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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ACHTTIENDE JAARGANG
WOENSDAG 16 JUNI 1982
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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.

TldDENS DE BUDERIE DP 28 dUNI
BElDEKEN 3 DLIFANTEN AMEIDE

Zaterdag 19 jnn; aanvang

Sportweek
Wie wordt de Sportvrouw en
wie de Sportman van Ameide

wethouder de heer K. van Oort de trekking .verricht
van de gehouden verloting.

De verloting was mede door de inzet van vele
bewoners een groot sukses, daar aile 2000 loten waren
verkocht.

AMEIDE - De immer aktieve sportkommissie van
de A.V.V.A.-sportweek is er weer in geslaagd een
aantrekkelijk programma te presenteren.
Zaterdag 19 juni om 13.30 uur is de officieleopening in
Het Spant. Om 14.00 uur zullen de. Ameidese
bedrijven hun krachten beproeven met touwtrekken,
waarna om 16.00 uur het wielrennen aanvangt.

Van maandag t/ m vrijdag zijn er iedere avo,nd vanaf
18.15 uur (vrijdag vanaf 17.00 uur) sporteveIiemeJ1ten
waarbij jong en oud hun beste sportprestaties zullen
tonen.
leder jaar is er veel belangstelling voor deze sportweek
geweest. Wij hopen dat u ook dit jaar weer acte de
presence zult geven, want de organisatoren verdienen
uw steun.

Vr(jdag 25 juni is er om 20.00 uur in Het Spam de
pr(jsuitreiking en hal na /11.111. I'. Disco Sound Wave.
Deze avond zullen we ook weten u'ie de sportl'I'OUW en
de sportman 1982 ::ullen zijn.

De heer van Oort bracht de volgende winnaars uit de
mand ter tafel:

I. B. van der Post, Ameide (weekend Sporthuis
centrum) 2. J. de Wit, Ameide (N.S. dagtrip)
3. C. deli Braven, Ameide (Fondueavond), 4. D.
Wapstra, Ameide (Direkt-klaar-camera), 5.. W. van
Houwelingen, Gorinchem (Direkt-klaar-camera).

Aan aile hovengenoemde winnaars 1:\' de prijs reed\
uitgereikt. aile pr(js-Iozen. hedankt l'Oorw\' steun en
naar w(j hopen de volgende keer heter.'

HET BESTUUR.

Uitslag eerste verloting
buurtvereniging

"Het Oude Ambacht"

zwak. De reuk-, gehoor-, smaak- en tastzin zijn zeer
goed ontwikkeld.

De olifant wordt in de bosbouw nog wei gebruikt als
trek- en lastdier. Een olifant kan ca. 1000 kg. dragen en
6000 kg. slepen.

Wij raden u aan, bekijk de oltramen eens goed, u heht
er nu gelegenheid voor, of maak eens een ritje op de
oltram.

AMEIDE - Zaterdagavond 15 mei werd door

De olifanten die in Ameide komen varieren in grootte.
Het zal weer, evenals vorig jaar, een reuze gezellige
Braderie worden.
De Beierse blaaskapel zal voor een muzikale
omlijsting zorgen.
Tijdens de Braderie wordt een doorlopende "Bliksem"
verloting gehouden met o.a. als hoofdprijzen een
dames-sportfiets, een heren-sportfiets, een jongens
racefiets en een kinder-crass-fiets.

Dus u ziet, men doet alles om u vele genoeg'lijke uren
te bezorgen.

De olifanten
De olifanten zijn logge beesten die tot de slurfachtigen
behoren en in Afrika en Azie voorkomen. Er zijn
vele soorten .olifanten. He! zijn de grootste en zwaarste
landdieren, 'die gekenmerkt worden door een zeer
lange slurf.
Deze slurf dient als reuk-. tast-, grijp- en zuigorgaan en
ook voor het trompetten.
De dikke loodgrijze huid is weinig behaard. Onder de
poten zitten grote elastische eeltkussens. De 'schedel
van de zeer grote kop heeft luchtholten.
Het hersengewicht bedraagt ca. 5 kg. Het geheugen is
goed. de ogen zijil klein en het gezichtsvermogen is

AMEIDE - Het bestuur van de Ameidese Winkeliersvereniging is er weer in geslaagd een met
alledaags gebeuren binnen haar poorten te laten tijdens de Braderie op zaterdag 26 juni.
De Braderie, die om 2 uur begint, heeft weer een geweldig groot aantal standhouders
aangetrokken.
Tot's avonds 10 uur zal de Braderie geopend,zijn.
Het is na de kamelen van vorig jaar weer gelukt dieren te laten komen die men niet iedere dag
tegenkomt in Ameide. Evenals vorig jaar kan men een ritje op de olifanten maken.



~I Peter JO<JSt Middag Nederlands Kampioen
.. . midget-golf, pupillen

LEXMONO - Sinds 22 mei j.l. is Lexmond een
Nederlands Kampioen rijker geworden.
Peter Joost Middag, uitkomende voor de Sport
vereniging W.I.K.-Lexmond, kon deze titel na het
spelen van 3 toernooien in ontvangst nemen.
De kampioenswedstrijd yond plaats op 22 mei in Loon
op Zand. Op deze prachtige baan maakte Peter Joost

geschiedenis en behaalde zijn kampioenschap met een
totaal van 134 punten.
Een flinke prestatie!

Peter Joost Middag. geboren op 25 mei 1969. een uit
de kluiten gewassen jongeman die dagelijks de L.T.S.
(C-stroom) in Gorinchem bezoekt.

Hij heeft na veeI trainen het hoogste bereikt wat er is.
Aan het kampioenschap gingen 3 toemooien vooraf:

Ie: Nuenen. 150 pnt.. 2e: Lexmond.137 pnt..
3e: Loon op Zand. 134 pnt.

In de finale moesten 20 pupillen (de beste van
Nederland) strijden en met I punt verschil ging de titel
toch nog naar Peter Joost.
Onder begeleiding van de heer B. Middag wisten de
pupillen uit Lexmond zich verzekerd van een goede
begeleider die zeker wei eens een technische tip
uitgedeeld zal hebben.

Draai: tel. 023-356784
voor de "KINDEREN"

verhaaltjes telefoon
AMEIDE - Aan de geinlijn, de hitlijn en het tele
fonische weerbericht voegt het maandblad "KIN
DEREN" vanaf 5 mei een unieke telefoonlijn toe: de
"KINDEREN" verhaaltjes telefoon.

ledere dag krijgt men na het draaien van 023-356784
nieuwe tips om zelf voorleesverhaaltjes voor kleuters
en peuters te maken.

Aile kinderen willen voor het slapen gaan nog even
voorgelezen worden. maar het liefst horen ze een eigen
verzonnen verhaaltje van moeder of vader.
Het is een van de fijnste momenten van de dag: op de
rand van het bed samen met je kind nog even iets
vertellen. Toch schudt niet iedere ouder zomaar een
eigen gemaakt verhaaltje uit zijn mouw.

Daarom helpt ..KINDEREN" u bij het vervullen van
deze leukste ouderlijke plicht. De teksten zijn
geschreven en ingesproken door schrijfster Thera
Coppens. Haar verhaaltjes kunt U ook elke maand in
..KINDEREN" lezen.

De overige vier pupillen vande s.v. WJ.K. die
deelnamen aan de strijd eindigden tevens zeer goed in
het eindklassement.
De plaatsen 4 t/ m 7 werden ook door Wikkers
ingenomen.
De klassering was als voigt:

4. Dini de Wit'
5. Hetty van Dicren
6. Peter Tuinier
7. Hanny van Dieren

Zo kan de s.v. W.I.K. weer trots zijnop haar
jeugdleden. AI met al hebben zij toch een bijzondere
prestatie neergezet.

Tenslotte kan nog vermeld worden dat aile 5 pupillen
selectiewedstrijden mogen spelen voor de Interland
tegen Belgie.

Burgerlijke stand
Meerkerk

Mei 1982
Geboren:
II mei 1982: Martijn zv J.J. van Ooijen en M.A. van
Mourik. wonende te Meerkerk. Mevr. Veder van
Hobokenstraat 9. 30 mei 1982: Ferdy Leanderzv M.L.
Kieboom en W. de Bruijn wonende Ie Meerkerk. Kon.
Julianastraat 18.
Gehuwd:
6 mei 1982: Schokkenbroek. Hendrik. 22 jr.. wonende
te 's -Gravenhage en Oostmeijer. Geertruida. 39 jr..
wonende te Sas van Gent. 8· mei 1982: van der Leeden.
Bertus Pieter Comelis. 24 jr.." wonende te Ameide· en
Bot. Marianne. 19 jr.. wonende te Meerkerk. J4 mei
1982: de Ruijter. Johannes Cornelis. 24 jr.. wonende te
Meerkerk en van Dijk. Metje Cornelia Adriana. 22 jr..
wonende te Meerkerk. 28 mei 1982: Hakkesteegt.
Wilhelm Gerrit. 19 jr.. wonende te Meerkerk en van
Zanten. Jasperijna Frederika. 22 jr.. wonende te
Meerkerk.

Overleden:t~1\
15 mel 1982: Bongaards. Johannes Antoni~~,;a-c
Mattheus. 68 jr.. wonende te Meerkerk. Pr. Beatrix
straat 19. 26mei 1982: van Dijck. Augustinus. 77
jr..wonende te Meerkerk. Burg. Sioblaan 28.

WIN NU EEN REIS MET
RATH &DOODEHEEFVER.

Ontstekingsdelen (kontaktsets
verdeelkappen)
Remblokken - Remschoenen
Ruitenwisserbladen
Schokbrekers - Sleepkabels
Spiegels
Trekhaken + toebehoren
Uitlaten
V-snaren
Etc., etc.

Accu's - Antennes
Bougies
Frictieplaten - Drukgroepen
010eilampen
Zekeringen
Gevarendriehoek
Luchtfi Iters
Oliefilters
Motorolie etc.
Onderhoudsmiddelen

~

\~
" ...... --Een totaal programma automaterialen

en accesoires

NIEUW VOOR LEKMOND EN
~l~~M'TREKEN
o~ ~;~/

/"/

Naast onze drogisterij-artikelen en parium

FA. G. GRAVELAND & ZN
Dorpsstraat 50 - 4128 BZ Lexmond

Telefoon 03474 - 1516

Mevr. ERKELENS
LANGERAK

VERF - BEHANG - ZONWERING

Broekseweg 3 - Ameide



eroyale
grasvangbak
afzonderlijk
leverbaar

e 3 jr. garantie op
aile elektro
motoren

Daar neem je een Honda tuin
bouwtrekker voor. De F 200
bijvoorbeeld. Frezen,
schoffelen, verkruimelen, aan
aarden. Hij doet 't moeite
loos en goed. Door z'n
sterke 4-takt motor.
Start direkt en is
gemakkelijk te
bedienen.

kwalitei\ uil Zweden

HusQvarna

egegoten
aluminium
maaikast
geen getril

e praktisch geen
onderhoud
snel verstel bare
maaihoogte

dankzij SWED-O-MATIC, Husqvarna's
automatische kettingrem, de anti
vibratie-voorzieningen en de uitgekiende
ergonomische vormgeving.

