwagen en zijn vader Aart van der
Ham richtte zich vooral op het binnenlands
vervoer.
In 1924 begon Aart junior zich te richten op het
internationale vervoer

HeI vOOriaar is weer aangebl'Oken
De eenden gaan broeden.
De vogels gaan nestelen.
De lammetjes springen in de wei.

8x30 87,50
8 x 40 9(j, ,
7 x50 97,50

10 x50 109,---

Kortom, tijd om er op uit te trekken,
natuurlijk met een verrekijker, om van dit
alles te genieten.



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
'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.

HOE BESTAAT HET I
1000 ballpoInts / 130,-,
aanstekers /0,75, met tekst;
1001 RELATIEGESCHEN
KEN. Vraag folders.
Postbus 1, Lexmond, tel.
03474-1325, ook 's avonds.

TE KOOP:
1 Philicorda elektronisch orgel
met studieboeken.
1 eiken schrijfburo met 4laden.
1 elektrisch lasapparaat 220 V.
1 meisjesfiets tot 7 jaar.
Van der Zwaag, Aaksterveld 72,
Ameide, tel. 01836-2180.

OCCASION:
Eskofot kopieermachine

f 600,-.
Crezee Ameide b.v., Dam 6,
teI.01836-1229.

KNIPTIP •
Boeken leze~,(\
overfoto- \ 1~
graferen
enfilmen... ~
dat IS lerene~
van de
meesters ~

in het vak.

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5

Ameide

Tel. 01836 - 1595

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN

Elke woensdagrnorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

CREztE AMEIDE
kantoorinrichters

van huis uit !

Onze vertegenwoordiger
kornt graag eens bij u langs

DAM 6 - AMEIDE
TEL. 01836 - 1229 - 1779

Aile deuren worden weer als nieuw
• Passend bij uw interieur • Voordelig binnen een dag gereed
• In vele houtmotieven en effen • Deuren '5 morgens gehaald j'.

kleuren '5 aVOnds gebracht f .

PORT~S®
Gratis advles - bel meteen , ,""...•..

R voor een afspraak. ...
Of vraag informatie- ...
materiaal aan .;.; :..

Exclusief voor: Alblasser-, Krimpenerwaard, Dordrecht. Ridderkerk,
Zwijndrecht en omgeving, PORTII.S®

PORTAS-Vakbedrijf F. H. Kamsteeg B. V. ~
Kon. Wilhelminalaan 102, 3372 AG Boven-Hardinxveld

Tel 01846-2377 B
......_M_IS_TE_R_P_OR_T_As_D_eu_re_n_-s_erv_ic_e-_va_kb_e_dr_ijv_en_in_v_ele_p_la_at_se_n_in_Ne_d_erl_an_d_.

KNIPTIP

Dia's zijn schilderijen van
licht. Mooie dia's worden nog
briljanter als ze op een goed
scherm worden geprojecteerd.

•• , I,

Reserveren is gewenst.

TOL$TRAAT 22 4231 Be MEERKERK· TEL. 01837 - 1530

GillisVersluis

Botersloot 1 - Tel. 01838 -1969
4225 PR NOORDELOOS

~

HANDEL IN
DUD IJZER-METALEN-PAPIER-AFVALSTOFFEN

1---'"•

Daarvoor hebben wij een
bekraonde paasos ingekocht.
Puik vlees, fijne vleeswaren
en meesterlijke specialiteiten.
Variatie? Een paastoonbank
vol!

Voor
kwaliteit

gaatu
natuur6jk naar.....~--..

Paasbest vlees speelt
een grate ral bij het
Paasdiner. Neem
geen enkel risico. Uw
keurslager zet u het
beste voor.



Er nestelt een merel in mijn tuin
Iemand zij vanmorgen tegen mij dat alles heel vroeg bloeit dit voorjaar.
Ik antwoordde dat het mij juist laat voorkwam dit jaar. ,,0 nee", sprak de ander, "ik zie
dat altijd aan onze magnolia, die bloeit nu al". Hij had dus gewoon gelijk. Wonderlijk is
dat toch he ? Ik heb echt al een respectabel aantallentes meegemaakt en toch kan ik ze
nauwelijks onderling vergelijken.
Er zijn mensen die zo uit hun blote hoofd kunnen zeggen dat de winter van 19..... een
hele strenge was en die van 19..... juist heel kwakkelig.
WeI weet ik dat ik het als kind kouder had als het koud was dan nu. Maar ik weet me
niet eens te herinneren of dat komt omdat het toen kouder was of omdat ik een kind
was.
En toen zei de Pelleboer, een autoriteit voor mij, ook nog dat het voorjaar vroeg is dit
jaar en die bewering staafde hij aan de hand van een foto van een landschap in de
sneeuw en een weerkaartje waar 200 opstond allebei rond begin april in recordjaren.

Het voorjaar is dus vroeg, vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat we ervan
genieten. Laten we onze energieprikkels niet aileen gebruiken voor de schoonmaak
en andere opruimerige drangen die ons toch in ons huis houden. Laten we vooral naar
buiten kijken waar uitbundig wordt gebloeid en gegroeid."
De natuur schijnt zich niets aan te trekken van moordaanslagen, dreiging voor Polen
en wat dies meer zij en dat is een troostrijke gedachte.

De S.V.R. won
glansrijk d~

zeepkistrace
Meerkerk - Er zullen vrijdagmiddag 3 april
zeker weer vele Meerkerkers aan hun radio
toestel gekluisterd hebben gezeten.

