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Proficiat pupillen van·
Ameide

AMEIDE - Zowel de E als F pupillen van
Ameide werden vorige week kampioen in hun
afdeling.

"Kerels" van harte gefeliciteerd.
Ga zo door!

19.30 uur: Stratenloop en kogelstoten.
Vrijdag 26 juni:
18.00 uur: Wielrennen, startschot mw. de
Stigter-Hendriks.
18.30 uur: Verrassing. .
20.00 uur: Grote feestavond met bal, m.m.v. de
groep Forever.

Zoals u ziet een sportief programma, waarbij
het een leuke gedachte is de raadsleden het
startschot bij hetwielrennen te laten geven.
Gaat u vooral kijken naar de sportieye
prestaties van de sportvrouwen en sport
mannen van Ameide.

PROGRAMMA SPORTWEEK

Maandag 22 juni:
18.00 uur: Wielrennen, startschot raadslid E - pupillen kampioen.
G.J. Grootendorst.
19.30 uur: Verspringen.
Dinsdag 23 juni:
18.00 uur: Wielrennen, startschot raadslid
J.J. Peters.
19.30 uur: Hoogspringen.
Woensdag 24 juni:
18.00 uur: Wielrennen, startschot raadslid
G. den Oudsten.
19.30 uur: Hindernisbaan.
Donderdag 25 juni:
18.00 uur: Wielrennen, startschOt A.H. Veen~

Vliet.

20 juni aanvang Sportweek en
geweldigeBraderie te Allleide,

Illet bezoek van 4 kalllelen !
Wie wordt de Sportvrouw en

Sportlllan vanAllleide ?
AMEIDE .:.... De immer aktieve sportkommissie van de AVVA-sportweek is al weken bezig met de
vo()rbereidingen van dit sportieve evenement.

_aterdag 20 juni om 13.30 uur vindt de opening plaats in Het Spant.
'Om 14.00 uur begint men met touwtrekken met ploegen van Ameidese bedrijven, om 16.00 uur is
het startschot voor het wielrennen. Om 16.00 uur zal op Dam de braderie beginnen. "

Dit wordt een geweldig festijn. Het bestuur van Naar het ons voorkomt wordt het een reuze
de winkeliersvereniging Ameide heeft een gezellige Braderie.
grandioze presentatie en opening voor deze Er vindt ook een bliksemverloting plaats. Ieder
Braderie bedacht. Om 16.00 uur zal de uur maakt u met hetzelfde lot kans op diverse
voorzitter van de Winkeliersvereniging, de prijzen. Hoofdprijzen: 2 sportrijwielen.
heer Jan Jongkind met burgemeester Bakker . .
en de beide Wethouders de Kruyk en van Oort Wel~~cht zult u de 4 kamelen wat nader wIllen
op de kamelen een rondrit maken. beklJken nadat u onderstaande gegevens hebt

gelezen.
Daarna kunt u, uiteraard tegen betaling, u ook .... ?
laten vervoeren op een kameelrug en kunt u Wat IS elgenhJk een k~meel. .
zich dan enigszins inleven hoe men zich in een U h~bt n~ gelegenhel~. deze dleren van zeer
woestijn moet voelen met een snelheid van 4 nabl] ~~ zleI?- en te bekl]ken..
km per UUf. dit is natuurlijk voor onze regio Het z.l]n ml~delgrote hoefdleren met kegel
een uniek gebeuren. V?rmlge sn.Ult, lange hals, la.n~e poten en een
Bovendien kunt u zich op de foto lat~n zetten dlchte wolhge vacht met ~ellllg de~?aar.
met een staande of liggende kameel. Op v~le plaatsen van he~ hcl:aam zlJn manen
Om 18.30 uur gaat een Beierse Kapel voor het ontwlkkeld. De bovenhp IS gesple~~n, de
bordes van het Stadhuis vrolijke klanken ten ~eusgaten kunnen worden gesloten. ZlJ lopen
gehore brengen. In het midden op de Dam zal m telgang. De. brede voeten hebben 2 gro~e
een grote "schenkerij" met zitjes aanwezig zijn tenen. Het geblt heeft g~ote ~?ektanden en m
en kunt u zich rustig verposen om op verhaal te de.. bovenkaak aan belde zlJden een grote

.~iIjwrnen na de kameelrit. slll]tand. .
zullen vele verenigingen en winkeliers met De ka.1?elen kunnen erg .goed m steppen en

stands staan. woe~tl]nen leven. De dlere~ kunnen ver-
scheldene dagen zonder drmken en eten,
dankzij de reserve in de bulten (emmers water
in de bulten). Dat een kameel soms wekenlang

an leven zonder water, is een nog niet opgelost
probleem.
De eeltkussens onder de tenen beletten het
wegzakken in rul zand. De borst en de
gewrichten zijn met eelt bedekt. Kamelen zijn
met sober voedsel tevreden.
Met hun goed ontwikkelde reukorgaan wordt
water op grote afstand al waargenomen.
Zij kunnen weI 40 jaar oud worden.



Vit de' Raad van Meerkerk

Huurverschilleidttot
oneerlijkheid

MEERKERK - "Wanneer iemand eenhuur
woning in de Veder van Hobokenstraat
betrekt,betaalt hijhonderd gulden meer dan
zijn buurman die er aljaren woont".

Met deze opmerking protesteerde mevrouw N.
van Geytenbeek-Jansen (P.v.d.A.) tegen de
brief Van staatssekretaris Brox, die aandringt
op huurverhoging en versnelde huurharmoni
satie. Mevrouw van Geytenbeekvond de grate
hullrverschillen tussen twee gelijkwaardige
woningen oneerlijk en wilde de plannen van
Brax niet steunen. Ook uitte zij kritiek op de
versnelde huurharmonisatie: "De huurders
van oude huizen gaan meer huur betalen,
terwijl de overheid steeds minder geld bij
draagt voorhet onderhoud ervan", was haar
teleurstellend oordeel.

.De heer D.C. Kooiman (V.V.D.) yond dat
Meerkerk geen slechte gemeentewoningen
afgeleverd had zoals het P.v.d.A-raadslid
suggereerde.
Hij wilde de huren van deze woningen over een
hmge reeks van jaren procentueel verhogen tot
op het nivo van de huidige woningwetwo
ningen. Ook Yond hij het verschil van honderd
gulden veel te hoog. Een eenmalige huurver
hoging die tot dit verschil zou lijden, keurde hij
af.
Deheer W.T. van den Berg (Gemeentebe
langen) wilde de bevolking gelijkwaardig
behandelen inzake het huurbeleid van de
gemeente. "Vooral de huren van de nieuwe
V'loningen zijn onbetaalbaar geworden. Daar
moeten we sIlel iets aan doen, anders blijven
we met die huizen zitten", stelde hij tijdens de
diskussie vast.
Burgemeester T. den Breejen achtte huurver
hoging en versnelde huurharmonisatie nood
zakelijk en schaarde zich hiermee achter de
brief van de staatssekretaris van Volkshuis
versting. Wethouder P. 't Lam (P.v.d.A.) was
het eens met zijn fraktiegenote, mevrouw van

Geytenbeek en stelde voor om de woonlasten
eerlijker te verdelen in Meerkerk.

Punt J. onder de ingekomen stukken gaf
aanleiding voor e.D.A.-raadslidW.e. de Leeuw
om vragen te stellen over verwijdering van de
afrastering tussen het huis van de familie De
Wagenaar en de openbare basisschool. Het
rapport van de afdeling Algemene Zaken met
betrekkingtot de oppervlakte van het speel
terrein had volgens de Leeuw uitgewezen, dat
de afrastering voorlopig overbodig was en aan
de familie De Wagenaar het stukje grond terug
gegeven kon worden.
Ook de raadsleden van den Berg en mevrouw
van Geytenbeek waren deze mening toege
daan. Burgemeester den Breejen wilde niet op
het voqrstel ingaan omdat het volgens hem in
strijd was met het reglement van orde. De heer
van den Berg antwoordde hierop: "Voorzitter,
U zit ernaast met uw reglement van orde. Wij
doen met ons drieen een voorstel naar
aanleiding van de ingekomen stukken. U kunt
dat voorstel niet zomaar negeren". Ook de
bemiddelingspoging van de heer de Leeuw om
het voorstel "gewoon even aan te nemen" kon
geen goedkeuring verkrijgen bij de burge
meester, zodat het omstreden hek en het stukje
"niemandsland" voorlopig gehandhaafd blijft.

De Algemene Bond voor Ouderen krijgt f 175,
subsidie als bijdrage voor de bejaardenreis. De
heer Kooiman bespeurde een neiging tot
rivaliteit met de jaarlijkse bejaardenreis van
het komite De Leeuw, en tekende bezwaar aan
tegen deze vorm van subsidie-aanvraag.
De heer w.e. de Leew had totaal geen
bezwaren tegen zijn "konkurrent" en stemde
in met het gevraagde bedrag.

"Gif in Ameide"
AMEIDE - Als inwoners van Ameide kunnen
we ons verheugen over het feit zeker te weten,
dat we niet op gifgrond wonen en dat er zich
geen vuilstortplaatsen of vaten met schadelijk
afval onder onze huizen en onze scholen
bevinden.

Wat een genot, denk ik altijd ! Er zijn veel
mensen in Nederland die dat niet kunnen
zeggen.
Maar vrijdagochtend 15 mei, schrokik echt,
toen ik niets vermoedend uit een winkel kwam
en het gif met een brede straal vlak voor mij op
de straat gespoten werd.
Hard liep ik weg en op de Dam zag ik tot mijn
grote ontsteltenis hoe de sproeier onder een
geparkeerde kinderwagen door ging om zo het
trottoir te bereiken.
Onbegrijpelijk vind ik dat en erg verdrietig.
Mensen, denk toch na, wat is er nou erger? Wat
groen op uw trottoir of gif in de bodem of door
inademen zelfs in ons lichaam. En als de
plantjes en bloemetjes, oftewel het onkruid, al
te welig tiert en het u ergert, neemt u dan een
mesje en verwijder het.
Maar laten we het toch alsjeblieft niet erger
maken dan het al is in ons milieu.
Het gaat toch om onze eigen gezondheid !

Rienke den Hartog
Klein Obbink

Nederlands
kampioenschap

stoelendans
HOORNAAR - Op zaterdag 27 jU'ni wordt in
het Alblasserwaardse dorpje Hoornaar ge
streden om de nationale titel stoelendans 1981.
Dit festijn, dat 's avonds om zeven uur begint,
vindt plaats bij de rustieke Herberg Den
Gouden Leeuw, een landelijk bekende zaak.

Inzet van het kampioenschap is de Hoornaarse
keu, een beeltenis van een varken dat een grote
rol speelt in het volkslied van het dorp.

In de middaguren (aanvang 1 uur) is errond,dp...•..~.·....
oude herberg een rommel- en curiosamarkL'~

Voor nadere informatie:
J.G. de Groot, tel. 01838 - 1840.
A.Z. Slob, tel. 01838 - 1221.

Vraag inlichtingen
'pt een bezoek

DAM 6 - AMEIDE
TEL01836 - 1229 - 1779

CREZ~E AMEIDE
het adres voor:

elektr. rekenmachines
elektr. kassa's

kopieermach ines
boekhoudmachines

~-
-~ ---
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A. Keppel
ZADENDEPOT

Bazeldijk 63
Meerkerk

Wil de mevr. die bij mij
± 6 weken geleden

3 Tuinboeken geleend
heeft, deze terug

brengen of sturen, daar
ik anders genoodzaakt
ben de politie in te

schakelen.

Mevr. haar naam is mij
bekend.

ALWEER GROOT NIEUWS VAN
.SLAGERIJ VAN DER HEK

Nu voor de vakantie
GEBRADEN VLEES IN BLiK
Gemakkelijk in de caravan, op de
boot of camping en voor onver-
wachte gasten !
Wij zijn blij een kollega te hebben
gevonden die bereid is ook voor U dit
heerlijke gebraden vlees in te blik
ken.
Daar wij zelf het produkt hebben
gekeurd kunnen wij U voor de volle
100% garantie. geven op de kwaliteit

;..-"--_.......0:::=--........... , en smaak van dit fijne produkt.

Frans,~straat23, tel. 01836 - 1239 - Ameide



Nieuwe dirigent voor
"Sursum Corda"

AMEIDE - Ret Chr. gemengd koor "Sursum
Corda" heeft m.i.v. 26 mei j.I. een nieuwe
dirigent gekregen in de persoon van de heer
T.J. van Driel, woonachtig te Ameide. De heer
van Driel studeerde schoolmuziek aan het
conservatorium te Utrecht, met onder meer als
vakken: piano, orgel, blokfluit, zang en koor
direktie.

Bij is als schoolmusicus verbonden aan een
scholengemeenschap te Gouda, en tevens
werkzaam als muziekconsulent van de mu
ziekschool te Gorinchem. Daarnaast heeft hij
al diverse jaren ervaring als koordirigent. Bet
koor ziet in hem een goede en enthousiaste
opvolger van de vorige dirigent, de heer Th.
van Dijk, die m.i.v. 12 mei j.l. is vertrokken.
Deze heeft het koor 4 jaar gedirigeerd.
Bet koor telt momenteel 46leden en kan zeker
nag weI een aantal nieuwe leden (in het
bijzonder mannen !) gebruiken. De repetities
zijn iedere dinsdagavond in Bet Spant, van 8 tot
10 uur.

Kampioen bij
tennisklub Meerkerk

MEERKERK - Met grote overmacht is het
team van tennisklub Meerkerk op zaterdag 30
mei kampioen geworden. Ret Meerkerkse
vijftal draaide het tennisseizoen moeiteloos
mee en eindigde als eerste in de 4e klasse
K.N.L.T.B.

De vereiste punten werden geskoord door
zowel enkel-, dubbel- als gemixed tennis. Door
de sterke individuele inzet van elk der leden en
het hecht teamverband, kon de groep promo
veren naar de derde klasse.
T.C.M. deed dit seizoen pas voor de tweede
maal mee in kompetitieverband en is nu al
kampioen geworden. Na de laatste partij dames
dubbel, waarbij Mary Ouwerkerk en Tine
Krijgsman zich tot het uiterste gaven, kond~n
de bloemen in ontvangst genomen worden.

Op de foto van links naar rechts het talent
volle T.C.M.-gezelschap: Mary Ouwerkerk,
Tine Krijgsman, Betty van der Water, Aad
Regeer, Giel Bogendorp.



Cafe - Restaurant - Cafetaria

't Wapen .van Ameide
Telefoon 01836 - 1308.

GROTE BEURT - KLEINE BEURT
GOED GEBEURD

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

AUTOBEDRIJF VAN ZESSEN
De Zodeslagen 7
Ameide,
tel. 01836-2280.

1975
1977
1978
1975
1971
1974
1963

TE KOOP AANGEBODEN:
Opel Kadett blauw
Opel Kadett lichtblauw, LPG
Opel Kadett groen, LPG
Simca 1100 brans
Mercedes 220 0 donkerrood
Renault 6 oranje
Volvo Amazone wit

Doe-het
zelvers.

15%
KORTING.

Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALTIJD OP VOORRAAD.

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OP GEBIED VAN.

Of gewoon voor een gezellig avondje uit. Onze keuken is

de gehele avond geopend.

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.

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

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

P.S. Wij berekenen GEEN zaalhuur.

GRAFMONUMENTEN

~..
l J. Lauret - Bastinck
l~l.. ~:;~:::I::e:;, ~:~:::::.- 1937

Ook voor vader diverse soorten
after-shave en zeep.