(" Een Honda generator is licht e
III kompakt. Daarom neemt u hem

'" overal gemakkelijk mee naar
loy toe. Zoals naar de camping, de
> boot of 't karwei. Z'n stille

.,," zuinige 4-takt motor loopt
v op gewone benzine.

Levert zowel 220V
wisselstroom als

gelijkstroom.
HOl\TD.A:

Begint waar een
stopkontakt stopt.

Weg verlokkend
vooruitzicht van

koel helder
water.

Ik herinner mij warme zaterdagmiddagen
waarop ik, met mijn zwembroek en handdoek tot
een rolletje gedraaid, snel wilde maken dat

ik wegkwam.....

... ..om op het laatste moment
teruggefloten te worden

door mijn vader die
eiste dat ik eerst het

gras zou maaien.

(
III

De Husqvarna 36R is speciaal ontworpen ~
voor het licht en handig maaien van "
hoog onkruid op terreinen en het III

onderhouden van taluds en slootkanten. ..t••
Gewichtincl. 2-takt motor van 36 cc ("

8,4 kg. Draagstel verdeelt gewicht over loy
beide schouders. .;

Vibratiedemping op 3 punten. Electronische '.!II U· . .. .
ontstekin.g . Vele praktische hulpstukken leverbaar. '9.. Vlneft ze bl) on.s In voorraad...~.:~:~t :::;;;::i¥~~;;~:~:,:OORRAAD#, •VERWARMIN~rr~,~~,~~!~E,=,~~L~AA~~REEDS;HAP
~.. ~.~.I~~oP/'; HOND~ C ' ..!l

.' spatlap ,) . . . t LAM ERKEND
. ' , .. t.w.v.. 140,- .-..:, ~HH. ~~f:B.1~~GW. '-- '" .... \CI usqvarna -==-

lelHUSqvarna ··>i -1',.~. de.'er Bazeldijk 19, Meerkerk, tel. 01837-1810 "

UllZweden' ,.

~:~:'"

Nu ik zelf
een tuin
heb weet
ik wei wa
ik doe.
Voor vaderdag
vraag ik een
van die
grasmaaimachines uit de
kollektie van 't Lam.
't Gaat beter, 't gaat
vlugger, dus..... meer
vrije tijd.

laterdag 3 juli, op
de Jaarmarkt te
Meerkerk de
monstreren
wij graag
voor u bij
onze
stand.



ZOEKT U EEN GESCHENK

VOOR VADER

Zoek dan eens bii

Voorde
Ideinverbruiker

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

* Diervoeders
* Kattebakvulling

* Turfrnolrn - Houtvezel
* Tuincornpost

* Kunstrnestvoor gazon of tuin
* Waspoeder en andere reinigingsrniddelen

* Gewasbescherrningsrniddelen
* Onkruidbestrijdingsrniddelen

* Landbouwplastics
* Landbouwzout

* Veevoeders in aile soorten

Korn zelf eens kijken,
of bel even,

't is de rnoeite waard!

d. V. ZandWUk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.

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

Voor dat ekstra stukje service !

B. Lakerveld

Korn kijk.en, wij hebben gewoon leuke dingen

voor aile vaders !

* TABAK, SIGAREN en

SIGARETTEN, ASBAKKEN,

AANSTEKERS en PUPEN

Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.

Deelnemer O.V.M. aktie
Tel. 01837 - 1466Zouwendijk 5

Meerkerk

Grote sortering
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Zaterdag 26 juDi
van 14.00 tot 22.00 uur.

GROTE SCHENKERIJ
OPDEDAM
EN VELE STANDS
EN ANDERE
ATTRACTIES.

· ltf.\\ \\\1"t

ItI\\\t .~
en laat u met uw kinderen

fotograferen.
~,~,~4"

,~,~,~ ,'-
,~,~ ,~



INLICHTINGENEN AANMELDING
v66r 9 juli of na 15 augustus a.s., persoonlijk iedere vrijdag in de
school bij de Pasteurweg 92, van 10.30-11.00 uur of telefonisch
daoelijks 01833-1030 of 010-819330, b.g.g. 808160.

VRAAG BROCHURE OF BEL VOOR NADERE INFORMATIE

Simon
Muilwijk
Dam 9, Ameide
Tel. 01836 - 1395

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

FONDUE· ~

GOURMET •
BARBECUE_

Runderlappen
Varkenslappen
Varkensrollade
. Goulash
Gehaktballen

half om half en
Hamburgers

toestelZen
vorkjes
branders
wegwerpbordjes
placemats
spatels
plankjes
schorten
bestek (wegwerp)
gri II tangen
houtskool
aanmaakblokjes
lucifers
handschoenen

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

Voor moderne financiering en aneverzekeringen, doet u er goed
aan 66n van de onderstaandeadressen Ie bellen.

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

PlAATSING CONTAINERS

GillisVersluis

TQlSTAAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL 01837 ~ 1530

HANDEL IN
DUO IJZER-METAlEN-PAPIER-AFVAlSTOFFEN

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

PER 1 JULI
is de nieuwe

IPARKEERSC.HIJF

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk73, tel. 01843-1233, Langerak

Voor eengoede

Uitgaande van de Chr. Avondscholengemeenschap Rotterdam e.o.
Rector Abr. Vos, tel. 01806-4975

• opleiding MAVO-4 diploma of deelcertificaten
• studie in 6 of minder vakken
• les op maandag, woensdag en vrijdagvan 8.40-11.50 uur
• opengesteld voor iedere volwassene
• aanvang nieuwe cursus30 augustus 1982

-

VOLWASSENEN·
ONDERWIJS

TESCHOONHOVEN

verplicht. 3
Bij ans verkrijgbaar vaar slechts .25



AMEIDE/TIENHOVEN - Het moet voor de kommissie Promoting Ameide-Tienhoven 82/83, te weten de
dames Plieger, v.d. Berg en de heren Woudenberg, de Vaal en van Tool', een hele opluchting geweest zijn toen
Veronica v.d. Berg-van del' Zijl door de luidsprekers klokslag 16.00 uur uitriep: "het is gelukt, de 300 meter lengte
is bereikf".
In de vroege morgen brak even paniek uit, het deeg bleef in de oven aan de transportband kleven. Om halfnegen
haalde men opgelucht adem.
De Appelcarre gleed heel Ilmgzaam op de 300 m. lange transportband. Inmiddels waren circa 60 banketbakkers
leerlingen uit Gorinchem en Rotterdam in witte bakkerskleding gearriveerd.

Wereldrecord Appelcarre
bakken in Ameide

gevestigd
Men haalde hierdoor vermelding in Guiness book of records

Na de middag tegen vier uur waren er dUll,enden
kijkers. Klokslag 4 uur had men zijn doel bereikt.
Voor 5 gulden per halve meter kon men de taart
meenell1en. Men verkocht de gehele, 300 meter --lange
taart waarin men verwerkt had 500 kilo hloem. 400
kilo appels. 100 kilo margarine; 20 kilt) rO/ijnen. 50
kilo suiker. 44 kilo paneermeel en 300 eier'en.

De organisatie heef! meer dan nodig was gedaan om
(;uiness records te halen. De eis was 300, meter
achtereen \ia de bakoven te produceren. Men IHid het
direkt daarna mogen gaan verkopen en opsnijden.
doch de organisatie had le[1' de cis gesteld dat de 300
meter Appelcarri: Op de hand moest i1ggen.

De brandweer lorgde er mede voor dat \ avonds om
10 uur niets ~leer deed herinneren aan het
wereldreeord. Alb was netjes opgeruillld. Het
wereldrecord Appelcarri: bakken was behaald. De rust
keerde weer. Profieiat Promotingkoillmissie. Jullie
hebben \'eel \\erk ver/et. \'Cel dagblad- en regio
publieiteit gehad en de 0p/et om de aandacht op on/e
Illooie dorpen te \estigen is heleillaal gelukt en
daan oor aIleen al on/e \\'aardering.

.. Dat was ge\\eldig. al die hulp". aldus me\TOUW
Plieger-de Kruyk. voor/itster van de Promoting
Ameide Tienhoven 82 83.
En vervolgt mevrouw Plieger: .. wat te den ken van het
juiste advies van ehef-bakker Cees van Gelderen. die
'als toesehouwer er stond en het eu\'el onderkende \'an
on/e heginmoeilijkheden dat ons deeg door de appels
te nat werd.
Er moest een centrifuge aan te pas komen en lakens.
De altijd immer behulp/ame en er vlakbij wonende
mevrouw Corrie Steysiger bracht uitkomst. Direkt
bracht lij haar centrifuge en een stapel lakens".

Een koortsachtig werkende ploeg was aan het eieren
breken. deeg maken. deegrollen. appels aanbrengen
etc.. om steeds te lOrgen voor een 300 meter lange
deegtoevoer.
Een bakoven. gratis uitgeleend door de machinefa
briek C. Rijkaart b.v. uit Asperen. werkte perfekt.
De bloem' en paneermeel. evenals de electriciteit.
werden gratis beschikbaar gesteld door Meelfabriek
A. Kruyt te Ameide. AIle ingredienten werden tegen
inkoopsprijzen geleverd door grossierderij Bouman
uit Beesd.
Koninklijk Aannemersbedrijf Woudenherg uit Amei
de bouwde gratis de 300 meter lange. ingenieu/e
transport band.

,,,,,"De firma Placoti uit Vianen schonk de geprepareerde
( . :;1 gecoate rollen papier. De betonmolen om deeg te

maken stelde de firma de long te Vianen heschikbaar.
De stalen kabels. 1800 meter lang stelde de firma de
Haan uit Gorinchem beschikhaar.

Doordat men bijna alles gratis verkreeg zijn de kosten
voor deze krachtproef minimaa!.
Het was een geweldig imposant ge/.icht de onafzien
bare transportband. gebouwd van steigermateriaal.
door de Molenstraat en Hoge Waard te lien lopen.
Een technisch expert op het gebied van intern
fabriekstransport van Muller Internatio kwam
speciaal kijken hoe men dit zou oplossen. Een en al
bewondering was deze' technisch inspecteur over het
vernuft van de firma Woudenberg om van ruim 2
kilometer lang steigerbuis zo'n transportband te
maken. die qua snelheid even langzaam liep als de
transportband van de bakoven.

Even werd gevreesd dat de regenbuien .. roet in het eten
c.q. appelcarre 7.Ouden gooien".

Een geweldig publiek en vooral de omwonenden
staken bij oproep direct de handen uit de mouwen en
hielpen waar nodig.
Men kwam aandragen met parasols. paraplu's zeilen
etc. Mee'r dan een uur hielden enige toeschouwers een
zeil vast om vooral maar het deeg niet riat te laten
worden.
Een helper lei: ..de regen liep m'n mouw in en kwam
b\i de broekspijp er weer uit".
Ondanks de plensbuien bleef men helpen.



Degelijkheid en een
technisch uitgebaJanceerde konstruktie

Dat kunt u van
'nAventoverwachten!