De voorzitter van de Recron, de heer de Zee
van de Recratie Ondernemers Nederland en de
heer W.T. v.d. Berg, voorzitter van de S.V.R.
werden door. de programmamaker Hans Soet
van de N.O.S. ingeleid in zijn programma: "Op
de Zeepkist". De vraagsteIling was, moet het
kamperen bij de boer worden uitgebreid of niet
De heer de Zee van de Recron vond van niet,
want de nieuwe wet liet voldoende ruimte. Wat
de heer van den Berg wilde laat zich makkelijk
raden. De nieuwe wet beknot het kamperen bij

Margriet Vansluis.

deboeren nu nog. Men mag niet uitbreiden.
"We zaten niet als kemphanen tegenover
elkaar, want de ±60 binnenkomende tele
foontjes waren allemaal voor uitbreiding van
het kamperen bij de boer. Het is toch ook veel
goedkoper. Uit aIle delen van het land belde
men op.
Het was hartverwarmend te horen hoe dit na
10 jaar hard werken goed aangeslagen is.

AIle N.O.S. medewerkers waren enthousiast
over de reakties", aldus de heer v.d. Berg.
Men heeft op het buro van de S.V.R. na deze
uitzending zeer veel aanvragen moeten be
handelen en nieuwe donateurs mogen in
schrijven.
Dus we kunnen weI zeggen Wim gleed niet van
zijn Zeepkist af.

•
KNIPTIP •
Foto's onthouden wat mensen -==-
vergeten. Daarom worden.~.,. I
er zoveel kinderfoto's
gemaakt. II.. 0'= -0



Uitgevoerd· met een 4-Takt motor ma.t
oliepomp, zodat deze machine oak op
hellingen gebruikt kan worden. Voorzien
van een draaggreep voor gemakkelijk
dragen. Snijbreedte: 47 em, Aspera motor
31/ 2 PK 4-Takt, gew. 17,0 kg.
Geschikt voor gazan vanaf 200 m2 lot
1000 m2.

Flymo GTE 1,4 kW
De 9rootste elek.luchtkussenmaaier: Net
zo licht en eenvoudig te bedienen als de
kleinere machines. Veor middelgrote en
grote gazans. Snijbreedte: 47 em, motor
1400 Walt, gew. 10,7 kg.
Geschikt voor gazons vanaf 200 m2 tot

.700 rri 2,

TEVENS EEN GROTE KOLLEKTIE HANDMAAIERS,
KANTENKNIPPERS, TUINGEREEDSCHAPPEN,
TUINSLANGEN ENZ.

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



TEXTIEL- EN

sfrezefkerll
ALS HET ZO MOOI MOGELIJK MAG!

FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TELEFOON 01836- 1212.

Aile maten

39,95
14,95

NIEUW BINNENGEKOMEN. DE VOORJAARSKOLLEKTIE VAN
SETTERLAINE* romantische, sportieve en klassieke

modeUen, alsmede marine-look* Veel rokken, vesten, T-shirts en polomodellen.* Pastel- en natuurkleuren en veeI wit,
marine en rood.

JONGENSSPIJKER
BROEKEN
Vlot model met rits.

Bijpassende poloshirts

TlJDELlJK
10% KORllNG

op WRANGLER spijkerbroeken

KINDER
TUIN BROEKEN vanaf 29,95

B'J AANKOOP VAN
EEN HEREN-

PANTAlON EEN
ElM'OR OVERHEMD
MET 10,- VOORDEEl.

DE NIEUWSTE TIENERMODE:
Salopettes
Overall's
Modische pantalons
Sweat shirts in modische
kleuren.

Een nieuwe lenle een nieuwe kolleklie
diverse nieuwe bankstellen tegen aantrekkelijke voorjaarsprijzen

Pracht leren 2- en 3-zits Top kwaliteit 2- en 3-zits, zwaar leren,
hoekbankstel Eli 1i06 EEIt hoekbankstel EN N06 EENs ,

fI/JI:3886:::-" 11M: 5&;:-'
Ook in STOF uitgevoerd en ook in· EIKEN, diverse
KLASSIEKE MODELLEN.

TEVENSHET ADRES VOOR UW TAPIJTEN
EN GORDIJNEN

sfr~zefke.l1l1
ALS H.ETZO MOOI MOGELIJI("~Q!

FRANSESTRAAT7 - AMEIDE -TELEFOON (>1836-1212.

(dubbeldraads=
dubbelsterk)

Werkelijk uniek en u
kunt dit tapijt bij ons
bewonderen.

Verder de nog niet
geevenaarde

50% WOL
50% NYLON
kwaliteit
voor

128.95

En ons probleemloos

KAMERBREED
TAPIJT
voor
slechts

58,85



Ledenvergadering
Gemeentebelangen

Meerkerk
Meerkerk - Afgelopen vrijdag 3 april om 20.00
uur opende voorzitter M.e. van Es de Iedenver
gadering van de Vrije Kiesvereniging Ge~

meentebelangen Meerkerk. Hij deeide ons
mee, dat het Iedental ver over de 100'gestegen
was. Dit betekent, dat het Iedental tot nu toe
ieder jaar verdubbeid is en datgeeft Gemeen
tebelangen een goede toekomst.

Na 2 jaar korrekt en intensief werk als
sekretaris is J.C. den Toom herkozen. Afge
treden is bestuurslid C. de Groot.
De voorzitter dankte hem voor zijn bewezen
diensten en bood het scheidende bestuurslid
een boekenbon en zijn vrouw een bloemetje
aan. Ais nieuw bestuurslid is W. van Eck (29
jaar) gekozen.
Ret Gemeentebelangen raadslid W.T. van den
Berg en zijn vrouw kregen van het bestuur ook
een boekenbon en bloemen aangeboden.

