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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
NEGENTIENDE JAARGANG
DONDERDAG 24 MAART 1983

r:e-

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

SchllJltsenrijdsters
Janneke van Dort en
•
Miriam Versluis gehukJigd m
het
Stadhuis van Ameide
AMEIDE - Het Stadhuis van Ameide wordt aileen voor bijzondere gebeurtenissen beschikbaargesteld.
Het is dan ook volkomen terecht dat het bestuur van de IJsclnb Ameide/Tienhoven het sfeervoUe stadhuis
mocht gebruiken om de suksesvoUe schaatsenrijdsters Janneke van Oor! uit Tienhoven en Mirjam Versluis
nit Ameide te huldigen. Behalve de beide colleges van burgemeester en wethouders waren hierbij ook
aanwezig de trainers, begeleiders/sters van het jeugdscbaatsen, de coordinator der wedstrijden en de
voorzitter van de IJssportvereniging Alblasserwaard, de heer M. Trappenburg nit Noordeloos en niet te
vergeten de 32 in trainingspakken gestoken (kompleet met ijsmuts) jeugdschaatsers en 6
juniorschaatsers(sters).
'Een jeugdgebeuren in het stadhuis, voor uitzonderlijke schaatssters, al jaren uithlinkers, die niet altijd die
aandacht ontvingen die zij verdienen', aldus de voorzitter van de ijsclub de heer G. Streelkerk.

Burgemeester Bakker uverhandigde behalve bloemim oo'k enve!oppen met inhoud aan de beide schaatsters.
De jeugdschaatsers vol aandacht vaor de plakboeken van onze schOOls-cracks.

Het bestuur van de IJsclub bood Janneke een zilveren
schaats, hangend aan eeo zilveren ketting aan en
Mirjam een zilveren speld. Bovendien ontvingen
beiden een geldelijke bijdrage voor het aansehaffen
van schaatsen en een bos bloemen.
Namens de gemeentebesturen ontvingen zij van
burgemeester Bakker een enveloppe met inhoud en
een boeket bloemen.
Burgemeester Bakker zei trots te zijn op de prestaties
van beide rijdsters.
'Wij huldigen gaarne in dit stadhuis onze kampioenen.
Sport isgezond en karaktervormend. Je kunt en moet
tot het uiterste gaan. Je bent blij met suksessen, doch je
moet ook tegenslagen kunnen incasseren. Dit alles
maaktje sterk.

Jullie doen aan topsport, maar blijf wei het betrekkelijke
van sportroem zien, zij is vergankelijk. Blijf nuehter,
want niet iedereen wordt kampioen en blijf plezier aan
de sport beleven', aldus burgemeester Bakker.
De voorzitter van de IJssportvereniging De Alblasserwaard sprak op sympathieke vaderlijke .wijze de
kampioenen toe. Hij sprak terecht over de steun
die beide meisjes van hun ouders ontvingen, die
behalve veel tijd ook geldelijk voor deze sport alles
over hadden.
'Janneke en Mitjarn, ik. heb vreugdeen tranen gezien.
De weg is lang; korn je er niet, blijf dan tach jezelf.
Selectietrainer yah de Berg sprak, ov:~r de bijzonder
prettige wijze waarop'hij.met·hen getraind had.

'Er zit veel schaatstalent in onze waard, en jullie zullen
nog heel ver komen', aldus v.d. Berg.
leugdtrainer H. van Arkel uit Tienhoven sprak met
heimwee over de tijd dat de Heineken Trofee verreden
werd en de jeugdsehaatsers uit Ameide en Tienhoven
met 3 gouden en I zilveren medaille thuis kwamen.
Hij· deed als trainer· een dringend beroep op de jeugd
am even hard en .trouw te trainen ais beide
kampio~nen.

Met enige bewondering, maar ook verwondering,
hebben wij dit alles aangehoord.
Door gesprekken komt men er aehter, dat. de ouders
geheel aehter de sport van hunkinderen moeten staan.
Iedere dag trainen. Zomers fietsen en hard lopen, in de
heefst weer op de sehaatsen.
En dan je eonditie op peil tien te honden. Niet te laat
naar bed en bovendien nog op school goede cijfers zien
te halen.
Met de herfstvakantie een weekje trainen in Inzell (weI
op eigen kosten) want zegt lanneke: 'dan meek je pas
het verschil in ijskwaliteit. Daar is het ijs optimaal van
kwaliteit. Door de milieuvervuiling is hier. het ijsniet
optimaal, je sehaatsen' zijn op de Nederlandse banen
snel bot en er komen bramen op. ·We trainen in Inzell
met elkaar o.l.v. Andre Kraaijeveld. Het is daar
heerlijk'.
Beide sehaatsters hebben plakboeken bijgehouden
over de tot nu toe door hen geleverde prestaties,
veducht met foto's. Het geeft een indruk van hun
loopbaan. lanneke. heeft zeer. vele krantenknipsels
keurig gerubriceerd. Het maakt haar plakboek
1982/83 tot een zeer lezenswaardig boek.
Beginnend met haar geboortekaartje en een gedichtje
'de eenzame schaatster' met de offidele aanstelling
voor de Ie jaars junioren B-selectie en een uitnodiging
om met Nederiands grote schaatseraeks het vijfjaarlijkse feest in Noordeloos luister bij te zetten;
Uitnodigingen om deel te nemen aan de Residentiecupwedstrijden in den Haag, de nationale invitatiewedstrijden en de Dom-trofee. De interlandwedstrijd
dames Polen-long Oranje op de Jaap Edenbaan te
Amsterdam en dan de brief van de KNSB waarinstaat
dat zij zal behoren tot de selectiegroep junioren B voor
de Nederlandse kampioenschappen in .Utrecht.
Janneke eindigde als vierde in het eindklassement. Een
geweldige prestatie!
Volgens insiders is zij tot meer in staat. Zij heeft een
suksesvol schaatsjaar gereden. Onze 17-jarige Tienhovense is een zeer gemotiveerde en zelfbewuste
sportvrouw.
Hetzelfde kunnen wij ook zeggen van onze 15 jarige
Ameidese sportvrouw Mirjam Versluis. Mirjam heeft
een minder goed jaar gereden.. Doeh ook haar
prestaties mogen er ongetwijfeld zijn.
Hieronder volgen enige tijden en uitslagen van onze
beide schaatsters:
Categorie:
Janneke: Ie jaars B-junioren. Mirjam: 2e jaars Cjunioren.
Snelste tijden:
Janneke: 500 m: 46.2, 1000 m: 1.34.1, 1500 m: 2.25.2,
3000 m: 5.05.8
Mirjam: 500 m: 47.4, 1000 m: 1.37.8, 1500 m: 2.37.2,
3000 m: 5.56.7

Deelname aan:

Janneke: Residentiecup (den Haag), 6e; Dom-trofee
(Utrecht), JOe; Officieuze·· Interland Nederland-Polen
(Amsterdam), I6e; Nederlandse Kampioenschappen
(Utrecht), 4e; Kampioensehap van Zuid-Holland
(Den Haag), Ie; Baankampioensehap van Utrecht, Ie;
Sprint baankampioenschap Utrecht, 3e.
Mirjam:
Nederlandse kampioenschappen (Utrecht), Kampioenschap van Zuid-Holland (Den Haag), 6e;
Baankampioenschap van Utrecht, Ie; Sprint Baank'ampioenschap Utrecht, I Ie.

Ditbreidingsplannen
Dorpshuis Het Spant nu
gerealiseerd
AMEIDE ...... Aile veranderingen, uitbteidingen en
verfijningen die. aan Het Spant te Ameide moesten
gebeuren .zijo vorige week" door het 'gereedkomen van
een extra parkeerruimte, nn gerealiseerd.
Een nieuwe extra parkeerruimtevoorca. 25 auto's
heeft'de gemeente aangelegd tusseD Het Spant eo de
Sionkerk.
Sinds enkele maanden kent'het Dorpshuis Het Spant
oak een nieuw Beheerdersechtpaar te weten' de heer en
mevrouw van der Grijn~Streefkerk. bij velen beter
bekend als Otto en Marie.

Het Spant, dat als €:en der eerste dorpshuizen ca. II
jaar -ge1eden in anze regio gebouwd werd kan nu nag
wedijveren met de dorpshuizen en spoFthallen uit de
omgeving.
Een grote spartzaal met mime kleedlokalen, ,douches,
tribunes voor het publiek boven een foyer met bar,
toiletgroepen (ook invalidentoilet), een mime hal met
brede gangen en een zeer grote supportersaccommodatie beneden. Een muziekzaal e.g. vergadertuimte
(IOx8 m,), een toneelzaal voor ±250 persanen met een
groat podium (de zaal is tevens geschikt en wordt ook
gebmikt als feestzaal voor partijen, recepties,
bruiloften en dansants) en nog een kleine vergaderruimte, 'voor, ±40 personen, waar nogal eens een
verjaardag of ander klein familiefeestje wordt
gevierd. Mede door de zeer ruime parkeergelegenheid
en de unieke ligging aan het burgemeester Wesselsveld maken dat Het Spant een multifunctioneel
gebouw yoor Ameide eri Tienhoven is geworden.

Mijn levenspatroon is erg veranderd. Het is nu altijd
avond- en sams nachtwerk. Het omgaan met publiek
vind ik erg leuk. Doordat de bezoekers nit zijn treedt
het oak prettiger op', aldus een rustig pratende
Spantbeheerder,

Gemeentelijke herindeling

AME[DE -'Op initiatief van de C.D.A.-Werkgroep
gemeentelijk herindeling A. en V. is men op 2 maart j.I.
gekomen (()t :oprichting van een Werkgroep, waarin de
diverse politieke partijen vertegenwoordigd zijn.' Het
'En', vervolgt hij: 'je moet vaak handelend optreden.
Ik heb er een hekel aan als men zich niet aan de regels . gaatom P.v.d.A., V.V.D., S.G.P., D'66, Gemeentebelangen Noordeloos en het C.D.A.
houdt. Dit is een. kwestie van beleefdheid. Maar wij
werkert met een heel fijn team mensen'.
'
Vanuit hetgebied , dat de C.D.A-Werkgroep bestrijkt
wi! men, nu hetzelfde gaan doen, maar dan georDe voorzitter van-het Stichtingsbestuur, de, heer AE.
ganiseerd" doar aIle pOlitieke partijen in die regia. Er is
Versluis,de secretaresse mevr. L. van Doorn en de
een dagelijks bestuur geyonnd, bestaande uit een
boekhoUder J. Peeters zijn blij met de goede
vertegenwoordiger van de deelnemende partijen, dat
kontakten die men met de plaatselijke horeca heeft.
Op onze vraag: 'vindt u niet dat hetdorpshuis Het een hepaalde strategie zal gaan opstellen. In ieder
Spant concurrentie-vervalsing voor - de horeca in- geval zal een vergadering worden voorbereid,
waarvoor aile gemeente- en afdelingsbestuurders
houdt?'Tekorten past de gemeente tochbij?'
_zullen worden uitgenodigd.
Het ligt in de bedoeling, dat elke partij kontakt houdt
met haar eigen achterban en fraktie, in de Tweede
Kamer. Maar de nu opgerichte Werkgroep zal
daarvaor een overkoepelend orgaan vormen en
kontakten onderhouden met b.Y. de' Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, waarin ook aile
partijen zijn Vertegenwoordigd.
De C.D.A-Werkgroep blijft om die reden bestaan,
maar heperkt haar aktiviteiten ook tot eigen aehterban
en fraktie.
Als coordinator van de nieuwe Werkgroep zal
voorlopig optreden mr. Arie Slob. Zijn ad res luidt:
Noordzijde 31, 4225 PH Noordeloos, telefoon 018381331.

'Beslist niet. Wij passen dezelfde tarieven toe. De
plaatselijke horeca,.heeft deze aecommodatie niet.
Er is nu zelfs een afspraak gemaakt betreffende
Ieverantie en verzorging voor koude buffetten, diners
en broodmaaltijden.
De basis ensamenwerking in deze is erg goed.
Alles is nu in Het Spant mogelijk. De plaatselijke
leveranciers kan men zelf bepalen. Zelfs de sporthal
kan menvoor erg grote bmiloften of partijen
inschakelen.
Zo kamen er 9 april 400fietsers uitBarendrecht in Het
Spant. Zij zochten een grote mimte en vonden ons
gebauw het meest geschikt', aldus een enthousiaste
Versluis.
Dat het beheetdersechtpaar en het dagelijks bestuur
veel werk verzetten behoeft geen nader betoog.
De keuken-aktiviteiten heeft men uitgebreid daor
verkaop van tosti's en belegde broodjes. Men kan nu

Kleding- en Speelgoedbeurs
in Ameide
AME[DE - Dinsdag 12 april wordt u er van 13.30 tot
16.00 uur in het Groene Kruisgebouw een kleding~ en
speelgoedbeurs georganiseerd, door ,de peuterspeel~
zaal 'Ot en Sien' uit Ameide.
Wij willen voor de hetere kleding en het duurzame
speelgoed, de volgende regeling'treffen:
Voor kleding en speelgoed bovenf5,- komt
de helfi van de opbrengst ten goede van de
eigenaar van de kleding of het speelgoed

Bij ren van de volgende personen kan men kleding
en! of speelgoed inleveren:
Ineke v.d. Stelt, Lekdijk 54, Tienhoven,
telifoon 2135,
Brigitte Vreuls, de Geer 6, Ameide,
tele/oon 1776,
, Greet Groenendijk, BroekSeweg 57, Ameide,
tele/oon 1886.

