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illTGAYE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ACHTTIENDE JAARGANG
VRUDAGI2NOVEMBERI9~
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Wordt gratis verspreid in Arnalda, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeieop, Leerbroek en Nieuwland. .

Van 15 november tim 4 december

Ik vind nummer de mooiste.

Adres: .

Naam: - .

De Jury
De jury wordt gevormd door de Iezers van de
Wegwijzer.,
Nevenstaande bon kunt u daarvoor gebruiken. In de
etalages van de Ameidese winkeliers staan vanaf 25
november de werkstukken (voorzien van een
nummer).
U vult in welke u de vijf origineelste of beste vindt.
Veel succes!

De kleurplaten kunnen ingeleverd worden bii
mevrouw Plieger (Slijterij 't Fortuin) voor woensdag 1
december a.s.

Extra aktie voor de Ameidese schooIjengd
Op de Qeide lagete scholen. zijn 12 november £lessen
uitgereikt. Deze £lessen moeten zo mooi en artistiek
mogelijk voorzien worden van een Sinterklaas of
Zwarte Piet. Dus maak van de fles een Sint of Piet.

Wie de mooiste pop gemaakt heeft in de vorm van Sint
of Piet dingt mee naar waardebonnen van I 50,-,
I 4O,-,f 30,-,f 20,- en I 10,-.

De werkstukken kunnen woensdag 24 november
tussen 13.30 en 15.30 uur ingeleverd worden bij mevr.
A. Plieger (Slij!erij 'I Fortnin).Er zijn 3 trekkingen

20 november orn 17.00 uur vindt de eerste trekking
door Sint Nicolaas in Het Spant plaats.
27 november om 18.00 uur op de Dam en 4 december
om 18.00 uur in Het Spant.

Winke1Llktie te Ameide
f 7500.- aan ko

Evenals andere jaren doet ook dit jaar de Ameidese Winkeliers Vereniging weer van zichspreken. Niet minder dan!7500,- kunt u winnen
door de ontvangen bonnen tijdig in te leveren, in enveloppen te doen en in daarvoor bestemde bussen bij de deelnemers te deponeren.
Er zijn akties voor de kinderen. Een kleurplatenwedstrijd voor de kleine kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar.
Kortom, het wordt een gezellige tijd in Ameide. , .,... ~-

I Jureerbon
I
I
I
I
I
I
I ATTENTIE:
I De voorstelling moet Sinterklaas of Zwarte Piet
I zijn.

I Sin/ NicollNlS in/oeht 20 november
I zaterdag 20 november om 16.00 linr korot Sint
I Nicolaas in Ameide aan.

Burgemeester en mevrouw Bakker zullen' Sint
I Nicolaas en zijn gevolg op het Stadhuis o'fficieel
I ontvangen en de burgemeester zal hen
I toespreken.
I De beide muziekverenigingen "Unie" en

"Crescendo" met de drumband zullen de
I goedheiligman tijdens zijn rijtoer begeleiden.
I Jongelui, .kom in grate getale naar de Dam en
I bereidt Sint Nicolaas een onvergetelijke ont-

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

Maandag 15 november start de aktie en duurt tot en
met zaterdag 4 december.
Bij iederebestede 12,50 ontvangt u een bon. Bij iedere
bestede I 50,- ontvangt u i.p.v. 20 bonneneen
gekleurde bon.
In de envelop doet u 20 bonnen of 2 gekleurde bonnen
om mee te kunnen dingen naar de vele geidprijzen.
Denkt u er weI aan uw naam en adres op een kaartje te
zetten en in de envelop te stoppen.
Uw naam niet op de envelop zetten, maar erin doen, en
het juiste aantal bonnen in de envelop stoppen.

AIle enveloppen doen bij iedere trekking weer mee.
Tevens vindt op 4 december de uitslag plaats van de
kleurplaat-aktie voor de kinderen. De prijzen voor de
kinderkleurwedstrijd bestaan uit waardebonnen van
I 50,-,f 40,-,f 30,-,f 20,- en I 10,-.

Veriichte zaken, gezellige winkels, mooie etalages,
voordeelcheques en vele geldprijzen van f 1000,-,
I 100,- en I 25,-.

o.VAl. Meerkerk doet ook dit jaar
weer van zich spreken door grote

Sint NicolmIs-aktie
van 15 november tim 4 december

MEERKERK - De immer aktieve Ondememers
Vereniging .Meerkerk beeft voor dit jaar weer een
geweldige Sint Nicolaas-aktie georganiseerd.
De intocht van Sint Nicolaa~ is. op 13 november om
14.15. uur aan de Loswal. Een ontvangst op bet
gemeentebuis. om 14.30 nur door burgemeester en
wethouders en een .rijtoer door Meerkerk onder de
vrolijke klanken van Euphonia.

Bij iedere besteeddde I 10,- ontvangt u gedurende de
aktie een bon.
Op iedere bon dient u uw naam en adres in te vuUen en

te deponeren voor iedere trekking in de bussen bij
iedere deeinemeL

Trekkingen
Er zijn twee trekkingen en weI op 27 november en 4
december om 17.00 uur in de zaal van restaurant
Brughuis.
Op 27 november vallen er 5 prijzen vanl 100, 10 van
I 50,- en 20 van I 25,-.
Op 4 december I prijs vanl 1000,-, Ivanl 500,-.5 van
I 50,- en 20 prijzen van I 25,-.

Zoals u ziet ook zeer zeker de moeite waard.

Aktie voor de kinderen
In de etalages van de 33 deelnemende winkeliers kunt u
letters vinden. Uit de letters moet een slagzin gevormd
worden.
Deelnameformulieren kunnen afgehaald worden bij
fa.Verheuvel (Slingelandsestraat 50), C.W. Ouwer
kerk (Tol,!raa! 14), H.J. van Dijk en Zn. (Kerk
straat 14), De Koekkoek (Tolstraat 9) en de
Regiomarkt (H. de With, Tolstraat 2).

Formulieren ook bij deze adressen weer inleveren.
Prijzen: 1 x I 75,- en 9 x I 25,-.

Ieder kind tot 12 jaar mag aan deze aktie eenmaal
deelnemen.

Al met 01 weer een aldie die er zijn mag.

Koop bij onze
adverteerders !

.



Direkteur den Dudsten deelt met veel plezier de gouden tientjes uit aan de jeugdige pr(jswinnaars.

"Slavakto 1982"
AMEIDE - Eens in de 3 jaar ontmoeten duizenden
slageJ:'s elkaar in Utrecht tijdens de internationale
Stagers Vaktentoonstelling, de "Slavakto".

Een gigantische h.appening, vooral ook door de
daaraan verbonden vakwedstrijden.
De jonge keurslager Simon Muilwijk is in deze
regionen zeker geen onbekende, gezien de talloze
onderscheidingen in zijn bedrijf.
Nationaal Kampioen Slavakto1979, met kookworst
en leverworst.
Nationaal Rookworstkampioen in 1979-1980':'1981
tijdens keuringen op de Rijnhal-Fair enz. enz.
De rij onderscheidingen is echt te lang om ,hier te
vermelden. Enkele weken geleden- kwam echter de
grote erkenning.
Elk jaar vindt er .een vakwedstrijd plaats met a1s doel
een geheel nieuw produkt toe te voegen aan het
siagersassortiment.

Het is' de wedstrijd om de

Gouden Slagersr;ng

De hoogste onderscheiding op slagersvakgebied.
SA UCIJZENSCHIJF heet het produkt. Een opge
rolde lekkernij, vervaardigd van bladerdeeg, fijn
varkensgehakt en heerlijke kruiden. Geschikt voor
oven en koekepan, zowei koud als warm een
voortrefleIijk produkt.

Minister de Xoning (Landbouw) reikte Simon
Muilwijk de GOUDEN SLAGERSRING uit.

Spaarweek Rabobank
Ameide

groot succes
AMEIDE - De gouden tientjes-regen welke de
Rabobank te Ameide tijdens de Spaarweek organi
seerde is een geweldig succes geworden.

Vogelvereniging

"Ons Genoegen"
houdt weer haar jaarlijkse tentoonstelling

AMEIDE Voor de 27ste maal organiseert
bovengenoemde _vereniging _weer haar tentoonstelling.
Deze wordt gehouden in "Het Spant" te }\meide op
vrijdag 26 en zaterdag 27 november a.s. Vrijdag
worden de kanaries, parkieten en tropische vogels
door een 3-tal, keurmeesters stuk voor stuk gekeurd.
Vrijdagavond van 7 - 11 uur is deze' tentoonstelling
geopend voor het publiek, en zaterdag van 2 uur n.m.
tot half 10 's avonds.

Op beide dagen kan een ieder de resultaten van de
keuring in ogenschouw nemen en genieten van een
bonte mengeling van vogels. Even als <;tndere jaren
zullen velen weer enkeIe uren vertoeven tussen de
gevleugelde vrienden.

"Eindelijk bevrijd van de knoop in m'n maag ...." was
de nuchtere opmerking van een jonge ondernemer, die

Op de foto de jeugdige winnaars met direkteur den
Oudsten in de hal van het bankgebouw.

Winnaars wareh: E.c. Versluis, Iepenlaan 6, C.
Scheidweiler, J.W. van Puttestraat 11, R. Bloos,
Fransestraat 2, E.W. Vroom, Pro Marijkeweg 61, H.
Roest, Lekdijk 33 te Langerak.

Entree hoeft u niet te -betalen. Wel kunt u een
katalogus kopen waarin u aIle vogels gerangschikt
naar soort in vermeid staan. Voorzien van, het aantal
behaalde punten en een eventuele prijs. Een goede
leidraad om u enig inzicht te, geven in de verschillende
soorfen ,en namen. De leden der vereniging doen hun
best om tot een zo goed mogelijk geheei te komen en
het u zo gezellig mogelijk te maken. Ook wordt een
verloting gehouden met ais prijzen eerste klas hobby
artikeIen, zoals een draadloze eIectrische boor-,
schroefmachine, dopsluitelset, Workmate, Rollykit en
een snoerhaspei. Deze loten kosten slechts f I,-p.st.

Trekking 27 november; half to n.m. Op de tentoon
stelling is ook een stand aanwezig met veei vogelbe
nodigdheden, waar u datgene wat u nodig heeft kunt
kopen.
Op zaterdag 18 december wordt weer een vogelmarkt
georganiseerd, van's morgens 10 uur tot's middags 3
uur in "Het Wapen van Ameide". Iedereen kan daar

duidelijk toont 'niet bij de pakkep. te willen neerzitten.
Hij voorziet een zonnige toekomst!

zijn vogels verkopen of vogels kopen. Zo u ziet, wat de
vogelvereniging betreft zijn er aktiviteiten genoeg. We
hopen u, zowei tijdens de tentoonstelling als op de
vogelmarkt te mogen'begroeten.

Burgerlijke stand Meerkerk
September 1982

Geboren:
1 sept.: Teunis Gijs, zv C. 't Lam en H.M. Burger,
wonende te Meerkerk, Bazeldijk 19. 9 sept.: Angela,
dv T. de Jong en C.A.P.M. van Mierlo, wonende te
Meerkerk, Hazelaarsingel 16.
Getrouwd:
3 sept.: Buijserd, Adrianus, 21 jr., wonende te
Meerkerk en van Wijngaarden, Geertruida Prijna, 20
jr., wonende te Meerkerk. 17 sept.: Hijkoop, Comelis,
25 jr., wonende te Leerdam en Timmer, Metje
Cornelia, 19 jr., wonende te Meerkerk. 22 sept.: te
Ameide, Bogaard, Bart, 37 jr., wonende te Meerkerk
en Starn, Adriana, 30 jr., wonende te Rotterdam.
24 sept.: te Noordeloos, Kruis, Aart Antonie, 25 jr.,
wonende te Lexmond en Kooijman, Annigje Marjan
Mijntje, 23 jr., wonende te Meerkerk.

Overleden:
3 sept.: de Jong, Arie, 66 jr., wonende te Meerkerk,
Grote Kanaaldijk 6. 1~ sept.:- Haag,ev Bikker,
Willemijntje, oud 81 .Jr., wonende te Meerkerk,
Oranjeplein 18. 16 sept.: den Otter, Marinus, 57 jr.,
wonende te Meerkerk, Zouwendijk 49. 25 sept.:Haak,
Comelis, 52 jr., wonende te Gorinchem, Vlees
houwerstraat 42.

Oktober 1982

Geboren:
1 okt.: Margaretha Annemieke dv F.A. van den Berg
en A.M. Klok, wonende te Meerkerk, Elzensingel 16.
23 okt.: EIs, dv K. van der Steldt en W.J.M. de Gier,
wonende te Meerkerk, Broekseweg 21.

Getrouwd:
1 okt.: Verbeek, Frederik, 23 jr., wonende te Arkel en
de Wagenaar, Adriana Ingrid, 22 jr., wonende te
Arkel. 1 okt.: Venderbosch, Peter, 22 jr" wonende te
Ameide en Kemkes, Johanna Pietertje, 20 jr.,
wonende te Meerkerk. 8 okt.: Janssen, Jacobus, 25 jr.,
wonende te Meerkerk en Eijkeiboom, Hendrika, 22
jr., wonende te Hoomaar. 15 okt.: van Beuzekom,·
Jan, 24 jr., wonende te- Nieuwland en van Bruchem,
Jacoba Sijgje Klazina; 19 jr., wonende teMeerkerk.

In de expositie-ruimte boven de
winkel van boekhandel Crezee vindi u

vele leuk.e geschenk-artikelen
overzichte6jk tentoongesteld.

U moet beslist eens kijken !



Van Toor in IJsselstein met
2 nieuwe zaken

AMEIDE ..... Wederom doet Van Toor van zich
spreken., Ditmaal met wei zeer sfeervolle modezaken
in IJsselstein, te weten een Menshop voor heren en
jongens en Van Toor Fashion VODr dames en meisjes.

In totaal bezitten de Van Toar's nu lO winkels. Select
zaken in Tiel, Gorinchem en Gouda. Van Toor
Fashion in Makadocentrurn in Nieuwegein, Ameide,
Werkendain en 2 zaken in Gorinchem.