Zeer Jahre luchtweerstand en toch een ruim interieur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

caravans voor echte caravanners

~•..
~ '"

Avento Caravanbouw
van cler Hagen ~

. J Postbus 40 4230 BA Meerkerk

lTel. 01837-2044

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

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

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

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de 8naffeltlek
Dorpsslr. 3, Meerkerk, leI. 01837-1700

TOT ZIENS OP DE BRADERIE!

Plieger Handwerken
Nieuwstraat 2 .. Ameide - Tel. 01836-2051-b.g.g. 1298



Als de gemeente Meerkerk het gras aan de slootkant b(j A. Verhoef (Burg. Sloblaan) niet
laat maaien dan doet deze sportieve bewoner het zelf.
.. Het is toch weI erg hoor, overal maait de gemeenie het gras en net voor m(in huis en
bedrijf laten ze het staan. Daarom pak ik ze!f maar de zeis ter hand", aldus een lachende
Verho~f.

O.V.M.-b()kaal
MEERKERK - De organisatoren van hetO.V.M.
voetbaItoernooi Gerrit van Veen en Teus Hakke
steegt kunnen terugzienop een geslaagd toernooi
evenaIs de organisatoren van de S.V.M. de heren Siep
van Doorn en Jan Willem Versluis.
Wij denken ook dat Piet van der Hagen, direkteur van
Avento caravans, deze avond zich een zeer gelukkig
mens tussen zijn medewerkers voelde. .

Een duizend koppige menigte was op de finale-avond
getuige van spannende en faire wedstrijden.
Avento werd de winnaar van het toernooi dankzij het
gelukkiger penalty's nemen dan de Waterleiding (wat
is nu I penalty verschil!) Tweede werd dus de
Waterleiding. De 3e en 4e plaats: O.V.M.-Alting werd
5-6, in de laatste minuten viel de beslissing ten voordele
van Alting (winnaar vorig jaar) 5e en 6e plaats A.c.
wegrestaurant - A.C. de Groot 6-2. 7e en 8e plaats
Schep-Gemeente 1-8.

II:~:;;;;~~~:::::::::IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .... ·lllllllllllllllllillil[···... ]lllllllllllllilll1111jjjjf

De sportiviteitsprijs ontving Schep. Met zeer veel
genoegen reikte W. Schep. voorzitter van de O.V.M.,
de prijzen uit.
Hierna werd het een daverend feest in de kantine.
Volgend jaar hoopt men het 3e O.Y.M. toernooi weer
te houden. '

Waf eell ge/uk.'
Eerst een C. D.A.-,::ege ill Meerkerk ell daama en
O. V. M. ::ege.
Op defbto een \'erheugde direkteur Piet I'an de Hagen.

70 jaar heeft hijzelf de melkzaak gedreven en toen aan
zijn zoon Leendert overgedaan.
Joris vertelt natuurlijk over vroeger en zijn zuster
Jaafltje (al enige jaren bewoonster van ..Open
Vensters") beaamt het en vult zo nu en dan de verhalen
aan.
"Melkhandel Verwolf heeft 100 jaar bestaan. Wei een
verschil met vroeger hoor. In 1932 verkocht ik de melk
voor 6 cent en nu betaal ik 160 cent per liter geloof ik.
In 1920 kostte een maatje mclk (2 dl) II! 2 cent en een
koppie (I! 2 liter) 7 cent.

We hebben het hier best. in Open Vensters. maar er
gaat niets boven de Fransestraat", aldus onze 91-jarige
Verwolf.

64 jaar getrouwd
AMEIDE - Het behoort bijna tot de unieke ge
beurtenissen dat men zijn 64-jarige echtvereniging kan
vieren.
Joris VerwoIf (91 jaar) en zijn vrouw Cornelia van der
Zijden (88 jaar) is dit geluk beschoren waarvoor zij dan
ook erg dankbaar zijn.

Hoewel beiden liever nog in hun eigen huis in de
Fransestraat waren blijven wonen, gaat men nu toch al
een beetje wennen in "Open Vensters".

Wit kent deze vroegere melkboer eigenlijk niet?

: ···..·······································1

iDe enige goede gedachte . .i
.
1:: voor vaderdagl.1

Elektrotechnisch Bureau •
(Landelijk erkend)

I Maak een keus uit onze I• •! ruime kollektie: I
• •i· T.V.-apparatuur Stereoapparatuur i
I • Draagbare radio's Scheerapparaten :
i Cassetterecorders Koptelefoons I
: Klokradio's Enz., enz. .:
• J. Verhoeven, telefoon 01836 - 1614 •I . D. Hartkoorn, telefoon 01836 - 123~ . . . ..:..........................................................................................................



185,-
NU 167,·

Esthetiek

Joke Lauret
Bastinck

Lekdijk 42 - Ameide
Telefoon 01836 - 1937

HP 1602 Philishave
met dubbele scheer
techniek. Brede,
uitklapbare tondeuse,
gemakkelijk schoon te
maken door flip-top
opening. In luxe
cassette.

Ook dit jaar weer
op de Braderie.

Wij zijn met vakantie van
28 juli tim 19 augustus

Verenigingsavond
Receptie
Salades
Snackjes

Cafe - Restaurant - Cafetaria

't Wapen van Ameide
Telefoon 01836 - 1308-2362-2298

EIGEN SERVICE DIENST

Het adres voor uw:
Bruiloft
Diner
Koud Buffet
Koffietafel

i 875NU . ,

Normaal 13,-

PARKER
JOTTER
BALPEN

NU OOK FONDUE EN GOURMET
Ook op de BRADERIE zijn wij weer aanwezig

met trites, ijs en koele dranken
TOT ZIENS!

HP 1133 Philishave.
Met 3x12 mesjes en
uitklapbare tondeuse.

151,-
NU 135,·

VOOR VADERS DIE
"PRIKKEN"

119,
NU 85,·

Heren shirt k.m.
65% polyester, 35% katoen
diverse dessins
en kleurstellingen. 39,
maten 37 tim 44

Pakkend
pilotenshirt.
2 Borstzakken
met klep.
epauletten en
dubbelgestikte .
naden.
In wit, bleu.

35,-

Linnen stretch

Diverse kleuren,
maten 46 tim 58.

Normaie prijs 98,-.

VADERDAG
AANBIEDING
NU

79,-

~~'! \

! \ V"~~./:\.\
; . ... \
I \

PhilipsVibra-shaver met schuine, s1anke scheerkop
Compacte cassette met .
ophangmogelijkheid.
Ronde gaten en sleuven
zorgen voor een opti
maal scheerresultaat.

HP 1213 Snoerloze HP 1207 Snoerloze HP 1601 Philishave Brede, uitklapbare HP 1318 Philishave bare scheerdiepte op
Philishave met twee Philishave. Met twee mel dubbele scheer- tondeuse. Gemakkelijk mel dubbele scheer- negen standen. Brede
verende 90-Super 12 verende 90-Super 12 lechniek. Scheerdiepte schoon te maken door lechniek. Behalve voor uitklapbare tondeuse.

HP 1134 Philishave scheerhoofden. scheerhoofden. instelbaarop negen flip-top opening. In iuxe netvoeding oak oplaad- Gemakkelijk schoon te
met twee verende 90- 80 standen. cassette. baar voor ca 3 weken maken door flip-top
Super 12 scheerhoof- 70,- ,- snoerioos scheren. Met opening. In luxe cas-
den. 109 - 64 NU 72 205,- oeurtenteller. Instel- sette.

NU '95,- NU,· .,. NU 185,· 255,-
HP 1319 NU 229,•

. PEK&ZN. ~0~'189,•

.............AAKSTERVELD 2 -AMEIDE- TEL. 01836-1271

i
Motte

'MeeRakker
C Bjn

Heren- piloten-
pantalon shirt. k.m.

UW PARTNER VOOR KWALITEIT EN SNELLE SERVICE ......'. ,f"D"



Begunstigd door schitterend weer. een prima
organisatie. een goede opstelling van aile kramen "en
het sfeervolle prachtige sportpark .. Meihoven".
droegen er toe bij dat iedereen het naar de lin had.
De voetbalfinale werd ook nu weer sportief gespeeld.
leder elftal heeft in tegenstelling tot vorig jaargespeeld
voor wat zij waard was.

l1itslag:
I. Brederode. 2. Meerkerk. 3. Ameide. 4. H.S.S.C.'6L
5. Pew·sum. 6. Stedeco. 7. Arkel. X" Lekvogels.

f)e s/)ol'fi\·ileil.lprijs O!1l\'illg Meer/.;er/.; ..

Een zeer geslaagd evenement!

Wegwijzerbokaal en
Ambachtenmarkt:

Maak uwDIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUID- enVARIEISVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt- Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

Slager Jail \'all del' Hek heelr direk/ lUi de reno\'(//ie \'all de Fral1.\eslraatnaasl :::ijll )\'illkef
eell rarkeerrlaats latel1 aal1leggel1. '
ni, :::lIlIel1 :::iil1 klamel1 :::eker \\'(/arderel1. \I'am de slraat \I'ordl O\'l'!" enige did eel1
Ml1ricluil1g.\'\\·eg. l'i/eraard is de rarkeerrlaats alleel1 \'001' he:::oekers \'an Slagerij \'all del'
Hek.

TIENHOVEN Het moet voor de Stichting
Promoting Ameide/Tienhoven en de organisatoren
vande Wegwijzerbokaal, te weten de voetbalver
eniging Ameide, een geweldige voldoening geweest
zijn dat er circa 2000 mensen de Ambachtenmarkt en
de voetbalfinale hebben. bezocht.

Fr hestlllll gel(~~£'nh£'id "ou/' £'('11 it'd!'f O/J/ "lIll de::£'
eX/Jositieruinll£' gehruik ((' I1wk£'11. /:'''11 l!eskulldige jur.I' ::al
hienn '£'I" heslisseJ1.

V.O.S.-kursus Ameide

De expositie is geopend vrijdagavond 25 juni en 2 juti
(van 19.00 - 21.00 uur) en zaterdag 26 juni en 3 juti (van
10.00 - 16.00 uur).

Deze leer bescheiden. 45 jarige tLmmerman.
heeft yroeger een 3-jarige tekencursus geYolgd.
Hij tekende altijd 'II erg graag en lijn kracht ligt
in het natekenen yan modellen of foto's. Alles is
in potlood uitgeYoerd.
Vele puntgaYe modellen zult U op de eerste
expositie kunnen bekijken.

In de eerste expositie wllen tekeningen \'an
Wim den Hartog uit Ameide te 7ien zijn.

AMEIDE - 13 mei werd de 2e V.O.S.-kursus op
gezellige wijze afgesloten. .
D,at deze kursus een sukses is geworden blijkt weI uit
het feit dat meer dan de helft van deze groep graag een
vervolgkursus zou willen volgen.

Dele 2e V.O.S.-kursus. bestaande uit 12 avonden.
bracht een leer gevarieerd programma.
Mede doordat de groep leer verschillend van leeftijd
en instelling was.
Aan de orde kwamen o.a.: euthanasie. bejaarden
zorg. werkloosheid en vrije-tijds-besteding.
Op een positieve wijle discussieerden de cursisten over
verschillende onderwerpen. Het bracht er leker toe bij
dat eens dieper over bepaalde problemen/onder
werpen werd nagedacht.
Het is leker te wensen dat door het verkrijgen van
subsidie. dele V.O.S.-kursussen kunnen blijven voort
gaan.

