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Wordt gratis verspreid in Arneide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordelons,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.
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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZEVENTIENDE JAARGANG
VRIJDAG 13 NOVEMBER 1981

Uniek medisch gebouw
in Meerkerk

MEERKERK - Op onderstaande loto zlet U
een klein gedeelte van het ongeveer een maand
geleden in gebruik genomen praktijkgebouw
van de Physiotherapeut A.J; de Jong te
Meerkerk,

Met zijn medewerkster mej. A. Slob behandelt
hij hier alle niet organisehe klachten. Dus
behandeling van gewrichten, spieren enz., de
z.g.n. klachten over het bewegingsapparaat
van het menseIijk lichaam.
Door ruimtegebrek thuis moest de heer de
Joog naar iets anders uitzien. Het Gro'ene
Kruisgebouw waaraan reeds het medisch
gedeelte van de artsen is gebouwd was de
oplossing.
Aande andere kant van het Groene Kruis
gebouw bouwde de heer de Jong zijn praktijk

DIE PET PAST ONS
ALLEMAAL ...

TIENHOVEN - Deze bekende slogan varl de
Rijkspolitle werd 'op 30 oktober weer erg
aktueel. . .

Wat ~~:B:~~\''deer? Debewoners van Tienhoven
ginge", u!tJ Met z'n (bljna) allen.
Dus:'eer.()1:'~lestr'aat met lege huizen. Niemand
thulse.., "" de gelegenheid maakt de diel.
Gelukkig maar, iemand kwam op het idee de
politie (Groep Nieuwpoort) te waarschuwen f7n .
d!=ze zorgde spontaan voor verscherpte surveIl-
lance.' .. . . ',"'::,;:.,'.'
'n Idee voorU als u Uw ja:':irlU~se feestavond
van de buurtvereniging, h0tldt?, ,
Tip ook de politie, zij zijn:u dankbaar (en
achteraf u HEN!)
Die pet past ook U !!

Physiotherapie met 3 behandelkamers waarin
apparatuur zoals electriseerapparaten, U.K.G.
apparaten" .. Paraffinebak, ultra-geluidsappa
raten, laagfrequent stroomapparaten, tractie
apparaat, hoogtezon enz.
De Physiotherapieis gekomen na de'heil
gymnastiek en massage en wordt heden ten
dage erg veel toegepast. Het is het laatste
onderdeel in de gezondheids:lorg en is para
medisch.
De heer De Jong kan terecht trots zijnop zijn
praktijkgebouw en tussen zijn verhaal door
proefde- men dat het bestuur van hetMeer
kerkse Groene Kruis steeds positief is geweest
en hij veel medewerking steeds van hen heeft
ondervonden. ,
De samenwerking met de huisartsen is ook
zeer goed en dit komtalleen maar de patienten
ten goede.
Zo'n medisch centrum als in Meerkerk is uniek
voor een plattelandsgemeente~

Het hele medisch gebeuren onder een dak 
geweldig!

Grote tentoonstelling
Pluimvee- en Konijnenfok
vereniging "Steeds Hoger"

Op vrijdag13 en zaterdag 14 november hoopt de
Pluimvee- en Konijnenfokver. uit,Ameide
weer haar jaarlijkse tentoonsteHing te houden
in de kleine zaal van Het Spant.
Evenals vorig jaar is er een keur te zien aan
konijnen, kippen, duiven en dit jaar veer het
eerst cavia's.
Wie een tentoonstelling van "Steeds Hoger"
weI eens meer bezocht heeft, weet dat alles tot
in de puntjes geregeld isen dat het pluimvee
een lust voor het oog is en weldadig aandoet.
Vrijdagavond zal burgemeester Bakker om
± 21.00 uur de prijzen uitreiken.
Openingstijden: vrijdag van 19.00 - 21.00 uur

zaterdag van 14.00 - 21.00 uur

153 geldprijzen
in Sf. Nic. aktie

winkeliersvereniging
Ameide

Met 153 geldprijzen, totale waarde /7500,
Een St. Nic. kinderfeest met de nederlandSE
kampioengoochelen, 25 extra voordeelchequef'
en aantrekkelijke winkels met ,-in iederf
branche een uitgebreid assortiment,zal dt:
middenstand van Ameide weer vele mensen
trekken. Die St; Nic. aktie van Ameideisaltijd
groots vanopzet. In de verre omtreke.n. z...el.f.S.in..
de meeste,steden vind je zo'naktiemetzQvee}
prijzen niet. Een uitgebreid artikel. oyer he~

verloop van de aktie vindt u indeieJ<.,rant.

AankoIIlst Sinf Ni~()laas
in Lexmond peri~oot

LEXMOND- Ook Lexmorid bereidt zich voor
om Sint Nicolaasop waardige wijze tf'
ontvangen.
14 november om14.30 uur.a~riveertde Sint tne~
zijn gevolg per boot in de'jachthaven.
De muziekvereniging Kunst, LiefdeenVriend·
schap uit Leerdam zal het geheel. muzikaal
opluisteren.
In optocht gaat het per schimmel naar de
Sporthal alwaar burgemeester Hokkende Sint
zal toespreken,
Daarna blijft men gezellig in de Sporthal voor
de Talentenjacht, waara~n alle inwonen
kunnen meedoen.
De aktie.
Deze begint maandag 16 november en duurt tot
en metzaterdag 5 december. '
Bij iedere b de 10 gulden ontvangt men een
lot waarm en o.a. kan .winnen een
gasfornuis, If v en,. een crossfiets en
vele andere p

14 novem start
Winkelilktie Meerkerk

Erg vroeg iuit u-'zeggen.
Maar ja, het is toch waar.
Zaterdag 14 november om 'half 3 arriveert Sint
Nicolaas aan de loswal te Meerkerk.
De burgemeester zalde goedheiligman daarna
ophet Gemeentehuis ontvangen;
Na afloop van de rondgang trakteert de Sint de
kinderen bij' de 'muziektent
En dan' i~ er de grandioze aktie tot en met 5
december.
Bij iedere bestede 10 gulden ontvangt U een
bon waarop Uw naarn en adres moeten staan.
Er is een trekking ,'op28 november en eer
trekking op 5 december met geweldige geld
prijzen. Zie de advertenties.
Dus zoals U ziet een aktie die er zijn mag.



BIJ ONS

.088.0 warrtae aldie·
ZoaIs: Grijp uw kans, pak 'm beet en
nu van 75,- (v.b.) voor 49,- ENZ. ENZ.

nET BESTAAT N.L. NIET!
Wat wei bestaat is minder

kalkuleren. AT DOEN WIJ



2o-jarige
Drumband "Ameide"

hield geslaagde
feestavond

Netty Streefkerk
winnares van het solisten

concours
AMEIDE - Het bestuur en instrukteur v. d.
Berg van de drumband "Ameide" kunneD m.et
al hun leden op een geslaagd Solisten-concours
terugzien.
In tegenwoordigheid van mevrouw en burge
meester Bakker, enige opricht~rsvan de
drumband, oud-Ieden, auders en vele belang-

stellenden werd het solisti~choptre~en'sJ:ielaf-
gewerkt. '.. '" . .• '., .'
Praktisch alle:ledentraden solistisch op en
werden ingeleid door instrukteur Harry v. d.
Berg.. ••.• ..'
De oprichter en-oud,-vo-orzitt~rdeh~er,Crezee
huldigde 10 leden wegens hun dienstverband
bij de Drumband.
Corrie Oosterom;:5 jr.lid. Pief Bakker, 5.jr.lid.
Rianne Jongkind, 6 jr. lid. Frederika v. Dijk, 7
jr. lid. Neity Streefkerk, 7 jr. lid. Anne Streef
kerk, 11' jr. lid. Henk Stravers, 13 jr. lid. Ad
Boon, 15 jr. lid. Aart Streefkerk, 20 jr.lid. Leen
Streefkerk, 20jr.lid'., .
In zijn toespraak-blikte de Qud-vQorzitter voor
al op de eerste lOjaar terug. Hierin werden gro
te triomfen behaald. Men speelde in de
afdeling uitmuntendheid van de Kdn Ned. Fe
deratie. "Na vette jaren volgen vaa}{ magere

jaren".Zo oak bij de drumband "Ameide". Zo
als vQorzitter A. Boon het in zijn openings
woord zei - er waren tijden ciat we met 61eden
waren. Moeten we doorgaan of stoppen. We
zijn,~p,orgegaarl,al1us"o~rzitterBoon.
En alsjedil danhoort;danben ik trots en blij
voar zo'n bestuur waarvan er 41eden 13-15 en 20
jaar lid, zijn"aldus tleheer,Crezee.
Hierna· oritvingen;,zij'a~leneen oorkonde en
vroeg deheer Crez~e aan vooralde jongere
tambours deze }edeIl tot voorbeeld te nemen,
wafi.t zij zijn en waren de onmisbare steunpila
"ren van de drumband nAmeide".

Solistisch optr"den .
Het was een goed idee het solisten;.concours. De
circa 25leden die hier aan deelnamen waren in
3 groepen verdeeldalI)aar gelang het lidmaat
schap. Een ieder sloeg:een roffel en een ver
plicht opgegeven en'.zelf-ingestudeerd marsje.
Het geheel werd vlot afgewerkt en de jury be
staande uitde heten C. van Gelderen, A.
Holman en ,' ~ ~ hadden het moei-
lijkgeiien de diverse'categorieen.
p_i~slag'solistischopfreden
Groep A-Ieerling~n:

1. Anouschka den Hartog.
2. Gerlanda van Woezik.
3. Helma Rietveld.
GroepB-junior band
1. Arjan v.d. Berg.
2. Marco van Es.
3. Edwin Willemse
Groep C-senio:r band
1. Netty Streefkerk
2. Anne Streefkerk.
3. Gerda Plieger.
Hoogste aantal punten: Netty Streefkerk.
Huldiging mevrouw Lenie Str'eefkerk
N9.mens _de drumbapd ontving mf::!vrouw
Streefkerkeen prachlige plant.
",Wat jij voor onze vereniging al die20 jaar' hebt
ged8;an, is:geweldig. ,Kostuums makenenz. -Ais
blijkvan onze':enorme waarderingdezeplfint",
aldusvoorzitter Boon.
Ookmevrouw, den 'I-Iartog~Weeda (van 'het
b~heerdersechtpaar van het Verenigingsge
bouw werd in de bloemhu,lde,betrokkenvan
wege het immer:p:rettige gastvrouw zijn)

Deelneemster St. Nic. aktie.

b.g.g. 1298

voetbalvereniging

19,95.

PLIEGER

Handschoenenvoor het hele gezin.

Nu bijons eenbaddoekmet het stadhuis
van Ameide voor 15,95 (Leuk om kado
te geven).

Borduurkussen van

;,Ameide", nu slechts

~t=oOA.II'Kom gezellig in onze winkel zoeken uit
onze ruime kollektie kadoartikelen.