Het assortiment van de Menshops is aanzjenlijk
uitgebreid en modieuzet.
De Van Toor Fashion-zaken vertegenwoordigen een
aanuil intemationale, ·vooraanstaande merken zoals:
Lucia -' Ara - Marianne - Basler - Ravens - Laurel 
Inwear - Louis Landen - Hammer - Gispa - Presence 
Elv!.
Oak bom en Alcantara is in de kollektie ruim
vertegenwoordigd.

Paul Versluis
25 jaar

in overheidsdienst
AMEIDE - Dinsdag 9 november werd in bijzijn van
familie, enige ,chefs nit Gorinchem, kantoorhouder K.
v.d. Berg uit Meerkerk en de heer Meijer, direkteur der
P.T.T. uit Gorinchem, Paul Versluis gehuldigd.

In een leuke, waarderende toespraak meinoreerde de
heer Meijer de Ioopbaari van Versluis. Begonnen als
mandenmaker, daarna cafe-houder en 25 jaar geleden

in overheidsdienst als besteller in Ameide en de laatste
5 jaar in Meerkerk.

Als blijk van waardering ontving de heer Versluis een
oorkonde, de bekende envelop onder couvert en een
prachtig bloemstuk.

,A ,,.._+:"
Accordeonvereniging, VUlUI

zoekt een ervaren

organis1(e) of pianist(e)
lnlichtingen: rnw. v.d. Broek
Liesveldweg 14 Telefoon 01837 - 1903
Arneide

,----------------,.-,.------......1

Geslaagde verkoopdag in "Open Vensters"
AMEIDE - Direktie, staf en personeel van "Open Vensters" en de
Welfarewerksters van het Rode Kruis kunnen weer terugzien op een geslaagde
verkoopdag van handwerken en andere artikelen.

Het was een drukte van belang bij de stands van zelfgemaakte werkstukken en
bij de stands met lekkere hapjes, zoals appelbeignets, slaaljes en stroopwafels
enz.

Subsidie Anjerfonds voor
"Sursum Corda"

AMEIDE - Het Chr. Gemengd koor "Sursum
Corda" te Ameide heeft VOOT de aanschaf van nieuwe
koorkleding een' subsidie van het Anjerfonds
ontvangen van,! 3.975,-. Ook ontving het van de
gemeenten Ameide en Tienhoven een bedrag van
f. 2.500,- voor dit doet. Het koor is erg blij met deze
subsidies, aangezien het anders onmogelijk geweest
zou zijn, de dames, zowel als de heren van het kOOT, in
het nieuw te steken. De vorige koorkleding was sterk
verouderd en nodig aan vervanging toe.

De nieuwe koorkledingbestaat voor de dames uit een
lange zwarte rok + bolero, met daarbij een creme
kleurige blouse, en voor de heren uit een geheel zwart
kostuum met creme-kleurig overhemd, en een zwarte

. vlinderstrik.
Een keurig geheel, waarmee iedereen tevreden is.
Om aan het totaal benodigde bedrag te komen,
werden verder nog diverse akties gevoerd (o.a. stroop
wafelaktie), alsmede een eigen, bijdrage van de
koorleden.
De eerstvolgende uitvoering van het koor is gepland
op dinsdag 14 december a.s. in de Ned. Herv~ kerk van
Tienhoven, de z.g. kerstuitvoering.

De verenigde koren met

Kerstzang in de St Janskerk
te Gouda

Woensdag 15 december 1982.
Aanvang 20.15 uur.

GOUDA ,;",;, Voor het derde achtereenvolgende, jaar
zullen de Verenigde Koren, bestaande nit:
het Herv. Kerkkoor"Hoornaar/Hoogblokland", de
Chr. Gem. Zangver. "Laoet den Heer" te Meerkerk,
de Chr. Gem. Zangver. "Cantate Deo" te Gorinchem,
het Prot. Kerkkoor te Gorinchem en de Chr. Gem.
Zangver. "Korach" te Oud-Beijerland hun opwach~

ting maken in de SL Janskerk te Gouda.

Dit koor, dat uit ±200 1eden bestaat, was voorgaande
jaren op 2e Kerstdag te gast in Gouda. In 1980 en 1981

waren zo'n 1500 mensen getuige van een mooie
Kerstzang, meditatie en samerizang. Daar 2e Kerstdag
dit jaar opeenzoridagvalt, is gekozen woor
WOENSDAG 16 DECEMBER.

Ook dit keeris een programma loals bovengenoemd
te verwachten. De meditatie zal worden verzorgd door
Ds. de Reuver uit Capelle a/ d IJssel. Jan Bonefaas
bespee1t het 3800 pijpen tellende orgel, terwijI
dirigente Poula de Gier de koren za1 leiden.

HOUDT U VAN GOEDE KOORZANG?
Dan magu deze avond beslist- niet missen.
Programma's kesten f 5,- (nu reeds te koop in de St.
Janskerk): Kinderen tot 14 jaar vrij toegang. Om 19.15
uur is de kerkopen.

Burgerlijke stand
gemeente Ameide

Oktober 1982

Geboren:
4 Okl.: Buijserd, Michel, zv K. Buijserd en A.E. van der
Leun, Sluis 11. 8 okl.: Muilwijk, Simon, zv S.
Muilwijk en M. Westrik, Dam 9. 12 okl.: Molenaar,
Anna Cornelia Johanna, dv G.J. Molenaar en C.
Versluis, l.W. van Puttestraat 13. 19 okl.: van der
Grijn, Florus Comelis Leendert, zv C.L. v.d. Grijn en
J.1. de Groot, Nieuwstraat 13.

Overleden:
2 okl.: Zwijnenburg, Marco Alexander (17 okt. '70).
14 okl.: Tempelaar, Ida (17 aug. 1895) ev A.F. de
Vroome. 27 okl.: van Hofwegen, Maartje (28 jan.
1899) wv A. van Veen, te Utrecht overleden. 29 okl.:
Streefkerk, Maria (16 juli 1914) wv H. Weeda, te
Gorinchem overleden. 31 okl.: Bennink, Gerrit Jan
(3 sept. 1918) ev G.A. van Bunschoten.

Getrouwd:
25 Okl.: van Kui1enburg, Pieter, 34 jr. wonende te
Ameide en Oosterom, Me~e, 31 jr. wonende te
Ameide voorheen te Heukelum. 28 Okl.: Westrik,
Evert, 25 jr. wonende te Ameide en van Zessen,
Johanna Dina, 26 jr. wonende te Wierden.

De oudste inwoonster van
Ameide wordt

96 jaar
AMEIDE - 17 november a.s. hoopt mevrouw'B.
Dijksman haar 96e verjaardag b "OpenVensters" te
vielen. Hetis een genot om met deze welbespraakte
vrouw een -gesprekje te voeren.

"Ach, maak daar toch niet zo'n ophef over dat ik ~96
jaar wordt..Het is een groot geluk dat ik nog zo ben en
mijn verstand nog zo goed is. Het is jammer dat m'n
gezichtsvermogen snel achteruitgegaan is, daarom
kan ik niet meer 1ezen", aldus mevrouw Dijksman.

En zij vervolgt: "ik heb het in "Open Vensters" erg
geed. Het is er prima. Maar je mist zoveel, thuis was
het anders, daar moest je alles zelf doen, hier doet men
alles VODr je. Daarom zie ik een beetje tegen ·m'n
verjaardag op."

Mevrouw Dijksman (meisjesnaam Barbara Bos) is
geboren in Nieuwland, v1ak bij de spoorbn.ig over de
Zederik.
Het blijkt dat zij van een zeer sterk gestacht is. Haar
3 broers en I lUster zijn allen meer dan 80 jaar oud
geworden.

Dat het woensdag 17 november mevrOuw Dijksman
niet aan belangstelling zal ontbreken geloven wij
zeker~

Mevrouw Dijksman, van harte geJeliciteerd mel UW
96e verjaardag.



De wanden hangen vol mei'dOeMJiet~zelfartikelen op het gebied van elektra,. waterleiding en ge!liid.
En dan nog een overweldigend assortiment fietsen.

N. Pek & Zo. te Ameide
krijgt 340 m2 verkoopruimte

Kulturele avond in Lexmond
zeer geskmgd

AMEIDE - Eens in de drie jaar wordtin de
Jaarbeurshallen te Utrecht de Slavakto· (Slagers Yak
Tentoonstelling) gehouden.
De manifestatie is in vakkringen van geheel Europa en
zelfs daarbuiten bekend. Dit, omdat het slage:rsvak in
Nederland op een zeer hoog niveau staat.

Er is dan ook geen slager in Nederland die deze unieke
tentoonstelling mist. Niet aIleen omdat er veel te zien
is, maar omdat er daarnaast gelegenheid bestaat om
eigengemaakte produkten in te zenden.
Deze worden- door een jury, samengeste1d uit de top
van het slagersambacht, zeer streng gekeurd op tal van
punten om zodoende na veel wikken en wegen te
besluiten of het produkt al dan niet voor een bronzen,
zilveren of een gouden bekroning in aanmerking kan
komen.
U zult begrijpen dat er voor zo'n bekroning echt weI
iets gepresteerd moet worden! Zeker een tientallanden
zenden produkten in, dus de konkurrentie is groot.
Wie lO'n bekroning voer zijn produkt krijgt, heeft dan
ook een geweldige ambachtelijke prestatie geleverd en
kan zich scOOren in de rij van de beste vakgenoten.
Hij zag tijdens de Slavakto zijn produkten bekroond
met: fijne Rookworst (gouden medaille), grove
Rookworst (gouden medaille), gekookte Worst
(gouden medaille) en. met Hausmacher, rauwe Ham en
gebraden Rolette (3 zilveren medailles).
Uiteraard is Keurslager Muilwijk hier geweldig trots
op. En met recht!
Als pure ambachtsman zijn 'zijn inspanningen. niet
voor Diets geweest. En reken er op dat zo'nprodukt
smaakt!
De moeite waard om er eens kennis mee te maken.
Daarom kunt u de komende dagen nog volop
profiteren, omdat ze nu nog in de reklame is.
En plezierig voor u om te weten dat er in onze plaats
zo'n uitstekend vakman-slager aanwezig is.
Gefeliciteerd!

Keurslager Muilwijk met zijn
produkt(en) op de Slavakto

bekroond

Orgel- en Fluitconcert in de
Sionkerk .

AMEIDE - Zaterdag 13 november a.s.om 19.30 uur
zal ereen muziekavond zijn in de Sionkerk.
Het programma zal. bestaan uit een orgel- .en
fluitconcert. De te brengen orgelwerken zijn zeer
gevarieerd en zullen uitgevoerd worden doo~ Ger van
Eersel, organist van de Gereformeerde Thomaskerk in
Oud-Beijerland. Deze bekwame man zal muziek ten
gehore brengeh van: Pacelbel, Wesley, Mendelssohn.
Bartholdy, Buxtehude, Bach en Feike Asma. De
blokfIuitbezetting zal bestaan uit: Joep Coumou,
onze dorpsgenoot Riks Smith en Henk van Wezel. Zij
zuIlen gebruik maken van: sopraan-, sopranino-,
tenor-en altblokfluiten, kromhoom en slagwerk.
Bovengenoemd trio zal werken uitvoeren van o.a.
Couperin en de Boismortier.
Kortom , goede muziek die gebracht wordt door de
organist en het fluittrio in een sfeervol kerkgebouw,
geeft de mens weer rust in dit jachtige leven.
Programma's af 3,- zijn te verkrijgen bij Riks Smith,
Broekseweg 48a, H. de Muinck, Den HoefS, M.
Wilschut, Haze1aarlaan 5, Boekhandel Crezee, Dam 6
en's avonds aan de kerk.

muziek vereniging, bestaande uit voornamelijk jonge
leden, bracht oude, bekende melodieen ten gehore.
Een ,enthousiast publiek stelde dat zeer opprijs en
begeleidde het met een spontaan handgeklap.
Onder de leiding van Nico v.d. Burg bracht ook dit
optreden vele handen op elkaar.
Mannenkoor
Tevens verzorgden de mannen van Hosanna, Klank en
Vreugd, Jeugdkoor Lexmond en Nieuw Leven weer
een optreden in de vorm van een mannenkoor.
Ditmaal werden twee nummers gebracht onder de
leiding van Henk van Egmond. De solo-partij was
voor rekening van Dirk de Jong van Nieuw Leven.
Het was weer een prima optreden hetgeen werd
beloond met een enthousiast reagerend publiek.

Siotoptreden
Aan het einde van de avond werd. opgetreden door aile
medewerkenden. De koren van Hosanna, Nieuw
Leven en het Jeugdkoor, brachten onder begeleiding
van Klank en Vreugd fraaie zang en muziek ten
gehore onder de leiding van Nico v.d. Burg en Wico
Clement~.

Hiermee was tevens een eind gekomen aan de 4e
Kulturele Avond in Lexmond. Een zeer geslaagde
avond, vooral ook in organisatorisch opzicht.
De voorzitter van het Organisatie-komite, Henk de
With, besloot de avond met een korte toespraak en
zette diverse mensen; zoals kantine-personeel en
dirigenten in de bloemetjes.

In het vOOIjaar hoopt men het gehele woonhuis bij de
winkel getrokken te hebben en iser een showruimte
ontstaan die zijn weerga in de regio niet kent.

De beide firmanten Hennie en Bram Pek zijn hard
werkende ondememers. Bram voor de werkplaats en
Hennie voor de handel. Zij werken in totaal met 7
man.

Aan· tIet veranderende koopgedrag van de mensen
heeft men zich steeds aangepast. Ret assortiment is
vergroot en heeft een geweldige groei ondergaan.

Hoog in het vaandel staat: Ruime voorraad, de- kloot
mag niet voor niets komen en goede service. "Vandaar
dat we een eigen "service-dienst" hebben", aldus
Hennie Pek. "Door de snelle groei kunnen we
aantaIlen inslaan en goedkoper inkopen. Daardoor
kunnen we onze artikelen tegen concurrerende prijzen
aanbieden. En onze omzet en klantenkring bewijst dat
we op de goedeweg zitten", aldus de ondernemers
Rennie en Bram Pek.
"En", vervolgt 'Bram: "neem nou de scOOatsen. Hierin
hebben we een geweldig assortiment. Het is een
seizoensartikel, maar men komt bij ons nooit Voor
niets".

"We hebben vertrouwen in de toekomst. We winen
niet pessimistisch doen, maar hoopvol vooruit kijken.