Ditslag verloting buurtvereniging
'Het Oude Ambacht'
Ie prijs:
2e prijs:
3eprijs:
4eprijs:
5e prijs:
6eprijs:
7e prijs:

no. 1567, J. Schouten, Ameide.
no. 1429, P. Langera,k, Ameide.
.
no. 650, AVeenvliet, Zeist.
no. 1502,8. v.' Leeuwen, Wijk bij Duurstede.
no. 2253, A Vaal, Leerdam
no. 881,P. Koster, ,Rotterd.bn.
no.. 701, A, Streefkerk, Ameide.

De trekking is verricht d60r' wethouder K. van Dart op
25 februari 1983 in 'HetWapen van Ameide'.

AC-restaurant Meerkerk
MEERKERK - [n de komende weken zal ook in'AC~
restauraJit Meerkerk, de mdgelijkheid' bestaanom deel
te nemeD' aan een Iandelijke wedstrijd die in aile 17
Nederlandse AC-restaurants wordt gespeeld.

Sinds december 1982 voeren O. van der Grijn en
echtgenote het beheer.
Mevrouw van der Grijn, 6 jaar geleden begonnen als
part-timester. door de ziekte van de, vorige beheerder
P. van Gelderen 1,5 jaar vervangend beheerder
geweest, kende als geen ander 'het klappen van de
zweep'.
Samen met haar man Otto vaeren zij. nu het beheer.
Door het werk van zijn vrouw is hij mOOe door de
economische situatie, langzaam naardeze funetie
toegegroeid.
'Het begin was erg moeilijk, alles was vreemd voor me.
Maar ik leer nag iedere ct"ag.

vergaderruimte per uur huren. Dit blijkt zeer
gewaardeerd te worden. Bij bruiloften en partijen
betaalt men ook geen zaalhuur meer. Men ijvert
ervodr om evenementen ook overdag in Het Spant te
krijgen. Men hoapt dat Het Spant meer cen streekfunktie zal gaan vervullen.
'En', vervolgt de heer Versluis: 'We hebben de
accommodatie, we hebben de mensen inhuis, we
hebben ruime parkeergelegenheid en de ligging is
uniek. We kunnen congressen, conferenties e.d.
kompleet van koffiemaaltijden en diners voorzien.
Het Spant is niet duurder dan andere dorpshuizen in
onze regio, zelfs op bepaalde onderdelen goedkoper'.

Deze wedstrijd maakt deel uit van lopende acties bij
Ac..:restaurants rondom de stripheiden Asterix en
Obelix. Op een folder, die in de loop van volgende
week wordt verspreid, staat een afbeelding van Asterix
en Obelix. Deelnemers aan de wedstrijd moeten voor
die afbeelding een passende tekst vinden. Samen met
de , ook in de folder afgedrukte, menubon, moet de
gevonden tekst worden ingeleverd in een ACrestaurant in Nederland.
In totaal zijn 67 geldprijzen
uiteenlopen van f 50,- tot f 2.500,-.

beschikbaar

die

Wedstrijdbon met menubon kunnen tot en met 20
april worden ingeleverd bij een van de 17 Nederlandse
AC-restaurants.

ACt/fERT
'T t/OORJAAR.
HEERUJKE MENU'S VOOR SUNA
GEEN GELD EN EEN WEDSTRlJD OM
'N HELESOEL GELD.
De dagen lengen, her weer wordt langzaam beter, een heerlijke tijd om
uit eten te gaan. Gezellig bij AC Restaurants. En voordelig bij
AC Restaurants, want om 't voorjaar te vieren trakteren we U op een

fantastische reduktie. En oak uw kinderen eten nu bij ons
voordeliger dan 't thuis kan.
Ons aanbod is geldigtor 20 april 1983.We verzoeken u de Menubon
bij her bestellen in te leveren. Maar voar u nu aan lekker eten gaat
denken, lmnt u beter eerst een origineel antwoord voar Obelix
bedenken. Wie weet krijgr u dan wei een heleboel geld roe or uw diner.

SEDENK EEN LEUKE KREET
VOOR OSELIX EN PAK 'N VETTE PRlJS
DE POT VAN 10.000 GW.

urr

Her voorjaar vieren met een lekker voordelig etentje is natuurlijk leuk.
Daarbij misschien een maoie geldprijs winnen is nag leuker.

Bedenk 'n goed antwoord ('t mag rijmen maar dar hoefr niet) op de
vraag van Asterix, schrijf dar in blokletters in de balloon, vul uw naam
en adres (achterzijde) in en lever de Wedsrrijdbon tegelijk met de
kassabon in. Een deskundige jury beoordeelt aIle inzendingen. De jury~
uitspraak is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Geldig voor maximaal twee volwassenen en twee kinderen tot en met 12 jaar.
Nier geldig op feesrdagen. Op maandagavond na 17.00 uur eten kinderen tot
en met 12 jaar gratis! Het verdient aanbeveling om te reserveren.

•••

---------------------------------~--,
Bij inlevering van deze bon krijgt u in ons gezellige zelfbedieningsresraurant
het volgende menu:
Tomaten~ ofgroentesoep .,.. Op grootmoeders wijze gebraden kip
met keuze uit gebakken aardappelen of frites. * Chocolade mousse

J5.00

Nonnale priis 19,50. Nu

KINDERSCHOTEL
Een dikke hamburger, volop frites en appelmoes.

Nonnale priis 6,25. Nu

2,50

------------------------------~-Tegen inlevering van deze bon serveren we ti in ons sfeervolle
bedieningsresraurant het volgende menu:
Monica cocktail, een cocktail van kip,mandarijnen celery *
Varkenshaasjein peperroomsaus geserveerd met twee soortengroente
en frites of gebakken aardappeleri. * Coupe Brazil, verrukkelijk
veel roomijs met ananas, advocaat, chocoladesaus en slagtopping.

Nonnalepriis32,75Nu

22,50

KINDERMENU

Mandarijnencocktail oflekkere soep vooraf * Een grote hamburger met
vee! {rites, mayonaise en appelmoes. * Kinderijs met slagropping.

Nonnale priis 9,15. Nu

5,00
---_..:_~-~

Bedenk 'n origineel ant~
woord voar Obelix en
lever de bon samen met
uw kassabon in bij het
afrekenen. Vergeet u uw
naam en adres·
niet in te
~---vullen?

De winnaars krijgen schriftelijk bericht vOOt 1 mei 1983.

DE PRlJZENPOT.
.Een prijs van f2.500,-. Twee prijzen van f1.000,-. Vier prijzen van

f 500,-. Twinrig prijzen van flOO,-. Veerrig prijzen van f 50,-

Nu is het de hoogste
tijd am uw tuin
te
bewerken

b.v. de F 400 0 II
Diverse tuinbouwfrezen uit voorraad leverbaar met zeer veel aanbouw:"
rTlOgelijkheden o;a. uitgerust met Honda 114 em 3 4-takt benzinemotor, type
G 150. Luchtgekoeld met oliebadluehtfilter en omkeerbare stuurboom.
Spoorbreedte min. 18,2 em. Stuurboombreedte 56 em. Lengte 144. em.
Voorzien van snelkoppeling (voor werktulgen) en frontsteun. Met 4
versnellingen vooruit (resp. 2,3 - 3,3 -: 4,4 en6,4 km!u bij bandenmaat250x5").
2 versnellingen achteruit (resp. 1,6 - 3,0 km/u). Max. transportsnelheid 10 km!u
bij bandenmaat 400x8". Aftakas met 2 snelheden (1152 en 2210 omw./min.)
Gewieht 48,5 kg. Standaard-uitvoering met wielen en banden 350x5".

TEVENS

TUINF~EES

TE

HUUR

Wij hopen 22 en 23 april weer onze jaarlijkse show te houden in het
Verenigingsgebouw "Brandpunt" te Nieuwland. Nader bericht voigt.

VerwarminglTuingereedschap

C. 'I LAM
Bazeldijk 19

-

4231 ZB Meerkerk

-

Telefoon 01837 - 1810

Deze signatuu r
garandeert u
een pak
met karakter.
Met een betere
pasvorm en e~n
betere afwerkmg.
En in zo'n lekker
Beterkleder-pak
zit natuurlijk
ook een wolmerkl

• e
Sommlg
pakken hebben
alles meet

Loco-burgemeester
A.G. de Kruyk uit Ameide
trouwde zelf aile vijf zijn
kinderen
\
AMEIDE
Vrijdag 18 maar! voltro!< locoburgemeester A.G. de Kruyk het huwelijk van zijn
jongste zoon Kees met Jolande van ZanteR.

zijn ,1. w. een dames,,: en een herenploeg. Dames wie
neemt het voortouw?
De herenploeg is nJ. al in volle training.
Het derde wat we onder uw aandacht'willen brengen is
de Koninginnedag. In' grate Iijnen is het programma
gelijk aan vorige jaren. Maar voor de kinderen wordt
een uitzondering gemaakt. De aubade zal n.l. ·op een
iets andere manier verlopen als gewend. Daarom
vragen we aile kinderen met ,een zo mooi mogelijk
versierde fiets naar de Dam te komen. Hoe het verder
ailemaal moet horen jullie nog van ons, of op school.
Ga nu maar vast verzinnen hoe mooi je je fiets gaat
versieren am met Koninginnedag goed voor de dag te
komen. Sukses er mee!
Om voor een goede presentatie te zorgen zal er nog
veel gewerkt en vergaderd moeten worden. Wij
wensen een ieder veelsukses en plezier met de
voorbereidingen van Ameide Lichtstad 1983 van 26
augustus tot en met 3 september, een feest om nooit te
vergeten.
Vaar apgave, vragen en ideeen:
Pastbus 29, Ameide of'
G. de Vraame, tel. 1277 en
A. de Kruyk. lel.2094.
Oranjevereniging ,Beatrix".

Uniek Blljartgebeuren tossen
Lek en Giesen
AMEIDE - De heren A. 't Lam, P. Versluis, G. van
Veen en J. Verhoefhebben het gepresteerd om als
team van K.O.T. Meerkerk 3 zich te plaatsen voor de
halve finale voor het kampioenschap van de club
K.O.T. Meerkerk.

beschikbaar 'gesteld <ian het gemeentebestuur, die
daartoe zijn uitgenodigd.
RK.H- Prinses Juliana verleende persoonlijk toestemming voor het gebruiken van het fotomateriaal en
het houden van dereizende tentoonstelling. De
direkteur van het Koninklijk Huisarchief, de adjudant
i.b.d. L. van Dorp, zegde zijn volledige medewerking
toe bij het beschikbaar stellen van het benodigde,
veelal unieke, fotomateriaal.
Naast het stamboompaneel, dat een duidelijk
overzicht geeft van de afstamming van het huis
Oranje-Nassau geven de overige 18 panelen, in
verschillende onderwerpen, periodes aan uit het Ieven
van de drie Oranje-vorstinnen.
Zo is er een paneel dat Koningin Emma laat zien ais
regentes, het huwelijk van Koninging Wilhelmina,
baar eerste huwelijksjaren, prinses Juliana als kind,
het verblijf in Londen, weer thuis na de bevrijding, de
geboorte van prinses Beatrix en de laatste jaren van
prinses Wilhelmina.
Bijna aile foto's zijn van een kort onderschrift
voorzien,. terwijl in de brochure een vcrhalende
toelichting wordt gegeven.
"Hd unieke van de tentoonstelling, is vooral de
gelegenheid die de bevolking nu geboden wordt at dit
materiaal, dat over zoveel verschillende plaatsen was
verspreid, bij elkaar gerangschikt te zien".
De tentoonstelling, die is ingericht in het Stadhuis te
Ameide is gratis toegangkelijk.
Detentoonstelling is geopend vanaf dinsdag 29 maart
tim zaterdag·2 april. De openingstijden zijn:"
Dinsdag29 maart; 19.00-21.00 uur.
Woen,dag 30 maar!, 15.00-17.00 uur, 19.00-21.00
uur. Donderdag 31 maar!, 15.00-17.00 uur, 19.0021.00 uur. Vrijdag I april, !5.oo-17.00 uur, , avond,
ge,!oten. Zalerdag 2 apri! 09.00-12.00 uur, !3.oo16.00 uur.

Proefbevissing Zederik
AMEIDE - Op 10 maart is door de Direktie
Visserijen, en wei door de z~g.n.' Operationele Groep,
een proetbevissing op deZederik uitgevoerd;
Door de h.s.v. Ameide en de h.s.v. De Karper, wiens
leden met machtiging op de Zederik vissen, wordt een
beheersplan voor het water voorbereid.

Als opmerkelljk mag worden gezien dat de locoburgemeester de huwelijken\ van al zijn vijf kinderen
zelf voltrokken heeft.

