
....?4
---==-

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

UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZEVENTIENDE JAARGANG
DONDERDAG 27 AUGUSTUS 1981

In gesprek met Leen Verwolf

Als zuivelhandelaarmoef je vaak afzien!

geen opvolger, mede alsgevolg van de ver
plichte hoge investeringen. De wijkverdeling
kwam in 1961., Toen werd ook de eerste
vakantie ingesteld - eerst 3 dagen per jaar 
vervolgens 4 dagen,later 1 week en nu·3 weken.
Leen vervolgt:
"in 1969 kreeg ik de hulp van°dochter Toos en
een jaar later ook van dochter Cok. De eerste
SRV wagen met drie wielen werd toen
aangeschaft. Na 6 jaar werd Stoffel 1 ingeruild
voor Stoffel 2 (8 meter lang). Toen was ik
verplicht ook een grotere pakhuisruimte te
krijgen. Dat was er gelukkig tegenover de
winkel.
Met elkaar hebben we het geruri9. - mijn
vrouw Bep de winkel - Toos het pakhuis en
bestellingen - Cok de SRV wagen en zelf deed
ik alles wat voor handen kwam".
"Nu is het einde in zicht - Toos naar
Zwitserland ~ Cok gaat trouwen en een
nieuwe opvolger komt 15 september. Maar de
winkel wordt gelukkig voortgezet. Ik dacht dat
ik een prima jonge opvolgerkrijg. Het zijn
vakmensen en ik heb er vertrouwen in".
En onze 60 jarige zuivelhandelaar besluit: "we
hebben altijd getracht het de mensen naar de
zin te maken - misschien hebben we ze
verwend. Gelukkig ben ik altijd gezond
geweest - ik mocht nooit een dag verzuimen
hoewel ik weI eens behoorlijk beroerd was,
ik moest doorwerken. Je moest vaak afzien 
maar ik heb het altijd graag gedaan".

ALARMNUMMER
Brandweer en Politie:

078 - 166166

werd in 1951 met een echtezuivelwinkel
gestart.
"Wat ben ik blij, dat ik de zuivelhandel voor
Ameide heb kunnen behouden, want onze
winkel wasnog de enige in het dorp. De eerste
kopers waarmeeij{ in onderhandeling was
wilden geen van allen een winkel. Dat wilde ik
zelf niet en daarom stuitte dit van mijn kant
af", aldus de heer Verwolf.
Dat er veel veranderd is blijkt als Leen verteld
dat hij met een bakfiets begonnen is en dat hij
nu met zijn SRV wagen voor meer dan
f 100.000,- aan totale waarde over straat rijdt.
Toen ,er nog 7 melkboeren in Ameide waren
en er sporadisch een nieuweling in het dorp
kwam wonen vlogen de 7 melkboeren eenparig
er op af. In de rij - om de klandizie - eerst
naar Sluis want daar stonden de mensen het
vroegst op.Van lieverlede kwam de sanering in
de jaren vijftig/zestig. Ais men ophield was er

AMEIDE - Ais men in gesprek komt met Zuivethandelaar Leen Verwolf - met een bijna 40jarige
staat van dienst achter zich - dan ervaart men, dat er in dit vak erg veel - ja heel erg veel
veranderd is.
Op 15 september 1951 het w?onhuis in de Fransestraat verbouwd tot zuivelzaak en precies 30 jaar
later -V\leer 15 september ~ nemen Leen met zijn vrouw Bep en dochter Cok, (Toos zal afwezig
zijn, want die werkt.nu in Zwitserland en blijft een jaar in Adelboden) officieel afscheid tijdens
een receptie in restaurant ,,'t Koetshuis" te Ameide en zal zijn opvolger Reyer Lekkerkerker uit
Woerden met echtgenote worden voorgesteld.

"Opa Verwolf was boer en bracht de melk in
hetdorp aan de man. Mijn vader wilde dit niet.
Hij zag thuis steeds het bedrag dat uitstond
door wanbetalers en wilde deze armoede niet.
Hij' werd vrachtrijder, maar raakt door de
crisis' werkloos. Uit nood is hij koeien gaan
houden en ging de melk verkopen met de
hondenkar.
In 1934 kwam ik van school. Ik ben 9 jaar
boerenknecht geweest. Ais tijdverdrijf ben ik
tijd~ns de oorlogsjaren het middenstands
diploma en het vakdiploma gaan behalen. Ik
hader toen noch geen idee van om in de zaak te
gaan", aldus een rustig en guitig ogende
melkhandelaar Verwolf.
In Ameide waren in de jaren veertig 7
melkboeren. Daar het na de oorlog verboden
was om boer entegelijkertijd melkboer te zijn
kocht Leen in 1948 de melkhandel van
Ro6zendaal aan de, J. W. van Puttestraat en



Aktie-maand
Woord en Daad

AMEIDE - Het comite Ameide en omstreken
van de stichting reformatorische hulpaktie
"Woord en Daad", hoopt in de maand oktober
een grote aktie te houden voor 400 lepra
patieten in India.

Lepra, iedereen weet wat deze ziekte bij een
mens kan aanrichten; wegterende ledematen,
zweren. Daar komt bij dat mensen die aan
lepra lijden nergens meer bij behoren. Ieder
een negeert hen. Men noemt hen de untoucha
bles, de uitgestotenen.
Geen wonder dan ook dat leprozen elkaar
opzoeken en lief en leed delen. Een van die
kolonies is gevestigd in Secunderabad in India.
In benauwde krotten wonen 400 leprozen dicht
op elkaar gepakt.
De stichting "Woord en Daad" heeft op zich
genomen om deze groep leprozen een meer
menswaardig bestaan te geven. Men heeft

daartoe een stuk grond gekocht en bouwt
daarop voor deze mensen sobere maar dege
lijke woningen. Ook aan medische verzorging
wordt veel aandacht besteed.
Lepra is namelijk geen hopeloze ziekte. Bij ons
in het westen is de ziekte ook bijna verdwenen.
India is echter een zeer arm land. Om ook daar
deze ziekte te bestrijden, is de hulp vanuit het
westen absoluut rlOodzakelijk.

De stichting "Woord en Daad" is een van de
vele organisaties. die hulp biedenaan India.
"Woord en Daad" doet dit enerzijds middels het
financieel adopteren van kinderen en ander
zijds door het projectmatig inzamelen van
gelden. Zo worden er op dit moment ± 3.000
kinderen financieel geadopteerd in India.
Daarnaast is er in 1980 1,2 miljoen gulden naar
India overgemaakt t.b.v. diverse projecten.
Het comite Ameide e.o. wi! enerzijds geld
inzamelen voor het leprozenproject, maar
anderzijds zal ook veel nadruk gelegd worden
op voorlichting. Hiertoe zal een speciale
aktiekrant verschijnen die huis aan huis
verspreid zal worden. Aan kerken zal gevraagd

worden medewerking te verlenen aan deze
aktie.
In een later stadium zal nader ingegaan
worden op deze aktie.

Balletlessen
in Ameide

AMEIDE - Per 1 september gaan we weer
beginnen met de balletlessen klassiek/modern
gekombineerd.

Kinderen vanaf 6 jaar en ouderen.
De lessen zijn op:
dinsdag 18.30 - 19.30 uur vanaf 10 jaar
dinsdag 19.30 - 20.30 uur voor ouderen
woensdag 10.00 - 11.00 uur voor oucteren.
In het gemeenschapscentrum Het Spant.
Voor inschrijvingen en inlichtingen:
Meriam Voorn, Liesveldweg 53, HG 4233
Ameide, tel. 01836-1948.