Op zijn beurt bedankte v.d. Berg het bestuur en
leden voor de fijne samenwerking. Zegde hun
toe zich intensief te blijven inzetten voor de
belangen van aIle Meerkerkers en riep de leden
op om er allemaalweer een nieuw lid bij te
werven.
Na de vergadering was er een gratis verloting
met fantastische prijzen. De rest van de avond
werd er een bingo gehouden met ook weer
mooie prijzen. Uit de grote opkomst blijkt, dat
er veel belangstelling is voor Gemeentebe
langen Meerkerk.

Da's een ding da! zeker is !

TE KOOP:

BOERENKAAS
in vele soorten, op eigen bedrijf
gemaakt.
Aile soorten zijn zonder kleur
stoffen.

G. Scherpenzeel
De Laak 33, Lexmond, te1.1256.

Geopend van 9.00-12.00 uur.
Zondags gesloten.

ttoA~ ~ouk-qttq hotLit
Nu het lente wordt

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

aanbieding
Hoors Grenen schroten

AGFA OPTIMA 535

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 kijkennaaren te praten over een
van de nieuwsteauto's die daar staan.

CREZI::EPRIJS199'~"M

_l.... " ...

H.BURGGRAAF
Nieuwe Rijksweg 104, Lexmond.

Telefoon 03474 - 1550 - 1699

Vooru 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: Toistr'aat 19 - Tel. 01837 - 1682.

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



van 325,~ ex b.t.w.

voor

€.t.
C~t."V ~t.o\NG
~~N6 .
TIPPA·
KOFFERSCHRIJF
MACHINE

reeds vanaf 295,- ex. b.t.w.

SHARP
SCHRIJVENDE
REKENMACHINE(9 mm dik) in leu" etui vanaf

SHARP POCKET
REKENMACHINE

Voor iedere kopieerder
dejuiste

3M machine.

3M heeft altijd de passende
machine, vanaf de "zo-nu-en"
dan" kopieerder tot en met de
graotverbruiker.

Model 283 van 3M is de kleinste
kopieerautomaat ter wereld.
De machine staat op een
draaibare voet en kanprableem
loos daar worden geplaatst waar
hij nodig is. De snelheid is 14 A4
kopieen per minuut. Hij w~rkt van
de ral en snijdt het papier auto
matisch af op lengte van het
origineel ( van A5 tot 43 cm
lengte ); De 283 werkt met
€len glasvezel-optiek waardoor
200 onderdelen minder nodig
zijn. Dankzij deze revolutionaire
vinding wordt de betrouw
baarheid van de machine aan
zienlijk verhoogd. Een puntgave,
direkt beschrijfbare, kopie is het
3M-resultaat.

Wilt u meer weten over deze
kwaliteits-kopieermachine? Kom
's bij ons kijken of vul even de bon
in.

Reeds een prima

Elektronisch
kas-
register

vanaf 1195,·

-------------1IBon Stuurt u ons S.V.p. nadere I
I informatie over model 283 van 3M. I
I Naam: I
I Adres: IIPostcode: I
I Plaats: I
I T.a.v.: IIL- _



Bevrijdingsfietstocht
Alblasserwaard

AMEIDE - Onder auspicien van het Streek
verband Oranjeverenigingen in de Alblasser
waard wordt op dinsdag 5 mei a.s. de tweede
grootscheepse bevrijdingsfietstocht in de AI
blasserwaard georganiseerd. Afgaande op het
grote enthousiasme van de ruim 2700 deel
nemers die verleden jaar de tocht tot een goed
einde brachten, zullen ook dit jaar weer 9
toeristische routes worden uitgezet.
Vanuit 9 startplaatsen kan men kiezen uit
afstanden die varieren van 25 tot 100 km.

Het inschrijfgeld bedraagt f 5,- voor vol
wassenen en f 3,- voor jongeren tot 16 jaar.
Inschrijven is mogelijk vanaf 09.00 uur en de
controle-posten sluiten om 16.00 uur.
De deelnemers die de tocht volbrengen
ontvangen een door kunstenaar Frank Nix
ontworpen prachtige oorkonde.

AIle baten die deze fietstochten opleveren,
worden geheel ter beschikking gesteld van de
Stichting Foster Parents Plan, dat hulpbe
hoevende weeskinderen in de ontwikkelings
landen adopteert.
Dit plan werkt reeds sedert 1937 en heeft in 18
landen projekten.

Crezee
nieuws!

AMEIDE - Een dezer dagen kunt u bij
foto Crezee demonstraties zien met de
nieuwe manier van filmen.
Dikwijls _is hetprobleemhet projekteren.
Men vindt dit v~ak een te groot werk,
bovendien moet het donker zijn.

Dit aIles is niet meer nodig.
Agfa heeft een revolutionaire filmcamera
met daglicht projektor ontwikkeld.
Bovendien kunt u met deze filmcamera
ook fotograferen.
Hoe?
Dit laten ze bij foto Crezee u heel graag
zien.
U bent er altijd welkom.

