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SPAKENBURG - Ja, u leest het goed! luderdaad is de aItijd vriendelijke vishandelaar Peter Korlaar de
zoon van het Petekind van wijlen koninging Wilhelmina. .
Doordathij zich ~ij()ns intervieuw Iiet ontvallen dat zijn oudste dochter op paleis Soestdijk in de keoken
ging helpen wekte~it onzellielllVsgierigheid op en kwam het onderstaande verhaaI erllit dat wij met steeds
meer verhazing en,plezier n()teerden.

V'tshoiu1elam Peter Korlimr
zoon van Petekind van wijlen

koninging Wilhelmina

De bedoeling'was .eigeruijk over Korlaar eeo kart
artikeltje te,sc~rijven inverbandmet,het feit dat hij
oak .zat~rdags"op,.de, ~meid~se, marktging staan.
Dezein hart.,e~ni~ren37darige Spakenburgerdie met
2 vis-verkoop~agens:, '. rijdt , is, in, ,ooze omgeving" geen
onbekende. -Staanplaatsen in Asperen, Heukelum,
Arkel, Meerk~rK, Ameide, :s Gravel.nd, Kortenhoef,
Nie,uwegein.· en,.-den: Dungen, behoren' tot ,Korlaar's
afzetgebiedenen voorziet,hij vao'zijn prima viswaren;
Ook Peter, js, het vergaanzoals de andere ':130 vis
handelaren inhet:'viscentrum",Spakenourg;' Jezelf
moeten,bewijzen om op eigen benen zakeri te kunnen
drijven;-AIs:12-jarige jQngen'met zijn:vader mee; kreeg
in iederehand een'emmermet 100 haringenen moest
deze' op s~raat uitventten" . "', ' '
Na de' lagere ,school,' naar' de,' ambachtschool en" I jaar
werkzaamop een:architectenbureau met als -resultaat:
dathetbloed kruiplwaarhet nietgaan kan,en hij toch
ook de vishandel. inging. Eerst een 2e~hands

driewielerauto, daama een 2e-hands auto-ombouw
winkelwagen en nu rnet2 prachtige naar deeisen d,es
tijds ingerichte, ver~oopviswagens.
Peter Korlaar"koopt al; zijn vis zelf 01'" de visafs1ag te

{i:~'::;"

Spakellburg waar iedere dag _verse aanvoer is. Hij
bewerkt de vis,zelfr Dit, alles wordt.in 'zijn eigen vishal
op het, industrieterrein verwerkt. , ,
Het hele gezin Korlaar werkt mee. Zijn,vrouw
minimaal, 2 dagen-- per week en zijn 3 .~ochters

's' avonds en zaterdags. De oudste dochter gaat"-werken
in de keuken y.nhe! p.leis Soestdijk:
Hoe deze relatie tot ',' stand kwam leest u in -"het
onderstaande. ,
14januari 1916 we~d ,Peter's moeder~'geboren.tijdens

,de'geboorte:waser-in Spakenburg'een "Yate:rsnood:en
het gezin moost het kleine huisjeaan de haven verlaten
wegens het onder water, lopen. In- deze nacht werd
Peter's" moeder'.geboren. Men bezat niets."meer)',geen
wiegje, geenbabykleertjes e.d;
Een dag later kwam wijlen konirigin"Wilhelmina 'op
werkbezoek en hoorde dat er geen mensen verdronken
waren, maar dat :er wel.een,~eisjegeboren was.
Toen de koningin dit hoorde: ging zij bij de familie
Vedder direct op bezoek .en stond zlj er op datzij
petemoeder zou worden." " ,", ',' ' ',.",", -
Natuurlijk'vond dit eenvoudige vissersge~in in 1916 dit
niet biJhun, stand ,horen, want zoiets konroch'niet

Vader. Vedder gaf zijn kind op de gemeentesecretarie
echter aileen aan als Aartje.
Toen koninging Wilhelmina die dag kleertjes en een
wieg. bracht informeerde zijnaar, de naam en was
verwonderd dat zij niet vernoemd, was. Toen begrepen
de gelukkige ouders pas dat het gemeend was en kreeg
de moeder van Peter alsnog de namenWilhelmina
Aartje en werd dit op de secretarie'" veranderd.
Sindsdien wordt zij" in Spakenburg' vaak "Aartje
konil1ginne~e~ genoel11~~
Zola,ng Aartje nietgetrol.i'Wd, wasbracht~.e koningin
steeds zelf tegen de· Kerstdagen ,nieuwe kleren,
schoeisel en, speelgoed.,; , ' -
Toen Wilhelmilla i\artje, trouwde met, vishandelaar

. Korlaar bleef de band bestaan en" wer~ ,traditiegetrouw
ook ieder jaar weer door de koniI!gin zelf klee~~es ,en
spee1goed e.d. gebracht.. Steeds enige. dagen voor
Kerst., Dit I?ersoonlijke bezCJek deed de ,koninging tot
haar .6?e 'Jaar. Darna kwam,,' altijd, een van de
hofdames: Pit;, duurde •tot .koningin., Wilhelmina
overleed;
Peter Korlaa'r',~al1de' bezoekell,' van de koningin zi~h
nog ,goedherImer~n;, Hij zal,toch eeri. van de ,weinige
Nederlanders':zijn.'die toende 'koninginde 3jarige.
Peter een. VQ~tl><:l1 gaf .. en hij. deze .eigenlijk niet wild<::
h~~ben ereentraptegengafen d~ bal deh,oedvan haar
hoofddeedvallen; Dit was eenvrolijk incident die:de
koni,ngin al'lachend ol1derging~

':l)ij':', de, .begrafenis ·.·van koningil1Wilhelmina had
:mo'eder Korlaar ookeenpersoonlijke uitnodiging. De
bandenmet het koningshuis zijn wei erg groot. Ook nu
nog..'Als ereen' koninklijk .... bezoek aan Spakenbilrg
gebraclit .wordt, zoals; vorige maand ·de·· vlo.otschouw
t.g.v. ;;het6OQ'jarig bestaan. van Spakerlburg(Prinses
Margriet en haar man)'dan hiedt· Wilhelmina.· Aartje
~,()rlaar-Vedde~ de koninkJijke gasten·bloemen' aan,'

Dat ooze vishandelaar lC._orlaar. speciale banden vge1t
met ons,Oranjehuis is.begrijpelijk. ." •...' ..' It'

Zijn vaderi~. hofleverancier en levert op Ilet paleis.· de
vis.
Wellicht dat later Peter ook nog ,hofleverancier.· wordt.
Hijzal dit. zeker probere~ denken. wij,.want zijn. devies
blijft eet meer vis, voedzaam en gfZond.

8e A.Y.V.A.-sportweek1983
AMEII)E- De A.V.V.A.-sportweekwordt ge
organiseerd van zaterdag 18 juni, tim vrijdag 24 juni
1983, voor de verkiezing van .Sportman en
Sportvrouw .van Ameide en Tienhoven, met vele
sportieve onderdelen.

Voor de jeugd van 9 tim 12 en van 13 tim 16 jaar is er
weeJ;,4e;,Tour, 4e l'Ameide". -:.e;', . :j,,':;::':': .';.'

De wedstrijdenvoor' het' wielrenneri:begiriI1en:voor de
jongstegroep om 18.15 uuren voordeolldere groep
am ±18.45 .uur. .•• : .
De:,wedstrijden voor sportman/sportvrouw beginnen
om 19.30 uur. Teyens zal er geprobeerd worden am
voor.eengroepdames van, 25 jaar en-,ouder eenapart
klassement te maken.-
Op .de slotavond ial ,ereen, .dan1iaVOfldin 'r Spant, zijn,
waar, deelnemers ,aan d(':', sportweek gratis .. toegang
hebben.

Vaarwaarden' vaar deeiname:
a. Voor' "'dee1mime' aaride wedstrijden:sport1tianl

sportvroU\v dient mens resp. 17'jaaren' 15 jaar:6f
ouder te Z1Jn.

b. Het inschrijfgelcl. bedraagt f 10,- vogr seni6ren'en
f 7,50 Yoor junioren (tim 16 jaar). •.•. . . ..

c. Inschrijving 'staat aileen open: voor ',inwoners van
. Ameide en Tienhoven;

d. Aile 'deelnemers .dieneri zicheen .. half'. uur;' VOOf
aanvang te meldim:,bij de :administtatie
Spant.



De kaash()er{ie.~: Waar II'as de kaas? Dl' Sjl'iks, hiJddl'n llr"iX £'en,oliekan hi! ::ic'h.

Groots
O.V,M. voetbal festijn

MEERKERK - Ook ditjaar heef! de O.V.M. in
samenwerking met S.V.,M. voae de derde keer haar
voetbaltournooi gehoudeil. "
Oit jaar, was het tournooi: uitgebreid met.2 ploegen', n.1.
van 8 naar 10 ploegen.:-De "ploegen' die dit- jaar
meededen waren: O.V.M. M Gebc'. Alting - Schep Kaas
Cafe Rest. Brughuis ., A.C, de Groot. - B,oildsspa.ar
bank ~ Waterleiding - A.e.'restaurant ;;."Gemeente en'-
Avento. ,."

Het gehele tournooi [s zeer sporti,ef" verlopen.
bchoudens 'een cokel incidentje. _dar moel- 'worde'il
toegeschrcven aan de nervositeit van --de spelers. Er'
moet weI gezegd worden dat elk jaar het tourn'o'6i
steeds"'sportiever- wordt en oak gezelliger. zodat men
dkaar Jaat voetballen en dat is juist hetgecn dat .de
D.V.M. cn S.V.M. met het tournooi voar ogen
hebben. Het tournooi is gespecld in twee poules 7.Odat
na een aantal wedstrijden de standen. konden worden
opgemaakt. 1\a veel strijd. verdriet en neugde
kwamen er de volgende standen uit:

Poule A:
I~ Avento
2. Watcrleiding
3. Gebr: Alting
4. AC. restaurant
5. Schep Ki!':is

Poule 8:
I. Bondsspaarbank
2. Cafe Restaurant Brughuis
3. AC. de Groot
4. Gemeentc
5. a.V.M.

Zodat de grote finale gespecld gaat worden door
Avento tcgen de BondsspC!arbank. Wie de sportivi
leitsprijs gaat 'Yirinen is nog niet bekend aangezien er
nog enkde wedstrijden gespeeld mocten worden. maar
daar informeren wij u nog over.
Ee'n gr'ote happening was de wedstrijd am de ge en IDe
plaats tussen Schep Kaas en D.V.M .. want deze twee
ploegen kwamcn in hun nieuwste kleding op het veld.
n.L, de D.V.M. als sjciks en Sehep Kaas <lIs eehte
boeren. Hct pUbliek enspelers .waren wild, enthousiast.
De uitslag werd een winst voor O.V.M. met de cijfers
~-7.

Een uitsbg' om van te smullen met zutk aanvallend
voetbal. ?:clfs zo -.erg. dat, een verdediger van de
D.V.M., (Sj. van Rooy) .zijn gelegenheidskeeper G.J.
van Veen. met een grandioos schot versehalktc. 20 l-iet
u dus.- 'een D.V.M. tournooi om van te smullen. Het
smullen van zulke tournooien kan aileen maar
doorgaan als er enkele mensen 7jjn die zich daarvoor
inzetten. Namens de o'rganisatie denken wij aan de
anonieme mensen zoals een Kees de Jong en Cor Bot
voor het, terrein. Gerrit Versluis VOOI" het schoon
houden van ,de ,klecdkamers en het maaien van het n:ld
en Johan van del" Leun voor de overige werkjes. Kees
Bot voor de' ballen' en· ga "1.0 maar door.
U l.iet dus een stuk voctbalplczier ,welke led! \"(1Or.
tijdens en na de wedstrijden waar ceil ieder met \'eel
genoegen aan terug denkt. Vooral de vier mensen die
dit hebben georgifniseerd n.1. G.J. \'an Veen en J. \'an
de Berg namens de 'O.V.M: en S. Doorn en J.
ScherpenzeeI namens de S.V.M.
Mellsen. ,een unick gebeuren dat aileen kan met de
hulp van', iedereen die de sport een warm hart
toedraagJ. Dit ,ja,ar was er voor het eerst een
goaltjesdief en dat was Nic() Verkerk van Avento. hij
was onbetwist de beste schutter dit jaar.
ZCJ:als U 7.iet. een D.V.M, tournooi om nooit te

\'ergeten.. De orgdilisatie zit ·nu a] weer ·in .de
\'oorbereiding van volgend jaar,: omdat er ,weer twee
ploegen bij gaan komen~ welke dat zijn houden wij nog
geheim voor·volgend jaaL want· dIn we doorgaan staat
als een paal, -hoven water. zegt de enthousiaste
organisatie (O,V.M .. - S;V.M.) .