Ameide Lichtstad 1983

In dit kader is de proefbevissing gehouden. De
Operationele Greep vangt d.m.v. een kuil, een zegen of
elektro-apparaat vis, weegt en meet deze en trekt
enkele schubben voor leeftijdsbepaling, groei, geslachtsrijpheid eoz.
Daarnaast zijn uitgebreide water- en grendmonsters
genomen om te zien hoe dit zit.

Een stad aan de Lek viert feest....
en hoe!
AMEIDE - Ameide iszich aan het voorbereiden om
van vrijdagavond 26 augustus tim zaterdag 3 sept. zich
te laten zien en horen un een ieder die wil komen kijken
en luisteren.
In schufen, stalleD ,en werkplaatsen offabrieken werkt
men gestaag om een verlichtiog, te ereeren zoals nog
nooit eerder is gemaakt. Twee thema's staan centraal:
Oranje en/of de Lek.
Want,voor de herindeling eeo feit is zullen de
Ameidenaren nog eens lateo zien en horen wat ze zijn
en wat ze kUnIlen. Was er aItijd sprake van rivaliteit
tussen de buurtverenigingen, \ nu is er sprake van
samenwerking om vooral niet tot een zelfde
versieringsplan te.komen.
Al met albroeit het in Ameide en vanaf 26 augustus zal
men zien dat er goed 'gebroeid' is. Datzelfde geldt voor
het programma wat:de oranjevereniging aan het
voorbereiden en afspreken is.
Hard wordt er gewerkt aan een· attractief programma
dat velen n~r Ameide. zal brengen.
En u kunt daaraan mee werken want zaterdagmorgen
27 augustus· start de aJIegorische optocht om zijn
gebruikelijke bezoek aan Meerkerk te brengen.
Diezelfde zaterdag, wordt er een reil.nie georganiseerd
waar we aIle oud-Ameidenaren uit binnen- eli
buitenland verwachten om elkaar te ontmoeten en de
maaltijd te gebruiken.
Een oproep voor aUe Ameidenaren:breng uw Jamilie
oj oud Ameidese kennissen op de hoogte en noteer 27
augustus Reiinie.
Uiteraard gaan wij .hier ook nog het nodige aan doen
en is dit vast een eerste oproep. Helpt u mee?
Een ander programmapunt wat we vast onder uw
aandacht brengen is de streekavond . woensdag 31
augustus. Na een voetbalwedstrijd .. tussen . een
streekeIftal en het militair elftal metprominente
figuren, zal. er gestreden worden am de titel
"Kampioen Touwtrekken 1983". Deze wedstrijden
worden georganiseerd i.s.m. het streekverband van
Oranjeverenigingen in de Alblasserwaard en dit wordt
het eerste lustrum. Nieuw in dei.e wedstrijd is dat er dit
jaar ook damesploegen aan het· touw verschijnen; Per
plaats speelde ren ploeg mee, nu .kunnen dat er· twee

Wellicht is het nu het overwegen waard dat het derde
team als eerste team K.O.T. Meerkerk moet gaan
vertegenwoordigen.
Als u het nog niet wist, K.O.T. betekent: Krijt Op Tijd!
Dat hebben bovengenoemde heren dan blijkbaar ook
gedaan.

Al met al· is het een zeer uitgebreid onderzoek geweest,
waarvan het rapport over enkele maanden verschijnt.
De beide 'hengelsportverenigingen hopen met dit
rapport in de hand een zodanig beheersplan op te
kunnen stellen dat met behoud· van een uniek
natuurgebied ook uniek en goed viswater zal ontstaan.

.Jeugddag in Meerplaats
'Honderd jaar Oranjevorstinnen' 1880-1980
Emma, Wilhelmina, Juliana
AMEIDE -...;. Voor het eerst in de geschiedenis hebben
Oranjeverenigingen de h~den ineen geslagen om een
tentoonstelling te· organiseren over ons Oranjehuis.
Direkte aanleiding vormde de 100ste geboortedag van
Koningin Wilhelmina. Verdeeld over 19 panelen tonen
enkele honderden portretfoto's een episode van
honderd jaar· Koninginnen van het huis OranjeNassau. Uniek daarbij is het openingspaneel dat de
stamboom laat· zien in de vorm van een portrettenoverzicht.
We willen eigenlijk allang van het idee af, dat een
Oranjeverenigiilg, . . uitstekend wedstrijden organiseert
in .het zaklopen, of spelletjesmiddagen voor schooIkinderen organiseert", aldus mr. I.W. Opstelten,
voorzitter van. de·· Con-Federatie van Oranjeverenigingen. In die Con-Federatie werken samen de Chr.
Bond van Oranjeverenigingen en de Federatie van
Oranjeverenigingen.· Van.' de ruim achttienhonderd
plaatselijke verenigingen en comite's is het leeuwendeel bij een van, beide landelijke organisaties
aangesloten.
Dankzij een royale financiele medewerking van het
Prins Bemhardfoilds wordt de tentoonste11ing gratis

MEERKERK - In Meerkerk wordl op zaterdag 9
april een jeugddag 'gehouden. Zowel 's middags als
'5 avonds vinden diverse aktiviteiten plaats. Dit zal
gebeuren in de oude zaal van dorpshuis De Meerplaats. De organisatie van de jeugddag berust bij het
jeugdcomite Meerkerk.
Het is de bedoeling dat Meerkerkse jongeren zich op 9
april '5 avonds vanaf half acht wederom gaan
bezighouden met playback.. Daarnaast wordt gedacht
aan bingo afgewisseld met populaire muzi.ek.
Het onderdeel playback scoorde o'p zaterdag 26
februari ongekend veel sukses bij de ruim honderd
aanwezigen. Met name de optredens van de groepen
Het Goede Doel, Doe Maar en de fraaie bewegingen
van zangeres Kate Bush, waren toen de belangrijkste
uitschieters.
J6ngeren die mee willen doen op zaterdag 9 april
kunnen zich vanaf deze week opgeven bij Sjors
Frohlich, Blommendaal 31 in Meerkerk, telefoon
01837-1586 of bij G.J. van Veen, De Snuffelliek.
Dorpsplein 3 in Meerkerk, lelefoon 01837-1700. Bij de
opgave moet worden vermeld welke artiest of groep
wordt geiniiteerd, hoeveel personen aan het optreden
meedoen en hoelang het optreden duurt.
Deelnemers aan het \onderdee/ playback behoeven
geen entree te betalen.
Een onafh-ankelijke jury zal bepa/en wie voor de eerste
prijs in aonmerking komI.

Uw salaris of pensioen op een

PRIVI
bij de
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REKENING

RABOBANK

Gemakkelijk en voordelig.
U kunt op verschillende manieren over Uw geld beschikken:

*
*
*
*
*

Bij de bank contant geld opnemen.
Met eenvoudige overschrijvings formulieren rekeningen e.d. betalen.
De bank opdracht geven vaste bedragen zoals premie's e.d. automatisch te betalen.
Elektra en water automatisch afschrijven.
Automatisch b.v. maandelijks een bepaald bedrag sparen.

Open een prive-rekening bij de Rabobank.
Klaar terwijl U wacht.

Rabobank
Honda Civic, 3 drs.
Ford Escort 1.3, automaat
Mercedes 220D
Mitsubishi Galant GLX 2000,
met LPG
Mazda 626, 4 drs., met LPG
Renault 18 TS
Citroen GSA Special Brake
Renault 4 GTL
Renault 4 GTL
Opel Kadett, 5 drs.,12N
nieuw model
Opel Kadett, 3 drs. 12N
VW-Golf C, 4 drs.

GROOT-AMMERS
AMEIDE
HOORNAAR
MEERKERK

1978
1977
1978
1979
1980
1979
1981
1979
1980
1979
1980
1982

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN TUYL

I

Zouwendijk 125 Tel. 01837 1412,
ShOwroom: Toistraat 19 Tel. 01837 - 1682.
Meerkerk
Garagebedrijf, sh0'li,o,omen spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 ,.-,,':rel. 04188 - 1216 Herwijnen
0

,

Fransestraat

12

'0

Tel.

01836 -,1754

0

Ameide

AIS u

reklame maakt
moet uwei
In de roDs
schleten...

Sinds w'n kleine zes jaar heeft loke Lauret haar
schoonheidssalon aan de Lekdijk te Ameide.
De salon is "aan huis" wdat haar werk en de wrg voor
gezin en huishouden, goed zijn te kombineren.

Waarom heb je dit beroepgekozen?
"Toen ik van school af kwam wilde ik de' opleiding
fysiotherapie gaan doen maar ik werd nog niet
toegelaten omdat ik te jong was. Ik kon toen wel
ergens een baan krijgen en als.je eenmaal aan een
salaris bent gewend 'daIl,' stap je, daarniet zo makkelijk
meer uit om alsnog\Veer naar school te gaan~
Ik ben getrouwd;kreeg- twee kinderen ,en toen die wat
groter werden kreeg ikhetgev()el.~at de muren op me
af kwamen, ik- wilde weer ie~s voor mezelf gaan doen.
Het was in het, daIp waarwe toen woonden niet zo
makkelijk om een baan te krijgen.
Het massereri leek me nog steeds leuk en toen ben ik de
opleiding voor schoonheidsspecialistE: gaan daeIl,
omdat deze, opleiding het -best' aanslaat bij de
'
diploma's die,ik op dat ogenblik bezat".

Werk je met een bepaald merk?
"la. Ik werk het liefst met preperaten op plantaardige
basis, daarmee loop je de minste risico. Natuurlijk kan
iemand allergisch zijn voor een bepaald iets maar dat
kan altijd, dat kun je bijv. ook zijn voorb.v. aarbeien
ofeieren.
Hoe sta je tegenover het gezegde: "voedende cremes"
voeden aIleen de fabrikant?
"Soms makende verpakking, de presentatie, de naam
iets duurder dan zou hoeven.
Maar een pot huis-tuin- en keukencreme doet niet
hetzelfdevoor je huid als een creme waar uitgebreid
wetenschappelijk onderzoek mee is verricht. Iedere
huid is' andel's en de huid is best in staat om bepaalde
stoffen oP' te,nemen".
Behandelle weI eens mannen?
"Voor mannen Jigt de drempel om naar een
schoonheidssalon te gaan wat hoger, maar mannen in
de salon zijn bijmij zeker geen uitzondering. Voor mij
is een probleemhuid het uitgangspunt.
Voor een huid, met veel acne is het goed om die
regelmatig en grondig te laten reinigen en w'n huid
vindjebij jongensjmannen zeker net zo veel als bij
meisjes/vrouwen.

Hoe ziet die opleidingeruit?
"Het is eigenlijk 'zag" want -de opleiding is inmiddels
weI wat gewijzigd. Het e,erste jaarword je opgeleid tot
assistente-schaonheidsspecialiste."" De','nadruk Jigt dan
voor de theorie op fysiologie (leer van de levensverrichtingen", dus, werking, van har!, longen, klieren Hoe'bliffjebij in je vak?
"Ik, ga regelm'atig naar cursussen, congressen etc. Ik
enz~)' en anatomie (spierkennis, opbouw van het skelet
heb verschillende massage-cursussen, een make-up
e.d.). Ook kruidenleer en wetskennis zijn een
eneen grimeur-cursus gevolgd.
cursus
onderdeel vap het A~iploTI1a.
Verder vind ik dat ik mijn kennis moet bijhouden en
De praktische' vakkeli. bestaanuitgelaats-, hals- en
moet uitbreiden. Het inzicht in biologischeprocessen
decollete massage,het aanbrengen van maskers, het
wijzigtzich steeds weer en je gaat tenslotte met
verven van wimpers, epileren, harsen, make-up.
"levend"materiaal om".
In hettweede jaar wardtde theorie ,uitgebreid ende
praktijk' houdt dan in:huidanalyse, lichaamsmassage , Merk je veel van de economische teruggang?
en elektrisch epBeren.
"Ik merk het wel'maar het is minder erg dan ik had
Na het behalen vanhet tweede jaar ben je pasbevoegd
verwacht Men ziet een schoonheidsbehandeling toch
om je zeJfstandig te vestigen, wanneer je tehminste ook
nog we1als een luxe en dat moet iedereen zich een
in het bezit bent van het middenstandsdiploma.
beetjeontzeggen.
Degenen die het kennen en er aan gewend zijn blijven
Wat vind je het belangrijkste van een schoOliheidswel komen maar het verschuift iets: in plaats van een
behandeling?
maal per 4 weken komt men b. v eenmaal per 6 weken.
"De verzorging van de huid.
Dat ,geeft mij echter weer de kans om plaats te maken
Ais je huid niet zo goed Yerzorgd is kan geen enkele
vooranderen.
make-up dat camoufleren.
le hebtveel en wisselende kontakten in dit beroep enje
En verder, is de ontspanning die je hoort te
fungeert nogal, eens als 'praatpaal". Wat ik heel
ondervinden van eep. behandeling ergbelangrijk, dat
boeiend vind is' de vertrouwensre1atie die jeopbouwt
doet lichamelijk en geestelijk gaed.
tussenclienten
en jezelf.
Vooral. door de ,massage kun je tot uitdrukkili.g
Pas wanneer je de cliente het gevoel kunt geven dat ze
brengen dat je voo"r iemand aan het wrgen bent en dat
w gaed mogelijk' wil doen. 'Als ik zelf niet ontspannen
je kan vertrouwenin aIle opzichten, dus dat betekent
en geconcentreerd met een client bezig kan zijn dan
zowd in 'vakkennis als in die vertrouwensrelatie, klm" je
kan ik die client ook nooit een ontspannen gevoel
'samen' tot een w goed mogelijke 'verwrging'
geven, dat komt over".
komen".