Boekhandel Crezee
richt expositie-ruimte in

AMEIDE - Boekhandel ('rezee zal boven de winkel
een expositie-ruimte inrichten, waarin kunstenaars of
zij die speciale artistieke gaven hebben, gedurende
enige tijd hun werken kunnen exposeren.
Het blijkt de laatste jaren steeds meer, door de vrije
tijd die men om welke oorzaak dan ook krijgt, dat
sluimerende artistieke gaven zich ontpoppen. Ook is
het 10 dat in onze regio weinig gelegenheid tot
exposeren is.
Boekhandel ('rezee wil hiervoor expositieruimte
beschikbaar stellen.

Het idee is ontstaan doordat Wim den Hartog uit
Ameide enige tijd geleden potloodtekeningen, 'Ian de
heer Cruce liet zien en deze tekeningen eigenlijk het
boyenstaand idee deden geboren worden .
.. Natuurlijk zal het in het begin wat experimenteren
zijn. doch ik heb met diyerse mensen oyer dit plan
gesproken en men nmd het idee goed.

Et' zit ook een socia'll aspekt in en dat wil ik in deze tijd
laten preyeleren. Het blijkt yaak bij mensen met
artistieke 'gayen dat men iets maakt maar dat men er
yerder niets mee kan doen.
Ook zlj willen Yaak him werk onder een breder publiek
laten 7ien". aldus de heer Cruce.
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Notitleblok voar in de auto. De houder
met klem is voarzien van zuignap zedat deze

geed bevestigd is op uw 139S
atitoraam. Oak h.andig voer '. • . .
In de keuken. .'

Nuvan 18.95voar •

w..
. I) staan ook

BRAD£ •••. op de .. '

Enkele SPec!'E ~. iUni
e aanb,ed o

II , Ingen:

Bank en/of Glromap
Voor chequebook, enveloppen, dag· en
weekafschriften. Voarzien van kaart voar
regelmatig terugkerende
gironummers.Gemaakt 6 90uit bruin kunststof met .1:, . " .' .
leren struktuur.

Nu van 21.- voar •

,

~
WI

C CloUd SPjik
p. ~ erbroek

Al1een tijden nrna pasvorrn 55 en
~'ie2VO~; 90,-

.Range,..SlJIj!l!!:a"
Al1een tijd A/orn bekend Oeken

ens de 8 ' 69 ~

raderie 2 voo~ , '0
Badlakens ,-
Extra 9ro ,Seahorse'

ot. PraCht
100X190 rno/en

van 48,~ voor 3S.
Badlaken r.- ,-,«;,'as'

Zeilboot(
90X150 rOOd)

H van 35,~ Voor 21'
et is zek ...,-

bOO er de m 0

I) ons langS teOkelte Waard
omen!

Parker Ballpoint
Neg steeds een van de meest bedrijfs
zekere ballpoints. Lekker in de hand,
roostvrij. Ingeschenk~12 95
verpakking Vader is er . .
altijd blij mee.

Nuvan 18.75voor •

LET OP DEZE STER

A

Op iedere heren Terlenka

PANTALON

esker
eubelen
anufakturen

20JUNIVADERDAG

OVERHEMD

GROTE SORTERING SOKKEN EN ANKLETS
PRACHT KOLLEKTIE DASSEN 0.8. GEBREID

SPECiaLE
110BUII AAtl8'ED~~9 dUll
ledere

HERENPOLO
korte mouw ,~"