_Ais slot:--van', dJt. gttt'A#lo'ze O.\,:);·r 'tour-iiooibcdankt
de organisatie: 'aliI;:: ~ pl(Jygbegelciders~ kantinchclpcrs.
publiek en ,__ mH~e~.~rkers .voor dit· groots . voetbal
gebeurcn:)n eei\pl,aa,ts' als Meerkerk.' waarin een klein
dorp groot kan __ zijn: Een, ieder' tot. volgend jaar en
nogmaals'bedanki.' '

Burgerlijke stand Ameide
april 1983

Geboren:
3 april.' Schinkei. Pjor.zvR. Schinkel en J.M. de
Gans. Hoepmakersstraat 17. /4 april: den Hartog.
Maria Wilhelmina Teuntje. dv'S.J.J. den Hartog en
W.· ElzeIingen. Hoepmakersstraat 25. 23 april'
Delforge. Alexander Roderick. zv B. Delforge en W.
Lans. Zouwendijk 2b. 25 april: Dlokland. Jacob
Cornelis Pleun, zv c.P. Blokland en A.K.J. van der
Zijden, Molenstraat 43.

Overleden:
/ april: van Gelderen, Jan ev A van del' Ham; Ameide,
J ..W. _van Puttestraat 10. overl. te Ameide. 8·-april·
Verwolf. Adriana wv A van Merkerk. Ameide. Pr~
Marijkeweg 34. overI. te Utrecht. IO april: de With,
Neeltje WY_- A van Mever. Ameide, Pc. Marijkeweg 34.
overl. te Waalwijk. /3 april: de Groot. Maria ev G.
Roodhorst. Ameide. Pr. Marijkeweg 34, over!. te

Gorinchem. 22 ·april: Bos, Barbera wv; AA
Dijksman. Ameide, Pr. Marijkeweg 34, overl. te
Ameide.

Getrouwd:
22 april: van den. Berg.' Gerrit, 24 jr. wonende te
Nieuwpoort en Lakerveld, Adrie, 22 jr. wonende te
Ameide.

GEM E E N T E T I EN H 0 V E N

Overleden:
16 april' Wierks, Johannis, 22-2-1914, te Tienhoven,

_overt te Tienhoven.

MEERKERK

Geboren:
4 april: Stefan, Alexander zv G.J. Versluis·, en ,c.L.
Smlesing. Elzensingel 13, Mee.rkerk. 2 .apri/:,Jan Jacob
zv J.H. Baars en M.E. den Hartog, Kon. Juliana-

straar' 19, Meerkerk. 6 apdl: te Gorinchem: Robin zv
J.L. Boom en, P.F., Meije'r, Prinses Beatrixstraat}2,
Meerkerk. 9 .april:'te ·Utrecht Ingrid dv:W. van .Eck en
A.M. Haanstra:" Koningin JUlian~straat,6;"Meerkerk.

Getrouwd:
8 april~ Poelen. Walter Michiel Anton", 23 jr., wonende
te Utrecht, en" van '.-der Leun, Adriana Johanna, 21 jr.,
wonende te Meerkerk. 22 april: de Bruin" Cornelis
Antonie, 21jr., woneJide te Leerbroek en de Stigter,
Annigje,- 20· jr., wonende' te Leerbroek.. 22, april" van
Middelkoop. ,Camelis, 32, jr-., wonende'. te '~Goudriaan

en, de Jong, Neeltje 'Cornelia; ..25 jr.• ' wonende te
Meerkerk. 8 april: te Leerdam:, Hakkesteegt, Marius
Robert, 24,jr. I , wonende te'Meerkerk en de.:Vreugd,
Jannie, 23 jr.• wonende' 'teo Leerdam.'" -29 april: te
Ameide:' van Vulpen, Dirk,- 27', -jr., wonende te
Meerkerk en Vuurens, -Leentje, 20 jr., wonende' _te
Ameide.

Overleden:
5 apri/:·Bogaard, Teunis, 92 jr., wonende. te Meerkerk,
Zouwendijk 19. ".{", '



10 en 11 juniGrote Witgoeden"erwarmings sho""

DIIBIKKER
Zouwendijk'123 Meerkerk 'Telefbon01837 -1249

DEZE SHOW STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN ENERGIE aESPAREN!

Tijdensdeze show kunt u uwoude lek~endedirpvriezetil'1ruilen tegen een hoge prijs. Met GRATIS een
KrupsVACUMPAK t.w.v. 1J5,~, waarl11ee u de ruimte in u diepvriezer optimaal benut.

Tentoongesteldst~an: "
wasautomaten/afwljsautomaten/droo9"
trotnmels/droogkasten/centrifugesl
afzuigkappen/gasfornuizen/koelkastenl
diepvriezers/stofzuigers/zonnebanken

Effectief
energie sparen

ALLE APPARATEN ZIJN EXTRA AFGEPRIJSII. IEDEREBEZOEKER KRIJGT GRATIS EEN CONSUMPTIE AANGEBOOEN!

Wiltu een eerlijk en d~skundig advies, br~ng dan UIiV G.E.B
rekeningmee! Ter p/aatse wordt dan berekelid wat u kunt
besparen en opwelke manier.

C.V.-ketels Show~prirnellr
Hoog"Rendement C.V.-ketels (besparing 23 - 30%) Een geheelkomplete badkamer,Sphinx,

"arrnt.~rug""illning :ent.. volled,ige ,g.~rantie voo,r de spe,Ciale prijs8,99'','
Speciaal VO()f b<>wderijen en andere bedrijven welke veer warmte . Exc/usiefmontage' . ".
producereri· en warm water verbruiken (besparing' zeer aan-

,zienlijk!) ~(Een beperkt aantal spec/aal ~an deze keus) .', .. ' . , '

RegelaplJaridllur
Voorenergiebesparing , van' 30-. 40% (zeer betaalbaar· in
aanschaf)

Warrnwater-toestellen
Gey~rs' boilerS, hoog rendementTHERM boiler (minimale
opwarmtijd)

Luchtverwarrning - air-conditioning - luchtVer
ve~illg(enke' debetere type)

Doe-het-zell,er
COMPLETE bouwpakketteri, uitgebreide voorlichting, advies
begeleiding tijdens de aanleg (kosteloos)

Zonne-energie eveneens geheel in bedrijf (voor zwembaden en warmwalervoorziening)

Hoge Giessen 19 - HOORNAAR - Telefoon 01838 - 1635

LANDELlJK ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF AANGESLOTEN BIJ DE ORG. VAN HET G.E.B.

. 'GOED ONDERHOUD' gasapparatuur.

: ,'," ,Een te~m vanzeer deskundige mensen staan voor u klaar voor advies en voorlichting.
A,TTENTIE: SHOWADRES ZOUWENDIJK 123, MEERKERK (bij firma D. Bikker)

" Openingslijden: Vrijdag 10 jun; van 09,00 - 21.00 uur, zalerdag 11 jun; van 09.00 - 16,00 uur,



A11leideliint Wegl'vijzerbokaal
AMEIIlE/fIENHOVEN: - .Heteerste lustr~mvai1 'Ilet toumooi om de Wegwijzel'b()kaalis'niet helemaal
zonder probIemen verJopen.Nadat er in de eerste week van dit tournooi al wedstrijden n,oesten worden afgelast
wegens het slechte weer, viel oak de oorspronkelijkefinaledagjnhetw~ter. Tochkon de org~nisatie maandag 3~

mei Da afloop van de finalewedstrijden het tournooi geslaagd ".oernen., _, i, '...".".. '::'_.':: :;,':

Het zat tournooileider Bas Rikkers bepaald niet mee. Na een w~ek_met veel regenknapte hetweervrijdag 27 m'ei
aardig op. Er werd zelfs die ayood nog een tournooi afgewerkt-op sportpark .,Meihoven'" De finaledag beloofde
dus een groat succes te worden, zeker toen· het zaterdagRlorgen maoi droog weer bleek te zijn.. De wedstrijden om
de vijfde, zesde , zevende en achtste plaats gingen dan ook om een uur van start. in de hoop dat het hele
programma normaal afgewerkt zou kunnen worden.

Maar dat viel vies tegen.Na ongeveereen uur voet.b~L

staakte scheidsrechter Leidsman. die op veld A de
wedstrijd om de vijfde'en' zesde ,plaats tussen
Lekvogels en Groot-Ammers floot. het duelwegens
cen complete wolkbreuk. De stand wastoenl~I.en

verder:voetballen' leekyrijwel.onITIogelijk;:,Vijf
minuten.late.r.staakte ook scheidsrechter v.d. Poelop
veldBde ,wedstrijd. Hierging het om de,strijd 0ITide
zevend~·. en<achtste "plaats tuss~n. '. Brederodes ··en
H.S.S.C. '61, waarbij H.S.S.c. '61 met 1-0 voorstond.

AI snel hierna besliste de organisatie...dat .de
wedstrijden definitief niet uitgespeeld kunnen worden.
Of de fi.nale'endestrijd'om de derde envierde.plaats
door. zouden:.:kunnehgaan. lOU om half vier besIist
worden.. ,
Inmid:~:els,~on'hettoch.Vrij talrijk opgekomen publiek
gaan' :':genieten van de touwtrekwedstrijden, die, ter
opluistering van dit tournooi waren georganiseerd.
Zes prominent~,ploegen uit •. de.omtrek .mo:hte~.. g~~~
trekken,voor wat ze waar~ waren. De arena \Vas wei
wat glad; maar er werd :'toch besloten. datde
wedstrijd~n,:do()~,gang.~o,nden vinden. Na enkele
wedstrijden,:,bleke~,.-.er'. tw~e ploegen,:z.waarfayoriet te
zijn~,H(}o'g~~I()kland' .en Meerk,erk,:. ·Ii~ten. '. duid~m~
zien. dat?eo, ITieer ervaring.hadden opgeqaandllnde
overig~,tellPts;:r()£h lieten; ook '~e, andere.achttall~n,
zich niet:,o'~pet~igd.", en, brachten: doe .vele trairiings~

arbeid .vaak'goe~ ..·.· inpra~tij~ .. AIl~n thuisclubAmeide'
stelde,wat.·',t~leur,:'Aa,J;1 he~,' einde·van de ... wed~trijden
bleekd,e:,~orma.tie' v,an:"H~nny;' Mesker;niet een:' poije',
gewonneri te hebben; 'De::spannit1gs~ee.g,:t~n.t0I'.}()en
de twee giganten zichvoor hun onderiinge duekgereed;
maakten. Dit was tevens ook de laatste wedstrijd. en
beide teams waren nog ongeslagen. Naeen spek
taculaire strijd eindigdeditduel echter onbeslist; zodat
de bez()e~ers z,ich op .. ll1()ch~en· gaan .maken .vo.o~ ,een
beslissingswedstrijd./ Deze,,'~erd~:toch, in het'voor~eel:

van H,oog-BIo~~nd:'b¢s!ist":~<lardoor:deze' kllappe
ploeg zi~~,:de.trotse .winnaar- yandit"to,urnooi ." mocht
noemen..•.. ,Ook:<m,oest}~rno,g-' e~n' beslissingswedstrijd
getro~ken\\Vbrd,en"t~ss~n:Hoornaar: ,en,(}oudria<in;' die
beide" op'vijf ·.·.punten· 'waren: uitgekomen;. ··hiertrok
Goudriaan aan het kortste eind. De:,. complete
eindstand was als voIgt:

I. Hoog-Blokland 9 pm.. 2. Meel"kerk. 9 pm..
3. Hoornaar 5 pm.. 4. Goudl'iaan 5pm.. 5. Nieull'
POOl'! / Langerak 2 pm.. '6.' Ameide 0 pm.