Reserveren is gewenst.

Botersloot 1 - Tel. 01838 - 1969
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Depositaire:
dr. A.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose - Pupa.
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JUWELIER - HORLOGER

HARRY MULDER

Schoonheidssalon

Voorstraat 21 - Groot-Ammers
Telefoon01842 ~ 1650

Lekdijk 42
Ameide
Tel. 01836-1937



en jackets en
shirts en hemden;
in uitgekiende

en modellen
die bij elkaar passen;

ir. ijzersterke kwaliteit;
.........• prima van prijs;
• helemaal van deze tijd

(stoer, sportief of
gewoon praktisch).

Kijkeens naar
deze ~lus~unten:

r
i,·ongenskleding

lijke buurtverenigingen. Dat de goedgetrainde
ploeg van Willem Rietveld deze wedstrijd won,
is weI duidelijk. De overige touwtrekpIoegen
uit de streek zijn bijvoorbaat reeds gewaar
schuwd! 24 augustus tijdens dewedstrijden om
het kampioenschap van de Alblasserwaard
trekt de ploeg van Meerkerk hopenlijk aan het
langste eind. De vrijdag van de feestweek in
Meerkerk verlooptaltij d zeer rustig. Kennelij k
heeft ook een vakantiefeestweek commissie op
deze dag drukke werkzaamheden. 's Middags
werd er een bromfietstrial verreden. 15
deelnemers verschenen aan de start om
diverse behendigheidsproeven. af te leggen.
Door bouwaktiviteiten op het Rijskadeveld was
de motorclub zelfs nog in staat een waterbak in
het programma op te nemen. Natte voeten
waren het gevolg.
's Avonds was de swingende jeugd te vinden in
de Meerplaats voor de disco. Voor de vroege
vogels startte zaterdagmorgen negen uur een
gevarieerde sport- en spelochtend voor de
jeugd. Op het prachtige terein van S.V.M.
konden kinderen tien spelen in hun eigen
tempo uitvoeren. Alles verliep vlot zodat de
prijsuitreiking op tijd plaatsvond. 's Middags
verzamelde de jeugd al dan niet met ouders,
zich bij de stand op het Raadhuisplein voor de
Unicefloop. 100 deelnemers liepen het forse
bedrag van f 3000,- bijeen voor het goede doel.
Dat hierbij menig zweetdruppeltje viel, deed
geen afbreuk aan de inzet der jongeren. De
feestweek werd besloten door 't gebruikelijke
feestbal in "De Schuur" van Vink. Relaas is het
moeilijk een band te vinden die voor elk wat
wils speelt. De band die voor muziek zorgde,
speelde voornamelijk engelstalige dansmu
ziek, wat niet bij iedereen aansloeg. Met de
huidige trend van piratenzenders, misten veel
mensen hun nederlandstalige meeklappers.
Wie weet ziet de feestcommissie kans voor
volgend jaar een band te vinden die voor
iedereen acceptabel is. Al met al toch nog een
gezellig slot aan een goed geslaagde week vol
aktiviteiten in Meerkerk.

Pilotenjacket met veel ritsen en borg
gevoerd v.a. f 69,-

Jacquard sHpover v.a. f 22,50

Basisjeans in corduroy v.a. f 45,-

Pointer kollektie te koop bij:

Alles verkrijgbaar in
de kleuren: groen,
grijs, rafblauw,
bordeaux en marine.

3 kleurig jacket in chintz en winter
warm gevoerd v.a. f 90,-

Ritsen-jeans in fijn- en midrib cord
V.a. f 49,-

•In
'n 'otaal nieuw ide· •

heilige Nicolaas die waarschijnlijk met de
stoomboot voor de loswal lag afgemeerd (Rij
werd daar gesignaleerd in een bootje).
De daaropvolgende dag waren de buurtver
enigingen paraat. De gebruikelijke kinder
spelen stonden weer op het programma. De
jeugd tot en met 8 jaar kon deelnemen aan
diverse spelen en werd daardoor beloond met
ijs. Afwijkend van de andere jaren werd er 's
middags een fietspuzzeltocht gereden door 103
deelnemers. Dat enkelen hiervan ver uit de
koers raakten was geen enkel bezwaar want bij
het vliegeren 's avonds was iedereen weer
aanwezig. Relaas liet de sterke wind het
afweten, zodat het nog een hele kunst was je
vliegertje omhoog te krijgen. Dat de moeite
van diverse hardlopende vaders toch beloond
werd, behoeft geen betoog. Tien vliegers
gingen de lucht in zodat tien kinderen gelukkig
gemaakt konden worden met een prijsje. Een
totaal onverwacht evenement was het touw
trekkentussen de O.V.M. ploeg en de gezamen-

Vakantiefeestweek Meerkerk:
"Koud begin met warm

onthaal"
MEERKERK - Het Meerkerks vakantie
feestweek comite kan ook dit jaarweer
terugzien op een zeer geslaagde feestweek.
Zoais mevrouw T. van Dijke het in 1975 al
beweerde: "Iemand die iets organiseert, krijgt
het weer wat hij daarbij verdient". En goed
georganiseerd was het allemaai. Alles verliep
prima dankzij het gunstige weer want daar
van is men afhankelijk wanneer men een
dergelijke feestweek optouwzet.

Optocht en officiele opening door burge
meester T. den Breejen.

Voor het brandweervoetbal was het helaas
maandagavond iets te koud, maardit werd
opgelost door de spuitende jeugd in de oude
brandweerjassen te hullen. Ret werd hierdoor
minder spectaculair dan andere jaren, maar
toch wist de jeugd zich ondanks de kou best te
amuseren. Voor dinsdag stond er een tafel
tennistoernooi op het programma wat op
hetterrein van de tennisclub Meerkerk in de
vroege ochtend door zo'n 80 deelnemers
gespeeld werd. Vooral de laatste partijen
werden gespeeld door bijna gelijkwaardige
tegenstanders. 's Avonds waren dam- en
schaakvereniging Meerkerk paraat met in
totaal vier simultaanspelers die het opnamen
tegen de jeugd. Vrijwel aIle partijen werden

(::'''''\ewonnen door de spelers in het middenpad
\'7,8Iubspelers). Ook de sjoelbakken in de

peuterspeelzaal werden ijverig door jong en
oud benut.
De kindermarkt op het Oranjeplein werd ook
dit jaar weer druk bezocht.Een evenement wat
altijd weer veel bezoekers trekt. Waar koop je
voor f 1,50 nog pannekoeken en poffertjes? Je
mOet ze dan weI zelf maken, maar ze smaken
net zo lekker! Rond het Oranjeplein konden de
kinderen zich woensdagmorgen uitleven met
diverse kleuren krijt. Dat het hierbij soms ging
om artistieke hoogstandjes hoeft geen nader
betoog. In het oog sprong een prachtig
getekende paardekop die niet onverdiend met
de eer ging strijken. Relaas werd het geheel na
de huisdierkeuring die middag, weer geheel
weggespoten door de brandweer, hierin rijke
lijk bijgestaan door de jeugd die het water
ballet op maandag was misgelopen.
De dag werd besloten met een onverwachte
wedstrijd sprietlopen boven het Merwede
kanaal. Tijdens de zeer geslaagde barbeque
wisten diverse personen, waaronder ook
enkele volwassenen, een nat pak te halen. Ret
sprietlopen was door het organiserend comite
op het laatste nippertje ingelast op die dag. Na
het sprietlopen werd de barbequeavond voort
gezet en later zelfs nog geheel onverwachts
opgeluisterd door een bezoek van de "schijn"-



met feestelijke kortingen
Donderdag 27 augustus heropent van toor fashion haar vestiging
Piazza Center in Gorinchem. Een nieuwe zaak met een sfeervolle
presentatie waarin mode van allure en modebewuste vrouwen
elkaar treffen.
In dit feestelijke gebeuren willen wij al onze vestigingen mee
laten delen. Feestelijke kortingen op de nieuwste kwaliteitsmode
van niveau, waardoor het bezoek aan een van onze vestigingen
tot een feest wordt. Kijkt u maar:

• Kostuums met pantalon en/of rok in Schotse
£lanel en Engelse Higginsruitjes, gekom
pleteerd met sportieve suede applicaties.
Een aparte sportieve mode met eigen sty'le.
Bij uw aankoop ontvangtu vanaf donderdag
tim zaterdag f 25.- kontant retour!