Het publiek wil een mime sortering, betaalbare prijzen
en niet te vergeten service! ! !", besluiten de beide
firmanten.

LEXMOND _ Vrijdagavond 5 november om 20.00 uur was het moment aangebroken dat de plaatselijke
kulturele verenigingen, zang en muziek, aantraden in een goed gevulde sporthal. Na de vele repetitie-uren, was nu
dan het moment aangebroken om zich te presenteren aan de Lexmondse bevolking en mensen van daarbuiten.
De presentatrice Athy de With heette een ieder hartelijk welkom en gaf vervolgens het woord aan burgemeester
Hokken, die de avond officieel opende.
Als eerste Wico Clements kwam het geheel uitstekendover. Ook
Als eerste trad het Jeugdkoor Lexmond op. voor deze vereniging wierpen de vele repetie-uren hun
Om een optreden als eerste te beginnen valt natuurlijk vruchten af.
niet mee, maar het Jeugdkoor had daar weinig P e
problemen mee, ':'Vant zij gaven ee~ prima uitvoering. D~~= werd benut voor de bekende verloting.
~: t ~w~ ,;zusJes I van zessen gaven nog een De prijzen-inkopers hadden ook deze keer weer flink
lil seen ~ plano-so 0 weg. . hun best gedaan. Een zeer uitgebreid prijzenpakket
~ortom, m het g~h~el een ~r!ma optreden va~ een was ter beschikking, en dit allemaal om de kosten van
Jong koor, onder leIdmg van dmgent Henk de WIth. de avond, de toegang was gratis, zoveel mogelijk te
Chr. Zangvereniging "Hosanna" kunnen dekken.
Vervolgens was het koor van de Chr. Zangvereniging Tevens was er voor de aanwezigen de mogelijkheid om
"Hosanna" aan optreden toe. Onder de leiding van een expositie te bezichten van twee Lexmondse
Henk van Egmond. "Hosanna" bracht ook goede kunstschilders, de heren Valenteijn en van Dijk.
zang ten gehore, waaruit bleek dat ook zij vele Ben _ prachtige expositie die het bekijken zeker
repetitie-uren achter de rug hadden. waard was.

Arb. Zangvereniging "Nieuw Leven" Klank en Vreugd
Dit koor was nu aan de beurt. Onder de leiding van Zij mochten na de pauze het podiu~ betreden. Deze

AMEIDE - Wie kent de zaak Pek niet. Een zich zeer
suel uitbreidende zaak in Hi~Fi geluidsinstallaties,
T.V" Video, wasmachines en w3sdrogers, kaelkasten,
wasautomaten, rijwielen, bromfietsen, grasmachines,
elecktrische huishoudelijke apparaten en andere
huishoudelijke artikelen. Met een grate sortering doe~

het-zelf artikelen op het gebied van elektra,
waterleiding en geluid. En niet te vergeten schaatsen.
Daarnaast heeft men nog een afdelingvervoer voor
schoolkinderen naar diverse plaatsen (Gorinchem en
Utrecht~ taxi, ziekenvervoer, trouw- en rouwrijden.
Een indrukwekkende opsomming van bedrijvigheden.

In 1958 vestigde Klaas Pek (Da een langdurige
samenwerking met garage Hamoen) zich aan de
Broekseweg. De voorkamer van zijn woning werd
ingericht als winkel. De T.Y. was in opkomst. Waren
er 's avonds uitzendingen dan stonden de mensen
buiten urenlang voor de etalage te kijken.
In 1959 werd de werkplaats op de hoek Paramasie
baan-Broekseweg, nu Aaksterveld, gebouwd en hield
men tijdens de Paardenmarkt daar zijn eerste show.
Een jaar later werd voor de werkplaats de winkel met
woonhuis gebouwd en in 1976 werd deze weer
vergroot door toevoeging van een ruimte welke net zo
groot was als de bestaande. Een verdubbeling dus:
Toen had men 200 m2 vloerwinkeloppervlak. 'Nu is
men bezig dit uit te breiden tot 340 m2•

Nog voor de St. Nicolaas-aktie is het bestaande
kantoor uit de winkel verhuisd naar een nieuw
gebouwdgedeelte aan de winkel. Hier heeft men nu de
beschikking over een ruim kantoor van circa 20 m2•



*" eiken T.V.-tafel van 335,- voor
*" eiken minisets van 235,· voor
.. eiken bloementafels van 136,· voor
.. eiken muziekmeubels, NU
lfeiken halkastjes in diverse uitvoeringen

·Voor
pakjesavond...•...••
Goed gesorteerd in wol en bor
duurwerk.

Nu bij ons een baddoek met het stadhuis
van Ameide voor 15,95 (Leuk om kado
te geven).
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Wij tonen utevens graag onze
kollektie klassieke en moderne
fauteuills.

Betaalbaar
zitcomfort van
ongekende klasse

Hofleverancier van de Sint:

sfreefkerll
INTERIEURVERZORGING

FRANSESTRAAT 7 -AMEIDE - TELEFOON01836 -1212,

Borduurkussen van voetbalvereniging
:,;t>.meide", nu slechts 19,95.

Handschoenen voor het hele gezin.

100% krimpvrije
SOKKENWOL

•••• Kom gezellig in onze winkel zoeken uit
onze ruime kollektie kadoartikelen.

MEVR. PLIEGER
Nieuwstraat 2, Ameide, telefoon 01836 - 2051, b.g.g. 1298

Deelneemster St. Nic. aktie.

r.- ~ Tijdens de
~ Sint Nicolaasaktie

iedere dag een
fij ne traktatie

Bij aankoop voor een bedrag van f 25,
of meer een

SPECULAASPOP
GRATIS

ZIE ONZE ETALAGESVOOR NOG
MEER AANBIEDINGEN

Een toonzaal van 2000 m2 staat ter beschikking
in Vianen.

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

Deelnemer St. Nic. aktie



van Dijk's Bakkerij
Dorpsstraat 56 - Lexmond - Tel. 03474 - 1282

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

Voor een gezellig st. Nicolaasfeest, kunt u niet
ontberen de echte ouderwetse speculaas van
van Oijk's Bakkerij uit Lexmond, deze kwaliteit is
onveranderd sedert 1919.

Ondanks suikerprijs-verhogingen voor dezelfde
prijs als vorig jaar.

BOTERLETTERS. U kunt er van op aan, we hebben
er het beste ingedaan, neem geen risico, maar
geniet er van.

~~~~~~~~~~~~~~~~""'~""'~~~~~~~~~~~~~~1

~ randend zand ~
~ osbessenthee ~
~ alletschoentjes ~
~ ~ ~
~ olknak ~
i oldoot i
~ II . ~~ a POint r!i
~ loempot ~
~ roche r!i
~ odylotion ~i eursje ~ Ook onze kollektie huishoudgoed is een kijk1e ~

~ loemenpers ~ waard. ;
~ olkaars ~ Loop eens binnen en doe uw keus. "l§

~ escheurkalender. ~ Fa. BOS .~
~ adschuim i ~
i eauty-case i ~

i oekenbon . ~ De Laak 25, Lexmond, telefoon 03474 - 1274. 'ii
~en oodschappentas ~ r~::=::~~~~::=::~~~~~~~~~~~~~~O~
~een oel andere dingen ~

~ ~
I voor 5 december Ii i
~ (..... en aile andere dagen) i
~ i
~ i
~ i
~ i

IDE BEURSI
~ i
~ Oorpsstraat 69 - 71 - Lexmond i
~ ~
~ Telefoon 03474 - 1566 ~

~ ~ P.s. De beste"'ijsten Iiggen voor u kleer.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~L... ......

1981
1980
1976
1978
1978
1981
1980
1978
1981
1979
1979
1977
1980
1975
1977
1977

Autobedrijf

van Zessen
Amelde - de Zodeslagen 7
tel.: 01836 - 2280

Opel Kadett 1.3 SR, wit
Opel Kadett 1.2, mett. blauw
Opel Kadett 1200, oranje
Opel Rekord 2.0 S, geel
Opel Rekord 2.1 0, combi
Renault 5 TL, mett. groen
Renault 5L, rood
Renault 5 TL, mett. groen
Toyota Starlet 1.2.DL, groen
VW Golf S, zwart
Alfasud 1.5 TI, wit
Alfasud 1.3, mett. grijs
Volvo 66 GL automaat, rood
Oaf 46, geel
Peugeot 604 SL mett. groen
Peugeot 304 SLS (LPG)

.2W;'= 165,-
12,95

J.9;95 13,95
36;-" 26,-

18,95
19,95

101 Black & Decke'r BAND
SCHUURMACHINE DN..a3 Pfijs
slechts 198,-

HEY IS TEVEEL OM OP TE
NOEMEN, KOM VRIJBLJVEND
EENS BINNEN EN OVERTUIGT

U VAN ONS UITGEBREIDE
ASSORTIMENT

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

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

Verder a.a.:
Bosch vlakschuurmachine

Set van 2 lijmtangen

Set schroevendraaiers, 7-delig

Boren-cassette HSS, 19-delig

Kabelhaspel, 10 meter
sandvick handzaag 55 em.

17 Bosch KLOPBOORMACHINE
CSB-420 E 420 watt machine van
258,-voor189.~



r -------- ---- ----- '1 IUitlaten GillisVersluis
I 1e kwalltelt. Gratis montageI I
I Sanden I
I I20/50% kortlngl TOLSTRAAT 22 "231 ec MEERKERK TEL 01837 - 1530

I Schokdempers I TE KOOP
I Gratis test-montage I GEVRAAGD

I Onderhoudsbeurt I Jongensfiets voor een
9 - 12 jarige.

I Aile merken. I
Tel. 01836 - 2316

I VIABAND B.V.I TE KOOP
3-delig, deels massief

I VIANEN HOFPLEIN 6 I
grenen wandmeubel.
Voor een groot deel

gezandstraald.

L TELEFOON 03473 - 71507-75006 .J Tel. 03474 - 1495------ --------_.- -,',

slechts

Nieuwe Rijksweg.1 04, Lexmond.
Telefoon 03474 - 1550 - 1699

H.BURGGRAAF

Grammofoonplaten en
cassettes (MFP)

Want als onafhankelijke en zelfstandige
verzekeringsadviseurs hebben wlj hoafd en
handen volledig vrij vonr uw verzekerings
belangen. Wij zijn niet maatschappij-gebonden
maar helpen ude juiste keu'ze 1e maken.

De NBvA, Nederlandse Bond van Assurantie·
bemlddelaars, bestaat nu al ruim 70 jaaren dar
geeft unietalleen een gevoel van veiligheid maar
ookvan zekerheid. Wij staan vonr onze klanten
klaaren dar is belangrijk voor u, maar ookin hel
belangvan i:mszelf.

Zilkelijke dienstbaarheid met datpersoonlijke
trekjevan de vrije ondernemer, die de tijd, detakt
en het geduld kan oPbrengen om te luisteren, uit
te leggen, na te pluizen en doelmatig teadviseren.
En die bovendien op dat hoogst ongelukkige
momenteris, om ute helpen. Juistdan.

Koop bij onze adverteerders !

Dat ik lid ben van de

NlvA

U cAssurantiekantoor
RHJ van Scbaik.

is erg belangrijk_looru

11111Kerkstraat16
~ 4126RS Hei-enBoeicop
§ :' Telefoon:03454-1751

Zijn kleinzoons Gebr. Alting bak
ken ze nog met evenveel plezier en
vakmanschap en leveren zo hun
bijdrage dat het avondje een
heerlijk avondje wordt.

Aile medewerkers van Gebr. Alting
wensen u een gezellige Sint Nico
laas.

Het jaar waarin voor het eerst
Herbert Alting zijn speculaas en
boterletlers voor de mensen in
Meerkerk bakte.

Sindsdien zijn zij een begrip in de
streek geworden.

1982

1888

Roomboterletters 
Speculaaspoppen •
Hanen • Appelbollen - Stroolgoed
Orotesortering voor de schoen

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

Bij Bakkerij Pellikaan
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ZEVEN SCHITTERENDE
AANBIEDINGEN
VOOR'NGULLE GEVER
JUWELIER - HORLOGER

Harry Mulder
Voorstraat 21 - Tel. 01842-1650
GROOT-AMMERS

Dit is een coaster. Met Jaad·
ruim, hijsmast, lief, kiel,
2Minilandertjes en een
walkie-talkie. Maar deze boot
kanje ook breder, korter, ho
ger of lager maken. En metje
eigen LEG~ kun je er van
alles op, aan ofonder maken.
Vear in 't waterofop de grond.

Coaster (Nieuw) Nr. 4015 r3Z,so

Arnelde

Vaar ook eens binnen bij:

Fransestraat 1

DeVarieerbootvan LEGO@

~ jD-iI1)~ ~\
Gooden ringeijes Gouden Go~den ... .~
ragfij~eg.ouden 37.95 hanger setJe Solttalr Ztlyeren ~
rI!1getJe,s In dlv. in wit of geel bljzonder fraal In wit of geel sette p..
Ultvoenngen p.st • gaud. oak los te keop gaud .. lJOe
Zilverenarmbanden laa.merkendat RING 239 0.02 crt. hanger en ring gouden

. . u uw hart ap de 0 02crt" samen oorhanger
vear de klelntJes juiste plaats heeft . .

~>}j.. 4 m.m25 inkl.collier ~~~GER185_ trend of rageJ. "':'.. .. p.st. . crt _ per paar
~ ~'5mm I

--- 29~O 2 199.. 49.. 67~O

Wij wensen u een smakelijke Sint Nicolaastijd

J. van Delzen
BROODBANKETBAKKERIJ

De feestdagen zijn weer aangebroken, een tijd waarin u uw
tong verwennen mag met onze heerlijke Boterletter, dikke
en gevulde speculaas, appelbollen enz. enz.

Tevens hebben wij een grote sortering chocoladeletters en
marsepein-figuren, alles eerste kwaliteit.

Nu ook speculaaspoppen in geschenkverpakking.

1_.111
LEGa' is een re islreerd handelsmerk.

Deelnemer 81. Nic. aktie Fransestraat 12 - Tel. 01836 - 1754 - Arnelde

VOOR TEXTIELGESCHENKEN
FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TELEFOON 01836 - 1212.

NOG EEN GOEDE lP Jf
Yoor GROOT en KLEIN een keur aan ALLERHANDE ~ FfiJii)
TEXTIELGESCHENKEN. Yoor IEDERE HARTEWENS eenYERYJlLLI~~W

¥ Tafellinnen en baddoeken in
gescllenkverpakking

... Shawls enmutsen

... Handschoenen en wanten*de nieuwste beenwarmers*Kousen en sokken
¥ Speelgoed voor baby en kleuter*Maar ook ....•

Dekbedden en uvertrekken in
diverse kwaliteiten en prijzen



QUCCEQ
agenda

)'---, In onze zaak ligt de complete
collectie inhouden voor u
klaar en u kunt klezen ult een
ruimaanbod portefeuilles en
onderdelen.
De agenda, die met uw tlid
meegaat
U kunt'm geen dag missen l

Tolstr••t 33, 4231 BB Meerkerk
Telefoon 01837 - 1301

ADVOKAAT
DRUKKERIJ/KANTOORBOEKHANDEL

0, KOM ER EENS KIJKEN BIJ

de Inuffeltlele
~~~~~Y~~~Y~Yr~~y~y~~

~ W~J:WOOIW~ ~
i ~~ 5PJ ~
~ Bij aankopen boven f 50,- (uitsluitend van ~f».