MEVR.
Nieuwstraat 2, Ameide, telefoon 01836 - 2051,

Voor
pakjesavond....•....
Goed gesorteerd In Wbl enbor-
duurwerk. .

~~~~,,~~~~~~~~~~~""~~~'''~~~~~~~~~~~
~. .' .. ~

~ U ZOu gewoon een ~
~ ~I Kappers-kado-tion I
~ kunnengeven. ~
~ Oat is natuurlijk artijd goed! ~
~ . . '" ~
~ Maar.......... misschien is het gezelliger om ~
~ een keus te maken uit onze ruime ~
~ sortering artikelen, he.tzij voor "HEM" of ~
~ voor ,;HAAR".· • ~

~ Er is altijd wei een passend geschenk. ~
~ ~
~ ~
~ ~. ~
~. ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~• •~ ~
~ ~
~ .. .. . . . . .~

~ ~
~ Wijadviseren u graag! ~
~ ~~ Ook een uitgebreide kollektie Wills. ~

~ make-up artikelen bij ~
~ ~

I KAPSALON DE WIT I
~ Molenstraat5, Ameide, telefoon 01836 - 1464. .~
~ ~
~ ~
~" ." "', ,,'" Deelnemer$int.Nic',aktie, "~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'~~~~~,"'~'''~~



Kinderboekenweek voor herhaling vatbaar
'\.MElDE - Op vrijdag 23 oktober reikte mevrouw Labrujere op haar eigen charmante manier de
vele'IJrijzen nit t.g.v. de kinrlerhoekenweek.
Veleouders waren hiervan getuige en waren evenals de kinrleren beiangstellend naar de uitslag.
l)e werlstrijd was doorrle stadsbibliotheek, in samenwerking met boekhandel Crezee georgani
ieerd. Dit in het kader van de kinderboekenweek, die van 7 tim 17 oktoher gehouden werd.

De 2e klassers bagen zich over een tekening die
gekleurdkon worden. Naar aanleiding van
deze tekening moest een verhaal worden
gemaakt. De animo van deze groep kon beter,
maar Katelijn Provoost en Elise Verhey gingen
met een mooie prijs naar huis.
De 3e en 4e klassers tekenden zichzelf en weI
zoals ze het Hefst zitten te lezen. Hier was nog
een kleine puzzel bij, ,
Winnaars: Germaine Plieger, Mariska Streef
kerk, Helena Kinds.
De opdracht van de 5e en 6e klassers was een
grote puzzel te maken.
Winnaars: Marcel Selier, Cora Verhey, Anjade
Zeeuw.
Nadat iedereen onder een enthousiast applaus
zijn of haar prijsin ontvangst had genomen en
op de foto was gegaan gingen allen tevreden

. a ts.

artikel geplaatst over het feit dat mevrouw
Riek Grijm 121/ 2 leiding gaf aan de Ameidese
Bejaardengymnastiek.
Op de fote de heer en mevrouw T. de Lange, die
namens alle leden een prachtig ingelijst
medicinaal herbarium aanboden.

Voor de lste klassers was er een kleurplaat die
op een bepaalde manier ingekleurd moest
worden.
Winnaars: Helga Walop, Neline van Gort,
Sandra de Kruyk.

Mevrouw RiekGrijm
en de

Bejaardengymnastiek
In ooze vorige Wegwijzer hebben wij eell

Dekleuters moesten een doorelkaar geplaatst
plaatjesverhaal kleuren en in goede volgorde
op'plakken.
Wlnnaars waren: Willeke Weeda, Ester Baars,
Ernst Naarden, Annet de Haag.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM
VOORZETRAMEN

MONSTER EN FOLDERS
VERKRIJGBAAR IN ONZE WINKEL

Zoekt u nog een leuk kado?
Kbrnt u dan even binnen kijken,
we hebben naast de huidver
zorgingsprodukten ook een leuke
kollektie moderne goudkleurige,
lange oorbellen vanaf 15,90 tot
114,-, Armbanden, kettingen,
sjaals vanaf 14,- tot 127,50.
Eau de toilettes, o.a. Nina Ricci,
Ana'isAna'is, 0 de Lancome.
Aftershave, o.a, Paco Rabanne,
Dior,
Zepen, o.a. Dior, Nina
Woods of Windsor.
Badzouten enz. vanaf 9,95 to
149,95. ~

Normale winkelsluiting tijden. F,
.-:-"-"---'

iJ
SCHOONHEIDSSALON

J. Lauret-Bastlnc
Lekdijk 42 Ameide TEL. 01836 -1937

Deelnemer St. Nic. aktie

~~

I DUUR GAS? I
IDUBBEL GLAS! I

~ Mevr. ~
~ ERKELENS-LANGERAK ~
~ VERF - BEHANG - ZONWERING ~
~ Broekseweg 3 - Ameide Telefoon 01836 - 1725 ~

~



Echtpaar de Groot
vierde

55-jarig huwelijk
AMEIDE - Op 22 oktober hebben de heer en
mevrouw de Groot herdacht dat ze elkaar 55
jaar geleden het ja...woord gaven. Ze vierden,dit
heuglijke feit met hun naaste familieleden in
"Open Vensters".
Bruid en bruidegom zijn beide raseehte
"Termeienaren", De heer de Groot is geboren
en getogen op de Zouwendijk 330A. Nadat ze
getrouwd zijn, heeft het eehtpaar 34 jaar op de
Zouwendijk 79 gewoond. In 1960 zijn ze naar de
Prinsengracht verhuisd. Op 28 september 1975
hebben de heer en mevrouw de Groot hun
intrek genomen in "Open Vensters".

De heer" de GrOotheeft in de griendem gewerkt;
hij was claar mandenmaker. In de zomer zat hij
oak nog in het fruit,om wat bij te verdienen.
Bij vele inwoners van Ameide is de heer de
Groot natuurlijk bekend als kolenhandelaar
bij de kolenbond "Eendracht maakt macht".
Toen de heer de Groot in 1955 bij de kolenbond
kwam, telde de bond 80 leden, toen hij. er in
1976, na 21 jaar dus, wegging, was dil aantal
gegroeid tot 150!
Het echtpaar de Groot heeft 3 kinderen, 7
kleinkinderen en zelfs al 2 achterkleinkin
deren. De heer en mevrouw de Groot zitten nu
al weer ruim 6 jaar in "Open Vensters". Ze
gaan sarnen 3 keer per dag koffie drinken en als
er bingo is, zijn de heer en mevrouw de Groot
er zeker te vinden. Oak op de zondag
avonden is het echtpaar van de partij.
Kortom, bruid en bruidegom hebben het na 55
jaar nog steeds heel gezellig met elkaar!

Fotowedstrijd
AMEIDE - Vrijdagavond 20 november om
19.00 uur staat het raadhuis van Ameide voor
iedereen open om de fototentoonstelling te
bezoeken.
Voor deze wedstrijdkan men nog tot zaterdag
14 november foto's inleveren bij de volgende
adressen: H.v. Arkel, l{erkweg 28, tel. 1613,
H. Botter, Hazelaarlaan 54, tel. 1424, fa. Crezee,
Dam 6, tel. 1229.
De foto's moeten voorzien zijn van naam, adres
en leeftijd, ermogen max. 3 foto's ingeleverd
worden met een max. formaat van 30 x 40 em.
Openingstijden vande tentoonstelling zijn:
vrijdagavond 20 nov.: 19.00 tot 21.30 uur,
zaterdag 21 nov.: 10.00 tot 16.00 uur, dinsdag 24
nov.: 19.00 tot 21.00 uur, woensdag 25 nov.: 19.00
tot 21.00 uur, vrijdag 27 nov.: 19.00 tot 21.00 uur.
De prijswinnaars kunnen voor vrijdagavond 27
november een berieht ontvangen om hun prijs
in ontvangst te nemen. De foto's worden door
het publiek beoordeeld alsook mede door
fotografe Niestadt.
Bij voldoende belangstelling kunt u ook 3 dia's
inleveren voor beoordeling,

Stel nu zelf uw
prive postpapier

samen !
Keuze uit div. kleuren post

papier, dubbele korresponden
tiekaarten en enveloppen

4 10
AL VANAF ,

~Tijdens de
Sint Nicolaasaktie
iedere dag een
nieuwe aanbieding

Koopt u een deken?
Gratis een sierkussen

Koopt u een matras?
Gratis een bijpassend hoeslaken
Koopt u een club, met stof of lederen bekleding?
Gratis een voetenbankje

ZIE ONZE ETALAGES YOOR NOG
MEER AANBIEDINGEN .

Een toonzaal van 2000 m2 staat ter beschikking
in Vianen.

Stigter'5 WONINGINRICHTING
J.w. van Puttestraat 6-8, Ameide,tel. 01836 - 1501
Koestraat 101, Schoonhoven, tel. 01823 - 2450

Deelnemer St. Nic. aktie

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

mw. S. Albada-van Etten
Kwakernaak 9 - Nieuwland - Tel. 01837 - 2112

Behandeling Yolgens afspraak

Depositaire: dr. Eckstein en Lady-Rose.

HOllTINDUSTRIE LOPIK B.Y.

vraagt voor de timmerfabriek met ~poed

Machinaal
houtbewerker

Goede bekendheid met frai~en i~ een
verei~te.

Aanmelden dagelijk~ op kMtoor:

Houtindustrie Lopik B.Y.
1e Industrieweg 5, Lopik. Tel. 03475 -1467 of 2028, of's avonds na

·telefonische afspraak.
...



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •: Laat Sint de donkere dagen gezellig maken. :
• •: Wij hebben voor u een grote sortering hang-. wand en staande verlichting in vele maten en modellen. :

• Maak gebruik van onze voordeelcheque. •
• •• Zwart/wit en kleuren TV's, radio's, platenspelers, cassetterecorders en combinaties •
: in de nieuwste modellen en toch aantrekkelljk geprijst. Landel ijk erkend :
: Elektrotechnisch Bureau :
• Ook het huishoudelijke wordt door ons nlet vergeten. •
: Van strijkijzer tot wasautomaat en van broodrooster tot elektrisch fornuis. :
• Alles van eerste klas merkartikelen. •
• •• •• •• •• Vergeet u vooral de Sint Nicolaas aktie niet, •• •• u weet het toch: VROEG KOPEN •
: VERGROOT UW KANS OP EEN PRIJS :
: AANMERKELIJK. II ..• •• •
: Deelnemer St. Nic. aktie '. . ,,' :

• • • • • 01836 - 1232 - J. W. v. Puttestraat 73 - 01836 - 1614 :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rollei300AF

Normale prijs 329,-

CREZEE PRIJS 299,·

Seizoen
aanbieding
Rollei
projektoren

Normale prijs 278,-

CREZEE PRIJS 249,·

Volautomatische dia
projektor voor universeel
magazijn, automatische
scherpstelling, ingebouwde
dia-vieuwer, afstandbe
diening.

Rollei355A
Gelijk aan 300A, past rond
magazijn in van 80 dia's.
Ingebouwde afstandbe
diening, scherpstellen d.m.v.
wipschakelaar op de
afstandbediening,
enkelbeeldprojektie d.m.v
enkelbeeldadapter, vakje
voor reservelamp.

l!"------------~,.

Voorsti"aat 21
Telefoon 01842 ~1650

GROOT - AMMERS

RICOH
A new trend In time

HARRY MULDER
JUWELIER - HORlOGER

Van Ricoh. In een
sobere stalen kast
met double rand.
De schakelband is
van dezelfde kom
binatie.

Quartz
voorMannen,

~i~~:..1i...
Ci~?ScfJragazine

Sinds kort is er een
nieuwe kollektie foto
multo banden binnen.
Verkrljgbaar met diverse
inhouden van wit, zwart,

bruin met spinragvel
ertussen.

Ook verkrijgbaar in
zellklevend.

Boekhandel Crezee,
Dam 6, Ameide.

PEDICURE
MEVR.

Wilschut
Om gezondheids
redenen zal ik de
maanden nov. en
dec. nlet werken.
Plaatsvervangster
in Ameide mevr.

de Wit,
tel. 03474 - 1502.

Plaatsvervangster
in Meerkerk

mevr. Verboom,
tel. 01837"1751.

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND- en VAHIENSVLEES ult elgen
slachterl)

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838-12~4 - Noordeloos

Reserveren is gewenst.

Sp"iatfea,."~

,,9J.93~'

-...:4

~
Botersloot 1- Tel. 01838 -1969

4225 PR NOORDELOOS
~

!c .. ,



Sint Nicolaas-tekenwedstrijd van
de Winkeliersvereniging Ameide

.

Lever deze hele bladzijde in bij boekhandel Crezee in Ameide
voor 26 november en maak kans op de prachtige prijzen.

De uitslag van de tekenwedstrijd is zaterdag 28 november,
tussen 16.00 en 17.00 uur in Het Spant tijdens hetKinder
St. Nicolaasfeest.

NAAM: .

ADRES: .

LEEFTIJD: ; .



GRATIS

SCOTCH TAPE
AANBIEDING

Bij 4 rollen tape ontvangt u
een tafelstandaard

doortrekking van de Pr.Marijkeweg naar de
Zouwendijk. f 400.000,- subsidie is reeds
toegekend voor de aanleg van een fietspad.
AIle raadsleden zijn vdorstander van een
~ietspad, maar grotendeels tegen een 5e
Invalsweg naar Ameide wegens vergroting
verkeersonveiligheid. Ret voorstel van B & W
om voorbereidingsbesluit te aanvaarden wordt
aangenomen;
Later kan men over een. weg nog beslissen.
Subsidie Herv.Jeugdraad
v.d. Berg en Provoost vonden kontributies
v-reselijk laag en dit zal men eerst moeten
herzien. "Er moet een redelijke eigen bijdrage
k.~men. Ret betreft doelgroepen, die gericht
zIJn".
Versluis en weth. de Kruyk waren warme
pleitbezorgers voor toekenning subsidie. Lei
ding doet aIles pro-deo en ouders geven
indirekt bijdragen.
Versluis: "elk subsidie verzoek moeten we
bekijken naarde aktiviteiten. Bij aIle levens
beschouwelijke verenigingen hebt u kritiek.
De overheid is er voor· iedereen. Het is
vormend werk en geen zieltjeswinnerij".
~e burgemeester weerlegde diverse opmer
kIngen van de Raad: "Kollege waardeert dit
vrijwilligerswerk" .

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

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

UITLATEN

1 jaar garantie

de Zodeslagen 7 - Ameide
Telefoon 01836 - 2280

SPECIALE
GEMONTEEROE
PRIJZEN ! ! ! !

Voor aile merken 2280 bellen en wij kunnen
u meer vertellen!

BANDEN

Elektronisch
gebalanceerd

gemeenschappelijke vDorziening en niet onder
saldireservej zwembad".
Provoost: "a15 we niet inv€'steren ben ik oak
tegen reservering, we zouden aIleen deel
nemen bij een expl. tekort tot f 60.000,-".
Burg.: "we blijven nuchter en we gaan niet
potverteren" .
Vernieuwing ,biljart
v.d. Berg wilde bij dit punt de subsidie ver
leningen in zijn totaliteit strenger gaan
bekijken. Dit werd niet door iedereen be
grepen waardoor er even een vinnig debat
ontstond.
Subsidie C.P.B.
Provoost en v.d. Berg hadden kritiek op deze
aanvraag en stelden diverse vraagtekens.
Na uiteenzetting door burgemeester Bakker
bleek dat het voor kaderkursussen bestemd is.
C.P.B. wi! daardoor eigen aktiviteiten ver
graten.
Versluis: "wij hebben oak bedenkingen. Laten
we de aanvraag honoreren, deze dateert al
vanaf maart.
v.d. Berg: "we moeten initiatieyen C.P.B.
toejuichen, doch volgend jaar kostenbegro
ting overleggen".
Sticbting klubbuiswerk
Deze slichling krijgt f 2500,- voor gewone
aktIvIteIten. Komt er een tekort op vakantie-
aktiviteiten dan zal dit worden herzien.
Uittreding nit Stichting Samenlevingsopbonw
AIleen Provoost is warm pleitbezorger om lid
te blijven. Rest van de Raad heeft geen
behoefte hierover te discussieren.
Toegangstrap Gemeentehuis
Rier kwamen de stemmen goed bij los.
Ret zal op aIle manieren behelpen blijven.
Trap is nu erg moeilijk te beklimmen voor
oudere personen. Bedrag en rendement zullen
in geen verhouding staan.
Veenvl~et.had .vooral kritiek dat men geen
enkel InzIcht In de kosten had. "Ruim
f 16.000,- is toch veel le duur".
Toch wordt het voorstel met 5 tegen 2stemmen
aangenomen. Tegen stemden Provoost en v.d.
~erg wegens te geringe verbetering en zouden
hever een doordachter plan hebben gezien.

Voorbereidingsbesluit ~r~.~M~a~ri~j~k~e~W~e~g;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Het betreft eventuele realisering van een

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Autobedrijf

FA. VAN ZESSEN

AMEIDE - De publieke tribune van het
Stadhuis was ook deze keer weer vol publiek
waarvan deze keer opmerkelijk vee] dames.
Naar men. ons mededeelde voIgt het meren
deel de V.O.S.-kursus.
De agenda telde zeer veelpunten. De C.D.A.
fraktie was niet debet aan het feit dat de
vergadering zo lang ging duren, zij hielden
a~~es kort en zakelijk. Enig vuurwerk ontstond
bIJ het punt subsidie verlening en hetbel'aardenbilj art.
Al e raadsleden waardeerden de gift van
f 25.000,- van het Koninklijk Aannemers
bedrijf Woudenberg. Ook de heer Provoost,
d~ch deze wenste de aantekening van tegen te
ZIJn.
Gift Woudenberg
B & W hadden evenals de Raad veel waar
dering voor de gift.
Versluis en v.d. Berg vonden het een royaal
gebaar en waren trots op zo'n bedrijf in
Ameide. Waren blij dat B & W niet over een
verfraailng van een plein zouden denken
zonder voIledige inspraak van de Raad-, be
woners en fa. Woudenberg. Het moet een
historisch verantwoord geheel worden.
Provoost wi! nooit een gift van een 'bedrijf
aanvaarden. We moeten met de Rijksbij
drage kunnen uitkomen. "AIs Woudenberg
geld over heeft dan moet men dat ten goede aan
het eigen bedrijf laten kamen. Ik zal echter het
eventuele plan positief benaderen", aldus
Provoost.
Schoollogopediste
De gemeente Ameide gaat voor 10 uren voor 1
jaar onderdak bij Meerkerk en blijft t~n aile
tijde vrij. Zal zich echter als loyale partner
ppstellen.
Zwembad
B & W denken dat het verwarmde zwembad
voor de Koekoekswaard te veel investering
vraagt Lv.m. energiekosten. AIle leden zijn blij
met deze duidelijk uitspraak en dat men niet de
weg voigt als in Meerkerk.
Versluis: "reserveer voor zwembad op de post

Vit de Raad van Ameide
van 5 november

1979