Grote teleursteIling voor het publiek was de
afgelasting van de twee nog resterende wedstrijden.
Besloten werd om deze naar maatlCiagavo!1d te ver
schuiven; omdat de veld,en }()chonbespe~lbaar bleken
te zijn. VoorzitterKlaas vanOort van de v.v. Ameide
ging daarom maar over tot de prijsuitreiking. in de
kantine. ,De touwtrekploegen werden harteJijk
'~~~,ankt,:voor:hunaanwezigheid en hun getoonde

inzet.. waarna de coachesiedereen envelopp~ met
inhoudin. ontvangst,moc~tennemen~ Tevens werden
de: laatste vier prijlen.voor het::.tournooi' om, ,de
Wegwijlerbokaal uitgereikt. .. De stan~en, zoalsdie,o~

het . score:bo~,~ stonden."op",het'mo01~nt d,at,.de
wedstrijd~n, __·gestaakt:"werden;<war~nvoor ··.~e,eind;,.

klassering beslisse:nd.· Hierdoor moest er, toch nog
gelootworden tussenLekvogeIse~.9ro'ot-Am01e,rs.

()01datdaar· de stand I~I ... was·.geblevell;:Lekvogel~w<ls
de gelukkige. e:n verdi~nde daarmee de vijfde plaats;
Groot;,.Ammers;' H.S.S~C. '61 en de teleurstellende.
Brederodesvolgden.

Maandagavond 30 mei" bleek al gauw een goede keus.
Heerlijk voorjaarsweer met daarbij een voorzichtig
doorbrekend zonnetje zorgden plotseling voo'r'ideale
omstaVdigheden. De leiding kOIl. dan ook opgelucht
adem halen; Het werd zelfs echt gezellig toenbleek: dat
wederom vele mensen de weg naar .. Meihoven"
hadden wetente vinden.

De, strijd om de ··derde en vierde plaats.::giOg· tussen
Meerkerk enStedoco.Meerkerk bleek sterk door
combinatie:s. waardoor ze in deze sportieve wedstrijd
toteen, regelmatige 3-0 konden komen. Hoornaar
moestmetee:n:,Vierde plaatsgenoegen nemen~,

End'an .definai~?>Ee'n:'verrassend tot in de finale
doorgedrq ngen":S treefker:k moest he,t. opn~ITien: tegen
th.uisSll1b,:A01eide.',-dat,::,i~ de laatste tien'wedstrijden
sle:cht\,~ell:.nederlaag .had moeten incasseren. De
wedstrijd: verliep.. in ;de eerste helft .vrij tam. met w~t
klei~e,:'kansjes,aan,'beide;\_kanten. Streefkerk was toch

"iet's', ·gevaa.rlijker.,.maar:-'keeper ~iek Jerlouw .. van
Ameide kon d.m.v. enkele. schiuerende' re'ddingen de
nul voor. zijn_ ploeg vasthouden. -

Na.de rust .,Rego~. A,me:i~e wat. m~er llan,~~~t.~ingel1,.,pit
resuIteerdt .'. na::0llgevee:r· .• ee:n:: kwartier '~ne:e:n .....dcielpunt
van' .• J'iliek ..•.·.~tigter;'. waatdoor,·Ameide.. 0p',:],.(»~wa.ITi.,·.pe
ve:rder' .-,.goed,--Jeidetlde . scheidsre~hter<·.:G~eITimen'

'verzuim4e.kort .daaro'p •.•·de: alweer,goed.dciorg~brokeri
Niek )itigter ,<·een penalty ..te<.gev~n;; ,tqen deze
onreglementair,in het zestien-meter-'gebied ,werd'
neergelegd~; Qithieldecht,er weI de. ,spannin~, jn de,
wedstrijd, zeker toen 'het 'leuk combmerende
Streefkerk een paar aardige,'kans~n, kreeg.. Een
afmaker bleek echter in de ploeg niet aanwezig.
Aanvoerder Ton de Kruyk van' 'Ameide besliste een
kwartier voor tijd de wedstrijd, door naeen kort
genomen,vrije .. trap, de· bal jnde" rechtet.benedenho~k

te knallen. Het bleef 2-0, ondanks de opgelegde kansen
die Streefkerknog kreeg;

De'prijsl,lit'reiking' konna .. aflbop 'traditiegetfouw'weer
buiten plaatsyinden. Voorzitter van. Oort maakte. daar
dan ook dankbaar gebruik van. In de eerste plaats
bedan~te: hijtoernooileider; Bas ••. Rikkers VOOr ~et:.vele

werk.i,\·at hij: verrlcht .' had>' Ond~riks".,aetegensiagell
was het tournooi. mede dankzij hem tot een goed einde
gebracht. Vervolgens,werden de heren de Jong.
I,.eidsman. Gremmen en v.d. ('oel b~dankt ,,:oor hun
voortreffelijke. :leiding. waarna ook,Je E.n.B.o. in de
bloemetjes werd gezet.
Nadat de aanvoerders vanStedoco (vierde). Meerkerk
(derde) en Streefkerk (tweede) door de voorzitter
persoonlijk werden bedankt. reikte de heer Crezee als
mede-organisator en. zoals van OOft opmerkte;
geestelijke vader van de Wegwijlerbokaal. de eerste
prijs~it aan de aanvoerder van Ameide.

Grote Haag was toch wei. wie de sportiviteitsprijs in
()ntvangstzou mogen nemen~ He:t, klassement:,hlervoor
'Nas, gedurende,hettournooin~uwkeurig, bijgehouden
door de,heren scheidsrechters;· die naiede,re wedstrijd
eenpuntenlijst hadden moeten invullen. Uit de
bekendmaking van de punten voIgde, dat er door aile
ploegen op leer sportieve wijze was gestreden. Met het
minimaIe ve'rschilvan' een punt op de'nummer twee.
Meerkerk.. mocht Ameide zich ,als :winnaar ,van deze
prijs beschouwen; de dubbel was voor de thuisclub.

Voorzitter van Oort sloot de avond af met de
opmerking. dat erondanks alle·tegenslagen toch van
een zeer· geslaagd tournooi gesproken kon worden.
wat.·niet in de laatste"plaats te danken was'geweest aun
de sponsors. By· hoopte dan ook;dat dit ,gezellige
streekgebeuren,ook<volgend jaarweer plaats zou
vinden'.

Bejaardencomite Meerkerk
MEERKERK··- Het'comite dankt'de bevolking,van
Meerkerk zeer hartelijk in hun spontane bijdrage.
voor het houden van' de jaarlijkse bejaardenreis.

De bej~ardenreis op 15 juni wordt mede mogelijk
gemaakt door. sponsoring van:

Advocaat; ·boekhandeI
Gebr. Alling; bakkerijen
Avento;' caravans
W.T. v.d: Berg; S.V.R.
D. Bikker; wasmachinesj koelkasten etc.
Gebr. van Es;timmerfabriek
Goed en Goedkoophal
Fa. Hakkesteegt; automobielbedrijf
Rabobank Meerkerk
Fa. van TU~I;,au~.?mobiel~edrijf
Gillis Versluis;·oude metiden
Regio,marl<t~n de_With..<.,:>

r~· ,V<lI1,'H~gZ~~.i:\f()~~dge~e'driJE",' ::,;>,' .:•.:::,,:~__ '. '

V~na( •;.~e7.e:, .'plaa'ts,: danken, ~ij;:"aue:;s'W:)oSb~S'; heel
hartelijK';mede"namens alle,deelneTe_rs':aall:~e:r~i,~:
U,~uI1t:',zich:~~g.opgevenyoor:c1~:.·.reis ·:t()t-uit~r1ijk
zaterdag 1'I juni bij 'Wim de Lee~w.Pr..Marijkeweg

29. Meerkerk. tel. 1502.

Weekend dieriSt
huiS3rtse11

Ame'ide. Arkel. Giessenburg. Hoornaar, Meerkerk,
Nieuwpoorten Noordeloos. .' '. '
D~ weekenddienstbegint vrijdagavolld 6 uur en
eindigt zondagavond"12 uur. Aanvraag voor visites
gaarne voor J0 uur 's morgens en spreekuurbezoek na'
telefonische afspraak.

Juni 1983:
1O.;.12:'Albadaen de Vries. Kentie en Hulseribek.
17-19: van Es en Wilschut. KruithoL
24-26:. Boot.Eenin~.

Juli 1983: .
1-3:' Albada en de Vries. Keritie en Hulsenbek.'
8-11: Boot. Eenink.
15-17:van Es'en Wilschut. Trouwborst .. ,
22-24:'Albada ende Vries. Kentie en Hulsenbek.
29-31: Bool. Eeniok,

PraktijkadresSen:
van .Es/\\lilsChut:.R.ijsk~de 2,. Meerkerk; tel. 01837-

. 1300, . ..... .. ..•••.• ... . . •...
Boot; Neerpolderseweg '5, OIess'enburg,::;',tet 01845-
120~: .... •••. • .•.• . ' ... .... •. .<
Eenink, Voorstraat 4, Ameide, tel. 01836-1210.
Kentie/Hulsenbek; Vuurkruidstraar d4, J\iieuwpoort,
tel. 01843 - 1468. .
Krllithof,Noordzijde 33, Noordeloos, tel. 01838-1307.
Trouwborst~ Hoge Giessen 18, Hoornaar, tel. 01838
1855.

,:Albadajde Vries, Sta~ionsweg 25, Arkel, tel. 01831
1219.

ALARMNUMMERS:

Brandweer: 078 - J33333
Politie: 078 - J66166



Kado'sdieVader
natuurlijk aanspreken

Uvv
barbeq uesp'~c.ial ist

hoof! voorudiyersesoortenvlees en I:>arbeque
specialiteiten,houts~ool, aanmaakb)okjes, tangenenz.

Verhuur van barbeque, ookvoorgrote pllrtijlm

(~~:~,
DRAGER VAN DE GOUDEN SLAGERSRING

EEN WORSTMAKER VAN HUIS UIT

Da's tach tegeef?
19juni

Plantendag
(Vaderdag)

De gehele week op aile groene planten

10% KORTING
Nu een extra groot, groen en goed assortiment!

vindt u ook bij

_ .... 0 .. '<1 ....•.......•..
0

-•..••.• ,

• I I I
,

In onze zaak is het nu fijn winkelen!

Wij bol.Jwen da.nO'ok:

Waaram?

Wilt u meer welen: vraag, V r ij b I ij v end, infichtingen bij:

HERENKAPSALON

TEUSOVERGAAUW
Toistraat 4 - Meerkerk - Tel. 01837 - 2683

BCB.~lt~~~·;¥BRQII.W

at~~~~zoYeH
. VanafDINSDAG.14 juni

is onze nieuweHERENKAPSALON

in de Tolstraat4in. MEERKERK geopend!

Onze haarverzorging:
voor jong en oud
naard.e mode van .deze tijd
steeds aktueel
ook voor mensen die aan huis gebonden zijn
u belt; wij komen

Openingstijden
dinsdag tim donderdag 8.15 - 18.00 uur
vrijdag 8.15 c 21.00 uur
zaterdag 7.30 - 15.00 uur
maandag op telefonische afspraak bij mensen
dieaan huis gebonden zijn
don.derdag afspraakdag

Openingsattentie Yoor. iedere klant!
Ook voor SHAMPOO, SCHEERMESJES, LOTION e.d.
kunt u bijonsterecht!
Graag tot ziens in onze salon of bij u thuis!

Met HOUTSKELETBOUW:
"bete'Yionenvoor (mlnder van) je
goode geld

BOUW- EN AANN.MIJ. VAN VLIET B.V.
Hoge'oYa~rd,l-,"~,0;elde,7 'Tel. 01836 M 1544

Woo'nhuls Bram van Vliet, Morenstraat37 - Telefoon 01836 - fe09
, ','.",,';,:

specialislen in "houlskelelbouw"

- Vee/betera warmte-lsola'tle'{grote besparing op stook-
koslen)! .••

~ '~13ter~ ge_lui~s~js'()latie(Uhoort' uw buren haasl nooit)
~""KortE!bOUwtijdjrninderrente,veri.ies)
- Qroge en schone bouwrnE!thqpE!(gezond en prettig)
- Kwafitatief uitstekend(giadenslrak afgewerkl)

"met SlmeerciiriSOlaa, 8 rvarlng In houl en bouwen~'
(Oqk,metervari!1Q,intraditipneelbouwen, wat we oak
nu nog doen)

- Elks woning"in'elk~:af~~ti,~~":Tetelke'lndeling,

volgens:" ,"':','"""...',
- Voordellge Btandaard ontwerpen,

of ,
'-eendoor u zelfverzorgdplan

Enondankswat u wellicht dankt of gehoord hebt een:

,;. Onderhoudsvrije·en brandveilige bouwmethode
- Zender beperkingenvoormodel'en afmetingen

m================
~1l7



Om Ie kijken:

Ameide Lichtstat/1983
Een stad aan de Lekviert feest

Zoals u ziet eenfeestprogfamma Yoor.Ameide Lichtstad 1983 wat uit dcgrondverf is
maar waar de glans 01' aangebracht wordt door u van 26 augustus tl m 3 september.
Voor suggesties, ideeen, vragen en reaktieskunt ualtijd terecht bij het bestuur wat we
bij deze nog eens aan u yoorstellen: .