~
~ toepassing op artikelen uit ons boekje) ontvangt ~
m u tegen inlevering van deze waardecoupon f 5,-
~ korting op het bestede bedrag. (Niet van ~
~ toepassing op artikelen voorzien van aan- ~
~ duiding "Aktieprijs". ~

~ DEZE BON IS GELDIG TIM 27 NOVEMBER 1982 ~

rPA~~;J..~~iR!~~~A~A~A~A~A~

Een greep uit ons assorliment:
Lego, . Playmobil, Jumbo, MS, Majorette, Elektro
nische spelletjes, Ravensburg enz. enz.

Zoals u ziet een keuze te over om bij ons te konien
snuffelen.

de Inuffeltlele
Dorpsplein 3 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1700

Maak UW DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND· en VARKENSVLEES ult elgen
slachterl)

IVoorbouten. achterbouten en halve
verkens).

Gratis klaargemaakl - Vrijblijvend prijsopgaaf

DEELNEMER O.V.M .•AKTIE

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

Burg. Slobl••n 36 - Meerkerk.
(induslrielerrein) - Tel. 01637
1689.

FOlO
v.d. DOOL
GorcumseSlr••1 21,
Meerkerk, leI. 01837-1463

Prestoprint
Kleurenfoto's
binnen 2 dagen
klaar.
Pasfoto's klaar
terwijl u
wacht

Deelnemer D.V.M. aktie.

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

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

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

Dorpsplein 7 -Meerkerk - Tel. 01837 - 1409.

Voor de Sint slaagt ubij fa. v.d. Vlist
Maak uw keuze uit klein meubelen,
borduurpakketten en vele
andere artikelen.

FA.V.D. VLIST
DEELNEMER O.V.M-AKTIE



VLIJMEN - Velen zollen An WiIIMvan der Hek zich
nag wei herinneren nit haar jeugdjaren. Deze artisiek
begaafde keramiste (pottenbakken e.d.). is na haar
frouwen met de eveneens uit Ameide afkomstige
onderwijzer Chris. Will naar Leerdam verhuisd en na
3,5 jaar naar Vlijmen, alwaar Chris Will ook
onderwijzer is.

An beeft in haar Vlijmense tijd een opleiding creatieve
handvaardigheid in Tilburg gevolgd. Toen is zij aan
jeugdclubs les gaan geven.

Familie T. Versluis-Wierks

50 jaar getrouwd
TIENHOVEN - De heer en mevrouw Versluis
Wierks mochten donderdag 21 .' oktober j.l. de dag
gedenken waarop zij' 50 jaar geleden in het hnwelijk
traden. Gevierd werd het feest een dag later, vrijdag,
met een broodmaaltijd en· een receptie in het
Verenigingsgebouw. De familie Versluis, hij geboren
in 1907, zij in 1908, woont allange tijd op Kerkweg 13.
Heiden zijn overigens echte Tienhovenaren. Op de
vraag, of mevrouw Versluis-Wierks zich nog iets van
de trouwdag kan herinneren, antwoordt zij in ieder
geval,: "Het regende bar en boos!" De heer Versluis is
altijd mandenmaker geweest in navolging van zijn

Op de /oto met,hun 2 kleinkinderen.

Na verloop van tijd ontmoette zij Pater van Kessel van
de Abdij in Nieuwkuyk die via een draaischijf klei met
de hand bewerkte. Daar deze Abdij een gestoten
mannen-eommuniteit .was kwam men daar toendertijd
als vrouw niet binnen.
En vervolgt AriWil1: "ik was de eerste vrouw die zover
ik wee! in de Abdij kwam. Door de gestoten
communiteit moest ik via de achterdeur naar binnen.
Het was weI erg griezelig in die,grote',kelders les·te
krijgen. .', ..•. ' .. '
Ik heb 3 jaar les-gehad ': van :'Pater van' Kessel. .De
communiteit is nu geheel open, maar in mijn begintijd
niet. Na deze 3 jaar ben ik aan. groepjes parochianen
les gaan geven. Na verloop van tijd heb ik ~en eigen
atelier gekregen en geef daar aan dames les III potten
draaien".

ledere 2e zaterdag van de maanden april tot november
staat An Will met nog ongeveer 40 standhouders op de
regionaal bekend staande kunst- en hobbymarkt, in
's-Hertogenbosch. An Will heeft hierdoor weI een zeer
druk leven want de kinderen van 4-13-15 en 16 jaar
vragen toch ook de nodige aandacht. "Maar ik doe
deze hobby zo graag, het is erg leuk", zegt een
enthousiaste An Will.

De onderwerpen die zij maakt zijn gedraaide vormen
(potten, dierfiguren, schalen, gebruiksvoorwerpen,
torentjes).
Nadat een onderwerp gedraaid is moet deze lit 2
weken langs natuurlijke weg drogen. Dan voIgt het
z:-g.n. biskwie bakken in een oven tot ongeveer 9600

•

Daarna vindt het glazuren (aanbrengen v~n eeri
glaslaagje d.m:v. spuiten) plaats.
Dan bakt men het voorwerp weer tot ongeveer 10600

(d.i. het glazuurbranden) en is het productgereed.
Zoals u ziet toch een hele leuke voorbereiding van
begin tot eindprodukt.

Wilt u dit alles eens van dichtbij bekijken dan kan dit,
want An Will-van der Hek komt vrijdagavond 17
december van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 18
december van 10.00 tot 16.00 uur in de expositie
ruimte van boekhandel Crezee met een elektrische
draaischijf demonstreren en exposeren.

Nateert u de data vas(. het is zeker de moeite waard.

vader. Versluis: "Dat ben ik geweestja, tot m'p
trouwdag toe. Het was hard werken voor een beetje
geld, en elke dag binnen zitten yond ik een hele
opgave." In die tijd bloeide de mandenmakerij in
Ameide. Er waren zo'n 150 it 200 man.werkzaam in die
sector.
"Wij \yerkten toen gewoon thuis, m'n 3 broers, m'n
vader en ik. Van Kekem zorgde voor de aanvoer van
"teen" en voor de afvoer van onze spullen. Er werden
dan hele schepen vol geladen, aIleen maar met
"Tenneise" produkten." Na zijn trou~dag is ,Ver~luis
bij een boer gaan werken, en, nadat hlJ dat zo n 6 Jaar
had gedaan, begon hij voor zichzelf. Toen hij de 70
naderde, heeft hij langzamerhand het bedrijfje van de
hand gedaan. Nu tuiniert hij nog en is hij druk met z'n
pony's en de boomgaard.

Op de vraag, hoe ze' Mn elkaar gekoriien zijn, en hoe
dit vroeger mi eigenlijk ging, kwam het volgende uit de
bus. Een lachende mevrouw Versluis: "Vroeger gingen
we met groepjes vrienden envriendinnen, 's zater
dagsavonds door "Termei" wandelen. dat was toen
heel gezellig, want de winkels waren weI tot 10 uur of
half 11 open. Het was dan ook heel druk, want half
"Termei" liep op straat.' Zodoende maakte je ook wei
eens een praatje met andere jongens en meisjes." De
heer Versluis: "We kochten altijd olieneutjes in het
snoepwinkeltje, en daar. deden we dan de hele avond
mee. Er werd toen veel meer gewandeld als nu." Dus at
pratend en etend zijn misschien heel wat "Ter
meienaars" aan elkaar gekomen?" Mevrouw Versluis:
"Ik denk, dat als je er navraag naar zou doen, er heel
wat oudere mensen zullen zijn, die elkaar, behalve dan
op school, alsjongelui daar echt op straat hebben leren
kennen." Na dit onvervalste stukje "Termeise
historie" liep het intervieuw met de kwieke familie
VerSl.uis ten einde. Beiden zijn nog erg gezond, "en
daar zijn we dan ook erg dankbaar voor", aldus de
heer Versluis, die het als echt buitenmens uitstekend
naar zijn·zin heeft op de Kerkweg.

Tienhoven heeft nu ook een
postcommandant

TIENHOVEN - Doordat wachtmeester der lste klas
B. Schaap bevorderd is tot opperwachtmeester en zijn
standplaats Tienhoven is geworden, heeft sinds vorige
week de gemeente Tienhoveil nu ook een eigen
postcornmandant
In een feestelijk besloten kring speldde burgemeester
Bakker, in het bijzijn van de TienhovenSe wethouders,
de rangtekenen op en feliciteerde .. de heer Schaap met
deze snelle promotie.
Adjudant de Graaf uit Nieuwpoort sprak'gevoelvolle
woorden tot de nieuwe opperwachtmeester, te meer
daar hij ook diens vader (politiemail te Groot
Ammers) goed had gekend. De adjudant zei o.a.:
"Jouw. vader Bram was een gemotiveerd politieman en
bovenal wijs en tactvol. Ik weet van jou dat je ook
gemotiveerd bent en ik hoop. en vertrouw op dezelfde
wijsheid en tact. .Wij als -. korps, hebben' erg met je
meegeleefd. Jij voelt je een met de Alblasserwaarder en
daarom gunnen al je collega's jon deze promotie en je
nieuwe standplaats Tienhoven".

Colle,£a opperwachtmeester J. v.d. Wal, post
commandant yan Ameide en zijn coIlega wacht
meester A. van Bruggen,. waren mede initiatiefnemers
om aan dit feit een feestelijk tin~e te geven.
Vit dit gebaar blijkt de goede verstandhouding in de
groep Nieuwpoort.
De groep Nieuwpoort' beslaat 12 dorpen en wordt
geleid door totaal 27 politiemensen.
Adjudant. van _def Graaf, de groepscommandant,
spreektzeer waarderend over zijn korps.
Drie jaar geleden volgde hij adjudant Kribbe op. Het
korps bestaat grotendeels uit jonge mensen en heeft de
beschikking oVer een bus, 2 Volvo's, een Fiat
recherche-wagen, 6 bromfietsen en een boot.
En, vervolgt een enthousiaste, rustig pratende
adjudant van der Graaf: "Er is veel veranderd met
vroeger. Toen lag de nadruk op het verbaliseren, nu op
de hulpverlening en verwijzen naar instanties. 1'!iet
aileen symptoombestrijdirig, maar met elkaar er lets
aan trachten te doen. Natuurlijk ondervind je
teleurstellingen. Vroeger leefde je .als· politieman. veel
meer in een glazen huisje. Toen kon je nog niet eens lid
van een' voetbalelftal zijn!
Van Bruggen, van der. Wal en Schaap hebben nauwe
verwantschap met de Waard. Van der Wal afkomstig
uit de verkeersgroep en Schaap als landgroepsman,
hebben evenals van Bruggen bewust gekozen voor
onze groep.
De gemeenten Ameide en Tienhovenboffen met dit
driemanschap".

Na dit gesprek dachten we, toch leuk als de
commandant zo over zijn korps praat.



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

Voor dat ekstra stukje service !

Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.

Deelnemer O.V.M. aktie

DEZEMOOIE

TIJDPEN f.

van Sint tijdens de Sint. Nic.-aktie ...ra
KADO fI

Bij aankoop van een
van onze apparaten.

Tevens ontvangt u
ook bij iedere 10,- een lot.

Deelnemer O.V.M.-aktie

• •

de
"kQQshQl"

KERKSTRAAT 9 MEERKERK

geopencl:
dinsdag 8.30 - 12.30 'uur
woensdag de hale dag

vrljdag de hale dag
zaterdag g,OO - 13:00 llUr

Door gelegenheidsaankoop

NUKAN HEY NOG !
Profiteer dus van de

WINTERSCHILDER

Particulieren ontvangen een premie van
50,- per man per dag.

Bedrijven en instellingen 35,-.

Heeft u plannen voor binnenschilder
werk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen.

Wij regelen alles voor u.

SCHILDERS- GLAS· EN BEHANGERSBEDRIJF

EK.ud.IIK
(v.h. B. den Ottolander)

Bazeldijk 15a - Tel. 01837 - 1295 - MeerkerkDaze aanbieding is
geldig van

13 nov. - 4 dec.•
PER KILO

Nu super
Sint Nicolaas-aanbieding

JONGEKAAS
6,90



AMEIDE - "AI vanaf 't moment dat ik net kon
praten, schijn ik gezegd te hebben dat ik verpleegster
wilde worden. Na de MULO ben ik ook inderdaad met
de verpleegstersopleiding in het Diaconessenhuis te
Utrecht begonnen. Toen moest je 011 die opleiding nog
een extra kraamaantekening halen en alles bij elkaar
heb ik zo'n zeven jaar in het ziekenhuis gewerkt.
Het contact tussen patient en verpleegster was voor
mij op den duur Diet intensief genoeg en ik begon aan
de wijkverpleging te denken.
Eerst ben. ik nog een poosje particulier. verpleegster
geweest en toen ik wat geld had gespaard kon ik de
I-jarige dagopleiding aan de wijkschool gaan volgen.
Je had dan eerl jaar lang geen inkomsten,want je kon
erniet bij werken;Na dat jaar tat ik dus behoorlijk op
"zwart· iaad" en ben overa) gaan invallen als
wijkverpleegster".