1978
1977

AANGEBODEN AUTO'S:

** ************ MITSUBISHI LANCER GL *
4-deurs auto met LPG ** 3e maand 1981 ** ruim ** 15000,- ** onder de nieuwprijs *

************TEVENS
Citroen Dyane
Opel Kadett (LPG)
Ford Escort

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OP GEBIED VAN

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALTIJD OP VQORRAAD.

Door rechtstreekse invoer de scherpste
prijzen.

* Onbeperkte gara.ntie" en service.
* Geheel Nederiand is ons leverings
k gebied.
* Eigen vervoer.
* Een hecht team vakmensen die weten

wat zedoen.
* Vrijblijvend prijsopgave zonder ver

plichting.



JA DAAR DOET U

GROOT
GROOT VOORDEEL MEE

Halla Jan,
Jouw kaart met ballon hebben wij
afgelopen week bij ons in het land
gevonden.
We wonen op een boerderij moet je
weten, en mijn man liep over het land om
te kijken hoe nat het was, en zodoende
jouw ballon gevonden.
Ret kaartje was natuurlijk vreselijk nat
en smerig, zodat we eerst de naam
nauwelijks konden lezen. Maar we hopen
dat het goed terecht komt. Wij wonen in
de Wieringermeer dat is een polder waar
hoofdzakelijk boerderijen zijn, we heb
ben 4 dorpen, wij horen bij Wieringer
werf·
Als we goed op de kaart hebben gekeken
wonen we recht boven jullie, onder de
afsluitdijk en tegen het IJsselmeer aan,
onder ons ligt Medemblik.
We hopen dat er nog een prijsje voor je
aanzit.
We wensen je dan ook veel geluk.

Rartelijke groeten.
W. Sijtsma
Oostermiddenmeerweg 23
1771 RR Wieringerwerf N.H.

zondag 25 oktober 1981

SLlJTERIJ-WIJNHANDEL

't FORTUIN*!!!!!

Jan Jnngkind .11'. ontving een bri.ef van de
\"indstpr met de geheel verfomfaaIde ballon
kaart.
Deze brief vanden wij zo leuk dat wij hem
hiernaast geheel laten volgen.

De derde prijs - een platenbon van f. 25,- ging
naar· Joke den Oudsten

Hogewaard 12
Ameide

Er werden in een plaats vier ballonnen tpgelijk
gevonden. Het lot besliste als voIgt:
vierde prijs - een .1aarabonnement op een
jeugdblad naar keuze Martin van del' Ham

Bordenweg 2

vijfde prijs - een schetsboek met verfdoos
Efi Muilwijk
Dam 9
Ameidf>

am de 2 OVt'l'igen niet teleur te stellen werden 2
tl'oostprijzen beschikbaar·gesteld:
schetsbopk Jeroen Erkelens

Broekseweg 3
Ameide

sclwtsbopk Jan Jongkind
Schans 10
Ameide.

In gevallen \\"aarin toe\'allig meerdere bal
lonnen op dezelfde plaats gevonden \,·erden. is
door loting beslist.
De gelukkige prijswinnaars zijn:
eerste prijs .~ een fietsPaul de Groot

Industrieweg 4
Ameide

Directeur
A.W. Woudenberg reikt

de prijzen uit!
In het kantoor '-3n Wandenberg werden
donderdagmiddag 5 llo\:emberop feestelij.~e

wijze de prijzE'l1 van de ballonnenwedstrlJd
bekendgemaakt en uitgereikt door Diredeur
A. W. Woudel1berg.
De prijswinl1aars werden getracteerd op
limonade met chips en ge\'ulde koeken. waarna
bekend gemaakt werd wie welke prijs ge
wonnen had.
Direktie-s{'cretaresse me\'rouw Westerwaal
hee-tte de kinderen en ouders welkom.
Naar verhouding zijn er. weinig kaartjes
teruggekomell. De meeste werden ge\'onden in
de kop van Noord-Holland.
Vermoedelijk zijn jammer genoeg de meeste
ballonnen in zee of het IJsselmeer terecht
gekomen.
De beoordeling van de prijzen vand plaats op
\Yoensdag -1 november op het kantoor van
Woudenberg. onder het \\'aakzaam oog van een
.iur~;. bestaande uit de vie~ sc~~olhoofden \"(m

resp. de open bare en chnsteh]ke kleuter- en
lagere scholen en namens het aannemers
bedrijf Woudenberg. de heren A.W. Wouden
berg. A.M. den Oudsten. G.A. Kersbergen en
me\'fOU\\" H.K. WesteI'waal.

*

tweede prijs - een draagbare radio
Helga Walop
Iepenlaan 27
Ameide

Omdat zo\\'el de ballon van Paul als die van
Helga gevonden\ v.:erden in dezelfde plaats,
heeft het lot beslist wie de eerste en wie de
tweede prijs kreeg.

Deelnemer St. Nic. aktie

A. PUEGER-DE KRUYK
Fransestraat 12, Ameide
Tel. 01836 - 1754

Glaswerk, mooie serviezen, rookwaren,
geschenkartikelen en delicatessen zoals:
noten, chocolade en vruchtjes voor uw
pakjesavond.

Naast, uiteraard onze wijnen, hebben wij
ook:

(\Ioo,hee" jaap very",)

J'w. v. Puttestraat 2, Ameide, tel. 01836-1356

Van groot tot klein fleurige, gemengde droogboeketten

25% KORTING
Nu EKSTRA veel goede kadoartikelen

Van Woerden aardewerk-rozenglazen.
Goedkope droogstukjes (al vanaf 6,75)

Opgemaakte sChelpen, spreekwoorden op glas, orginele
etsjes van kruiden

Bloembollen, paradijs (ekstra geprepareerd),
Amaryllus bollen (div. kleuren) en eksklusieve kaarsen.

Deelnemer St Nic.aktie



Garage Hamoen
in nieuw pand

Open Huis 19-20 en 21 november

AMEIDE- Het ko~tte wei enige moeite om
Thea Rozendaal, eigenaar van Garage Ha
moen, te spreken te krijgen en van hem enige

. gegevens te ontvangen over het bijna gereed
gekomen nieuwe garagebedrijf.
Thea, een rustige en steeds zichzelf blijve~de
ondernemer met durf, aan wie de tegenslagen
ouk niet voorbij gegaan zijn, heeft tach ,de
ondernemingsgeest om samen met zijn vrouw
Truida en 15-jarige zoon Hans (die naar wij
dachten weI in het bedrijf zaI komen) een
geheel nieuw pand te laten bouwen.
De oorzaak hiervan is natuurlijk de brand in
maart 1980.

In mei 1945 trad Theo in dienst bij garage
Hamoen. Toen aIleen nog een autobedrijf. In
1948 verkr.eeg garage Hamoen het dealerschap
van Mc Cormick International tractoren.
In juli 1962 nam Theo Rozendaal het garage
bedrijf over en ging hij eerst 's avonds en
's nachts studeren voor de vereiste diploma's.
Daar Thep goed kon leren werd het Patroons
diploma in zeer korte tijd behaald mede dank
zij zijn technische kennis.
Hij ging zich vooral toeleggen op de verkoop
van tractoren en verkreeg ook nog het dealer
schap van Claas opraap- en doseerwagens.
Bovendien legde hij zich verder toe op de
andere veeteelt- landbouwwerktuigen en al
lengs werd de orozet in landbouwmachines
groter.

Toen kwam de brand!
"Ik kon twee clingen doen, ophouden of etgveel
gaan investeren, Ik heb vaar het laatste
gekozen. Doorslag voar mij gaf de immer fijne
relatie met mijn klanten, die mij in mijn
moeilijke periode niet afvielen. Ik zou dit als
een'soort verraad gevoeld hebben. Ook mijn
vrouw wenste dat ik doorging en mij n' .loon
Hanskrijgt steeds meer interesse in de zaak".
aldus Theo Rozendaal. En hij vervolgt: "De
klanten stonden voor 100% achter mij,- in mijn
moeilijke periode; iedere keer nog ervaar ik dit
als iets geweldigs. Zij hebben ons gesteund en
de moed gegeven om door te gaan.
Snelle ontwikkeling
Door de snelle ontwikkeling op landbouwge
bied is ook ons bedrijf meegegroeid en
uitgebouwd. De akkommodatie is nu erg
verbeterd ~n we bezitten nu een ,gekonsen
treerd magazijn. Dit· .zal prettiger' en veel
ekonomischer. w~rken.

Het bedrijf
Hierna laat Rozendaal ons het nieuwe gebouw
zien. Het gedeelte van de sITleerbrug is
gebleven, de rest is herbouwd.
Een grote moderne garage verdieping, daar
onder een groot magazijn, en showruimte, en
weer daaronder nog eens magazijnen voor
onderdelen.
We zien enorme grote banden voor tractoren
staan en vragen terloops wat deze kosten. Wat
denkt u? f 1990.- en een stel kleinere f 819,
We hebben respekt voor iemand die met vol
vertrouwen de toekomst tegemoet gaat en dit
met zijn 8 personeelsleden zeker zal weten te
klaren.
18 november zal in kleine kring, het bedrijf

geopend worden en de familie Rozendaal en
het personeel hopenu op 1~-20 en 21 november
te mogen begroeten op hun Open Huisdagen
(zie advertentie in dil blad).

Uitslag ballonnenwedstrijd
Paardenmarkt van de

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

te Ameide
In totaal zijn er 51 kaartjes terugontvangen; al
deze kaartjes zullen aan iedereen worden
opgestuurd, omdat op veel kaartjes wordt
gevraagd door de vinders of zij mogen horen of
er een prijs mee is gewonnen.
De ballon die de grootste afstand heeft afgelegd
is gevonden in Harneln -West Duitsland.
De uitslag luidt als voigt:
Ie prijs f. 50,- Cora Verhey, Aaksterveld 48
2e prijs f. 25,- Erwin v. Gelderen, Prinsengr. 43
3e prijs f. 10,- Wilco Rietveld, De Schans 3
4e prijs f. 5,-Jan v.Kleef, Mandemakersstr. 20
5e prijs f. 5,- Sjaak, Doelakkerweg 3
6e prijs f. 5,~ Heidi Bijleveld, Hazelaarlaan 58
7e prijs f. 5,_ Diane de Kruyk, Doelakkerw. 33
8eprijsf. 5,-Marielle v:d. Poell Broeksew. 58
ge prijs f. 5,- Rene Baars, Doelakkerweg 41
10e prijs f. 5,- Claudia Bor, Sluis 17
AIle prijswinnaars kwamen uit Ameide.
De prijzen kunnen worden afgehaald op het
kantoor van de Nederlandsche Middenstands
Spaarbank, Voorstraat 6, Ameide.

CREZEE AMEIDE

KANTOORINRICHTERS
VAN HUIS UIT !

onze verlegenwoordiger
komi graag eens bij u langs.

~###"#'##"""""""""#""""'#'#""""'~#",###,#"",##"#""",#"""####¢',,,,,######,~##########'######"""~###"~~

~ IEDEREEN MOET BEZUINIGEN, MAAR ALLES WORDT ~
~ TOCH STEEDS DUURDER e. -( ~
~ MESKER BEWIJST DAT HET OOK ANDERS KAN "-0 ~ ~
~ PRACHT BADHANDDOEK HEREN OVERHEMDEN EIKEN EETKAMERSTOEL ZADELZIT ~
~ 7,25 per sluk 4 voor 25,- UN118,50 massief NU 209,- ~

~ " , f. U 'II, IN KLEINMEUBELEN IN RUIME SORTERING ~
~ KLEINE RUiTJES ~

~ HEREN OVERHEMDEN ~

~ ALLE HEREN SOKKEN NU 25,- ~
~ EN ANKLETS S ~
~ 1,-per paar KORTING .~~lS_S1\\O"0~S ~
~ S"I'y.f." f."t. esker ~
~ ALLE FLANELLEN LAKENS soy. Sf.1S, 0'''· eubelen ~
~ 1- en 2 persoons en litsjumeaux l~~f."Of.SS"'S f k ~
~ 2,50 per stuk KORTING ,,'f.U'IIf. anu a luren ~
~1##I#I~""#"""##""##""#""'####II"""'c,,"'."""'#"""##'#"~#"""#I####"""#'#"",,#########,,#"#",#"'c'c,,,##.~



Trui, prinses van Oranje
Hoewel een niet onaanzienlijk dee} van de
Nederlandse vrouwen met deze naam getooid
door het leven gaat, is het nog nietvoorge
komen dat een telg nit de Oranje-dynastie met
deze naam begiftigd werrl. Desonrlanks was dit
volgens een inwoner van Tienhoven het
antwoord op de vraag naar de namen van het
jongste kind van Prinses Christina en Jorge
Guillermo.
Arie van der Lee hakte ze nog bruiner. Op de
vraag hoe Dud de oudste inwonerofinwoonster
van Tienhoven is, werd als antwoord bekend
gemaakt: 88 jaar. Waarop Arie van der Lee
reageerde met: Er is wei iemand die ouder is,
maar die is al jaren dood.
In een welkomstrede van diezelfde Arie kwam
nog zo'n goeie voar: Oak vinden wij het fijn,dat
de loco-burgemeester van Tienhoven, met zijn
vrouw, meegaan. Anders hebbenze nooit zin
om mee te gaan !
Tienhoven groeide deze avond in de verbeeI
ding van sommigen tot een inwonertal vari
erendvan "vlak duzend" tot 30,000 inwoners.
En wist U, dat Napoleon nog altijd president
van Frankrijk is?
Waat draait dU alles nu om: WeI, de inwoners
van Tienhoven er~aren op sommige momen
ten, met name tijdens Oranje-feesten. het
gemis van een buurtvereniging. Afgelopen jaar
kwam tijdens het vieren van Koninginnedag
het lumineuze idee op om toch maar eens iets te

doen om de onderlinge band wat te ver
stevigen~

Zo groeide het idee, en even.zeer het aantal
enthousiaste Tienhovenaren, om eens een
gezellig avondje uit te gaan.
Langzaam maar zeker nam het plan vaste
vormen aan totdat het verlossende woord viel:
Bowling. Zo stond op 30 oktober om 6 uur een
bus klaar die 53 enthousiaste mensen weg
bracht. De reis voerde 'naar Family Land in
Hoogerheide (NB). Daar aangekomen werd na
een smakelijk diner elkeen gescheiden van zijn
of haar wettige bloedverwanten en startte het
bowlingfestijn.

De problemen mette kleine gaatjes in de ballen
(of zijn het te dikke welvaartsvingers?) waren
niet te tellen, desondanks slaagde de
T.B.V.B.P.T. (Tienhovense Bond Van Bowling
Punten Tellers; voorzitter GQrrit den Oudsten,
donaties van harte ,welkom), erin een eind
overwinnaar te bepalen; Gijs Versluis. Wel
voldaan keerd,e het Tienhovense yolk terug, om
thuis gekomen de prijzen te verdelen welke
beschikbaar waren gesteld door de fa. Leen v.d.
Leeden en cafe Bart de Lange.
Na jaren in het 'vergeetboek te hebben gestaan
is zelfs het enige, echte, originele en onver
valste TienhovenseVolkslied weer ontdekt,
maar daar confronteren de Tienhovenaren u
IatE;r nog weI mee.
'n Grandioos festijn, de thuisblijvers hadden
weer eens ongelijk.

Eerste steen gelegd door
loco-burgemeester

A.G. de Kruyk
voor het nieuwe

Tennisklubgebouw
AMEIDE - Vrijdag 6 november om '19.00 uur
legde de loco~burgemeesterA.G. de Kruyk de
eerste steen voor het nieuwe klubgebouw van
de ruim 180 leden tellende tennisvereniging
"Meihoven".
De eigen leden bouwf:m het -Chibgebouw.
In april 1982 hoopt men alles klaar te hebben en
dan zal er getennist kunnen worden op de twee
nieuwe kunststofbanen.
am alles te kunnen bekostigen is er een zeer
aktieve commissie.
De aktie die nu van start gaat is viermaal een
verloting met geweldige geldprijzen.
Twee dagen na de lotenverkoop vindt steeds de
trekking plaats in Het Spant.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~''''~~~~~~~~~~~~

~ U'" ~~ WI t gezellig een ~

~. passend geschenk ~
~ ~

~ uitzoeken? ~
i i
~ ~
~ Korn dan onze ruirne sortering eens ~

i bekijken, want voor een geslaagd kado ~
i natuurlijk naar ~i ~

i D G t' ~~ e roo 5 I
~ TECHNISCH BEDRIJF B.V. ~
~ Molenstraat 10 - Amelde - Tel. 01836 - 1262 ~
~ ~
~ Deelnemer St. Nic, aktie ~
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Denk aan die brandweerlieden! Voor een goede
Kranten plegen altijd vol te staan met zeer belangrijk nieuws.
Dat hele belangrijke nieuws is zelden lenk. Het gaat over landen die kwaad zijn op
andere landen. Over kritiek die altijd overa} op geleverd moet worden en over
verontrustende ontdekkingen die het milieu of de volksgezondheid bedreigen.
Kortom, een en al agressie en achterdocht.

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

En dan ineens een foto met bijschrift op de voorpagina van mijn krant waardoor ik
even echt ontroerd ben. "Baby J;1et op tijd gered nit vuurzee" staat er boven. Op de
foto twee verlegen naar een baby in een bedje kijkende brandweerlieden. Het was
niemand gelukt de baby nit het als een fakkel brandende huis te redden. Met
persluchtmaskers op slaagden de brandweerlieden erin de baby met wiegje en al
uit het huis te krijgen. Het wiegje was al zwart geblakerd. Verder zegt het
bijschrift: "Na de reddingsoperatie konden de brandweermannen hun emoties niet
de baas en barstten in snikken uit".
Twee grote sterke mannen die in huHen uitbarstten na de reddingvan een klein"
mens. Is dat belangrijker· dan de boosheid van Zweden, of belangrijker dan de
kritiek op het gelijmde kabinet?
Dat weet ik niet, misschien niet, maar dit bericht schoof het andere nieuws even
naar de achtergrond. En dat is wei belangrijk.
Ais intens menselijke reacties ons nog raken dan moeter toch in ons allemaal een
stukje verwantschap zijn met die twee brandweermannen. Dan moet dat toch
betekenen dat niet iedereen al die agressie en die achterdocht wH. Dat gevoel zou je
vast moeten kunnen houden. Die ontroering en die dankbaarheid die hoopvol
maakt. Op momenten dat je het dan helemaal niet ziet zitten dan denk je gewoon
even: "Denk aan die brandweerlieden!"

Schrijf of borduur dat gewoon onder die spreuk die in zoveel huizen hangt:
"ACHTER DE WOLKEN SCHIJNT ALTIJD DE ZON"

Margriet Vansluis.

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73,. teL 01843-1233, Lallgerak

Blj Bakkerij Pellikaan

Roomboterletters 