Voorzitter: ,G.. de Vroome, tel. 1277, Secrelaris.' A.H. de
Kruyk, tel. 2094, Penningmeester: P.e. vanezessen, tel. 1317,
T.Terlou"', tel. 1219, J. van Middelkoop, tel. 1913, D.
Hartkoorn, tel. 1232, G. Kersbergen, tel. 1562, W. den
OudsteIl, tel. 1649, R.Mulder, tel. 1954.

Ve~l sucees _VDor _een ieder die hli.'al aktief bezig is met _de
voorbereidingen van Ameide Lichtstad 1983 en aan diegene
die nog aktief gaan worden.

Sfichfing.de, TII·aal{ Anlhachtel1,
Essdlehaan 9d. 5282 J K Roxlel
fel£~fooll 04111S· 721S2/

AMEIDE- Vrijdag2!mei,Yrerd'door de heer M.~.
Streefk~rk, .de .•.. sleutels'?verhan~igd, aan de bewoners
vaneen ·zestal woningen "aan De'Hoef. Het echtpaar.J;
Diepe~horst.Verhey waren· de '.' eerste die de sleutelsin
ontvan~stnamen.

Deze twee geboren en getogen ,Ameidenaren ruild~n

hun "huis in Groot-Ammers voor een premie A
koopwoning. .Deze' woningen'zijn:zeer ruim van opzet
en behoren tot de nog betaalbare categorie woningen.
Daar:er. nog voldoende grondbeschikbaar is in
Ameide. hoopt-, de.directie van Aannemersbedrijf
Streefkerk dat meerdere' toewijzingen uit Den Haag:
snel lUlien afkomen, zodat zij met dit type premie:
woningen kan doorbouwen.

Oplevering eerste blok van
6 woningendoordirektie

Aanh. bedr. Streetkerk b.v.

gebouwd. ,R.~ind ~enhermetisc~, afsltiitbare \!uurhaard
bouwdemenal z()'n '1500jaar;~leden een dikke muur
VEln steen or !e~m; pit.werd verfraaidmet schotels of
tegels en zo 'on!stonden de,.~erstetegelkachels. Het
groteYoo~deeI.\-'an deze,zeerzuinig~:hou'tkachels is dat·'-..
ze- gewQ<lnlijk _sl~chts, e:en~ oftw~,~m<:lal, per dag worden
gestookt"en:da~ nogslechts..g~~ur~I]de een uur.. De
tempe~aturen i.l1 ,de.,vuurhaard .Jdpen hie-rbij zeer hoog
op.,:d9?rdat_~~',:\vaunt,e::niet direk~_-:_aan-de buitenlucht
wordt.:afgegevep.. :rna,ar ""or~t, opgeslagen in de
()rnringendes't~¢n~',of betonmassa. De opgezamelde
'wa~m~e in' de )90.:,kg. of soms weI tot 1500 kg steen.
worc:ltdan gedure:rde de: ,heledag uitgestraald.
Deze' I11~nier;:~·~n, verwarmen geeft in de stilstaande
lucht >in'.heLvertrek een aangename stralingswarmte,
welkehet bestvergeleken kan worden met die van een
muur die na een zomerse dag ·s. avonds nog heerlijk
zijn warmte uitstraald.

Hoewel 'het ongeveer een Uu'r dJurt 'voordat de
tegelkachel lijn warn)t,e begint af te stralen zijn de
\:oordelen voor een-(:h~rgelijke'kachel leer groot:
L ·ee-nh,ou.tverbrui~;:van TO tot 15 kg per dag. waarbij

, aUe' soori,efl afvalhout, takkebossen e.d. gebruikt
kunnen worden.

2. ~e laagst .' mogelijke luchtverontreiniging voor'
houtges,tookte kachels~

3. slechtseeJ:l~ oftweemaal per dag stoken gedurende
een UUL -waarna men geen omkijken meer heeft
naar dekachel.
eerl'. g~zol)~" .woonklimaat. claar.een tegelkachel
doo~'zijrr"stralingswarm~e:.;'7.~lfs, bij temperaturen
yan, .15~':(: 'al: aangenaamaanvoeit. Daarbij geeft
stralingswarmte in tegenstelling tot konvektie geen
stofwervelingen" in huis.-Vele longpatienteno stellen
dit hooglijk op prijs.

5. Het huishoeft niet ..dichtge"isoleerd" te worden,
omdat stralingswarmte niet, door de kicrcn
ontsnapr

6. Eentegelkachel isdoordat deze spcciaal voor de
klant gebouwd' wbrdt, of wei., op de traditioncle
wijze, orin cen kostenbesparende elementenbouw.
een uniek ,en dekoraticf middelpunt in de woning.

Ht;:t .bouwell:. van een goede tege,lkachel vergt vee!
ervanngen IS het werk van ambachtellJkc SpeClalisten,
welkeook wat betreft de inpassingin'uw intericur goed
kunnen adviseren.
Tegetkachels vaderen in prijs van ca:/1500.- voor cen
bijverwarming tot zo'n / 6000.'",'y{)or gcmetseldc

,kachels. voorzien van de mooiste, tegcltableau's.

Infor'inatie over tegelkachels kurit-u krijgcn bij:
Frans Til4enteKelkachelhoult·.
Prin.w-nwacla 1S9. 4233 EV A mehle.
rell:!(Wn 01831S- /895.

wordt genoemd.. 'Dat in deze" kachels aIleen hout of
kalen gestookt _magen wordei) mag als algemeen
bekend worden geacht, zekernu instituten als TNO
middels testell- hebben apngetoonddat.,bij onjuist
sto}(en een, ernstige luchtvero~treiniging k~n worden
veroorzaakt.< Vit diverse testenis gebleken dat hout
het beste verbrand kan worden bi}:: zeer lioge
teI11peratu.ren" waarbij dan ged.acht moet wordeil aan
temperaturen van 900 tot lIOO? C. Dit blijkt aIleen
mogelijk in/de -z~er goede metale[l kachels en' in aile
goede -tegelkachels. __ Daarbij heeft de tegelkachel,o()k
nog een aantalvoordelen boveneen metalen kachel.
Wat is I1U eigenlijk een tegelkachel.ofka9he:lofer~

Dit. type ,kachel is een van de eerste ,kachelsdie.werdel1

Oranjevereniging "Bea/rix",
ok/ief vaar uw en, ons plezier.

De. Ameidese Muziekvereniging; Drumband~,'koren en Acc:ordeonvereniging
tijdens. de opening vrijdag 26 augustus enhetfeestconcert dinsdagavond 30
augustus.
De bekende Jennifers tiener- en jeugdkoren uit lI.idderkerk m.m.v. Renate
H~emskerk 01' maandagavon~ 2911ugustus in de Herv0.rmde Kerk in Ameide.
Een optreden van de', Koninklijke Militaire Kapel 01' zaterdagmiddag 3
septernber.
H9t jeugdtheater Huppel-de-pup.
Deboerenkapel bij het boerenbal 01' de streekavond 31 augustus.
Een groot artiest9npalet\Vat we nog even geheim houden..
Kortom van alles' te horen~ Dus korn luisteren!

***

*
*

*

*

*

**

*
**

*
*

Allereerst de verlichting, in straten. pleinen, tuinen en aan gebouwen~

De expositievan foto's en dia's van \I()()rga~nde Oranjefee~ten.

De expositie van oudheidkundige Vondslenuil Ameldese>en Tienhovense grond,
aangevuld'mel prenlen en geschriflen uit het rijke Termeise verleden. (Voor
vragen ~. Mulder, tel. 1954). ••... . .'. ." ....••... , "" . .' ,.
De groteexpositie van de Rljksvoorlichtingsdienst over de Luchtmacht.
De voetbalwedstrijd;tusse" eenstreekdftal e.neen militair. elftal" plaats: Sportpark
"Meihoven" in Tienhoven 01' woensdag 31 augustus.
De touwtrekwedstrijden voor dames en heren 01' het Burg. Wesselsveld. We
wachten nog 01' een damesploeg voor woensdagavond 31 augustus. Wedstrijd,
leiding H.e. Mesker, tel. 1787.
De grootste Braderie zaterdagmiddag en avond 3 september. waar u natuurlijl(
ook kunt kopen.
Het Tobbedansen, opgave 't IJzerwinkeltje, tel. 1277.
E.H.B.O.-wedstrijden zaterdagmiddag 27 augustus.
Kortom van alles te zien. Dus kom kijicen!_

Om Ie fuisleren:·

Ondal)ks regen en kou gaal de organisatie van Ameide Lichlslad 1983, geslaag door.
Ais., gevolg van hel slechle •weerzijn de werkzaamheden aan' versiering .en verlichling
waarschijnlijk in. ~.en n"g. hoger lempo voortgezel.
Wanl dal weel een ie~er"Het draail allemaal om de verlichling van Ameide". ,
Ameide heeft geen feeslprogramma waar wal versieringbijgemaakl wordl. Nee, Ameide
heef! eenprachlige verlichling en maakl daar. een fe'C'telijkprogramma bij,

'En wal dal programma zo a1lemaal Ie doen, Ie kijken of Ie luisleren brengt voigt hierna:

Omle doen:. ...), ',' ' , ..•.•.' ,'.* Een wagen makcnvoor de allegorische opiocht.op z!,lerqag 27 aug. Aanmelding
voor deelname: 't IJzerwinkellje,leL 1277. .* Een boerenpakop gaan lOeken voor her boerenblll 01' woensdagavond.31
augustus. . .. ... __< _ _ _ _. _._ _ .-.---. ._,* U en uw bekenden opgeven voor de reUnie 01' zalerdagmiddag 'en avond 27
augustus, via Oranjevereniging "Bealrix", poslbus 29,4233 ZG Ameide. .* Tijdens hel feesl eenvaartochl maken, met uileraard een daarvoor geschikle
boot, 01' de Lek. .* Een rit maken met de paardentram.* U opgeven voor hel "Tobbedansen" donderdagavond I sepletljber. (Aile nodige
veiligheidsmaalregelen worden gelroffen).* Lid worden van de Oranjevereniging "Bealrix" voor.f 5,- per jaar, opgave P. van
Zessen,leL 1317; A. de Kruyk, leL2094.
Kortohivan allestedoen. Dus doell!

De tegeJkachel.wilif steeds
meer terrein

AMEIDE - Nu de laatste jaren aile brandstoffen
Oink wat duurder geworden zijn, waarbij hout zeker
geen uitzondering vormt, is het van groot belang om
zuinig met deze ?r~nds;~o~en:om tegaa~~:_., _._.' ,' __~__
Naast de gas- en' __-olie" gestookte -- haarden e.ho,centrale
verwarmingen bezit een grate grgep mensen, alof niet
gebruikt voor bijverwarming, een opell" haardof een
houtkachel, welke·-- ;vaak onterecht ..allesbrander"
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nag slechts

TIPSvoor VADERDAG
Aile labaksartikelen / Velesoorten after-shave / loop elc.

Spelleljes (geduld spelleljes) / Yalhzee / Kaarten elc:
Kop- en scholels, event. mel vaderteksl / Lederwaren

(Portemonee's,porleteuilles elc.) / lonnebrillen
lelts snorrekammen en borslels en nog veel meer voor

vader.

U ziel, dus keusle.bver om voor Vader Ie slagen en daarbij:
u krijgl een persoonlijk advies, als u zegl en denkl van hij

heeft alles!

1
premie A-koopwoning

.met het hoogste
subsidiebedrag

.. ..,.:..... ,:.-;- .. ::. -:.:.: -::-'.:.::: .-.....•,

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

AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK B.V.
Paramasiebaan 4a
Postbus 27 Ameide
Tel 01836-12690101842-1878

Ais u toch in Nieuwpoort bent is eenbezoek
aan onze winkelzeker de moeite waard.