• Deux pieces en japonnen in een verfijnd ex
clusieve modellering van befaamde Duitse,
Italiaanse en Franse modehuizen. De
nieuwste mode voor het komend seizoen, nu
extra feestelijk met f 15.- kontant retour!

*Mantels (Gilbret/Basler). Twee namen die
garant staan voor kwaliteitsmode van niveau.
Nu te zien in een breed scala van stof
kwaliteiten met o.a. Alcantara· met stof en
bont applicaties. Sportief belijnde niet alle
daagse mode, nu tijdens onze openingsaktie
extra feestelijk door de f 25.- die u kontant
retour ontvangt!

*Rokken, blouses en spencers. Eindeloze
kombinatiemode, te zien in onze nieuwste
kollektie. In geraffineerd op elkaar afge
stemde tinten en strukturen, een mode
waarmee u iedere dag anders en verrassend
gekleed kunt gaan. Tot en met zaterdag a.s.
ontvangt u f 10.- kontant retour!

Deze attraktieve openings
aktie begint op donderdag
27 augustus en eindigt. op
zaterdag 29 augustus.
Kom vrijblijvend· kijken
naar onze verrassend

.:. vernieuwde konektie.

~~~:::::::=--:==



De Kruyt-Hoeve met kruitkanon geopend

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

Burg. SI~blaan 36 - Meerkerk,
, {ind4strieterrein) - Tel. 01837

1889.

personen kennis te laten nemen van de keuken
en entourage van de Kruyt-Hoeve.
De Kruyt-Hoeve heeft een aantal menu
suggesties. Er zijn zeer vele niet alledaagse
gerechten bij zoals een pastei van tamme eend
en pistache-pitten, en soep van brie en
gepocheerde zee-egels met roereieren, maar
ook meer gangbare zoals een entrecote en een
varkenshaas. "Maar die gaan we weer op een
heel aparte manier brengen", aldus deheer de
Vaal.

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak I rookwaren
LETOP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de 8nufleltl8k
Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

In hoofdzaak zullen de partijen in de Kruyt
Hoeve in de zakelijke sfeer komen te liggen
denkt de heer de Vaal, hoeweI er nu reeds
diverse familie-diners gereserveerd zijn.
De komende maanden hoopt men ook diner
dansant avonden te organiseren om potenW~le

Hierop gaan de heer en mevrouw de Vaal zich
toeleggen met alscapaciteit 20 tot 120 personen.
De heer de Vaal:"de mensen moeten hier dbl
enthousiast weggaan".

Burg. Sioblaim 1, 4231 AA Meerkerk.
Tel. 01837 - 1315, b.g.g.1641 of 2325.

I~j Auto
~ I~ de RuyterMeerllerll
. 81

Informeer eens,
wij hebben ook voor u een

passende bestelwagen.
.Nu ook voor bestelwagenverhuur

TIENHOVEN - Zaterdag 8 augustus was het eenbelangrijke dag voor de heer en mevrouw de
Vaal. Als nieuwe exploitanten van de Kruyt-Hoeve Iieten zij burgemeester Bakker met een klein
antiek kanon, dat geladen en aangestampt moest worden met echt kruit de deur openschieten.
Na het schot ontstond een enorme rookontwikkeling en begaf het gezelschap genodigden zich
naar het schitterende stijlvolle restaurant.

Burge:rneester Bakker gewaagde van moed en
ondernemersgeest van het echtpaar de Vaal.
"Het zal u echter goed gaan. dank zij uw
ervaring en grote kwaliteit", aldus de heer
Bakker.
De 26 jarige heer de Vaal heeft ervaring

/~:ppgedaan in Amerika en in de bekende
'l,-testaurants zoals De Dorsvlegel in Capelle en

.de Boterhoeve in Noordeloos.
Er zijn heel weinig bedrijven die gespe
cialiseerd zijn in het betere partijen werk.

·c
I'



'0 Dames Ouartsho~IOge
als hanger uitgevoerd met digitale aflezing

winkelwaarde 135,.

SHARP'S HIEUWSYE MACHIHESVOOR
EEH ZOMERPRldS
Het gaat hier om Sharp's nieuwe, professionele
tafelrekenmachines: drie fraai gestyleerde typen.
Zij vallen op door ruime, makkelijke toetsen en de
helder leesbare cijfers.
De printer geeft duidelijke afdruk, met zwart/rood
inktlint.
Naarmate de rekenfunkties uitgebreider zijn,
lopen de prijzen iets op:
resp.: f 315,-, f 345,- en f 425,-, excl. B.T.W.
Uiteraard demonstreren wij de machines voor u.

BEL EN BESTEL

SHARP
CS 1173

ff~t?,~~~;~~~~~~~~~ 3l5;
instelling, 2 en3 eijfers. Telinstelling en konstanten.
Toets voor afronden of afkappen van bedragen.
Normaal f 365,- exel. B.T.w.

In dezelfde uitvoering als de
CS 1173, maar met groen,
digitron eijfervenster.
Normaal f 395,- exel. B.T.W. 345;

12 eijferig, met groen digitron
eijfervenster, met. als extra
opslag- en kortingspereenta
ge-toets (mu), rUimere kom
ma instelling en postenteller
en +/- toets.
Normaal f 475,- exel. B.T.W. 425;



SCHOOL-REUNIE AMEIDE AMEIDE zoals die voorkomen op de foto van
1938.

Geachte redaktie, beste mensen daar in de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard (4).

Schreef ik in "De Wegwij.zer" van donderdag 11 juni dat ik voorlopig het laatste artikel omtrent de
eventuele SCHOOL-REUNIE had ingezonden. De oude schoolfoto die het artikel sierde bracht bij
mij zovele reacties en goede herinneringen teweeg dat ik weer in de pen klim om aan een
vriendelijk verzoek van velen te voldoen de namen te vermelden: van diegene dieop die
foto voorkomen. Na lang speuren is het gelukt, alhoewel er misschien nog best een foutje iude rij
voor kan komen en wi! ik ze graag hieronder vermelden. Dus moet ik toch weer een beroep doen
op de medewerking van de redaktie om dit te willen afdrukken zodat alles zo breed mogelijk en
gespreid onder de ogen van de geinteresseerden komt. Aile personen zijn geboren in de jaren
1924 - 1927.

Wanneer men de foto uit "De Wegwijzer" van
11 juni tevoorschijn haalt, en plaatst deze bij de
genummerde foto-tekening, dan kan men het
geheugen weer eens opfrissen. Mocht er
ondanks goede informatie tochnog een fout
in de namenrij voorkomen dan had ik graag
een briefje met de korrektie.
Nog even dit; iedereen die belangstelling heeft
voor de foto (de echte dus) kan deze bij mij

bestellen. Het formaat is 18 x 24. Een prima
formaat waarop iedereen goed te herkennen is.
Maak een reunie-prijsje van slechts 5 gulden
over op mijn giro nummer 1805944 en de foto
komt in de bus! Doe dit meteen, zodat ik over
enkele weken weer geen nabestelling hoef te
doen.
Hier volgen nu de namen van de scholieren
van de SCHOOL MET DE BUBEL uit