Speculaaspoppen -
Hanen - Appelbollen - Stroolgoed
Grote sortering voor de schoen

J. W. van Puttestraat 31 - Arnelde
Telefoon: 01836 - 1379 Deelnemer Sint Nic. aktie.

i······················..···························..···················································1
• •I Elektrotechnisch Bureau :
• (Landelijk erkend) :
: Wij hebben een grote ervaring op het gebied van: :
• •! * NIEUWBOUW, UTILITEITSBOUW I
• •
: en RESTAURATIE WERKEN :• •• •: Is datwat u zoekt, neem dan vrijblijvend kontakt met ons :
! op! I
• •• •! In onze winkel hebben wij alies op het gebied van I
• Elektrotechnische- en elektrische huishoudelijke artie •• •: • kelen, radio, T.V., verlichting enz., enz. :

• •: .• •• •i &. Yf~~~~~~~: :::::~~~ gi~~t i~~~ '. .!
..........................................................................................................

Banden
20/50% kortlngl

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

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

Onderhoudsbeurt
Aile merken.

Schokdempers
Gratis test-montage

-----------------,
Uitlaten

1e kwallteit. Gratis montageI I
I
I
I
I
I

•VIABAND B.V.•
VIANEN HOFPLEIN6 I
TELEFOON 03473 - 71507-75006 .I'-- -------- _.--- _. _.-

r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L



Onze regio slagers zijn
toch geweldige

vakmensen!
. De slagers Van der Hek en Muilwijk uit
Amelde en Van Dijk uitMeerkerk hebben aile
3 deelgenomen aan de ~Nationale RookworstM
wedstrijden in Arnhem, die dinsdag 4 novem..
ber in de Rijnhal plaatsvon?en.
Een internationaal bekende Jury beoordeelde
de kwaliteit. 300 slagers namen aan de
wedstrijd deel. . ..
Ais dan 3 slagers uit onze omgevlng blJ de
eerste 10 behoren, is dit het vermelden weI
waard. Geweldig heren! Proficiat slagers!

En nog kan het niet op.
Onze streekgenoten KEURSLAGERS Muil
wijk en Van Dijk uit Ameide en Meerkerk
behaalden het goudkeurcertificaat voor rookM
worst.
De Keurslager Centrale b.v., waarbij ci~~a ~~O
slagersbedrijven in Nederland en Belgl€ zlJn
aangesloten, maakt ernst met het predikaat
KEURSLAGER.

Het woord KEUR houdt in dat naast de
normale keuringen, waaraan iedere slager· is
onderworpen, er vanwege de Keurslager
Centrale extra keuringen plaatsvinden.
De Keurslager Centrale b.v. keurt Keurslagers
op kwaliteit, presentatie, assortiment en be
diening.
Eij de PRODUKTkeurlngen. moeten de pro
dukten voldoen aan strenge eisen inzake
samenstell.ing, uiterlijk en smaak.
In totaal wordt op 10 puntengekeurd. Ais v.oor
deze 10 punten gemiddeld tenmmste het cIJfer
8 wordt behaald, krijgt de Keurslager als
onderscheiding hiervoor een GOUDKEUR
CERTIFICAAT uitgereikl.
Het is verheugend u te kunnen mededelen dat
KEURSLAGERS Muilwijk en Van Dijk bij de
laatste keuring NAJAAR 1981 voor hun
inzending van het produkt KEURSLAGER
ROOKWORST het GOUDKEURCERTIFI
CAAT hebben behaald.

•••••••••••••••••••••••••••Nicolaas hebben wij :
•••••••••••••••••••meide, teleloon 01836 - 1353 •

Deelnemer St. Nic. aktie :
•••••••••••••••••••••••••1•

er
gevulde speculaas

deletter
n en nog veel meer

DELSEN

Tekenwedstrijd voor de kinderen
Voor de kinderen heeft de Winkeliersvereni
ging een speciale aktie opgezet. Een blanko vel
in deze Wegwijzer waarop getekend, geverfd,
geplakt"en gekleurd mag worden dus ..... alles
mag als het maar over het St. Nicolaa~feest

gaat. Er zijn 30 mooie prijzen te verdlenen
waaronder uitstekende radio's. Deelnemers
aan de wedstrijd moeten de werkstukken ~i

terlijk 26 november bij boekhandel Crezee
hebben ingeleverd. De uitslag is dan zaterdag
28 november tijdens het St. Nicolaas feest voor
de kinderen tussen 16.00 uur en 17.30 uur.
Kinderfeest
Zaterdag 28 november vanaf 16.00 uur is het SI.
Nicolaas kinderfeest in het Spant. Een prach
tig feest voor alle kinderen met o.a. de Henk
Driessen J eugdshow waarin een optreden van
de overbekende goochelaar "Haurini" die al
vijf keer Nederlands kampioen is.
Ook is er een "ballonnenshow" een sprekende
pop en de uitslag van de tekenwedstrijd.
Om 18.00 uur tenslotte is de 2e trekking van de
St. Nic. aktie.
Tussen 16.00 uur en 17.30 uur is de zaal van het
Spant uitsluitend toegankelijk voor kinderen!!!
Veel geluk in de aktie.
Sint NicolaasMaankomst
Zoals ieder jaar zal zaterdag 14 november Sint
Nicolaas om circa 15.00 uur in Ameide arrive
ren alwaar hij bij het Stadhuis verwelkomdzal
worden door burgemeester B;jkker.
Na de traditionele toespraken van de b~rge

meesteren Sint Nicolaas voIgt er een rlJtoer
door Ameide.
De muziekvereniging en de drumband .zullen
de Sint en zijn gevolg door geheel Ameld,e bE;:
geleiden en zoals men ons mededeelde IS hlJ
voorzien van veel pepernoten e.d.
Dus jongens en meisjes, zorg voor een gran
dioze ontvangst

ur Kollekte
r De kollekte voor het geestelijk ge-
ur handikapte kind heeft in Ameide en

Tienhoven f 2000,- opgebracht. Aile

male win-
gevers en kollektanten worden har-
telijk bedankt. .,...........

•
Met grate blijdschap en • Voor St.•dankbaarheid geven wij u • voor u:kennis van de geboorte ••van onze 200n • Boterlett

Koert Geleijn •• Dikke- en•• ChocolaWij noemen hem •• MarsepijKoert •••
G.P. Buijze • BAKKERIJ•E.N.A. Buijze·Koorn • VAN••

Ameide, 3 november 1981 • Fransestraat 1, A•De Bogerd 7 ••••••••••••••

153 geldprijzen, totale
waarde /7500,- in de

St. Nic. aktie in Ameide
AMEIDE ~ Met gezellig verlichte zaken,
prachtige etalages, aantrekkelijke voordeel
cheques en f 7500,- aan ge1dprijzen, za1
Ameide tijdens de Sint Nicolaas-akt!e. wee;r
vele mensen naar Ameide trekken. Dlt Jaar IS

de aktie, degrootste ooit gehouden l met maar
liefst 153 geldprijzen van f 1000,-, f 100,- en
f 25,-, zeer aantrekkelijk.
Wanneer is de aktie?
De aktie start zaterdag 14 november en duurt
tot/met zaterdag 5 december.
3 weken lang bij al uw aankopen gratis bonnen.
Wanneer kans op een prijs?
Bij iedere bestede f 2,50 ontvangt ueen bon.
Vervolgens moet u 40 bonnen in een envelop
stoppen met daarin een kaartj e met naam en
adres. Dus uw naam niet op de envelop maar
erin en ook goed opletten dat er 40 bonnen in de
envelop· zitten. Wanneer niet aan deze voor
waarde wordt voldaan is men helaas als kans
hebber uitgesloten.
Welke prijzen en wanneer is de trekking?
Er zijn 153 geldprijzen van f 1000,-, f 100,
en f 25,-.
De trekkingen worden 3 maal gehouden en weI
vrijdag 20 november om 18.30 liur op de Dam,
zaterdag 28 november om 18,00 uur in Het
Spant en zaterdag 5 december om 18.00 uur in
Het Spant.
Alle ingeleverde enveloppen trekken 3 keer
mee dus .", ........ drie maal kans op een prijs.
Extra koopavonden!
Ook dit jaar zijn er weer extra koopavonden
om uin de gelegenheid te stellen uw inkopen te
plegen en wei op:

maandag 30 november tot 21.00 u
dinsdag 1 december tot 21.00 uur
woensdag 2 december tot 21.00 uu
donderdag 3 december tot 21.00 u
vrijdag,4 december tot 21.00 uur

(dinsdagmiddag en avond geopend).
Zaterdag 5 december gelden de nor
keltijden.

Maak deze puur-Hollandse
avond extra gezellig met een

VOORHET
AVONDJEVAN
SINTERKLAASI

"HARTIGE
SURPRISE"
Volop verrassingen liggen
kersvers te wachten op ieder
een die eens wat anders wil
geven dan het traditionele
suikerbeest.
Op,uw verzoek maken we er
een keurig pakje van.

KEURSLAGER
Simon Muilwijk
Dam 9, Ameide
Tel. 01836 -1395

Deelnemer Sint Nic. aktie

TE
KIOP

Woon/winkeipand
Geschikt voor
parfiJrmerie

drogisterij of
andere branche

Dam 11 Ameide
Tel. 01836 - 2326

Vele geschenkartikelen, o.a.
schoenen, laarzen, pantoffels
Huishoudelijke- en luxe
artikelen en speelgoed.

Wegens ziekte is onze winkel geopend:
Vrijdagavond en zaterdag de gehele dag.
In de Sint Nicolaasweek: elke avond van
7·9 uur en de gehele zaterdag~i~_

FIRMA H. Verhoef
Benedendam 5, Ameide



Om het nag aantrekkelijker te maken
is de prijs tijdens de 51. Nicalaas

EKSTRA LAAG !

Normaal 109,-

NU SLECHTS 89,-

RECTIFICATIE

POLAROID
1000

Een uitstekend kado voor
zowel vader als moeder, maar

ook de kinderen kunnen er
moeiteloos mee fotograferen

en het leukste is:
direkt een grandioos

resultaat

In de aankondiging van de Ameidese
'Yinkeliersvereniging staat datde
trekking van d.e bonnen zal zijn op 21
en 27 november.

Dit moet zijn 20 nov. op de Dam, 28
nov. en 5 dec. in Het Spant.

textiel- en interieurverzorging
Fransestraat 7 Ameide Telefoon 01836 - 1212

Deelnemer 81. Nic. aktie

Maar ook op het gebied van woninginrichting
gezellige kado's.

Grote keus in kleinmeubelen en ..
GULDENS BENEDEN DE NORMALE PRIJSI

• Halmeubels met bijpassende spiegels
• Diverse, overal te plaatsen ladenkastjes van 374,-

nu voor 259,-
• Ronde eiken tafeltjes van 138,-voor 98,-
• Lektuurbakken ~or-

• Diverse fauteuils
• Moderne en Oosterse kleedjes

We kunnen terugkijken op een bijzondere
geslaagde avond.
~ Het Bestuur.

'Onder grote beiangstelling werd er een
gevarieerd programma afgewerkt. Om half
acht opende de voorzitter, mevrouw Kinds, de
avond en heette iedereen hartelijk welkom en
wenste ieder een plezierige avond.
Het eerste waren de kleuters aan de beurt op de
brug. Daarna deden onze kleinste kleuters een
kleuterspel dat bestond uit nabootsen van
kinderliedjes met na afloop van het spelnog
enige oefeningen op de banken.

Hierna kwamen de groteremeisjes en deden
oefeningen op de lange mat. De kleuters
mochten nog een keer laten zien wat ze konden
en kwamen nu als vogeltjes tevoorschijn om de
vogeltjesdans te doen.

De mini trampoline werd gedaan door de
grootste meisjes. Het eerste gedeelte van de
avond werd afgesloten door drie groepen die
een ritmische oefening voor ons brachten. In
de pauze volgde een grote verloting. Na de
pauze liet de meisjesgroep 2 een balk en een
kastoefening zien. Daarna werden er drie
toestellen uitgezet, n.l.: brug, balk en spring
kast. Hierop lieten de meisjes van groep 1 hun
kunnen zien. Ook de lange mat werd nog
uitgelegd en hierop deden de meisjes van groep
2 en 3 enkele sprongen.

Het geheel werd afgesloten met een lint
oefening van groep 3 welk een groot sukses
was.
De kinderen kregen tot slot als aandenken een
vaantje.
De kleuters stonden o.l.v. mevrouw Rita
Mulder en de grotere meisjes o.l.v. mej. Ilona
v.d. Heuvel.

Verder willen we een ieder bedanken voor de
grote opkomst en de goede verkoop van de loten
en de balpennen.
Dit is voor de vereniging een goede financiele
steun.

't Heerlijk avondje is weer in zieht
en met onze gesehenkenkeus altijd geslaagdl
Voor GROOT EN KLEIN EEN KEUR aan allerhande textielgeschenken.
VOOR lEDERE HARTEWENS EEN VERVULLINGI

en als ekstra voor de feestdagen .
_'l""P"'t'~"'I'"

Vogelvereniging
"Ons Genoegen"

Ameide

Demonstratieavond
gymnastiek vereniging

"Olympus"

AMEIDE - Op vrijdag 11 en zaterdag 12
december hoopt bovengenoemde vereniging
weer haar vogeltentoonsteUing te houden. De
organisatie daarvoor is reeds in volle gang. Men
streeft ernaar om zo'n 280 vogels op de
tentoonstelling te krijgen, van verschillende
soorten, zoals kanaries, parkieten en tropische
vogels.
Deze vogels worden allen gekeurd op vrij dag 11
december. Daarna is de tentoonstelling toe
gankelijk voor het publiek. Verwacht wordt
dat vele liefhebbers en belangstellenden een
bezoek zullen brengenaan deze tentcon..;
stelling welke wordt gehouden in Het Spant te
Ameide. Geopend vrijdag van half 8 n.m.
Zaterdag vanaf 1 uur tot 11 uur n.m.
Tevens ligt het in de bedoeling om op zaterdag
2 januari 1982 een vogelmarkt te organiseren
waar een ieder zijn vogels te koop kan
aanbieden of vogels kapen. Deze markt begint
om 2 uurn.m.
Om de kosten van deze aktiviteiten te dekken
wordt een verloting georganiseerd. Er zullen
2000 loten te koop worden aangeboden. De
hoofdprijs is een stofzuiger. Verder nog diverse
andere prijzen op huishoudelijk gebied. De
trekking vindt plaats tijdensde tentoon
stelling op 12 december's avonds om
± 10 uur.

AMEIDE - Op vrijdag 6 november p. heef! de
gymnastiekvereniging een demonstratieavond
gehouden in Het ~pant te Ameide.



UW PARTNER VOOR KWALITEIT
EN SNELLE SERVICE

199,- NU 179,-

HR 2373 Philips Mlnl
keukenbulp. Snelle
hulp bll de dagelilkse
voedselberaldtng.
Hakt, snlldl, raspl, raert
en men!Jl. Eenvoudige
en veilige be<liening.
Makkelijk le r8inigen.
Transparanle kom mel
handval (inhoud 250 eel
gr). Transparent deksel
met toevoeropening eil
stamper. Gompleet met
mesblad. snljsehil! en
raspschijf. Met hendige
gebruikstips op hetap
paraat en in de uitvoe·
nge gebrUlksaanwljzlOg.

79,40

HR 1190 Driesnel·
heden mixer. Garden
voor mengen en
kloppen. en haken voor
kneden. Met ophang
~eugel.

NU 69,95 89,~

HD 5154 Koftiezeller.
Voor 2 tot 12 koppen,
Conische filter met
klemvast deksei. Con·
stante warmhoudtem
peratuurvan ca 83 'C.
Aan!uitschakelaar mel
indicatielampje.

NU 69,-

39,50
NU

35,-

55,
NU

49,-

59,50
NU 55,-

HD 4164 Climpacte gIlU·bakoven. Tweekips.
Schakelaar mel JndlCalielample. Spies met koud·
greep yan bUllenaf bedlenbaar, Thermostaatknop
15 standen. TiJdschakelaarinstelbaartot 120mln.
Ais vlakgrill te gebruiken. Zelfreinigende wanden.
Mellekbak. warmhoudplaat, gebruiksaanwijzing
met recepten ..

HP 442411D1 brusIIl8t
,,1l1'lllSl84".Demeest
complete modelleerset
voor elk wort haar.

69,50
NU 65,-

HP 4423 Hot brosh stit
"fln&1I83". Geelthet
haarvolume, zetkrul~n
in zowe! kort als lang
haar, droog ollicht 11198
vocht. Bevelllgd legen

oververhilting. Voor elk
voltage tUSseD 100 en
240 V, Drie verwissel
bare opzetborslels: voor
kort,lang en hattlang
haar.

HP 4421 Hot brusll HD 4244 UB. Friel & hauder}, deksel en fri-
"finesse 1".ldeaal voor Fondueset. Tempera- tuurmandje
modeileren van dmog luur thermostatisch in-
en licht ingel'Och! kap· stelbaarvoortonduen
sel, ookop reis. Voorelk (170 'C) en fnluren
vollagelussenl00en (190'Cj Inhoud1311ter
240 V. Draaibare snoer- e;. Jlleofvet Compleelmel
bevestiglng, ?:>0 spat rand (teyens vork-. <
37 - ,,0°0 109'A·,0 <if 119,- NU ,-

v:<:-0
u

HR 2276 Mini-citrus· HR 2275 Cilruspers.
pers Motor draM als Perst sinaasappels.
vrucht op kegel gedrukt cilmenen en grape·
wordt. Makkehlk schoon lruils.lnhoud sap-
Ie maken en op Ie ber· reservoir 1 liler, met
gen. maatverdeling. hand·

greep en schenktuil.

327,- NU 297,50

RSS8547

445,~

Nu269,-

Accessoires'RSS 8547:
_ Br;uine,gro\e Iwee·in-e(~m

tuigmond _ Kleine zulgmond_
_ Spleetzuiger. Metalen buizen.

NIEUW!
VALMA POLYMER SEALANT

Voar 2 jaar glans en bescherming.
Binnen 3 kwartier als

NIEUWl

Siangslolzu[ger mel een vermogen
van niel minder dan 850 Wall.
Prachtlge vormgeving, die we de
naam .sofllina" hebben gegeven.
Voornaamste kenmerken:grote
achterwielen, draaibaarneuswiel
ronde hoeken en rubber stoo\
randen.

DAALDEROP
AFZUlGKAP

Bruin
355,-

NU 245,-

HP1133PhUistiave. 149-
Met3 x 12 mesjes en '
uitklaPbaretOndeuse'N U 135,.

79,-
NU 69,-

HP 1207 SnOBTloze
PhlIIshave. Metlwee
verende 90-Super 12
schaerhootdan.

PHILISHAVE

59,- NU 49,-

69,50
NU 60,-

HP 1213 Snoetloze
PlIlIlsllave. Mettwee
verende 90·Super 12
scheerhoolden.

HP 4220. Ronde hair·
styler. Twee warmte·
standen (900 en
450 WI. Oraalbare
snoerbevestiging.
Compleet met opzet·
karn en bOrstel.

61,50 45,-

Nu57,-

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