Dit ,vertelt zr. Hagoort, wijkverpleegkundige te
Ameide.. Ze is geboren en getogen in de stad Utrecht.
Maar voor haar stond vast dat ze een werkkring wilde
vinden op 't platteland.
Toen er een vacature. in Ameide vrij kwam is ze daar
direct op afgestapt en 'daar zit ze nu al weer zo'n kleine
20 jaar.
Kunt u een overzicht geven vail uw werkzaamheden ?
"Ik begin meestal met het curatieve werk.
..Curatief' betekent genezend,en voar mijn ,werk
houdt dat in: het verrichten van aUe voorkomende
verpleegkundige handelingen (verbinden, injecties
geven, wassen enz.), de zieke en zijn eventuele
huisgenoten instrueren en begeleiden,' voorlichting
geven omtrent voeding, medicijnen en leefwijze en het
signaleren en lo. nodig verwijzen naar andere personen
en! of instanties.
Daarna bezoek ik. patienten die reuma of kanker
heb,ben of patienten die aan 't revalideren zijn. In een
vakterm heet dit het preventieve werk. Hier kan je als
wijkverpleegkundige minder daadwerkelijke onder
steuning geven, maar je kan weI· luisteren, praten en
meeleven met de patient en zijn omgeving.
De bejaardenzorg is natuurlijk ook een onderdeel van
ons werk. Je begeleidt ze en geeft ze voorlichting
over: gezondheid, hygiene, veiligheid in huis,
verwarming, vOeding enz.
Je probeert ze ook zonodig te stimuleren in het vinden
van sociale kontakten en vrijetijdsbesteding.

En dan is er natuurlijk de zuigelingen,:". en kleuterzorg.
Iedere week organiseer en assisteer je als wijkver
pleegkundige bij, het' consultatiebureau. Verder lorg je
voor de uitvoering van inentingen, organiseer je
ouders-, peuter-· en kleutergespreksgroepen en

begeleid je het·· gezin' door .zuigelingeli- en kleuter
huisbezoeken. Ook hierbij heeft voorlichting vaak de
nadruk (voeding, hygiene, veiligheid, goede schoenen,
zorg yoor het gebit enz;).
Zonodig verwijs je mensen door naar andere
instanties;

Zeer noodzakelijk is de registratie en rapportage van
het geheel. Natuurlijk probeer je bij te blijven o'p je
vakgebied. Dit kan je doen door middel van
vakliteratuur of bijscholing (cursus, symposium,
lezing). Soms krijg je uit de opleiding iemand die stage
loopt. Je merkt dan weer dat je sommige dingen erg
routine-matig doet .omdat zo'n student je vraagt
waarom je ietsop die manier doet. Dan ga je er opeens
weer over nadenken.

Denkt u dat je als wijkverpleegkundige in de stad
anders werkt dan in een dorp ?
"Jazeker. In' een dorp ken je iedereen en iedereen kent
jou. Daardoor hou ik soms"spreekuur op straat". En
dat komt in een stad toch niet zo vaak voor denk ik.
Bovendien ben je hier meer "allround".
In een nieuwbouwwijk zal je in verhouding. veel meer
zuigelingen- en kleuterzorg hebben. En er zullen daar
ook wijken zijn waar relatief veel bejaarden wonen.
Maar in een dorp heb je alles, want je werkt aileen.
Bovendien is de stad veel meer gespecialiseerd~ Daar
werk je bijvoorbeeld op het consultatiebureau met een
consultatiebureau-arts die 't gezin verder niet kent.
Hier werkt' 't consultatiebureau samen met de huisarts
die bekend is met het hele gezin.

Wat vind u 't leukste in dit werk ?
Dat. is' niet te zeggen. Ik vind alles heel fijn en boeiend.
Je bent hier niet aIleen wijkverpleegkundige, want er is
geen grens om jeberoep heen te trekken. Je bent ook
maatschappelijk werkster en biechtmoeder. Men weet
dat ik met de dingen die ik hoor en zie niet de straat op
loop.

Kunt u aan 't eind van een werkdag wei aHes van u
ajzetten?
Lang' liiet altijd. Je neemt lOveeI mee naar huis.
ledereen heeft eenpniatpaal nodig, ik ook.. Ik kan heel
veel kwijt aan mijn collega's in het district. We komen
ongeveer H:n maal per maand in Vianen bij elkaar, en
dan· praten we uitgebreid over het werk, over
problemen, over leuke dingen.
Omdat je aileen werkt, moet je soms opeens beslissen
en naderhand is 't goed om je af te vragen of je weI de
juiste beslissing hebt genomen. Samen met je collega's
kun je daar dan over praten.

Tijdens een economische crisis verwacht je meer
problemen bij de mensen.
Merkt u door wat van in uw werk ?
Ik denk van weI. Maar ik vraag me ook wei eens af of
ik zelf door leeftijd en ervaring niet gewoon anders
tegen de dingen aankijk dan vroeger en daarom denk
dat het nu moeilijker is dan een aantal jaren geleden.

Er zijn veel nare en trieste dingen die je via je werk van
nabij meernaakt. Maar er zijn ook zo veel ontzettend
fijne ~n hartstikke leuke momenten, juist die
tegenstelling maakt m'n werk zo boeiend.

De Kruyt-Hoeve en

Wina~om..•....~....
':." '

T1ENHOVEN - In het bekende Avenue maaudblad
van.oktober lezen wij dat ,Wina Born zeer .Iovende
woordenover De Kruyt~Hoevesehreef.
Wina Born, zeer bekend op culinair gebied, brengt
eens per rnaand onaangekondigde bezoeken aan
speciaal-restaurants. .

De restaurateur kan zich dus niet van te voren hierop
voorbereiden en zo extra goed bereide gerechten
serveren.
"Op het allerlaatste moment· ging het personeel iets
vermoeden, doch men twijfelde of het· Wina, Born weI
was", aldus de heer de Vaal. En, vervolgt hij: "ik heb
hem weI een beetje geknepen, want als zaak kan men
ook zo de put ingeschreven worden; Daarom zijn wij
allemaal erg blij met wat Wina Bornin Avenueover de
Kruyt-Hoeve schreef'.

Wina Bomschreef namens de Club van Fijnproevers
o.a.: "Een boerderij-,·restaurant in het prachtige
landschap van de. Lek. Geen modieuze hoogstandjes
daar, ,maar weldadige eenvoud en frisse fantasie,
gebaseerd op vakkennis. Wat wil je nog meer als je
feestelijk uitete'n gaatT'

Aan promoting van restaurant de Kruyt-Hoeve laat
Rene de Vaal veel gelegen liggen.

Werken met onalledaagse en zo vers mo~lij~e,
produkten. Dat is in het kort de filosofie achter
restaurant ,De Kruyt-Hoeve in het Zuid-Hollandse
Tienhoven. Deze filosofie was duidelijk terug te
vinden. in·het diner, dat eigenaar Rene de·Vaal.enige
weken geleden aan een besloten gezelschap voor
schotelde. Eennieuwe oestersoort, antilopevlees en
biologisch-dynamische kazen waren enkele van de
ingredienten, die bij deze gelegenheid werden
geserveerd.

Bied je' gast verse, onalledaagse produkten. Onder dat
motto'opende Rene de Vaal vorigjaar.·zijn restaurant
De Kruyt-Hoeve in Tienhoven. '
In die filosofie is het afgelopen jaar geen verandering
gekomen. WeI is de opzet van de Kruyt-Hoeve
gewijzigd. Rene 'de Vaal startte het bedrijf namelijk als
partijenrestaurant, waarbij hij uitging van gezel
schappen tussen de 20 en 120 personen.
Al na enkele maanden bleek dat die formule niet
aansloeg en ging De Kruyt-Hoeve ook gedeeltelijk
a.la. carte draaien. En toen' dar wei bleek te werken,
maakte het restaurant de definitieve overstap n'aar
a la carte-bedrijf. De Vaal: "Inmiddels zijn we zo ver
dat tachtig procent van onze omzet a la carte is; de rest
wordt gevormd doorpartijen."

Nieuwe oester
Vorige .week donderdag was een besloten gezelschap te
gast in De Kruyt-Hoeve om kennis te maken met de
werkwijze van het restaurant
Tijdenshet diner gaven een,aantal .experts toelichting
op de te nuttige spijzen, o.a.: de oesterkweker c.J.
Cornelisse over de nieuwe Nederlandse oesters "Fines
de zelaude".
Ir. G. de Bont (voedseldeskundige) over, de toe
passingsmogelijkheden van· reformprodukten in de
horeca.
De heer J. van Os van Abeelen (culinair adviseur) over
het gebruik vandiepvriesprodiJkten en de heer
M. Rijsselberghe (van de Stichting Donatius) over het
maken van biologisch-dynamische kazen op Texel.
De vinoloog P.' van Heesintroduceerde op zeer
enthousiaste wijze diverse wijnen.





Bij kontante betaling mag u voor
elke 100 GULDEN bij ons besteed, voor

10 GULDEN GRATIS uitzoeken

STREEFKERK TEXTIEL EN INTERIEURVERZORGING

Fransestraat 7 - Arneide - Telefoon 01836 - 1212
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De Kruyt-Hoeve in Tienhoven. . .
In die fllosofie is het afgelopen jaar geen verandenng
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John van Broekhuizen
Molenstraat 41 - Amelde - Telefoon 01836 - 1336

SPECIAAL AANGEBODEN VOOR SINTERKLAAS
EEN HEERLlJKE

BANKETLETTER
gevuld met

GEK-RUID GEHAKT
Wilt u bestellen, dan Iiefst voor half november.

VOOR DE BOTERHAM: uit eigen worstmakerij:
GROVE LEVERWORST
GEGRILDE EN GEKOOKTE
ACHTERHAM
GEBRADEN PROCUREUR
sERVELAATWORsT enz.

OOK HET ADRES VOOR UW HUISSLACHTINGEN

De agenda voor
het hele gezin.

Met zeer veel
informatie en met
duidelijke
evenementenaan
duiding.

Voor goede gevers een keur
aan kado's:
* bon vOor behandeling:

GOED TEGEN DREMPELVREES!

GEREEDSCHAP IS OOK EEN
LEUK KADO

Let op de bijzonder aantrekkelijkeaanbiedingen in onze
Mannes Meter folder.

Ook elektrisch gereedschapkoopt u bij de vakman, dus
bij ons!

NU MET FIKSE KORTINGEN !

,/t tj?ttwinktltjt"
J.w. van Puttestraat 65 - Ameide -:- Tel. 01636-1277

r
-----------·..-...-..-..----~

SCHOONHEIDSSALON

J.Lauret - Bastinck
I Lekdijk 42, Ameide, tel. 01836 - 1937

!
* zeepjes, parfums, badzout

GOED VOOR HUID VAN HAAR
EN HEM.

KOM GERUsT EENs OVER DE D~EMPEL

ALLEHEREN- EN KINDERJACKS
15,· K 0 R TIN G

esker
eubelen
anufakturen

Wij zijn geopend maandag tim vrijdagavond van 19.00 tot 21:00 uur.
Ook dinsdagmiddag.

~-.

e.\.O "oOv.e6 BIJ AANKOOP VAN:
~ Ribbroeken, v.a. maat 164 en spijkerbroeken v.a.

, BROEKENSHOP maet 164 1Pi( jrD OREN SOKKEN

Terlenka broeken 1 PAAR SOKKEN NAAR KEUZE

KADO

"OOv.e••\'O ~ Oak duste~he~~Ed~~~~~~~~~~~~ maat 128

5,· K 0 R TIN G
"OOv.e••\'O S

e.\.O A
"OOv.

eeJ
OP ALLE HEREN TRUIEN-, VESTEN-,

SPENCERS
10,. KORTING

KINDERTRUIEN EN SWEATERS
II. 5,· K 0 R TIN G

e.\.O" .
"oOV.ee

BIJ AANKOOP VAN EEN HERENOVERHEMD
boven de 25,- een STROPDAS

VOOR DE HALVE PRIJS

• ••

~~nth Nico'aas JQ~ .
, OUden W" . ~c

Wei Sint N' .'J d,t Jaar .
. VRAGEN ~CO/aaSfeest? .

M/SSCH/EELNEN Z/CH .AU U . AF?

M:~~~"3PENB'd .
NATUURUJI{O:L

pDIII{U GEEfT EEN
.... nSCHKAD

ENlEKER 0
N.EJ' DUUR I
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H Husqvarna

De motorzaag specialist
Verwarmingrruingereedschap

C. 'I LAM
Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk - Tel. 01837 - 1810

Sint pakte zijn boek,
en zei, Piet ga eens naar Meerkerk, op die hoek,

naar dat winkedtje, heel klein
daar hebben ze ook wei marsepein,

en wi! je een gezond geschenk,
dan heb ik nog een stille wenk,

ook fruitmanden zijn mooie cadeaus
van de gediplomeerde Jan en'Toos

Fa. de Bruin
Pro Marijkeweg 45 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1858

"DE KOEKKOEK"
Tolstraat 9
Meerkerk

•••••••••••••••••••••••• •• •• •: KOM BESLAGEN TEN IJS :
• •• •• •• •• •• Noren, dames-kunst- en •
• kinderschaatsen en •
• toebehoren..• •• VERWARMING EN •
• TUINGEREEDSCHAP •

: C. 'I Lam :
• Bazeldijk 19 •
• 4231 ZB Meerkerk •
• Tel. 01837 - 1810 •

• •• •• •• •• WIJ ZIJN NIET HET GOEDKOOPST •
• MAAR WE REPAREREN EN •
: SLlJPEN WEL :

• ••••••••••••••••••••••••

VDor al uw gedistileerd,
likeuren en wijnen naar
slijterij

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

OOK VOOR ST. NICOLAAS EEN GROTE
SORTERING GESCHENK-ARTIKELEN

DEELNEMER O.V.M.-AKTIE

1p000000000000000000000000009000P000000900000000000,

o kom er eens kijken
Wat "De Koekkoek voor u heeft staan

OOKDE

REGIOMARKTEN
Veel mooie geschenken

Komt u vrijblijvend eens bij ons aan

Huishoudelijke, en elektrisch huishoudelijke artikelen/
speelgoed.