1. Rinus van Vliet, 2. Mevr. van Rooyen, 3. Juf.
Smelling, 4. Jan van Toor, 5. Juf. v.d. Zeijden,
6. Nico Schrijvershof, 7. Juf. Goedhart, 8. Truus
't Lam, 9. Meintje 't Lam, 10. Meester de
Kuiper, 11. Annie v.d. Zouwen, 12. de gezag
voerder van het vliegtuig, 13. Meester Will,
14. Marie van Woezik, 15. Marie Labee,
16. Meester Verhoef, 17. Ria Roverfs~I8.-Joop
Verhey, 19. Meester Schalk, 20. Greetje
Streefkerk, 21. Jaantje v.d. Hoven, 22. Meester
v. Rooyen, 23. Hansje Roodhorst, 24. Mevr. Will,
25. Mevr. de Kuiper, 26. Annie Verhoef,
27. Onbekend, 28. Rin..a.. lv.~yJRr.lJ:I, 29. Piet de
Langen, 30. chauffeur Kersbergeii, 31. Kobus v.
Ipeten, 32. Koos Haag, 33. Sjaantje Versluis,
34. Trina Veen, 35. Corrie v. Vliet, 36. Geertje
Boom, 37. Dingena Uitenbogaard, 38. Annie van
Es, 39. Riekje Alblas, 40. Hanny Lakerveld,
41. Pietje Lakerveld, 42. Gerrie de Kruyk,
43. Anna Streefkerk, 44. Annie v.d. Hoven,
45. NeeItje den Oudsten, 46. Gerie Gijsen,
47. ~_o..r.rJtl_~p~~-, 48. Gerrie Hoeyenbos, 49. Willy
den Vroome, 50. Jan Versluis, 51. Leen Plieger,
52. Jo Visser, 53. Kees Labee, 54. Gerco den
Oudsten, (is dit Gerrit of Cor?) 55. Lo Blokland,
56. Arie den Vroome, 57. Maarten Vroon,
58. Arnold Will, 59. Gijs Woudenberg, 60. Nico
Schrijvershof, 61. Gerrit van Veen, 62. Arie
Versluis, 63. Bart v.d. Zeyden, 64. Piet Boon,
65. Gerrit den Braven, 66. Koop Kool, 67. A.J:.i~

w.e1!t~!I.!.0..!lJ, 68. Kees Buis, 69. Kees v.d.
Zouwen, 70. Jo v.d. Leeden, 71. res van Nadort,
72. Bart Reyneveld, 73. Jo Vurens, 74. Nelis
Versluis, 75. Jas Labee, 76. jan Oosterom,
77. Krijn v.d. Grijn, 78. Andries van Bruggen,
79. Machel Haag en 80. Adriaan v. Gelderen.

Dankzij de gegevens die ik kreeg van de
vQormalige meester de Haan kon ik nagaan
met wie ik in de 8e klas heb gezeten. Dat zijn
diegene die nu vetgedrukt zijn. Met diegene die
een ~!!p.p.~!UiQonder hun naam hebben, heb ik
slechts een korte tijd in die klas meegemaakt.
dat waren Marie. Labee, Corrie Spek, Rina
Weyland, Jan van Toor, Arie Westerhout.
Ook Corrie Westerhout, Pietertje Alblas,
Gerrit Oosterom en Jan Pince v.d. Aa. Laatst
genoemde komen echter niet op de foto voor.
Dat zijn er 4.

Tot zover deze informatie. Rest het mij nog te
vermelden dat de bijeenkomst voorlopig is
vastgesteld op de 2e donderdag in oktober
(donderdag 8 oktober) in het voormalige
klasgebouw van de 6e klas waar toen meester
Will les gaf.
Tegen die tijd hoop ik nog een klein artikeltje in
"De Wegwijzer" te plaatsen als herinnering
aan dit gebeuren.

Tot slot weer mijn oprechtedank aan de
redaktie die alweer tijd en ruimte gaf om dit op
te nemen!

Groetjes en tot de volgende keer.
Jullie klasgenoot Machel Haag,
Valburgseweg 69, 6661 ET Elst,

telefoon 08819 - 4995.
(Vergeet niet de foto te bestellen!)

.·eb,

~....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart

Cafe-Petit-Restaurant

LEKZICH·T"
" Eigenaars:Janny en Piet Kramers. .

Lekdijk 30, Ameide, tel.: 01836 - 1244



De zomer heeft een vijfdaagse werkweek
Schoenenhuis
"Champino"

Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v. Nu weer zo'n
grootse

aanbieding

Wegwijzertje
TE KOOP:

1 paar Damesvoetbalschoenen
maat 39, in goede staat.
Te bevragen: Broekseweg 95,
Ameide.

CREZEE AMEIDE

KANTOORINRICHTERS
VAN HUIS UIT !

Onze vertegenwoordiger
komt graageens bij u langs.

DAM6 - AMEIDE
TELEFOON 01836 - 1229 - 1779

MEERKERK - Nadat de gemeente Meerkerk
jaren geen schoenenzaak heeft gehad, zal dit
medio september tot het verleden behoren.
Naast het reeds bestaande bloemenhuis
"Champino" (eigenaresse Mevr. Verhoef)
hoopt de Beer Verhoef zelf een schoenenzaak
te beginnen.
Naast dames-, heren- en kinderschoenen zal er
een ruime sortering sportschoenen in deze
zaak te koop zijn.

I

gebruikte
met Bovag-garantie;

Margriet Vansluis.

VooreeJ'l goede

De vakanties lopen op hun eind. Ook ik ben weer teruggekeerd in de vaderlandse
dreven zoals u hierdoor kunt constateren.
Terugkeren van een vakantie in Nederland is heel interessant .
Er wordt geformeerd, al meer dan 80 dagen. Daar kun je best een paar weken van
missen. Dan is de ontwikkeling zeUs duidelijker. Dat wil zeggen: dat kan ik me
voorstellen.
Verder tref je in je huis, als je daartegen tenminste geen maatregelen hebt genomen,
een interessante populatie aan: vlooien in het tapijt.
Ais je dan tot overmaat van ramp verneemt dat het hier in Nederland beter weer was
dan op je vakantiebestemming, zou je wensen dat je maar bij moeder thuis zou zijn
gebleven.
Als je dan thuis bent. Je bent toch blij weer thuis te zijn, dat hoort zO,valt het
huishouden op je. Koffers vol vuile was moeten verwerkt. Kilo's zand verspreiden
zich door het huis. In stofzuigen heb je nog geen zin. Ais het tot je doordringt dat je
moet stofzuigen of verzuipen strek je je pijnlijke rug en je beseft: ben ik net terug van
vakantie, ik ben gebroken, ik ben hard aan vakantie toe. Maar dat kan niet natuurlijk.
Daarvoor was de vakantie te duur.
Je hebt een geweldige vakantie achter de rug en je bent echt bijgekomen. Je kunt er
weer voor een jaartje tegenaan. Zo is het toch.... of niet soms.
En toch had het nut, die vakantie, want precies deze zomer (of de vorige ook al) was het
door de week, als iedereen die geen vakantie had, werkte, bloedheet. En in de
weekends als de werkers ook weI eens wilden genie ten van het zonnetje, was het koel,
met hier en daar een bui.
Reeft de zomer soms ook een vijfdaagse werkweek?

Maak UW DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

Stulrtprijs

f ..75~-

Banden
20/50% korting I

-----..liliiii..--.. 5 Agfa chrome
super Bfilms

Voor moderne fil'lanciering en aile verzekeril'lgen~doetu er goed
aan een van de onderstaande adressen te.bellen.

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

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

r
I
I
I
I
I
I
I
I
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CONCORD
Let op: er zijn ook Concord
benzine-motormaaiers met
beroemde B & S motoren.
De trotse Concord series (ook
rolprikkers en
slangenwagen