75,-

HP 4230 Ronde hair·
styler. Orie warmte·
standen (1000-800
400 W). Oraaibare
snoerbevestiging, Met
dne hulpstukken.

HP 4231 Ronde hair·
styler. Orie warmte·
standen (1000-800
400 WI. Oraaibare
snoerbevesllging. Met
vijl hulpstukken.

85,- 67,-



De aankol1
vinden on
Meerkerk.
Daarna 011
door de blJ

Hoofdprijs
2e prijs
3e prijs
5 prijzen a
20 prijzen a

TIJDENS SINTE
EKSTRA K~

op 2·3 en'l

14 november start I
grandioze Sint Nicol.
Georganiseerd door j

leden van de Onderl

U krijgt gedurende de hele aktie bij iedere besteedde f 10,~ een
bon.
Op iedere bon dient u uw naam en adres in Ie Yullen. Bonnen voor iedere trekking
deponeren in de bussen bij iedere deelnemer.

2e trekking zaterdag 5 dec.
. })

5 X 100,-
10 X 50,-
20 X 25,-

EN ALS DE GROTE STUNT
1000,-

- 1 cent.

500,
250,
50,
25,-

1e trekking zaterdag 28 nov.

•....................................................~
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .. ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"DlERENBOUTlQUE"
R.G VELDHOEN
Tolstraat 9, Meerkerk, tel. 01837 - 1871

SRV

Fa. VERHEUVEL & In.
Sllngerlandstraat 50, Meerkerk

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

M. OUWERKERK
Tolstraat 41, Meerkerk, tel 01837-1371

SLlJTERIJ

"ACHTER DE HALTE"
Kleine Kanaaldijk, Meerkerk, tel. 01837-1414

HAARSTYLISTES

TRUDY EN ARlEN
Tolstraat 45, Meerkerk, tel. 01837 - 2283

L1JST DEELNEMERS
ST. NICOLAASAKTIE
1981 ONDERNEMERS
VERENIGING MEERKERK



!!:RKLAASWEEK
OOPAVOND
4 december

~st van Sint Nicolaas zalplaats
iii 14.30 uur op de Loswal in

~AUTO~OBIELBEDRIJF

DERUYTER· MEERKERK B.V.
BlJrg.Sloblaan1, 4231 AAMeerkerk,
teleloon 01837- 1315.

LF A LEVENSMIDDELENBEDRIJF

FA.D.BOR
ZouwendiJk 12, Meerkerk, tel. 0}837-1329

HORLOGERIE

G.J. v.d. VLlES
Gonnchemsestraal 6, Meerkerk, tel 1424

BAKKERIJ

ALTING
Gonnchemsestraat 22, Meerkerk, tel. 1248

r~1
AC Restaurant Meerkerk
Telefoon01837 - 2198

VERWARMINGSBEDR -TUINGEREEDSCH.

C. 't LAM
Bazeldljk 19, Meerkerk, tel 01837 - 1810

VOOR GOEDKOPE KLEDING

GOED EN GOEDKOOPHAL
Gorlnchemsestraat 33 Meerkerk

VOOR UW VERLICHTING

"DE KOEKKOEK"
Toistraat 9, Meerkerk, tel 01837 - 1297

Toistraat 32, Mee"rlserk

OOK DE REGIOMARKTEN IN MEERKERK
ENLEXMOND ZIJN VAN DE PARTIJ

DE WITH

VOOR EEN MOOIE FRUITBAK

't Winkeltje op de Hoek"
Pr. MariJkeweg 45, telefoon 01837-1858
Meerkerk

KEURSLAGERIJ

H.J. VAN DlJK &Zn.
Kerkslraat 14. tel. 01837-1332-2329,
Meerkerk.

SPEELGOED, BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN

DE SNUFFELTIEK
Dorpsstraat 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

ROKERSARTIKELEN

B. LAKERVELD
ZouwendlJk 5, Meerkerk, tel. 01837-1466

UW WITGOED-SPECIAALZAAK

D. BIKKER
ZouwendlJk 123, Meerkerk, tel. 01837-1249

rr::fl\ AUTOMOBIELBEDRIJF

\!:t:3I GEBR. VAN TUn
Zouwendijk 125, tel 01837-1412

L1JST DEELNEMERS
ST. NICOLAASAKTIE
1981 ONDERNEMERS
VERENIGING MEERKERK

gemeentehuisi)tvangst op het
I)rgemeester.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Aile prijzen worden

uitgekeerd in
waardebonnen.

De geldprijzen kunt
• u naar eigen keuze •
: besteden voor :
.31 maart 1982 •
• •• • •• •• U krijgt de prijzen •
• automatisch •
: toegestuurd :· .
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lin Meerkerk weer de
las Aktie.
1 de winkelhoudende
j~emers Vereniging Meerkerk
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IDEAAL VOOR
PRIVEGEBRUIK
TAFELREKEN
MACHINE MET
. TELROL

~ Nu195,-
excl. a,T.W.

NIEUWen
EXCLUSIEF
6 Prent-anzichtkaarten
van Ameide en Tienhoven.
Fraaie reprodukties.

6 voor 4,95

EN BOVENDIEN KANS OP VELE
GELDPRIJZEN UIT DE

ST. NICOLAASAKTIE

Wijhelpenu sIagen
vooreenpassend

SIMPLEX PUZZELS
VOOR DE

KLEINTJES

~"'!!~~:Zo%1fAJ""",,

LEGPUZZELS EN
SPELLEN iel.lVlste

De" e\\e"Me-51'

SHARP ZAKREKEN
MACHINES

vanaf 30,,,:,:,, BTW.

KOFFERSCHRIJF
MACHINES

vanaf 169,-
inc!. 'S-.T.W,.

YAHTZEE ~ 15,..
DR. BIBBER .~ 25,,,

~~·f
.... \..eU\{~ ~e"'JOO

aft\\{e ,

~

LEESKADO'S VOOR IEDEREEN
Een man als Bastiaan
Wouter - Barend de
Graaf: Een familieroman
over het geslacht B.W. de
Groot.
Aktieboek van 27,90 voor
17,90

Onverwacht geluk - Jos
van Manen Pieters:
Omnibus, van 29,90 voor
19,90.

Van de Nederlandse
Vereniging tot bescher
mingvan dieren:
1. Zorgzelf voor ie goudvis

a4,95
2. Zorg zelf voor je hond

a 4,95
3. Zorg zelf voor je konijn

a4,95
4. Zorg zelf voor je kat

a4,95

5. Zorg zelf voor je parkiet
a4,95

Hat verstoorde leven 
Dagboek van Etty Hille

.sum,1941-1943
a 24,50

NIEUW!!!

Een seizosn vol verrukking 
Hannah Green

a 17,50



GARAGE HAMOEN
Officieel I.H. en Claes - dealer

1z
W. G. van de Hulst ~o~
.0 MNIBUSvooR ONZE KLEINEN

Lekdijk 25 - Arnelde - Telefaan 01836 - 1307

HEROPENING
Wij hebben het genoegen u mede te delen
dat ons bedrijf na een zeer ingrijpende

vernieuwing zal worden heropend op

WOENSDAG 18 NOVEMBER a.5.

de meest bekende kinderboeken
van W. G. van de Hulst nu in
een luxe uitgave

Fik
Van Bob en Bep en Brammetje
Allemaal katjes
Van de boze koster
Het huisje in de sneeuw
Van drie domme zusjes
Bruun de beer
Zo'n griezelig beest
Het wegje in het koren
Grote Bertus en kleine Bertus
De wilde jagers

Ter gelegenheid van deze heropening
houden wij SHOW en tevens OPEN HUiS
op donderdag 19 november en
vrijdag 20 november a.s. van's mid
dags 2.00 uur tot 5.00 uur en's avonds van
7.30 uur tot 10.00 uur en zaterdag 21
november van 10.00 uur tot 12.00 uur en
's middags van 1.30 uur tot 4.00 uur.

Behalve de tekeningen van toen (totaal we! zo'n 200!)
maakte W. G. van de Hulst jr. nu bij elke tite! een fraaie
kleurenillustratie

380 bladzijden - groot formaat - in band met stofomslag

voordeelprijs f 39,50 na 31-12-1981 f 43,50

een uitgave van G. F. Callenbach, Nijkerk e::.t'
l_l

.Cafe - Restaurant - Cafetaria

't Wapen van Ameide
Telefaan 01836 - 1308,

Voorde
k1einverbruiker

P.S. Wij berekenen GEEN zaalhuur.

Of gewoon voor een gezellig avondje uit. Onze keuken is

de gehele avond geopend.

Bij ons bent u op het julste adres voor uw:
verenigingsavond - bruiloft - diner - koud buffet - sa lades 
snackjes.

Kom zelf eens kijken,
of bel even,

't is de moeite. waard!

J. v. Z8ndWUk
Meerkerk - Garinchernsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

* Diervoeders
* Kattebakvulling

* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

* Kunstmest voor gazon of tuin
* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen

* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen

* Landbouwplastics
* Landbouwzout (tegen gladheid)

* Veevoeders in aile soortenGroot
Moeder5

tijd
Oude spulletjes uit
grootmoeders tijd

TE KOOP

*Fa. v.d. Halm & In.
Bazeldijk 68, Meerkerk

Tel. 01837 - 1215
Deetnemer.O.V.M. aktie.

LET OP:
December jubileum
maand. 10 jaar
't Winkeltje op 't Hoekje

Jan en Toos
de Bruin

Pr. Marijkeweg 45. Meerkerk
Tel. 01837 - 1885

Piet geeft Sint een stille
wenk

en zegt een fruitbak is een
gezond geschenk

Wij bestellen hem in
't Winkeltje op de
Hoek .

Dan is het altijd goed.



Doorbouwen in
~eerkerk,Leerbroek

en Nieuwland
MEERKERK - Terwijl aile grote gemeenten
in het land de grootste moeite hebben de bouw
opgaQg te houden zijn in de gemeenten
Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland de woO'
Dingen bij wijze van spreken at bewoond your
ze gebouwd zijn.
Wij vroegen aan burgetneester T. den Breejen
hoe dit mogelijk is en welke plannen er op dit
moment zijnvoor de drie gemeenten.
Het geheim blijkt dan te zijn de goede samen
werking tussen de Gemeenten als plannenma
kers, deaannemers en betrokken bevolking.
Via informatieavonden wordt de bevolking op
tijd op de hoogte gesteld van de gemee,ntelijke
plannen zodat met de opmerkingen en wensen
van toekomstige gebruikers, van die pIannen
rekening gehouden kan worden. Onnodig tijd
verlies door bezwaren achteraf wordt hiermee
grotendeels voorkomen. '
Maar oak al zijn de plannen op tijd klaar voor
het bouwen tegen betaalbare prijzen komt nog
meer kijken.
Zo draagt de dienst gemeentewerken een be
langrijk steentje bij in het drukken van de kos
ten van de woningwetwoIlingen door zelf het
ontwerp van deze woningen te maken. Dat

u

Meerkerk, plan Zuid, antwerp 2e fase.

deze onhyerpen niet aIleen goedkoop maarook
erg fijn om in te wonen, blijkt wei uit het feit
dat de al gebouwdewoningen bekend staan als
grote woningen.
Echter ook bij de uitvoering van de woningen
blijkt er in de drie gemeenten goedkoop en
goed te kunnen worden gewerkt.Een belang
rijke bijdrage hieraan wordt o.a. geleverd door
het inschakelen van vooral plaatselijke aanne
mers. Zo ziet het aannemersbedrijf Gebr. Bot
B.V. uit Meerkerk kans koopwoningen van uit
stekende kwaliteit aan te bieden voor f 117.000,
Voorwaar een prestatie!
En ook voor de eerst komende tijd ligt het werk
nog niet stil, want plannen zijn er genoeg en
aan inzet om ze uit te voeren ontbreekt het in
Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland niet.

MEERKERK
Zo zullen er in Meerkerk tot 1990 18 woningen
per jaar gebouwd worden.
In het resterende deel van het plan Dorp Zuid
Ie fase komen er nog 15 waar spoedig mee be
gonnen wordt omdat het contigent van de pro
vincie op komst is.
Bet plan voor nog eens 124 woningen in de 2e
fase is. ook al in bespreking bij de provincie en
zal dus over enkele maanden vastgesteld
kunnen .wordenzodat geen vertraging in de
bouw hoef! op te treden.
In deze 2e fase is tevens ruimte gereserveerd
voor een dorpshuis.

~ lleslaanJe /iellouwing_

c::uJ3~ge Ilellouwing~

_ 8eIlOUWjng~_!1!I

92 sl. o"ne~ngesloilln W!?tl
22 sl. wningen !wee am een

~iisl""nde woning!.!L-

Verder kunnen er 18 woningen gebouwd wor
den op het Rijskadeveld (oude voetbalveld bij
de tennisbanen) waarvan er al drie klaar zijn.

Industrieterrein Meerkerk
Ook de industrie in Meerkerk kan nog vooruit
want de gemeente heeft nag ±2 ha. klaar liggen
tegen aantrekkelijke grondprijzen.
Zonder bebouwingsmogelijkheden -is de prijs
f23,- per m 2 en met bebouwingsmogelijk
heden /62,- per m'.

LEERBROEK
Leerbroek mag 6 woningen per jaar bouwen, 4
kleine woningen, zogenaamde "van Dam een
heden", komen in november klaar.
In begin 1982 wordt begonnen met de bouw van
10 premiewoningen door de Fa. van Wanrooy
uit Geffen bij Nijmegen, terwijl het aanne
mersbedrijf Gebr. Bot B.V. uit Meerkerk 9 wo
ningwetwoningen zal bouwen.

NIEUWLAND
In Nieuwland mogen 3 woningen per jaar ge
bouwd worden.
Om de behoefte aan kleine woningen na te
gaan heeft de gemeente een enquete op touw
gezet.
In 1982 hoopt men te starten met de bouw van 4
Eengezinshuizen en 4 keer 2 kleine woningen
("van Dam eenheden").

Bet bouwrijp maken van de grond voor het
Dorpshuis, totale stiehtingskosten f 100.000 is al
een start gemaakt. Voor de bouw van dit Dorps
huis dat ter vervanging dient van het bestaan
de houten verenigingsgebouw, "het Brand
punt", kan begin november de eerste paal de
grond In.
Een feestelijke gebeurtenis voor Nieuwland!
In dezel£de periode zal na het Dorpshuis ook
een Protestants Christelijke kleuter en lagere
school gebouwd worden.
Tevens zal nadat de subsidie van CRM is af
gekomen begonnen worden met de restauratie
van de toren en het kerkgebouw van de Neder
landse Hervormde Kerk.
De kosten voor dit projekt zijn gesehat op
f 1.000.000.
Tenslotte wordt in het kader van de ruilver
kaveling de rec'onstruktie van de Smalle zij de
en van woningen langs de weg ter hand geno
men. Hiermee zal f 2.000.000 gemoeid zijn.
Ais afsluiting van dit artikel zouden wij willen
zeggen dat hard gewerkt wordt am de heehte
gemeenschappen van Meerkerk, Leerbroek en
Nieuwland ook in de toekomst van een goed on
derdak te voorzien en wij wensen allen die hier
aan meewerken veel succes en sterkte, want
voor al het "doorbouwen" zal ook een hoop
"doordouwen" nodig zijn.

RIJNMOND CENTRALE VERWARMING ENERGIEBESPARING
NU OOK IN VIANEN EN OMSTREKEN

Wij introduceren blj u onze 1e medewerker de heer Hans Markies die urechtstreeks kunt bereiken. Tel. 03473-75748.

* Ombouwen van olie naar gas * Complete c.v. zelfbouwpakketten met advies en begeleiding lijdens de* Radiatoren - vloer -Iuchtverwarming - luchtverversing aanleg.* Warmteterugwinning, energiebesparing speciaal voor bedrijven Op elke installatie en bouwpakket wordt een schriftelijke garantie* Zonnecollectoren uitermate geschikt voor zwembadverwarming verstrekt.* Gratis advies voor een minlmaal energieverbrulk.
Ons bedrijfis aanges/ofen bYde organisatie van het G.E.B. onderhoudgastoestellen.

RIJNMOND C.V. De Schans 29 • Hoornaar· tel. 01838·1635

Landelijk erkend installatiebedrijf

WIE
Voor moderne flnanclering en aile verzekerlngen, doet u er goed is er een vest
aan een van de onderstaande adressen te bellen.

VERLORENJ. van Dieren
Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284. op de Hazelaarlaan.

J. het Lam
KLeuren: zwart - rood - wit.

Terug te halen bij:
Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230 J.M. Verheij, Broekseweg 95, Ameide



een teleurgesteld voorvechter van het zwembad.

In gesprek met: Adriaan Borgstijn

MEERKERK - Niet dat wij de discussies over het Meerkerkse zwembad willen doenoplaaien,
verre vandat - datis niet onzebedoeling - maar dat vele Meerkerkers het een onbegrijpelijke
zaak vinden, dat geloven wij weI.
Velenzijn teleurgesteld over het verloop van deze affaire.
Zo ook AdriaanBorgstijn, vanhet!fa levensmiddelenbedrijf aandeZouwendijk.
Een welbespraaktman, die felvan leer trekt en waaruit zijnenormeteleurstelling spreekt: "De
inwoners jong en oud zijn de dupe. We hebben als zelfwerkzaamheidcommissie veel werk
verricht - doch alles tevergeefs."

ADVERTEER IN
DE WEGWIJZER

Adriaan Borgstijn spreekt de Raad weer toe.

de heren M.C. van Es, A.C. de Groot, G.
Bouman, R. Vink, A. Borgstijn, P. 't Lam en
E. Baas togen aan hetwerk.
We zouden eerst praktisch alles zelf bouwen
doch claar de werkgelegenheid in ons land
steeds minder wordt, hebben we het aan
besteed (op uitnodiging).
De prijs werdf. 510.900,-, waarvan afge
trokken zou worden f. 82.000,- zelfwerkzaam
heid.
B. en W~ kwamen steeds met andere cijfers en
hier. mochten wij ons niet mee bemoeien
omdat dit een gemeente-aangelegenheid was.
In de raad van 28 september I.l. deed het
aanvullend krediet van f. 126.000,- ons de das
om en werd het door de raad afgestemd. Er
werd aIleen afgegaan op de cijfers van B. en W.
Onze begrotingscijfers werden niet onder
zocht."
Zo hoorden wij het verhaal aan van een man
die het dorp Meerkerk zo graag een zwembad
had gegund.
Ruim f. 39.000,- had hij bij eikaar gepraat en
bij de mensen aan toezeggingen gekregen.
Enige malen tijdens de raadsvergaderingen
maakte hij gebruik van het spreekrecht. Aile
moeite tevergeefs;
Wellicht is het met het oog op de economi
sche vooruitzichten een jaarlijkse last van
f 100.000,- voor Meerkerk nu niet meer ver
antwoord!
Op onze weg naarhuis dacht€m wij: zullen deze
mannen nog weI eenszo warm lopen voor een
aktie?

Zeer verbolgen zegt hij: "De waarheid mag
vaak niet gezegd worden, want dan heb je het
altijd gedaan. We zijn de dupe ervan geworden
dat de Sporthal annex Dorpshuis belangrijker