Prachtige Showroom
van

Erkelens - Langerak

Gemeente Ameide en
Tienhoven

Aangifte kadavers
PASEN:
Donderdag 16 april:
zoals gewoonlijk.
Vrijdag 17 april:
van 09.00 uur tot 9.30 uur, doorgeven kantoor
Gorinchem, tel. 01830 - 31100.
Zaterdag 18 april:
van 09.00 uur tot 9.30 uur, doorgeven aan de
heer C. van Hoogdalem, tel. 01830-30854.
Zondag 19 april:
gesloten.
Maandag 20 april:
gesloten.
Dinsdag 21 april:
zoals gewoonlijk.

Spoedgevallen:

doorgeven aan de heer C. van Hoogdalem, tel.
01830 - 30854.

Koninginnedag:

Donderdag 30 april:
gesloten.

S.G.P. kiesvereniging
"De Banier"

Ameide
AMEIDE - In verband met de aankomende
kamerverkiezing zal op D.V. dinsdag 28 april in
het "verenigingsgebouw" van Ameide (J.W.
van Puttestraat), ir. B.J. van der Vlies komen

'<~.';.spreken over "Gerechtigheid verhoogt een
Yvolk" (ons verkiezingsprogram)~

Daarin zal ook aandacht worden geschonken
aan de akttiele politieke zaken.
Uiteraard is er na de pauze gelegenheid, tot het
stellen van vragen.
Ir. B.J. van der Vlies (die nummer 3 staat oJ! de
~andida:tenl1jstna it: "t!.' van Rossuri(en C:N.
van Dis) is konrektor van het reformatorisch
koIlege Blaucapel en statenlid van de Provincie
Utrecht.

Deze bijeenkomst begint om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Sekretaris S.C.P.,
T.A. Streefkerk,

Prinsengracht 15, A meide.

AMEIDE - Firma mevrouw Erkelens-Lange
rak, Broekseweg 3 te Ameide, heeft boven de
voormalige schilderswerkplaats weer een spe
ciale showroom gemaakt teneinde de klanten
in aile rust hun keuze te laten maken.

Alles in een nostalgische opzet. Gezeten op
krukken aan een mooie tafel kan men zijn
keuze maken. De wanden bekleed met aIlerlei
soorten wandbekledingsstoffen en geverfd in
diverse passende kleuren.
Een lust voor het oog.
Wij dachten dat het uniek is in de wijde
omgeving.

Crazee Reklame. Een aktief bure in het ontwikkelen van reklame waarvan
aileen de resultaten van belang zijn !

Wij zijn in staat om u een alles omvattend reklame·pakket te bieden. Van
simpele folder tot een totala campagne.

Wanneer u eans wat meer wilt weten over de mogelijkheden die wij U
kunnen bladen, dan komen wij graag eens met u praten.

CrezeeReldame
Dam 6, 4233 EB Ameide Tel.: 01836 - 1229

"i:I 0

WeerenWindscherm.

Broekseweg 3 - Ameide
Telefoon 01836 - 1725

ZATERDAGS TOT 16.00 UUR GEOPEND.

VERF - BEHANG - ZONWERING

Zonneschermen maken is niet 'Luxaflex' Zonneschermen
zo moeilijk. Zonneschermen hebben 'n frame van geanodiseerd
maken, die jarenlang weer en wind aluminium. Oat is niet vatbaar voor
trotseren, is vakwerk. Uw specialist roest. Oe verbindingen zijn van
van'Luxaflex' produkten heeft ze. raestvrij staal en zelfsmerend

Ze krimpen niet, ze rekken niet, nylon, Oat blijft dus soepel-glijden.
ze scheuren niet. Oat komt door de Kies uit 7 verschillende soorten
oersterke Oralon. de uwe. Met vaste, flexibele of.

Ze klapperen en flapperen niet knikarmen. Oe Markisolette voor
bij 't minste zuchtje wind. Ze hoge ramen. Of de oude vertrouw-
wachten keurig het bUitje af. Oat hebben zet7ll. de markies. Kies er de kleur en het de.ssin bij
danken aan hun degelijke konstruktie. dat umooi vindt. Keus genoeg. Kom maar kijken.. '- .

Luxaflex~Oogvoorfunktioneledetails. "

Mevr. ERKELENS-LANGERAK



Avento Caravanbouw
van der Hagen

. J Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

caravans voor echte caravanners

Zeer lage luchtweerstand en toch een ruim interieur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!BANO

CONSTRucnEWERKEN
Noordzijde 90,
Noordeloos.
Tel. (01838)-1337

Stalen bulksilo's

Landbouwwagens

Alles uit voorraad
leverbaar.

ttt:

Stalen landhekken
compl. met heng- en
slultwerk

Landrollenen". atm. en modellen

KNI-;IP~ •

'(~,=Ao
Foto's onthouden wat
mensen vergeten.
Daarom worden er
loveel kinderfoto's
gemaakt.

Maak uw DIEPVRIES rendabel

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

boomkwekerij/hoveniersbedrijf

GEEN CASH AND CARRY
WEL DE GOEDKOOPSTE !

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

Wij leveren aile soorten

RUND· en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij .

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Vanzelfsprekend verzorgen wij ook graag uw overige
beplanting.

Geopend: vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag.