I Tijdens de braderie bij aankoop ~
van 25,- produkten 2,50 korting. . l

l ~

~~~~~~~~.::~~~J



Een beeld van de afscheidingswand, versierd
met nostalgie.

Dus e.e.a. was nogal wat uitgelopen, zodat de
gezamenlijke broodmaaltijd omlijst werd door
zachte achtergrond muziek van het bandje dat
op de voor hun afgesproken tijd begon te
spelen.
Nou ja, dat maakje thuis tijdens het eten niet
mee, zullen we maar zeggen. De maaltijd
smaakte er niet minder om ! Keurig verzorgd
allemaal. Vooral de kinderen hadden elkaar al
gauw gevonden en zaten allen aan een lange
tafel. En een 101 dat ze hadden .

Inmiddels waren de laatste spelers binnen
gekomen en. als winnaars waren uit de bus
gekomen in de A-klasse: Jan de J ong en in de B.
klasse Menno Meijer.
Alle twee konden zij een prachtbeker in
ontvangst nemen, deze waren beschikbaar
gesteld door de firma "De Beurs" te Lexmond.

Tevens werd de avond benut voor het
onthullen van de nieuwe klubvlag, het lap
katoen is door de leden zelf ontworpen.

De avond werd voortgezet onder het genot van
een dansje en wat daar bij hoort.
Al met al een geslaagde avond, die velen nog
lang zal heugen.

Achteraf een juiste beslissing want het werd
toch nog vrij laat voordat de laatste golver van
de baan kwam.

esker
eubelen
;anuff,l.kturen·

r---------------------------------,,;-..---.--...--...--..---.--...--....----..-..----,

l l

1SPECIALE I

BIEDINGEN.. I
IGeldig 10120 juni 8.5. 1
.l l
l Aile voorradige III overhemden, lange of •
l korte mouw 2,50 korting lI Aile lange heren- I
l pantalons, o.a. l
l Terlenka, rib en spijker ~
~ 5,· korting. l

l Aile voorradige ~
~ tuinstoelen nu 10,· l

. ~ korting(boven 100,-). ~
l

De heer T. Ansems druk in de weer met de
versieringen, zijngrote hobby.

ding er :l, wat gekompliceerde banen, uit te
halen vanwege dreigend tijdgebrek.

Midget-golf vereniging
W.I.K. Lexmond

Informeereens,
wij hebbenook voor u earl
~~~sende bestelwagen~.

Erwas zelfs een komplete prijzenkast van de
zolder gehaald vol met medailles, bij elkaar
gelopen door mw. W. Boef. Dat waren samen
heel wat kilometers!

Ni:tdat depoule-indeling in elkaar gezet was,
hetgeen geen eenvoudige za.ak is, daar er altijd
weI op het laatste moment een wijziging kan

omen, kon er 's middags om drie uur gestart
orden met het golven. Ret geheel verliep in

een ontspannend sfeertje. Groot en .. klein
deden hun uiterste best, vooral de jeugd, die in
grote getale aanwezig was, had het goed naar de
zin. Teg<:n het einde besloot de wedstrijdlei-

LEXMOND - Zaterdag 16 mei was het dan
zover. Ret 35-jarig bestaan van de s.v. W.I.K.
zou deze dag centraal staan.
Vroeg in de ochtend werd albegonnen met de
werkzaamheden die nodig zijn om zo'n dag tot
een goed einde te brengen.
Om .een sporthal zo in te richten dat er een
gezellig geheel ontstaat, valt niet mee. Daar
komt nog weI het een en ander voor kijken,
zoals aanbrengen van sfeervolle verlichting,
een visnetje hier een afscheidingswandje daar
en nog weI het een en ander.

De afscheidingswand in de sporthal werd
benut voor het ophangen van diverse his
torische knipsels, foto's, oude leden kaarten etc.
etc. uit de wandelsporttijd.



12112 jaar
Chr. Gem. Zangver.

"Looft den Deer"
MEERKERK - Als u dit leest is het 121/ 2 jaar
geleden dat de Chr. Gem. Zangvereniging
"Looft den Beer" werd opgericht.
Bet begon 26 september 1969. Een groepje
enthousiaste dames en heren wilde een Chr.
Gem. koor oprichten en kwamen bij elkaar in
de oude Chr. School.

De heer Vink uit Dordrecht werd hun dirigent.
Zij starten met 30 leden. Ret werden gezellige
avonden waar ontspanning heerste en ook
gezongen werd.
Ret koor trad regelmatig op. zo ginge~ ze

zingen op een E.O.-Ianddag en gaven andere
concerten.
Na 121/ 2 jaar heeft het koor 52leden waarvan 12
leden over zijn van de oprichting en staat nu
onder leiding van de heer Bonefaas uit
Gorinchem. Zij hebben verschillende gram
mofoonplaten gemaakt en treden regelmatig
op. Ook werken zij mee met de Verenigde
Koren van Poula de Gier.

Op 20 juni herdenkt het koor hun jubileum en
geven dan een concert in de Ned. Rerv. Kprk
van Meerkerk. Alle oud leden hebben een
uitnodiging gehad en we hopen vele oude
bekenden dan weer te zien.

Komtu ook luisteren, u bent van harte welkom
en als u graag zingt kom dan eens een kijkje
nemen op woensdagavond 8 uur in de
Meerplaats, want dat is onze vaste repetitie
I'lvond.

CREztE AMEIDE
c:
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TEL. 01836 - 1229 - 1779

VAN DIJK en In.
Kerkstraat 14 - Meerkerk
Tel. 01837 - 1332

Runderlappen
Varkenslappen
Varkensrollade

Goulash
Gehaktballen

half om half en
Hamburgers

FONDUE - ~

GOURMET 
BARBECUE
toestellen
vorkjes
branders
wegwerpbordjes
pZacemats
spateZs
pZankjes
schorten
bestek (wegwerp)
griZZtangen
houtskooZ
aanmaakbZokjes
Zucifers
handschoenen