was.
De voetba! kost oak f. 175.000,- aan jaarlijkse
lasten en wij hadden het met het zwembad
voor f. 100.000.- aan jaarlijkse lasten echt
kunnen klaren.
Steeds kwam men met andere cijfers aan
dragen. Je werd er dol van. Onze cijfers
werden zelfs door de raadsleden niet onder
zocht. Dat is ook zo teleursteIlend," aldus
Adriaan Borgstijn.

En hij vervolgt: "Toen we enigejaren geleden
via de buurtverenigingen een enquete gingen
houden, werden door de gemeenteraad de
aanvankelijk voorgestelde kredieten niet ver
leend voor het kleine zwembad~

Door een kleine commissie, waarin zitting
hadden de heren A.J. Schreuder, wethouder P.
't Lam, dir. T.Dienst E. Baas en A. Borgstijn,
werden de mogelijkheden bekeken voor een
zwembad aan de Burggraaf.
In 1979 koos de Raad voor een zwembad aan de
Burggraaf. In december 1980 werd in de
begrotingsvergadering met 4 tegen 3 stemmen
het besluit genomen dat er een zwembad aan
de Burggraaf zou komen waarvan de exploi
tatiekosten echter niet meer dan f. 100.000,
per jaar mochten bedragen. Een raadslid is
echtersteeds achter onze plannen blijven
staan.
De zelfwerkzaamheidcommissie bestaande uit

D. BIKKER
uw speciaalzaak Voor wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers.

Voor dat ekstra stukje service!

ZOliwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.

Deelnemer D.V.M. aktie

Informeer eens,
wij hebben ook voor u een

passende bestelwagen.
Nu ook voor bestelwagenverhuur

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



In een door burgemeester
Den Breejen en secretaris
Van Dljk opgesteld schrljven,
dat wlj onderstaand afdruk·
ken, worden de argumenten
van de zwembadcommlssle
van·commentaar voorzien.

Oat schrljven luldt als voigt:
"Alhoewel In de op 26 okto

ber gehouden raadsvergade·
ring aile raadsleden zich heb·
ben uitgesproken v66r het
voorstel van ons college om
namelljk ten behoeve van de
bouw van een zwembad aan de
Burggraaf geen extra kredlet
te voteren, heeft een aantal le
den van de zelfwerkzaam·
heidsgroep zwembad gemeend
daarop te moeten reageren in
termen, welke ons bepaald nlet
IIggen.

In het ingezonden stuk wordt
een voorstelllng van zaken ge·
geven, . die zeer verwarrend
kan overkomen en daar willen
wij graag de vinger bij leggen.

Trappen tegen bepaalde per·
sonen mag niet. terugtrappen
door een college van burge·
meester en wethouders zeker
Riet en dat zullen wij dan ook
niet doen.

Evenmln als de scrlbenten
willen wij .niet de heleg'eschle'
denls rondom de zwembad·af·
falre ophalEln,. maar. dat zlj··
domweg voorbijgaan aan het
allereerste begin achten wij
mlsleidend en wij nemen hen
dat kwalijk.

Blj raadsbesluit. van 12 mel
1977 voteerde de gemeenteraad
namelijk een kredlet voor de
bouw van een zeer beperkt
bad, nadat plannen om te ko·
men tot de bouw van een reglo·
naal bad waren rn.lslukt. Voor
de kleinere kinderen diende er
in elk geval een voorziening te
komen op dit gebied; wellicht
dat er ook enige instructie ge·
gevenzou kuonen worden.

De gekozen plaats (hoek Pr..
Marijkeweg·Pr. Irenestraat)
werd niet door aile raadsleden
ideaal genoemd. maarhet be'
trof hier een goedkope. betaal·
bare voorziening. een redelijk
gesitueerd badje (voor klnde
ren belangrijk .en een garantie
voor een frequent gebruik).

Oit bad groeide om allerlel
oorzaken - onder meer op
aandringen van de Adviescom·
mlssie voor het Bijzonder Re·
gionaal Welzljnsbeleid. waar
bij een hogere subsidie in het
vooruitzicht werd gesteld 
uit tot een voorziening, die met
meer recht de naam van
zwembil.d waard zou zijn. Ten
gevolge daarvan werd enkele
maleneen verhoogd krediet
gevraagd, voor het laatst bij
ons voorstel van 20 april 1979.

Tot een beshlit door de ge
meenterail.d is he.t echter niet
gekomell omdat . zich, mede
naar .. aanleidiIlgvan eenen~

quete. opgezet door een aantal

bestuursleden van buurtver
enigingen, cell andere ontwik·
keling voordeed. namelljk de

·gewenste bouw van ceo echt,
verwarmd openluchtbad op
een andere locatie. want dat
geworden is eeo terrein naast
het sportpark 't Hoog aan de
Burggraaf.

De voorbereidingsfase laten
wij achterwege; het gaat ons
aileen om feiten. niet om ver
halen.

Onverantwoord
Aan het verlangen van de

meerderheid van de gemeen
teraadhebben wijvoldaan en
eind 1980 werd aan degemeen
teraad een kostenbegroting
met exploitatie·opzet voorge
legd, resulterende in een totaal
aan bouwkosten tot een bedrag
van f 773.500.··.

Met beschlkking over reser·
yes . tot een flink bedrag - en
rekening houdende met een
portie zelfwerkzaamheid en
geraamde il'komsten werd het
nadelig . tekort geraamd op
f 149.200,-- per jaar.

In de aanbledingsbrief tot de
gemeentebegroting voor het
dienstjaar, welke omstreeks
die tijd verscheen, hebben wij
evenwel gesteld: De nieuwe ex·
ploitatle-opzet toont aan dat
realisering van een zwembad
aan· de Burggtaaf.onverant·
woord moet worden geacht.
Zou op deze. basis hiertoe be·
slaten worden dan zou de post
"onvoorziene uitgayen" valko·
men geblokeerd zijn en is er in
het geheel geen financi;;)e
ruimte meer aanwezig voar
het ter hand nemen van enig
ander object. Hoe graag. wij
ook een zwembad in onze ge
meente zouden zien; dit gaat te
ver (elnde citaat).

Hartekreten
De bouw van een zwembad

aan de Burggraaf kwam ter
sprake in. de raadsvergdering
van 15 december 1980 (begro
tingsvergadering). Het totaal
krediet bedroeg. zoals gczegd.
f 773.500,-,. Met een krappe
meerderheid (vier tegen drie
stemmen) werd een extra kre
diet gevoteerd. onder voor·
waarde evenwel. dat het jaar'
lijks tekort ten hoogste
f 100.000,.- per jaar zou'. mogen
bedragen•. hetgeen bijpe uit·
werking betekende, dat nog
meer gereserveerde mi<ldelen
moesten worden aan/rospro·
ken. ',_ '""',, "', ,", l~

Deccmclusie "an een d~r te- .
genstemmers was: Dan heJ:>ben
wij nu allen tegengestemd.
want met een dergelijke last is
een zwembad· voor· Meerkerk
niet haalbaar. . .• .,

Een an"der .tegenstemm~):ld .
lid verklaarde: Financieel ge·

zicn zal de keuze niet zlJn: de
Pro Marljkeweg of de Burg·
graaf. maar: de Pro Marijke-
weg of niets.

Wij vermelden dit om nog
enkele kreten toe te voegen
aan het lijstje en dit waren
echte hartekreten.

Op deze basis moest het col·
lege aan het werk. een burge·
meester en twee wethouders,
die belden tegen de bouw van
een zwembad aan de Burg·
graaf stemden.

Bemoeid
Nietiemin - en wij willen dit

nadrukkelljk stellen . zijn wij
aan de slag gegaan als waren
wij allen felle voorstanders
van dit bad; iemand die het te·
gendeel beweert geeft blijk
van grote ontwetendheid. Met
voortvarendheid werden de za·
ken aangepakt op planologisch
gebied. op financieel gebied.
terwijl ook onmiddellljk stap·
pen werden ondernomen om te
geraken tot verwerving van de
benodigde grond.

Als U op de hoogte bent met
goedkeuringsprocedtires en
wij vermelden u dan dat reeds
enige tijd geleden het besluit
tot aankoop van grond werd
goedgekeurd. het krediet van
f 773.500," werd goedgekeurd
en 1e verklaring van geen be
zwaar van de Gedeputeerde
Staten werd verkregen. met al·
Ie geschrijf en gewrijf over
een en ander met de hogere in·
stanties, dan zal tochniemand
kunnen beweren dat wij "niets
hebben nagelaten om de bouw
van een zwembad aan de
Burggraaf tegen te gaan".
zoals glashard wordt gesteld
in het ingzonden stuk. wij zeg
gen: integendeel.

Aan allerlei aantijgingen
met betrekkingen tot bereke
ningen gaan wij voorbij. Waar·
gewerkt wordt en onderzoekin·
gen moeten worden verricht

en waar wijzigingen in de
constructie van het bad wor·
den doorgevoerd op advies van
de zelfwerkzaamheidsgroep.
komen cijfers tevoorschijn.
welke afwijken van oorspron·
kelijke cijfers.

Het overleg met de zelfwerk·
zaamheldsgroep is niet zo. glad
verlopen als wij hadden ge·
hoopt en verwacht. De groep
heeft zich naar anze mening
teveel bemoeid met allerlei za
ken op financi;;el gebied en
minder met echte zelfwerk·
zaamheidsonderwerpen; eerst
in laatste instantie werden ge
dane toezeggingen "hard" ge
maakt.

Beneden peil
De gemeenteraad. gecon·

fronteerd met een voorstel om
niet opnleuw het kredlet te
verhogen, namelljk met een
bedrag van f 126.000.·· stelde
zich unaniem achter dit voor
stel. Het zou een zodanige aan
slag betekenen op de beschlk
bare reserves dat er praktisch
niets zou overblijven. Conclu
sie alzo: onhaalbaar.

Terzijde. maar toch zeer· 1'e
eel, willen wij stellen. datde
berekende verhoging mede £~.

volg is van de gehouden aan
besteding' van de bouw. waar·
aan in. eerste instantle niet
werd gedacht, maar waarQJl
door . de. zelfwerkzaamheids'
groep. werd aangedrongen.

Tenslotte: Om een zaak als
deze tot inzet te maken voor
de propaganda ten behoeve
van een· bepaalde polltieke
partlj achten wlj beneden aile
peil en verwerpelljk.

Klezers, let op uw zaak.

Burgemeester en wethou-
ders 'Van Meerkerk,

De secretaris,
E. van Dljk
De Burgemeester,
T. den Breejen.



gevormd en in stand gehouden door een
voildige kampeerders". cDe wonderlijk situatte
van nu is volgens de S. V.R.,dat in de Kampeer
raad de konsumentenbelangen wordel1 ver:"
tegenwoordigd door menseil die aan het
kamperen jeugdhe:r-illneringen b~waren,maar
voor vakanties in hotels en bungalows ver
blijven.
Wim vandenBerg: "Weverwachten veelvan
Andre vander Louw, maar de pest is dathij
moet werkenmet een Kampeerwet, waarin de
gemeenten het, voor het zeggenkrijgen. Dat
kan leiden- totwillekeur. zoals in het verleden
al vaak is gebleken. We denken er evenwel
niet aan ons te laten ringeloreri. De· S.V.R. is
opgericht als strijdo:rganisatie om de belangen
van de kampeerders te behartigen en om
agrariers en andere grondbezitters de gelegen
heid te bieden een graantje mee te pikken van
de rekreatiekoek. Ais overheden, vooral ge
meenten, ons dwars zitten, kunnen ze op veel
verzet rekenen! We zijn paraat, vooral nu we
weten dat 1982 een beslissend jaar kan
worden".
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Uw terechte keus.

Bestellingen worden op vrijdag 4 december
thuisbezorgd

Boterletters
Marsepeinfiguren
Chocoladeletters
Speculaaspoppen
en- brokken.

Bij Uw warme bakker

Gorcumsestraat

Bakkerij Alling

Deelnemer O.V.M: aktie.

S.V.R.-voorzitter. Wim van den Berg verwacht ook
in 1982 veel werk

want gemeenten dreigen kampeerders bij de boer in de tang te. nemen

MEERKERK - Het bestuur van de in Meerkerk gevestigde Stichting Vrije Rekreatie
("kamperen bij de boer") wit Feyenoords klublied "Geen woordenmaar daden" verheffen tot
nationaalgezang voorgezagsdragers die, bemoeienis' hebben met het kleinschalig kamperen.
S.V.R;-voorzitter Wim vande:t:J: Berg d()et deze suggestie in een brief aan de nieuwe C.R.M.
minister Anrlre van cler· Louw. Namens .het S.V.R.-bestuur wenst hij deze populaire ex
burgemeester V3:U Rotterdam ("kamperend groot geworden") geluk met zijn benoeming.
De S.V.R. is een heetje ongerust over de toekomst van het "kamperen bij de boer". Het wordt nu
oogluikend toegestaan, mits agrariers zich honden aan de richtlijnen van de S.V.R. Dat wi! zeggen:
een beperkt aantal caravans/tenten per boerenerf, rondom in veeI groen en naar een
winterstalling als de bladeren van de homen vallen.

Maar erkomt een nieuwe Kampeer- kommerciele camping niet meer kunnen
wet.. V66r het nieuwe··kampeerseizoen, vol- betalen. Ook zal volgendjaar (opnieuw) blijken
gend jaar dus, wordt deze wet groten-deels van dat veel kampeerders gedwongen zijn hun
kracht. Het "kamperen bij de boer" wordt vakantie in eigen land door te brengen, onder
daarin toegestaan. De S.V.R. is na ruim lOjaar meer vanwege de fors gestegen. benzine
aktie voeren blij met dit resultaat. prijzen. Kampeerruimte, vooral in het drukke
Er zit evenweI een addertje onder het vakantiezeizoen, is er onvoldoende. De S. V.R.
wettelijke gras. De lagere overheden, pro- pleit er al jarenlang voor om ruimteop
vincies en vooral gemeenten, krijgen het nu agrarische erven tebenutten. Er is voldoende
voor het zeggen als het gaat om verruimingvan agrarische grond ·daarvoor beschikbaar, boe
de kampeermogelijkheden. "Kamperen bij de renen fruittelers willen graag en veel
boer"mag volgens de nieuwe wet, maar 't moet kampeerdets blijken deze nieuwe rekreatie
weI passen in een gemeentelijk bestemmings- vorm te waarderen.
plan. De S. V.R. maakt zich daarover ernstige De rekreatieondernemers blijken met steun
zorgen. van veel gemeentebesturen het kleinschalig
In de' gelukwensbrief aan minister van cler kamperen verder tewillen dwars liggen.
Louw schrijft de S.V.R. dat zij in haar werk Voorbeeld: in Dalfsen gaf het gemeente
vrijwel permanent grate moeilijkheden on~ bestuur eerst zijn fiat aan het kleinschalig
dervinclt bij vooral gemeenten. Ze houden bij kamperen (zeg maar "kamperen bij de boer"),
het opstellen en wijzigen vanbestemmings- maar het kwam daarop terug nadat de Recron,
plannen nauwelijks of geen rekeningmet het de organisatie van kommerciele kampeer
kleinschalig kamperen. "Soms lijkt het er zelfs bedrijven, bezwareh had gemaakt.
op dat kommerciele c.q. gemeentelijke cam- Het P.v.d.A~-TweedeKamerlid Joop Worrell
pings in bescherming worden genomen, Daar- heeft daarover vorige week schriftelijke vra- .
door dreigt rechtsongelijkheid c.q. wordt de gen gesteldaan de minister van C.R.M. Hij
indruk versterkt dat in onze samenleving verlangt maatregelen van de regering om te
kommerciele groepsbelangen prevaleren", voorkomen dat gemeenten het "kamperen bij
schrijft het S. V.R.-bestuur. de boer" en andere vormen van kleinschalig
De S.V.R. vreest een boycot van gemeenten bij kamperen via bestemmingsplannen de grond
een verruiming van het kleinschaligkam:.. in boren.
peren. Daaraan is meer dan ooit behoefte nu De S.V.R. heeft de minister van C.R.M. ook
blijkt dat door de ekonomische recessie veel gevraagd een of meer zetels in de Kampeer
landgenoten een seizoenkampeerplekje op een raad te reserveren vaor de S.V.R., "die wordt

BAZAR
Bejaardenkoor

"Voor ons genoegen"
van Ameide en Tienhoven

AMEIDE-TIENHOVEN ~ Het bejaarden
koor "Voor Ous Genoegen" organiseert een
grote bazar, met verkoop van fraaie hand
werken, verlotingen, pereboom, enveloppen
en Rad van Avontuur (met als prijzen
karhonaden, kippen, worsten, taarten enz.
Dit alles vindt plaatsop 21 november a.s.van
2uur 'middags tot 11 nur 's avonds in de
muziekzaal van het Gemeenschapscentrum
Het Spant te Ameide.
Koopt uw Sinterklaaskado op de bazar!

ZEER VEEL MOOIE PRIJZEN!!!!!!!!
's MIDDAGS WORDT VOOR DE KINDEREN

SPECIAAL GEDRAAID!
KOMT MET VELEN, STEUNT ONS KOOR

r----~-------,r:-:=~~~

~ DE GASPRIJZEN WEER ~
~ OMHOOGI ~
~ Verminder dus nu uw stookkosten door ~
~ aanschaf van dubbele beglazing. ~

Oat betekent mear komfort en door minder
warmteverlies een belangrijke besparing
op uw gasrekening.

Nu binnen-schilderwerk laten verzorgen
geeft u ook voordeel want de winter-

w. schilder (bedrijfsschap) zorgt voor een ~

~ forse premie van f50,- per man per dag. ~
~ Ais ekstra daarbij ontvangt u van ons nog ~
~ f15,- per dag. ,,~

~ ~~
~ Voor voordeel en meer woonkomfort naar;~

~ SCHILOERSBEORIJF ~~

~ F K d E--k ~~
~ Bazel:k 15a, M~erk!~efoon ~837 - 129~J j~
~~~