IN LEXMOND EN MEERKERK

. VOOR AL UW

LEVENSMIDDELEN

DEELNEMER O.V.M.-AKTIE
DEELNEMER ST. NICOLAAS-AKTIE IN LEXMOND EN MEERKERK



TUINCENTRUM

C. Spek
Kortenhoevedijk 5
Lexmond
Tel. 03474 - 1573

Nu volop
FRUITBOMEN

Ook hoogstambomen en
ouderwetse· soorten.

Appel, peer, pruim, kers,
enz., enz.

Geopend aile middagen en de
gehele zaterdag

DEJONG Z.B.

2500
KERSTPAKKETTEN

Dam 4 en Braekseweg 6 te Ameide

(inc!. BTW)

295..

MNBIEDING:
Triumph

KOFFER
SCHRIJF
MACHINE

Type TESSY
Normaal 383,50

(fncL BTW)

Zelf de artikelen uitzoeken in de winkel. Wij verpakken
het netjes in een kerstdoos en brengen het gratis thuis.

Ja, u leest het goed. Wij hebben afnemers van 1 of 2
pakketten, maar oak van 6 II 700. •
De prijzen varieren van 30,- tot soms wei 300,-. Velen
gaan naar bedrijven tot zelfs ver in de regia.
Maar oak particulieren kopen steeds meer een pakket
b.v. voor een behulpzame buurvrouw of man.
Of een leuk pakket voor vader en moeder.

KEURSLAGER

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

De gloednieuwe
Saucijzen-schijf
vervaardigd van
kers-vers gemalen
varkensvlees.
De heerlijke kruiden
melange geeft het
produkt iets heel lekkers.

Het aparte ontstaatdoor
het gebruik van blader~

deeg dat bij 2200 C
gedurende 30 minuten
in de oven gaat rijzen en
het geheel fijn knapperig maakt.

Ook in de koekepan met deksel is het een prima
produkt.

OMDAT WE OP DE SLAVAKTO \!::::;t
DE GOUDEN SLAGERSRING

1982 HEBBEN GEWONNEN

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

• •• •: Zwart/wit en kleuren TV's, radio's, platenspelers, cassetterecorders en combinaties :
• in de nieuwste modellen en tach aantrekkelijk geprijst. Landelijk erkend •
: Elektrotechnisch Bureau :
: Oak het huishoudelijke wordt door ons niet vergeten. :
• Van strijkijzer tot wasautomaat en van braodrooster tot elektrisch fornuis. •
: Alles van eerste klas merkartikelen. :

• •
: LET OP ONZE SPECIALE :
: "GULLE HAND" KRANT 'Verhoeven :
• Tevens nog andere speciale aanbiedingen. ..... ".1~ •i II Q1fWlUe • i
• Deelnemer St. Nic. aktie :

: •••• . 01836-1232 - J.W.v.Puttestraat73 - 01836-1614:

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



De eerste uitvoering in 1946, 0./. v. mevr. Kleyn en Mina Grosz.

Stichting· NationaaI. Fonds
Sport voor Gehandicapten

Piet Versluis Jr. onderscheiden voor zijn vele
verdiensten bij S.V.M.
S.V.M. afdeling gymnastiek vierde haar 4O~jarig
bestaan met een drukbezochte receptie en' daarop
aansluitend een gezellige avond voor leden en Dud-
leden en belangstellenden! .
Tijdens deze receptie werd aan de heer P;Versluis Jr.'
de speJd voor langdurig lidmaatsehap van het
Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond uitge
reikt.

MEERKERK - Ook in Meerkerk wordt in de week
van 15 - 21 n~vember. a.s. een kollekte gehouden voor
deze Stichting.

Geeft u allemaal iets voor dit mooie doel, om mensen
die niet zo gezond zijn als wij, t6ch te kunnen laten
genieten van de sport.

Deopspelding werd verricht door mevr. G.V.
zandman-Schakel; seer. Turnkring Dordrecht en
omstreken van het K.N.G.V. Mevr. zandman sprak
hartelijke woorden tot het jubilerende bestuur. Zij
sehetste de fijne verstandhouding die er bestaat
tussen S.V.M. en de. Tumkring. Ook Piet Versluis
kreeg veel lovende woorden voor zijn inzet bij S.V.M.
Eerst als gewoon lid, later als leider, is mede door zijn
inspanning de gymnastiek geworden tot wat ze nu is!
Een vereniging die. meetelt in de omtrek en bij de
Turnkring.
Voor mevr. Versluis waren er bloemen.
Burgemeester den Breejen sprak namens de gemeente.
Hij prees het goede overleg dat er altijd plaats vindt
tussen S.V.M. en gemeente. Hij hoopte dat de
penningmeester zo blij ZOU zijn met de inhoud van de
bekende envelop dat de komende bespreking over
huursverhoging vail de accomodaties geen moeilijk
heden zouden opleveren. De heer P. Versluis Sr. sprak
namens de ereleden, terwijl de heer J.P. Priem als
algemeen voorzitter het woord voerde.

De huidige voorzitter W.v~d.Rooij zei dat hij nog niet
geboren was toen de oprichting van zijn afdeling
plaats Yond, hij had alles van horen z~ggen.

Hij haakte in op de wo'orden van burgemeester den
Breej~n dat de sportvereniging het .. sap is voor de
Meerkerkse samenleving. Hij ... stelde dat er behalye
sap, danook een pit en vruchtvlees nodig is, wil df,l:
vrucht compleet zijn en goed. kunnen functioneren in
die samenleving.
Herman Overbeek, die zijn· debuut ,maakte als cere~

moniemeester, wist er eenleuke avond van te maken;
waarop de jubileum-kommissie, en hetbestuur met
genoegen terug kunnen zien.

Wij herhalen nogmaaJs:
Door de leden van de ·gymnastiek wordter "Open'
Huis" gegeven·. waar ·iedereenhartelijk welkom is; op

. vrijdagavond 19 november~ aanvang;.19.00 uur"en op
zaterdagmorgen20 noveml;ler; aanvang 09,00 uur.

De ·nieuwe toestellen werden eindelijk aangeschaft en
onder de, bezielende leiding van voorzitter Gerrit de
Braven (1967-1977) ging de vereniging een goede tijd
tegemoet.

7O-er jaren
In de zeventiger jaren ging het steeds beter met de gym.
De successen waren niet van de lucht, wat wei blijkt uit
de vele krantenartikelen uit die tijd over de
kampioenen van S.V.M.
Op 24 mei 1976 werd de nieuwe gymzaal geopend door
de commissarisvan de koningin, mr. M. Vrolijk. Van
toen af konden er ook "thuis" wedstrijden gehouden
worden en ook het ruimtegebrek was opgelost.
1980 werd besloten met het behalen van drie
kampioenschappen door de jeugd, hetgeen zeker een
hoogtepunt genoemd kan worden.

In 1980 behaalden 2 meisjesgroepen en 1 jongensgroep
het kampioenschap van regio Oost. Leider was de heer
P. Versluis.
Slot
Intussen werd het niveau van de gymnastiekver
eniging in Meerkerk steeds hoger. Zo werd Ina den
Tek uit Gorkum aangetrokken om de meisjes moderne
ritmische gymnastiek bij te brengen. Ina is zelf
Nederlands kampioene geweest op dit onderdeel, en
inmiddels· heeft een groep meisjes de ritmische proeven
bij de tumkring Dordrecht met succes afgelegd.Ook
werden er door verschillende leden cursussen gevolgd
bij het K.N.G.V., wat nu in praktijk gebracht kan
worden bij S.V.M.
Al met al heeft de afdeling gymnastiek vanS.V,M.zich
vaster dan ooitgenesteld in Meerkerk.
Zaterdag 6· november j.l. werder een receptie
gehouden, waarbij iedereen die er prijs' op stelde de
jubilerendevereniging geluk te wensen. Aansluitend
werd ereen geslaagde· feestavond voorde leden
gehouden, zodat. met voldoening kan worden
teruggezien ophet eerste gedeelte van het feest.,
programma. Verder. bestaat ditprogrammauiteen

'feestmiddag voor' S.V.M.-jeugd, en een feestelijk
"open huis" op vrijdag 19- ('S avonds) en zaterdag 20
november, waarbij het motto "SAMENVATTENDE
FLITSEN VAN 40 JAAR GYMNASTIEK" zal
luiden

MEERKERK - Sporivereniging Meerkerk (S.V.M.)
heeft dezer dagen wat te vieren. In november is het n.1.
40 jaar geleden dat .de afdeling· gymnastiek werd
opgericht, en dit heuglijke Ceit wil men niet
onopgemerkt voorbij lateo gaan.
Dat de historie van de vereniging niet aileen "ups",
maar ook de nodige "downs" heen gekerid, is bij de
meesten onder ODS wei bekend. Een reden te meer voor
de "Wegwijzer" om wat aandacht aan deze nu zo
florerende afdeling van S.V.M. te besteden.
De oprichting
1942: een moeilijke, donkere tijd onder een vreemde
heerschappij. In deze tijd werd het verplicht op de
scholen gymnastiekles te gaan geven. Ook in
Meerkerk werd hiervoor. een gymlokaal in orde
gemaakt. Ruimte om te oefenen wasdus geschapen,
wat enkele initiatiefnemers er toe bracht een
gymnastiekvereniging op te richten. Op 8 november
van dat jaar werd besloten te gaan samenwerkeri met
de toen al 10 jaar. bestaande voetbalvereniging:
Sportvereniging Meerkerk was geboren. In het
overkoepelend orgaan namen als. eerste commis
sieleden zitting, de heren W. den Braven, M. v.d.
Heiden, M. Hakkesteegt, P~ van Leeuwen en
C. Minnikhoven.

Ais leider van de gym werd de heer T. van Arkel jr.
aangetrokken, terwijI mevrouw P. Klein-Groot en de
heer M.W. Schakel (ons allen weI bekend) de
schooljeugd voor hun rekening namen.

Glorietijd
Na de oorlog beleefde de gymnastiek een glorietijd.
Het ledenaantal bleef groeien en in de omtrekbegon
Meerkerk wat meer naam te maken. Er werden per
jaar dan ook diverse uitvoeringen gehouden;
verschillende prijzen werden in de wacht gesleept bij
wedstrijden en vaardigheidsproeven.

Problemen
Een flinke klap kreeg' de vereniging doorhet vertrek
van de heer van Arkel. Verschillende leiders volgden
elkaar op, maar de "spirit" kwam pas echt terug met de
kOJ.pst yan de heer van Arkel sr., met Piet Versluis jr.
als hulpleider.

De verbouwing van het gymlokaalin 1960 leverde ook
heel wat moeilijkheden op, vooral v.w.b. onderdak
voor de toestellen en oefenruimte. In .1961 was er 'een
gymnastiekdemonstratie ter gelegenheid van de
opening van de hernieuwde zaal.

Na een korte opbloei in. 1961 was het zover gekomen,
dat er, zogoed. als geen volwassen leden meer waren.
Via een grootscheepse huis-aan-huis aktie werd
gepoogd. de' vereniging nieuw leven in· te blazen:. met
succes !

Opnieuw beginnen
Wilde· men echter, iets kunnen bereiken, danmoesten
er .nodig nieuwe toestellen komen. Hiervoor.· werden
dan DOle .. allerlei aktiviteiten georganiseerd, want .geld
was er niet.
In, het jubileumjaar 1967 (25-jarig bestaan) namde
heer van. Arkel na een lange reeks vim jaren afscheid
van S.V.M, Na verloop van tijdwerd hijopgevolgd
door·Piet Versluisjr; een inan die vahaf de oprichting
lid· van de gymnastiekverenigiilg was geweest.

Afdelillg Gymnastiek S.VM.
juhileert .



GOUD IS WEER IN !
maar het moet wei betaalbaar zijn.

"HET HUIS MET DE KLOK"
brengt de LAAGSTE prijzen

ZIE ONZE ETALAGE !

~ KINDER· ~
I ~ _DEI IIlIIII.II6ES ... 40.- ~
~ 0 . ARMBANDEN ~
~ ~

I ..~520.- BlTTBIIJ~. 29~5 !I" ~,!!I"&~ 48.- MECIIAIIISCHE WEIlIERS I
~ lOUDEN 150 30 ~~ DAMESRINIEN v.a. • - 498,- 509,- va.- ~
~ ., ~

~ lOUDEN 45 WANDKlOKKEN ~
~ MEISJESRINIEN v.a. • - stefdr nieUlke modellen, ~
~ AL DEZE ARTIKELEN IN 14 KRT GOUD me s a

g

w3er 98 ~
~ v.a. .- ~
~ ~~ KWARTS PENDUlETTE ~
~ OORKNOPJES 5 I I 50 ~
~ - ~~ v.a. . • v.a. ~