Bomans:
Op het vinkentouw

12,90
Mien van 't Sant:

14,90 Geluk is niet te koop
23,50

Oosterbroek-Outschun:
Ontmoeting voor het le
yen 17,96

KOM VRIJBLiJVENO EENS FIJN RONONEUZEN.
U BENT ALTIJO WELKOM BIJ:

H.P. de Boer:
Herenhotel
Carmiggelt:
Twijfelen is toegestaan

17,50

Henrich B611:
Biljarten om half tien

16,50

Hermans:
Oonkere kamer Oamodes:

27,50

16,75
Hesse:
Siddhartha
Kent:
Richard Bolitho Adel-
borst 19,90
Kooten:
Ergste treitertrends

19,90
Ruyslinck:
Ontstaande slapers

11,90
Toonder:
Hier ligt een mooie taak

18,25

Maarten 't Hart:
Een vlucht regenwulpen

19,50
Rijk de Gooyer:
Gereformeerd en andere
verhalen 14,90
Jos Brink:
Zitten op de grond 15,·
L. Reynders e.a.:
Geneesmiddelen in Ne
derland 55,·
Rien Poortvliet:
Van de hak op de tak

59,50
Barend de Graaf:
Het groene mutsje 9,90
H.P. de Boer e.a.:
Nieuwe verhalen 1 2,50

BOEKENHOEK:

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 finaneiering en aile verzekeringen, doet u er goed
aan 66n 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, komtu eens
langs in de "Kruythoeve" en zie
hoe het ook kan.

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



Overdracht woningen
plan Aaksterveld te

Ameide
AMEIDE - Vrijdag 3 april vond de oplevering
plaats van de eerste woningwetwoningen aan
B & W van Ameide.
Na een inspektie door burgemeester Bakker en
de beide wethouders vond de overdracht
plaats.

Ret betreft hier de bouw van 37 woningen, te
weten 29 premie- en 8 woningwetwoningen.
Op 20 mei 1980 werd de eerste paal geslagen en
op 17 oktober 1980 werd het hoogste punt
bereikt. Ret betreft hier de Meanderwoning en
de Tuinkamerwoning.

Beide woningen hebben een hal, woonkamer,
keuken en een toilet op de begane grond,
terwijl op de eerste verdieping drie slaap
kamers en een badkamer zijn.
Onder de kap bevindt zich dan een ruime
zolder, waar ook de centrale verwarming
geplaatst is. Deze zolder biedt de mogelijkheid

;f~pm hem zelf te verbouwen tot een slaapkamer.
'%iJiHet belangrijkste verschil tussen de twee

woningen is gelegen in de indeling van de
plattegrond van de begane grond.
Bij de meanderwoning is de zithoek aan de
voorkant gedacht, terwijl de keuken en de

eethoek aan de achterkant van het huis zijn.
Door de ingang links voor en de keuken rechts
achter te plaatsen is het niet mogelijk om vanaf
de straat door het huis te kijken, waardoor het
aquarium effekt van andere types doorzon
woningen vermeden wordt.

In de tuinkamerwoning is deze privacy bereikt
door de keuken aan de voorkant te plaatsen.
Er is nu een kleiner en hoger raam aan de
voorkant, waardoor de inkijk verminderd
wordt. Direkt achter de keuken is dan de
eethoek, terwijl de zithoek aan de achterkant
(tuinkant) van het huis komt.

De meanderwoning is dus vooral een type dat
zich voornamelijk op de straat richt en
profiteert zo mee van het levendige wat een
straat biedt.
De tuinkamerwoning richt zich voornamelijk
op de eigen achtertuin en is weinig betrokken
bij het gebeuren op straat.

AVVA
PAASTOERNOOl

2e Paasdag organiseert AVVA haar
Paastoernooi weer van's morgens 9.00
tot ±17.30 uur.
Er wordt weer gestreden om de
wisselbeker. 6 ploegen gaan weer
uitmaken wie de beker mee naar huis
mag nemen.
"Het Spant" is de hele dag voor u open
.en het kost niets om eens aantrekke
lijk volleybal te zien.
Tot ziens op 2e Paasdag (20 april) in
"Het Spant".

Slager Jan van der Hek
Nederlands kampioen

worstmaken
AMEIDE - Op de open schooldag van de
Slagersvakschool te Utrecht is slager van der
Hek tijdens de algemene kampioenschappen,
kampioen van Nederland geworden in het
maken van rookworst.
Tijdens de inhuldiging ontving Jan van der
Rek een fraaie beker.
De slagerij staat alom bekend om zijn fijne
kwaliteit vlees en vleeswaren en is een zeer
gewaardeerd lid van het Worstmakersgilde.
Vanaf deze plaats proficiat !

Vrijdagavond koopavond.
Zaterdagmiddag tot 4 uur
geopend.

esker
eubelen
anufakturen

SLAAPKAMER
!~~99,iJn'
foam rug, 4 kleuren.

'n Kleine partij OLGA POLYAETHER ~
MATRASSEN AMERIKAANS

Ekstra dik (17 em). Diehtheid 40. Sehapen- SHIGTAPIJT 159';'htwol afdekking. (ivoorkleur) .

z· 80 - 190 ~ 179,- BERBER ICRYL~
~" 219,- TAPIJT 400 em breed 79'-'.1))..Jz
~-

90 - 200 ~
=~ 269,-;Jl:lIl:

120 - 190 ~
.;'

~O 100% . -

~~ 289,- WOLLEN BERBERa.~ 130 - 190 -2?f';:0= 349,- 259,-p/h.140 - 200 .44&;":

GOEDE VRIJDAG
's MORGENS GESLOTEN.



WACHT NIET TOT HET
TE LAAT IS.

Wij maken uw
reservesleutels.

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERSEDRIJF

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

Doe-het
zelvers

15%
KORTING.

GROTE BEURT - KLEINE BEURT
GOED GEBEURD

AUTOBEDRIJF VAN ZESSEN ~~;i~~~Slagen 7
tel. 01836-2280.