~.
Avento Caravanbouw

van der Hagen
i Postbus 40 4230 BA Meerkerk

Tel. 01837·2044

earavans voor echte caravanners

vaal' anze echte

Een heleapgaaf - gemiddeld 8 punten
heb je niet z6maar!

Wij zijn trots ap het verwerven van het

GOUDKEURCERTIFIKAAT

Ik heb hem........

,'1 GOUDKEURCERTIFIKAAT'

en nadigen L1uit tat een kennismaking
met als extra attraktie:

van 16 tim 25 nov.
DE2E ROOKWORST
EEN GULDEN VOORDELIGER

~
~,KEURSLAGERIe .. VariDiJ" Meerkllrk

Muilwijk, Allleide
ECHTE SLAGERSWORST - UPROEFT HET VEIlSCHIL!

Zeer lage luchtweerstand en lOch een ru im interieur

Datkuntu van 'nBiod
vanAventoverwachten!
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2cZ;=
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Deelnemer O.V.M. aktie

p'restoprint
KleurenfolO'S
binnen 2 dagen
ktaar.

Pasfoto's klaar
terwijlu
wacht

'Gorcumsestraat 21,
Meerkerk. tel. 01837-1463

',FOlD
v.d. DOOL

109 Bosch BOORMACHINES
Speciale aanbiedingen!
Type csa 420 E. 420 Wat!
Van 239,- vaor 188,-.
Happy Hobby-prljs 176,-.
Type csa 500 2E. 500 watt.
Van 379,- voar 318,-.
(Tijdelijk in gratis koller.)
Happy Hobby-prljs 299,
Type csa 750 2E. 750 Watt.
Van 552.- vom 434,-.
Happy Hobby-prlls 419,-

WAt DE
KEURSLAGER SNIJDT
IS KWALITEIT

Vaal' het GEZELLIG AVONDJE hebben wij
vaal' U ....

S.v.p. vroegtijdig bestellen

WORSTLETTERS en
SUPRISE-DOZEN naar keuze

DOE-HET-ZELF-CENTRUM

Deelnemer O.V.M. aktie

, DE VAKMAN"
~UWendijk23, Meerkerk,telefoon 01837 -1405.

VOOR LEXMOND: HenkSpek, teleloon 03474 - 1916.

Advies van de Sint
GA ER OP AF! 't Is meer dan de moeite waard, en u krijgt

iets goeds in handen.

106 Bosch OECOUPEERZAAG· IUllOliOliOl!Yll-rlOl[ii1[ii1IE[ii1o
~~g~~~,~:~:,~:i::': ~'i~", n l!lJl!lJ 1F'1F'l!;;lnl
50 mm.
Van 208,- vaar 159,-.
Happy Hobby-prlls 147,-

107 Bosch CIRKEl.ZAAGMACH1NE
PKS 46. 600 wan, 4400loefen.
Cirkelzaagblad 150 mm.
Van 299,- vaar 239,_.
Happy HObby-prlla 225,-

108 Bosch VLAKSCHUURMACHI
NE PSS 230. 150 Watl. 10.000 toe
reno Schuurvoel aIm. 92 x 182 mm.
Van 208,- vaar 159,_.
Happy Hobby-prljs 147,-

FONDUE-, GOURMETVLEES en SAUSEN
KEURSLAGER

(!)
~' H. J. VAN DIJK & Zn.

K Kerkstraat 14, tel. 01837-1332 en
2329, Meerkerk.

Deelnemer O.V.M.-aktie

•'" hel fijnsle gerei
• voar elk karwel
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...\~ ~ ~~ ~ Kent u het Huis met , ~
11 ~ de Klok? ' . ~

~ -" ~I]# ~"~ *' Met eigen =~ '" ~
~ uurwerkatelier '* r ~ ~
"~ "'II" ~

t'£~ .. '" ~
~~ ~... ~ *' Met eigen ~

36,60 A ~ graveerinrichting ~

11,20 ~ ~ ~
3,35 O~ ~ ~--- ~ * Met eigen goud- rJ""""?fA, ~

f 51 15

~
~ .'.' .,. -''t., , '.' smid-ontwerper N\ ,J, ~

, ~ ~ van sieraden I,,. !I'll ~

'I ~
~

~ VOOR DE ST. NICOLAASAKTIE ~
I ~ Gekleurde oorknopjes 6,- p.p. ~
~ Zilveren meisjesring 11.- p.st. ~t ~ Zilveren hangertjes 17.50 p.st. ~

[M~ ~
~"f ~ SPECIALE AANBIEDING IN ~
Lnl ~ BESTEK ~

~ ~ 90" [150 6gr
. veo~i1"'d ~

;; ~ 3 delig ,. ~'S) ~

~I I
\lU ~ Ook vindt u bij ons: ~
., ~ Gouden sieraden, zeer voordelig ! ! ~

It ~ Wandklokken, aparte modellen. ~
~ Keukenklokken - keramiek - tege!. ~

Yi ~ Pleet geschenk artikelen: ~
~ ~ Horlogebanden in diverse soorten. ~
, ~ PRONTO· heren sportal horloges ~

I ~ vanaf 205,- ~
~ DUGENA· dameshorloges ~

Ii ~ vanaf 95,- ~
~ ~ MARTINS HOF· verlovingsringen, bij ons ~
~ ~ G 0 E D K 0 PER dan elders ~

~t ~ Wekkers, mechanisch of op batterij. ~
~ ~ Barometers, diverse modellen. ~
~ ~ Schoorsteen klokjes, met batterij of slag- ~
~ ~ werk. ~I ~ Bloedkoraal-, granaat en parelcolliers. ~
11 ~ AL DEZE ARTIKELEN EN NOG VEEL ~
~ ~ MEER VINDT U BIJ ~
~ Deelnemer O.V,M aktle ~

Ii~ ~
~~ BelRuis meldeKiok ~
~~ Gore. sir. 6 - Tel. 018~/~v;~2~lie~ 4231 BH MEERKERK ~

g"s.l~e~~{;e fl.~~

Oat scheelt u

Ook de elektrische m or ag
met e.en vermogen van 1,2 Kw

vindt u bij ons in voorraad

5 Itr. ketting-olie
1 Itr. speciale tweetakt-olie
1 zaagvijl

I} AANBIEDING
tIm 5 december! Bij aankoop van een motorzaag

~ GRATIS:

~
l~

~
d\'

~t
~
I}



•

geopehd:
dinsdag 8.30:'" 12.30 uur
woensdag de hele dag

vrijdag de hele dag
zaterdag 9,00 - 13,00 uur

Sinds vele jaren het beste en goedkoopste adres vear
boterletters en kerstkransen van 100% roomboter en 100%
zuiver amandelspijs.
Tavans het juiste adres vear het verzorgen van kerst
pakketten in verschillende prijsklassen.
Oak hebben wij vear u: Kop en schotals (oak Engelse),
wijn- en Iimonadeglazen. borreJglaasjes, boerenbont
aardewerk, bloemenvazen e.d.
KOM VRIJBLlJVEND EENS KIJKEN, HET VERPLICHT U
TOT NIETS.
Boodsch8ppen worden zoals altljd gratis door
ons thulsbezorgd.
P.•S. Bestelllngen Yoor boterletters kunt u nu
reeds opgeYen, en wiJ zorgen ervoor dat deze
kersyers bij u aan huls bezorgd worden met Sint
Nlcolaas.
B EST E L S. V. P. V ROE G T IJ DIG ! !

I.F.A. LEVENSMIDDELENBEDRIJF

FA. D. BORjAJ BO'9";(0)
Zouwendljk 12, Meerkerk, telefoon 01837-1329

Oeelnemer O.V.M. aktie

OUD BELEGEN KAAS

9,90 PER KILO

NOG MEERDERE REKLAMES
IN ONZE ZAAK

•

Deelnemer D.V.M. aktie

d.
"kaashal"

KERKSTRAAT 9 MEERKERK

~

"E
"c:
a;

"Cl

Voor een fijn Sint Nicolaaskado
naar de ENIGE SPECIAALZAAK in
rokersartikelen en benodigd
heden

Ruime sortering in:
Tabak, SigarBttBn,Sigaren, Aanstekers,
Tafelaanstekers, Asbakken, Pijpen enz.

B. LAKERVELD
Zouwendijk 5, tel. 01837-1466, Meerkerk

•

•

dinsdag om 12.15 gesloten

vrijdag koopavond lot 21.00 uur

zaterdag geopend tal 17:00 uur

..OEK/(O
~~ MEERKERK ~~;:y TOLSTRAAT 9 ~
~ Telatoon 01837 - 1297

Deelnemer O.V;M. aktie

15%
KORTING

Kom eens kijken naar onze
leuke kollektie speelgoed,
huishoudelijke artikelen en
elektrisch-huishoudel ijke

artikelen.
Brabantia, Curver, Tiger enz.

De zaak van
vertrouwen en
goede service

SINT GEEFT GUL EN WIJ
DOEN HIER AAN MEE
OP ALLE STAANDE-,

WAND EN HANGLAMPEN
tIm 5 dec.

.Let ook op onze
huis-aan-huisfolder die

in uw bus vaIt.



Leen de Jong uit Lexmond. Een prachtige
expositie die het aanzien zeker waard was.
Om een drankje te bemachtigen was echter
wat meer moeite voor vereist, maar ja, een
massale run op de fourage leyert a1 gauw files
op. De kelen konden echter toch nog weI voor
het gaan van de ding-'-dong in de foyer,
gesmeerd worden.

Klank en Vreugd
Zij mochten na de pauze het podium betreden.
Deze muziekvereniging, voornamelijk be
staande uit jeugdige leden, brachtenoude en
bekende melodieen op een dusdanige wijze ten
gehore dat bepaalde nummers zelfs begeleid
werden door enthousiast hand-ge-klap van de
toeschouwers. Onder de weI zeer speciale
leiding van dirigent Nico v.d. Burg, die er zelf
piet voor schroomde om bij een n ummer al

Kulturele avond in Lexmond
zeer geslaagd

LEXMOND - Vrijdagavond 6 november om 19.45 uur was het momentaangebroken dat de
plaatselijke kulturele verenigingen, zang en muziek, aantraden in een goedgevulde sporthal. Na
de vele repetitie-uren, waarvande generale repetitie op donderdag 5 november zelfs bijJia tot
middernacht uitliep, was nu dan het moment aangebroken om zich te presenteren aan de
Lexmondse bevolking en mensen van ver daarbuiten.
De eerste taak van de presentatrice Athy de Wit was uiteraard het aaniedereenwelkom heten en
vervolgens het woord te geven aan burgemeester Dokken welke officieel de opening verrichtte.
Ook werd door Athy de With medegedeeld dat het klapstuk, reeds in de vorige "Wegwijzer"
beschreven, voorlopig nog een verrassingzou blijven,nou ja, afwachten dus maar.
Toen het klapstuk later op de avond dus werd aangekondigd, zorgde dat dan ook voor grote
verbazing, maar daarover straks meer.
De Spits-afbijter
Dat was het J eugdkaar Lexmand. Het vaH
natuurlijk niet mee om als eerste daar maar
even ten aanschouwen van honderden ogenen
oren op te treden. Maar het was voor het
Jeugdkaar Lexmand bIjjkbaar geen struikeI
punt, want zij gaven een prima uitvoering weg,
waar zelfs nog een solo-partij in plaats vond
van de organist en 2 dwarsfluitisten, een
uitstekende partij. Ook hier waren de resul
taten van uren repeteren duidelijk te horen.
Onder de leiding van dirigent Henk de With
kwam het geheel uitstekend over.
Chr. Zangvereniging "Hosanna"
Vervolgens was het koor van de Chr. Zang
vereniging "Hosanna" aan optreden toe. Onder
de leiding van Henk van Egmond, waar weI
even van gezegd moet worden· dat hij een
ekstra moeilijke taak had, namelijk het
dirigeren van het koor en tevens de piano
begeleiding, hetgeen natuurlijk geen kleinig
heid is.
"Hosanna" bracht ook goede zang ten gehore,
waaruitbleek dat ook zij niet over een nacht ijs
gegaan zijn om een en ander soepel te laten
verlopen. Ook hier was weer sprake van een
goede prestatie met overigens een prachtige
corsage.
A!"tt~iders Zangvereniging "Nieuw Leven"
Dit koor was nu aan de beurt. Het, in aantal
dames en heren, grootste koor van Lexmond
kan achteraf ook spreken van een suksesvol
optreden. Onder de vakkundige leiding van
Wico Clement werden een aantalliederen ten
gehore gebracht waaronder weer eens een
ouderwetse canon. Het geheel ontlokte bij de
honderden toeschouwers een flinke ovatie.
Voor deze vereniging wierpen ook de vele
repetitie-uren een rijke oogst af.
Pauze
Deze werd benut om de aloude en steeds
terugkerende verloting te houden. Wederom
was er weer een rijke scharkering aan prijzen.
De "inkopers" hadden ook deze keer weer flink
hun best gedaan, het prijzenpakket varieerde
van een luxe-badhanddoek tot een gezonde kist
Lexmondse appels, met daar tussenin fruit
manden, worsten, levensmiddelen, kaarsen en
kazen, kortom te veel om op te noemen. De
opbrengst van de verloting werd, zoals meestal,
gebruikt om de kosten van de avond enigszins
te dekken.
Tevens hadden de toeschouwers en mede
werkenden nugelegenheid om de' prachtige
expositie van houtsculpturen te bezichtigen,
welke tentoongesteld werden door de heer