Wij hebben voor u e~n grote sOrtering
streekuitgaVElll'

Ook zijn wij ruim gesorteerdin
grammofoonplaten en muziekcassettes

ladere donderdag van 10 - 13 uur en
zaterdag van 9 - 12 uur staan wij opde Dam te

Ameide.

lederedag fijnenieuwe malse Haringen en
eerste kwaliteit warm gebakken vis,

M A A N DAGMO R G ENG E S LOT E N

Vishandel

PETER KORLAAR
Palingweg 11, Spakenburg
Tel. 03499 - 2375

Een geschenk voor vaderdag?
Keus genoeg bij "de Vakman"

Kom maar kijken, dan wordt kiezen
gemakkelijk

1'--.....

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

Zouwendijk 23. Meerketk,
lei. 01837-1405/03474-1916

Hooldstraat 36

2965 AL N,euwpoorl
01843 - 2394 b g.g 1830

AUTOMOBIELBED~IJF.

ElM DE GROOr
Industrieweg 4. - Arnelde

~Een zonnig
,kado
voorvader

Laat door ons een

'zonnedak"
monteren in zijn auto. ,

Bel voor een afspraak: telefoon 01836 - 1402



krijgt zeer rnoderne morte/centrale in /war nieuwl! vestiging

Qlld"'t\.lllejdenaar
Peter de Groot voelt zich

geheel Antilliaan

~
j~~~~~:~~~ Een olijk"kiJke'l1de·.• Peter de Groot.de Antilliaansezon. is 3 weken in

voor familiebezoek.
Acht jaar geleden emigreerde hij met zijn vrouw naar
de Antillen waar hij circa' 0. jaar geleden als
dienstplichtig .marinier (l\1'P') gouverneur' Dr. Ben
Lei'tho bewaakt. had~, I)eze'donlcergebruinde politie
man de Groot, met een. C':Iracao'5 accent pratend, ,is
een bescheiden en vlotte verteller.

betonmortel en de wateryoorziening voor de
betonihortel.
2eetage:'een- \'erdeeletage met o,a. een waterweegbak,
3e etage' waarop 6 bunkers met weegbak zijn gebouwd
Yoor de diwfse soorten zand. grind en cement.
4e etage met Yerdelingssysteem \"oor de 6 \"oorraad
bunkers:

Er isergfunktioneel gebouwd. niles naar eigen
inzichten en' ideeen,
Het systeem is geheel nieu\\-". Dooreigen labora
toriumonderzoek bepaalt men zelfde 'metIgsels. Er
zijn er .yele tientallen. Afhanke1ijk YLIn de b ....aliteit \"<111
het' zand en grilld en' de ge\Taagde sOOft betonmorte!,'
Ove~,enigew.eken hoopt men met de fabricage te
beginnen,

Ais dienstplichtig marinier !-teeft hij een specia'ie
opleiding bij de militaire politie genoten. Heeft toen
circa een jaar als M.P,-er opCuracao gediend. Heeft
daar zijn vrouw Esther leren kennen en beiden zijn na
afloop vanzijn dienstverband naar. Nederland terug
gekeerd.
Zijn in Nederland getrouwd en hebben bijna een jaar
op Aaksterve!d gewoond. Peter werkend als timmer
man. en Estherals,.· gediplomeer~ :aP.Qt~ekersassistente.
Zowel Peter. als .. Esther \,erI~pgden ,weer naar het
zonni,ge Carai'bische' eiland;',' ",Op •.... de bonnefooi
vertrokken zij.
Peter solliciteerde.lJij het,korpspolitie Ned. Antillen,
Hij 'voldced eerst. niet aan de gestelde eisen wegens :te
weinig' vooropleidin'g.... Dit bracht hem er toe
gedurende 4 maanden, ,keihard dag en nacht'te
studerenen bijles~en.te ri~menop·Mavo/Havo niveau.
In 1975 voldeed hij aan die eisenen ging toen 15
maanden in opleiding. Als derde van de klas van I8
slaagde hij. Van de 32 vakken had hij vijf vakken met
ceo' 7 en de rest 8 en 9. In het buitendistrict waar hij
gestationeerd".\\,erd:.',dee~:::;hij:,::l11et, .een collega veel
r~herc~e-wer~.,.,:,,""!te~~,ns'}:l),e,,\y~m.~~qe,n.. werd hij
o\,ergeplaatst::~a.~r': het"~oof~gebi)llW ..·.... van de Cura
caose. reche~he:alwC\ar::~ij c;moIlwnteelo::a.ls burger
rechercheur, :werkzaam__ :is" en .... tevens .belas,t met de
opleiding van pas afgestudeerde politiemensen.

Ais oud-bouwvakker,,·heeft: hij ·zelf een bungalow
gebouwd waar .. hij .. metyrouw ... Esther en. 3 jarige
dochter SabrinCl",e~.:,d~,,,8,'!Iaanden.oude: zoon. Peter
Alexander:.·.~eel:fijh"::~R:o;l1~;.Hijzelf vindt de' bevolking
inNede:rlapd·erg.y~ranaerd;;:__ ZoaJs .,hij zegt: "opvallend
is 'dCl!<je:de\'{armte,~I1: spontaniteit",hier direct mist, die
juist,: op'de:~n.tillen)ITlet z'n Zuid~Amerikaanse,invloed

er~ grooLis~,Merr~eeft:"hier erg materieel, je vindthier
,mmder begrip ,,'.O.qr:elkaar". -
Enyervolgt hij::....C\I~:j~':)~ts niet uit je hart geeft dan
moet-je,~l.C\t'dC\Clr:n;aI.C\ten~Jedoet daar iets zonder een
tegenprestatie::Je:'ye~achten; J~,bent altijd welkom, je
wordt daar opgevallgen. ook desocial~,a(~~_~~,den:zijn
daar:kleiner... -: ""::::;:.:,
I~be:n,door de Zuid-Amerik<lans~ invloed en do;or het
g~Ioof, dat ik gevonden hebyeel.positiever' .gaan
denken. Een vaste. uitdrukking als,.mefl·groetis: tot
morgen; met Gods .wil";
Peter 'de. Grootz'n werk bestaat dus vaak uit het
oplpssen va.n:misdaden. ·..·Hij. komt· daardoorvaak .in
aanraking met totaal ontredderde ·personen. "Wij
hebbellhetais gezin erg fijnenik~()u,gro/lg:willen dat
anderen '.·zich ook gelukkig ,voelen~Je'moet je eigen
,gey()e~en;i uiten. ell je dan verplaats¢pin.de ander. Je
n:t~t:ne'niet:sc~<l.men om.je tot (Jodte wenden, In
iedere misdadiger zit toch nog w~l ietsgoeds,
Ieder z'n roepingen taak is ommensFn,te helpen",
aldus rechercheur Peter de Groot, die wij vanaf deze
plaats weer een behouden thuisreis wensen.

3juni 1983.
De laatsle
Centrale op haven =(in
niet de prelligste J!e'we<e51.

beton op de plaats van bestemming zijn. anders loopt
de kwaliteit terug".
Alswe. naar de nieuwe vestiging rijden; alwaar nlen
9vere,enpaar weken hoopt te kunnen. gaa~
produceren.· .. en over. hetterrein naar' de nieuwe
Centrale in aanbouw lopen dan komt de ware van
Dam naar voren,
Een man die met vedenthousiasme over 7.ijn nieuwe
Betonmorte!centrale praat en dan blijkt ons dat. hij
diverse· .nieuwe technische technieken volgens voor
schriften' van ijkwezen en andere instanties in l.ijn
nieuwe installatie heeft moeten laten inbouwen,
In de graansector kent men wei de schijfelevator. maar
bij de betonfabricageis het nog nimmer toegepast.
Deze elevator voert het. zand en grind naar6 vOj)rraad
bunkers: De Centmle bestaat uit 4 etage's;:'te.~eterr, Ie
etage de betonmolen waar 7.and.,grind'·.en···.cement
gemengd wordt en een stoomketelyoorverwasmde

Nu heen meneen sttik terrein gekocht van
betonfabriek De Boer..Met: eigen personeel heeft men
eerst een. nieuwe beschoeilng aan .de waterkant
aangebracht. Ook de keerwanden van Jx LIS m,'; elk2
ton wegend, heeft men voor de diverse opslagvak,ken
zelfgemaakt. evenals depetonvloeren.

,:En vervolgt hij: ..we hebben een'raarbed~ijf.llletvele
pieken, van eind oktober tot eind maart weinig te doen
en dan komt alles ineeris bij elkaar. Je weet nooitof j~
morgen iets te doen· hebt. De ene dag zet jesomsAx
zoveel om als de andere dag. Onzecalculatie kunnen
we pas opmaken op basis van jaarornzet.

Ons product, is aan afstand gebonden. dat is een
bepaald nadeel, want jezit dan in een soort dwangbuis.
Een bepaalde tijd na het stbrten in de auto moet het

Betonmortelcentrale De Lek

De Betonmortelcentrale De Lek. opgericht 29-5-1965.
huurde de grond aan de haven van de gemeente
Nieuwpoort. Zeven jaar geleden . werd •..... de,huur
opgezegd. De. geme~ntewilde deze grond (begrijpelijk)
niet verkopen. Daar men wist dat· men· weg moest werd
er de laatste jaren ook weinig gelnvesteerd. Dit was een
nadeel. want de Fiscus weet je dan direkt te vinden.
..We moesten aan het water Jiggen. Kochten in 1979
scheepswerf van Genderen aan het Schoonho~ense

veer. Door allerlei' groeperingen werdgetmcht'ons
bedrijf te weren~'Zand.., engrindhandel'~uis kreegwel
een vergunning voar vestiging en wij niet. Drie jaar
later hebben we het terrein maar verkocht. Het heeft
onsveel geld gekost. denk aileen maar aan het
renteverlies.
Wij hadden na opzegging van het huurcontract weinig
te zeggen... Hetgemeentebestuur heeft vooronsechter
vee! begrip getoond'\aldus de heer Vdn Dam> <,:'"

NIEVWPOORT - Het is heel rnoeilijk de heer J. van
Dam, directeur van debesloten. vennootschap
betonmortelcentrale De Lek. zo ver· te krijgen dat hij
iets meer over zij" bedrijf wil vertellen i.v.m. de
aanstaande verhuizinluithet ,st.•.• adje. Nie..u,wpoo.rtna~r
het Schoonhovense veer. ' '" ','"
Het siert dele 53-jarige.,integere zakenman, '._. die een
investering pleegt van' rUhtl twee' ~iljoen _. gulden•. ,_~at
hij zich mede hierdoor niet op de voorgrond 'wil
plaatsen, wars van publiciteit is en niet aangekeken wil
worden alsof hij iets bijzonders aan het doeu is.
Zools hij zelf zegt: .,Ondernemen is durven. Waar, blijf
je als niemand meer iets durftte ondernement Ik laat
de moed niet zakken. Ais er geen echte ondernemers
meer zijn dan worden we ontwikkelingsland. Ik doe
aileen maar m'n plicht".
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LEUKE BUREAU

ARTIKELEN .
Balpennen
'Vul ' Vulpotloden. penn' ,, Ben, V/ltstiften

oekensteunen '
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Een Polaroid zonnebril
voor Vaderdag.

e·s· "e:m"..: i :,' .', "-

..: ) . .
i

f

LEUKE,
SPANNENDE
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Annie oosterbroek- us.

NIET ENKEl ROZEN

Tot 30 jiJni 1983: . '1490

•. Geen 29,90 maar



vanaf 18.95

Husqvarna bas-
.' - ,

en taludmaaiers

Husqvarna 36 A motorzeis
Een- seml'pro!essionele mOlorzeis waa<in aile goede eigenschappan Vall de HllSQoarna
prolessionele modaUen zUn'oe"",!'k'l. De:sP~Cia:a1 onlworpen sl,UUrbl>O~ is verSlalbaar
oooralll! voorkomende wark~aamhede'n.Oe,,Husqoa,ma 36 R is ge'makkelrlk Ie gebruiken
en dlH..illingen worden doelmallggedampl, wal helwerken aanz;enliJk min<:lervermoeialld
maakt De Husqoarna 36 R wordl compleel geleverd mel'hel'professionele draagslef.
De afbeeldlng loonl u de SCaridinavischa uil"""rlng.