5 ,-;,.o~~t.·'~

Geef vader eens een mooi

Eenechte KENMORE. Diverse kleuren,
korte ()f lange mouw .

~~~ VADERDAG VOORDEELTJES -~
'~ ,I..~, ~'-f ~:'( Regelmatige nouveaute's en ~anbiedlIlingen:~"~B'"~ :
"\ ~ ,,' ~----

~. ~ ~ -,.,? ,
Calculator kaart van ~_ . . >. '-

met zonnecellen Nederland ~~

Dele rekenmachine [f1·1766) bevat geen Met alleverharde
batterijen-en werkt lowel bij daglicht als wagen, stadsplattegronden
kamerverlichting. Daarbij oak een geheugen· en stedenbeschrijvingen;
indicator en fout/capaciteitsaverschrljding. verkeersregels, vaarrangsregels

Almelalwe.eree.. n 4950 enwegenwachl- 7 90goole van Texas . routes.
Instruments. ' Van Falkplan.

Nu van 59.-voar. Nu van 10.90 voor •

Horloges
Een horloge is op de eerste plaats een
instrumentje voor dagelijks gebruik.
Daar moet u op kunnen vertrouwen, dat
moet u lange tijd ongestoord van dienst
zijn. Een 'sieraad, met eenheel functionele
kant dus.Eigenlijkeen heel normale zaak
dat u vopr zoietsnaar de vakhandel gaat.
Wij, als juwelier, zijn de specialist bij
uitstek. Wij kunnenu adviseren en een
ruime keuze bieden uit modellen van
verschillende merken. Allemaal met hun
eigen specifieke voordelen, met een eigen,
karakteristiek uiterlijk. Quartz-digitaal:
functionele techriiek. Quartz-analoog
(met wijzers): stijlvolle combinatie van techniek en pure schoon
heid. En natuurlijk pertecte mechanische horloges. Van oudsher
hebben wij een uitgebreide collectie: Certina, een topmerk uit
Zwitserland, Prisma, Nederlands meest gedragen .. horloge,
Helicon, .voor de jonge smaak, Casio, wondertjes vaneU:dronicit.
uit Japan.·

Daze aanbiedingen geldenzolang de voorraad slrekt.

Voor een waardevol sierraad en de vertrouwde
uurwerken.

Deskundige reparaties!
Reparalies evensens af Ie geven bij Eleclrolechnisch Bureau
Verhoeven Ie Arneide.

,,31n 't &i1btrbllpJl"

JUWELIER RIKKOERT
SCHOONHOVEN - HAVEN 1 en 5"nabij 't Veer'; TELEFOON 01823 - 2651



flash pocket ~. ~

Type 6000 van 409,- 125 Type 6008 met flitser 120,· Type 3000 van 225,- 67 50
NU VOOR ,. van 399,- NU VOOR NU VOOR ,

Type 5000 van 370,- 110,· Type 4008 van 268,- SO,· Type 300 van 275'-S2 50
NU VOOR NU VOOR NU VOOR ,

Type 5008 met flitser 107,· Type 3008 van 225,- 67,50 PAK NUUW KANS.
van 356,- NU VOOR NU VODR DIT KOMT NOOIT WEER!

,------------- 1:1. _.,.

: . A8FA OPTIMA 535
1 Kompakte kl.einbeeld-C35 1 zoekercamera met lijn-

EFP
1 kaderzoeker.
1 Elektr.sluiter 15-1/500 sec

Kompakte zoekercamera 1 Lens 2.8/40 mm.

met ingebouwde flitser en 1 150
be'ichtingSmeter175 1Lens 4/38 mm., .•
vastesluiter.1 ,
tijd 1/125 sec. • 1

~_------------------------Ook bij slecht licht schitterende direkt-klaar kleurenfoto's
Polaroid 'Light-mixer' • Het 'Ught-mixer' Iicht-mengsysteem

garandeert een perfecte belichting, lowel
binnen als buiten.
• Gebruikt de nieuwe 600 High Speed
kleurenfilm.

NUAL 225-
VANAF ,
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40.000 afdrukken, zonder stempelkussen

ALTlJD SCHRIFTELlJK BESTELLEN ,te' pool;e•• lodal de leksl de
ondergrond niel raakl.

Verkoop prljzen (exel. b.t.w.)

montuur + regel f 25.00
elke volgende regel f 5,75
etuistempels 60 X 20 mm I. 39,65

BELT U.EENS VOOR INFORMATIE

om fouten te vermijden.

Show D. Bikker en
Rijrnond c.v.over
energiebesparing!
een groot succes

Vooral was men ge"interesseerd in de warmte
terugwinnings-systemen voor de industrie en agra
risehe sektor en ook voor de warmwatervoorziening
voor de boerderij bestond veel belangstelling.
Een prachtige kollektie potkachels· had men ten
toongesteld.
Vele kontaktadressen heeft men deze dagen kunnen
noteren.

Perma-Vip
stempels

MEERKERK - De heren Bikkeren Vlot hebben
naar onze ~edachten op het juiste moment· in~espeeld
om II en 12 juni ener~iebesparende derilonstratie
da~en te or~aniseren.

Velen hebben dele demonstratieda~enbezocht.

D. Bikker met nieuw lUini~e apparaten.
Linde diepvriezers hebben het stroomverbruik tot
50ll; teruggebracht en daarvoor bestond· erg veel
belangstelling. Vooral dit jaar waren er nieuwe
ontwikkelingen. De interesse ging ook veel uit naar de
2 kilo-programma .. wasapparaten (Zanker) met
zuiniger stroomverbruik en waterverbruik.
De prachtige showroom stond geheel in het teken van
energiebesparende apparaten van Linde-Zanker
Helifrost-Electrolux-Pelgrim en A.E.e;.

Rijnmond c.v.
De heer en mevrouw Vlot vertelden en demon
streerden over de energie-zulntge H. R.-ketels en
regelapparaten welke ±25l7; energie besparing geven.

liif-!BII

De Kruvt-Hoeve, Lekdijk 22, Tienhoven (slechts 5 km. vanaf het pontv~~7- ...
Schoonhoven). Tel. 0183·6- 1945. Prive: 01846 - 6362. Reserveren gewenst.

CREZEEAMEIDE

KANTOORINRICHTERS
,VAN HUIS UIT !



kan vader er met zijn werk weer tegen.

Bovendien tijdens de BRAOERIEWEEK

LEVISSPIJKEHBHOEKEN
20 GULDEN KOHllNG

KOM VRIJBLlJVEND EENS KIJKEN BIJ

UP DE BRADERIE
Zullen wij u met de FITFORM bewijzen waarom

verkeerd zitten zo ongezond is,

FITFORM, 'n gezonde manier van zitten.

Bloemtl"e··k o~~ootassortiment
GBLOEMEN

,,'t Kool"tJ"e" SpecialeSNIJBLOEMEN

J.W. van Puttestraat 77, Ameide Mooie Sortering
Tel. 01836 - 1868 KERAM/EK

OPENINGSTIJDEN: woensdagmiddag; donderdag en vrijdag-----=~.J

Stigters KOMPLETEWONINGINRICHTING
Schoonhoven: Koestraat 101, tel. 01823 - 2450.
Ameide: J'w. van Puttestraat 6-8, tel. 01836 - 1501.

VOOR HET UITLEVEN
VAN ZIJN HOBBY's

MOET VADER
PRETTIG
GEKLEED

ZIJN

STREEFKERK
KWALITEIT EN MODE

Fransestraat 7 - Arneide - Telefoon 01836 - 1212

Oaarom met VADERDAG modische
ZOMERPANTALONS met

15 of 25 gulden KOHllNG
in kombinatie met eenEL MIOR OVERHEMD

en 10 GULDEN KOHllNG

Autobedrijf

vanZ....n
Ameide - de Zodeslagen 7
tel.: 01836-2280

.
SPECIALE AKTIE
AUTOBANDEN

tegen NETTO PRIJZEN, bijv. brede Vredestein
175-70-13 voor Opel, VW, Ford

115,·
UITLATEN, GRATIS GEMONTEERD

TREKHAKEN voor diverse typen
auto's zeer SCHERP IN PRIJS!

1980
1979
1977
1977
1976
1974
1975
1975
1974
1964

AANGEBODEN AUTO'S:

Opel Kadett 0,4 deurs
Fiat 127 900 L, 3 deurs
Honda Civic, 3 deurs
Peugeot 304SLS, LPG
VW Golf L, 3 deurs
VW Golf, 3 deurs
Audi 50, 3 deurs
Opel Kadett, 2 deurs
Opel Kadett, 2 deurs, L.P.G.
Volvo Amazone



VOORVADERHEBBEN WIJ EEN GEURIGE
KOLLEKTIE GESCHENKEN

ALWEER GROOT NIEUWS VAN
SLAGERIJ VAN DER HEK

KAPSALON DEWIT
Molenstraat 5 - Ameide - Tel. 01836 - 1464

Op de braderie kunt u ons alles vragen over:

Kerastase haarverzorging
Grote sortering make-up artikelen

Groot assortiment haarspeldjes

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 ., Ameide
Telefoon 01836 - 1595

Aanmeten van

STEUNZOLEN

Elk woensdagmorgenzitting in
Meerkerk in 't Groene Kruis
gebouw.

Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING

Na veel overlast nu
RUIME GELEGENHEID

tot parkeren Op onze parkeerplaats

Nu voor de vakantie
GEBRADEN VLEESIN BLiK
Gemakkelijk in de caravan, op de
boot of camping en voor onver
wachte gasten !

Esthetiek

Joke Lauret
Bastinck

Lekdijk 42
Ameide

Telefoon 01836 - 1937

Fransestraat 23, tel. 01836 - 1239 - Ameide

Voor vader een
geurig kado bij

Kleine Kanaaldijk
Telefoon 01837 - 1414
Meerkerk.

Slijterij
"Achter de Halte"

Vooruw VADERDAG-GESCHENKEN heeft
slijterij "Achter de Halte" weer een enorme keuze in
geschenkartikelen in zowel binnen- als buitenlands

gedistilleerd, wijnen en bieren.

Kom vrijblijvend eens langs. Er is beslist wat voor u bij.
Uw slijterij maakt er een mooi kado van!

LlUKI
3300

De schrijfkopmachine heeft
gedurende de laatste jaren zijn
plaats weten te veroveren. En zeer
terecht.
Het is en blijft de machine voor
representatief, gaaf en mooi type
werk. De stabiliteit van de letter is (in
tegenstelling tot de 'Iosse letter
machines', inklusief de margriet
schijf) legendarisch geworden.

De Juki/3300 bezit aile kenmerken
en voordelen, die tot nu toe aileen
waren voorbehouden aan veel
duurdere machines:

• gratere betrouwbaarheid, nauwe
lijks storingen en weinig slijtage

• verbeterde prestaties, geen
dansend schriftbeeld

• zeer laag straomverbruik, dus
energiebesparend

• handzame en zeer kompakte
vormgeving

• aanzienlijk goedkoper

• licht van gewicht



Natuurlijk naar

Eenkado voor VADER? lie de fO'de
de ve'e aanb. r lJIet

,/t tJ?trwinktltjt" ,edrngenl
J.W. van Puttestraat 65 Tel. 01836 - 1277.

grafen.
En die twee Kodak merkjes ..

nou ja, de vakanties staan voor de
deur, dus u was tOCh wei van plan
een paar Kodak filmpjes te kopen.
Ukunt de merkjes gebruiken van de
Kodacolor-, Kodak dia-, Super 8- en
direkt-klaar-filmdoosjes.

Profiteer snel van deze originele
aanbieding

De aanbieding is geldig tot en
met 31 augustus 1982. Kom dus
gauw even langs en vul bij ons een
bestelkaart in.

Kijkdezon
recht in het gezicht
met Polaroid.
De Polaroid zonnebril van uw keuze hangt nu bij
ons in de winkel.
Kom hem gerust eens bekijken, om de
prima kwaliteit en de mooie modieuze modellen
bijvoorbeeld ...

Polaroid.
Geed om Ie zien.

_Polaroid

Ooit een luchtfoto van uw
eigen wijk gezien?

Kom maar in onzewinkel kijken.
Daar hebben wij 'm: een heuse
luchtfoto waarop waarschijnlijk ook
uw huis is Ie zien.ln briljante kleuren.

Haarscherp. En ... op een for
maat om zo aan de muur te hangen:
27 x35 em! Oat mag best een maxi
luchtfotoheten. Maar van deprijs zull
u hel meest opkijken!

TiJdelijk vcor maar fl. 14,75 plus
!wee Kodak merkjes

Een buitenkansje. Want- nor
maal betaalt u veel meer voor een
kleurenfoto van dit forrnaat. Het is
dan oak een tijdelijkeaanbiedin9 die Een luchtfolo van uw
wlj ukunnen doen dankzijmedewer- eigenwijk: diekans komi
kingvanKodakenervaren luchtfolo- niet gauw meerterug! 1

MAxI-LucHTFOTO veeR MIHIPRIJS

ICijIcuwWijlc

Nieuwe Rijksweg 104, Lexmond.
Telefoon 03474 - 1550 ~ 1699

Trinus Truffel en
Cornelia Pannekoek

H.BURGGRAAF

Avondprogramma
Gelukkig kon men's avonds alles weer buiten laten
afspelen.
Ook nu weer werd het programma vlot afgewerkt en
men kon genieten van goede koorzang.
Hoe kan het ook anders. want de zangkoren uit
Lexmond en Vianen.te weten .. Hosanna" en
.. Halleluja", brachten met de bekende zangeres mevr.

Kooiman uit Vianen en de beide Ameidese
trompetisten van Middelkoop en v.d. Herik een
gevarieerd programma.