vindt Ubij
uw vak
handelaar:

c. 'I LAM

Er zijn speciale Concord motor
maaiers voor "gewone". extra
groteen reusachtige gazons.
Kijk b.v. eens naar deze Concord
Lex maaier: vooral ideaal vOOr
gazons tot zo'n 300 m2. En
voorzien van ill die geweldige
voordelen. die Concord bledt
Zoals de soUde maaikast. het
lage gelUidsniveaUIj
(57dB). En de
sterke elektro_,
motor met maar
lie1st 3 jaar
garanliel
De prijs zal U .
bijzonder 110.15 ...6"a"at f .... •
-.. -"I._Wi

Hoevee1m2

wiltu maaien
met'n Concord
motormaaier?

Bazeldijk 19.
.~4.231 ZBMeerkerk

. ' ~·.teL 01837 - 1810 .

. ')'. ?



Poppubliek liet het afweten,
waar was de jeugd?

"Heldenconcert in
feestend Lexmond"

LEXMOND - Wie zaterdag 15 augustus het
popconcert van het snel in populariteit stijgen
de Urban Heroes (vrij vertaald: stadshelden)
bezocht in de logische veronderstelling dat
feestvierend Lexmond die avond bedolven zou
worden door enthousiaste popliefhebbers uit
Lexmond en vene omgeving, kwam aan
zienlijk bedrogen uit. Niets van dit alles bleek
waar. Een naar verhouding gering aantal
mensen had de moeite genomen om de
opvallende en veelbelovende groep. uit Den
Haag lof toe te zwaaien in de sporthal "Het
Bosch" in Lexmond.
Ondanks de matige opkomst van dit overigens
ruimschoots van te voren aangekondigde
evenement, gaven de vijf ingehuurde stads
muzikanten toch nog een indrukwekkend stuk
klassemuziek ten gehore. In een weliswaar
drukkende atmosfeer van het fraaie zomer
weer daverde gitarist Jaap de Jonckheere
gesteund door de diepe basklanken van Martin
Zonderop en Jeroen Ernst (toetsen) en Ad van
der Ree (drums) en zanger Evert Nieuw
stede, menig knap uitgevoerd nummer door de
geluidsboxen die door toedoen van perfecte
techniek, heerlijk ontspannen en meeslepend
op het gehoor inwerkte. De volgens een van de
groepsleden constructieve muziek en teksten
die volledig passen in het ik-tijdperk van onze
eeuw, sloegen vrijwel direkt positief aan bij het
in der haast lijkend samengeraapt publiekvan
toehoorders.
Met hun opvallende (niet te harde) muziek
versterkt door leadzanger Evert. Nieuwstede,
vult Urban Heroes een gat op in de Neder
landse muziekwereld die er niet om liegt. Het
concert in Lexmond illustreerde dit weer eens
overduidelijk. Wat Lexmond ook duidelijk liet
~ien - ditmaal in negatieve zin - was de
tegenvallend~opkomst van publiek terwijl de
geschapen voorwaarden zoals intreegeld en
accommodatie redelijk waren. Lexmond be-

wijst de algemeen toenemende klacht van
landelijk bekendeformaties dat optreden(l in
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wei
nig zin hebben, weer eens op beschamende
wijze.
Uitgezonderd het optreden van Earth & Fire
tijdens de feestweek in Meerkerk en het
actieve popbeleid in Gorcum en Sliedrecht,
gebeurt er erg weinig in deze omgeving.
Popgroepen weten dat en zodoende krijgen de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden van
zelf de rekening gepresenteerd die zij verdiend
hebben. Popgroepen trekken zich terug ingrote
steden en dan komt de naam Urban Heroes in
dit verband wei bijzonder cynisch over. Niette
min kan organisator Oranjevereniging Den
Vaderlant Ghetrouwe uit Lexmond niets
verweten worden. Het door deze vereniging
met veel moeite georganiseerde kostbare
avondje voor de jeugd werd blijkens de
opkomst nog niet goed genoeg bevonden. Wei
echter door de fans van Urban Heroes die
zaterdag genoeg niimte hadden om hun
gevoelens hierover kenbaar te maken.

Wandelen met UNICEF
GROOT-AMMERS - Het plaatselijk komite
UNICEF van Groot-Ammers, Langeraken
Nieuwpoort hoopt opzaterdag 29 augustusa.s.
een "Loop voor UNICEF" te organiseren.
Dus houd die dag alvast vrij! Op de scholen is
deze weken, aan de hand van dia's, uitgebreid
verteld over zo'nmanifestatie en het werk van
UNICEF.

UNICEF, het wereldkinderfonds van de Ver
enigde Naties, zet zich in voor de kinderen in
die landen die wij de derde wereld noemen.
Miljoenen kinderen hebben daar gebrek aan
o.a. medische verzorging, goed voedsel, veilig
drinkwater, scholing enz. enz. Hun kansen op
een gelukkige toekomst zijn heel klein. Toch
hebben ze daar even veel recht op als de
kinderen die hier wonen. Daar is natuurlijk
veel geld voor nodig. Naast partikuliere giften
en de verkoop van wenskaarten, agenda's enz.
worden er in Nederland verschillende akties

gehouden. Een ervan is een "Loop voor
UNICEF".
Zo'n loop is een gesponserde wandeltocht
waarbij de deelnemers zelf hun sponsors
zoeken (ouders, grootouders, buren, kennis
sen) die bereid zijn een van tevoren bepaald
bedrag per kilometer te betalen. Ais iedereen
mee doet, j"ong en oud, wordt het vast een
sukses. De opbrengst van deze wandeling is
bestemd voor het gehandicapte kind in de
derde wereld, een groep die het nog veel
moeilijker heeft.
Het is beslist fijn om daarvoor met z'n allen een
sportieve wandeling te maken~ Meer infor
matie over dit onderwerp hoort u na de grote
vakantie.

LOOP.VOOR
UNICEF

MEERKERK - Afgelopen zaterdag werd in
Meerkerk voor de eerste maal een Loop voor
Unicef gehouden, waarvan de opbrengst
bestemd is voor het gehandicapte kind in de
derde wereld. .
Deze loop kan een waar succes genoemd
worden, aangezien er een bedrag bij elkaar
gelopen werd van ca. f 3.000,-. Het exacte
bedrag kan pas bekend gemaakt worden als
iedere deelnemer het door hem of haar
bijeengelopen bedrag heeft ingeleverd.
Er waren 104 deelnemers aan de Loop, die na
afloop een speldje kregen. Het leuke van zo'n
speldje is dat er bij een volgende Loop voor
Unicef een verzilverd schoentje aan komt te
hangen.
Deze Lopen voor Unicef worden door heel
Nederland georganiseerd, b.v. door Unicef
Langerak/Groot-Ammers/Nieuwpoort op 29
augustus a.s. Deze Loop voor Unicef in
Meerkerk werd mogelijk gemaakt omdat me
dewerking werd verkregen van AC Meerkerk,
die alle deelnemers een heerlijke verfrissing
aanbood en Gebr. van Es, diezorgde voor een
overheerlijke appel, en voorts Snuffeltiek,
Rabobank, Fa. D. Bor, en de Vakman.

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR.>ALTING