,

Waarschuwing
·SCHOUW

Zorg dat u
op tijd klaar bent

• .'. .f'. ,"

De'Husqvarna bos::enlaludmaaiers zijn speciaal beSle'md voorde
pr.ofessionele' en semi-pr6fessionele gebruikers. Het,.ziin geen
verbouwde rnotorzagen. met:· ean:- aangebouwde aandrijfas met
zaagb1ad,.san het elnd" D_e'_Husqv~ma bog.. enlfiludmaaiers zjin
speciaal ont,worpen voor lang; ~waar-_en hard werk. Ze,hebben een
ergonomisch'e vormgeving'en een uiters! ho.oQ-vermogen.
Geen wonder dalde andere motorzaagfabrikanten de'Hus,qvarna's
probere" Ie kopi~ren.Husqvl:irna offreert u tevens aen uitgebreide
keus aan :_~_t,Ilp- eir,;aanbpu,wsh.lkken, van zaagblad.tol aen aan-
bouwfniea::", - " ," .

LEREN HERENMUILEN
.. ~95

vanaf ",.

SLAAPZAKKEN 39~5

LUCHTBEDDEN A 7,.50
Matras model ...

HEREN SANDALEN
Diverse modellen

HEREN POLSTASJES
ECHT LEER

TRETORN
TENNISBALLEN
Doos van 6 stuks,
wit of geel,
Vm 18 - 6 -83.Q.....•.A......•95·.···

TIJDEUJK , ...

ECHT LEREN .'.
HEREN RIEME~amif 10.95

AUTOMERK SLEUTEL·
HANGERS ~anaf 5.95

. CHAMP.RD" Meerker~·
" DORPSPLEIN 5 - 6 ~ MEERKERK ~ Tel. 01837 - 2300

DUNLOP
TENNIS HALLEN
Koker Jan 3 stuks· . .16..50
Vm 18 - 6 - 83 TIJDELIJK

Adjudant Veenvliet (oUd-opp~rwachimees;tt~)/ (~,:' Ariieide, Y~h If/lr~'':'-'i972) :ij"~~gens .her:;bereik~fl :ya~, 'de :t!~
jarige leeftijd met FunctioneelJjee/tijqs O1Jtslqir(fL(J) ge$;oan.( '/i,':, <, "',, <'", ':':, :' ,~," ""',,,'--
De heer Veenvliet begon als a~ent in,'.voorts"elj"wera ve.ryolgen,s"gestationeerd in:' Ameide.,E~melo, Elburg".''1
Anne Paulowna! Callantsoog~.>Vele--' zullen.. de;+ustige in'·s)!mpathieke','heer:'-V(?i!n:vlier',nog van 'zijn Ameidese
tijd herinneren.' Zoals Veenv#et'ze(.<.,ik ",~b dls)nens gewerkt ,:en .eel}, rrze.ris",milakt.fouten~:en dat'.maakt ,het
mogelijk om met anderen te werken".-' ' . . .. ~ "~,

VerwarminglTuingereedschap

···C. 'I LAM
Bazeldijk 19 _..12:31 ZB Meerkerk - Telefoon 01837 - 1810 ~~



zakelijke ,dienstbaarheid met dat
persooiilijke trekje van de vrije
ondeinemer. die de tijd, de takt
en 'het 9~c1uld kan opbrengenom
te,luistereniuit te leggen, na te
,'pluizen,en ,doelmatig te
aciviseren.En die bovendienop •
dat hoogst ongelukkige moment
er is. om u te helpen.
Juist dan.

, .De NBvA.<Nederlandse Bond van
'Assuranliebemiddelaars. bestaat
,hu'alruim,70 jaaren dat geeft u
niet aileen een,gevoel van
veiligheid 'maar ook van
zekerheid. ,,«iLst~an voor onze
klanten klaareii dat is belangrijk
voor u. maar ook in het belang
van ons zelf;

,"RoafikBBdbenval:~d~:' .~~;;~~~~, _

I ',hebben wij hoofd en' handen "
, , ':', : volledig;vril voor,uw verc "

, , ", zeke,in'gs be'langen: Wij zijn niet
maatschappij-gebonqen maar
helpen u' de juiste keuze te
maken.

is erg belangrijk'"

vaoru
Monsieur B
SPIJKERBROEKEN

NU 49.95

De nieuwste , ' ',
HERENPANTAl.ONS
Lichtgewicht en stretch-eord

KORTING 20 GULDEN
ELMIOR,

OVERHEMDEN
,:., .' -," '.', -,
,,' ',".'.

KORTING 10 GULDEN
Voor vaderdag dus

30 GULDEN'VOORDEEL

, YOGR VADERDAG
EXTRA VOORDEEL

;' ' ".' -, "'.' - ',",", .

Kerkstraat 16
4126 RS Hei- en Boeicop
Telefoon: 03454 - 1751

Wranglereh ,Levi's

SPIJKERBROEKEN
KORTING 10 GULDEN

sfF~eflterll
MET VANDAAG DE MODEVOOR MORGEN

FRANSESTRAAT 7 -AMEIDE - TELEFOON 01836 - 1212.

eAssurantiek(1ntoor
R.H.J van Schaik,

1111

"RIKKOERT JUWELIERSBEDRIJVEN '

"', ,,3Jn't j;,ilbttbu!,~'~
'HaV~ih'_1::-. 5, '$cHoonh.'o,ven':-' ,te,':" ,o'~ 82~_2651:~:~J~'2~i .::;

"OOKBOODSCHAPPEN VIA ELEKTR. TECH. BUREAU
,VERHOEVEN'B.V. AMEIDE

Ook hebben
wij voor ualles '
voor de '
barbeque

Runderlappen
Varkenslappeil
Varkensrollade

Goulash " ,
Gehaktballen,

,half om half;en "
Hamburgers' ,

lKEURSLAGER
VAN DIJK en In.
Kerk,stra,at 14 - Meerkerk
Tel. 01837 - 1332
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Avontuurlijke
BloeSem-Molentocht

Gazelle, ereklasse.
Een fiets koop je voor jaren.

En voar je plezier! Dan denkje al
gauw aari een Gazelle. Ereklasse!

Bij ons te zieninvlil1e variaties.
Veowen jezelf mel een Gazelle.

'DE KOEKKOEK' .
,iOlstraat"9:'~~~'rkerk?tel:' 0'1B37"~ 1297

.AMEIDE/TIENiiOVEN '-. Circa 100 bejaarden oil
Ameide en Tienhovelf hebben op zaterdag 14 mei de
Blo~1II- _en Molentocht meegemaakt, welke werd
georgilmseerd door de Stichting Promotie Ameide en
Jieohoven '(SPAT) en die fi.itJln,ci~~r\Verd ondersteund
door n.a.de Ned. Middens~""'iSJl".~~~nk.

Een Pola~oidzonnebril
voorVaderdag

Nu te k~~Pbij··

,'.::<,<- , .. :., ',',"«',.' .,'." >- - "',
He(~~rtrekpu~t:-'om half tw~ -'was bij Operi'Vensters;
de eerste stopplaats was het Ooievaarsdorp bij Groot":
AtI;l,mers. ,Niet aIleen het grote aantal, maar ook de

. -acti:yiteiten', van d~ ooievaars maakten grote indruk.
- M_eL'?OUW~n-', v~n-:,;nesten en met broeden was het een
drukt~: va!i_~pela:IJ.g, -3 zeer jonge ooievaars staken juist
hun. kQi>j~s:;?_ver :-d.e rand van het nest. De tocht voerde
doot'de Waard "naar Bleskensgraaf, waar koffie" werd
gedronken, langs de .fiestsroute" Lexmond; waar de:
griem~e~ !,ij de B.oIgarijse')~l:tde e~I1. __ te moeilijke route'
voor;~,¢ bussen le.~en te.,z.:ijti ..,' ,:" ,.", ."':V.','
Met,' PCissen en',.mrt~n;<~~b,vo.orat:'dobrd~t een stevig

~;geb<;>u.""de.heer', __~n",'bo.om' wist ;om '.te buigen lukte het,
toch nog om met-.etenst,ijd- w.e~r,th:uis, te'zijn. _

',Het, 'prachtige' vooIjaarswe'er, dt';; scho.onheid van de
Alblasserwaard en de gezellige' stemming hebben
ervoor' gezorgd dat-"deelnemers;. begeleiders; w.o. een
E.H.B.O.-team en organisatoren een prachtige
rniddag.,hebben bclccfd:

Deaigebeelde matelot
is een van de model/en
waaruit u kunt kiezen.

,".' ., ' .. , '" -
• Gorinchem: Piaz,za Center, Arkelstate.· Li~erdam:Kerkstraat
.,:Ameide,::Fransestraat. Werkendam: Hoog~traa(J
• J.fssefs~fJ.in:, Benschopperstraat. Nieuwege/n: Makado Center.

Brengeenbezoek aan een Van onze zakehen
profiteer van de grandioze aanbiedingen en het
aparte matelootje,c;Jatu krijgt bij uw aankoop.*

J6nger, vitaler, zWieriger. £Em andere mode vindt u
in de geheel vernieuwde van toot fashion kol/ektie
zomer '83. In een overvloed van nieuwe ideeen.
T66naangevend. Mode van vandaag, - voor u.

Ga als herboren de zomer in met die mode
.waarmee u zich onderscheidt van anderen.
Met een zwierig geschenk, vim ons, - voor u.

" . ' , .. " ." .

.'; '< ": :

-



Als\hetft1'",no]nrnJ'IJ','LJ>'nft'1l,ode

U vind bij ons ook een uitgebreide
vrije tijds"collectie tegenaa':;urekkelijke

prijzen

Bij aankoop voor 50" of meer gratis een leuke attentie! , ,

, IDEALE REISVERZEKERING
. 'Premie per persoo" per dag

Geldend voor Europa: Combinatie A, met eigen risieo f 1,-,
zonderelgen risleof 1,50,'
Combiriatie' B: met eigen ris,ieo f 1,50, zonder eigen risieo
f 2,-, " ' " ,
Combinatie ,C: met eigen risieo f 2,50, zonder eigen risieo f 3,-,
Combinatie 0:---; r:UROPEESCHE
AUTOMOBILISTEN VERZEKE.RING •

Lidmaatschap ~,N.i.W.B. nie't nodig

Premie: exeL aanhangwagen f 25,-, ineL aanhangwagen f 35,-"

bt=~~~~r
~ Prinsengracht 2, 4233'E'.!I' Arnaide, 01836~ 1676.

- '." '. ':- :''''--,'.':'-''',''
Onze zandsehoppen zljn vervaardigd ult
1ste klas gehard staal, met aangeslepen

, snede. Ze zijn leverbaar in diverse matenen
uitvoeringen. Speciale aanbieding,:
Zandsehop 000, bruin gemoffeld, , '
i,nelusief steel. ' UITSCHIEtER

'o~"."".",, 13~

Verwarrning/Tuingeree:dschap'

C. 'I LAM
BazeldijK 19 • 4231 ZB Meerkerk -

J.W. vanPuUestraat 55

ADMINISTRATIE

T. VANKEKEM

~! KOpzarg over,
~(/ :fv~ -~\\(~~) u. boekhOudlng?'

,~ . Wij verzorgen uw dagelijkse
• administratie:voor een redelijk tarief.

Binnenkort oow met komputer verwerking.
~:e".

!11.
CD...
Ill,
~
CD
;:,

.

koper en tin .... taSsen en portemonee's

KUNSTNIJVERHEID

'RIDOLA'

'..... ~n04>iUBlq ..... UaplnJ>i ua daaz

Nu ook zilveren oorbellen
" T-shirts en topjes

MaaK voor vaderdaggeen verre reis,
bij

'RIDOLA'
kado~s in, elke prijs

Kerkstraat 2 ' , 'Ameide

.

c:
CD

Jado>i

.

c:
.~

blankhout ....
•UJ

$
c:o

I
li5
c:
CD'

§



'Mitsubischi Gold EL bruill met. 1980
Renault 5L, rood 1980
AlfasOd 1.5, 4 drs., oranje ~ 1979
Ford Fiesta 1.1 L, bruin met. :. 1979
FordTaunus 1600 L, blauw met.. 1978
Ford Escort 1.3, blauw :.' 1978
Ford Escort 1.3, aut., groen :- 1977 '.
VW Golf D, geel ~ 1979, .
Opel Kadett City, geel 1979 '
Opel Kadett 1200 coupaSR Berlinetta 1978
Opel Kadett 1200,oranje 1977
Opel Kadett 1200,blauw 1976
Opel Kadet CitY,blau,w 1976
.OpelManta1990 SR, oranje 1978
OperAscona, bruin met. .' 1978
Opel Ascona, bruin:met. ; ; 1976 .<
Opel Ascona, geel nov. 1975 . :
Toyota Calica 1600 ST, beige : 1977,' .
Austin Mini 1100 Spec., groen met. . .. . . . . . .. ; '..1978
Citroen CX diesel........... .......... nov. 1978:

Voor Vaderdag
'een heerlijke Topsalade, rijk aal1vlees,

.slecht~2gulden Per persoon

Voor uwbarbeque
.. hebben wij van alles in huis,

o:a. 3' soorten barbeque-worst: KERRY,
. NEBRASKA worstje en CAMPING
GRILLER.