HOOFDDEALER VAN
M.A.N. Bedrijfswagens

AUTOMOBIELBEDRIJF

W.ZIJDERVELD B.V.
Zijlkade 4 - Nieuwland - Tel. 01837 - 1290 - 1317

~~~\'!'lI.j~~~~~~~~I••
wlnnen Invervoer



Goed geslaagde
Avondvierdaagse

in Ameide
AMEIDE - Gymnastiekvereniging "Olym
pus" organiseerde op 11, 12, 13 en 14 mei j.1. een
avondvierdaagse.
Aan dit wandelfestijn namen 120 personen
deel, die begunstigd door prachtig weer het
parcours van 5 of 10 km. hebben gelopen.

Slechts een avond liet het mooie weer de
wandelaars een ogenblikje in de steek.
Andere jaren werd de slotavond gewandeld in
Streefkerk. Deze keer echter vond dit in
Ameide plaats. Op d'e vrolijke trommelmaten

van Drumband "Ameide" vond de intocht
plaats. Een bonte stoet van 120 wandelaars, die
vele bossen bloemen mee voerden, trok door de
straten van het schone stadje aan de Lek. Het is
een fijne wandelweek geweest en deze bij
uitstek gezonde sport wist ook het humeur van
de vele tippelaars tot een hoog peil op te voeren.

Gymnastiekvereniging "Olympus" kan dan
ook terugzien op een goed geslaagde avondvier
daagse en hoopt van harte dat ze in 1982 nog
meer wandelaars mag inschrijven, en daarbij
denkt men dan vooral aan de meefietsende
jeugd, die de laatste avond achter de wande
laars aankwam.
Tenslotte wi! het bestuur van "Olympus" allen
die meewerkten om het geheel bijzonder te
doen slagen, hartelijk dankzeggen voor hun
spontane medewerking.

Burgerlijke stand
Meerkerk

Geboren:
3 april 1981:
Peter, zv D.C. Golverdingen en T. Uitten
bogaard, wonende te Meerkerk, Pro Beatrix
straat 3.
7 april 1981:
Patricia, dv J.W. Stuij en C. Jongejan wonende
te Meerkerk, Elzensingel 19.
20 april 1981:
Jantine, dv J. Zijderveld en C.C. van den Berg,
wonende te Meerkerk, Slingerlandstraat 32.
27 april 1981:
Corine, dv C. Bot en T. 't Lam, wonende te
Meerkerk, Pro Irenestraat 35.
7 april 1981:
te Gorinchem, Annet, dv J. Pellikaan en
P. Rijkhoek, wonende te Meerkerk, Pro
Marijkeweg 26.

Gehuwd:
4 april 1981:
Koets, Harm Jacob, oud 24 jaar, wonende te
Meerkerk en Ouwerkerk, Merrigje J ansje, oud
22 jaar, wonende te Meerkerk.
24 april 1981:
den Hartog, Maarten Johan, oud 26 jaar,
wonende te Meerkerk en van den Dool,
Annette, oud 22 jaar, wonende te Meerkerk.
10 april 1981: .
te Gorinchem, Aanen, Peter, oud 35 jaar,
wonende te Meerkerk en van der Beek,
Klazina Adriana, oud 29 jaar, wonende te
Gorinchem.
10 april 1981:
te Leerbroek, van der Ham, Maarten Arie, oud
27jaar, wonende te Meerkerk en de Bruin,
Cornelia. oud 23 jaar, wonende te Leerbroek.
Overleden:
27 april 1981:
van der Heiden, Jan Cornelis, oud 83 jaar,
wonende te Meerkerk, Gorinchemsestraat 64.
14 april 1981:
te Leerdam, Verrips, Hilligje, oud 70 jaar,
wonende te Meerkerk, Weverwijk 10rood.
23 april 1981:
te Gorinchem, Bikker Jan, oud 74 jaar,
wonende te Meerkerk, Bazeldijk 74.

Geboren
28 mei 1981

Tim Wilhelmus
Zoon van
W.A.J.M. van Dongen
en M.A.W. van Dongen
Meuldijk.
Kim

<\j\1eE·\,fl·:'HHH<HHlHH<~-.H""'-HH<....R....iC~k""'-HH<~~~~~Fransestraat 5, Ameide.
Meeuwenlaan 22, Made.

Rijwielen komp/eet 335,-
Rijwielen met 3 versnel. kompleet 389,
Toer- en racefietsen in diverse prijzen en uit
voeringen.

Koel- diepvrieskast, dubbeldeurs 699,
AEG Turnamat 1198,-
Transistor radio's 29,95
Maak tevens gebruik van onze tapijtreini
gingsmachine.

DEGROOT
TECHNISCH BEDRIJF B.V.
Molenstraat 10, Ameide, tel. 01836 - 1262

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

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

VADERDAG
Geef vader een zinvol kado

waarmee hij kan werken.
"DE VAKMAN" biedt hierin een

ruime keuze.
Speciale aanbieding van de

bekende WORKMATE.
Verder tal van aanbiedingen

in onze speciale
Vaderdagkrant.

Ga naar "DE VAKMAN", dan
wordt kiezen gemakkelijk.

~~1i"DE VAKMAN"
als het goed moet zijn.



Kleurwedstrijd
Schep Kaashandel
grandioos sukses

LEERBROEK - De kleurplaataktie, welke
Schep kaashandel t.g.v. haar 100-jarig bestaan
organiseerde is een ongekend sukses gewor
den.

"Meer dan 3000 inzendingen ontvingen we op
het kantoor te Leerbroek, uit aIle delen van 't
land", aldus direkteur W. Schep.

Hieronder volgen de uitslagen van Leerbroek
en Meerkerk.

Speciale prijzen Leerbroek:

Miep Bassa, Seer. Baxstraat 6, Leerbroek.
Hetty de Bruyn, Middelkoop 106, Leerbroek.

Arnolda Sterk, Leerbroekseweg 5, Leerbroek.
Wanda de Bruyn, Diefdijk 2, Leerdam.
Elles Uittenbogaard, Meent 66, Leerdam.
Mireille den Braber, Kalverweg 11, Schoonre
woerd.
Jan van Herk, Geer 57, Nieuwland.

Speciale prijzen De Kaashal, Meerkerk.

J olijn de Jong, 4jaar. Monique van Hees, 5 jaar.
Francis Kooymans, 6 jaar.Eveline de Hartog, 7
jaar. Suzan van Mourik, 8 jaar. Heidi Ver
schoor, 9 jaar. Peter Druyf, 10 jaar. Ester
Lagendijk, 11 jaar. Patricia Brobbel, 12 jaar,

V.V.D. Ameide wint
fors

AMEIDE ~ De V.V.D.-afdeling Amei~e/Tien-

hoven wil graag haar kiezers danken voor de
vele stemmen meer, die met name in Ameide
zijn uitgebracht op de V.V.D. tijdens de tweede
kamerverkiezingen 1981.

Er werden in Ameide 203 stemmen op de
V.V.D. uitgebracht. In 1977 waren dit er 172. Dit
is een winst van ruim 18%.

CREZEE AMEIDE

KANTOORINRICHTERS
VAN HUIS UIT!

Onze vertegenwoordiger
komt graag eens bij u langs.

DAM 6 - AMEI DE
TELEFOON 01836 - 1229 ...; 1779

HONDA!
De GrasverslirLders

Zijlkade 4, Nieuwland,
Tel.: 01837~1290-1317

Automobielbedrijf

W. ZIJDERVELD

Verwar l11 ing ~ Tui.ngereedschap

C. 'fLAM
Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk

Tel. 01837 -1810

Laatste 2 cijfers van het
kenteken of registratieteken: keuring voor:

02 12 1-4-1981

03 13 23 1-5-1981

04 14 24 34 44 1-6-1981

05 15 25 35 45 1-7-1981

06 16 26 36 46 1-9-1981

Wijllerzorgen Uw
periodiekekeuringen

Overzicht ..van.kel1teken-en registratie
nummerseries met de daarbij behorende
uiterstekeuringsdata.

==..

• 4-taktrnotor .•....•·2
• betrouwbaar •• start direkt
• 6 rnaaihoogten.roestvrij
aluminium frame. veilig
• roestvrijstalen messen
• keuzen uit 7 typen

Visstoeltjes met rugleuning.

Braderie-topper voor 11,95
Tuinstoelen vanaf 24,95
met gevulde zitting en rug.

Stigter'S
WONINGINRICHTING

01 t I 01823 - 2450
Schoonhoven, Koestraat 1

t
6' ~. tel 01836 - 1501

Ameide, JW. v. puttestraa -, .

Biezen matten in diverse
maten.
Coupons gordijnstoffen,
kanten- en smyrnakleedjes,
sierkussens, pouffs en stoven.
Gewoon de moeite waard om te
komen kijken.

Stigter's komplete
woninginrichting presenteert

op de

BRADERIE



Cor Bouter
een 32-jarige P.T.T.-er

"De romantiek voor de P.T.T.-er
ging weg toen die groene

"broodtrommels" geplaatst
werden".

AMEIDE - Wie kent hem niet, deze 65-jarij{('
Ameidenaar. In 1938 ais 20 jarige kastclein
begonnen in het vroegere "De Stoomboot".
met daarbij de nevenfunktie van waibaas van
de aigemene aaniegsteiger van de \'radltboo"

De goed van de tongriem gesneden Ameide
naar vertelt voorts over zijn Agentschap van de
Reineken Bierbrouwerij. In de oorlogsjaren
met fiets en karretje kratjes pils wegbrengend
bij kollega's.
Over zijn handel in 6 weekse leghennen en zijn
handel in fruit. Na de oorlog ging dit over en
bleef aIleen het Cafe en het Bieragent
schap over.

In 1949 werd Cor Bouter als huipbesteller
aangenomen voor 3/4 uur per dag. Door deze
nevenbetrekking viel hij onder de sociale
wetgeving. Na 15 jaar volgde zijn officiele
benoeming als besteller eerste klas in vaste
dienst. "Deze benoeming kreeg ik zes weken

voor dat ik mijn cafeverhuurde. Ik heb het
altijd fijn werken gevonden bij de P.T.T.
Vroeger was alles romantischer.
Ik was vaak tussenpersoon. Je kreeg van de
mensen uit Tienhoven vaak opdrachten mee,
zoals, bestel bij de bakker gebak of zeg, dat
Mesker langs komt. Ret gebeurde met Kerst
weI, dat een boerenvrouw zei: "Cor, op tafel
liggen 40 Kerstkaarten, plak jij er gauw
postzegels op, dan zet ik vast koffie".
Aan het eind van het jaar was het vaak traditie
dat je iets kreeg. Nu was er ook iemand die al
enige jaren achtereen zei, je hebt nog iets te
goed Cor, maar momenteel heb ik geen klein
geld. Na het derde jaar heb ik toch maar gezegd,
dat ik ook groot geld aannam", aldus een vrolijk
pratende Cor Bouter.
Rij vervolgt: "de romantiek verdween toen die
groene broodtrommels aan de weg verschenen.
(Ret Iijken toch net broodtrommels, wanneer

. zij op haar kant liggen). Ret kontakt met de
mensen verdween. Je bent nu een nummer.
In strenge winters liep je soms te janken van de
kou.
Ronden op de boerenerven waren niet mijn
beste vrienden. Ik zal nooit vergeten dat zo'n
beest eens een hele broekspijp openscheurde,
met aIle gevolgen van dien.

16 juni word ik 65 jaar, dan ben ik P.T.T.
besteller af, dan is een periode in mijn Ieven
afgesioten. Ik heb het werk altijd met veel
plezier gedaan, daarom is een receptie weI een
groot woord, maar toch geef ik die in "Ret
Wapen van Ameide" op dinsdag 16 juni na 19.30
uur.
Ret is maar een aardigheidje".

Toch geloven wij dat velen de dan gepensio
neerde P.T.T. besteller Cor Bouter dinsdag 16
juni even de hand zullen gaan drukken.

"De Wegwijzer"
is deze keer weer uw

Wegwijzer

Op 16 juni a.s. hoop ik 65 jaar
te worden. Op die dag zal ik in

verband hiermede ook afscheid
nemen van de P.T.T.

Gelegenheid tot feliciteren /s avonds na
7.30 uur in "Het Wapen van Ameide" te Ameide.

C. SOUTER
LEKDIJK 41

4233 CM AMEIDE

Welke monteur wil voor ons
kleine reparaties verrichten ?
Gedacht wordt aan enkele

uren per week.

c. DE GROOT B.V.
Zouwendijk 71 Meerkerk

Telefoon 01837 - 1607

GW Groenendijk
stukje uitgeknipt



keuring voor:
1-4-1981

1-5-1981

1-6-1981

1-7-1981

1-9-1981

TIJDENS DE BRADERIE IN
ONZE ZAAK OOK OP DE
WRANGLER- EN LEVI'S
CORDUROY-EN JEANS

PANTALONS

10,· KORTING
VOOR DE SPORTWEEK:
ALLE TRAININGSPAKKEN

10,· KORTING

EXTRA MAAT
BADLAKENS

34 44

35 45

36 46

Automobielbedrijf

~. ZIJDERVELD
ZIJlkade 4, Nieuwland
Tel.: 01837-'1290-1317

VerWarming 7 TuingElreeclschap

C. 't tAM
Bazeldijk 19 - 423t2B Meerkerk

Tel. 01837 - 1810

Wij"erzorgen Uw
"'ctriOdict~ekeuringen

Overzic~l.v~nkente~en.enregistratie.
n~mmerserles melde daarbij behorende
ulterstekeuring~data.

.

0212 ..

03 . 13 23

04 14 24

05 15 25

06 16 26

=•

1
Ir---------- _

NIEUWE MODELLEN

POLO'S

HERENPANTALONS
(Lichtgewicht of stretch-cord)

VLOTTE
HERENJACKS 99 95

NU ,

10,· ROHliNG

Maak vader eens
blij met een
nieuw horloge.

VOOH VADERDAG ~TRA
¥AKANTIEVOOHDEEL .

Juwelier-Horloger
Harry Mulder

Voorstraat 21, Groot Ammers, tel.: 01842·1650

Bit
mil
COl
kal
sie
Ge,
kOI1

-•
jSChOO.
Ameid

-

GW Groenendijk
stukje uitgeknipt



Van links naar rechts:
Ina Burggraaf. Dr. J. ran Es. G. den Bl'aren.

Onder het toeziend oogvan de kursusleider, dr.
van Es, behandelden de leden van de E.H.B.O.
een afgezaagde hand, een slagaderlijke bloe
ding; slachtoffers van een roofoverval en nog
meer ernstige situaties.
Speciale aandacht werd geschonken aan de
behandeling van een bewusteloos persoon met
een hartstilstand. In samenwerking met dr.
van Esheeft de E.H.B.O. besloten dit najaar bij

1'••~{.~ldoende . aanmelding een nieuwe kursus
.,.l[)lrtreanimatie van start te doen gaan.

'l\IIen beschikt hiertoe over een speciale
oefenpop, die de naam "Ann" draagt. Deze
kostbare investering van f 25.000,- biedt
nieuwe kursisten voldoende gelegenheid de

Bij voldoende aanmelding:

Nieuwe kursus hartreanimatie te
Meerkerk

MEERKERK - "Help, help, mijn been doet zo'n pijn, help me dan toch !" Deze wanhopige kreet
werd opU mei geslaakt door een angstige mevrouw voor het gemeentehuis van Meerkerk. Ze had
geluk. E.H.B.O.-ers snelden toe en wisten de gesloten enkelbreuk die mevrouw opgelopen had,
vakkundig te behandelen in afwachting van de Meerkerkse huisarts, dr. J. van Es. Gelukkig betrof
het hier slechts een demonstratie van de E.H.B.O.-afdelingMeerkerk en Iiep de "patiente" even
later weer vrolijk rond. Ais afsluiting van het seizoen Iieten de enthousiaste E.H.B.O.-Ieden een
aantal levensechte noodsituaties zien, waarbij eerste hulp onontbeerlijk is.

hartreanimatie en mond-op-mond beademing
snel onder de knie te krijgen. De aangeleerde
technieken kunnen toegepast worden in daad
werkeIijke noodgevallen. Van de ongeveer
50.000 mensen die in Nederland per jaar een
hartinfarkt krijgen overlijden er 20.000. Van
deze laatste groep overlijden er 12.000 buitel1
het ziekenhuis, meestal vanwege het feit dat er
te laat hulp geboden kon worden. Reanimatie
kan toegepast worden door iedereen in die
situaties waarin iemand plotseling "overlijdt".
Het woord "overlijdt" staat tussen aanhalings
tekens, want de eerste vier minuten is het
slachtoffer nog niet werkelijk overleden.
Hij of zij bevindt zich dan in een overgangs
fase tussen leven en dood. Wordt binnen vier
minuten met behulp van de reanimatie
technieken ingegrepen, dan is het mogelijk dat
aan het slachtoffer het leven weer terugge
geven kan worden. Omdat er snel hulp
geboden moet worden bij iemand die een
hartaanval krijgt, zijn de mensen in de direkte
omgeving de eerst aangewezen personen die
onmiddellijk de juiste hulpverlening moeten
kunnen uitvoeren.
Naast huisgenotenkunnen dit ook kollega's op
het werk of zelfs argeloze voorbijgangers zijn.
De Nederlandse Hartstichting heeft zich dan
ook tot doel gesteld een zo groot mogelijk deeI
van de bevolking in de reanimatietechnieken
te doen onderwijzen.

Voor wat betreft Meerkerk wordt iedere
inwoner komend najaar in de gelegenheid

gesteld om de hartreanimatie-kursus te volgen.
Elke belangstellende kan zich opgeven bij
mevrouw Overbeek-Koop, Het Bos 1, Meer
kerk. Bij voldoende deelnemers krijgt u nog
nader bericht waar en wanneer de kursus

. begint.

Bejaardenreis
Meerkerk

MEERKERK - Het komite bejaardenreizen
Meerkerk maakt het volgende bekend:
Op woensdag 17 juni a.s. hopen wij onze jaar
lijkse bejaardenreis weer te houden.
We gaan dit jaar naar Zeeland.

De reisroute ziet er in het kort als voIgt uit:
Koffie drinken in Bruinisse.
Rond de middag in Vlissingen, waar in het
prachtige hotel "Britannia" op de boulevard,
de lunch wordt gebruikt.
's Avonds wordt er in hotel" In 't Gareel" in
Hoogerheide gedineerd.

Ieder die dit jaar 65 jaar wordt, of ouder is, mag
mee.

Het komite.

Voor inlichtingen:
Wim de Leeuw,
Pr. Marijkeweg 29,
Meerkerk.

Gymnastiek-
• •verenlgIng

Olympus Ameide
AMEIDE - Op 23 mei zijn de meisjes van de
vereniging naar d,e Kringdag in Gorinchem
geweest.

Drie groepen deden mee in de leeftijd van 10 tot
16 jaar, o.l.v. mej. J.v.d. Heuvel.
Er werden drie kampen gehouden, waarbij
twee groepen een 2e en 3e prijs behaalden.
Proficiat meisjes.

Burg. Sioblaan36 - Meerkerk,
(industrieterrein) - Tel. 01837
1889.

FRANK TREUREN
biedt te koop aan:
Timmerhout - isolatie.
Vele soorten golfplaten.
Kozijnen + stijlen - deuren.
Schrootjes - Creosoltpalen.
Multiplex watervast en nog
veel meer.

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

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

Reserveren is gewenst.

Botersloot 1 - Tel. 01838 -1969
4225 PR NOORDELOOS

vi



ook in 49
herenmaten ,.

JACKS
van o.a. 79
Gilbrett ,.LAMSWOOL

PULLOVER
25,·

BADSTOF

BLAZER·
VESTEN
sp~rtief 30 •
en Jong ,

BRADERIE TOPPERS

Jgr~~tl~~S NICKY
van Louis London VELOURS

v.a. 10,· PULLOVERS---------1

van tOOl'VADERDAD
AANIIEDINDEN

VOOR AMEIDE:
Voor reparaties en opdrach
ten als vanouds, aan huis te
ontbieden:
Elek. Buro
Verhoeven b.v.
J.W. v. Puttestraat 71.

Heren QUARTZ horloge
PLAT, vanaf 32,-
met ALARM en/of MELODY
STOPWATCH, vanaf 59,50
ALLEMAAL MET GARANTIE

AI vele jaren uw adres
voor deskundige
sieraden- en uurwerken
reparaties !

Speciale service!
U belt, wij komen !

dUWELIER
RIKKOERT

(':~.~·:;~:·i~~~·r·~~!;:·.
.~ .;~.. -::.-

,,1rn 't ~ilberbup1i" l

I
SCHOONHOVEN l

.:. _"_' Haven 1 en 5, nabij 't Veer ~
1 ':.> .F:;; Telefoon 01823 - 2651 ,
t~...................-...............................~~~ ............,........,.,~ ...........~ ..............................~~.....................~...........~~

DIT 15'M DAN•••

tel Husqvarna
uitZweden

De Husqvarna 36R is speciaal ontworpen voor het licht en
handig maaien van haag onkruid op terreinen en het onder
houden van taluds en slootkanten. Gewicht inc!. 2-takt motor
van 36 cc 8.4 kg. Draags.tel verdeelt gewicht over beide
schouders. Vibratiedemping op 3 punten.Elektronische
ontsteking. Vele praktische hulpstukken leverbaar.

U vindt ze bij ons in voorraad.
Nu zolang de voorraad strekt: GRATIS t.w.V. 171,
Nylon maaikop/3 tands mes met schote/lspatlap.

Verwarming - Tuingereedschap

C. 't LAM
Bazeldijk 19, 4231 ZB Meerkerk
Tel. 01837 - 1810.

r>E
WEGWIJZER

IS OOK
DEZE KEER

WEER
UW

WEGWIJZER

..........................................................................................................

i OOK VOOR UOP DE BRADERIE I
: :• •• •I Energie besparen met verlichting. I.
• Energie besparen met huishoudelijke apparaten, •i en nog veel meer. I
• •
: Zit u met vragen betreffende ons vakgebied ? I
I Kom naar de braderie en wij zuUen u geheel I..

vrijblijvend van advies dienen.
: :
: :
• Elektrotechnisch Bureau •• •• JW. v. Puttenstraat 73, tel. 01836 - 1232 I
: de Griend 7, tel. 01836 - 1614 •

I .0
................................................................~ :

,



Bloemenhuis
"Champino"

Meerkerk
MEERKERK - Bij de opening van bloemen
huis "Champino" te Meerkerk hebben velen
uit Meerkerk gedacht: gelukkig weer een eigen
bloemenzaak in ons dorp.

Direkt na de opening kon men zien dat de
aanpak en opzet van de zaak grondig gewijzigd
en zakelijk werden opgezet.

Zegt het met bLoemen.

Mevrouw Verhoef-de Keijzer is enthousiast
over de verkoop en is bijzonder tevreden.

Mi:'l'1"01lW Verhoef en bLoembindster Ria bij
&&/1 pan hun kreaties.
"We werken er hard voor, maar de mensen
waarderen bijzonder onze grote sortering en
de enige malen per week verse aanvoer van
bloemen". aldus mevrouw Verhoef.

Raad Ameide
verstrekt subsidies

AMEIDE - De heer M. Kool aan de Hoge
waard krijgt ± 1000,- subsidie. Het rieten dak
van zijn boerderij is dringend aan herstel toe.
Omdat er in Ameide weinig huizen zijn met
rieten daken, besloot de gemeente hem te
steunen. Raadslid A.H. Veenvliet had geen
bezwaar tegen het voorstel, maar vroeg zich af,
wat de gemeente doet bij een volgende
aanvraag. Burgemeester C. Bakker ant
woordde dat de aanvrager dan aan een aantal
eisen dient te voldoen en het pand karakteri
stiek moet zijn.

Met de aankoop van een bestelwagen voor
gemeentewerken had Veenvliet meer moeite.
Bij vond de wagen veel te licht. "Over twee
jaar heb je er spijt van", meende hij. Mevrouw
van der Berg-van der Zijl had er geen moeite
mee. Volgens haar hoeft de wagen niet aan al te
zware eisen te voldoen en stemde in met de
koop.
Bet krediet van f 4454,- voor verbetering en
verfraaiYng van de kollegekamer ter sekretarie,

vond mevrouw van den Berg te hoog: "Ik zie die
uitgave niet zitten. Laten we de herindeling
maar afwachten. Daarnaast bevalt de bruine
houtkleur me niet. De wanden komen op je af
als jeer zit. VerfraaiYng is onnodig. Ons
stadhuis is al representatief genoeg", waren
haar tegenargumenten.
Wethouder K. van Oort vroeg haar wat ze met
de herindeling suggereerde. Mevrouw van den
Berg antwoordde dat de opknapbeurt wegge
gooid geld is, wanneer Ameide eventueel haar
zelfstandigheid verliest in de toekomst. Wet
houder A.G. de Kruijk bleef bij zijn mening dat
de B & W kamer duidelijk aan een opknap
beurt toe was. "Bet is een ongezellig achter
huisje. Bet bevat geen goede sfeer om er
mensen te ontvangen of te vergaderen", stelde
hij vast. De manier van inrichten vergeleek hij
met een appel en een peer, waarbij de smaken
ook verschillen. De heer A.P. Provoost besloot
met de ludieke opmerking: "AIs ik het zo hoor,
vergadert wethouder de Kruijk nog een aantal
perioden in het kamertje en wi! mevrouw van
den Berg er niet in. Dat geeft te denken over de
toekomstige politiek in Ameide". Met de
aantekening van mevrouw van den Berg werd
het voorstel toch aangenomen.

Vervolgens werd besloten om 800 m 2 aan te
kopen van A.C. Vermaat. De grond dient tot
verfraaiYng van het Spant, schept nieuwe
parkeerruimte en kan bij uitbreiding van het
dorpshuis aangewend worden.

Bierna kreeg Oranjevereniging Beatrix f 2172,
subsidie, zijnde 80% van de kontributie-op
brengst.
Bij de rondvraag had mevrouw van den Berg
klachten over de late bezorging van de
raadsstukken voor Open Vensters. De voor
zitter zei toe dit te kontroleren.
De heer Veenvliet tikte het kollege op de
vingers over de woningbouw. De procedure
van aanbesteding verliep te hard van ~tapel.

Bij vond het een vreemde zaak, dat de raad nog
steeds geen bouwplannen en tekeningen
gezien had.
Burgemeester C. Bakker wees de geirriteerde
heer Veenvliet op het bestaande bestemmings
plan, en beloofde de raad binnenkort op de
hoogte te stellen.

ledereweek in uw dorp met meer kwaliteitvoor minder geld! !

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

VOOR DE BETERE KAASSOORTEN

ledere vrijdag zijn wij met onze kaasverkoop
wagen in uw dorp.

DE Z EWE E K:
200 gram noten kaas voor! 3,-

OOK
voor

Huisvrouwen van Ameide
en Lexmond

kunt u bij ons terecht
voor een leuk of

waardevol geschenk. I
Van, rookartikelen tot

D;e;~~;S I
Dorpsstraat 69:J-1

tel. 03474 - 1566
LEXMOND.............

VADERDAG

Geef hem een
nieuwe fiets
om er samen
op uit te gaan.
Merken:
Union, Gazelle,
Sparta.

VADERDAG

De zaak van
vertrouwen en
goede service

dinsdag om 12.15 gesloten

vrijdag koopavond tot 21.00 uur

zaterdag geopend tot 17.00 uur

~OEKl(()
~ MEERKERK ~~
~ TOLSTRAAT 9 ~

,;;'¥ Telefoon 01837 - 1297

Fietsen

is voor

iedereen
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voor vader een
mooie PARKER
balren, samen
me een
biipassende
vuloen."

Of nog mooier, een
Floati ng-ball.
Hier schrijft hij mee als
met een bal pen, maar
zo mooi als een vulpen.

Maar vaders mogen
er ook weI even

naar kijken.

Voor de reislustige vaders
hebben wij een
grote kollektie

HEIS- EN TAALGIDSEN

oaR oE
CASSETTE BOX"V 95
AUTO 6

10 cassettes ,
voor

Een \euk boek V?or vader keuZ
e

uit honderden tlte\s. . _
oetective - thnller

roman - hobbY
boeken etc.

Voor elke vader
is er wei

wat bij.

f010ll8UMS 50
ZELFKLEVENO 9,.

n 1495
25X 29 cm. va ' 1495
30 x 30 cm. van 19,95 ,

voor de mUlika,e vaders
.. en grote .

hebbe.n WILl ~'s en muziek
sortenng ..
cassettes.

·ClSSEllEllOffE\\S 1
\aat vader z'n cassettes 190
netjes opbergen . ,

12 cassettes
voor



Zeger Lagendijk en de
S.V.M. (afd. volleybal)
De Dag van. Meerkerk

grandioos sukses
MEERKERK - De "Dagvan Meerkerk"
behoor't weer tot het verleden. Een keer per
jaar is het Sportkompleks 't Hoog aan de
Burggraaf te Meerkerk het domein van
honderden volleybaIlers. Ook j.I. zaterdag was
het weer zo ver dat de afdeling volleybal van
SVM haar He openlucht volleybaltoernooi
organiseerde. Het toernooi dat als een van de
grootste van ons land kan worden beschouwd is
mede doorhet prachtige weer voor de ruim
1400 volleybaIlers een geweldige volleybal
happening geworden.
Een perfekte organisatie droeg er zorg voor om
het optreden van in totaal 70 verenigingen met
lien inbreng van 185 teams op de 40 uitgezette
velden vlekkeloos te laten verlopen.

Zeger Lagendijk, Jan van Veen, Nico Daamen,
Theo Rasink, Rijk Schalkwijk, Arnold den
Boon, Ruud van Dijk, Rik, Widie en Ko den
Hartog, Han Kielliger en hun naaste mede
werkers kunnen dan ook weer met grote trots
terug zien op dit lle toernooi.

Lieten de weergoden de voorgaande dagen
steeds een dreigend gezicht zien, zaterdag
bleken deze niet over Meerkerk te willen gaan
en was het wederom geweldig toeven op
't Hoog.

Omstreeks 10.00 uur was het burgemeester T.
den Breejen die alle deelnemers een hartelijk
welkom heette en het toernooi opende waarna
omstreeks 10.15 uur werd gestart met de ruim
425 af te werken wedstrijden. Alle teams
hebben ook nu weer met alle inzet gestreden
voor een van de 85 prachtige prijzenbekers die
er te winnen waren.

De organisatoren werden op deze dag ook nog
verrast door de komst van de algemeen
voorzitter van de NeVoBo, de heer P. de Bruin,
die na enkele uren op het sportkompleks te zijn
geweest, alle lof had voor de organisatie.

Mede door de geweldige animo voor het
Meerkerkse toernooi is weI komen vast te staan
dat het toernooi een definitieve plaats heeft
veroverd in de hart~n van vele volleyballers.

Het gehele inschrijfgeld wordt besteed aan
bekers (f 4000,-). Alle bekers zijn gelijk, zodat
de aspiranten een zelfde beker kunnen winnen
als een klub uit de zware eredivisie.
De heer Lagendijk is een fervent tegenstander
van subsidie, hij zegt: "je moet je als klub eerst
zelf inspannen alvorens subsidie te vragen. Het
doet mij altijd pijn wanneer direkt de overheid
maar moet bijspringen en men vaak nieteerst
alles zelf geprobeerd heeft".,

Tergelegenheid van het 50 jarig bestaan van de
S.V.M. heeft men een keurig verzorgd boek
werk uitgegeven, hieruit kan men de gehele
geschiedenis van de afd. voetbal, gymnastiek
en volleybal lezen.
Een geheel lezenswaardig stuk sportgeschie
denis. Eenkompliment voor de samenstellers.

Zeger Lagendijk, die vele funkties 1n de S.V.M.
vervuld heeft, praat enthousiast over zijn
sport, hoewel men hier en daar ook momenten
van teleurstelling onderkent.
Hij is echter, naar onze mening, een doorzetter,
een man die de dingen "recht voor z'n raap
zegt", een man die aan eerlijke zelfkritiek doet
en een enthousiast sportman is.

Voor
Vaderdag·

geSChenken

GEVRAAGD:
Wie wit er 1 avond per week

oppassen?
Telefoon: 01836 - 2298

Wegwijzertje

TE KOOP
Gebruikte meisjes rijwielen

± 7 en ± 9 jaar
De Koekkoek, Meerkerk,

tel. 01837 - 1297

GEVRAAGD:
Oude Dinky Toys

Autotijdschriftenen folders.
Tel. 01844 - 1895

TE KOOP
ZOndapp gebruikt

De Koekkoek, Meerkerk,
tel. 01837 - 1297

De Schoolagenda (5,90) van de
Vuurbaak is weer binnen.
UVV schoolboeken leverancier
Crezee Ameide b.v.

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

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

Avento Caravanbouw
van der Hagen

/ Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

ADVERTEER
IN DE WEGWIJZER,

caravans voor echte caravanners

Zeer Iage luchtweerstand en toch een ruim interieur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

IS

ZEGT HENDRIK·JAN
DE TUINMAN

Ook voor vele sanitaire on(jerdelen.

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

GOED TUINGEREEDSCHAP
HET HALVE WERK.
HAAL HET WEL BIJ DE VAKMAN
D_U_S_N_AA_·_R ~

Verwarming I Tuingereedschap

C. 't LAM
Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk - Tel. 01837 - 1810

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Maak uw DIEPVRIES rendabel



Het elftal van Meerkerk.

Het elftal van Ameide.

Aanvoerder Bakker (uiteraard voor de wed
strijd, want na de wedstrijd stond zijn gezicht
niet zo vrolijk).
Burgemeester, laten we hopen, dat deze
voetbaluitslag geen invloed heeft op de
komende herindeling !

Gemeentepersoneel
Meerkerk won verdiend

met 10 - 2 van
gemeentepersoneel

Ameide
MEERKERK - Aan aanvoerder Bakker heeft
het niet gelegen, de 10 - 2 nederlaag tegen
Meerkerk.

Een fanatiek spelend Meerkerk won verdiend
van een lakoniek spelend Ameide. De Meer
kerkers hadden er blijkbaar zin in om er eens
tegenaan te gaan.

Aanvoerder den Breejen zag het voor de
wedstrijd blijkbaar al zitten: "We zullen
Ameide met zachte handschoenen aanpak
ken", zo denkt burgemeester den Breejen
volgens de foto.
Maar burgemeester, moest dat nou, zo'n harde
uitslag ?
In Ameide hebben ze het toch al niet zo
makkelijkmet die voorstellen vanG.S. en nu
~n~! .

'"* ........... *"""'''' ... ..,.,.. ...... .,..... ...,.,....... .............. • ...

ADVERTEER IN
DE WEGWIJZER

18,25
17,25

aard-

Achterkade 2, Meerkerk