I KEUK~NKlOK~~~ v.a. 39.- ~
~ 4975 ~~ Kunststofv.a.. ~
~ ~~ HORlOIES En verder nog: PLEETCADEAU ARTIKELEN ~
~~~ zoals: lepeltjes, vaasjes, kandelaars enz. ~~
~ Goud, dOUble,.zilver, staal, I I ~

~
~ kwarts met wijzerplaat BAROMETERS ~
~ voor dames - ~
.~ voor heren v.a.. ~~~e~~h~~~~~~e~hermometers,Hygro-meters, ~

~ -------------------------- ~
~ De St. Nic.-aktie begint 15 nov. a.s. ~
~ Komi u vriJ'bliJ"vendal onze artikelen bekijken, u zull zien, de prijzen ~
~.~ ~
~ vallen echl mee ! ~

"HET HUIS MET DE KLOK"
G.J. v.d. Vlies

Gorcumsestraat 6 - Tel. 01837 - 1424 - Meerkerk

Deelnemer O,V.M.-aktie.



Onderstaande artikelen kunnen
wij tegen scherpe prijzen leveren

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

Voor moderne finaneiering en aile verzekerlngen, doet u er goed
8an 6en v.n de onderata.nde adre••en te bellen.

* Diervoeders
* Kattebakvulling

* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost* Kunstmest voor gazon of tuin

* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen

* Landbouwplastics* Landbouwzout tegen gladheid
* Veevoeders in aile soorten

Bel even,
't is de moeite van
informeren waard !

J.v.zandWUk
Meerkerk - Gorinchemseslraal 2

Tel. 01837 - 1309.

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

B. LAKERVELD
zouwendijk S,lel. 01837-1466, Meerkerk

Deelnemer D.V.M. aktie

Sinds vele jaren het beste en goedkoopste adres voor
boterletters en kerstkrarisen van 100% raombater en 100%
zuiver amandelspijs.
Tavans het juiste adres voor het verzorgen van kerst
pakketten in verschillende prijsklassen.
Ook hehben wij voor u: Kop en schotels (oak ,Engelse),
wijn- en limonadeglazen, borrelglaasjes. boerenbont
aardewerk, bloemenvazen a.d.
KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN. HET VERPLICHT U
TOT NIETS.
Booctachap'pen worden z0818 alilid gratia door
on. thulabezorgd.
II..S. 8••telllngen voor bolerletters kunt u nu
reeds opgeven. en WIIIJ zorgen ervoor det deze
kenye,. blJ u ean hula bezorgd worden met Sint
Nlcolaas.
B EST E L S. Y. P. Y ROE G T IJ DIG I I

I.FA LEVENSMIDDELENBEDRIJF

FA. D. BORIAJ Bo,.";)O)
Zouwendijk 12, Meerkerk, telefoon 01837-1329 ..

Oeelnemer O.V.M. aktle

Zeer lage luchtweerstand en toch een ruim interieur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

- --
caravans voor echte caravanners

J. van Dieren
Gregoriuslaan 11, Lexmond, teleloon 03474 _ 1284.

J. het Lam
__________ Achlhoven 46a. Lexmond, teleloon 01836 - 1230

Avento Caravanbouw
van cler Hagen

. I Postbus 40 4230 BA Meerkerk
TeL 01837-20H



Stichting Promoting Ameide/Tienhoven
AMEIDE - De leden van de Stiehting Promoting Ameide/Tienhoven hebben door het
bakken van de langste appeltaart vermelding gekregen in het zojuist veTSchenen groot Guiness .
Recordbook, editie 1983.

Bij een foto met taart en bakkeTS, stond de volgende tekst vermeld:

Jammer dat de Stichting Promoting aI, zodanig niet genoemd werd, want we dachten dat ook
de andere leden wei hun ,teentje hebben bijgedragen, te weten mevrouw Plieger-de Kruyk, de
heren T. de Groot, C. van Toor en G.J. Woudenberg.

De Rien Poortvliet tentoonstelling is een groot succes geworden.
Vele honderden bezoekers zijn bij de tentoon,telling Het Brie'end Paard wezen kijken en
hebben zelf kennis kunnen nemen van de prachtige tekeningen van Rien Poortvliet, van de
'chitterende hout,nijwerken van de bekende Jan van Peet, van het gereed,chap en be,lag van
de fa. W. Woezik en van de ruiterkleding.

gneet

GORINCHEM - Aan de muzieksehool Alblasser
waard en Vijfheerenlanden t~· Gorinchem is een
vocaal-ensemble verbonden, waardoor· de mogelijk
heid is geschapen voor leerlingen van de school en
andere belangstellenden, op hoog niveau te zingen.

Rege1matig worden concerten gegeven waar hetbeste
uit de a-eappella literatuur wordt gebracht alsmede
vocaal-instrumentale werken zoals cantaten etc.

Er is ons gevraagd in het vOOljaar 1983 twee Johannes
passionen (J.S. Bach), met antieke instrumenten, uit te
voeren en opnamen te maken voor deKRO met
liturgische muziek van Nederlandse componisten. Om
aan deze vraag op behoorlijke wijze te kunnen voldoen
zouden wij graag in contact komen met

TWEE TENOREN

Enige slagvaardigheid in het omzetten van het
notenbeeld in klank is vereist. De repetities zijn te
Gorinchem op vrijdagavond 19.30 - 22.15 uur in de
muziekschool.

Gei"nteresseerde sopranen, alten en bassen zijn
natuurlijk ook· ter kennismaking van harte welkom op
ons adres, Haarstraat 25, Gorinchem, tel. 01830
31976.

Oproep
Muziekschool

MA C Magneet bestlllli
35 jam

Vanaf 13.15 tot 14.15 uur kan er ingesc;hreven worden
voor een puzzelrit,. een gezelligheidstocht over
ongeveer 30 km. Insehrijfgeld f .7,50. Start bij AC
Meerkerk.

Van 16.00 tot 17.30 uur is er een receptie. Van 18.00 tot
19.30 uur is er voor genodigden. reunisten etc. een
koud buffet.

MEERKERK - Motor·· enatitomobielclub Magneet
bestaat 35 jaar. Eind april van dit jaar was dat io ver.
Op zaterdag 20 november· a.S. wordt er feest gevierd.
~r zijn diverse activiteiten gepland.

Alle fesfiviteiten vinden plaats.· in AC-wegrestaurant
Meerkerk.
Ben van· de hoogtepunten voor dit gebeuren is een
reunie voor oud-leden, donateurs, medewerkers,
deelnemers van modderritten en trials etc.
Telefonisch zijn daaromtrent informaties in te winnen,
onder nummer 03454-1446 (Van-Zanten).

Geboren:
11 sept.: Kersbergen, Nathanael,zvK Ketsbergen ert
AM. Hoogendoorn,. J.-W.van .Puttestr. 2, te Utrecht
geboren. 12 sept.: Bor, "Teunis Elias, zv M. Bor en
AJ.N. van der Grijn, Sluis 15. 19 sept.: Wierks,
Bastina, dv W. Wierks en M. Burggraaf, Sluis 4. 18
sept.: Daniels, Eline, dv J.J. Daniels en C.A de
Kruijk, Hoepmakersstr.6. 21 sept.: van Houwelingen,
Jan Willem, zv AE. van Houwelingen enA.K.
Verwey, J.W. van Puttestr. 63.

Overl~den:
22 sept.: Woudenberg, Geertrui (26-Q9~IO) wv C.
Zwijnenburg.

Getrouwd:
1 sept.: Bandel, Marinus Hendrikus, 30 jr. wonende te
Rotterdam en Riedijk, Imanda, 24 jr. wonende te
Streefkerk. 17 sept.: den Besten, Comelis, 29 jr.
wonende te Bergambacht en Verwolf,' 27 jr. wonende
te Ameide. 22 sept.: Boogaard, Bart, 37 jr. woneIide te
Meerkerk en Starn, Adriana, 30 jr. wonende te Rotter
dam~ 27 sept.: Rietveld, Pieter Nelis, 19 jr. wonende te
Gorinchem en Kortman, Elizabeth, 21 jr. wonende te
Ameide.

Bwgerlijke stand
Ameide

September 1982

AMElDE/GROOT-AMMERS De werkgroep
Kader- en vormingswerk binnen de Kamerkring
Dordrecht heeft onder leiding van haar vormings
werkc,onsulente voar de komende weken diverse
thema-avonden georganiseerd in Ameide en Groot
Ammers.

In Ameide zal het volgende onderwerp worden
behandeld:

22 november: CD.A. en socialezekerheid, inI. drs.
H. Borstlap, stafmedewerker Wetensch. bureau
C.D.A..

Voar bijwoning van deze avond kunt u kontakt
opnemen met Jory Verwolf, tel. 01836 - 1749.
Plaats: Verenigingsgebouw, J.W. van Puttestraat 83.
Aanvangstijd: 20.00 uur.

In Groot·Ammers kornt hetnavolgende onderwerp
aan de orde:

30 november: C.D.A. en sociale zekerheid, inl.
L.C. van Dalen, lid Eerste Kamer voer CD.A.

Voor opgave kunt u kontakt opnemen met mevr. E.P.
Brokking-Blom, tel. 01842 - 1518.
Plaats: Hervormd Centrum aan het Fortuynpleirt.
Aanvangstijd: aIle avonden om 20.00 uur.

Voor algemene inJormatie kunt u zich wenden.tot mr.
Arie Slob. tel. 01838 - 1331.

meide en Tienhov.en
Langste appelcarr: chtopdefraaiedorpe; Aei 1955) en Veromca
Om wat meer alan a Rene de Vaal (geb. 2 mn testigtal \eerhngen
te vestigen bes olen \942), samen ~et ee u~ en Rotterdam.
van de Berg (get 4 ~~fbakkerseholen Ult GO~et 484,22 kg deeg.
van de kok- en an en van 300 m \~ng. k suiker. 44 kg
eenappelearre te mataneel 22 kg rOZI)nen• 5~ ~ie dwars door
299 kg appels. 8.~geieren kwam de sUl'er~;~n~edwerk was een

aneermeel en \ d tot stand. voor h d an te pas komen
~meide werd aangeleg ;"oest een lopende ban ha el heeft 7 uur en
betonmolen nodl~ enh~~ gareel te krijgen. Het ge e

lanoe \aart 10
om d~,. 0 •. bes\ag '!,cnomen. .'
25 mlnuten m· .

C.D.A.-thema-avonden in
Ameide en Groot-Ammers

INGEZONDEN MEDEDELING

Met enige verwondering en verontrusting heb
ik vanaf dit vOOljaar het gesel met knobbel
zwanen nauwlettend in het DOg gehouden.
Van jagerszijde heeft men klaarblijkelijk de
bedoeling de knobbelzwaanpopulatie te min
deren door afschof.
Dit als gevolg van het feit dat boeren zich
beklaagd hebben over een te grote begrazings
druk in het voorjaar.
Men heeft toen ingegrepen door in de tweede en
derde week van april 1982 ongeveer 150 van de
200. in de polders verblijvende, niet geslachts
rijpe knobbelzwanen af te schieten.
Broedparen werden voor 90% ongemoeid
gelaten. Een enkel broedpaar werd gehalveerd
of het nest werd vernield.

Nu, medio oktober 1982, is de aanwas vliegvlug
en zitten de broedvogels met pullen verspreid in
de polders.
En opeens voelen de jagers zich weer geroepen
de eventuele toekomstige landbouwschade te
minimaliseren door de oude vogels met hun
jongen te doden met het doel de Vijfheeren
landen en de Alblasserwaard te vrijwaren van
een sibrlijke watervogel als de knobbelzwaan.
In het voorjaar was het beleid van de ambtenaar
van S.B.B. zo dat er ongeveer 5 exemplaren op
een troep van 20 of meer knobbelzwanen
werden afgeschoten door middel vaneen
drijfjacht met hagelgeweer.
Nu, in het najaar, is het beleid kennelijk dat de
overgebleven families worden geliquideerd.
(Het genoegen van het broeden en het
grootbrengen van de jongen, zo, denkt men,
hebben ze dan toch nog mogen smaken).

Tot de tweede wereldoorlog waren aIle
knobbelzwanen eigendom van particulieren
(donshandel). Na de tweede were1doorlog was
hier geen controle meer op en breidde de
populatie zich zienderogen uit. De laatste jaren
worden door enkele particulieren ook nog wei
zwanen gehouden, nu echter voor kasteel
vijvers en parken.

Dit houden van zwanen vraagt ook een zekere
vakkennis:
Ten eerste het leewieken van oude vogels,
vervolgens het uitzetten van paren her en der in
de polders en een week na het uitkomen het
leewieken van de jongen.
In het najaar of in de winter worden de
knobbelzwaanfamilies gevangen voorde leef
handel (parken en vijvers) of ze· worden genekt
(net zoals een kooiker doet) voor de
donshandel.

Deze beroepsdeskundigheid wat betref! het
beheren van een knobbelzwaanpopulatie en het
kunstmatig· bijhouden van de· aantallen is bij
lange na niet zo aanstootgevend en uit ethische
motieven en humanitair· oogpunt te verkiezen
boven afschot in de vlucht met een hagel
geweer.

En tot slot:
Moge het vakmanschap uit het verleden
een goede leidraad wezen in het heden !

Ok/aber 1982.
W Jongejan

Pro Margrietstraat 38
4231 A V Meerkerk

Knobbelzwanen
vogelvrij

met Zijll inzendingen rookworst, grove leverworst en
gegrilde procureur.

Inderdaad een uitslag om trots op te zijn en een
felicitatie waard!

Slagerij John van Broekhuizen
teAmeide

viel weer in de prijzen
AMEIDE - Op de enige weken geleden gehouden
Siavakto-tentoonstelling te Utrecht, beeft slager John
van Broekhuizen wederom deelgenomen met een
inzending.

Her resultaat mag zeker weer vermeld worden:

DRIE MAAL ZIL VER !



"CHAMPINO" Meerkerk
DORPSPLEIN 5 - 6 - MEERKERK - Tel. 01837 - 2300

DEELNEMER O.V.M.-AKTIE

SCHOENEN

PiIED.'O

SPORTSCHOENEN

BERKELMANS
Jongens- herenschoenen

DAMESSCHOENEN
maten 3 tim 81/ 2 in 3 WIJDTEN!

DROOGSTU KJ ES
GLASWERK
BLOEMENVAZEN
HANGPOTTEN

U VINDT BIJ ONS EEN UITGEBREIDE KOLL KTIE LEDERWAREN

AARDEWERK
SCHALEN
VAZEN
DIERENFIGUREN
DIV. OVERBLOEMPOTTEN
RIETWERK
DIV. DIEREN FIGUREN

SPORTARTI KELEN
ROLSCHAATSEN
BILJART ARTIKELEN
LUCHTBUKSEN
LUCHTPISTOLEN
TENNISBALLEN
TAFELTENNIS ART.
KF,lACHTSPORT ART.
DIMINO ART.
DAM BORDEN
DARTS-SPELEN
TENNIS- EN
BADMINTON ART.
DIVERSE LEREN BALLEN
ENZ., ENZ., ENZ.

DAMES - HEREN 
JONGENS- EN
MEISJES PANTOFFELS



AMEIDE - Op 8 oktober j.1. yond de officiiHe openingplaats van de geheel verbouwde en uitgebreide "Hendrik
van Brederode school" aan de Liesveldweg. Na precies 22 werkweken. werd· deze school voor openbaar onderwijs
geopend. De festiviteiten begonnen om drie uur in de midd~g met het ramineien van de denr door eukele "geuzen
jODgeRs". Dit ging gespaard met trompetgeschal door 2 leerlingen, en met heel veel regen. Het laatse weerhield
het talrijk opgekomen publiek, waarondervaders, moeders, leerlingen en genodigden, er niet van dit gebenren bij
te wonen en de jeugdige "genzen" aan te moedigen.
Toeu de deur eenmaal "opeJigebeukt" was, werden de genodigden naar de gemeenschapsruimte geloodst, terwijl
de kinderen naar de noodlokalen gingen, waar hen een verrassing stond te wachten.

OJjiciele opening
,,Hendrik van Brederodeschool"

te Ameide

'Mevrouw A.J. de Groot-Alblas, hoofdleidster van
"Kleuterhaven", haalde het moeizame begin van de
kleuterschool naar voren. Mevrouw de Groot: "We
hadden vanaf de oprichting in 1947 direkt al ie maken
met ruimte- en geldgebrek. We moesten regelmatig
bazars houden om de kosten te dekken; de lagere
school stond ons financieel al heel snel bij. De
samenwerking tussen het kleuter- en lageronderwijs
stond al op een hoog peil".

Na het applaus voor mevrouw de Groot, kwam
inspecteur Hansum naar voren, eerder al herhaaldelijk
geprezen voor zijn grate inzet en bezieling ,tijdens' de
totstandkoming van deze school. Hij· vertelde, dat
Tienhoven een van de weinige gemeenten in
Nederland was,. die geen school in eigen beheer had.
"Deze school is echter mede dankzij de gemeente
Tienhoven tot stand' gekomen, behoort dus ook bij
Tienhoven en daarom wilde ik Tienhoven speciaal
feliciteren met .deze magnifieke school!" Oak hij
benadrukte het hechte. samenwerkingsverband, waar
door dit unieke project tot stand kon komen.

De voorzitter van de oudercommissie, de heer Lodder,
sprak namens de ouders zijn tevredenheid" over het
gebouw uit. "Het gaat om onze kinderen, om de
toekomst van onze kinderen. Dan zijn oudersattent,
en voelen zich bij de zaak betrokken". Ter illustratie
sprak hij over de, toename van de ouderparticipatie in:,
het onderwijs. Hij vertolkte de wens van de ouders
door te hopen op voortzetting van de voorspoedige
samenwerking op de verschillende niveau's binnen het
openbaar onderwijs, maar ook op samenwerking
tussen de verschillende scholen in Ameide onderling.

Nadat nog enkele sprekers het woord hadden gevoerd,
maakte de heer Gilberts een einde aan de officiele
opening van de school: "ledereen bedankt voer zijnof
haar inzet en medeleven, bedankt voer de vele·
attenties die we mochten ontvangen; cen speciaaf
woord van dank nog voor de oudercommissievan de
openbare lagere school in Brandwijk. Zij hopen
binnen afzienbare tijd hun school te openen. Zij
voelden daarom de toestand waarin wij verkeerden
heel goed aan en hun medeleven was dan ook hartelijk
en intens.
Hiermede verklaar ik de school voor geopend".

De aanwezigen werden uitgenodigd de school eens
rustig door te lopen, al dan niet onder het genot· van
een hapje en eendrankje. De verder'e middagen avond
werd er "open school" gehouden, wairvan velen
gebruik hebben gernaakt. ~n het wasnaar onze
mening ook zeker de moeite' waard om eens een kijkje
in dit 'praktische en sfeervol ingerichte schoolgebouw
te nemen!

Burgemeester Bakker kreeg hierop alsnog de
gelegenheid het kado van de gemeente AmeidejTien:..
hoven aan te bieden. De heer Gilberts mocht een fraaie
cassetterecorder in ontvangst nemen.

volledig geschikt voor", aldus burgemeester Hakker.
Aan het. einde van' "zijn speech richtte burgemeester
Bakker een dankwoord aan allen, die ,aan het tot
standkomef1 van dit project hadden .meegewerkt,
waarbij hij de heren Dane, Seubers, inspecteur
Hansum en de heer Hartman bij name noemde. Tot
slot zij hij: "De mogelijkheden om de kinderen te
vormen tot vo!waardige Jeden van de samenleving zijn
nu volop aanwezig. Het is nu de. taak voor de
leerkrachten, om er wat mee te doen. Gefeliciteerd met
deze nieuwe school".
Hierna sprak schoolleider Gilberts. 'Ook hij toonde
zich zeer ingenomen met het huidige gebouw en ging
verder in op de naam van de school. De heer Gilberts:
"Velen van onze kinderen zuBen zich later nuttig
maken in onze maatschappij; anderen zullen voorop
gaan lopen en de maatschappij proberen te verandeten
waar noodzakelijk. Tot de laatstekategorie behoorde
ook Hendrik van Brederode. Hij vocht zij aan zij met
Prins Willem van Oranje tegen de Spanjaard. Zijn
ideaal was gewetensvrijheid voor iedereen. Laat dat
ook voot onze school mogen gelden." Verder legde hij
de nadruk op het belang van de bouw gericht op de
basisschool: "Er zijn geen echte scheidslijnen meer te
vinden in onze school tussen kleuter en lager
onderwijs. Dit zal de integratie tot basisschool zeker
ten goede komen," aldus het enthousiaste school
hoofd.

Tijdens het wachten voor het gastenboek werd' ons
team, opgemerkt door een genodigde, .en .beti~eld als
"de hant", waarop een wethouder uit Tienhoven de
vrijmoedige spreker terecht wees door te stellen dat wij
niet van de krant, doch slechts van de "Wegwijzer"
waren. Hierdoor zeker niet ontmoedigd zetten ook wij
onze handtekeningen en togen aan het werk. Na een
kort openingswoord van de heer Hartman, kreeg
burgemeester Bakker het woord. Hij stelde in de Ie
plaats, dat qit feestelijk gebeuren overschaduwd werd
door het verschrikkelijke ongeval, dat aan een van de
leerlingen van deze school het leven kostte.
Burgemeester Bakker: "Graag zou ik de betrokken
familie sterkte toewensen bij het dragen van dit grote
verlies, nu er zo plotseling een lege plaats in hun gezin
is gekomen." Hierop ging de heer Bakker verder met
het aanhalen van enkele punten, die hebben geleid tot
de verbouwing en uitbreiding van de school. Hij
benadrukte nog eens, dat dit complex tot stand is
gekomen door volledige inzet van heel veel· personen
en door de hechte samenwerking. tUSsen gemeente,
techriische dienst, personeel .van beide scholen,
bestuur en oudercommissie. "Feest" Yond hij het om
twee redenen: "Ten eerste wordt het financieel steeds
moeilijker om een dergelijk project tot uitvoering te
brengen, te ineer daar er ook boven hetonderwijs zich
donkere wolken samenpakken v.w.b. subsidie ver
lening door de overheid. In de tweede plaats omdat dit
gebouw kan inspelen op de komende ,;Wet op het
basisonderwijs". Dit houdt in dat pet I augustus 1985
(streefdatum) het lager- en het kleuteronderwijs
samengevoegd zuIlen werden tot I school, de
basisschool. En daar is deze school bouwkundig

Wij wensen onze relaties prettige Kerstdagen en een vootspoedig nieuwjaarl
Zijn wij er met die wensen wat TE vroeg bij? Misschien.... maar als u nu alvast komt kijken naarde

Kennemer Kaarten Kollektie met kerst- en nieuwjaarswensen voor uw klienten en andere relaties, dan bent u er
in elk geval niet te lilat bij! .

U heeft de eerste keus uit een groot aantal prachtige stijlvolle qntwerpen en WIJ kunnen drukken zonder drukte!
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EN BOVENDIEN KANS. OP VELE

GELDPRIJZEN UIT DE
ST. NICOLAASAKTIE

Wijhelpenu sIagen
vooreenpassend

Hartelijk welkom in ~:>nze vergrote verkoopruimte tijdens de Sint Nicolaas-aktie !

In de u inmiddels bekende expositieruimte boven onze winkel hebben wij spellen en vele leuke kado
artikelen overzichtelijk tentoongesteld.
Komt u vrijblijvend eens kijken !
U zult zien dat erwel zeer veel leuke geschenken voor kleine prijzen bij ons te koop zijn.

De Schatkamer
van
Sint Nicolaas

Autootjes
Poppetjes met nationale klederdracht
Potlood, hamermbdel
Plakband-houder
OAS-klei, met smurf-mallen
Parker balpen
Notitie blok
Pennenstimdaard
Telefoonklapper
Tol
Computer-pen
MAO-kaartenspel
Padvinderspel
Mijn woord tegen het jouwe
Kaartspel
Mikado
Stap-op-spel
Pocket-Scrabble
Stratego

vanaf 2,50
a 3,95

2,25
4,95
8,95

NU 8,75
3,50
2,95
5,95
2,50
1,75
8,95
5,90
5,95

a 1,30
3,30
6,40

14,95
16,75

VULPENNEN EN BALPENNEN ALTIJD WELKOME
GESCHENKEN.

IN ALLE PRIJSKLASSEN.

BOEKEN VOOR DE WINTERAVONDEN:

~]

9,95
a 6,25
a 10,
a3,80

5,95
5,75

K-tel pocket
Bekend van radio en TV

Smurfen stripboeken
Zwarte Beertjes pockets, 3
Oki en Ooki
Kameleon, recht door zeer
Oik Trom

25,-

7,90
3,80
9,90
9,90

12,90

Wintersportgids, slechts
Enkhuizer almanak v.a.
Groot puzzelwoordenboek
Haagse Bluf
Max Tailleur,

Wat sex je me nou ?
Visser Roosendaal:

Wie wind zaaitl
De slotsom



Kompakle 2 kops
koffiezetter

HD 5171

CAFE DUO

HD 5146 E

2 tot 12 koppen
( 1 liter).