Op wei zeer humoristische wijze voerde
men de huwelijksvoltrekking op van bovengenoemde
personen. De ambtenaar van de burgerlijke stand (de
voorzitter van het bestuur van "Open Vensters", de
heer W. Buys) trad als een beroepstoneelspeler op en
ontlokte door zijn welbespraaktheid en humor menig
lachsalvo. In een woord geweldig!
Hierna werden nog op vlotte wijze diverse volks
dansen door het personeel ten tonele gevoerd. Tijdens
de volksspelen moesten aile aanwezigen voor een
regenbui naar binnen vluchten.

Het middagprogramma
Na een hartelijk welkom door direkteur B. Nagtegaal
werd een welkomstlied gezongen door het personeel,
voor deze gelegenheid gestoken in prachtige

historische kostuums. Daarna zong op voor
treffelijke wijze een dameskoor uit Hoog-Blokland
o.l.v. Rianne de long.

Verzorgingstehuis
"Open Vensters" hield

grandioos open tuinfeest

De deelnemende ploegen zullen een baan over moeten
met 8 hindernissen welke in moeilijkheid varieren en
waar de deelnemers ook echt moeteri spuiten.

Daarvoor aile lof aan allen,· want men deed het met
zoveel plezier dat dit enthousiasme al snel oversloeg
op de aanwezigen.

Brandweer Ameide/Tienhoven
verzorgt behendigheidswedstrijden

Groot waterballet voor
dejeugd

AMEIDE - Direkteur B. Nagtegaal van "Open
Vensters" heeft met zijn medewerkers en mede
werksters maandag 7 juni een geweldig geslaagd
feestelijk buitengebeuren aangeboden, niet aileen aan
de bewoners van "Open Vensters", maar ook aan de
gasten uit "Graafzicht" te Bleskensgraaf, "Uitzicht" te
Vlaardingen en "Vredeboort" te Huis ter Heide.
Een geweldige prestatie om met eigen mensen zulk een
orgineel programma ten tonele te brengen.

AMEIDE - In verband met de overdracht van de
nieuwe brandweerauto zal de brandweer van Ameide
en Tienhoven op 19 juni a.s. voor de schooljeugd van
de klassen 5 en 6 van de lagere scholen, behendig
heidswedstrijden organiseren op de nieuwe loswal te
Ameide.

De aanvang zal zijn om 8.30 uur terwijl de prijsuit
reiking om ± 12.30 uur zal zijn door de wethouders van
Ameide en Tienhoven.



Praalwagen van Stadhuis
Ameide staaltje van

ongekend vakmanschap
AMEIDE - De Praalwagen van Ameide die mee
gereden heeft in de optocht "Gorkum 600 jaar Stad" is
een van de mooiste praalwagens van de regio
geworden.
De bouwers. t.w. de heren F.P. Diepenhorst, G.
Langerak. J.M. Verheij en A. Bogaard oogstten ieders
bewondering en respekt door zo'n prachtig werkstuk
donderdagayond 10 juni aan de Oranjevereniging
..Beatrix"-en het Gemeentebestuur over te d"ragen.
De voorzltter van de Oranjevereniging de heer G. de
Vroome en burgemeester Bakker waren dan ook zeer
blij met dezeschitterende praalwagen.
Tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis vond in een
ontspannen sfeer de symbolische overdracht plaats.
Zowel burgemeester Bakker als de heel' de Vroome
spraken hun grote dank uit aan de genoemde heren en
hun naaste familieleden.
De Oranjevereniging deed hun waardering blijken
door de dames bloemen aan te bieden en de heren een
mandje met geestrijk vocht.
Het gemeentebestuur bood de bouwers met hun
echtgenoten een diner aa n.
De heel' J.M. Verheii. de woordYoerder van de
bouwers. op de praalwagen. de bekende schilder Piet
de Hoon voorstellend. memoreerde in een geestige
toespraak het gehele vedoop tijdens de bouw.
Hij zij o.a.: ..het Stadhuis is natuurgetrouw en tot in de
details nagemaakt. Er zijn ruim 55.000 steentjes
geschilderd, het dak is met ±3800 leien bedekt en er is
circa 1000 uur aan gewerkt. Met veel genoegen en
enthousiasme hebben we aan de wagen gewerkt. het is
een echte praalwagen geworden,
We heb~en het ervaren als een fijne klus die onze vrije
tijd vulde en ons bezig deed zijn voor de gemeen
schap".
Hierna reed de praalwagen voor. Burgemeester
Bakker en voorzitter de Vroome verrichtten de laatste
handeling om de wagen te completeren door
miniatuur bloembakken voor het bordes te plaatsen.
Een uitgelopen mensenmassa bevolkte de Dam en
bewonderde de voorb~jrijdende praalwagen waarop
een tieotal muzikanten in historische kostuums
vrolijke muziek lieten horen en schilder Piet de Hoon
symbolisch op de miniatuur Dam het Stadhuis lat te
schilderen.
Wij, beamen de woorden van burgemeester Bakker
die' o.a, zei: .. U heren bouwers van de praalwagen
waren echte opbouwwerkers die niet praten, maar
doen".
Hierna keerde de Ameidenaar weer huiswaarts.
Ameide ging zich waardig presenteren in "Corkum
600 jaar stad': De praalwagen dwong in Corinchem
veler bewondering aj. Men attendeerdereeds op de
aanstaande feestweek "A meide Lichtstad 1983"
Een prima idee dachten wij!!
Aan de Praahmgen hehhen ook gellwkr:
Aarr Langerak en mel'rollll' Langerak (\'childel'll'erk),
me \'!'Oll 1I , \'.d. CrUn-de Croor (hakken I'an l.eellll'en
en Leellll'enkoppen) en de heel' P. I'all Celderen
(draaien \'an hal/en en her maken van de klokken in de
lOren).
Her idee I'WI he! Sradhllis is I'an J. M, Verheij,

Org~lconcert in
Nieuwpoort

NIEl;WPOORT - Op zaterdag 19 juni a.s. heeft
Konsertkommissie "Organum" uit Hardinxveld
Giessendam het' eerste orgelconcert van dit jaar
georganiseerd in de Ned. Herv. Kerk van Nieuwpoort.

Achter de klavieren van dit prachtige orgel lal dan
plaats nemen de bekende organist Herman van Vliet
uit Bodegraven. Op zijn programma staan o.a.:
werken van Weijland (gezang a). Marcello (concerto),
Shumann (fuga over b.a,c.h.). Bastiaans (sonate over
Jesu. meine. Freude), Lefebure-Wely (offertoire en
pastorale). Widor (scherzo). Dupre (fileuse). en een
koraalfinale van de concertgever zelf. Een zeer
aantrekkelijk programma dus dat zeker de moeite
waard is om op zaterdag 19 juni te komen naar het
gezellige kerkje in Nieuwpoort.
Aanvang: 20,00 uur. Kerk open: 19.30 uur.

Zomerconcert in Meerkerk
MEERKERK - Muziekvereniging "Euphonia" uit
Meerkerk zal zaterdagavond 19 juni a.s. een
gevarieerd concert geven in haar Muziektent te
Meerkerk. Aanvang: 20.00 uur.

3 juli Jaarmarkt Meerkerk
Met o.a. Nederlands beste 12 stand

werkers als extra attractie

MEERKERK - Coby en Teus Hakkesteegt kunnen
weer best tevreden zijn met de deelname aan hun
Meerkerkse (want zo kunnen we het wei noemen)
Jaarmarkt 1982.

Dele inmiddels overbekend geworden markt heeft dit
jaar als extra attraktie 12 van' de beste stand
'werkers uit Nederland.
Zij lullen door een jury beoordeeld worden om zich
dan als de beste te klasseren op 3 julio
De markt duurt van 10.00 - 17.00 uur.

Braderie Ameide
26 juni

Bezoekt ook onze stand en gezellig terras
tijdens de braderie.
Onder het genot van koffie met gebak kunt
u bij ons.even uitrusten.

De dame.\' mn de
Gereformeerde kerk.



Bedrijfszeskamp
in Lexmond een groot

sukses
LEXMOND De zeskampkommissie en hun
medewerkers kunnen met trots terugzien op een
geslaagde bedrijfszeskamp, die zaterdag j.I. werd
gehouden op camping "de lliterwaard" in Lexmond.

Nadat de teams onder een fiks~ regenbui het veld
hadden bet reden. werden de spelen om 13.15 um
geopend door de wethouder voor sport en rekreatie.
de heel' C. Viol. Dele wenste de organisatoren en
deelnemers een sportieve middag toe en sprak de hoop
uit dat de regen IOU ophouden en de IOn lOU door
breken.
Het team van Arti '70 verscheen als eerste aan de start
'1001' het touwtrekken waarbij 'door de captain in een
gesloten enveloppe het gewicht moest worden
opgegeven. dat deze voolozag wat l[jn 6 teamleden tot
een hoogte van I meter lOuden kunnen optrekken.
Hierbij bleek duidelijk dat enkele captains de kracht
van hun team onderschatten. maar ook overschatten,
daar het team van Stravers op enkele centimeters
verschil het gewicht van 375 kg. optrok. Na het
touwtrekken kwam de lOn door. wat het rode
draadspel ten goede kwam omdat gekostumeerd over
een evenwichtsbalk met hindernis. water moest
overbrengen. De balk was boven een bassin geplaatst.
hetgeen voor grote hilariteit onder het publiek lOrgde
lOdra een del' deelnemers zijn evenwicht Yerloor. Dit
spel werd door het team van van Eck echter een
teleurstelling omdat de laatste speier uitgleed.
waardoor de bus met het met veel moeite
overgebrachte water omviel. Gedurende de gehele
middag was het een spannende strijd. daar de punten
op hetscore-bord tijdens de 8 spelen niet vel' uiteen
liepen.

Het laatste spel lOrgde '1001' grote hilariteit onder de
aanwezigen omdat het '1001' de teamleden niet
eenvoudig was de top van de twee meter hoge

. zeephelling'te bereiken. Vijf van de zes teams bereikten
'l:])door goede samenwerking en adviezen van de captains
.~de top enmaakten het parcours af met zaklopen in

Interieurverzorging
Streefkerk wint hoofdprijs

naar Wimbledon
AMEIDE - De vereniging promotie van het bed en
bedtextiel, Beter & Modisch slapen, heeft in het
voorjaar onder de aangesloten woninginrichters in
Nederland een grote aktie georganiseerd.

Zij die informatief het best naar voren kwamen door
etalage. reklame en advies over kussens. bedsprei.
dekbed of deken. svnthetisch of dons lOuden in de
prijzen vallen. .
Vorige week ontvingen de heel' en mevrouw
A. Streefkerk de hoofdprijs. t.w. een 3-daags belOek
aan de kampioenschappen te Wimbledon.
Namens diverse Modisch Siapen-fabrikanten ont
vingen zij. behalve de vliegtickets en de papieren voor'0%.. de geheel verzorgde hotelaccomodatie. symbolisch

...;}:l!,een koker met tennisballen. Mevrouw Streefkerk
,:::'. ontving bovendien nog een bos bloemen.

Motorclub "De Bougie"
ARKEL -Motorclub "de Bougie" in Arkel

organiseert op ZATERDAG 19 Jt:NI a.s, op het
circuit aan de Vlietskade (tussen Arkel en Gorkum) de
tweede van een serie wedstrijden om het c1ub
kampioenschap.

De cross begint om 13.00 uur. er wordt vanaf 12.00 uur
getraind.
Er wordt in de volgende klassen gereden:
A. 50 CC 80 CC bromfietsen en mini's. B. 125 CC
junioren en senioren, C. 250 CC junioren en senioren,
D. 500 CC junioren en senioren, E. Zijspannen.

Deelname staat open '1001' rijders die 7,ijn aangesloten
bij NMB. MON. KNMV.
De stand '1001' het kampioenschap is thans:
50 CC: I. Leendert de Jong. Kinderdijk: 2. Arinus
Muilwijk. Hardinxveld-Giessendam: 3. Andre v.d.
Laan. Nieuwendijk.
80 CC: I. Andre de Roov. Raamsdonkveer: 2. Marcel
Amens, Asperen; 3. Andr~ Looy, Uithoorn.