Schiet u altijd in de roos?
Of zit u er weI eens naast?
Crezee Reklame benut uw
reklame-gulden tot de laatste cent.
Wij verzorgen niet alleen uw totale
publiciteits pakket maar ook voor
kleine klusjes kunt u bij ons
terecht.
O.a.: advertenties in plaatselijke,
regionale en.landelijke bladen,
Ontwerpen enideeen voor folders,
briefpapier, stickers, relatiegeschenken, documentatiemateriaal, fotografie, kortom alles
op het gebied van reklame.
Kom vrijblijvend eens uw licht op
steken.

Crezee
Reklame
Dam 6 - 4233 EB Ameide
Telefoon 01836 - 2316 - 1229

Lente-boden
Ze zijn er alin de Mantelkollektie.
Met veel moois:
in Mantelpakken
in Voorjaarsmantels
in Regenmantels
Fair Suede:
Mantels - Pakken - Jasjes

Modehuis
Zwijnenburg
laat
profiteren
. Alcantara

DAMESCOAT

Onderstaande artikelen kunnen
wij tegen scherpe prijzen leveren

* Diervoeders
* Kattebakvulling
* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

* Kunstmest voor gazon of tuin
* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastics
* Veevoeders in aile soorten

* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen

675.-

Van 750,- NU
In rood, ralblauw en beige.
Alcantara

Jack

In ralblauw,
beige en marine

--IIIIIIII

229.-

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

J. V. ZandWUk

mantels - coats - pakken
uw beste besteding

Meerkerk - Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309.

OPENING
Het is alweer bijna Pasen. De tijd vliegt.
De vraag wat er op tafel komt, hangt af van uw
financiele situatie, uw smaak en natuurlijk het weer.
Wij hebben voor aile situaties heel fijne produkten,
van Paasrollades tot barbecuespecialiteiten.
Een hele toonbank vol!

Gordon bleu-rollade
lijn gekruid en rijkelijk gevuld met ham en kaas

Salami-rollade
gevuld met salami en lekker gekruid met een pittige
kruiden bouquet

Shoarma-rollade
gevuld met prei, ui en paprika en heerlijk geurende
shoarma-kruiden

CORDON BLEU
STEAK
100GRAM

1.91

KEURSLAGER

SIMON MUILWIJK
Dam 9, Ameide, tel. 01836 - 1395

KEURSLAGER

H.J. van DlJK & In.
Kerkstraat 14, Meerkerk, tel. 01837 - 1332/2329

Op vrijdag 25 maart om 14.00 uur in

KERKSTRAAT 2

•

AMEIDE

Qp vrijdag25 maart om 14.00 uurgaat de deur
van het pandje aan Kerkstraat 2, Ameide open.
Dan zal de naam worden onthuld.
Er is dan open huis en tevens een tentoonstelling van
poppen die zijn vervaardigd door de Ned. bond van
Plattelandsvrouwen.
Kom eens een

kijkj~

nemen in het

KUNSTNIJVERHEIDSWINKELTJE
bij R. Lakerveld - v.d. 0001

Elektro-technisch Installatiebureau

D. v.d. Wijngaard
nu ook gevestigd in

Meerkerk
AMEIDE - Wanneer men in gesprek komt met de
heer van de Wijngaard, die enige maanden geleden de
vroegere zaak van eeton overnam, dan ervaart men
alras dat deze nit Utrecht afkomstige zakenman een
gerenommeerd electrOwtechnisch bureau heeft· opgebouwd.
In 1966 vestigde hij zich in Ameide en bouwde vanuit
Utrecht, alwaar zijn werkplaats was, een bloeiende
zaak in de regio en daar buiten op.
Tot zijn klantenkring beharen o.a. zeer grote zaken
zoals Autorama, Kawasaki, Ignis, Koedam en Arcade
platenmij. Niet aUeen richt v.d. Wijngaard zich op de
industrie doch oak op winkels en woonhuizen.
Reden om een winkel in Meerkerk (Zouwendijk 3234) over te nemen, was het feit dat diverse zaken in de
regio ophielden te bestaan en dat de heer Ceton door
ziekte gedwongen was te stoppen.
Bovendien lagen in zijn werkplaats te Utrecht voor
tienduizenden guldens artikelen, die hij niet kon laten
zien en showen.
In de geheel verbouwde en van een nieuw winkelinterieur voorziene winkel is vooral de nadruk gelegd
op de verkoop van aile soorten installatiemateriaal.
Men kan per stuk kopen en behoeft geen verpakkingseenheid te kopen. Men wordt als het ware naar wens
bediend. Men verkoopt van houtscbroef, boutje,
lasdoos, schakelaars enz. tot en met aIle electrische
huishoudelijke apparat,en.
Zeer trots is de heer v.d. Wijngaard op zijn weI zeer
exc1usieve verlichting.
'
"Ik koop daar waar de doorsnee handelaar niet koopt,
vandaar vaak onze zeer exc1usieve modellen", aldus
v.d. Wijngaard.

In de winkel kan men via diverse TL-balkjes zien welk
kleurlicht men via de T.L. en lampen verkrijgt.
Van de Wijngaard is er trots op tot een van de eerste
energie-economen van de regio te behoren,
Hij geeft deskundig advies voor energie besparende
toepassingen.

Kunstnijverheidswinkeltje
in Ameide
Vrijdag 25 maar! a.s. om 14.00 uur officiele
opening en bekendmaking van de naam van
het winkeltje.
Officiele opening door persoon wiens naam
gekozen is nit ruim honderd inzenders.
AMEIDE - U kent het niet terug "Areke op 't
Hoekr, gelegen op de hoek Dam/Fransestraat, het
vroegere, reeds eeuwenoude winkeltje vande gezusters
Areke en Mas Streefkerk.
Teus Lakerveld kocht 2 jaar geleden het reeds 20 jaar
leegstaande pandje onverwachts .voor zijn vrouw.
Riet Lakerveld die altijd iets voor zichzelf wilde
beginnen als de kinderen groter waren werd hierdoor
voor een voldongenfeit geplaatst
Zij durfde er haast niet binnen te gaan. Van buiten
mooi gerestaureerd, maar van binnen vervallen en
slecht.
Zelf vertimmeren, betimmeren, metselen,' tegels leggen
en schilderen. Een ware gedaanteverwisseling onder~
ging het pando
"Ik had eerst het plan naailessen te gaangeven, want
ik bezit zeven diploma's mode-vakschool. Ik wilde

En vervolgt hij: "door soms kleine, door ons bedrijf
toe te" passen ingrepen kan men heel' veel geld
uitsparen".
Tijdens ons, gesprek ging vele malen de winkelbel.
Een bewijs dat deze nieuwe, opzet in een behoefte in
Meerkerk voorziet en dat men als zaak ook
gewaardeerd wordt.

echter, iets gaan, verkope'n watnog niet of nauwelijks
aanwezig is in Ameide.
Daar kleding, stoffen' en f6urnituren reeds verkoeht
worden is mijn' keus gevallen op kunstnijverheidsartikelen en Oosterse kleding", aldus de welbespraakte mevrouw Lakerveld, dochter van Jan en Ger
van den Dool uit Noordeloos;
Riet zou graag boven de winkel gaan wonen, want zij
zegt van zichzelf een eeh! dorpskind te zijn, maar haar
man en kinderen houden meer van de ruimte en
vrijheid aan de Zouwendijk.
De oude bedstee beneden is verplaatst en doet nu
dienst als paskamer. Boven is de bedstee op dezelfde
plaats gebleven.
In, de bestaande nissen heeft men nu de legplankjes
natuurgetrouw nagemaakt.
De wanden zijn allen betimmerd met grenen
sehrootjes., Het is een zeersfeervolle kunstnijverheidszaak geworden, een aanwinst voor het centrum
van Ameide.
Van de tuim 100 inzendingen voor een naam voor de
winkel is er een gekozen door mevrouw Lakerveld.
Vrijdag 25 maart am 14.00 uur zal de inzendster van de
naam het bord onthullen en zal eropen buis zijn.
VanaJ deze plaats veel sukses toegewenst.

D~

energiezuinige C.V.- en warmwatervoorziening bij kunstnijverheidswinkeltje Lakerveld in Ameide werd verzorgd door:

FifJRMOND C.V.
Wij zijn gevestigd: Hoge Giessen 19, Hoornaar, telefoon 01838 -1635, b.g.g. 01845 -1715

S E R V ICE D I EN S TKO N TIN U

B E RE I K BAA R ! !

WAAROM NAAR DE STAD OM UW
INKOPEN TEDOEN?
TE

DUUR

IN

MEERKERK?

NIET BIJ ONSI

Pureverwennerij
voor
. vrolijke
voolJaarsvoeten.
'

Vraag eerst bij ons de prijs, en ontdekt dat onze
prijzen Ia.ger zijn dan elders.

P.S. Voorverlovingsringen speciale prijzen.
D E F 0 L DE R WAC H TOP U !
In verband met Goede Vrijdag is de koopavond verplaatst naar

30 maart a.s.

HET HUIS MET DE KLOK
G.J. v.d. VLlES

Gore. str. 6 - 4231 SH Meerkerk - Tel. 01837 - 1424

Op zaterdag 19 maart j.1.
aan komen vliegen aen man
kanarie. TeQen advertentiekosten terug te halen bij
J.M. Verheij, Broekseweg
95, Ameide.
Twae wielerspecialist
G.J. BOEF
bied! aan: gebruikte lietsen
ingoedestaat.'ln aile maten
en merken,evenhJeel ook
voprial uw re"paraties;-. Tel.
01836 - 1298.
TE KOOP:
I.z.g.s. 3 delig zwart-essen
wandmeubel tegen el,k aannemelijkbod. Lengte: 2.60
m., hoogte: ±2 m.
Tel. 01842-2363, na 17.00
uur.
UITLAAT DEFECT?
Kompleetvernieuwd.
Gratfs montage.

Dit voorjaar heeft Helioform pure
verwennerij voar uw voeten in petto.
Niet aIleen met Ieuke, luchtige Ienteschoentjes, maar ook met vier verschilIende breedte-maten.
Zodat elke voet zo'n vrolijk voorjaarsgevoel krijgt. Typisch Helioform
omen mode en komfort nauwkeurigin
't oog te houden.

Bel 01836 - 1402
TEKOOP:
Lange lerenherenjas.
Lichtbruin, maat 50. Nog
als nieuw, 2x gedragen.
Nieuwprijs '500,-. Vraagprijs 150,-.
Te bevragen: J.M. Verhey,
Broekseweg 95, Ameide,
tel. 01836 - 2255.
UITLAAT DEFECT?
Kompleet vernieuwd.
Gratis montage.

Bij Heliaform zijn made en kamfart een paar
SCHOENENHUIS

"CHAMPINO"
Dorpsplein6 - 4231 SA Meerkerk
T elleloon 01837 - 2300

Bel 01836 - 1402

Yoor moderne finaneiering en aile verzekeringen, doet u er goed
aan 66n ven de onderstaande adressen te bellen.

asfreefker'k
MET VANDAAGDE MODE VOOR MORGEN
Fransestraat7 - Amelde - Tel. 01836 - 1212

J. van Deren ,

Gregoriuslaan 11, Lexmond, teleloon 03474 - 1284.

J. het Lam

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Achthoven 46a, Lexmond, teleloon 01836 -1230

Boekenhoek
S.Carmiggel!:
Met de neus inde
boeken"
2~,50
" H. Robbins: ".
De schijnheiligen29,90
A. v.d. Lug!:
Herberg De drie teulen
24,90
M. Toonder:
Pil gaat te ver
19.50
H. Claus:
Het verdrlet van Belgie
45,T. Kortooms:
Dokter Angelino, trilogie
39,50
M. van 't San!:
Hoave De terp, omnibus

24,50
H. Konsalik:
Hat vrouwenbataljon

32,50
M.Oomkens:
Baas, Marietje en de
wereldbol
24,50
A. Hall:
Het Peking-komplot
24,50
S. Ellin:
Het Tarot komplt 11,90
Coan Doyle:
Sherlock Holmes.
roman omnibus 29,50
Lovecral!:
Griezelverhalen
32,50
Borges:
Zuid-Amerikaanse mis-

daadverhalen
Lyall:

29,50

Draaiboek voor aen

dictator

18,50

Susann:

Val naar de top
(Valley 01 the dolls)
24,50

DE GROTE

Wil geven ugratis een

NATUURGIDS
470 plant- en diersoorten
meer dan 500 kleur. loto's

10tO!
Tiidelijk, bii inIevering van
elke volle kleurenfllm.
(fOlmaat 13 x 18 em )

UITLAAT
DEFECT?
Kompleel ve'rnieuwd.

Zo'n fraaie grodtfonnaal afdruk voor
niemendal, dal is een aanbod waar u geen
nee legen kunl zeggen. Bij elk fdrnrolleye dal
wij voor u ontwikkelen en afdrukken krijgt u
een waardebon voor de vergroling van uw
keuze. Zorg dus, dal u er vlug bij bent.