.......Samen
ringen
uitzoeken !

•IS voor

iedereen

Bij het Huis met de Klok
altijd veel voordeliger dan
elders. Inliehtingen
vrijblijvend bij:

Fietsen

(. p

~r
BelBuismeldeKiok

G.J.v.d. Vlies .
'--__Gore. str. 6 - Tel. 01837 - 1424 - 4231 BH MEERKERK ... .... _

HETLEVENVAN DE NEDERLANDER
Een 220 pagina's dik hoek dat

meer inzicht geeft in onszelfen wat
er in de toekomst met ons kan gaan
geheuren.

Tim 9mei £22,50
Daarna fI7,- duurder.

(Echter zolang de voorraad strekt.)

Bij:

kapsalo
DEWIT
MOLENSTRAAT 5, AMEIDE
TELEFOON 01836 - 1464.

KERASTASE SPECIALIST

WILL's COSMETICA, .
DEPOSITAIRE, TAIAC,
NONCHALANCE, SUGGESTION.

Woensdagmorgen in "Open Vensters".

Vrijdagavond ook geopend.

Heren knippen en fohnen ook op afspraa.k:.~'rtA~~
~---------r:j..If!.

~~.



8-10 :
15-17 :
22-24 :
28

Show van grasmaai
machines bij

A.e.-restaurant
Meerkerk

MEERKERK - Evenals vorig jaar orga
niseert fa. C. 't Lam uit Meerkerk
wederom een grote grasmaaimachine
show bij het A.C.-restaurant te Meerkerk.

Showdagen:
Vrijdag 24 april van 2-10uur en zaterdag 25
april van 9-4 uur.
Getoond worden 4 Husqvarna zitmaaiers
en 11 Husqvarna gewone maaiers, 9

. Concord modellen, 3 Honda maaiers,
tuinfreezen en motorzagen. .

Wij adviseren u,ga een dezer dagen eens
een kijkje nemen en u zult versteld staan
van de enorme sortering.

Wegwijzerbokaal
AMEIDE - Dinsdag 5 mei a.s. zal op het
Sportkompleks Meihoven te Ameide het
voetbal-Wegwijzertoernooi weer beginnen.
Wilt u er aan denken, dat dit jaar de voetbal
vereniging Ameide als gastheer zal optreden ?

In poule A spelen:
v.v.Lekogels - v.v.Ameide
v.v. Groot-Ammers - v.v.Brederodes

In poule B spelen:
v.v.H.S.C.C. '61 - v.v.Arkel
v.v.Ste Do Co - v.v.Meerkerk

1)". WEDSTRIJDSCHEMA:
?<)Dinsdag 5 mei:
'"", Lekvogels - Ameide

Scheidsrechter: v.d. Poe!.
H.S.S.C. '61 - Arkel
Scheidsrechter: Leijdsman.

Donderdag 7 mei:
Groot-Ammers - Brederodes
Scheidsrechter: Tukker.
Ste Do Co - Meerkerk
Scheidsrechter: Gremmen.

Dinsdag 12 mei:
Arkel - Meerkerk
Scheidsrechter: Tukker.
Ameide - Brederodes
Scheidsrechter: v.d. Poe!'

Donderdag 14 mei:
H.S.S.C. '61 Ste Do Co
Scheidsrechter: Leijdsman.
Lekvogels - Groot-Ammers
Scheidsrechter: Gremmen.

Dinsdag 19 mei:
H.S.S.C. '61 - Meerkerk
Scheidrechter: v.d. Poel.
Arkel - Ste Do Co
Scheidsrechter: Leijdsman

Donderdag 21 mei:
Ameide - Groot-Ammers
Scheidsrechter: Gremmen.
Lekvogels - Srederodes
Scheidsrechter: Tukker.

Bovengenoemde wedstrijden beginnen aIle om
19.00 uur.

FINALEDAG: zaterdag 30mei 1981.

Programma 30 mei 1981.

13.00 uur no. 4 poule A - no. 4 poule B
13.00 uur no. 3 poule A - no. 3 poule B

15.00 uur no. 2 poule A - no. 2 poule B.
15.00 uur no. 1 poule A - no. 1 poule B

De wedstrijden op de finaledag zullen worden
geleid door bovengenoemde scheidsrechters.

Ret bestuur van v.v. Ameide zal er zeker alles
aan doen om evenals de vorige organisatoren
uit Meerkerk, het Wegwijzertoernooi dit jaar
ook tot een sukses te maken.

Weekend dienst
huisartsen

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.

April 1981:

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)
Mei 1981:

1- 3: Albada en de Vries Kentie
5 Albada en de Vries Kentie

(dienst eindigt 's avonds om 24 uur)
Bastiaans en van Es Trouwborst
Boot Eenink
Bastiaans en van Es Kruithof
Boot Eenink

(dienst eindigt 's avonds om 24 uur)
29-31: Albada en de Vries Kentie

KNIPTIP
Kijk eens in het water van
meer of plas, kanaal of
gracht. Daar zit soms een
mooi fotomotief in.

Jaarlijkse maaimachine-show !
De tijd van tuinonderhoud is weer aangebroken

Daarom nodigen wij u uit om onze jaarlijkse
maaimachineshow te bezoeken bij:

IWf6C\t lAC RESTAURANf
1v::2/1 MEERKERK

Tevens bij droog weer demonstratie met een
ket,tingzaag en enkele maaiers.

Wij leveren van handmaaier tot zitmaaier.

Komt U ook op 24 of 25 april naar
A.C.-restaurant Meerkerk ?