····Nieuw produkt
. Ais nieuw product hebben we nu

RAUWKOST IN GELEI
heerlijk voor uw boterham of bij de
barbeque, ter kennismaking. nu

f 1.40 per 100 gram.

TOPSLAGERIJ

JOHN VAN BROEKHUIZEN
Molenstraat 41 - Ameide.
Telefoon 01836 - 1336

Drogisterij art.

Partumerieen
Byouterieen

Gezondheidsklompen
'Vert .

,Behang

Speciaal voor Vader
in ,onze auto-shop

AUTO ACCESSOIRES'
.' EN' ONDERDElEN

Eigenaar: Familie Kruyt.
Adres Kruythoeue: Lekdijk 22,. . .
TJenhouen, tel. 01836-1945, indien

Zoekt U.·88n kado
voorVaderdag?

.. ' KOM DAN EENSLANGS'BIJ .'

Schokdempers
Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt
Aile merken.

BainCien
.. 20/50%'kortlngl

Kom eens langs op de Kruyilioeve, dan I
kunnen wij u aI pratend een beetje in de
stemming brenge.p. Het~n voor. ,u en uw r-
gasten een geweldige dag worden. ~.. h

D .. . d .. hoeft hel ':':: IIIIerwmteJSer.•~.env()Qr· ~pnJs ,lJ ,~~~_

melle lalen. Diners aI v.a. f 35", Voor de . "",:,,:-'1> ".;....'...
restdenken.lNe,graagmetumee. Corr.·adres:,,·~_·;::···., ,-_~.'i,:""

Kerkweg 14, 4235 W TJenhouen Z.H. Telefoon: 01836 - 1361

Autobedrijf

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

---_.- ---'-'-"- -------,
Uitlalen

1e:kW8lltelt.Gratls montageI I
I
I
I
I
I
I

VIABANDB~Y.I
VIANEN HOFPLEIN6 I

De deel, de opkamers, de zolder en de
buiten-Qarbecue met terras staan volledig
ter uwe beschikking voor uw: bl'UiIoft,
recepties, ,zakenlunche,~'-,en. .fC1mUi~ee5~,:,
De Kruythoeve is -een:ptaats, wacir .ge.:" ~

zeltigheid alom aanwezig is. De KruyF
hoeve wordl altijd in haar geheel aan een
gezeis<;haJ' tegelijk ler beschikking gesleld.

r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L .... _ ... _ ~EL~O~ ~7~7=7~O~ _ -I_~~~ _

lit l!(ruijt---i!;ntUt
Het famliebedrif De Kruythoeve opent
opnieuw haar poorten



.TUINSETS '.
Na gedime arbeid

heerlijk uitrusten .
in een fijne ..

tuinSet .

'.' .•·.·.':e·~~h

3
ebbe9&nkomplete

"'(L.:-: -.".-;.? ,'-" '-> ...':< :
'.' .

v.a. '

AUTOWASBORSTEl:.S. 15!5

. 01836-1271 ::::::?

'. KORTING

10.-

j~~!!ipS AC 510 • '. .' .
; .AUTORAOIO' . . ." .

CASSETTESp'El:EII" .•. ....
MG-FM stereo cassilUesp~I~r.

. Uitgangsvermogen 2x6 Watt

~'d ' .' V09=ry:r::,~~,~ ..D6IE4· g~J~~~os7~~:~~~;:;~-:u 315.-

(~P.·~· ,,'!d.~t.\. "'. 870~ "'\.'~ Philip's IHP 1213 70,- NU ..- AUTO CASSETJEBOX.. •

,,{ '3a-\~~sftfj':.1 .~~~=~~~~~~~e~~v~;i~~ fet r-"iiiiiiviiiERS"iufi-'
_'6t\l\(\':;-~' '" \ __ :,:"~: ~nliJe"ba~terijen ....----------------..

. \ 73 VAlMA WASH & SHINE
~ P'hilips HP 1207 80,- NU .- 2 flessen met spons12;50 .975

~-> 2' sclieerhoofden 9O-Super-12 m~t . Nu voordelig wassen. - .
2 x 1·2 mesjes, verend, voeding 4 AUTOCI:.EANER MET
penlite batterijen SUPER TURnE-WAX15·.95

Philips ~P 1131185,- NU 135.- VAlMA BRANO~~~~~~R 23853 scheerhoofden 9Q-Super-12 met
3 12 - d' k voor auto of caravan •x . mesles, veren, wt lapbare
.tondeuse, omschakelbaar 110/220V.

~-
,/\ I"hJlips
. SNOERlOZEAUTO-

ST.OEZUlGER
Metoplaadbare 'HFl6804 99,~

accucellen; 89
met wandconsole. NU ••

Bij aankoop van een kostuum of kombinatie een

OVERHEMD KADO
Wij zijn ruim gesorteerd in heren-pyama's en
ochtendjassen. . .

O:a.:Robson, Hollandia, Treffer, York..

Ook v~or va.der een praktis~;h kado .

HEREN ,JACkS.-15;-

HERENOVERHEMDEN
korte of lange mouw

KORTING

HEREN POLO- en T-SHIRTS 7:°
KORTING

5.-
KORTING

HEREN PANTALONS
katoenen broeken en ribbroeken

v.a. maat 46

UW PARTNER.J,Ol)R.KWALITEIT.ENSNELLE SEIlVICE



·1 GilIisVerSIuis

. PEDICURE
MEVR; WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Arnelde

. Telefoon 01836 - 1595

PLAATSING CONTAINERS

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

Aan",elen van
STEUNZOLEN

Elke woensdagrnorgen zllting
in Meerkerk in 'I Groene Kruis
gebouw.

TOLSTRAAT 22 <4231 Be MEERKERK TEL. 011\37 - lS30

HANDEL IN
DUD IJZER METALEN-PAPIER-AfVAlSTOFfEN

Steeds de nieuwste
tijdschriften in een
enorme sortering

vindt u bij

\

Schoonl:leidssalon

J. Lauret
Bastil1'ck
'~ekdljk '42
Ameide
Tel,'Ot838-1937

Speelgoed; ..,Boeken, Tijdschriften,
" ' . Kunstnij"erheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak I rookwaren
LET OP l' Scholen en verenlgingen

, ontvangen korting I _

.de,nuflelflite
(DOrpsst~.-'3,:Meerkerk,tel. 01837-1700

"'Depositaire:
dr. R.A.·',Ecksteln
Knelpp

":Laqy Rose ~ Pu'pa.
. :; "

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

Informeer eens,
. wij hebben ook voor u een

passende bestelwagen.
Nu ook voor bestelwagenverhuur

Wij zullen u met de FITFORM bewijzenwaarom
. verkeerd zitten zo .ongezond is.

FITFORM, 'n gezonde manier van zitten.

.Sligters KOMPLETE WONINGINRICHTING
. Schoonhoven: Koeslraat 101, leI. 01823 - 2450.
Arnelde: J'w. van Puttestraal 6-8, leI. 01836 - 1501.

Voor moderne flnanclerlng en aile verzekerlngen, doet u er goed
aan 66.n van de onderataande adreaaen te bellen•

J. van Dieren .
Gregorluslilan 11, Lexrnond, telefoon 03474 - 1284.

J. het Lam
. ---,,-- Achthoven 46a, Lexrnond, lelefoon 01836 - 1230

.:Avent8'Canivanbouw
van der Hage:n

1Postbus 40 .:4230 BA M~rkerk

Tel. 01837·2044

caravans voor echte'caravanners

Degelijkheid en een
..te~hnisch uitgebalanceerde konsrruktie

~ . Dat Iront u van
'nAventoverwachten!



:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. - - -. - -" " - ,'-.' -,' .- .".- ~

~ ill!
~ ~
~ ill!
~ ill!
; De reconstructie van de ~

; Prinses Marijkeweg, de aanleg van een =
~ ill!
~ riolering en een rijwielpad ~
~ ~
~ ~; werd verzorgd door: ~
~ ill!
~ ill!
~ ~
~iII!
~ ~
~ ill!
; AANNEMINGS- EN VERHUURBEDRIJF ~

~ ~i D. L. VERHOEF B.V. i
~ ~~ Lekdijk 36 - 2967 GB Langerak - Telefoon 01843 - 1369 ~

~ ~
~ ~

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VAKANIIE !
Heeft u al gedacht·aan:

Buitenlands geld
Reisverzekering
Reis- en Kredietbrief ANWB
Reis-cheques

Op onze reisafdeling is nog keus uit diversevakantiebestemmingen
komI u even langs om uw zaken Ie r~elen?

UBENT WELKOM BIJ:

MEERKERK
AMEIDE···
GROOT-AMMERS
HOORNAAR



StedeNieuWpoort ehha.a.r
.. 700-jarig bestaan

NIEUWPOORT - Toeu woensdag 18 JUDi het eerste
exemplaar"De Stede'.Nieuwpoort"· door het redactie
Ii.d mevr. Dr. F. Terlouw aan burgemeester J.G. de
Groot werd overhandigd en de voorzitter van .., d~
Historische Kring de heer M.J. Walravenin:een
gI~edvol betoog de werkzaamheden en de doelstelling
van. de Historische Kring Nieuwpoort uiteenzette, kon
men min of meeT spreken-~ ..tdefeestelijkheden inhet
b,eginstadium waren gekomen.

Zaals burgemeester de Groot in zijn voorwoord inhet
p~ogrammaboekje schrijft: JJwandelend.'door" Nieuw~

poori overva/t ons de aparte sieeT die er heerst. Het.is.
erniet stads, het is er niet dorpsJ het is ..•. Nieuw
p()Orts'~

De Stichting Nieuwpoort-700 heeft bij haar installatie
de opdracht gekregen een sober feestte organiseren
DIll het iedere Poorter mogelijk te maken het feest mee,
te:vieren.
Q90r het enthousiasme' en· de spontane medewerking
iser echter een veelheid van aktiviteiten. Een maand
viert men feest.
3"juni yond de officiele opening plaats met middel
eeuwse muziek en een minstreel.
4- juni presenteerde zich een prachtige en goed
verzorgde optocht.
In' het oude sfeervolle stadhuis kan men de gehele
illaandalle vrijdagavonden en zaterdagen de prachtige
enwaardevole ,zaken uit de geschiedenis van
Nieuwpoort bezichtigen. "'.:
ytijdag 10 juni kunt u genieten van een hisforisch
'schouwspel in "het dal" op de Noord-Oostwal. De
toneelvereniging Lagroni zal op' een groot platform de
700-jarige .geschiedenis' van I\Jieuwpoort .•·t,en tonele,
voeren., :,'i>':',:
II juni is van 10-17 .. uur een' IUdi~ke, spelendag 'ge:':
organiseerd door dei Nieuwpo()rtse~:':verenigingen.

Gei'nteresseerden kunnen voor de spellen punten
'v~rzamelen.enprijzen winnen. Ook zaler deze dag een
sportvrouwen sportman worden,'gekozen.
:Wij noemen voorts een huttenbouw (13 juni),een
avondvierdaagse (13-16 jaar), gekostumeerd bal in de
feesttent (17 juni), kindermarkt, balonnenwedstrijd,
huttenverbranding, Avro's Top-Pop disco, biljart,
demonstratie ... door Hans Vultink in. cafe De ... Dam
tennistournooi op de banen van T.G. '73 (allesop 18
juni).

2I"}~~i:'- i§'r:'Aet,in~erkerkelij"k"kbor" ::",Ni~uwpoort-
Lan'ge~a,k"".().1.vi,,::,~d: beke~d~,dirigent. Jan: van d.en
Driest::::",in :d~,::Je~stt~pt ee~ concert- gevel1'm;m.v. het
Stafmuziekcorps van het Leger des Heils.