Uit, en toch een beetje
thuis.

AC RESfAURANT
MEERKERK.

In ons zelfbediehingsrest., de gehele week

WARM KIPBUFFET
U bepaalt zelf uw keuze uit overheerlijke kipvariaties met
bijbehorende sausjes en garnituren. Vanaf 15,•
In het eethuisje (geserveerd op een schotel)

Poulet Stanley 16,75
Kippefilet met kerrysaus, rijst en doperwtjes.

18,25

Maandag tim vrijdag (niet op feestdagen)
S.V.P. telefonisch reserveren !
Telefoon 01837 - 2198.

Supreme de volaille
Kippeborstjes in roomsaus, gebakken
appeltjes en verse groente.

Poolet Mexicaine
1/2 kip in pikante saus, gebakken aard
appeltjes of pommes frites en verse groente.

Poulet varie
Stukjes kip, kippelevertjes, champignons, spek
en ui, witte wijn, satesaus, geserveerd met
gebakken aardappels en verse groente.

Bid Ae RESTAURANT MEERKERK
TIM 10 dUll

KIPAKTIE



Zaterdag 20 juni
van 16.00 tot 22.00 uur.

ERIE
IDE

GROTE SCHENKERIJ

..tiatSl'''' ,........ _"
en laat u met uw kinderen

fotograferen.



Fabrikage van 13
woningen in plan

Hogewaard te
Tienhoven gestart

mij. van Vliet de woningen al snel na de
vakantie onder de kap en glas en waterdicht te
hebben.
Op bijstaandefoto's zijn de elementen te zieJ?
zoals deze in de fabriek vervaardigd worden.'

Op de andere foto is een woning te zien die ook
volgens hetzelfde systeem gebouwd wordt.

Daarbij geldt alsbijzonderheid dat door van
Vliet het kasko van de woning gebouwd wordt,
waarna de opdrachtgever zelf de afwerking
uitvoert. Dit is een methode die voor een
handige doe-het-zelverzeer aantrekKelijk is,
omdat deze zodoende veel op de arbeidskosten
kan besparen.

Eerste O.V.M. voetbaltoernooi groot sukses.
Bakkerij Alting werd Cupwinnaar

Een van de nu in aanbouw zijnde huizen aan de
Doelakkerweg.

MEERKERK - Zoals voorzitter Wim Schep terecht bij deuitreiking van O.V.M. wisselbokaal
opmerkte: "de sterkste heeft gewonnen en dat is het team van Gebr. Alting b.v., de warme
bakkers."
In een, spannende wedstrijd (1- 1) tussen de teams van de O.V.M. en Gebr. Alting viel de beslissing
door het nemen van penalty's.

Na het nemen van 5 penalty's viel pas de Finale:
beslissing. Schep AC-Rest. 1 - 4 ( ..
De sympathieke geste van Bloemenhuis Gemeente _ de Groot 1 - 4
Champino uit Meerkerk, een bloemenbak Water!. _ Avento 12 _ 4
t.w.v

d
· f 25,- vodordde grootste :Ptetchvowg~lvanSdheze Alting - O.V.M. 1 - 1

avon ,wer oor voorZl er 1m c ep
uitgereikt aan de heer T. Hakkesteegt, die hier Volgend jaar zal het O.V.M. toernooi, gezien
uiteraard zeer mee ingenomen was. het geweldige sukses, waarschijnlijk uitge-

breid worden met 4 ploegen.

De kant en klare dakspanten kunnen vanuit de
fabriek zo geplaatst worden.

TIENHOVEN - Na aIle voorbereidende be
sprekingen en het verder uitwerken van de
bouwplannen is men bij Timmerfabriek van
Vliet begonnen met prefabriceren (van te
voren in de fabriek vervaardigen) van de
"houtskeletbouwelementenQ voor genoemde
woningen.

Ondanks dat het terrein nog niet bouwrijp was,
kon op deze wijze al met "de bouw" begonnen
worden.

De wanden komen geprefabriceerd uit de
fabriek.

Wanneer straks dan de fundering gereed is en
de begane grondvloeren aangebracht zijn
kunnen de elementen geplaatst worden.

Op deze wijze hoopt Bouw- en Aannemings-

;-1Il=~

~W
M.b.v. de houtskeletbouw

methode bouwen wij voor u
snel, goed, en niet duur een

SYSTEEMWONING
Naar, voordelige, standaard

ontwerpen, of volgens een door u
zelf gemaakt plan.

Geen ge'importeerd massa
artikel, maar een degelijk

Nederlands produkt,
gebouwd volgens de hier geldende

eisen en gewoonten.
Ook bouwen wij graag op de

traditionele wijze uw woning
of bedrijfspand.

BOUW- en AANNEMINGSMIJ.

VAN VLIET B.V.
Hogewaard 1 - Ameide - Tel. 01836 - 1544

Woonhuis Bram van Vliet, Molen
straat 37 - Telefoon 01836 - 1609

De cup-winnaars: de "echte" warme bakkers
van bakkerij Alting.

Uitslag:
1. Gebr. Alting.
2.0.V.M.
3. Drinkwaterleiding A & V.
4. Avento.
5. Aann. bedrijf A.C. de Groot b.v.
6. Gemeente.
7. A.C. Restaurant.
8. Schep Kaashandel b.v.

Voorzitter Schep dankte aan het eind van de
avond de heren Gerrit Veen en Teus Hakke
steegt voor de organisatie van dit O.V.M.
toernooi.

Uitslagen toernooi:

O.V.M. - Avento 0- 0
Schep - Gemeente 1 - 6
de Groot - A.C.-Rest. 3 - 3
Water!. - Alting 2 - 3
A.C.-Rest. - Avento 0- 5
Alting - Gemeente 2 - 2
de Groot - O.V.M. 3 - 8
Schep - Water!. 3 - 12
Avento - de Groot 5 - 2
Gemeente - Water!. 1 - 2
O.V.M. - A.C.-Rest. 11- 3
Schep - Alting 0- 6

De harde werkers Gerrit Veen en Teus
Hakkesteegt worden door O. V.M.- voorzitter
Wim Schep hartelijk bedankt.

Op 15 of 29 augustus zal het O.V.M team spelen
tegen een Surinaams elftal van oud inter
nationals met o.a. Humphrey Mijnals en Erwin
Sparendam.

SChoolboeken
voor

aile richtingen "an
onderwijs

levert u gaarne



Namens het bestuur,
H.J.J.v. Arkel.

UITSLAG
Foto-tentoonstelling

30 april Ameide

in de schoeiselbranche, hetgeen ook te merken
was bij de verkoopcijfers van den Hartog.
Gelukkig trad er herstel op in de maand april
en neemt' de belangstelling voor goed en
kwalitatief verantwoord schoeisel weer enig
zins toe bij de konsumenten. Inspringend op de
laatste mode-ontwikkelingen in de muilen
wereld, schafte den Hartog muilen aan
voorzien van een witte kleur, die bijzonder
geschikt zijn voor kinderen en dames. '"

Voor mensen die gebrekkig ter been zijn of ver
van zijn zaak wonen, schakelt hij de ver
trouwde motorcarrier weer in en rijdt beladen
met schoenen naar zijn klanten in de om
geving, want naast een goed produkt staat
serviceverlening hoog in het vaandel ge
schreven bij klompen- en laarzenhandelaar
Jan den Hartog.

foto 5
foto 21
foto 19
foto 28
foto 31

foto 1
foto 3

foto 19
foto 39

foto 1a
foto 4a
foto 6a

foto 1b
foto 3b

98 pnt.
77 pnt.
68 pnt.
68 pnt.

125 pnt.
79 pnt.

I
•

338 pnt. foto 4c
179 pnt. foto 3c
107 pnt. foto 2c

bijzonder geslaagd

aan

Zwart-wit foto's, 19 jaar en ouder.

Ie C. v.d. Grijn Jzn. 142 pnt.
2e Kees de Wit 125 pnt.
3e H. Zwaan 100 pnt.
4e J. Bakker 71 pnt.
4e J. Naarden 71 pnt.

Jeugd zwart-wit:

Ie Arie Eikelboom 345 pnt.
2e Bart Lauret 226 pnt.
3e Bart Lauret 167 pnt.

Kleurenfoto's 19 jaar en ouder.

Ie Kees Mesker 149 pnt. foto 38
2e Mevr. H.A. Langerak-de 110 pnt. foto 51

Jong
3e C. v.d. Grijn Fzn.
4e C.v.d. Grijn Fzn.
5e RW. Mulder
5e K. Mesker

Jeugd, kleur 12 - 15 jaar.

Ie Gerda de With
2e Ans Botter
Kleur, 16 - 19 jaar.
Ie Henk Botter
2e Henk Botter
3e Henk Botter

Deze tentoonstelling mag
genoemd worden.
Bezoekers aantal ruim 500, 117 bezoekers
hebben het juryformulier ingevuld.
Hiervoor onze welgemeende dank. Ook een
woord van dank aan het bestuur van de
Stadsbibliotheek voor het beschikbaar stellen
van dit gebouw. Gemeente Ameide bedankt
voor de tentoonstellingsborden en niet te
vergeten aIle inzenders, ook oud Ameide-'
naren, aan jullie is het te danken dat het een
sukses geworden is.
We rekenen erop dat jullie de volgende keer
weer meedoen, ook diegenen die niet in de
prijzen zaten, want een ieder vindt toch zijn ,
eigen foto de mooiste.
Iedereen bedankt !

weerbreekt

gekomen, doordat zijn vader, Anton den
Hartog, aan de Bazeldijk bij het Merwede
kanaal, een olie- en klompenzaak begon. Voor
de Tweede Wereldoorlog groeide de za.ak
gestadig door de stijgende vraag riaar petro
leum, klompen en laarzen. Toen de oorlog
uitbrak, ging het met de klompenhandel
bergafwaarts. In de jaren '43 en '44 ging alles op
de bon en was men aangewezen op de distri
butie van schoeisel. Om toch de vaste klanten
kring van klompen te kunnen voorzien,
werden de oude en vaak versleten klompen
opgehaald en in Culemborg "verzoold" tot
nieuwe. Bij het "verzolen" verving men de
afgesleten houten hak en zool door er nieuwe
onder te bevestigen. Zodoende konden ze
opnieuw gedragen worden en bleven ze
betaalbaar voor de kopers. Geheel nieuwe
klompen waren uiterst schaars en bijna
onbetaalbaar. Soms kregen klompenmakers
het voor elkaar om bij een boer een knotwilg of
p.opulier om te hakken om er vervolgens zoveel
mogelijk klompen van te fabriceren.

Na de oorlog, in mei 1945, konden er pas
klompen vervaardigd worden, nadat Staats
bosbeheer toestemming verleend had tot het
kappen van een boom.
"Gelukkig is die nare tijd voorbij en konden we
in de vijftiger jaren onze voorraad weer volop
aanvuIlen", verzekert den Hartog nadrukke
lijk. In de na oorlogse dagen werd de kollektie
voorzichtig uitgebreid met de schippersklomp
en in een later stadium met de beroemde
Zweedse muil. In de zeventiger jaren werd
besloten om de schu ur naast de woning van den
Hartog in de Weverwijk te verbouwen en aan
te passen aan de verkoop van schoeisel. In de
loop der jaren wist hij het assortiment uit te
breiden en te verbreden. Naast de bekende
klompen verkoopt den Hartog nu ook de
befaamde Bastad Zweedse gezondsheidsmui
len, kinder- en damesmuilen, werkschoenen,
laarzen en pantoffels. De handel werd uitge
breid met diverse maten en soorten, enbestaat
momenteel voor zestig procent uit muilen en
voor veertig procent uit klompen.

Door de stijgende winkelverkoop aan huis en
de dalende vraag naar olieprodukten als gevolg
van het aardgas, trok den Hartog er steeds
minder vaak op uit metzijn motorcarrier om
zijn olie- en gasprodukten aan de man te
brengen.
Hij ging zich specialiseren in de opbouw van
het muilensysteem en beschikt heden over een
dusdanige kollektie die uniek genoemd mag
worden voor Meerkerk en omgeving.
Door de economische terugslag in Nederland,
besteedde het doorsnee gezin minder geld aan
schoeisel. Hierdoor daalde de landelijke omzet

vakantietijdDe

Familiedag
"Open Vensters"

Op donderdag 11 juni a.s. hopen we met elkaar
een gezellige "familiedag" te houden.
Deze dag za.l bestaan uit een middag- en avond
programma en zal zich geheel in de tuin van
ons verzorgingstehuis afspelen.

Opening am 2 uur door burgemeester C.
Bakker van A meide.

Het middagprogramma zal gevuld worden met
zang en muziek m.m.v. de zanggroep "Sja
loom" uit Groot-Ammers, volksdansen en
volksspelen door het personeel, gekleed ill olld
Hollandse klederdracht. De volksspelen zlillell
in de vorm van een tweekamp gedaan wordell
tussen het personeel van "Huis ter Leede",
Leerdam en personeel van "Open Vensters".

's Avonds om 19,30 uur zal er een /)1liten
concert plaats vinden met koor- en samenzang
waaraan'medewerken:

"Sjaloom" uit Groot-Ammers.
"Halleluja" uit Vianen, 0.1. 1'. Pierre pan
Vollenhoven,
"Hosanna" uit Lexmond ell !let .. Her1'onnd
Kerkkoor" uit Sliedrecl1t 0.1.1'. Henk pan
Egmond.

Een programma voor de middag ell de apond
zal u op de dag zelf uitgereikt worden.

Op het terrein zal een poffertjeskraam aan
wezig zijn en er is tevens koffie.frisdrank en ijs
te verkrijgen.

Al met al belooft dit een gezellig feestelijk
buitengebeuren te worden en wij willen u
hartelijk uitnodigen om hierbij aanwezig te
zijn en samen met vele andere gasten hiervan
te genieten.
Graag rekenen wij op uw komst !

ret vriendelijke groeten en tot ziens op 11 juni.
De direktie.

Jan den Hartog uit de Weverwijk:

"Steeds meer
stadsmensen dragen

klompen"
MEERKERK - "Steedsmeer mensen uit de
stad komen bij mij langs om klompen te kopen.
Ze worden gebruikt in de vrije tijd of op de
camping tijdens de vakantie".
Aan het woord is de heer J. den Hartog uit de
Weverwijk te Meerkerk.
Dagelijks, vooral 's zomers, komt hij in zijn
zaak mensen tegen die naast hun norrnale
schoenen, in hun vrije tijd klompen willen
gaan dragen.

Vooral kleine kinderen zijn er volgens zijn
zeggen verzot op en verslij ten menig paar

." ~edurendehunprille jeugd.'J Het dragen van houten klompen is gezond voor
de voeten. Daarnaast bieden zij in de koude
winter voldoende warmte en behoeden zij de
tenen voor bevriezing.

Den Hartog is destijds in de handel terecht

Voor Buitenlands geld
Reisverzekeringen
Reis- en kredietbrief ANWB
Reis-eheques

DE 'RABOBANK
Rabobank Meerkerk

Hoornaar
Groot-Ammers

Al11eide





De Meerkerkse
Vrouwenraad

een erg aktieve groep
MEERKERK - De Vrouwenraad afdeling
Meerkerk verzocht ons de opbrengst van hun
bazar eens ekstra te willen vermelden in de
Wegwijzer, omdat deze voor het gehandkapt('
kind bestemd was ener circa f 3750.- ndto
opbrengst was.
Speciaal de Ondernemers Vereniging MN'r
kerk is men zeer erkentelijk voor hun steun.

Na samenspreking met de huisartsen t'n dt'
wijkzuster is het bedrag als voIgt verdt't'ld:
f 1750,- voor Greetje Slob, f 500.- voor de
groep gehandicapten van mevrouw den Boon
te Nieuwland, f 1000,- voor Philadelphia
kinderdagverblijf in Gorinchem voor een 2- of
4 persoons wandelwagen en f 500.- op een
blijvende spaarrekening die geopend is bij
de Rabobank te Meerkerk. voor gehandicapte
baby's.
Het nummer van deze rekening is 3413.114.824
en iedere storting is ten aIle tijden welkom.
De bedragen die op deze rekening gestort
worden zullen ten goede komen aan die
gehandicapte kinderen welke geen subsidie
ontvangen.

Het is geenwonder dat mevrouw den Breejen
(voorzitter van de Vrouwenraad) en mevrouw
J oosse (sekretaresse) erg enthousiast vertelden
over de Vrouwenraad. Er is een leuke
samenwerking en de saamhorigheid wordt
vergroot.

De Vrouwenraad, 17 februari officieelopge
richt, is ontstaan uit de vroegere F.V.V.H.
Doelstelling is de samenwerking tussen de
verenigingen te versterkenmet inachtneming
van eigen karakter en zelfstandigheid. Om
gezamenlijk iets te ondernemen en de achter
ban te aktiveren.
"Met elkaar als vrouwen kan je iets bereiken.
Steeds iets voor je medemens doen", aldus de
vlot pratende gastvrouw mevrouw den Bree
je. De Vrouwenraad is het overkoepelings
orgaan van: de C.P.B. (mw. Verrips-Benschop),
de Geref. Vrouwenvereniging (mw. de Jong
Uittenbogerd), de Rooie Vrouwen (mw. Joosse
Oosterom, sekretaresse), N.V.V. Vrouwen
bond (mw. de Jong-de Jong), Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen (mw. v.d. Ham-Bouter,