UW WARME BAKKER

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

Daar 16 juni 1981
voor mil een

onvergetelijke dag
is geworden,

wil ik een ieder
die hieraan

meegewerkt heeft
am deze dag te

doen slagen,
hartelijk dank

zeggen.

C. Bouter- Ameide

Wegens grandioos
succes geprolongeert

3 films halen
en

2 betalen
Bij elke film ontvangt

u een sticker met een
spaarkaart, laat u deze

films ook bij ons
ontwikkelen dan

onvangt u een andere
zegel en deze samen

geven recht op een
gratis vergroting.

Depot

TEMPONETTE
chemisch reinigen.

Tevens verkoop

WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER
VOOR HET BETERE

WERK GAAT U NAAR
DE VAKMAN.

sa-teeN SERv'ICE

Toistraa\ 27 
Meerkerk..
Tel. 01837-1697

Voor al uw reparatie
en onderhoud

Te koop aangeboden
Opel Ascona groen 1977
Opel Kadett groen LPG 197-8
Opel Kadett blauw LPG 1977
Volvo Amazone wit 1963
Opel Kadett Stat. Car 1974

~
Autobedrijt

van Zessen
Ameide - de Zodeslagen 7
tel.~ 01836.2280

TE KOOP

KAAS-.
VAATJES
en andere spulletjes uit groot
moederstiid.

G. VAN HALM
Bazeldijk 68 - Meerkerk
Teletoon 01837 - 1215



Het verhaal van de kip
is waar gebeurd, ergens
in de Alblasserwaard.

';,Ret verhaal van de kip is waar gebeurd,
ergens in de Alblasserwaard", dit zegt onsde
schrijfster mevr. M. G. den Rooyen-Spreen uit
Rei-en Boeicop.
Toen mevr. den Rooyen-Spreen ons het
bovengenoemd verhaal opzond waren wij, na
het lezen van dit kinderverhaal, direkt enthou
siast. Wij hopen, dat onze kleine lezers dit ook
zullen worden.
Reeds eerder v.erschenen van haar hand
kinderverhalen in het Weekblad Margriet en in
de Boerderij.
In de loop van september zal er bij de bekende
uitgeverij Cantecleer een kinderboek van haar
verschijnen getiteld "De vrolijke vogel ver
telt".
Wij hopen in de naaste toekomst meer van de in
onze streek wonende schrijfster te lezen.

DE KIP
Door: Margreet den Rooyen-Spreen.

, tWas een beste kip, daar niet van, maar pikken
en vechten, het was gewoon bar! Een goede
haan die de rust in het kippenhok kon
handhaven zou misschien een oplossing zijn
maar de boerin die in haar jeugd eens flink
door een kwade haan was aangevallen had
sindsdien de schrik te pakken en wilde niets
van hanen weten.
"Dan niet", zei de boer berustend. 't Kippenhok
en al wat daar mee samenging was toch
eigenlijk ook zijn werk niet hoeweI een
gebakken eitje met spek natuurlijk best lekker
smaakte. Zo werd het probleem echter niet
opgelost, 't vechten bleef aanhouden, gedurig
stoven er veren rond in het hok en liepen
kippen rond met bebloede koppen. Door die
onrust raakten zelfs enkele nieuwe hennen
van de leg en bij het zoveelste gevecht vloog
een jonge hen in paniek een paar maal tegen
het gaas op, viel terug en bleef met een
gebroken riek nog even stuiptrekkend liggen te
midden van de als kemphanen vechtende
anderen.
,,'t Is toch wat", zei de boerin hoofdschuddend
toen ze uren later het roerloze kipje ontdekte.
Woedend keek ze naar de, op dat moment rustig
pikkende legkip die ze zondermeer ver
antwoordelijk achtte voor het drama dat zich
hier,in het hok, zonder dat ze het bemerkte,
had afgespeeld. "Kom hier", driftig greep ze
naar de kip, met plezier zou ze op dat moment

het beest de nek om... Maar kakelend stoof
toen de kip door het hok dat nog open stond de
vrijheid tegemoet. Een boerderij heeft meestal
een groot erf, de kip was slim en liet zich door
de boerin die op dat momen aIleen thuis was
dan ook niet vangen. Maar nauwelijks was ze
terug in huis of ze zag door het keukenraam hoe
de kip ijverig krabbend en pikkend in het pas
opgekomen spinaziebed tekeer ging. Nijdig
stoof ze naar het achterhuis, schoot in de
klompen, maar toen ze de onderdeur open deed
en naar buitenstormde was er geen kip meer te
bekennen in het omwoelde spinaziebed. Een
paar noodzakelijke bezigheden buiten vroegen
om haar aandacht, de kip, nou ja, die zouden ze
vanavond dan weI even vangen. Later, toen ze
toevallig evenvaar kwam keek ze ver
bouwereerd naar het bultige perkje waarin
gisteren nog zulke fleurige, eenjarige plantjes
stonden. Roe was het mogelijk dat die kip juist
hier..... Zodra ze haar vanavond gevangen
hadden zou ze zelf, eigenhandig, de kip gaan
slachten. Dat was blijkbaarde enige manier om
nog wat aan dat dier te hebben.
De boer had s' avonds niet zo veel zin om nog
achter die kip aan te gaan. Kom, dat kon
morgen immers ook nog weI? Maar op hoge
toon riep de boerin hem toe dat ze beslist geen
dag langer die loslopende kip in de tuin wilde

hebben, de schade was nu al groot genoeg.
Brommend ging de boer mee naar buiten, de
kip liep rustig op het keurige gazon. Komaan,
ze zouden haar naar de kant drijven, tegen het
hek aan en dan! De boer deed een greep, de
boerin eveneens... mis! Luid kakelend fladder
de de kip de wetering over, en weg, rakelings
voor de auto van Versluis, de varkenskoopman.
Versluis gooide, als reactie het stuur van de
wagen om en het gevolg was dat hij tegen een
boom tot stilstand kwam. Zelf kwam hij met de
schrik vrij maar de schade aan de auto was
groot.
"Wettelij k aansprakelij k", zei de verzekerings
man die in het naburige dorp woonde, ,,'t is net
zo als er een koe of zo losbreekt". De boer en de
boerin knikten, natuurlijk, de kip was van hen,
aIleen ze hadden haar nog steeds niet! Onder
een kop koffie werd met Versluis en de
verzekeringsman erbij de schadevergoeding
geregeld en kijk, laat Versluis nou zelf, toen hij
later met de verzekeringsman naar de auto liep
de kip vangen.
"Kom maar hier d'r mee". De boerin zuchtte
van opluchting toen ze eindelijk de aansticht
ster van zoveel kwaad en onrust in de handen
hield.
't Was een zware kip, daar aten ze weI twee
dagen van... Meteen de andere morgen zette ze
de braadpan op, heerlijke geuren dreven al
gauw door het huis.
"Dat ruikt hier heel niet slecht", yond de
handelaar in veevoer die aan de deur kwam.
Altijd was er aanloop op de boerderij, de boerin
liep even mee naar buiten om wat aan te
wijzen. De boer zelf kwam er ook bij staan,
praten, even naar de nieuwe schuur kijken,