~~~e~~ka'kin7gs~3
'..82;- -NU •

ftBWMJlos
20 verschillende maten

NU SLECHTS 19~5
19.90

21.30
9,-

29.75 ....-~---::

HD 5154

2 tot 12 koppen
(1,2 liter)

-94;::: 83
NU .-
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PHILIPS HR 4511 =
:';~ '.~ HAIRSTYLER
~';' '~,'- 'Ii Warmtestanden ==. 400 - 800 - 1000W. i

~~~ Nu51.-
HOLLAND ELEKTRO HE4100 '_'. = -
950 Watt, . <:@:> "";;:."" =
-=;noer va:~miIS._ =

,_ PHILIPS HR 1190 PANNENSET _
~ ~ MIXER B.K.

3 snelheden, i
='= ~ 150 Watt "Savanne" '..

~ ~~~,~lts1)0\~7'5-KamPlee~69- .
- GI'\'o" NU • vao~I .-
iITITlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111 II 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIlIITm

PHILIPS KOFFIEZETTERS
Bij aankoop van de koffiezetters:

HD 5154) 1 PAK
HD 5152 VAN NELLE
HD 5146 E SUPRA KOFFIE
HD 5153 GRATIS

35

.

Null.-

Brandblusser

Set autolampen

Set ringsleutels
(8 stuks)

Set schroevendraaiers
(6 stuks)

Kab(\~~~f~r) 19.50 _. SLEEPKABEL
Rijwiel-tellers, DART" 1490met klok op stuur + 17,90 . BELSET'2835

• naaf-aandrijving . NU. NU.

::::::::=:aA~AAKS~T~ERVELD2 - AMEIDE

;. ..~, :ILLES VOOR DE IUTO
, .'

PHILIPS
SCHEERAPPARAAT

HN 61 1 persaans bavendeken,
160 x 210 em.! 235,'

NU 1 199,-

HN 62 2 persaans bavendeken.
2Ir.fa·s 190 x 210 em.! 319"

, NU 1265,-

HN 82 2 persaans anderdeken,
1lr.fa 130 x 175 em.! 210,'

, NU 1176,-

HN 42 2 persaans anderdeken.
2Ir.fa's 130 x 175emf 245,'

, NU 1 205,·

HN.41 1 persaans anderdeken
80 x 175 em.! 175"

NU 1 145,-

'IWORDT WEER KOUDERI
IIEEM ZO'II VEILIGE

IIIVEIiTUM DEKEII

PEK breidl weer Oil ! ! ! !

N.PEK&ZN.



43 em kleuren
T.V.
12 voorkeuze
zenders.
Atm.
36x52x41 em.

PHILIPS AUdlorack
F214
Een schittereilde stereo installatie die
is opgebouwd met F2213, tuner met
FM/MG/LG ontvangst, 7 voorkeur
zenders en signaal-sterkte meter.
F 4213 versterker met 2x35 Watt ver
mogen LED-vermogen indicaties,
diverse regelmogelijkheden.
F.6221 cassettedeck met tapekeuze
schakelaars,. Dolby-systeem, auto
matische afslag.
F 7222 automatische. platenspeler met
element.

Catalog us prijs 2140,-

N.PEK&ZN.

1005,-

NU 1795.-
ERRES
26 CS 1006/30Z

66 em. kleuren t.v.
Gesehikt voor VIDEO,
aIm. 51 x78x45 em.

PHILIPS
22 CS 1001/00Z

56 em. kleuren t.v.
12 voorkeurzenders.
Gesehikt voor VI DEO,
aIm. 46x68x41 em.

Tuner-versterker 84a.'Cassettedeck
Platenspeler
2 boxen (27 W). •

jJ.8Cl;- NU

PHILIPS AUDIO-RACK
Dit fantastische audio-rack bevat:

C 60, lerro. 3 st. 10,50

PHILIPS
CASSETTESI

fo~~L1~~/·~oo~Z~..~~~!!~~
51 em. kleuren t.v.
12 voorkeurzenders.
Gesehikt voor VIDEO,

:;,~X60X4:U 1350.- ~~-~"===~!e!,J

PHILIPS Audlorack F112
Bestaande uit F 2110 tuner met FM/MG/LG ont
vangst.
F 4110 versterker; 2)(20 Watt, diverse regel- en
aansluitmogelijkheden.
F 6112 cassettedeck met Dolby-systeem.
Tapekeuze schakelaar, 2 VU meters:
F 7112 platenspeler; half automatisch, kompleet
met element. kompleet met meubel.
Catalogusprijs 1505,~

TEL.,01836-1271..-----....---

Philips Sh Een lamp metgrote vetdienste,

NU lEER VOOROWG 32:0 PHILIPS. DAN IS HEY GDED !.._----------------

Nu melnogmeer keus en nog voorde[uer !

_v."



v.a. 198,-

ook ~tefl ....._-_....
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v.a.39,-