penningmeesteresse).
Mw. den Breejen-de Jong is voorzitster.
Men organiseert 4x per maand een middag
bijeenkomst voor de bejaarden in de Meer.
plaats. Voorts zorgt men voor kollekten, het
oliebollen bakken voor een goed doel, een
speelgoed en kinderkleding ruilbeurs en de
reeds genoemde bazar.
Ook is in voorbereiding het plan om de
ouderwetse burenhulp te gaan aktiveren. Men
is zich ervan bewust dat zo iets veel tijd vergt
en vooraf goed overleg noodzakelijk is met
allerlei instanties. Hieraan is grote behoefte.

Het is geen wonder, dat aanstaande winter

avonden georganiseerd worden met een eman
cipatorisch karakter.
In de veelbesproken VOS werkgroep van
Meerkerk zitten dus afgevaardigden van de
Meerkerkse Vrouwenverenigingen, die aan
gesloten zijn bij de Vrouwenraad. "Dat de VOS

werkgroep een Rooie .. Vrouwen aangelegen
heid zou zijn is beslist niet waar", aId us de
dames den Breeje en Joosse.
Mevrouw den Breeje, steeds ook hard
werkend voor UNICEF Meerkerk, vestigt
gaarne ook de aandacht voor de aktie van het
gehandicapte kind in onze wereld.
15 augustus is de laatste dag van de kinder
vakantie speelweek, dan houdt meneen loop
voor UNICEF: "Help een handje met je
voeten", hetgeen een groots wandelgebeuren
in onze regio wordt. Iedere deelnemende
wandelaar moet zich zoveel mogelijk door
buren, kennissen of familie laten sponsoren en
zich per gelopen kilometer laten betalen. lJIt
bedrag draagt men dan af aan het UNICEF
komite. Een erg orgineel idee dat ons aller
steun verdient.
Op de Meerkerkse jaarmarkt op 4 juli staat
UNICEF met een stand, waarin men deze aktie
nader bekendmaakt.

Ds. J. Vis opende
boelmarkt in Meerkerk

MEERKERK ~ Met een luide toeter opende
predikant J. Vis de zesde boelmarkt in
Meerkerk. Het terrein aan de Zouwendijk
stond vol met goederen die al snel hun weg
naar het gretig kopend publiek wisten te
vinden.

Liefhebbers van rommelmarkten trekken elk
jaar opnieuw naar de boelmarkt in Meerkerk,
omdat zij vrijwel altijd een grote verscheiden
heid aan goederen kunnen verwachten. Naast
oude spullen werden er meubels, boeken,
kinderspeelgoed en kleding aangeboden. Op
vakkundige wijze wist de heel' A. de Jong vele
goederen bij opbod aan de man te brengen. De
bezoekers bleven lang op de markt vertoeven,
omdat er naast de verkoop van goederen nog
diverse gezellige stands ingericht waren die
veel belangstelling trokken. Door de grondige
voorbereidingen van de boelmarktkommissie
en het vrij gunstige weer, werd het een
geslaagde dag met vee1 belangstellenden.

De opbrengst bedroeg dit jaar het forse bedrag
van f 15.000,- netto. Het geld komt ten goede
aan het kerkelijk centrum "Het Anker" dat
toebehoort aan de Hervormde Gemeente te
Meerkerk.

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

Diverse soorten aardappelen in voorraad.

Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

Voor e~n goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

"DE SNELLE PIEPER"

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.



Schitterende "Regio" supermarkt
in Lexmond

LEXMOND - Het ondernemende echtpaar de With te Lexmond heeft een nieuw pand betrokken
van 340 m 2•
Een supermarkt die ruim, overzichtelijk en tot kopen lokt. Een zeer ruime, direkt in het oog
vallende groenten- en fruitafdeling. In Lexmondnu ook eenReformafdeling.

Aan de bouw van de Regiomarkt werkten mee:
Als hoofdaannemer: "De Vakman", Meerkerk.
Metselwerk: Arti '70.
Elektriciteitswerk: elektro techno Buro de
Groot Ameide b.v.
Loodgieterswerk: Stravers b.v., Lexmond.
Koelinstallatie: A. 't Lam.
Glaswerk: Schildersbedrijf FX. v.d. Eik.
St~alkonstruktie:R.v.d. Vegt.

De opening werd verricht door mevrouw A.
Verhoef - v.d .. Reuvel (een van de oudste
klanten) en vond onder zeer grote belang
stelling plaats.
Na een woord van dank tot de aanwezigen en de
aannemers, knipte mevrouw Verhoef het lint

door en kon men kennis maken met de
werkelijk prachtige supermarkt.

De naam 4=6 is veranderd in Regiomarkt. De
Regiomarkten gaan werken met een z.g.n.
lagerprijzenplan, d.w.z. dat voor een bepaalde
termijn de prijzen van een groot aantal
artikelen op hetzelfde peil blijven.
,Jk zie de toekomst optimistisch in, anders had
ik toch geen tonnen geYnvesteerd", aldus de
heer de With, en hij vervolgt: "een supermarkt
vraagt veel inzet maar geeft een enorme
voldoening en om het goed te doen moet jevan
mensen houden. Een gezond bedrijf hebben
met een prettige sfeer staat bij mij nummer
een".

Molenfietstocht trok
opnieuw veel
deelnemers

NOORDELOOS - De inmiddels bekende
Molenfietstocht trok ook dit jaar weer veel
beiangstelling ondanks de matige weersom
standigheden.
Sportvereniging Noordeloos had de organisatie
in handen en schotelde de in totaal 501
deelnemers een boeiend en afwisselend fiets
programma voor.

In het kader van het pas gevierde zilveren
jubileum van Molenstichting "Alblasser
waard en Vijfheerenlanden':, konden be
langstellende deelnemers aan de fietstocht
tevens enkele fraaie Alblasserwaardse water
molens bezichtigen. De Westermolen in Lange
rak en de Scheiwijkse molen in Roornaar
waren hiertoe de gehele dag opengesteld voor
het -p.ubliek.

Er werd zaterdagmorgen vanaf Noordeloos,
Leerdam, Schelluinen en Alblasserdam ge
start. De afstanden waaruit men kon kiezen,
liepen uiteen van 40 tot 100km. Om twee uur
's middags aan het eind van de inschrijving,
hadden aIleen al in Noordeloos ruim 160
deelnemers ingeschreven. Door de .goede
organisatie is ook dit keer het jaarlijk
terugkerend evenement weer een sukses
geworden.

Hoofdaannemer

DE WITH's
REGIOMARKT
Bouw- en Timmerbedrijf

"DE VAKMAN"
LEXMOND MEERKERK

Telefoon 03474 - 1916/01837 - 1405



Hoofdaannemer

BOUW- EN TIMMERBEDRIJF

"De Vakman"
LEXMOND - MEERKERK

Tel. 03474 - 1916 en
01837 - 1405.

Het
loodgieters
werk en de
verwarmlng
werden
aangelegd
door

strayers b.V.
Kortenhoevenseweg 18.
Tel. 03474 - 1430, Lexmond.

Het
elektriciteits
werk werd
verzorgd
door

de GrOOI'S
technische bedrijven b.v.
Molenstraat 10, Ameide.
Tel. 01836 - 1262.

De
koel
technische
installaties
werden
verzorgd
door

A. 'I Lam
VRIES- EN KOELTECHNIEK
Kerkweg 7, Leerbroek.
Tel. 03459 - 631.

Het
metselwerk
verzorgde

Interieur- en standbouw
Berkenlaan 1, Lexmond.

Tel. 03474 - 1553, b.g.g. 1705.

Het
glaswerk is
verzorgd door

SCHILDERSBEDRIJF

F.K.v.d.Eikb.v.
Bazeldijk 15a, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1295.



ZOEKT U EEN GESCHENK

VOOR VADER

Zoek dan eens bii

Voor iedere bezoeker
van ons bedrijf ligt zo'n gratis

koffiebon klaar

B. Lakerveld

* TABAK, SIGAREN en

SIGARETTEN, ASBAKKEN,

AANSTEKERS en PUPEN

Zouwendijk 5
Meerkerk

Grote sortering

Tel. 01837-1466

Kom kijk.en. wij hebben gewoon leuke dingen

voor aile vaders !

<B~n.. AUTOMOBIELBEDRIJF

!WIlIV))) ElM DE GROOT B.V.
~ INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE- TEl. 01836-1402

--N.PEK & ZN.---

Heren- of
damesrijwiel,

v.a.359,-

Deze racefiets,
12 versn., .
Batavus

voor 566,-

GROTE KEUS IN RACEFIETSEN

GROTE KOLLEKTIE RIJWIELEN
TOER-DAMES- OF HEREN SPORTRIJ
WIELEN TRIM-·EN RACEFIETSEN
POLLY KINDERFIETSEN V.A. 4 JAAR

,-, NU 158,-

HP 1602 Phillshave
mel dubbele scheer
lechniek. Brede uil
klapbare tondeuse,
gemakkelijk schoon Ie
maken door flip-top
opening. In luxe
cassette.

AAKSTERVELD 2 -.AMEIDE TEL. 01836..1271

HP 1133 Philishave;
Met 3x 12 mesjes en
uitklapbare tondeuse.

HP 1207 Snoerloze
Philishave. Met !wee
verende gO-Super 12
scheerhoofden.

§6,5ft"Nu 52,50
~



Geachte redaktie, beste mensen daar in de Vijfheerenlanden
ell de Alblasserwaard.

Groetjes en tot ziens !
Machel., Haag,

Valburgseweg 69, 6661 ET Elst.
Telefoon 08819 - 4995.

NA RUIM 40 JAAR - WEER EVEN BIJ
ELKAAR - EN DAN WEGBLIJVEN ?
NOD VERGEET HET MAAR!

Neem gerust kontakt op met Sjaantje. Die
heeft bijna iedereen herkent.. of ze
ze gisteren nog ontmoet heeft. Wat een perfekt
geheugen! We hebben bijzonder gezellig
gebabbeld en vele belevenissen uit die "goeie
ouwe tijd" zijn de revue weer gepasseerd ! Na
een gastvrij onthaal en een welkome lunch ben
ik vol goede moed verder op pad gegaan. Ik zou
best aIle ontmoetingen uitgebreid willen
vertellen, maar aangezien dan een ekstra
uitgave van "De Wegwijzer" zal moeten
worden gedrukt, beperk ik me tot de namen.
De volgende waren Arie Boogaard, Lo Blok
land, buurmeisje Janny de Boer, Piet Boon,
Teuntje Mesker en Arie Westerhout. Zo tussen
de wandelgangen door kwam ik Nico (Klaas)
Woudenberg met gezin tegen. Die woonde
vroeger naast ons in Tienhoven. Ik had er best
(en heel graag) nog meer willen bezoeken,
maar ach beste rnensen zo'n middag-
je veel te kort ! Je komt niet
uitgepraat. Het was een ontmoeting van mijn
leven ! Ik heb geweldig genoten. Vergeelde
prenten uit schoenendozen namen .
kom geheugen spreek ! Jammer dat de
oproep in het blad "Het Kontakt" zo weinig
reakties opleverde. Laat ik hopen dat er, nu er
al enkele schapen over die bekende dam zijn, er
nog vele zullen volgen. Beste mensen, het moet
mogelijk zijn om velen weer eens bij elkaar te
krijgen. De meesten zullen nu zo tussen de 55
en 57 jaar zijn. Zij die dit reiinie spektakel mee
willen beleven laten die het kenbaar maken.
Hoeveelzullen er straks weer, na ruim 40 jaar
poseren voor een groepsfoto ? Dit is voorlopig
mijn laatste artikel omtrent de reiinie.

De redaktie van "De Wegwijzer"; bijzonder
veel dank voor opname in zijn blad.

Laten we allen hopen dat druk en moeite niet
voor niets is geweest. Nee, dat wordt voor
Ameide een landelijke primeur en gaat de
historie in met dit uniek gebeuren ..
leerlingen uit de dertiger jaren ontmoeten
elkaar weer in 1981 ! ! ! ! ! !

Maar nu terug naar het heden. Zoals ik al
memoreerde 5 april naar Sluis en
Ameide. Slechts een middagje, dus snel tempo.
Door mijn broer Joost ben ik "gedropt" in
Sluis. Dat was tegen 12 uur. Hij moest door naar
Tienhoven en daar zou ik hem weer tussen 5 en
6 uur ontmoeten. Tot straks dus. En daar staat
hij dan op de Lekdijk. Voor iedereen de
vr~emdeling MACHEL op zoek· naar het
verleden. Met een oude schoolfoto en een hand
vol reakties uit "De Wegwijzer". Als eerst Sluis
13. Gauw gevonden en aangebeld. Komt
Sjaantje Versluis aan de deur. (Ik noem aIle
personen bij hun naam zoals.in 1938).

Kijkt verbaasd. Ncituurlijk ken je elkaar niet
meer, maar dat duurde maar heel kort. Toen ik
me met onderstaande foto "gelegitimeerd" had
waren aIle twijfels verdwenen.
Sjaantje staat op de foto 2e van links (donker
jasje en witte strik). Ik zit op de foto, 2e van
rechts met witte sportschoenen aan. Geheel
rechts staat mijn tweelingbroer Koos.
Verder wordt het voor vele een avondje
puzzelen voordat men allen terug zal kennen.

..... ,.......
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Alvorens ik met een verslag begin omtrent mijn eerste persoonlijke kennismaking met enkelen
die hebben gereageerd, wiI ik eerst nog enkele namen noemen die na het artikel in "Het Kontakt"
de telefoon hebben opgenomen. Helaas was dat er maar een. Henny 'Mesker reageerde op
donderdag 19 maart. Voelt echt wei iets voor een reiinie.
Via "De Wegwijzer" reageerde woensdag 25 maartJoop Verhey en Margo Streefkerk. Margo
belde voor haar zuster Greet die in Naaldwijk woont. Met aIle drie gezellig gepraat. _
Zondag 29 maart telefoon uit Amsterdam. Wie moet dat nou zijn, hoor ik je al zeggen !Daar woont
de zoon van Willem Bouter al27 jaar. Hij vond het gewoon leuk om even te babbelen en wenste me
veel sukses. Maandag 30 maart kreeg ik Naaldwijk aan de lijn. Ja hoor, daar hebben we Greet, de
zus van Margo. Ze kreeg de artikelen opgestuurd en was verheugd over mijn plan. En dat geeft je
weer moed !
Je ziet wel. VER WEGOF DICHTBIJ DE 2e OKTOBER DONDERDAG ALLEN
NAAR TERMEY ! ! ! ! ! !

Zondag 29 rnaart tijdens een bezoek aan de
jarige Oom Arie Versluis (de KOOPMAN) ben
ik even snel tussen het gebak en de borrel door
naar meester de Haan geweest. Na een
bijzonder gezellig onderhoud merkte ik dat ook
hij weI bereid is om aIle gegevens te
verzamelen die nog voorradig zijn uit de
schooljaren '30. En nu maar afwachten !
Zo, en nu snel door naar een verslag van zondag
5 april 1981.

Met onderstaande foto (geheel kosteloos afge
staan door Arie de Kuiper uit Meerkerk) ben ik
op zoek geweestnaar school vriendinnen en
vrienden uit die. mooie jeugdjaren daar in

;rtmeide en omstreken.Uit de tijd van
c'Jsbrekers in de winter en daar aansluitend nog

die ouderwetse zomers met meikevers, ooie
vaars en weiden vol met wuivende rood-wit
blauwe bloemen van klaprozen-margrieten en
korenbloemen. Na een lange wandeling gingje
opje rug liggen, kijkend naar de hemel waar de
vogels en-wolken speelsdoor het luchtruim
zweven.En zo zou ik aleen "Wegwijzer" vol
kunnen schrijven. Wie niet ?

Bijenzwermen in
• • •meI.en JunI

AMEIDE - Ongeveer vanaf de 2e helft van mei
en de maand juni komen de bijenzwermen
weer, die dan op aIle mogelijke en onmoge
lijke plaatsen neerstrijken en gaan hangen
zoals aan de dakgoot in uw tuin, of ook weI door
hetopenstaande raam van de slaapkamer.
Liefst wiI men zo spoedig mogelijk van die
bijen af, bang als men is voor dat stekerige
goedje.

Wanneer in de komende weken derhalve een
bijenzwermin uw omgeving gaat hangen,
maakt u zich dan niet bang of probeer ze niet te
verjagen door met stenen te gooien of met een
brandende lap of kranten ze te vernietigen.
De bijenhouders van de afdeling Meerkerk en
Omstreken van de Nederlandse Vereniging tot
bevordering der bijenteelt in Nederland,
zullen u dankbaar zijn, als u hen in dat geval
wilt waarschuwen, of liever hun voorzitter, de
heer G. Streefkerk, Paramasiebaan 11, Amei
de, telefoon 01836 - 1369 en de zwerm wordt dan
snel bij u weg gehaald.

Voor uw medewerking zullen wij u dankbaar
zijn.



"Door de steeds zwaardere eisen wordt het zo
langzamerhand onmogelijk voor een gewone
deelnemer om in te schrijven in de A-klasse",