125 CC: junioren I: Johan van Heiden. Rijswijk,
N.br.; 2. Gerard Spanjaard. Castricum; 3. Gerard
Schoutcn. Giessen.
250 CC: junioren I. Martv Vink, Almkerk; 2. Johan de
Keij/er. Everdingen;3. Leo Bos. Uithoorn.

teamverband. Nadat de punten '1001' dit laatste spel en
die van het rode draadspel warengegeven werd het
team van Lastek Nederland winnaar met 47 punten
gevolgd door Stravers met 41 punten. van Eck 37
punten. Wegenwacht 36 punten. Cito 34 punten en
Arti '70 met 28 punten.

De jury had grote moeite met het jureren van de
sportiviteitsprijs. omdat alle teams van grote
sportiviteit getuigden, daarom werd deze beker
toegekend aan Arti '70 '1001' de orgineelste kleding op
de evenwichtsbalk. De prijsuitreiking werd om 17.30
uur verricht door burgemeester Hokken. deze sprak
zijn waardering uit '1001' de perfekte organisatie en was

500 CC: junioren I. Anton van Laar, Maarsbergen;
2. Arie Slob, Noordeloos: 3. Martin Timmer. Schel
luinen.
125 CC: senioren I. Davy Strijbos. Venlo; 2. Jaap
Versluis. Lexmond: 3. Antoine Verschure. Ridder
kerk.
Zijspannen: I. Hugo de Vries en Harry de Bresser,
Roelofarendveen: 2. Gerard Schrijver en Henk van
Hout Bergharen:3. Daan van Dijk en Alex Hoogveld,
Culemborg.

Gymver. Olympus
AMEIDE - De Gymnastiek vereniging heeft op 8-9
10 en II juni de avondvierdaagse georganiseerd.
De opkomst was bijzonder groot (172 wandelaars). De
wandelaars startten de vieravonden met bijzonder
mooi weer zodat het voor allen plezierig wandelen
was.

De laatste avond zijri de wandelaars met de drumband
ingehaald en hebbeneen ronde door Ameidegelopen.
Woensdagavond werden de wandelaars onthaald op
een glas melk die door de fa. Lekkerkerker
geschonken werd. Terwijl vrijdagavond slager v.d.

verhcugd dat er een sportieve ..konkllrrentieslag" had
plaatsgevonden. De wisselbeker werd door de
Gemeente Lexmond beschikbaar gesteld met het doel
dit evenement tot een jaarlijks terugkerende aktiviteit
te verheffen.

In aansluiting op de spelen is 's avonds in sporthal
.. Het Bosch" een feestavond gehouden '1001' de
deelnemers en medewerkers.
Mede door de sportiviteit en gelOnde rivaliteit onder
de deelnemers op deze dag. lal in 1983 weer een
bedrijfszeskamp worden gehouden, waarbij Lastek
Nederland de wisselbeker zal moeten verdedigen.

Hek de wandelaars verraste met een stukje worsten
een sticker.
Al met al kunnen we terug zien op een geslaagde
avondvierdaagse.

HET BESTUUR.

Stadsbibliotheek
"AmeideITienhoven"

AMEIDE/TIENHOVEN - De vakanties komen er
weer aan en lO ook het einde van het leesseizoen.
Voor de vakantie wil de bibliotheek graag aile
uitgeleende boeken terug ontvangen voor kontrole.
VRIJDAG 25 Jl:NI moeten dan ook aile boeken
ingeleverd zijn! De bibliotheek zal dan 2 weken
gesloten zijn.

Vanaf 9 juli. gedurende de vakantieperiode. zal de
bibliotheek iedere vrijdag van 19.00 - 20.30 uur
geopend lijn. 20 AUGUSTUS begint het nieuwe lees
seilOen en gelden de norrrialc openingstijden.



Opel Rekord 19N, 4-deurs, L.P.G.
Audi 100 GL 58, L.P.G.
Opel Rekord Caravan, diesel, 5-deurs
Honda Civic, 4-deurs
Ford Fiesta
Mercedes 200 D
Peugeot 104
Renault 5 TL
Honda Civic, 5 deurs

1979
1978
1980
1978
1978
1978
1977
1979
1981

••••••••••

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN TUYL
Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412,
Showroom: Tolstraat 19 - Tel. 01837 - 1682.

Meerkerk

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

Voor Vaderdag speciaal aan te bevelen:
HEERLlJKE Varkensrollade, Kogelbiefstuk, Var-

kensschitzel

VOOR DE BOTERHAM gebraden Procureur (met
goud bekroond), rauwe Ham. uit eigen rokerij (met
zilver bekroond), Cervelaatworst (met brons be
kroonq), grove Leverworst (met brons bekroond).

SLAGERIJ

JOHN VAN BROEKHUIZEN
Molenstraat 41, Ameide, telefoon 01836 - 1336

Het kado-adres voor Vaderdag
Elke zaterdagmorgen op de markt in Ameide
26 juni op de Braderie in Ameide met geheel
andere kado-artikelen, met o.a. sieraden van

Byoux Beatrie
KOM BESLIST EENS KIJKEN

Bij aankoop voor 17,50 een fleurige
attentie kado!

HOEK VAN DE MAANO:

Verzamelen is ook 50
een kunst

Prijs tim 3 juli:

Na de akt;e 42,50 [~f>

VAKANTIE!
Heeft u al gedacht aan:

Buitenlands geld
Reisverzekering
Reis- en Kredietbrief ANWB
Reis-cheques

komi u even langs om uw zaken Ie regelen?

U BENT WELKOM BIJ:

HOORNAAR
GROOT·AMMERS
AMEIDE
MEERKERK



Nederlandse vinding laat zelfs Japan
het nakijken

Rolykit: het kiene koffertje dat de wereld gaat veroveren

7.iehier de RO/I'kil le/1 \'oele/1 uil. I;/'n o/Jherg
!wffi'r \'1111 Vede;'!andse \'inding £'11 jilhrikall/. I\'a{//Tan
dt;' I\'ereldfi,rore I'ergelijkhaar Iwrdl mel die "tll1' de
Iwnderkuhus \'tll1 de Hongaar A:uhrik, Hel ding ::il
dan ook ,'adraaid ingenieus in e!kaar. en kan \'001' hl'l
ophe/xen "{//! !wl1t/erden dingl'n lI'orden gehruik I,

Speciaa! '\'(}or Vaderdag (::ondag ]0 juni) lI'ordl de::e
handige hergp/aals "OOJ' gereedschap, naaigerei,
\'/\gerei, apolhekers- en/ t!( e,h.h.o.-,ljJu!l£'l1, make-up,
sieraden en noem maar op mel een grll/is eXlra-kado
O!J de markl gehrachl.

Ook voor
NAAMPLAATJES
kunt u terecht bi"

Hilversumse huismder die met lijn gummetjes
overhoop lag. de Rolykit lijkt nkt meer te stuiten. Van
del' Molen B,V. heef! in Amerika de handen ineen
geslagen met ecn fabrikant-distributeur (een volle
dochter van het Nederlandse Hagemeijer-concern).
Zo kan de rolkist aan lijn opmars door de Verenigde
Staten en Canada beginnen. Met een gigantische
aanpak. from coast tot coast.

Maar de wellichtgrootste prestatie tot nog toe krijgt
begin volgend jaar lijn beslag. Dan wordt ,een fabriek
opgestart in het I.and van de Imitators: Japan; Het
heef! drie jam van voorbcreiding gekost. maar we
moeten het ecrstc rage-artikel nog tegenkomel~

waarop het gevreesde .. Made in Japan" slechts bij de
gratie van een Nederlandse licende mag worden
ingeponst. Een lakenlet die m mogelijk even handig
in elkaar lit als de Rolykit leiL

Amerika, Canada, Japan
De Rolykit. ooit eer.s uitgedokterd door een handige

Een jaar lang heef! van del' Molen op de vervolmaking
\'an dit oelTormpje zitten broeden. De bakjes werden
van kunststof. dit moest nog even lUsseme70 en dat
moest nog even anders gepriegeld....... langlaam maar
leker werd de oprolbare, hobby-container naar de
lanceerbasis voor het sukses gewerkt. Sonja Barend
IOrgde. in haar Goed Nieuws Show. voor de count
down. De Rolykit was aan den volke getoond.

Op volle toeren
[n het yolk weI'd op slag verliefd op de tot Rolykit
gedoopte rollebol. De kunststof segmenten voor de
Rolvkit worden bij Multi Plastics. een dochter van de
Guiness Produkti~1I1 Group Holland. gegoten. In
Purmerend vindt de assemblage plaats: bij Vender
mo!en B. V. werken momenteelmaar liefst 70 mensen
full time aan het in elkaar knutselen van de Rolvkits.
Daarnaast l\jn nbg eens 70 mensen in toeleverings
bedrijven bij de fabrikage betrokken. Het koffertje
werd alras over geheel Europa uitgerold. In februari
van dit jaar werd de miljoenste kit verkocht.
Maar 'lOals gelegd: .dele industrieel denkt niet
kleinschalig. Inmiddels staat er in Barcelona een
Rolykit-fabriek die goed is voor 300.000 koffertjes per
jaar (Spanje-Portugall, In Australie baart de handige
rolkist sinds kort groot enthousiasme op de markt.
Het Midden-Oosten wordt momenteel door van del'
Molen himself bewerkt in een voorgaande periode
heef! hij aan de Perlische Golf op grote schaal van
lOut water lOet water gemaakt. dus hij kent het
lakenritueel van daarginds,

AMEIDE - Er was eens een eenvoudig maar handig man die zoveel gummetjes en potloodjes en flupjes en
floepjes op zijn bureau had liggen dat hij er af en toe een beetje moedeloos van werd. Daarom ontwierp hij het
Rolykitje. Een oprolbaar opbergkistje dat zoveel kindertjes kreeg dat ze uitzwermden over aile landen van de
wereld. Ze werden geadopteerd door de mensen, bij wie ze nog lang, oppassend en gelukkig leefden.

Een modern sprookje. Kort. Zakelijk. IndustrieeI. t' ~ult er, in deze vorm, u kind niet mee in slaap babbelen.
Toch Iigter aan het-wonderlijke koffertje dat als "Rolykif' ware wereldreizen is gaan maken een verhaal ten
grondslag dat frappeert door zijn ingenieuze simpelheid en onversneden Hollandse handelsgeest.

Het was de Hilwrsumse filmregisseur Samuel Nederland. Noorwegen en Engeland tot bloei
Meijering die op een druilerige londagmiddag. bij het gebracht en vervolgens aan de Ogem verkocht. Hij was
aanschouwen van de chaos op lijn bureau. werd op loek naar nieuw materiaal toen Jaspars met het
bevangen door het opruimvirus, Hij dook diep in l.ijn rudimentaire Rolykitje onder de arm l.ijn kantoor
denkraam en schonk pardoes het !even aan een betrad.
opbergsysteem dat voorlopig lijn weerga niet lal
kennen.

Het hoogst merkwaardige stukje huisvlijt bestond
aanvankel\jk uit een nog naamloos allegaartje nll1
triplex-bakjes. M iddels een kien in elkaar grijpend
scharnierstelsel kon je die kleine. dekselloze kistjes
over elkaar heen laten rallen. En ziedaar: zo vormden
Ie een keurige kluit die het midden hield tussen een
verderlicht stukje boomstronk en 'n boa-constrictor
van hout. De' over elkaargebuitelde opbergseg
mentjes werden bijeengehouden door een aan de
bodem vastgekleefde canvasband.

De oervorm van de Rolvkit was. tot nut en vermaak
van huize Meijering. een feit. Een ondefinieerbaar.
doosachtig ding dat er in uitgerolde toestand als een
langgerekte letterbak bijlag. Op \'eljaardagsfeestjes
baarde de handige rolmops opzien en bewondering.
En dat was dat.

Industrieel
Hiermee had het verhaal uit kunnen lijn. ware het niet
dat Gied Jaspars het flapkoffertje onder ogen kreeg.
.laspars is een kreatieve wildebras die de (ioOlse

At,,'aa" tras heef! ingeruild H)or het Amsterdamse
1.."•.Jenleven waar patenten en licencies voor de
"6'estampte muisjes op de boterham moeten IOrgen.
..Te. gek!". sprak Gied aangaande Samuels rollende
kist. en hij sluisde het idee per omgaande door naar
E.J. van der Molen.

En hier zijn we beland bij een 46-jarige industrieel die.
als hij ergens achter staat. de laken groot aanpakt. En
van del' Molen had net even lijn handen nij. Had lO'n