24 april van 14.00 tot 22.00 uur.
25 april van 9.00 tot 16.00 uur.

Tijdens deze
dagen diverse
aanbiedingen.

Dit jaar voor het eerst bij ons naast het bekende merk
Husqvarna, nu tevens de zeer fraai uitgevoerde
Honda maaimachines waarbij er sen is met een mes
welke afzonderlijk van de motor ingeschakeld wordt,
waardoor de motor b.v. op het grind gestart kan
worden.
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Equipe aanhangwagens. Gewoon t beste wat u kunt kriJgen.
Want Equipe aanhangwagens zijn er in soorten en maten.

Stuk voor stuk perfekt gemaakt. Of u nu aannemer bent of landbouwer,
melkboer of garagehouder, Equipe heeft altijd 'naanhanger waarrnee u uit de

voeten knnt.

A. ZIJDERVELD~.
Lakerveld 12 -14,4128 LJ Lexmond equlpe
Telefoon 03474 - 1459.

Cafe - Restaurant - Cafetaria

Of gewoon voor een gezellig avondje uit.Onze keuken is

de gehele avond geopend.

2e Paasdag
geopend.

't Wapen van Ameide
Telefoon 01836 - 1308.

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

P.S. Wij berekenen GEEN zaalhuur.

SCHOONHOVEN

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

AI vele jaren uw adr~s

voor deskundige
sieraden- en uurwerken
reparaties !
Speciale service!
U belt, wij komen !

,,3Jn 't ~tlbtd)u!,5"

dUWELIER
RIKKOERT

;'::'~:;~:l;r~~r':~t/:'.. "
.~.::: " .. '...
• >

Natuursteenhandel
Skledar & Brandwijk B.V.
FABRIEK - KANTOOR - SHOWROOM

Nijverheidsstraat 1 - Meerkerk (Industrieterrein)
Telefoon 01837 - 2056 - 1806 - 1944

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OP GEBIED VAN.

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEENALTIJD OP VOORRAAD.

Door rechtstreekse invoer de scherpste
prijzen.

* Onbeperkte garantie en service.
* Geheel Nederland is ons leverings

gebied.
* Eigen vervoer.
* Een hecht team vakmensen die weten

wat ze doen.
* Vrijblijvend prijsopgave zonder ver

plichting.

Een best stuk vlees speelt een
grote rol bij het traditionele Paasdiner.
Neem geen enkel risiko, Uw Keurslager

zet u het allerbeste voor, vlees, vleeswaren
en specialiteitEm. Variatie voldoende in een

"PAASBESTE KWALITEIT"

VLEES· PAAS· SPECIA- KEUR-
WAREN ROLLADES LlTEITEN SLAGER-
Ons assor- Keus uit Heerlijke SPECIAL

timent biedt talloze salades, VOORvolop keus, variaties, sauzen,
vooral de rund, varken, vlugge snack- PASEN

gebraden en kalf, gevuld jes, fijne
gegrillde of half-om- pate's,

specialiteiten half. fondue, VERSCHOLEN
zijn het einde. Het beste van gourmet en EIEREN
En niet aileen het beste en.... voorde KEURSLAGERbij het ontbijt! handgeknoopt vroege vogels:

100GRAM

PAAS- ALLES 1.40
Het verstopte

SAPPIGE BESTE VOOR DE ei in een

ACHTERHAM RUNDER- BARBECUE modern jasje
heel apart en

100 GRAM ROLLADE

•
eindeloos

2,25 500 GRAM lekker. In 2X5
minuutjes

9,75 zachtjes
braden.

~ KEURSLAGER

~!~t~ ~~~~kK Tel Ot837 -133'

WAAROM lOU UHET MET MINDER DOEN



Midget-golf vereniging
W.I.K. Lexmond

Doen tach zeker ?

ThRall.

Zo ziet u, men krijgt ruimschoots de gelegen
heid am de trainingsvruchten af te werpen
door het hele land. Altijd een goede stimulans,
als er een doel is am naar te werken.
Oak in de midgetgolfsport is er een Interland
weds1rijd en weI op 13-09-1981: Nederland
Belgie. Wat wil je nag meer ?

Maar ziet u de midgetgolfsport zoals hier
beschreven niet zo zitten, in verband met
trainingsavonden, wedstrijden ver van huis,
dan kunt u altijd nag rekreatief galven, dus
lekker een balletje slaan wanneer het u
uitkomt.

In ieder geval, nieuwe leden van harte welkom
en een fijne gezellige en vooral veilige golftijd
toegewenst !

Een boordevol programma
Aan het onderstaand schema, kunt u waar
nemen dat er in de golfsport nag heel wat
georganiseerd wordt.
Zowel voor dames, heren, jongens en meisjes.
Een greep uit de wedstrijdkalender 1981, wij
willen ons beperken tot de maand april.
11 april:
Ie toernooi kampioenschap lange banen,
senioren heren, senioren dames, junioren en
pupillen te Afferden.
12 april:
Klubtoernooi M.g.c. Heekerhoek te Heek.
18 april:
Klubtoernooi M.g.c. Lichtstad te Woensel.
20 april:
Toernooi ter gelegenheid van de baanopening
te Groesbeek.
25 april:
Ie toernooi, kampioenschap lange banen, Ie
klasse heren te Woensel.
26 april:
Klubtoernooi M.g.c. de Molen te Heze.

Over een ontspannend beeld gesproken.. .. ,.....