vindt de heer Hakkesteegt en is blij met de
toenemende belangstelling voor de amuse
mentsklasse.
Het uitzetten van een puzzeltocht vereist veel
tijd en energie. De Tit wordt eerst in grote
lijnen uitgezet en in kaart gebracht. Hierna
worden de opdrachten bedacht waarbij de
kreativiteit en vindingrijkheid van de uit
zetters voorop staat.

Nachtrally bekend in heel Nederland:

De MAGNEET trekt steeds meer
mensen aan

MEERKERK - "De motor- en autoklub "MAC Magneet" is een bloeiende vereniging. Vooral
onze befaamde nachtrally is landelijk bekend en trekt steeds meer mensen aan", aldus de
verheugde uitspraak van de sekretaris der vereniging, de heer M.H. Hakkesteegt (Martin).
Voor de 34ste keer is dit nachtelijk ~ebeuren~eor~aniseerden zijn de verwachtingen weer hoog
gespannen. Van heinde en verre komen talloze Nederlanders naar Meerkerk om aan de puzzelrit
deel te nemen. Bij de inschrijvers geniet de C-klasse duidelijk de voorkeur. Deze klasse legt het
accent op de ontspanning waarbij de gezelligheid voorop staat. Er bestaat geen fanatiek
wedstrijdreglement. De deelnemers hebben geen haast en mogen op hun gemak met talrijke en
vaak grappige opdrachten uitvoeren zonder hierbij al te veel strafpunten op te lopen.

De deelnemers aan de A en B-klasse daar- Het opstellen van de vragenlijst, het vragen om
entegen zijn weI serieus bezigen gaan tot het vergunningen bijgemeenten en provincie voor
uiterste om een prijs in de wacht te slepen. Zij toestemming van de rit, het opnieuw narijden
doen vaak mee in kompetitieverband en rijden van de route om onverwachte wegopbrekingen
afgeladen met wet- en woordenboeken de rit of veranderingen vroegtijdig te konstateren,
uit. Tijdens de speurtocht moeten zij vele zijn allemaal voorbereidingen die de puzzelrit
moeilijke vragen beantwoorden die in de een sukses doen worden, maar van de
boeken opgezocht kunnen worden. uitzetters, vaak tientallen uren werk vragen.

v-(OMO~ De Magneet is een sterk regionale vereniging
yo"~ en heeft haar leden in de hele Alblasserwaard

Z ~((\ zitten. Zij werd op 29 april 1947 bij Koninklijk
. w. • r Besluit opgericht en is aangesloten bij de

'-. it . fi K.N.M.V. De namen van de oprichters uit
'::c ,0 t Meerkerk waren: J aap Koekkoek, Henny Sap,

\ '0 agnee Kees Versluis en Willem den Hartog.
'2. In 1947 werd gestart met "De boerenkool met

worst rit". Deze werd met Kerstmis gehouden.
Na afloop kregen de deelnemers een dampend
bord boerenkool en worst voorgeschoteld bij
Sap·& Sap en werd hierdoor een traditie.
Aan het eind van de vijftiger jaren werd er bij
de Scheepjesbrug, nabij het oude voetbalveld,
een jaarlijkse motorcross georganiseerd. Vanaf
de jaren zestig werd de Meerkerkse cross
ingeschreven in de kompetitie voor de natio
nale titel en kwamen er beroemde rijders zoals
Broer Dirks, van der Laan, de gebroeders van
Heugten en van Vliet om mee te dingen naar de
eerste plaats. Later ging men rijden op het
"circuit van Van Zessen", bij de Put aan de
Parallelweg tussen Meerkerk en Noordeloos.

Grote stofwolken stijgen op door het grom
mend geweld in de amateurklasse van de
autocross.

Dit terrein was uitstekend geschikt om te
crossen en vortnde door z'n heuvelachtige
opbouw een ware uitdaging voor de ger'outi
neerde motorliefhebbers. Vooral de zijspan
nen oogstten met hun bruut geweld veel sukses
bij het enthousiaste publiek. Doordat Staats
bosbeheer een gedeelte van de Put als
natuurgebied ging beschouwen, werd het
achterste gedeelte van het circuit afgesloten
voor de Magneet.

De tractoren maken het crossterrein vrij voor
een nieuwe race,

Voor de
k1einverbruiker

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

* Diervoeders
* Kunstmest voor uwgazon
* of groentetuin.
* Landbouwplastics
* Reinigings- en bestrijdings
* middelen.
* Houtvezel en turfmolm en
* vanzelfsprekend ailE!
* soorten veevoeders.

INFORMEER EENS
't is de moeite van een

telefoontje waard !

d. v. ZandWUk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.

VOL"".SSENEN·
ONDERWldS

TESCHOONHOVEN
Uitg. v.d. Chr. Avqndscholengemeenschap (P.C.lR.K.) Rotterdam e.o.

Rector Abr.Vos, tel. 01806·4975. .

• opleiding MAVO·4 diploma of deelcertificaten
• studie in 6 of minder vakken
.. les op maandag, woensdag envrijdag van 8.40-11.50 uur
• opengesteld voor iedere volwassene
• aanvang nieuwe cursus 31 augustus a.s.

INLICHTINGEN EN AANMELDING
v66r 4 juli of na 15 augustus a,s., persoonlijk iedere vrijdag in de
school aan het Doelenplein van 10.30·11.00 uur of telefonisch
dagelijks 0.1833·1030 of 010-81fl330 1808160.

VRAAG BROCHURE VOOR NADERE INFORMATIE



In 1975 werd tijdens slecht weer, de laatste
motorcross gehouden en in 1976 ging de
vereniging over tot het organiseren van een
autocross. In samenwerking met de Onder
nemersvereniging Meerkerk, ging de Magneet
kontakten leggen met de EZHACO, de eerste
Zuid-Hollandse autocross organisatie. en kon
stateerde een toenemende belangstelling voor
dit evenement. Vooral de deelname van
amateurrijders uit de omgeving in een aparte
klasse, trok veel bezoekers en maakte door dit
sukses de Magneet tot een financieel gezonde
klub.

Naast de nachtrally werd ook de Kerstrit
geliefd en trok steeds meer deelIwmers.
Daarnaast werd er nog een motor- en
bromfietstrial gehouden in Lexmond. Arkel
en Meerkerk. Deze behendigheidspnwf trok
jaarlijks veel deelnemers. maar is van wege
grondgebrek en aflopende vergunningen lang
zaam dood gebloed. Tegenwoordig beweegt de
groeiende klub zich op vele terreinen. Naast de
autocross, Kerst- en Nachtrall~·.doen de leden
mee aan provinciale en landelijk puzzelritten.
Men trekt er met de bromfiets. motor en auto
op uit en beweegt zich al jaren in de top. met
diverse grote prijzen.
Per jaar worden in samenwerking met MABC
Vianen zo'n 7 a 8 ritten in klubkompetitie
verband georganiseerd. maar door de steeds
moeilijker te verkrijgen vergunningen van
gemeenten en provincie om puzzelritten te
houderi, wordt dit een steeds zwaardere
opgave.

De groots opgezette feestavond van de klub
vormt elk jaar opnieuw een hoogtepunt voor de
ongeveer 250 leden. Daarnaast bestaan er
plannen om een bingo-avond van de grond te
krijgen; maar dit is nog n'iet rond. Het
lidmaatschap kost f 15,- per Jaar en verschalt
aanzienlijke kortingen bij bezoek aan de
autocross en deelname aan de puzzelrit.
Over de toenemende populariteit van de

/Jreniging merkt de heel' Hakkesteegt op: "Je
(~twl.Oet als vereniging risico's durven lopen en

net iets meer kunnen bieden dan andere klubs.
Ook moet je je aansluiten bij de wensen en
verlangens van de leden en met nieuwe,
kreatieve ideeen voor de dag durven komen".

Dat deze gedachte sukses boekt, beweesde
Nachtrally die vorig jaar omstreeks 1000
deelnemers trok. Ook de laatst gehouden
"Vroege vogels rit" op 30 april werd met
voldoende belangstelling bekroond, ondanks
de vroege inschrijving vanaf zes uur 's mor
gens.
Dat de deelnemers aan de gezelligheidsritten
wei eens in de rij voor de telefooncel in de Burg.
Sioblaan staan te wachten om de geinlijn van
Max Tailleur te draaien, of honderden erwten
die per ongeluk in de auto gevallen zijn, weer
op te zoeken en te tellen, mag de pret niet
drukken, want het blijft ten alle tijden puur
amusement, volgens Hakkesteegt.
Over de toekomstige wensen van de klub
merkte hij op: "Het is onze grote wens om een
eigen terrein tot onze beschikking te krijgen
om naast een autocross ook weer een motor- en
bromfietsencross te kunnen organiseren. Via
de welzijnskommissie hebben wij in samen
werking met de plaatselijke ijsklub een.
verzoek voor een stukje grond ingediend. Met
name de gemeente Meerkerk is erg mee
werkend en de verwachtingen zijn zeer
hoopvol gestemd".

Sleutelen en crossen zijn onverbrekelijk met
elkaar verbonden.

In 1982 hoopt MAC Magneet haar 35-jarig
jubileum te vieren. Voorzitter D.E. Mollen
vangel' uit Lexmond heeft met het bestuur

besloten deze gebeurtenis niet gedachte
loos voorbij te laten gaan. Er bestaan naast
piannen tot een grootscheepse feestavond of
receptie, ook voorstellen om een reunie van
oud-klubleden te beleggen, maar zekerheid
hieromtrent is nog niet aanwezig. Voorlopig
houdt het energieke bestuur zich nog volop
bezig met de geplande aktiviteiten en probeert
het gro"eiende sukses van de vereniging voort te
zetten.

Tandheelkundige
Informatieavond te

Ameide
AMEIDE - Na ruim drie maanden in Ameide
te hebben gewerkt, is me opgevallen dat er
behoefte bestaat aan tandheelkundige infor
matie. Voor een betere kommunikatie lijkt het
me nuttig in de toekomst een aantal avonden te
organiseren waar men zijnvragen kwijt kan en
.waarop ik ook zal proberen algemene voor
liehting over het gebit te geven.

Zo kan ik me voorstellen dat men onder andere
wiI weten: Hoe moet ik de tanden poetsen ? Is
fluor nuttig of schadelijk ? Waarom moeten
verstandskiezen vaak getrokken worden? Wat
voor soort vullingen zijn er ? Wat zijn kronen,
bruggen, inlay's en stifttanden en hoeveel
kosten ze ? Hoeveel moet er van een tand of kies
over zijn om er nog een kroon op te kunnen
zeHen ? Is een -kunstgebit niet veel gemakke
llJKer dan het eigen gebit ? Waarom hebben
kinderen beugels nodig ?

Het ligt in de. bedoeling te beginnen met
groepjes van ±10 personen, met min of meer
dezelfde belangstelling (bijvoorbeeld a.s. moe
del'S).

Opgeven voor deze kostenloze voorlichting kan
door een briefje met uw voorkeursonderwerp
in de bus te doen van de Pro Marijkeweg 45b of
te bellen 01836 - 2219.

G.P. Buijze.

TOLSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEl. 01837 - 1530

HANDEL IN
DUD IJZER-METALEN-PAPIER-AFVALSTDFFEN

Banden
20/50% korting!

GillisVersluis .

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.

ADVERTEER IN .
DE WEGWIJZER

PLAATSING CONTAINERS

Sch9kdempers
Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt
Aile merken.

TELEFOON 03473-1507-5006--------_.-

---------'1Uitlaten . I
1e kwaliteit. Gratis montage!

I
I
I
I
I
I

VIABAND B.V.I
VIANEN HOFPLEIN6 I

..I
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I
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I
I
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I
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De oplossing van PORTAS:
• Binnen een dag gereecl
• Passend bij uw interieur
• PORTAS kunststofornrnanteling
.In vele houtrnotieven en effeh kleuren
• Voordeligen precies werk
• Gratis advies - bel rneteen voor een afSpraak.

Of vraag inforrnatiernateriaal aan.

PORTAS-Vakbedrijf F. H. Kamsteeg B. V. ~

Kon. Wilhelminalaan 102, 3372 AG Boven-Hardinxveld~.

PORT~euren.vaRbed~~~~ra~~N~::~~i~v~eEuropese landen. W

Natuurlijk!
Ook in onze kollektie vindt U een
leuk geschenk
voor vader.
Korn maar eens kijken

Dameskapsalon

G. J. H. de WIT
TEl. 01836-1464, Ameide



Energie

Rond de Tweedekamer verkiezingen zijn enquetes gehouden naar de meest uiteen
lopende onderwerpen. Een uitkomst trof mij buitengewoon. De meeste Nederlanders
vinden het onderwerp "energie" en dan met name "kernenergie" niet erg belangrijk.
Toch heb ik het gevoel dat zo langzamerhand haast iedereen min of meer bewust
bezuinigt; op energie. Zaken als tochtbestrijding, gordijnen sluiten, kachel niet te hoog
en wat vroeger laag, selectief gebruik van lampen, water en wasmiddelen zijn toch zo
langzamerhand bij iedereen bekend.
Talloze publikaties vertellen ons in onleesbaar wetenschappelijk jargon of juist in
speciaal voor "huisvrouwen" geschreven "eenvoudige klare" taal wat wij allemaal
kunnen doen om op verantwoorde wijze gebruik te maken van de ons ten dienste
staande energiebronnen.
Niet zo lang geleden is er bij ons allemaal (hoop ik) een voorlichtingsblad van het
energie- en waterbedrijf in de brievenbus gerold met als titel en thema: "Energie en
Water". Veel behartenswaardige zaken worden in dit blad besproken. Een artikeltje
met name viel mij op. Het was getiteld: "Niet aIleen op maandag wassen". Ik las het en
het is toch eigenlijk bij de wilde spinnen af. Want waarzijn we eigenlijk mee bezig. Dat
doen we inderdaad: wassen op maandag, waardoor de waterleidingbedrijven
overbelast raken. Is dat nog strikt nodig ? Welnee, we hebben haast allemaal een
wasmachine. Van 11.30 tot 14~30 uur is er goedkope stroom. Dan kunnen we dat toch
niet op ons laten zitten. Ais we iedere werkdag een of twee machines draaien hebben
we de was toch ook gehad. Bij allerei gelegenheden: advertenties, STER- reclame enz.
worden huisvrouwen voorgesteld als domme onnozele wichten die zonodig van een
"technische" man moeten horen waarmee ze moeten wassen en hoe ze hun mooi
geschilderde deuren moeten reinigen. WeI ik baal daar behoorlijk van. Laten we er
maar eens iets tegenover stellen. We wassen gewoon de hele week door. Het is maar
een detail maar niet een onbelangrijk. Wellicht kunnen de waterleidingbedrijven dan
wat goedkoper gaan werken ook in de "nabije" toekomst.

Margriet Vansluis.

Afscheid van
Joop de Vries bij

Meerkerk
MEERKERK - Zaterdag 20 juni a.s. biedt
S.V.M. een ieder de gelegenheid om afscheid te
nemen van de vertrekkende trainer Joop de
Vries.

Na 4 suksesvolle jarenis er een einde gekomen
aan zijn aktiviteiten binnen de Meerkerkse
voetbalgemeenschap.
lVIet J oop de Vries, die zij n werkzaamheden bij
het Gorcumse SVW gaat voortzetten, vertrekt
ook Adrie Erkelens als trainer van de B
selektie. Voor.ts vindt Jan Verhoef, die 7 jaar
leider van Meerkerk 1 is geweest, dat de tijd
gekomen is om zijn werk aan een ander over te
dragen.

Het uitluiden vindt plaats in de S.V.M.-kantine
op het sportpark ,,'t Hoog" en begint om 20.00
uur. Voor een muzikale ondersteuning is
gezorgd.

Het bestuur verwacht dat vele leden, suppor
ters enz. van deze gelegenheid gebruik zullen
maken om onder feestelijke omstandigheden,
de vertrekkende de hand te drukken.

Bij Crezee vindt u een fijne sortering