tien jaar lang een trits chemische fahrieken in

Ron Kersbergen
en de mini-markt

AMEIDE - Bloemsierkunsthandelaar Ron Kers
bergen presenteerde zich afgelopen zaterdag met een

geheel nieuwe verrijdbare kraam op de markt te
Ameide.

Deze. speciaal voor hem gefabriceerde. aluminium
kraam staat op wielen en is erg vernuftig doordacht.

Slagerij
John van Broekhuizen
viel in een prijzenregen

AMJ<:IDE - Topslager John van Broekhuizen heeft
enige weken geleden deelgenomen aan een Top
slagerswedstrijd voor Belgie en Nederland.

John heef! met 4 produkten aan dele internationale
wedstrijd deelgenomen,
Per produkt werd men beoordeeld, Op het slagers
congres te Amersfoort werd de uitslag bekend
gemaakt.
Met alle ingemnden produkten viel hij in de prijlen. te
weten: een bronsen medaille voor de grove leverworst.
een bronsen medaille voor de cervelaatworst. een
lilveren medaille voor rookworst en een gouden
medaille voor gebraden Procureur.
John van Broekhuilen heef! lich hiermede mnder
meer als Topslager waar gemaakt.
Proficiat!
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Stroopwafelaktie
"Sursum Corda" Ameide

AMEIDE - HetChr. Gemengd Koor "Sursum
Corda" te Ameide hoopt op donderdagavond( 17 juni
a.s. een stroopwafelaktie in Ameide en Tienhoven te
houden.

De opbrengst hiervan zal bestemd worden voor de
aanschaf van nieuwe koorkleding. Het koor t;!oet een
vriendelijk beraep op iedereen. om deze aktie van
harte te steuneo!
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Het is teveel om op
te noemen!

Afd.
Lederwaren

U vindt bij ons een
uitgebreide kollektie

LEDERWAREN

in 5 kleuren, 74..95f '
nnrmaal99.90 NU , ..

DISKO SCHOENldES
Serge "D~ Paris", 44.95In 8 kleuren,

normaal69.95 NU ,

GONDEL SCHOENldES
in rood en blauw, 29 95

normaal42;95 NU. ,

18-6-82 en 19-6-82

SUEDE. ,
lOMERLIIRSdES

KOMI UZELF
EENS KIJKEN~

Telefoon 01837 - 2300'

Dames-pumps

PANTOFFELS

pantoffels,
muilen, enz., enz.

Meerkerk

SPORTSCHOENEN

SCHOENEN

PiIED.~a

Slippers-Muilen-Sportschoenen

waar iedereen we/kom is.

U zult versteld staan over welke ruimte we nu
beschikken na onze verbouwde en, vergrote zaak.

In deze nieuwe ruimte zult u, naast ons uitgebreide
schoenenassortiment, ook tal van andere artikelen

aantreffen.
Uw aanwezigheid zal door ons zeer op prijs

worden gesteld.

Donderdag 17 juni a.s. om 19.30 uur openen wij
opnieuw onze deur.

De officiele heropening zal worden verricht door de
voorzitter van de Ondernemers Vereniging Meerkerk

de heer W.P. Schep.

Na 20.00 uur houden wij

OPEN HUIS

DAMESSCHOENEN
maten3 tim 81/ 2 in 3 WIJDTEN!

POUR "ELLE"

BERKELMANS
Jongens- herenschoenen

BLENZO

-

Ch -"" . ·amplnO
Dorpsplein 5

Bij .aankoop van
COMFORTA

schoenfournituren
ongeacht de prijs, gratis
raden naar het gewicht van

een DRAAGBARE T.V.
Deaktie duurt tim 19-6-82,17.00 uur

Uit ons assortiment
kunt u een ruime
keuze maken:
Sport artikelen
Disco Rollers
Skeat borden
Roischaatsen
Kunstschaatsen
Stalen noren
IJshockey schaatsen
Lucht buksen
Luchtdruk pistolen
Biljart artikelen
Krachtsport artikelen
Tafeltennis artikelen
Zwemvl iezen
Duikbrillen
Luchtbedden
Slaapzakken
Keeper zonnekleppen
Tennis rackets
Badminton rackets
Sweat bands
Ballet schoenen
Wiel renschoenen
Damsport artikelen
Schaaksport artikelen
Domino spelen
Darts spelen
Diverse soorten ballen
Adidas leren wedstrijd
voetballen
Diverse sporttassen enz.



Met ruim 400 wedstrijden op een dag

Volleybalhappening
opnieuw een grQot sukses

in Meerkerk
MEERKERK - Z. Lagendijk van SVM en zijn
naaste medewerkers van de afdeling volleybal kunnen
weer met grote trots terugzien op het twaalfde
openlucht volleybaltournooi dat j.1. zaterdag werd
gehouden op het Sportkomplex 't Hoog aan de
Burggraaf te Meerkerk.

Op een met 7.On overgoten sportcomplex en een prima
organisatie hebben er voor 7.Org gedragen dat de ruim
2000 aanwez.ige volleyballers weer volop hebben
genoten van dele geweldige volleybalhappening.
Het Meerkerks toernooi dat langzaam is uitge
groeid tot een '"'In de grootste ,",m Nederland heeft ook

"Champino" breidt weer uit
MEERKERK - Wie met Nico Verhoef in gesprek
komt ervaart dan snel dat het een goed van de
tongriem .gesneden zakenman is.
Een man die iets durft aan te pakken en daar inspringt
waar een gat in de markt vaiL Het heeft hem in het
verleden niet altijd meegezeten en weIlicht daardoor
pakt hij de zaken nu snel en accuraat ter hand.
In mei vorig jaar opende mevrouw Jenny Verhoef de
bloemerizaak "Champino" en in september daarop
opende Nico in het daarnaast gelegen pand de
schoenenzaak "Champino".

Al heel snel werd de schoenenl.aak veel te klein en men
kon zich haast niet wenden of keren als er circa 8
personen in de l.aak bevonden.

dit jaar weer aangetoond dat men op weg is een
klassieker te worden.
Het was burgemeester T. den Breejen diehet toernooi
om 9.45 uuropende waarna omstreeks 10.00uur werd
gestart met de eerste van de ongeveer ruim
vierhonderd op deze dag te spelen wedstrijden.
Ondanks het zeer warme weer hebben de 192 teams op

. de 39 uitgezette velden weer met aile inzet gestreden
voor een van de prachtige prijzen.
Het gehele gebeuren is dan ook weer een visueel
pleidooi voor de prachtige volleybalsport.
Omstreeks zes uur was het toernooi afgelopen waarna
een ieder voldaan huiswaarts keerde.
Een pluim gaat ook naar het kantine personeel dat
zich in deze natte strijd staande heef! weten te houden.

lJitslagen:
Heren 3e Divisie: I. Sliedrecht Sport - Sliedrecht:
2. Utrecht VC-Utrecht: 3. SVN-Nieuwegein.
Heren Ie Klasse: l. Molenwiek-Nw. Lekkerland:
2. Serve-H oevela ken: 3. Sliedrecht Sport-Sliedrecht;
4. Boni-Utrecht.

Steeds meer bekendheid kreeg ..Champino" in de
regio.
En vervolgt de heer Verhoef: ..de l.aak draait boven
verwachting. Men moet ni<::t vergeten dat Meerkerk
een compleet pakket kan aanbieden. met het vOOl"deel
van erg goed gesorteerde kledingl,aken. Dit is een
wederl.ijds belang.
We kopen rechtstreeks van de fabriek en bel.itten
daardoor enige dealerschappen. Doordat er veel Haag
was naar lederwaren verkopen we dadelijk van
portemonnees lot reistas. koffers em..
De winterkollektie schoenen wordt naast de. reeds
gevoerde merken Helioform. Adidas. Piedro en
Berkelmans dadelijk drastisch uitgebreid".

De winkel wordt donderdagavond om 19.30 uur
heropend door de voorz.itter van de O. Y. M. de heer
W. Schep. Dit wordt voor de heer Schep de derde maal

Heren 2e Klasse: l. WHY-Asperen: 2. SOS DPC
Utrecht: 3. v. Ginkel .lodan BiJys:-Gouda: 4. Reehorst
Ede.
Heren 3e Klasse: I. OK K"70-Hardinxveld: 2. Ce
verbo Orawi-Dordrecht: 3. Rcehorst-Ede: 4. WI K
BW-Groot-Ammers.
Heren 4e Klasse/ A: l. SYN-Noordeloos: 2. Yedo '70
Hoornaar: 3. Ardito-Oost Souburg: 4. Yridos-Gies
se·nburg.
Heren 4e Klasse/B: I. Cerverbo Orawi-Dordrecht;
2. Kekem Boys-Nieuwland: 3. TOP-Brielle: 4. SYM
Meerkerk.
Jongens Junioren:' l. SYM-Meerkerk: 2. AYY A
Ameide: 3. van Santen Haag-Den Haag: 4. TOP
Brielle.
Jongens Adsp.: I. DOS-Schoonhoven:·· 2. Sparta
Broek in Waterland; .1 Sliedrecht Sport-Sliedrecht;
4. DOS-Schoonhoven.
Mini Jongens: l.sliedrecht Sport-Sliedrecht.

Dames Prom. Klasse: I. DUNO-Doorwerth; 2. Ree
horst-Ede: 3. Orion-Hal.erswoude.
Dames 2e Klasse: I. Meteoor-Gorinchem; 2.

OKK"70-Hardinxveld: 3. Reehorst-Ede: 4. Novo
Noordwijk.
Dames' 3e Klasse/ A: I.YUM-Rhoon: 2. Orion
Hazerswoude: 3. DcltacZw(jndrecht: 4. AYY A
Ameide.
Dames 3e klasse/B: I. Boni-Utrecht: 2. YCH
Haastrecht: 3. Delta-Zwijndrecht; 4. Ekspalvo
Dordrecht.
Dames 4e Klasse/ A: l. Yedo"70-Hoornaar: 2. Irene
De Bilt: 3. SYN-Noordeloos: 4. OKK'70-Hardinx
veld.
Dames 4e Klasse/B: I. Boni-Utrecht; 2. SYM
Meerkerk: 3. Ravok'78-Raamsdonksveer: 4. Yridos
Giessenburg.
Meisjes Junioren/ A: I. SYN-Noordeloos: SYM
Meerkerk: 3. Sliedrecht SportcSliedrecht: 4. AYY A
Ameide.
Meisjes Junioren/B: I. Orion-Hal.erswoude: 2.
Ceverbo Orawi-Dordrecht; 3. Ruiter YSC-Rijswijk;
4. v. Santen Haag-Den Haag.
Meisjes Adsp.: l. v. Santen Haag-Den Haag: 2. SSS
Nieuwendijk: 3. SYM-Meerkerk: 4. Rivo-Ridderkerk.
Meisjes Adsp./B: I. SSS-Nieuwedijk: 2. SY Abcoude:
Abcoude: 3. TOP-Briele; 4. TOP-Brielle: 4. TOP
Brielle.
Mini Meisjes A: Sliedrecht Sport-Sliedrecht.
Mini Meisjes B: Sparta-Broek in WaterlaIid.
Mini Meisjes C: Sliedrecht Sport-Sliedrecht.

dat hij bij ..Champino". bijna binnen I jaar. de
officiele openingshandeling verricht.
De schoenenl.aak l.al dan van ca. 32 me vergront zijn
tot 108 me.
Men gaat z.ich ook op de grote maten schoenen'
specialiseren. Damesschoenen heeft men al tot maat
43 en voetbal- en sportschoenen en slippers tot maat
50.
..Grote maten is erg moeilijk. maar je bouwt er wei een
klantenkring mee op. Ons hoofdartikel zal schoeisel
blijven. we hebben dadelijk 4000 paar schoenen in de
winkel staan. dus keus genoeg". aidus een tevreden
Nico YerhoeL die l.oals hijzelf l.egt er geen spijt van te
hebben in de schoenhandel te z.ijn begonnen.
Yanaf 20.00 uur houdt men 17 juni open huis.

U ::1111 er naasl sc/wenen "1'/1' niel1\re s/)orlarlike/en
\'im/en en niel Ie \'elxelen een ::eer uilgehreide sOr1ering
/ederll'aren.

(;ereformeerd Meerkerk
weer eigen predikant

MEERKERK - Drs. T. Wever, evangelist in het
Belgische Hoeselt, heeft het beroep aangenomen naar
de Gereformeerde kerk van Meerkerk.

Drs. Wever. die 8 april 1951 .in het Friese Franeker
werd geboren. is momenteelpredikant-e\'angelist voor
de Belgische Evangelische Zending in de evangeli
satiepost Hoeselt. Tevens is hij leraar godsdienst
onderwijs in Tongeren en gastdocent in de theologie
aan het bijbelinstituut van Heverlee.

Drs. Wever heef! theologie gestudeerd aan de
Theologische Hogeschoolte Kampen.
De nieuwe predikant van Meerkerk voigt Ds. W.A.
Boer op. die in mei 1978 naar het Brabantse Genderen
vertrok.

De bevestiging en intrede is \,astgesteld op' d.\'. 22
augustus.

De heer en mevrouw Wever met hun twee kinderen
hopen in juli de pastorie aan de Gorinchemsestraat te
betrekken.



I uur van
.J?*waar Ii

Vergelijk de prijzen van 'n ander maar eens met die van ons

KADO
Tijdelijk 1 paar sokken

naarkeus bijaankoop
van 100,- of meer

go en
Gorinchemsestraat 35 - Meerkerk

HOGE KWALITqlT - RUIME SORTERING