•

Bel 01836 - 1402

De belangstelling voor de,
geheel vemieuwde, en sterk

vergrote zaak van van toar
fashion in Piazza UJaS
oven..ueldigend.
In een sfeenJOHe omgeving
brengt van toar fashion

exceOente mode met creaties van
de grote intemationale modehuizen.
Ter gelegenheid van deze opening
deze week groat feest in al onze
ft/ialen.

Openings jeestaanbieding

Openings jeestaanbieding

50.- KADO

500.- KADO

RA VENS BLAZER
een exclusieue blazer
in zuiver scheerwol, in
de tinten marine,
ecru, zwart, rood
en flannel grijs.
van 219.voor
_

ALCANTARA MANTEL
in een grandioos model met
exclusieue applicaties
van 1298,iJoor 'slechts'

16.9•

.BLAZER KOSTUUM
in fijne wollen blendkwoliteit. Blazer met. rok in
rood, parelgrijs, kobalt,
marine en khaki '
1
van 298,voor
Lf .-

Prachtige koHektie

BLOUSES
van intemationaal modehuis

2/1'9

39

._

._._Im

van toorfashion

Gorinchem

Piazza Center

Leerclam

Arkelstate
Kerkstraat
Fransestraat

Ameide
Werkendam
IJsselstein
Nieuwegein

Arnelde - Fransestraat 31 -Telefoon 01836 - 1394

1iIrll(ruijt,.,it;nrur
Det familiebedrijf De Kruythoeve opent
opnieuw baar poorten
De dee!, de opkamers, de zolder en de
buiten-barbecue met terras staan volledig
ter uwe beschikking voar uw: bruiIoft,
recepties; zakenlunchesen familiefeest:
De Kruythoeve is een plaats waar gezelligheid alom aanwezig is. De Kruythoeve wo~dt altijd in haar geheel aan een
gezelschap legelijk ler beschikking gesleld.

.-

50.- KADO

40.- KADO

.

. .

Openings jeestaanbieding

Openings jeestaanbieding

van 79,uoor
slechts

798

Kom eens langs op de Kruythoeve. dan
kunnen Wij u al pratend een beetje, in de

Eigenaor.' Familie Kruyt.
Adres Kruythoeue: Lekdijk 22,
Tienhouen,.· tel. 01836-1945, indien in bedriif.

Hoogstrciat
Benschopperstraat
Makado Center

r

Gebr. Bo\ b.V.
1334
Meerkerk

.
UW TOEKOMSTlG
DE WEG NMR
NNEMERSBEDRlJF
BOUWPLAN GMT VlA::OUWPROGRAMMA
VOOR EEN KOMPLEE
.
.w.

architectenbureau ~ ~

UW PARTNER VOOR KWALITEIT EN SNELLE SERVICE

EIGEN SERVICE DIENST

OFFICIAL DEALER A.G.U.

•••••••

REGENKLEDING

OPOEFIETS

Dames regen mantels.
Kinder-regenpakken
v.a. 6 jaar

Kleur: ivoor
Voor de prijs van

420

.-

••••••••••••

ERRES
RSK 140··
140 liter
met vriesvak

530.-429.RSK 163···
160 Iiler met
diepvriesvak

740,-

SPARTA
DAMES OF HEREN..
RldWIEL
........... I

RSK 160

~rUin 28" Wie'e~u432.-

160 liter koeler
675.-

Met remnaaf.
Herenfiets.

555."

Damesfiets.

RSK 240····
.

240 liter dubbeldeurs kest

615.-

OOK DIVERSE MODELLEN IN
/ BEIGETEUVEREN.

~AAKSTERVELD

gr~;.nWielen

Nu432.-

PROFITEER NU I
.

.

2 .. AMEIDE - TEL. 01836-1211 ::::7

De winkelier van Hendrik
Jan de Tuinman heeft het
voorjaar in z'n winkel

Tijdensde verbouwing
van anze zaak .
hebben wij diverse
aanbiedingen

Er is nu nog volop keus in tuingereedschap,gaas, zaden,
bloembollen en pootaardappelen.

EN OOK NOG VOLOP AANBIEDINGEN
Wat denkt u van:
een Spear en Jackson spade

van 62,50 voor

een Furore snoeischaar

van 27,90 voor

een Lysbro hark
en nog veel meer!

van 19,90 voor
NATUURLlJK

WAAR?

zaals:

45,·
21,50
14,75

RESTANTEN WOL
DIVERSE ARTIKELEN
SCHERP AFGEPRIJSD

,/t ti?erwinlttltjt""
J.w. van Puttestraat 65 - Ameide - Tel. 1277

MET OOGSTSEIZOEN NADERT:
Hierin hopen wij u van dienst te kunnen zijn met de

ROLLENPERS

KOM VRIJBLlJVEND
EENS KIJKEN

Wij wiilen deze graag onder uw aandacht brengen, b.v.Over
kostprijs (Iagere Kosten) resulaten.
Wat kunnen we er zelf wei of niet aan doen.

Graag maken we u er op attent dat de

Wilt u meer weten, bel geheel vrijblijvend, wij komen graag
eens langs.

NIEUWE KOLLEKTIE TUiNMEUBELEN
weer binnen is

Loonbedrijf/Fouragehandel

G.KOK

A.J. Strayers

Achthoven 25 - Lexmond'- Tel. 03474-1622

P.S. Natuurlijk blijven wij u graag van dienst metopraapwagens,
shovel en de gewone hogedruk-persen.

......~ _ ~ _ ~

.~_.~

Kortenhoevenseweg 18 - Lexmond - Tel. 03474 - 1430

'"'-~........I '~~~~~~~~38a~~~~~~38a~~

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

Loonbedrijf
D. Kool
Opel Kadett 1.3, combi, wit
Opel Kadett 1.2, oranje
VW-Golf N, oranje
Renault 5 L, rood
Renault 5, 1300, automatic, wit
Renault 5 TL, metallic groen
Ford Taunus 1600 L, LPG, blaOw
Opel Ascona 1.9, metallic blauw, LPG
Opel Rekord E 2.0 S, geel
Opel Rekord LE 1.9, geel, LPG
Mitsubishi Lancer, metallic blauw
Volvo 244 L, groen
Volvo 66 GL, bruin

1981
1980
1980
1980
1978
1978
1978
1978
1978
1977
1977
1976
1976

Achthoven 76, Lexmohd
Telefoon 01836 - \801

J.P. KAASSCHIETER
VOOR HET BETERE WERK
GAAT U NAAR DE VAKMAN

scHa:N 8EFMcE
Toistraat 27

-

Meerkerk

Tefefoon01837 - 1697

Grondwerk
Loonwerk
Machineverhuur
Herinzaaien en
doorzaaien van
grasland

Tevens verkoop

WOLY
ONDERHOUDSMIDDELEN

Depot
themisch reinigen

Nu een exclusieve
Lente-Kollektie dames-, heren
en kinderrijwielen
Ook voor u is er: de fiets die bij u past.
Ook vooral uw elektrotechnisChe installati&problemen.
.

Autobedrijf

Diverse gebruikte bromfietsen in voorraad.

van Zessen

Verhuur tapijtreiniger.

Ameide - de Zodeslagen 7
tel.: 01836 - 2280

DEGROOT
TECHNISCHE BEDRIJVEN B.V.
Molenstraat 10 - Ameide - Tel. 01836 -1262

Vodr: advies - aanleg - onderhoud - aile beplanting tegels - klinkers- graszodenfruitbomen - vijvers - enz.
HAAGCONIFEREN, 1,20 m.

Nieuwe pasteltinten
bij-de-tijdse mode voor

al voor

PASEN 1983

TUINCENTRUM

c. Spek

Bij aankoop van 150,- ontvangt u
GRATIS een leuke attentie.

Kortenhoevedijk 5
Lexmond
Tel. 03474 - 1573

BOSTEXTIEL

Geopend aile middagen en de
gehele zaterdag

LEXMOND

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

de anu'feltlek

Schoonheidssalon

Kijk. voor u met vakantie gaat. even uw
filmcamera na. Dat
voorkomt straks

J. LauretBastinck
Lekdijk 42
Arnalda

':":"~,~

Tel. 01836-1937

:=':0":":":":':"':':,e:":":",":,::,,,:,':"':'

ALGEHELE
VOETVERZORGING

:/",

Aanmeten van

STEUNZOLEN

.- -...........-

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften.
Kunstnijverheld,
Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,
Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen
ontvangen korting I

Dorpsstr. 3, Meerkerk"tel. 01837-1700

Voor

Elke woensdagmorgen zitting
in Meerkerk in 't Groene Kruisgebouw.

f 7,- per stuk.

Kom eens langs.

Depositaire:
dr. R.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose Pupa.

\

M

re--:il

Slow motion... als het met mate
wordt toegepast dan kan het uw film
levendiger maken.

Rien Poorlvliet's
schitterende
hondenboek
.
e grote
Oe nleuw
n "an
oorlOgsrOrna
Heinz
1. o"er
G Konsal"",
h~t dappere,
rnru chte
roe uwenbata\ion
"ro
in het
Rode Leger

oit e)(,ernplaar
rnag in uW
boel<enl<ast
niet
ontbrel<en.

480 bIz.

GebOnden

•

•
Overigens....

,

in onze winkel vindt u
natuurlijk veel meer boeken....

B. Lakerveld
Zouwendijk 5 - tel. 01837 - 1466 - Meerkerk
De speciaalzaak voor tabak, sigaren,
sigaretten, pijpen, aanstekers enz.

NU OOK WEER VOORRADIG ALLE
SOORTEN GROENTE- EN BLOEMENZADEN
Tevens leuke kollektie wenskaarten.

SNOEISCHAAR

"Furore".
Bovenmes m. Teflon coating.
Builengewone snijkrachl.
Handige vaslzelpal. Tolale
lengle 20 em. Ligl lekker in de
hand.

SPADE
"Spear & Jackson"
Gesmede uitvoering. Oak voar
kleigrond.
Blad zilverkleurig
gelakl.
Bladalmeling
280x165 mm.
Gelakle
essehouten
steel.

van

62,50

voar

Van 27,90

Verwarm ing/Tu ingereedsch ap

45.-

C. 'I LAM
Bazeldijk 19

Voor de
doe-het-zelver
nu ook
bij ons een
ruime
sortering in

>::,~.

-

Tel. 01837 - 1810

Degelijkheid en een
technisch uitgebalanceerde konstruktie

Belijdenisgeschenken
~
.

4231 ZB Meerkerk

Dat kunt u van
'nAventoverwachten!

.

Nel Benschop:
Gelool je dal nog? - 9,90
Een open hand naar de
hemel
8,25
Een vlindervan God 8,95
Gouddraad uil vias 8,25

Zeer lage Illchtweerstand en lOch een rllim interiellr

IJkes Kooyer:
Een lied In de morgen
14,90
8,90
Een Iluil van riel
De gouden horizon 7,90

Giesen:
Een ogenblik
5 minulen
Vandaag

Datkuntuvan'nBiod
vanAventoverwachten!

19,25
19,25
19,25

HWS Nieuw bijbels
dagboekje
12,50

Tevens uw adres voor al uw
glas-, behang- en schilderwerk.

Ds. J.J. Poort
Om 'I donker op Ie
klaren
9,95

Levering van behang
glas en verfwaren

Hans Bouma:
Honger en dorsi

J.L. den Hartog

caravans voor echte caravanners

39,-

Ds. van Dijk:
Uw vreugde legemoel
29,90

I
GLAS-, SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE - ZOUWENDIJK 39 - TEL. 01836·1508

[_l
I

I

I

Avento Caravanbouw
van der Ha~cn

Postblis 40 4230'BA Meerkerk
'rel.0IB3.7-2044

F1egante mode in exclusieve ifeer

UITLAAT
DEFECT?