Vaderdag geschenken.
Wat denkt u bijv. van een mooie parker ball
point of vulpen of een paar films voor z'n film
of foto hobby.
Of een mooie plaat of een spannend boek.
Kom eens bij ons snuffelen, u ziet wellicht
iets naar uw en vaders zin.

lAD RDA
~

VEEL NIEUWSONDER<DEtZON
BIJ AANKOOP VAN:

ROLGORDIJNEN
OPROLBARE HORREN
SCHUINE DAKRAAM PLISSE's

.Mevr. ERKELENS-LANGERAK

Demonstratie zonnescherm met
elektroni~che besturil19!

'.' .

Broekseweg 3 - .a.m."'I"I'"

~. Telefoon 01836 - 1

ZATERDAGS TOT 16.00 UUR GE,OPIENI) .
.. . ' ,',. ,'~ '.,.,; • 0' -._~-: .-~~.;. ,/"

; ,.

VERF - BEHANG - ZONWERING

OP ALLE TYPEN ZONNESCHERMEN

25,- KORTING !
Geldig tIm 25 juni.



rondom gordijnen, 2 ruime slaapplaatsen,
verstelbaar stuur, kledingzak en vele andere
accessoires.

De nieuwe M.A.N. 19.281 FL trekker, welke in
de tweede helft van dit jaar leverbaar wordt.
Luchtvering op de achteras is standaard.

NIEUWS
van Automobielbedrijf W. Zijderveld b.v. te Nieuwland

NIEUWLAND - Het programma van Automobielbedrijf W. Zijderveld b.v. is uitgebreid met een
serie nieuwe bedrijfswagens in de 206 kW (280 PK) klasse.
Naast het reeds bestaande programma in deze vermogensklasse, met als voornaamste exponent
de 19.280 FLT "Economy Truck", onderscheidt deze nieuwe serie zich hoofdzakelijk, doordat de
motor een aanmerkelijk hoger koppel levert, waardoor de mogelijkheid wordt geschapen bij
relatief lage toerentallen een normale gemiddelde rijsnelheid te bereiken. Dat deze rij-methode
tot brandstofbesparing leidt is in diverse tests bewezen.

In de tweede helft van 1981 zal als eerste de
M.AN. 19.281 FL trekker leverbaar worden.
Zoals gebruikelijk bij M.A.N. zal ook deze
trekker standaard zijn uitgevoerd met lucht
vering op de achteras. Als krachtbron heeft
deze nieuwe M.A.N. een 6-cilinder lijnmotor
met turbo-oplading en interkoeling en een
speciaal gevormd inlaatsysteem met z.g.n.
resonanspijpen, waardoor de turbodruk trap
loos wordt aangepast aan de bij verschillende
toerentallen vereiste behoefte.

Had de 19.280 een maximum koppel van 1030
Nm (105 mkg) bij 1500 toeren, de 19.281 FLT
daarentegen heeft een maximum koppel van
1175 Nm (120 mkg) welke van 1300 tot 1600
toeren konstant blijft.
Zoals men ons van de zijde van M.AN.-V.W.
truck en bus b.v. heeft medegedeeld, zal als
versnellingsbak de Fuller RT.O. 9513 worden
gemonteerd.
De standaard achteras-overbrenging zal 4.2
zijn, zcidat bij een rijsnelheid van + 90 km/uur
de motor slechts 16500mwentelingen per
minuut maakt.
Testen in de praktijk hebben reeds uitgewezen
dat de 19.281 FLT nog zuiniger is dan de 19.280
FLT, welke al eens vanwege zijn lage
brandstofverbruik als "Economy Truck" weI'd
betiteld en de 19.321 FLT, die reeds in diverse
officiEHe tests als zeer zuinig wordt om
schreven.

f1'flast deze technische en economische as
~kten is veel aandacht besteed aan het
komfort voor de chauffeur. Dekabine is zeer
luxe afgewerkt, met o.a. luchtgeveerde, vol
Iedig verstelbare stoelen, tapijt op de vloer,

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

BRU6HUIS
L-.:.-----uw aandacht waard !__~ .....J

Volgens M.AN.-V.W. zullen van dit type in de
toekomst meerdere testwagens worden inge
zet, zodat geYnteresseerde transportonder
nemers op hun trajekt en onder hun omstan
digheden de trekker objektief kunnen verge
lijken met andere merken uit hun wagenpark.

E.H.B.O. Meerkerk
MEERKERK - Zaterdagmorgen 16 mei 1981,
vertrokken twee ploegen van de Meerkerkse
E.H.B.O. naar Hedel, om deel te nemen aan de
nationale wedstrijd in die plaats.

Er namen maar liefst 160 ploegen aan dit
gebeuren deel. Een en ander was perfekt
'georganiseerd. De zenuwen zullen weI een
grote 1'01 gespeeld hebben, want wat betreft
onze ploeg, was het voor vier van de zes
E.H.B.O.-ers een eerste deelname aan een
wedstrijd in het openbaar; doch het resultaat
was goed. Dat kwam misschien weI door het
feit, dat Dr. van Es ook als toeschouweI'
aanwezig was,
Er werd in 20 boxen tegelijk gewerkt. Het te
behalen aantal punten was:
Patient A: 50, patient B: 55 en vaor de leidel' 70
punten.
Meerkerk I in box 13, werkte met de volgende
personen: de heel' G. den Braven, mej. 1.
Burggraaf en de heel' T. den Otter.
Het resultaat was: patient A: 39 pnt., patient B:
30 pnt., leider: 59 pnt.
Deze ploeg behaalde de derde prijs.

Meerkerk II met de heren Joh. Rietveld,
W. de Jong en mevrouw van Tongeren-van
Iperen, patient A: 28 pnt., patient B: 43 pnt"
leider: 45 pnt., een vijfde plaats.

We keerden voldaan huiswaarts. De nieuwe
lingen gaven zich spontaan op. Dit als er
eventueel weer een volgende wedstrijd zal
zijn.
Volhouden zo, want het komt het E.H.B.O.
werk ten goede.

Het bestuur.

GW Groenendijk
stukje uitgeknipt



De winnaar v.v. Groot-Ammers, met scheids
rechter v.d. Poel en bestuur.
evenement werd gewonnen door de v.v.
SteDoCo maar voorzitter K. van Oort van de
v.v. Ameide kon hem niet uitreiken daar de
voorzitter van SteDoCo niet aanwezig was.

De beoordeling en toekenning van de Sportivi
teitsprijs lag bij de heren scheidsrechters, t.w.:
B.J. van del' Poel, K. Leydsman, R. Gremen,
P. den Adel en ChI'. Strayers. Zij werden door
de heel' Crezee bedankt voor hun inbreng en
aan hen werd een boekenbon plus bloemen
voor de echtgenote overhandigd.

Namens de deelnemende verenigingen be
dankte de voorzitter van de v.v. Groot
Ammers de heel' Volwerk, de heel' Crezee en

2/-'
2 ~~
2 - 1
1 - 5
2 - 3
4 - 3

- Ameide
- Brederodes
- Brederodes

Groot-Ammers
- Groot-Ammers
- Brederodes

Ret bestuur van de v.v. Arkel nog vol goede
moed. Toen stond hun klub nog met 2 - 0 voor.

de organiserende vereniging en hoopte dat er
het volgend jaar weer een uitnodiging zou
komen.

Als laatste bedankte de voorzitter van de v.v.
Ameide de heel' Crezee en de sponsors voor
hun bijdragen in het goed geslaagde toernooi.

UITSLAGEN

Poule A:

Lekvogels
Groot-Ammers
Ameide
Lekvogels
Ameide
Lekvogels

v.v. Groot-Ammers wint
Wegwijzerbokaal,
v.v. SteDoCo wint
Sportiviteitsprijs

AMEIDE - In tegenstelling tot de eerste drie jaar is het toernooi om de Wegwijzerbokaal dit jaar
in Ameide gehouden op het Sportkompleks Meihoven.
Ondanks de moeilijkheden met de nog lopende kompetitie wedstrijden van verschillende
verenigingen, kan men terug zien op een geslaagd toernooi, dat volgend jaar zeker weer voor
herhaling vatbaar is. De verschillende wedstrijdavonden zijn mede door het goede weer goed
bezocht.

De Wegwijzerbokaal is dit jaar gewonnen door
v.v. Groot-Ammers, die in een leuke finale
wedstrijd met 3 - 2 wist te zegenvieren van v.v.
Arkel na met de rust met 0 - 2 achter gestaan te
hebben. Deze wedstrijd werd goed geleid door
scheidsrechter B.J. van del' Poel uit Nieuw
poort.
De publieke belangstelling viel iets tegen. maar
dit zal weI zijn gekomen doordat de aan
vangstijd gesteld moest worden op 5 uuI' n.m.
dit i.v.m. de kompetitiewedstrijd welke Amei
de om 3 uur tegen Everstein moest spelen.

Om 1 uur werden de wedstI'ijden gespeeld om
de 3e en 4e, 7een 8e plaats. Meerkerk werd 3e,
door Lekvogels met 2 - 0 te verslaan. De
zevende plaats werd gewonnen door Bre
derodes uit Vianen die SteDoCo met 5 - 1 van
zich af wist te schudden. Ameide had op
dinsdagavond H.S.S.C;'61 uit Hei- en Boeicop al
met 6 - 0 verwezen naar de 6e plaats, Ameide is
5e geworden.

Tijdens de prijsuitreiking sprak de heel' Crezee
nog over de inzet welke getoond werd na de
kompetitie. Na het vorige toernooi sprak hij de
hoop uit dat men het Wegwijzerbokaal
toernooi voor de nieuwe kompetitie zou gaan
spelen, maar na overleg met bestuurders van
verschillende verenigingen kwam hij tot de
slotsom dat het toernooi moest doorgaan zoals
men het de vorige keren had gedaan.

DE SPORTIVITEITSPRIJS ad. f 250,- van dit

Voor u een goede reden om eens een bezoek te brengen
aan 6nze zaak als u er over denkt een auto aan te
schaffen.
Gaarne gevE1.n wij u advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat u van uw auto verlangt.

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Garagebedrijf, sl)owroom en spuiterij: .".
Nieuwe Steeg 4'8 ""-"::r'ef04.18a·~ i2i6:":"'~ Herwijrien

Da's een ding da! zeker is !
In onze. schowroom in de Toistraat te Meerkerk of in de
Nieuwe Steeg te Herwijnen is het veel en veel prettiger voor
u, maar ook voor ons, om te kijken naar en te praten over een

. van de nieuwste auto's die daar staan.

ROLGORDIJNEN
O~.RPLB.4.RE.HO.RREH_.

VEEL NIEUWS
BIJ AANKOOP VAN:

vaut:,uag gt::5(;nt:n~tm;

Wat denkt u bijv. van een mooie parker ball
point of vulpen of een paar films voor z'n film
of foto hobby.
Of een mooie plaat of een spannend boek.
Kom eens bij ons snuffelen, u ziet wellicht
iets naar uw en vaders zin.

~

r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l

l ' ', ,, l
~ Plieger handwerken ~
l Nieuwstraat 2,tel. 01836-2051, b.g.g. 1298, Ameide l

! Goed gesorleerd in wol. !I borduu,:.. en knoopwerk. l

l' De nieuwste wol Cherille in l
l verschillende kleuren, ~
l per bol 4,95. l
~ " l
l Voor. vader: bromfietshandschoenen 18,95, ~
l. T-sh Irts v.a:4,45. " l

~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~

GW Groenendijk
stukje uitgeknipt



Welk elftal wint de sportiviteitspl'ijs ?

Poule B:

STADSBIBLIOTHEEK
"Ameide en Tienhoven"
AMEIDE - Na een geweldig leesseizoen
naderen de vakanties met rasse schreden.
Voor de vakantie moeten aile boeken worden
gekontroleerd en die van de wisselkollektie
worden vervan~en.

VRIJDAG 19 JUNI moeten dan ook aile boeken
ingeleverd zijn !
De bibliotheek zal dan 2 weken gesloten zijn.
Vanaf 3 JULI, gedurende de vakanties, zal de
bibliotheek iedere vrijdagavond van 19.00 
20.30 uur geopend zijn.
Vanaf 14 AUGUSTUS begint het nieuwe
leesseizoen en gelden de normale openings
tijden weer.

Jonas als afdelingsvertegenwoordiger twee
wimpels aan de vijftigjarige klub. Een wimpel
werd overhandigd aan de voorzitter van de
afdeling voetbal, de heer J.W. Versluis. Op
speciaal verzoek van de heer Jonas mocht Kees
Bot namens S.V.M. de andere wimpel in

. ontvangst nemen vanwege zijn trouwe ver
diensten aan de klub in de loop der jaren.

Namens de ereleden voerde oud-voorzitter, de
heer P. Versluis Sr. het woord. Hij hield een fel
pleidooi voor handhaving vande opgebouwde
saamhorigheid binnen de vereniging.
"Wanneer wij de saamhorigheid en de zelf
werkzaamheid niet uit het oog verliezen, is de
toekomst van sportvereniging Meerkerk ver
zekerd", besloot hij zijn speech.

S.V.M. wenst eigen
sporthal

N. Pek en Zn.
Garage Eim de Groot b.v.
Assurantie- en Adviesburo den Hartog b.v.
Elektro Technisch Buro J. Verhoeven
Assurantiekantoor de Kruyk b.v.
Siagerij Jan van der Hek
Restaurant Brughuis
Timmerfabriek van Es b.v.
Van Loon, voor betere kaassoorten
Caravanbouw van der Hagen
Garage van Tuyl
Crezee Ameide b.v.
Keurslagerij Simon Muilwijk
Glas- schilders en behangersbedrijf J.L. den
Hartog
Verf - behang - zonwering mevr. Erkelens
Langerak.

MEERKERK - Tijdens de drukbezochte
receptie ter gelegenheid van het vijftig jarig
bestaan van sportvereniging Meerkerk, uitte
algemeen voorzitter J. Priem de wens om in de
toekomst over een eigen sporthal te kunnen
beschikken. Wethouder P. 't Lam van sport
zaken was het hiermee eens, maar betwijfelde
de mogelijkheden hiertoe vanwege het zwem
bad aan de Burggraaf waarvoor veel geld
uitgetrokken is.

Door de groei van het volleybal en de
gymnastiek afdelingen, is er momenteel ge
brek aan voldoende akkomodatie in Meerkerk.
"Ondanks de wens voor een sporthal kunnen
we tevreden zijn met het nieuwe voetbal
kompleks ,,'t Hoog", konkludeerde de heer
Priem in zijn slotwoord.
Ook burgemeester T. den Breejen toonde zich
tevreden met de bereikte resultaten van de
plaatselijke sportvereniging. "We kunnen ons
als gemeente feliciteren met de aktieve
S.V.M.", was zijn duidelijke opvatting hierover
Namens de gemeente bood hij het bestuur een
set voetballen aan.
Na hem spraken nog diverse vertegenwoor
digers van plaatselijk en omliggende ver
enigingen. Namens de K.N. V.B. schonk de heer

3 - 1
3 - 4
1 - 0
3 - 0
0-2
6 - 2

- Arkel
- Meerkerk
- Meerkerk
- SteDoCo
- Meerkerk
- SteDoCo

H.S.S.C.'61
SteDoCo
Arkel
H.S.S.C.'61
H.S.S.C.'61
Arkel
Eindstand:

1. Groot-Ammers
2. Arkel
3. Meerkerk
4. Lekvogels
5. Ameide
6. H.S.S.C.'61
7. Brederodes
8. SteDoCo
Sportiviteitsprijs:

1. SteDoCo 199 punten
2. Ameide 173 punten
3. Arkel 171 punten
4. H.S.S.C.'61 165 punten
5. Grodt-Ammers 161 punten
6. Lekvogels 155 punten
7. Brederodes 144 punten
j3" Meerkerk 124 punten

~~1A.NK AAN DE SPONSORS DIE
HET MOGELIJK MAAKTEN HET
TOERNOOI WEER TE HODDEN.
Meelfabriek A. Kruyt b.v. .
Aannemingsbedrijf Woudenberg b.v.

A. KEPPEL
BAZELDIJK 63·

MEERKERK
TEL. 01837 - 1888

DINSDAGS GESLOTEN

Fam. Keppel van het
Zadendep6t

wil vanaf deze plaats een ieder hartelijk
danken voor de vele kado's en belang
stelling ter ere van hun 121/ 2 jarig bestaan.
Het is voor ons, door "U" een onvergetelijke
dag geworden ~Q.,een stimulans op deze
weg verder te gaan.
Nogmaalshartelijk dank.

.l:a.j{:,
~..lP

r:::::::::=:==ll bloemen hebben er voor gezorgd dat het gedenken l
l van ons 25.-jarig huwelijk voor ons onvergetelijk is l
l geworden. l
l Allen, die op welke wijze dan ook, ons hun l

belangstelling toonden zeggen wij opreeht harte- l
lijk dank. l
Het heeft ons bijzonder goed gedaan ! ~

J.M. VERHEIJ l
• , M.e. VERHEIJ - V. BRUGGEN ~

t EN KINDER EN. t

l . ll AMEIDE, JUNI 1.981 l

L:::::~~~__~~~~~~__~~~--1



ODIl981
BIJ ONS DE NIEUWSTE MODE IN VRIJETIJDSKLEDING
VAN MODEBEWUSTE BEKENDE _MERKEN

BLOUSES
T-SHIRTS
POLO SHIRTS
OVERHEMDEN
ETC. ETC. ETC.

WIJ ZIJN HET
.GOEDKOOPSTIN
BEKENDE MERKE

OOK BIJ ONS:
JOGGING PAKKEN

TRAININGS
PAKKEN

>/' ~~;'t-----..i / ~':.Z~. -SPIJKERBROEKEN
.• '- :-::: d 44,90

WERKOVERALL'S

D.A.:
Bermuda's
Div. modebroeken
Spijkerbroeken
Ribbroeken
Tuinbroeken
Sportbroeken
enz. enz. enz.

lEE COOPER
Cl~RK

B~ll