weer praten. Veellater dacht de boerin opeens
weer aan de kip, ze stoof het huis binnen,
blauwe damp kwam haar in de keuken
tegemoet. Een totaal verbrande kip lag oneet
baar in de pan ...
Van het nekje en van wat er bij de kip zoal van
binnen zit heeft ze nog weI bouillon getrokken
zodat er die middag tenminste nog weI een
bordje kippensoep was, maar dat was heel
gewoon, niets bizonders... de kip zelf, daare..... ·.'.
kwam het op neer, was haar tenslotte tach nogr· .•
te slim afgeweest! .

VERENIGINGSCHOLEN
MET DE BIJBEL AMEIDE

TE HUUR in de voormalige
school 1 LOKAAL voor
opslag of hobbyruimte.

In!.: Seer. R. Jansen, Meidoornlaan 36.
Telefoon 01836-1692

.....................................................................................................
Cafe - Restaurant - Cafetaria

't Wapen van Ameide
Telefoon 01836- 1308.

Het adres voor:
verenigingsavond
bruiloft
diner
koud buffet
salades
snackjes.

Of gewoon voor een
gezellig avondje uit.

Cafetaria:
Nasi en Bami schotels,
ook om mee te nemen
Soft-ijs
Milk-shakes

Onze keuken is ook 's avonds
geopend.

's Zondags gesloten.



Avento Caravanbouw
van cler Hagen

J Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

caravans voor echte caravanners

Zeer lage luchtweerstand en toch cen ruim intericur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

f 429,-
CREZEE PRIJS

Rollei
matic

Rolleimat AFM

Zie boven, maar met
automatisch fil mt ransport.

Rolleimat AF

f 365,-

Met ingebouwde flitser en
automatische

scherpstelling gekozen
afstand in de zoeker

d.m.v. symbolen zichtbaar
werkt op 2 batterijen

MN 1500.

CREZEE PRIJS

Rode lampje
betekend flitser

gebruiken.

Volautomatische
mini-kompakt
zoekerkamera.

Groene lampje,
betekend alles in

orde knippen maar.

Wie vangt de grootste!

Redaetie.

Devis,die 88,5 em groot was en maar liefst 10
pond woog; gaf zieh niet zo maar over. Hij was
sterk genoeg om de nijlondraad waaraan hij
gevangen werd stuk te breken en zag kans er
weer van door te gaan. Inplaats van eehter het
diepe van de Lek op te zoeken versehool het

. dier zieh langs het riet aan deoever.De aan de
lijn verbonden dobber werd hem alsnog
noodlottig, want de visser, A. Verheij uit
Ameide wist de dobber en daardoor ook de lijn
weer te pakken te krijgen. Samen met de heer
A. Sehep uit Lopik, die te hulp sehoot met een
sehepnet want dat was niet berekent op zulk
halen.
De snoek was gevangen, maar het koste weI een
sehepnet want dat was niet berekent op zulk

( m~een gewieht.

.-...&:S~ r::;;, c:a..

Al meermalen werdin de "Wegwijzer" mel
ding gemaakt van het vangen van een grote vis.
Wij daehten dat het voor de sportvissers Ieuk
zou zijn om hen, bij een bijzondere vangst, in
degelegenheid te stellen dit aan ons te melden,
graag voorzien van een foto.
Foto plus verhaal worden dan afgedrukt in de
"Wegwijzer". Diegene, die aan het eind van het
seizoen de aller grootste weet te versehalkenen
hiervan melding heeft gedaan ontvangt van de
redaktie van de "Wegwijzer" een leuke
attentie in de vorm van een boekenbon.
Sportvissers, doe je best. Wij waehten met
spanning op het resultaat.

In de Lek, onder Jaarsveld, werd deze kanjer
van een snoek, zie foto, gevangen.

t '''''''''''''''''''' .,....,.... ,
~ AFSCHEIDS RECEPTIE ,
, FAMILIE VERWOLF ~
~ Ret zou ons zeer welkom' zijn op een ~
l beetje feestelijke manier afscheid ,
, te nemen van onze klanten. ,
~ Wij geven u hiertoe de gelegenheid ~
~ tijdens een receptie welke gehouden ~

~ wordt op a.s. maandag 14 september ~
( in "Ret Koetshuis", Fransestraat ~

~ van 20.00 - 22.00 uur. ~, ,
, Graag tot ziens ,

L~~~~~~~~~~~~~~~:-~!~~~~~J

Geen visserslatijn



ROLHORREN - VOORZETHOR - HORDEUREN

M'M'·..M Mosselen bij
i •••• AC Meerkerk

Verrukkelijk! Die zeeverse Zeeuwse mosselen!
Volop verkrijgbaar van 25 augustus tot 15
oktober a.s.
Klaargemaakt op uw eigen tavoriete manier.
Kiest u zeit maar. ...
(Uitsluitend te bestellen per 2 personen).
In ons selfservice restaurant

gebakken mosselen
gemengde salade

trites 11
remoulade saus ,75

In ons eethuisje P.P.
gekookte mosselen
gemengde salade
trites, stokbrood, 20
3 sauzen ,-

Ink!. een karaf witte wijn per 2 pers. P.P.

~~\£
E37/A2 7 VianenlGorkuml
Noordeloos.
Tel. 01837-2198.

een
VOudig
zelfte
mon-

r....... teren

.+

Broekseweg 3 - Ameide

VERF - BEHANG - ZONWERING

Mevr. ERKELENS
LANGERAK

Een Hamstra rolhor.
Enerkomtgeenmug

meerbinnen.

•Tiendweg 8 - Tel. 01836-1850 - Amelde

Stratenmakersbedrijf

A

VOOR VERLICHTING, RADIO EN TV

BENT U OP HET
GOEDE ADRES
BIJ:

J. W. VAN PUTTESTRAAT 73
TELEFOON 01836 - 1232, b.g.g. 1614



Wilt u apart dineren
met uw familie of gezin ?

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

personen

BRU6HUIS
L------uw aandacht waard !------'

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

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

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OP GEBIED VAN

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALTIJD OP VOORRAM).

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.

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

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

ONDERHOUD IS BEHOUD
"De Vakman" levert u
een aantal verven en
beitsen waarmee het

prettig werken is.

Ons advies ga aan de slag
en bescherm uw bezit
tegen weer en wind.

Ga naar

"De Vakman"
('t is vlakbij) en u merkt

~~;]~1lli gelijk wat kwaliteitis.

Tot ziens.

Voor de
k1einverbruiker

Wij leveren iedere gewenste .
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

* Diervoeders
* Kunstmest voor uw gazon
* 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.



Scotch MagicTape
- opgeplakt onzichtbaar
- veroudert niet
- vergeelt niet
- beschrijfbaar
- onzichtbaar fotokopieerbaar

Hat idaala kantoorplakband

~--rKWa~antieverblijven
I (Hotels - apartementen - bungalows)

voorwintersport en dichtbij-huis met eigen auto
...........~programma 1981-1982 Winterprogramma

~ 81-82
Vraag deze catalogus aan bij