Van Toorjashions1JJa( vleugels

KompleetvernjeuWd~

weer verder uit

AMEIDE - Twee weken geleden opende Van Toor
fashion in Leerdam op de hoek van de. Kerkstraat en
de Vlietskant een nieuwe vestiging. Leerdam"vormde
tot nu toe een witte vlek in hetgebie~ dat. Van Toor
fashion bestrijkt met vestigingen .in Gorinche'rn,
Ameide, Werkendam, Nieuwegein en IJsselstein~

Gratis, montage.-

Bel 01836 - 1402

'Het is, eigenlijk wonderlijk dat het zo laIiggeduurd
heeft voordat er oak in Leerdam een Van- Toor
fashion'-zaak kwam', aldus de heer Cees van Toor, die
samen inet zijn broer Piet de direktie van deze' keten
van modezaken vormt. 'Uit het aaotal Leerdammers
dat ODS' miaal in Gorinchem regelmatig bezoekt
maken wij in ieder geval op datde belangstelling en de
behoefte '. voar de betere damesmode zeker aanwezig
is'.
Omdat er' voorheenook een kledingzaak' in het pand
aan de 'Kerkstraat was gevestigd hoefde er geen
ingrijpende verbouwing' plaats te vinden.
Collectie
Natuurlijk is er wei het een en ander veranderd en de
zaak is zoveel mogelijk aangepast aan destijl en opzet
zoals die in aIle andere vestigingen van Van Toor te
herkennen is. De pui is vernieuwd en de, etalage is
vergroot om de winkel een meer openkarakter te
geven. Bij Van Toar zijn ze van mening dat de winkel
een verlengstuk moet zijn van de etalage waar een zo
groot mogelijk deeI van de collectie wordt gepresenteerd.
Deze,"Gollectie is opgebouwduit een groot aantal
intemationaal bekende merken wals Ara, Lucia,
Basler, Fink, Pierre Cardin, Tricosa,Patty Barclay,
Louis London; Blacky Dress, Laurel en Alcantara,het
merk van, de exclusieve van een soort suede gemaakte
jass,en. .
Va~ Toorfashion stelt zich"ten doel'e1egante,mode te
brengen iri een exclusieve sfeer voor jong en oud.
Naast de, meer klassiek getinte kleding wordt er ook
bijzonder veelaandacht geschonken aan jonge mode.
Om de verscheidenheid in de mode tot uitdrukking te
brengen is de collectie. in verschillende herkenbaar
gemaakte' groepenopgesteld die in totaal negen stijlen
vertegenwoordigen. Deze eigentijdse vorm van
presentatie geeft een goed zicht op de vele combinaties
die moge1ijk zijn.

Zomermode
Voar het komende zomerseizoen, straalt de mode van
veelzijdigheid en contrasten. Inhakend" op 'de fitnessrage herbergt de Van Toor fashionsport-eollectie op
joggingkleding gebaseerde sweatshirts' in felIe emaille
tinten gecombineerd met sweatpants met soms
dubbele kniestukken, laaggeplaatste zakken en
diagonaal lopende, banden. Voor devakantiekleding
speciaalgeschikt voor zo!,!nigestreken duikt ,Van Toor
fashion in de tijd- vCin MarylinMonro~ en James Dean:
petty~oats, strakke pantalons en bermuda's. dit alles in

kleinebelper$

voor

meerfotoplezier
Letop dit
embleem voor
ambachtelijk
brood en banket
BAKKERIJ

.ar
···~·UJ

de vrolijke kleuren van de wilde jaren vijftig.
Natuurlijk is er oak de wat meeT klassieke stijl van de
kostschoolachtige japonnen met grote kraag., Ook 'de
maritieme sfeer ontbreekt niet. Mooie kostuums in
soepele stoffen en recbte doorknoopjurken, met soms

Gorinchem
Ee~:week geleden, werd in het, Piaiza Centrum' de
\ nieuwe, Gorinchemse aanwinst geopend.
In: het winkelceritrum', werd van winkel geruild. De
firma Hortensius wilde in een kleinereen Van ToOT
fashion in' een grotere verkoopruimte~
Door, ,deze winkelruil 'verkreeg Van Toor_ fashion nu
over 3x zoveel winkelopperirlakte de-bescbikking.

Vertrouwen
Dat dit familiebedrijf bij uitstek. de echtgenoten van

een taille of, heupaccent. Het bovenstaande is nag
maar een kleine greep uit de vele uiteenlopende stijlen
die bij Van ToOT fashion te vinden zijn.
De eigen inkoop in het buitenland staat er garant voor
dat Van Toor fashion op deboogte blijft van de
nieuwste ontwikkelingen in de modewereld. Vanuit
bet centrale magazijn in Ameide wordt de kleding naar
de' verschillende vestigingen gedistribueerd. Zoals bet
een eigentijds bedrijf betaamt wordt devoorraad
m.b.v. een computer bijgehouden en zodoende kan
men zonder twijfeI van een zeer modern uitgerust
bedrijf spreken.

de heren Piet en Ceesvan Toor werken oak in de zaak,
de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet blijkt weI
uit het feit dat vlak na de opening van de nieuwe zaak
in - Leerdam ook 'in Gorinchem - Van Toar fashion
aanmerkelijk is uitgebreid. De heer Cees ,van
Toor beaamt dat het een grate stapis, die men zo in een
keer neemt, maar hij is er van overtuigd dat de vraag
naar kwaliteit hoogwaardig assortirnent altijd heeft en
oak altijd zal blijveri bestaan. Voor de wat duurdere
mode, die op langere termijn zijn geld opbrengt, blijft
een belangrijke klantengroep bestaan', aldus de heer
Van Toor.

Foto's zijn een kostelijk bezit, waar je van
alles mee kunt doen. Er zijn vele hulpmiddelen om uwfotopleziertevergroten: lijstjes en albums, fotoblocs, plakkers en passe-partouts. Uw fotovakman heeft ze in
huis!

....ssenlledtijf
"meide
WEIDESLEPEN
werkbreedte 5.30 meter

LANDROLlEN
LANDHEKKEN
BANO

Heeft u
I"-":~ een klus,
<~~~\ belt u
gerust

ConsIrUcliewerken
NllonIzIIde 90

FRANS TIELEN

tel. 01838-2311

Prinsengrachl 69 - Ameide
TeJefoon 01836 - 1895 .

NaOnIeIoos

E=::- VOORJAARSVlEES
VOORDELIG
VOOR DE
PAASDAGEN

Haal gratis het

BOEKENWEEKGESCHENK

Biefstuk
100 gram

2.50

Wim Kan:
'soms denk ik wei eens bij mezelf...'

Bij aankoop vanf24,50 aan
boeken.

Jan v.d. Hek
Fransestraat 23 Ameide
Tel. 01836 - 1239

...'

Wij hebben een uitgebreide keuze voor u

Dulciaomlijstuw
gezicht met een
nieuwe lentetooi

papier·
vernieligerS

'n Perfecte pennanent.

Dulcia. Natuurlijk vau VOreal
Coiffure. Het zorgtvoor een

soepel, uatuurlijk valleud kapseI.
Bovendien bevat Dulcia een

groot aantal verzorgende elemehten die de struktuur van
uw h~ar in.optimale konditie
honden. Eigenlijk een unieke
kombinatie.
•

Ruime sortering.

v.a.

598· ..*
•

175.•*

Papiervemietigers geschikt voor uw
computer-output,

v.a.

•

•••••••••••••••
OCCASION SCHRIJFMACfDNE
OLYMPIA, elektriseh, 46 em wagen

900.-*

OCCASION KOPIEERMACfDNES

v.a.250.-*
Mooi moogenomen. Die
0 m sk
I
handige Duleia permanent-kam.
a e apsa on
Een kadootje van ons en L'orealG
voor u bij elk Dulcia permanent.
.
• ••
.

J H de W,'t

Dil aanbod geldt slechts tussen

14 maart en 9 april 1983.

Molenstraat 5 - Ar'neide

- Tel. 01836 - 1464

-

Schoonhovens
Edelambachtshuis wordt
31 maart heropend
SCHOONHOVEN - Het bekende Schoonhovens
Edelambachtshuis is jaren geleden opgezet (en heeft
inmiddels zeer grote bekendheid verworven) om een
overzicht te geveu van at hetgeen er in Schoonhoven
geproduceerd werd.
Voomamelijk zilver, maar ook aardewerk en glas.
Het gebollw waarin dit geexposeerd werd was de ou~e
Synagogevan Schoonhoven.
Van Schoonhoven weet een ieder dat' het de zilverstad
is. Door de jaren heen heeft hetzich tot een centraal
punt weten te maken van de goud~ en zilvernijverheid.

De z.g.n, vTOuwenafdeling wordt nb. een permanente
museumgalerij met eeo verzameling antiek .Schoonhovens Zilver vanaf de Gouden Eeuw tot ongeveer
1948.
In totaal' zullen er circa 300 tot 400nummers
(artikelen) te zien zijn.
Het leeuwendeel behoort tot familiebezit of tot de
kollektie van het Silverhuys~ Vit Joods bezit zijn
aanwezig 2 siertorens die' oorspronkelijk in de

De restauratieen renovatie is nu bijnavoltooid en is
gebaseerd op - de Joodse Synagoge van o.a.
Amsterdam.

Velen uwer zu/len wellicht willen weten hoe het komt
dat de naani veranderd is van Rekoert - Rikkoert?
De oorspronkel(jke Hugenotennaam 'luidde Recourt
(is een plaaOe in Bretagne).
Deze naam werd vernederlandst tot Rekoert. Door
verschrijvingen op he! gemeentehuis werd he!
Rikkoert.
£en !ak der familie bl(ift daarentegen de naam als
Rekoert schr(jven.
Donderdag 3I maart zal burgemeester A. P; Schouwenaar het Schoonhovens Edelambachtshuis officieel
openen.
Vrijdag len zaterdag 2 april houdtcmen Open Huis.
De familie Rikkoert za1 gezien de r~atie die-' zij met
zeer velen in onze Alblasserwaard heeft u, gaarne
begroeten.

De familie Rikkoert van het 'S'choonhovens Silverhuys' heeft het Schoonhovens Edelambachtshuis
gekocht en zal ongetwijfeld nog meer bekendheid'
trachten te geven aan Schoonhoven als zilverstad;
Want het is tocheen ieder bekend dat de naam
Rikkoert, Schoonhovens Silverhuvs en Schoonhoven
in de regio en ver daarbuiten onlosmakelijk aan e1kaar
verbonden zijn.
Via een familiehobby wil men de geInteresseerden een
educatieve voorlichting en inzicht geven in de oude
Schoonhovense ambachtelijke zilversmidskunst.
Het toerisme zal zeker gestimuleerd worden en door de
extra aandacht op het' Zilverstadproduct zal het
bedrijfs1even ook haar voordee1 doen.
Vanaf 1879 is Rikkoert in Schoonhovengevestigd en
wel in de persoon van Jacobus Rekoert (tot 1916).
Zoon Comelis Rikkoert zette het, bedrijf ambachtelijk
voort, van 1916 ~ 1941, terwijl zijn braer Teunis tot
1941 het handelsgedeelte verlOrgde.
In 1921 ging de toen 18-jarige Abraham Rikkoert
(vader van de ,huidige direkteur Henk Rikkoert)
samen met Teunis zich bezig houden met de verkoop
van gouden- en zilverenprodukten,
In 1954 ging Abraham Rikkoert een venootschap
onder finna 'aan met zijn beide zonen W. en J.H.
Rikkoert.
De huidige eigenaar J.R. Rikkoert heeft 2 lOons en I
dochter, die zeker het familiebedrijf zullen voortzetten.

Het opmerkelijkein de geschiedenis vande familie
Rikkoert is dat zij de traditie van reizende juweliers in
de Alblasserwaard vasthoudt en voortzet.
Zelfs het komend,e vijfde ges1acht hoopt op modeme
wijze deze oude traditie voort te zetteh.

Prepareren en Verkoop
van
Vogels
Vissen
Zoogdieren

Schoonhovens Edelambachtshuis

Henlly Boote

Synagoge thuishoorden. Op de parterre, met doorloop
naar het Joodse bad (Mikwah) en in de ingebruik
zijnde ede1smederij), za1 de expositie te zien' zijn van
Hollands zilver.

Hazelaarlaan 15 - Ameide
tel. 01836-1678

In de kelder exposeert men Schoonhovense sieraden
en voorwerpen en een oude werkplaats met attributen
van de gemeente Schoonhoven.

TEKOOP
,
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Lid. Ned, Ver. van Preparateurs

NUVOLOP
sla-, andijvie-, spitskool-, rodekool en bloemkoolplantjes.
Tegen zeerscherpe prijzen.

POTGROND
451.

7.75

TElEFOON mUII.'3$

BLOEMBOLLEN:
Dahlia 1,65, Lelie v.a. 1,50, Gloxinia (gemengd) 2,25

PLANTENVOEDING:
500 ml. van 3.95 voor 3,65, 1000 ml. van 6,25 voor 5,75
Groot assortiment groente- en bloemenzaden van "furkenburg.
Elke zaterdag op de mini-markt - Speciale aanbiedingen.

OCCISION

Onder hoge druk ge"impregneerd,
14 x 11 em.
Diverse Creosolpalen, landhekken,
Azobe-vleehtmatten in diverse
maten.

BBD

HOUTHANDEL

Kopieert: op normaal

DE BRUIN

Bazeldijk 69- Meerkerk - Tel. 01837 - 1243,
b.g.g. 01838 - 2122

RANK XEROX
KOPIBBrmaChlnB
papier.

1750.-

Excl. BTW

Elektrische luchtkussenmaaiers
C. 'I Lam
Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk
Telefoon 01837 - 1810

~OEK.O

A~ TOLSTRAAT
MEERKERK ~~
9
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..#

Telefoon 01837 - 1297
dinsdag om 12.30 uur gesloten
vrijdag koopavond tot 21.00 uur
zaterdag geopend tot 16.00 uur

De lente komt,
geniet er van!
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Lekker voor de
Paasdagen:

Huzarensalades
Zalmsalades
Vruchtensalades
Diverse ijstaarten

6,50 p.p.
9,-p.p.
7,50 p.p.
v.a. 5,95 p.p.