Nu gaat het bij midgetgolven natuurlijk weI
wat minder ruig toe, maar am nu meteen maar
te beweren dat de midgetgolf sport een veilige
sport is .

Daar het van ons nieuwe lid nooit de bedoeling
zal zijn geweest, am d,e kenmerken van zijn
sport op die manier uit te dragen, hing hij zijn
voetbalschoenen maar aan de wilgen in ruil
vaor een golfstick.

LEXMOND - De tijd van de landelijke toernooien breekt weer aan, dus ook de tijd van ekstra
drang tot training. Dit is regelmatig te merken aan de sfeervolle verlichting op de baan van de
s.v. W.I.K. te Lexmond, die men nu nog wei eens in de latere uurtjes ziet branden en dit zal niet
zijn om de baan warm te houden.
Daar zorgen de spelers dan wei voor.

Hoe eenvoudig de midget-golfsport voor on
bekenden oak overkomt, am goede resultaten
te behalen is er, zoals bij de meeste sporten
training nodig.
Zodoende vinden er regeimatig trainings
partijen plaats. En laten we weI wezen, wat wil
je nag meer, dan op een zwoele zomeravond,
nou ja zwoel... dat is in dit land altijd
maar afwachten, een gezellig rondje golven
met na afloop een koele drank op het in
vakantiestemming brengende terras ?
Een babbel met een klubgenoot of zomaar
iemand, zo'n sfeertje, dat alles draagt bij tot het
in deze tijd zo broodnodige sociale kontakt,
afgewisseld met een fijn stuk rekreatie.

De eens geplaatste opmerking, dat de s.v.
W.I.K. een gezellige vereniging blijft, al maken
ze er een geitenfokvereniging van, geeft
precies de mentaliteit van de "WIKKERS'"
weer. Met deze "spreuk" wordt uiteraard niet
beweerd dat een geitenfokvereniging niet
gezellig zou zijn. Het is maar bij wijze van
babbelen dus .

In deze tijd van "teruggang, stops, nullijn", en
meer van dat soart dagelijks hoorbare woord
spelingen, mag de s.v. W.I.K. zich tach
verheugen in een stijgend leden aantal.

Een enkel geval wil ik hier tach weI uitlichten:
Laatst meldde zich als lid aan, met gezin, een
plaatselijke voetballer die enkele kilo's aan

-rgewicht mee te torsen had, am het genezings
., proces van zijn met breuk geteisterde been te

bevorderen.
Een en ander was het resultaat van een
partijtje "voetbal".

A. ZIJDERVELD

RENZO LANDI
AUTOGASAPPARATUUR

RUIME KEUZE IN:
KINDERWAGENS

Op onze 2e verdieping treft u een ruime
en modeme kollektie kinderwagens
aan.
Tevens alles voor komplete woning
inrichting.
Inlerieurverzorgin'g

~~ i)~lW»r«1 ('hJ.H.~",""
Dorpsstraai 77 - 81, 4128 BW Lexmond
Telefoon 03474 - 1223, b.9.g. 1566.

Lexmond

Op LPG rijden, maar dan wei van een topmerk.
RENZO LANDI, autogas apparatuur.
Over de voordelen van LPG-rijden willen wij niet
ingaan, dat is al voldoende bekend.
Wij bouwen installaties van dit merk vakkundig in.
Vraag vrijblijvend inlichtingen bij

ERKEND LPG
INBOUWSTATION.

AUTOMOBIELBEDRIJF Lakerveld 12·14,4128 LJ
Telefoon 03474 • 1459.

NU:

TUINCENTRUM

C.SPEK
Kortenhoevedijk 5 - Lexmond

Telefoon 03474 - 1573

Geopend:
Aile middagen en de gehele

zaterdag.

Leylandis, snelstgroeiende co
nifeer vanf 15,- voor f 12,50
Laurier, voor de haag 1 m. van
f 8,- voor f 6,50.
Graszoden f 3,25 per m2•

Bruidssluier f 4,50.

Voor een goede fiets of bromfiets
naar,

ANTON LIEFHEBBER
Ook leveren wij aile elektrische en huishoudelijke apparaten

een mooie kollektie verlichting.

KOOP bij de man die REPAREREN KAN
Dorpsstraat 46 Lexmond Telefoon 03474-1415

CITO LEXMOND B.V.
voor aile
vervoer.

Lijndiensten op:

AMERSFOORT
UTRECHT
GORINCHEM
DORDRECHT
ZWIJNDRECHT
ROTTERDAM

Opslag en vervoer voor
de Nederlandse Pakket
Dienst.

Tel. 03474 - 1330.



Tuinbroeken - Ribbroeken - korte-sportbroeken
en nog veel meer.

De prijzen: kom, kijk en vergelijk, u zult zien
NERGENS GOEDKOPER.

De allerbekendste merken ter
wereld bij ons in de winkel
zoals:

WRANGLER
LEE COOPER
CLARK
BALL
BIP
etc. etc.

De laatste nieuwe voorjaarsmode
nu bij ons !
Gevlamde broeken (de allernieuwste mode),
Gevechtsbroeken
Streepbroeken
Wijd model broeken
Half wijd model broeken
Strak model" broeken
Leren broeken (skai)
etc. etc. etc. etc.

. de moderne
Ribbroeken In

vooriaarskleuren.

SPlJKERBROEKEN,
SlRElCKBROEKEN

Alles onder gegarandeerd 100% goede kwaliteit !

Het allernieuwste
Op het gebied van
pullovers, blouses,

polo- en
sweatshirts
etc. etc. etc.