~~~~AA~
c=t Antwoordnummer 1

4233 EA Ameide

Telefoon 01836-1340

TELEFOON 01837 • 1297

DE KOEKKOEK

Nu ook VOOr
schOOlgaande
kinderen..

Regenkleding,
regenpak.ken en
lange regen..
mantels in aile
maten
Yoorradig!
S-M-L
XL

Nu snel beslissen
betekent dat U straks
de winter in de kou
laat staan.

Vraag vrijblijvend offerte

Nog even, en de winter
/ schider is er weer, met

een premie van 60 tot 65
gulden per man, per dag.
Heeft U plannen kom
vrijblijvend bij ons
informeren

•
tsolerenlS

geld
be~·

Isoleren geeft U voordeel
en comfort

-

G
~~ ~.,~, ,SCHli:i:~~iiiRIJF

.£..,.- (v.h. B. den Ottolander)

_--<c:2_J)Bazeldijk 15a - Tel. 01837 - 1295 - Meerkerk



Goed en Goedkoophal krijgt overburen

Gaby's Modeshop

Wie kent hen niet?
Jan van den Berg - van de bekende doe-het-zelJ zaak. De Vakman uit Meerkerk en Jenny van
Dieren - sinds 1978 kleuterleidster in Ochten.
Het gelukkige bruidspaar verlaat op de Jato onder grote belangstelling het gemeentehuis.

Een technisch uitge
balanceerde motorzeis
met een stevige over
brenging. Voorzien van
een aangepaste reduc
tie voor de messenschijf
en Weed-Eater maaikop.

Leverbaar in verschil
lende typen met snei
te verwisselen hulp
stukken.

Zenoah
De meest verkochte
terwereld.

Bestel nog
vandaag.
Doen.

C. 't LAM
Sazeldijk 19, 4231 ZS Meerkerk
Tel. 01837 - 1810.

Burgerlijke stand
Meerkerk

dan tegen betaalbare prijzen. En zo is het
eigenlijk begonnen. Toen we hier begonnen
waren onze eerste stellingen op elkaar ge
stapelde veilingkisten.
Onze sortering werd steeds groter en moder
nero Langzaam schakelden we over op de
bekende merken.
En nu gaan we in onze nieuwe winkel jurken,
blouses, rokken en damespakjes verkopen, niet
aIleen voor de middengroep dames, maar ook
voor de jeugd en de oudere dames en speciaal
ook de grote maten.
Ook gaan we moderne avondkleding verkopen
tegen betaalbare prijzen", aldus een vlot
pratende sportieve Jan van Meever.
Hetzelfde assortiment kleding dat men nu
voert in de Goed en Goedkoophal blijft men in
de G+G hal verkopen, het zal zelfs enigszins
uitgebreid worden.
In de nieuwe zaak aan de Gorinchemsestraat
heeft men zelf veel vertimmerd. Het is een
leuke en ruime eigentijdse winkel geworden
met moderne muurschildering.
Het motto van Gaby en Jan van Meever is
"aIles tegen betaalbare prijzen". Dat zij
daaraan werken bewijst de Goed en Goedkoop
hal.
Van harte sukses!

Geboren:
10 juri 1981: Elise dv P. den Besten en A.E.L.P.T.
de Jong, wonende te Meerkerk, Bakkershof II.
18 juri 1981: Jan Pieter zv G. Kloek en B.E. de
Bruin, wonende te Meerkerk, Pr. Margriet
straat 8. 29 juli 1981: Elisabeth Cornelia dv C.
Versteeg en C.K. Kool,wonende te Meerkerk,
Parallelweg 2. 30 juri 1981: Marinus zv A.J.
Vroegh en A.H. Jacobs, wonende te Meerkerk,
Bazeldijk 51.
Gehuwd:
10 juri 1981: van den Berg, Jan, oud 22 jr.,
wonende te Meerkerk en van Dieren, Janna
Cornelia, oud 22 jr., wonende te Echteld. 31 juli
1981: van der Wilt, Eric, oud 22 jr., wonende te
Gorinchem en vanWijk, Adriana, oud 20 jr.,
wonende te Gorinchem.3 juli 1981: te Groot
Ammers, Bor, Simon Jan, oud 27 jr., wonende
te Meerkerk en Vink, Cornelia Teuntje, oud 20
jaar, wonende te Groot-Ammers. 3 juli 1981: te
Lexmond, van Oort, Andries, oud 24 jr.,
wonende te Horn en van Brummelen, Hen
drika Aaltje, oud 21 jr., wonende te Meerkerk.
Overleden:
13 juli 1981: Kok ev van der Leun, Adriana, oud
80 jr., wonende te Meerkerk, 't Laantje 8. 23 juli
1981: Uittenbogaard ev den Otter, Pietertje,
oud 52 jr., wonende te Meerkerk, Zouwendijk
47.28 juli 1981: Otter, Richard, oud 7 jr.,
wonende te Nieuwegein. 27 juli 1981: de Bruijn
ev Boogert, Arigje, oud 73 jr., wonende te
Meerkerk, Broekseweg 59. 27 juli 1981: van Es,

,Peter, oud 76 jr., wonende te Meerkerk,
Zouwendijk 13.

pakken. De broekenverkoop was een sukses en
nu gaan we in de voormalige kapsalon aan de
Gorinchemsestraat nr. 36 Gaby's Modeshop
openen en weI vrijdag 28 augustus om 3 uur,
recht tegenover- de Goed en Goedkoophal.
Jan van Meever - importeur van oude en
nieuwe bielzen - koopt deze in de hele wereld
op en is daardoor veel op reis.
Hij assisteert bij de inkoop zijn vrouw en hij let
daarbij vooral op de prijzen. Ook helpt hij vaak
in de zaak tij dens drukke perioden.
Een zakenrelatie van mij attendeerde me eens
om in vrijetijdskleding te gaan handelen en

MEERKERK - Wilt u vooral in de krant zetten, dat ik erg blij en dankbaar ben voor de opvang en
begeleiding, ma~'r vooral voor het geduld dat onze klanten met me in het begin hadden toen ik niet
alles goed kon verstaan en begrijpen. Zij allen hebbe~ hieraan m~egewerkt"fantastisch", aldus
mevrouw Gabriela (Gaby) van Meever (geboren Mlkulaskova) In zeer goed Nederlands met
enigszins Duits accent.

Op onze vraag waarom begonnen jullie en deze
/i.../j,,"~.aaag gold niet aIleen mevrouw van Meever
'..jj!l.ar ook haar man Jan!

",~,><,-9-Y

"Toen Gaby in 1979 uit Czechoslowakije n.aar
Nederland kwam en de taal niet kende en lets
te doen wilde hebben dachten we aan vrije
tijdskleding in betaalbare prijzen en zijn we de
Goed en Goedkoophal begonnen.
Hierdoor kwam Gaby in kontakt met mensen
en leerde zij erg snel Nederlands. Zij werd erg
leuk opgevangen en maakte snel kontakt met
allerlei mensen. We hebben nu de smaak te



-----" .. --

opvrijdag
•

Bij aankoop voor een bedrag
van! ]00,- of meer
onwangt u een' feestelijke
slagroomtaart kado.

Kom eens kijken naar de
Europese topmode voor kleine en
grote maten.
Voor alle bezoekers is er vrijdag tijdens
de opening een hapje en een drankje.

-

•. .'. 28 augUstus

Gorinchemsestraat - Meerkerk