Ook verzorgen wij al uw
~ feesten zoals:
~

~
~
~

~

Bruiloften, Recepties,
Vergaderingen, Koude buffetten,
Diners, Gourmets, Fondue's,
Koffietafels e.d.
Wij berekenen geen zaalhuur.
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~ Ook uw feestje thuis kan door ~
\.
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CClmPJeefset
279,-

ELEKTRISCHE- EN HUlSHOUDELlJKE ARTIKELEN

\!l
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~ ons verzorgd worden.
~
~
Gafe - Restaunm! - Cafetar;.

~
~
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~

't Wapen van Ameide ~

Telefoon 01836 - 1308-2362-2298

-~

Unieke prestatie

door , ziekte .beide benen had verloren en in het

van iemand die door handicap weer zin
aan zijn levengaf

Hierdoor kreegde heer Bok weer, een zinvol' doel voor
ageD:
.
Het','is 'een prachtig werkstuk geworden. AUe steentjes
en leitjes, zijn uitgezaagd en' geplakt. Een uiterst
minitieus .en· geduld werk· ontstond.
Een natuurgetrouw gebouw, het revalidatiecentrum te
Leersum, werd in 3 maanden tijd gemaakt. Ret
centrum waaraan hij trieste, maar ontegenzeggelijk
ook heel dankbare herinneringen heeft.
Mede door de medewerking van velen is dit .tot stand
gekomen;
Hebt. u-lege sigarenkistjes dan kuntu deze inleveren. bij
de Snuffeltiek te Meerkerk, want de heer Bok gaat nog
meer werkstukken maken.
Wij zullen onze lezers gaarne op de' hoogte houden.

MEERKERK -' Enige weken geleden beeft de fam.
van Veen van de Snuffeltiek te Meerkerk' eer van' hun
bemiddeling en bemoeienissen gezien door het wei zeer
mooie werkstuk dat de 64-jarige heer Bok uit
Culemborg in hun winkel exposeerde.
Er werden n.I. door Gerrit van Veen bij verkoop van
kistjes sigaren gevraagd de lege kistjes aan hem terug te

geven,
De sigarenrokers brachten de lege kistjes terug omdat
men wist dat deze bestemd waren voor de heer Bok die

revalidatiecentrum te, Leersum verbleef.

UITLAAT
DEFECT? .
Kompleet vernieuwd.
Gratis montage.

~D
err
Bel 01836 - 1402

Meer' informatie .over de door de stichting georganiseerde aktiviteiten zijn'te'verkrijgen door te bel/en:
01836 - 1819 of 1654 of tijdens de openingstijden in het
klubhuis.

wie is ernu bUj met 10-

maar'n
fotoY 'n Foto van de
kinderen of het hele gezin, van een
huisdier of een leuke vakantieherinnering: met een foto kunje iedereen
blij rnaken. Vooral met 'n vergroting
of een foto in een lijst. Idee voor een
heel persoonlijk - en voordelig - geschenk! .

wiekrijgtervan\ jaar

een fotO·a1bumYFoto's ver-

dieneneen mooi plekje in een album. Ie kunt ze dan ook later met
plezier bekijken. Daarom is een foto"
album a1s geschenk ·zeerwelkom,
want iedereen spaart foto's! U vindt
in ooze zaak een prachtkollektie a1"
bums.

Hobbyklub opende
klubhuis 'De Hobbif
AMEIDE'- Zaterdag 29 januari was het voor de
Stichting Klubhuiswerk Ameide een grote dag.
Onder grote belangstelling werd de naam van het
klubhuis 'De Hobbit' onthuld door het wegtrekken
van een zeil. De, naam, De Hobbit, werd gekozen uit
een 25-tal inzendingen. (Het resultaat. van de oproep
om mee te denken over de naam die het nieuwe
klubhuis zou krijgen).
Natuurlijk vond de onthulling plaats door de winnares
Eygje Laroo, tevens opende zij hiermee het klubhuis.

is ereen filmerin .
de familieY Dan boft u, want
een geschenk bedenken voor iemand, die filmt, is nooit een pro·
bleem. Voor het fi1men, het monteren of de projektie vindt u in ooze
zaak een rijke geschenken-keus.

De Stichting Klubhuiswerk Ameide began de
hobbyklub in 1976, in een hoekje van de lagere schooL
Via het Verenigingsgebouw en de 'houten keet' aan de
Meidoomlaan zijn zij dan nu terecht gekomen .in de
voormalige kleuterschool, Doelakkerweg 63.
De geschiktheid van het nieuwe klubhuis bleek al
dezelfde middag, zonder probleem kon een groot
aantal kinderen meedoen aan de openingsaktiviteit, zo
kon men ondermeer zelf pannekoeken bakken en
rauwkostfiguren· maken (en opeten).
Onder de leiding van een aantal enthousiaste
vrijwilligers organiseerde de stichting in, de afgelopen 7
jaar vele aktiviteiten voor zowel jeugd al5 volwassenen.
Het programma van de vaste aktiviteiten en openingstijden ziener als voigt uit:
De Hobbyklub: 6 en 7 jaar op de woensdagmiddag van
14.00 tot 15.00 uur. Van 8 tIm 12jaar op maandag- of
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Op de Hobbyklub wordt geknutseld en gewerkt met
verschillende technieken en materialen.
Ieder kan naar keuze werken volgens eigen ideeen of
op weg worden ge,holpen met voorbeelden en/ of
suggesties.
Voor deoudere jeugdis er een klub op dinsdagavond
van 20.15 tot 21.15 uur. De· aktiviteiten op deze avond
bestaan ondermeer uit modelbouw, elektronica,
theorie'.,bromfietstechniek, fotografie, .enz., maar ook
batikken, kleding versieren, sieraden maken, enz.

film nu ...
Op woensdagavond is ereen Instuif (vanaf to jaar) van
19.00 tot 21.00 uur.
De sfeer van deze avondwordt door de deelnemers zelf
bepaald. Wei staat het zelfstandig bezig zijn centraaI.
Mogelijkheden zijn b.v.. knutselen, modelbouw,
meegebrachte muziek draaien, gezelschapsspelletjes,
met anderen bezig zijn aan een gezamenlijk onderwerp
(klubkrantje, hoorspel) enz.
Voor de volwassenen worden er regelmatig verschillende kursussen georganiseerd.
Zo gaan de .kursussen Volksschilderkunst en Mandenvlechten binnenkort van start.
Gewerkt wordt nog aan een kursus Broodfiguren
makeR en een kursus Milieuvriendelijk tuinieren.
Tevens wordt,er. gedacht aan een kursus Ontspannings- en ademhalingsoefeningen.

strakszijn
ze groot!
Wie filmt bewaart vandaag voor later. En
kan over vele jaren nag zien hoe leuk de
kinderen nu zijn. Als uhet leven van uw gezin in kleur en beweging wilt vastleggen,
dan moet u nu begirmen. Kom's langs VOOr
een orienterend gesprek bij

NU MET PASEN IN HET NIEUW
VOOR BETAALBARE PRIJZEN
UIT ONZE BROEKENSHOP:
Zojuist ontvangenTwil broeken in aile modekleuren,
ook in wit.

VOOR UW VRIJE TIJD:
Jogging-pakken, kompleet of in losse onderdelen.

POLO'S
voor heren, in diverse kleuren
en modellen.
Enorme kollektie

OVERHEMDEN
o.a. Kenmore, ook in
'Grand Coupe'

OVERHEMDEN

Diverse
AI vele jaren uw ad res
voor deskundige
sieraden- en uurwerken
reparaties !
Speciale serviqe !
U belt, wij komen !

,,3Jn 't

~ilberf)U!,~"

korle mol.lw, ar vanaf24~90

SPECIALE AANBIEDlNG:
Kamerhoog

GORDIJNSTOF
Beige/bruin, 270 haag NU

Bruin/blauw,nogmooier

..JUWELIER
RIKKOERT
SCHOONHOVEN
Haven 1 en 5, nabij 't Veer
Telefoon 01823.- 2651

DOE HET ZELF- EN TlMMERBEDRIJF

Want als anafhankelijke en zelfstandige verzekeringsadviseurs
hebben wij haafd en handen
volledig vrij voer uw verzekerings belangen. Wij zijn niet
maatschappij-gebanden maar
helpen u de juiste keuze te
maken.
De NBvA, Nederlandse Band van
Assurantiebemiddelaars, bestaat
nu al ruim 70 jaar en dat geeft u
niet aileen sen gavoal van
veiligheid maarook van
zekerheid. Wij staan voar onze
klanten klaar en dat Is belangrijk
voar U, maar ook in hetbelang

van ons zel1.

is erg belangrijk

,00rO

esker
eubelen
anufakturen

"DE VAKMAN"

Oat ik lid benvan de

NlvA

29,95 p.m.
39,95 p~m .

Zakelijke dienstbaarheid met dat
persoonlijke trekje van de vrije
andernemer, die de tijd, de takt
en het geduld kan apbrengen am
te IUisteren, uit te leggen, na te
.plulzen en daelmatig te
advisersn. En'-die bovendien op
dat haagst angelukkige mament
sr is, om u te helpsn.
Julst dan,

.I~.I c4ssurantiekantoor
~ R.H.J van Schaik

!III

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

tl"U'fl~tl"
8\J ,,0£ 'I ~~

KLinENBAND

in 12 verschillende uitvoeringen

CAMPING
ARTIKELEN
zoals haringen,
windschermen,
scheerlijnen etc.
(M.i.v. 1-4)

Loop vrijblijvend
eens binnen!
TEVENS DEALER
CAMPING GAZ

3 leden Euphonia Meerkerk
gedecoreerd
MEERKERK Tijdens het zeer goed geslaagd
concert dat EuphoRia, o.l.v. Jan Brons., vrijdag j.l. in
Meerkerk gaf, zij" 3 ledeo_ gedecoreerd. te weten:
D. Kieboom, wegens 50 jaar-. C. v.d. Grijn. wegens 56
jaar- en C. Speyer wegens 60 jaar lidmaatschap bij de
afdeljog muziek.
De secretaris van" de afd. Zuid-Holland van de K.N.F.

speldde. Kieboom de gotiden K.N.F.-speld op en reikte
v.d. Grijn de K.N.F. oorkonde uit.
Daar men bij de K.N.F. bij meer dan 50 jaar
lidmaatschap "geen speldenregen meeT kent, ontving
Speyer een K.N.F. tinnen bord met inscriptie op een
houteo standaard.
Voorzitter Frans v.d. Heiden, overhandigde namens
Euphonia v.d. Grijn een kadobon en Speyer en
Kieboom een verzilverde hierpul met inscriptie.
Aan deze avond werkten ook mee de drumband 0.1. v.
Harry v.d. Berg, een jeugdorkest en de boerenkapel.

lANDROLLEN
WEIDESLEPEN
LANDHEKKEN

gelrokken en op hefinrichting

uit voorraad leverbaar

BANO

ConstruCUewerllen
Noordzijde 90
Noordeloos
tel. 01838-2311
plaats van de toegestane 5 kampeereenheden per
boerenerf. Overeen heel jaar bezien is er in Nederland
geen capaciteitsprobleem voor kampeerders', aldus
van den Berg.
Over de algemene kampeerproblematiek en de
ontstane noodtoestand -zal deze uitzending gaan en zal
hoogstwaarschijnlijk vrijdagavond 25 maart worden
uitgezonde:n.

De nieuwste
Benschop-bundel!
1~96

"'~ '0\1-., I .'

Bakkerij AlOOg bakte ze
weer bruin !
MEERKERK - Steeds meer verenigingen gaan er
toe over met hun leden eens een kijkje te gaan nemen in
plaatselijke bedrijven.

Na de gebruikelijke koffie met gebak liet men eerst een
video-film zien oVer het ontstaan van brood.
Hiema volgde een rondleiding. Na afloop hiervan kon
menvragen stellen, waarvan een dankbaar gebruik
gemaakt werd.
Beladen met stokbrood en. broodjes gingen de dames
van de N.B.P. hiema voldaan huiswaarts.

De neutrale Bond van Plattelandsvrouwen, afd.
Meerkerk, wilde weI eens in de keuken van Gebr.
Alling kijken.

Oak zij hadden ondervonden dat bij de Gebr. A !ting
het ambachte!ijke hoag in het vaanJe! van hun
prachtige brood- en banketbakkerij staat.

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING

De TROS en de SVR
MEERKERK Wie vorig.e week maandag het
kantoor van de SVR zou zijn binnengestapt zou zijn
gestuit op de medewerkerS aan het- programma
Kieskeurigvan· Wim Bosboom van de Tros.
Aanleiding tot dit intervieuw was de noodkreet van de
voorzitter van de S VR -de heer Wim van den Berg

geslaakt in een vergadering van los van de SVR
staande Zeeuwse kampeerboeren (VEKABO).
'Er is onvoldoende -kampeertuimte in Zeeland en het
Provinciaal bestuur zou er goed aan doen een
overlegorgaan van vertegenwoordigers van provincie,.
gemeenten. VVV's, Recron en kampeerboeren in het
leV-en te roepen om aan de dreigende problemen in de
zomermaanden het hoofd te kunnen bieden.
De SVR wit in de zomermaanden minimaal 15 in

UW WARME BAKKER
Gorinchemseslraal 22 - Meerkerk - Tel. 1248
Dam 8 - Ameide - Tel. 1456
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In de lente geeft u loch ook uw !
huis een
I
.
schoonmaak- of i
opknapbeurt?
i•
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Elektrotechnisch Bureau

•

(Landelijk erkend)

i•
:

I
..