rock & rol1en~ te staan dirigeren. Een ware
happening die veel sfeer bracht in de zaaL Uit
de kunst!
Het kiapstuk
Toen was het zover .
De mensen die nog dachtenrlat het hh~r zou
gaan om. een bekend slagers-artikel.n~oesten

teleurgesteld worden.
Het organis~tie-kommitewas op-het orginele
idee gekomen om eens met een Mannenkoor op
de proppen te kamen. 20 gezegd zo gerlaan;
Flink gerepeteerd en het resultaat stond nu op
het podium.
Mannen van Nieuw Leven, Hosanna, Klank en
Vreugd en Jeugdkoor Lexmond, claar standen
ze, hoe zou ciat allemaal aflopen,
Het aloude lied "De Twaalf Rovers", inge:
studeerd onder lei ding van de dirigent van
Hosanna, Henk van Egmond, de finishing
touch en het dirigeren opdeze avond was in
handen van de dirigent van Nieuw Leven, Wico
Clement. Dit. zang-nummer bevat ook een
flinke solo-partij die op geweldige wijze
vertolkt werd door Dick de Jong van Nieuw
Leven. Met zijn prachtige _bas-geluid kom
pleteerde hij het geheel tot een schitterend
nummer;
Het optreden van hetMannenkoorwerd door
het publiek zeer gewaardeerd, hetgeen resul
teerde in een toegift van het Lexmondse
Mannenkoor.
Al met al was het 't klapstuk we!.
Slotoptredeu
Aan het einde van de avond werd opgetreden
door aIle medewerkenden. Dat wil dus zeggen
de koren van Arbeiders Zangver. "Nieuw
Leven", Chr. Zangver. "Hosanna" en het
Jeugkoor Lexmond. Zij brachten gezamenlijk
en onder muzikale begeleiding van Klank en
Vreugd het "Slavenkoor" ten gehore~ Ook hier
werd· weer even een stukje werk tentoonge
steld wat bij menigeen de rillingen over derug
deed lopen, in positieve zin dan.
Want het .geheel klonk zo massaal, dat het een
toehoorder niet in de koude kleren moest gaan
zitten.
De leiding van het geheel was in handen van de
dirigent van. Arbeiders Zangver. "Nieuw
Leven", WicoClement, 'voorwaar geen makke
lijke klus, maar dankzij zijn grote vakman
schap was het mogelijk om een en ander
korrekt te _aoen laten verlopen. Een staande
ovatie was het mooie resultaat.
Dat was het
Hiermee wastevenseen·einde-g:ekomen aan de
3e Kulturele Avond in Lexmond. Een zeer
geslaagde avond, zowel in zang-prestaties als in
organisatorisch opzicht. Dit laatste is natuur
lijk evenza belangrijk bij een dergelijk festijn.
De voorzitter van het Organisatie-komite,
Henk de With, beslaat dan oak tevreden de
avond in een korte toespraak, tevens maakte
hij vandezegelegenheid gebruik om diverse
mensen in de bloemetjes te zetten, zoals de
ditigenten, hetkantinepersoneel wat die avond
dienst had en de solo-zanger van het Mannen
koor en de mensen die hadden zorg gedragen
voor bijkomende zaken zoals stoelentransport
en opbouw van het geheel.
Het ging tot in dekleine uurtjes nog even door
onder gezellige dansmuziek.
We kunnen afsluiten met een alles omvattende
zin: HET WAS EEN GRANDIOZE AVONDl

ThRall.

boomkwekerij/hoveniersbedrijf

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

Vanzelfsprekend verzorgen wij ook graag uw overige
beplanting~

Geopend: vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag.

GEEN CASH AND CARRY
WEL DE GOEDKOOPSTE !

~~~

~ 500 ~~ . - ~~ TOT , voor uw ~
~ oude ban~stel bij aankoop 'I.\~ \9;'0\ ~
~ van een n1euw. ~6\Q,~'<;Je~ ~
~ ~~ ~
~ Interieurverzorging 'OCi ~

~ Ir~ I~ ~I I~~ I~ ~~«r$ ~
~ Dorpsstraat 77 - 81, 4128 BW Lexmond ~
~ Telefoon 03474 - 1223, b.g.g. 1566. ~

-~



Voor u: Maliesingel14 te Utrecht, tel. 030 - 318732

1979
1977
1977
1977
1976
1980
1979
1979
1980
1978
1981
1974

AUTOMOBIELBEDRIJF

Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412, 
Showroom: Toistraat 19 - Tel. 01837 -1682.

Meerkerk

GEBR. VAN TUYL

Simca Horizon 1300 L8
Opel Manta 16M
BMW 1502
Opel Ascona 16N, 4 deurs
Opel Manta 168
Opel Ascona 2.0, diesel
Opel Kadett City 128
Opel Rekord 19N, 4 deurs, LPG
VW Golf Diesel, 4 deurs
Audi 100 GL 5s, LPG
VW. Jetta, diesel
Opel Ascona 16N

-

ill,
\!: :/-

Voor het verzorgen van uw:

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

Deelnemer O.V.M. aktie

administratiekantoor

slagboom'

- boekhouding
- loonadministratie
- balans
- tussentijdse overzichten
- belastingaangiften
- computerv'''werking

SERVICE
~oed' en '~oordelig, daar
hOll je klanten mae. Wij laten
een klant nooit in de steek. ..
hand erop.
IJ belt maar, en wij kamen bij
Uthuis.

Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de anufleltlek

BIJ

gaat Sint Nicolaas met de gart door de prijzen, kom gerust
vrijblijvend langs.

PA~~INGEN:

lOOOm2 toonz•• l:
Ko,n eenS een kijkj.
nemen. Vola? gratis
pnrkeer-gelegenheid.

Bij. k<lOp boven 3QO,
WIlrd.n ben,ine-kos
ten door ons 'Ieegoed.

MAXWELL

Burg. Sioblaan 36 - Meerkerk,
(industrieterrein) - Tel. 01837
1889.

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

Zouwendijk 97, 4231 CC Meerkerk, tel. 01837 - 1718

Fa.G. BOS

Zoekt u een met zorg ge
kozen St. Nic. geschenk?
Wij hebben het voor u.
Zowel in bonneterie als
lingerie.

Ook onze kollektie hUishoudgoed
waard.

Loop eens binnen en ,doe uw keus.

De Laak 25, Lexmond, telefoon 03474 - 1274.

is een kijkje ~
~

'"
Oi
~

c
'~

Ii;
E
"c
"$
Cl

•................~
• •• •• Een lekker geurtje .
: Een mooi sieraad .
• Een fijn boek :
: Een uitslekendr sigaar....•
• Een leuke kaars :
: Een sierlijk olielampje ,.
• Een goede ballpoint >.'• • •· .I• •: Oit alles en nog veel :
: meer bij: :

: "DE BEURS" :• •• Dorpsstraat 69-71 - Lexmond •
• Tele100n 03474 - 1566 •
• ••••••••••••••••••••

TEKOOP:
BOERENKAAS
Voor de veranderingeeristukje
komijnekaas.
Voor konsument en/of handel.
AIle soarten zijn zander kleur
stoffen.

G. Scherpenzeel
De Laak 33, Lexmond, tel. 1256.
Geopend van 9.00-12.00 uur.
Zondags geslolen.

GillisVersluis
HANDEl IN

OUD lJZER·METAlEN-P APIER-AFVALSTOFFEN

TOLSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL. 01637 - 1530



Raadsvergadering
Lexmond

LEXMOND - In de voltallige vergadering van
de raad der gemeente Lexmond werd,in goede
sfeer eell zeer gevarieerde agenda afge
handeld, waarmede rond twee uur gemoeid
was. Burgemeester Hokken stelde, na inge
komen stukken, de gemeentelijke herindeling
aan de orde. Omdat de viji raadsleden, geen
wethouder zijnde, destijds het initiatief ge
nomen hadden om zich tot de minister van
binnenlandse zaken te wenden om alsnog
indeling bij Vianen te voorkomen, alsmede de
vaste kommissie van de Tweede Kamer en de
besturen van de Tweede-Kamerfrakties, wa
ren de besturenvan plaatselijke instellingen
en verenigingen etc. in de gelegenheid gesteld
om het verzoek, om wanneer de herindeling
onontkoombaar was, dan bij Meerkerk inge
deeld te mogen worden ter kennis van voor
noemde besturen en frakties te brengen.
Aan deze aktie hadden vrij wei aIle benaderde
besturen deelgenomen en waren het er ruim 60
geworden. Iedereen was het er mee eens om de
aktie vanuit de gemeente op deze wijze te
voeren', zodat eerstdaags de getekende formu
lieren met een begeleidend schrijven zullen
uitgaan., Een verzoek om toekenning van een
gemeentelijke studietoelage waarover in de
vorige vergadering de stemmen staakten werd
nu met vier tegen driestemmen aangenomen.
Na gunstig advies van het Bemiddelend
Orgaan werd aan .een niet-inwoner een
gemeentelijke garantie- verstrekt voor een
geldlening voor aankoop van een Lexmondse
woning. Een door B &W voorgesteld krediet
voor riolering van de Boezemweg, gelijk met
de gemeente Ameide en de Heicopperweg in
samenwerking met de ruilverkavelingswerk
zaamheden aan deze weg, had meer voeten in
aarde. De raadsleden hadden allen bezwaren
tegen het voorstel van B & W: De kommissie
Openbare Werken was niet om advies ge
vraagcl, het al teveel het karakter van haast
waarvan mendirekt de noodzaak niet inzag en
i.v.m. het grote bedrag dat er mee gemoeid was,
was men mede om de genoemde redenweinig

genegen om met het voorstel mee te gaan.
Vooral met de Boezemweg had men grote
moeiteom daarmee vanavond akkoord te gaan.
Burgemeester Hokken was sterk in zijn
verdediging. Uit de notulen diepte hij op, dat
voor beide objekten de raad al in veel vroeger
stadium belangstelling had. Ais het werk nu
wordt uitgevoerd of voor het volgend jaar in de
besluitvorming valt, komt er een groot per
centage in de vorm van subsidie door de z.g.n.
"verfijningsregeling" van het rijk terug.
Toeh bleef de raad moeite hebben met het
voorstel waarbij nog kwam dat men het werk
door de plaatselijke aannemers wilde laten
uitvoeren, dus op uitnodiging laten inschrij
Yen, wat bij de Heicopperweg niet haalbaar
leek. Wanneer gelijk met de rekonstruktie van
de weg de riolering eJc. gelegd werd, wat
redelijkerwijs voor de hand ligt, dan moet het
gelijk met de aanbesteding van de RV mee en
deze aanbestedingen moeten openbaar zijn.
Nadat ieder er het zijne van gezegd had en het
voorstel kans leek om afgestemd te worden,
trokken B & W zieh terug voor beraad. Na de
heropening van de raad stelden B & W voor om
het voorstel Heicopperweg te handhaven en de
Boezemweg voor deze vergadering in te
trekken. Voor nader overleg met de beide
gemeentebesturen en deskundige voorlich
ting en met inschakeling van de Kommissie
OpenbareWerken. Het voorstel Heicopper
weg werd hierna aangenomen. De rest van de
vergadering passeerde snel. De raad ging
akkoord met hetopnemen van een krediet bij
de n.v. Bank voor de Ned. Gemeenten, groot
f 840.000,- en verleende tevens maehtiging tot
het naar behoefteopnemen van het bedrag
voor kasgeldlening. De sportstichting zal voor
onbepaalde tijd f 60.000,- van de kasmiddelen
van de gemeente gebruik mogen maken. De
gemeentebegroting 1982 werd hierna aange...;
boden. Voor demededelingen en de rondvraag
bestond sleehts geringe belangstelling. Aileen
over de straatnaamborden Nieuwe Rijksweg
(even en oneven) werd enige tijd doorge
praat, waaruit bleek dat de raadsleden nog
steeds moeite haddenmet sommige gebieden,
die wat de -aanduiding betreft, nog steeds
aanleiding tot verwarr,ing geven. Men wil er
nog eens op terug ko'men.

125-jarig bestaan van de
Holl. Mij. van Land

bouw, afd. Meerkerk e.o.
MEERKERK - Vrijdag 6 november herdacht
de Holi. Mlj. van Landbouw, ald. Meerkerke.o.
haar 125-jarig bestaan. Dit werd gevierd in
restaurant "Brughuis" te Meerkerk met eeo
drukbezochte receptie en een feestavond.

Tijdens deze avond werd door het hooldbe
stuurslid de heer van 't Hart, aan Cor de Bruin
uit Leerbroek. de zilveren penning voor
bijzondere verdiehsten uitgereikt. ,

De heer Cees de Jong uit Tienhoven, voorzitter
van de afdeling, haalde· diverse leuke anec
dotes aan uit het 125-jarig bestaan. De heer de
Jong bood de heer de Bruin enige boekwerken
aan en memoreerdezijn grote staat van dienst:
35 jaar bestuurslid waarvan 20 jaar sekr.
penningmeester.
De Plattelandsvrouwen brachten enige leuke
volksdansen. Diverse sprekers voerden deze
avond het woord.

Een uit vier man sterk bestaande band zorgde
ervoor dat een dansje gemaakt kon worden en
dat men met zeer veel genoegen de tij d
passeerde.

-~
~ SINT ~I AANBIEDINGI
~ ~
~ Massief eiken ~
~ ~ _ bankstel met ~
~ A ~, I-~ velours bekleding ~

~Af{r~)) van 4865,- ~
~ ;ti I (I \\ ~ ~
~ I voor ~

~ / ~
~ \'\WN~((( 3885 • ~
~ , ~
~ Interieurverzorging ~

~ IiR\\ II ~ ~II~~ ~ ~W}»«ri I
~ v.h. J. Hamerling ~
~ Dorpsstraat 77 - 81,4128 BW Lexmond ~
~ Telefoon 03474 - 1223, b.g.g. 1566. ~

-~



Hoofdaannemer

AANNEMERSBEDRIJF

van der
Louw & van
Wijk b.v. \

Tienhovenseweg 15, Hagestein, tel. 03472 - 1288, 03408 - 86358

Het schilderwerk
werd uitgevoerd door

SCHILDERSBEDRIJF

J.L. den Hartog
Zouwendijk 39, Ameide, tel. 01836 - 1508

Het garagebedrijf werdontworpendoorarchitektenbur6HAWEE b.v~ te Ottoland.

AAN DE NIEUWBOUW VAN
GARAGE HAMDEN WERKlEN MEE:

Komplete centrale vervvarming
voor waning en garage werd
ge"lnstalleerd door

c. 'van der·Graaf b.v.
. Kerkbuurt 19,5liedrecht, tel. 01840 -12261

Hefheiwerk
werd verricht door

AANNEMERSBEDRIJF

J.A. Boer' b.v.
Nieuwsteeg1, Meerkerk



Hetloodgieterswerk
werd verricht door

B.V. Ameide's
Loodgietersbedrijf
Fransestraat 11, Ameide, tel. 01836 - 1649-1243, 01843 - 2498

Het elektriciteitswerk
werd aangelegd door

II
01836-1232 - J.W.v.Pultestraat73 - 01836-1614

Het vertrouwde adres met het bord

f"N\EU'irOOj
- . -- -:·AGFA TRAMP :· -- -_ pocket kamera met _
: motortransport, instelbaar :
• voor elk weertype met serieknop, •
: voor snel opnemen achter elkaar. :· -• Samen met bijpassende flitser, _
: tasje en 3 Agfa films 400 ASA, :
: a 20 opnamen. :

: NU slechts voor de kadoprijs :

i 129,95 i

B.' ~!
~--_ _ ~

~~~~~~~~~~

~. Voor de winter drogeen warme voeten met ~
~. klompen ~
~ laarzen ~
~ zweedse muilen ~

werkschoenen
pantoffels
"Bastad"-muilen
"Fut" schoenen
met
garantie

olie en gas enz.

Jan den.Hartog.Azq_
~ Weverwijk 11 rood, Meerksrk, tel. 01837 - 2157 ~

~~~



Het hele gezln Ideedt zICh···
Blet Sint b.UModehulS

ZWllnenbul'D
Sint vindt ruim gesorteerde Herenmode

Damesmode
Kindermode-Nachtkleding
en Jeans/vrijetiidsmode bij

Zwijnenburg

Ruime sortering
Jacks. - Pantalons
Sjap,-ls - Spencers
Overhemden en
Stmpdassen.

.'1:'

Sportieve zanclkleurige parka,
licht en wann, 140-176 f 85,-

Westley fijnrib corduroy r-:=~:::::::::::~
pantalon, uitstekende pasvonn,

aile modekleuren,
116-176 v.a. f 45,-

$"16l§~~~ §!;5l
J.:.l.llQ J il.l.ll ~
Westley jeans,
stoer en sterk.