Bent u toe aan een nieuwe lamp?

II

Kom dan vrijblijvend onze sortering bezichtigen.
Wij hebben voor elke plaats de juiste lamp.
•

•
•
;

:

II

Ook 'dvoor elektrische
huishoudelijke apparaten,
t
TV
1
ge UI sappara uur en
.

J V h
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. er oeven, Ie e oon 18 - 1614
D. Hartkoorn, lelefoon 01836 - 1232
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Uitlaten
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Sanden

I
I
I

Schokdempers

I

1e kwallteit. Gratis montage I

I
I
I

20/50",{, kortl:'lg I

,

Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt

I
I
I
I

Aile merken.

,
I

I

VIABAND B.V.,
VIANEN HOFPLEIN6 1

L_

---------------TELEFOON 03473 - 71507-75006

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten

RUND· en VARKENSVLEES ull elgen
slachterlj
iVoorbouten. achterbouten en halve
varkens).
Gralis klaargemaakl - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

Voor een goede

gebruikte auto
mel Bovag-garanlie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak
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Eim de Groot b.v.
Tel. 01836 - 1402

~

BUVAG
:rE KOOP:
Ford Taunus Kombi
1976-1977-1978-1980
Ford Taunus, 4 drs. 1979
Ford Taunus, 2 drs. 1980
Granada Coupe 2800
1974
Ford Fiesla 1100 Bravo
1982

_

ADVERTEER IN
DE WEGWIJZER

Zonnige voeten
voor zomerse dagen.

ZfSiJ{
sserw allnl en
~Ill\:'eerenlanden
,d' om d'
Vi...• " onm\sbate 9 oorz.\en ",an
..

Dlt b

Het \s"

\ogen ~\~~Z~ E.ngelS
rans,

meest

p\aats en d"eens staan

""£II

Zonnig en zomers, zo ziet de
nieuwe Helioform voorjaars/zomerkollektie er uit. En daar zullen uw voeten
aileen maar plezier van hebben.
Omdat Helioform-schoenen van
huis uit nu eenmaal pure voet-verwenners zijn, die ook de ogen strelef.l.

Bij Helioform zijn mode en komfon een paar.
SCHOENENHUIS

"CHAMPINO"
Dorpsplein 6 - 4231 SA Meerkerk
Telefoon 01837 - 2300

Verlichtingsaktie
Wegenwachtstation •Lexmond
LEXMOND ...;Natuurlijk weet u-dat de Wegenwacht
u, helpt als'de Rood aan de man·is. Velen'onder onze
lezers zollen dit zelf ook wel.cens hebbenervaren.
Doch dat de automobilist weet dathij op hetWegen~
wachtstation in .Lexmond de volledige verlichting van
zijnautokan laten testeD· geloven wijniet!

KoninklijkeNederlandseToenstenbond

In eengesprek met de heer A.1.v.d. Reuvel, districtschef, blijkt dat:
6%

van de auto's eeii groot Verlichtingsmankement
heeft en dat men zelfs' geen '. noodreparatie kan
maken. '(Men krijgtdan een garage-advies
mee.)
10% van de auto's eeri gdede verlichtirighee.ft.
42%' va'n de auto's heeft een te getinge lichtopbrengst.
,
20% van de, auto's, heeft, vaak door, hetzelf
onct'erhoud, de lamp niet goed gemonteerd.
22% van de auto's een klein mankement heeft; dat
ter plaatse herstel4kanworden~

Wanneer' u" he't ,bovenstaande leest' dan, vraag't," u ',' zich
misschie.n af bij welke categoriebehooit mijn,aut6?
Met Wegenwachtstation te Lexmond zalu , graag
ontvangen; Voorlopig kunt uop iedere woensdag van
10.00 tot 21.00 uur uw auto-verlichting laten testen;
Om lange wachttijden, te voorkomen gelieve -u een
afspraak te maken. (Telefoon 03474-1476).

Dit alles kost u niets. Het is gratis en u behoeft zelfs
geen lid te zijn van deA.N.W.B.
Deze aktie geldt voor personenauto's, motoren en
bestelwagens (met een hoogte, tot 2.50 meter en
gewicht van max. 3500 kg.) Zelfs de stopkontaktdoos
voor de caravan wordt aan een nauwkeurig onderzoek
onderworpen.
De Wegenwacht is erniet op uit lampen te gaan
verkopen. Uw eigen reservelampen, indien nodig, kunt
u ervoor gebruiken.
Het percentage ongelukken die veroorzaakt worden
door slechte verlichting is niet groot. WeI is de ergenis
en overlast van slechte verlichting bij de automobilist
erg groat. Denk aal1 verblinding door licht van tegenliggers of auto's die achter u rijden. Vaak is de bezittet
van een auto: zelf zich daar niet van bewust.
Toch kan het zeer gevaarlijke situaties in de hand
werken.
U, kunt dit zoveel als in, uw vermogen ligt zien te
voorkomen, door eenafspraak te maken voor een
gratis keuring op woensdag te Lexmond.
Speciaal daarvoor opgeleid
verlichting dan inspecteren.

personeel

zal

uw

Bel daarom deWegenw'acht te Lexmond. tel. 03474/476.

Wanl u weel: VEILIGHEID VOOR ALLES!

Restaurant Brughuis opende
uniek zalencomplex te
Meerkerk
MEERKERK - Vrijdag 11 maart j.l. werd in bijzijn
van ruim 100 genodigden het nieuwe zalencomplex
van restaurant Brughuis officieel gecJp"ml.

'Het gemeentebestuur van. Meerkerk is blij verrast en
verwonderd overiloveel ondernemersgeest en durf.
Vanzelfsprekend juichen wij. zulke initiatieyen van
hai'te~toeen waarnlogelijk kURt U op ooze mede-werking reke~eIl" aldusburgemeester den Breejen, die
na zijn:,toespraak uitgenodigd werd de prachtige bel
aande bar te luideo waarna aan aile gaste" champagne
aangeboden wertt

met aanvragen van mensen die van plan zijn hun
vakantie dit jaar in Nederland door te brengen. Ook
waren er veel verzoeken -vail seizoenkampeerders die
het dit keer dithter bij huis willen zoeken of de hoge
tarieven van de grote vaak luxe campings niet meer
kunnen opbrengen.
Verder blijkt de belangstelling voor een vakantie op de
boerder[;, het huren yan een caravan ofeen huisje bij de
boerderij flink te zijn toegenomen. Deze vooral bij
families "'met kleine kindereil geliefde vakantievorm
heeft de SVRvorig jaar .aanhaar servicepakket
toegevoegd.. De SVR beschikt over ruim roo adressen
van' agrariers; fruittelers e.d. die een deel van de
boerderij, een caravan of een huisje verhuren.

SVR werkt samen met Grontmij bij landschapsverjraafng
In samenwerking met de GRONTMlJ heeft de
Stichting Vrije Recreatie vorig jaar henst de ruim 700
geregistreerde z.g.n. kampeerboeren opgewekt 'gebruik te maken van een bijdrageregeling landschapsverzorging. Deze subsidieregeling garandeert
vergoeding door de overheid van 40 a 50% van de
beplantingskosten, inclusief grondbewerking en het
inplanten van bomen enstruiken.

In een ongeloofIijk korte, spanlle tijds zijn de
nieuwbouwplannen van restaurant Brughuis, Tolstraat 34 te Meerkerk, gerealiseerd.
Het horecabedrijf heeft een ware gedaanteverwisseling ondergaan.
In nog geen acht weken tijd heeft de aannemer met de
onderaannemers een gigantische prestatie geleverd.
Een prachtig zalencomplex van IOx35 mete~ met een
prachtig uitzicht op het Merwedekanaal, door een
vouw\Vand· te scheiden, een sfeervolle bar en· een
verplaa:tsbaar, uit 3 delen bestaand podium.

heeft men een halfjaa.flijkse 'agenda laten ontwerpen
en drukken. Deze kunt u aanvragen en gratis
verkrijgen.
Tijdens de open-huisdagen heeft het aan belangstelling niet ontbroken, Iedereen. was vol. bewondering
over de sfeervoJIe verbouwing. en de grote aanwinst
voor niet aIleen de heer en mevrouw van der PlaatVink, maar ook voor Meerkerk!

'Kamperen bij de boer" werd vele jaren bemoeilijkt
door bezwaren als "tenten en·. caravans zijn een
ontsiering van het landschap'. De SVR hanteert sinds
haar oprichting eigen richtIijnen om mini-campings
ruimer in het groen te zetten. Eerder rekende de SVR
uit dat door haar initiatief meer groen aan het
landschap werd toegevoegd dan er verdween door
bijv. premies van de Europese Gemeenschap voor het
rooien van boomgaarden.
Door het initiatief in samenwerking met de Grontmij
hoopt de SVR een nieuwe bijdrage te' hebben geleverd
aan haar streven dat het' 'kamperen bij de boer' aIs
recreatievorm het landschap geen schade hoeft te
berokkenen.

De vloer bestaat' uit marmeren tegels, terwijl de
wanden en plafond bekleedzijn met velourtapijt.
In de zaal is een aparte Juchtventilatie aangebracht.
Het restaurant en· de zalen bereikt men nu via een
aparte, zeer ruime en sfeervolle hal.
Via een "lud'ieke toog bereikt men nu het restaurant. De
zeer .ruime 'keuken.bestaat uit 3 delen, te weten een
keuken.voorwarmeg'erechten, een keuken 'voor' koude
gerechtenen een spoeIkeuken. Bovendien heeft men
een eigen wasinrichting.
Restaurant Brughuis is hierdoor nog meer ingericht
voor recepties met aansluitende familiediners, familiereiinies, afscheidsdiners van dagtochten of buitenlandse reizen, zakelijke diners enz.

Modeshow bij Gaby in
Meerkerk
MEERKERK
Woensdagavond 23 maart organiseerde Gaby Mode in Restaurant Brughuis te
Meerkerk voor een uitverkochte zaaI een unieke
modeshow.

Het Brughuis heeft haar acceptabeleprijzen kunnen
handhaven door haar veelheid van aktiviteiten
waarvoor steeds een optimale personeelsbezetting
vereist is.
Voor vergaderingen of bijeenkomsten en familiediners is er de smaakvolle Soosruimte voor 16
personen. Het restaurant voor 50 tot 60 personen is nn
geheel af te sluiten. Een zaal voor 100 en een zaal voor
150 personen of een grote zaal voor 300 personen.
Vanaf heden schenkt men heerlijk, helder Heirieken
Bier rechtstreeks van tank tot pomp.
3 tanks a 1000 liter bier wordt op constante
temperatuurgehouden.
Nieuw voor" Brughuis is ook haar evenementenmaandagenda,
Iedere maand vindt er op een vastgestelde datum
tijden's een weekend een expositie plaats. Daarvoor

Recordjaar voor
kampeerboeren
MEERKERK - Vit een representatieve steekproef is
de Stichting Vrije Recreatie (SVR) gebleken dat vorig
jaar naar schatting ]05.000 Nederlanders' en buitenlanders hun vakantie of vrije weekeinden doorbrachten op een mini-camping van de SVR of' een
boerderij. Dat is vergeleken met het jaar daarvoor
(48.000 kampeerders) een mime VERDUBBELING.
Vooral· tijdens de vakantiemaanden was er een extra
toeloop, meer zelfs dan werd verwacht. Op de' SVRmini-campings in de Randstad was vele weken sprake
van ]00% bezetting.

Opvallend ;was de toegenomen belan8stelling oit het
buiten/and, vooral Duitsland, en Be1gle, maar ook uit
Frankrijk en zelfs Scandinavie~ In aantal steeg het
buitenlands aandeel in" de SVR~tatistiek met bijna
450%. VooraI het tentkamperen nam emorm toe.
Veel scho/en, jeugdverenigingene.d. richttenvorig
jaar op. SVR-mini-campings een vakantiekamp in.
Andere jeugdgroepen kozen het ,SVR·bivak voor bijv.
educatieve weekeinden.

Bij SVR is kampeerseizoen a/ hegonnen
Voor de Stichting Vrije Recreatie .('kamperen bij. de
boer') is' het nieuwe' kampeerseizoen administratief al
begonnen rond .de kerstdagen.. Het SVR-kantoor in
Meerkerk (een ruime stacaravan!) werd overstroomd

Onder leiding van Irene Welter showden de mannequins de nieuwste modellen voorjaarsmode' 1983, van
bekende merken zoals: Oui, Claire Dabry; Miss
Lagotte, Suku-8an, Fischer Fashion en vele andere
modehuizen.

NERGENS MEER KEUS EN DEZE MERKEN NERGENS GOEDKOPER !

* TRIPPER

* T-SHIRTS

* WRANGLER
* BALL
* CLARK
** LOIS
LEE COOPER

* SWEAT-SHIRTS
* PULLOVERS
* POLO SHIRTS
* SPENCERS
* OVERHEMDEN

* WALLlJS

ENORME KEUS IN:
JEANS
* TUiNBROEKEN
* STRAK MODEL
* WIJD MODEL
* 7/8 PIJP

*
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