Woensdagavond 22 juni cen hobbybeurs yO'?,r de
bewoners van Nieuwpoort en Langerakom met hun
verborgen talenten op de proppen te komen en een
wielertoertocht van 10 of 50 km.

Donderdag 23 juni de bekende wielerronde. maar nu
onder ~e vlag va,l1: ~,ieuwpoort 700 ,:en de ,midden
standsavond ,in ,defeesttent aangeboden,Aoorde
middenstandsvereniging. -

Vrijdag-24 jUrii zal er'savorids een geweldig feest in:d
feesttent losbarsten metoptredens van bekend
artie~ten. . . '" ::
Zaterdag 25 juni slotdag rnetoud-Poorters. Een reunie
met o.a. een gezamenlijke openlucht Poortersmaal'
tijd met's avonds een Taptoe op de Binnenhaven voor
de kerk met muziekverenigingen uit Schoonhoven,
Groot-Ammers, Nijkerk en K.N.A. uit NieuwpoorL
En daarna is er een einde gekomen aan een groots
opgezet feest met voor een ieder wat wils.
En wij hopen dat men da l1 na,afloop ~an zeggen::;;het
waserniet stads;hetwas,er·niet,dorps,datwa's'.;:.;;.
Nieuwpoorts! '

Gospelconcert Meerkerk
MEERKERK - Op zaterdag 18 juni 1983 wordt fn
Meerkerk op hetRaadhuisplein een gospelconcert
gehouden, 's middags van 15.00 - 16.00 uur en
's avonds van 19.00 - 21.00 uur.
Bij ongunstig weer '5 avonds in de Gereformeerde
Kerk van 20.00 - 22.00 uur.

Bet geheel iseeo produktievan.continerital'sound en
wordt uitgevoerd door dezanggroep;,Discipel".
Vorig jaar in mei trad dezezanggroepook op in
Meerkerk en trok toen veel beiangstelling.
Onlangs maakte deze zanggroep eeo tournee door
Spanje.

Discipel is het nieuwste projekt van Continental
SO,und. Beken(je groept:Tl: llj~, deContinental~"stal',
zoaJs', Continental ~jTlge~~.,New'I::I(jpe; WingsoL,l.ight
e.d::':hebben al~~d garant gestaari voor reli-muziek van
hoog, niveau',;:e.n "llitverkochte:l~len en ,~,nthousjast

publiek. Deze :q~~en~~:, for~ties zijl"l',:,):~iet··.·van
Ne<ierlandse~0<i~,rn.;::daarpm hi~W"Contil1'ental S()un(j
enige' tijd geleden:audit,i~s':om ~rt,Neder,l<lndse~,groeIJ
te' kunnen gaan samenstellen, die dezelfde hoge

kwaliteit zou hebben alsde buitenlandseacts. De
[)iscipel-:formatiewerd vastgesteld,op 30 man"zangers
enband~

Men is volledig gesiaagdin de' gerioeI11de opzet.Het
veelzijdige, puur Nederlandse programma wordt
overal goed>ontvangen. Ied~re. weekgeeft de groep 3

concerten. Naast vele kleine concerten met z'o'n
ger:niddeld,25,O bezoekers .. per,:3vond., yvaspiscipel ook
al:enige mal~n, t,~,:~oren 'opgrote Cl:mcerten,' zoals :op
hetThema-eo,~gres:'in Lausanra met'·35~Q.·••. bezoekers,
twee, maal Ja~p:':'~<ien haktwee maaLDe"poelen 0A.
VO()f '.' ,de E~'.': Fli~t':,te;\me~sf9()rt en:'f\1uziekcentrum
Utrecht met:een :be,nefi~~conc~rtvoor ,!e~rJ'und~ .'. ~
Ook:in 3 Tldere :lande,n,JJlijkt"piscipel':'het aardig.·: te
doen. Diverse keren was de groep al' in Belgie en er
waren 'concerttournees in Duits1and, Oostenrijk,
Joego-Slavieen zelfs al twee keer Hongarije.
Het programma van Discipel, dat een combinatie is
van zang, muziek en gesproken tekst, is zeker een
bezoekje waard.

Sportvereniging Noordeloos
NOORDELOOS - Op zaterdag II juni organiseert
de Sportvereniging Noordeloos de traditionele
puzzelrit voor auto's en motoren.
Er kans 's avonds vanaf half zeven worden
ingeschreven in het c1ubhuis van de vereniging aande
Nieuwendijk in Noordeloos.

Om zeven uur start de eerste deelnemer. De lengte van
d,e route. is, ongeveer, :40 krn .. door het fraaie
poldergebied in en rond NoordeloDs.
De rit is. uitgezet dOOL"T~uus.·. en:,: Jan Slompuit
Hoornaar, die dat a1 dertien keer eerder deden. Dit is
namelijk de veertiende rit.
Leden en donateurs van. de .vereniging rijden in een
aparte klasse.·. Het inschrijfgeld' bedraagt f 10,- per
equipe. Voori;I1f9rrnatie 0J.~~,8 ~:,I627 o.f1536'.

Vaderdag tipS!
Betaalbare, leuke en nuttige

kleine geschenken.

U vindt ze bij

-De zllJlk waaru altijd we/kom bent!



Zoekt ueen
geschenk·voor
vader?

-....--=-

i~Iikerveld

Onderstaande ..ar~i~elerikun.ne.1I
wij. legen scherpeprijzen leve..en

* Diervoeders
* Kattebakvulling

* Turfmolm - Houtvezel
* Tuihcompost

* Kunstmest voorgazon oftuin
* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen

* Gewasbeschermingsmiddelen
*Onkruidbestrijdingsmiddelen

* Landbouwplastics
* Veevoeders in aile Soorten

"-.-: .,'-:: ,,- :,'

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

\> ,.' - : ..
.. ,'.'.:-,::,' ,".-', .- ,: .. " ','",,', '_:""'_ .-:.:, -',,-".. , .. -. .', '-', ; .. -0,:: -::,:>',,' :':,',
............... : : -. ',,"',"'--', - - ",.-,

d. V. landWIJk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.

NIET>GEK
eeni textiel vaderdagg.aschank

BUS
SPECIALE TEXTIELARTIKELEN

LEX M a N<D

Zouwendiik.tiTel. 01837 . 1466 Meerkerk

Grote sortering

.~s£~,
. .

BROOD- en' BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

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



De'stafvan de Technische Diensrbespreekt een nieuH'.plan

prees,·'de

MEE~KERK . __ pe. Ameidenaar' TeusOvergauw
hoopt"··dinsdag]4". juni. zijn Herenkapsalon aan de
Tolstra~t4. (naast h.et Caf~taria)" te' openen.

Teus,die als bediende van de fa~Middelkoop in ]979
in. Meerkerk enige tijd geknipt heen is dus niet
helemaal een onbekende voor Meerkerk.
Daar .Meerkerk' al enige tijd verstoten was van een
here~~3:P)Jere.rJ .. de spoeling in de gehele regio erg dun
is, is'de: Ondern'eR,J,e~:.YerenigingMeerkerk heel blij
met deze nieuwe vestiging;
Teus Overgauw,. is''ieen jonge·, gedipl.omeerde heren;'
kapp~r ...·die .. 3 jaar, bij de firma.'. Middelkoop :.in
Gorinchem' en 3 jaar .- bij de firma Kamsteeg, te

. Hardinxveld .gewerkt heeft. Hij zal u graag van advies
dienen betreffende .. uw wensen., Modellenboeken
zullen het.geheel· nog meer bespreekbaar maken,
Voor '.h~n ... die:a~l1~uisgebo~den, ~jnkanmen Teus
voor maandag .... reserveren;··;:, Ook,·de· gebruikelijke
kappersbenodigdheden gaat hij verkopen.
Zijn telefoonnummer is 0]837 a 2683.

Meerkerk krijgt weer een
Herenkapper

binnen haar veste

kinderen:.u' klJottrots .·op u~·· ~emeentebestuur: zijn. lk
h;ebook \'e~l:,.waardering,voor,:.' he-to, werk \'an de

.aannemer", aldus' GedeputeerdeJanssen~

Gemeentelijke Technische Dienst
Het zeer vele werk dat de laatste iare-lllIe.TJ)~nin
Ameide en Tienho\'en onder eigen beheer::uitvoert. was
\'oor·ons aanleiding om eens een praatje:temaken met
de 49:-jarige directeur de heer M.W.G. pane~.

:a:dzat~lijk?construct;e . van de. pr· __ i.:-¥-arijkereg

Dane:.,;.Natuurlijk. het ·.. was:"wel· een',lari~e)ijkwe.gje,
maar toch.,niet te'berijden. Er was geenriolering.~nde

ve:rkabeling was erg slecht. Daarom begreep ik-:mwil
de.aanvankelUke te~enstand in' de Raad~
Verkabeling, riolenng, waterleiding, yerliC:htingenz.
liepen parallel. Mede door de verfJjnin'g~tegelingis het
een kostendekkende zaak geworden. . <,,:.':. "'.. ':
Onze dienst heeft hier veel werk voor gedaan: ontwerp
plus bestek bestedingsgereed gemaakt'.e-~'de "directie
gevoerd. De. bewoners zijn zeer contenr.>Tijde~~'de

uitvoering waren 'er 'weinig klachten en ·.."?enhee[t-:n~dl
erg veel overl~sLgehad"':':':'.''-'..'' '.
WUtueenseen' poar werken l'an de T.D;:l'andela(Jlste
2jaar opnoemen? . ...... '

e:;~at1'~fJai~:e~:~~~~~~~: 80 wonin~en:,gebOuwd
Bouwrijp maken en afwerken 2e fase. ;\"Ikster,:,eld.-. en
bestemmingsplan Hogewaard.
Aanleg tenniscomplex.. nieuwe oprit b,urg',: Luyendijk
plein en afwerken sportcomlex.

~e~~~:~~~at. ~:f~ft~:;~a(;~rt..• ~J~i~h~tl~<I~CCI.\,~.epe?tl·"!'Ht.
Reconstructie Hogewaard/ Tieridweg, Meidoor,nlaan
en Prinsengracht.

Oritwerp: kleedgf:bouw'cn kantine 'voiJ'r' tennis;. ..... en
sportcomplex", .." .:'
R~onstructie aanleg burg;'WesseIsveld.<,"
AarllegCen~r. Antenne Systee:rn(kostenj'650.000d.
Ontwerp enbestedingsgereed'lTla~en24,wo.,"!iIlgen,. ,""c
Bouw 12 bergingen Broe,kse\\ieg.. ::, ..•·.•......" ',':i' , ·.·..:,>i'.·r.';:,~

Planontwerp 6 woningen.;;f,i,9:n~()Vcn"',yn,.',?,,::i!,V~;(~r
Ameide. , .' ·.·•·..• '-':::,'-':,.. ,'.·,-·"., .•..ii:;'.i'c::-"'\·
En nu een plan'. voor. deJachthav~I1~: met·. steig-e,:s.ziijc~.
pic-nic tafels e;d. op het terrcin van dcolldchave.n en
de verbindingsbrug met de punt. bij Dc G,ro,?L ":",::
Dit zal cen geweldig leuk recreatlef gchcclWordc.I1."Er
,kpmert;:~rijv~nd~.;st~ig-ers," voor.20'.ligpla~t~crl.:':;l-fct
t~rre!rl,\\i()r~t ..·geegali~~crd.: ..Er ·k()mteep;gra:sg-~;'p.nrnet
~~'11~efl;,'afvaI9a~~erl'::,en., ecn invali.c;lc vissteigc; r· en,cen
botenhelling tUsscn de oude en nieuwe haven.
Misschien .is alles voor het grotcOranjcfecst klaar. In
iedet gevalis"dande budc'Los-wal'hnttuimd";

Voelt u zich erg bij het werk betrokken?

Da~e::;;;~<1,_"heel '. erg! E:r :,~,ori1t;::;natuurlijk' .v9cI
chauvinisme.:bij. Wc."probercn'.~het perfcct.tc; docn.
Natuurlijk kleunenwe ook wcl (,'Cns mis. .: ~

We,hebb~n een' ~edgoedtcammet Van. Schaik,
S~llber.~, en tijdcJij,~ :Arn., Kpol. ..."< .....,'
Frustrerend voor", ons, isvaak wel:dater vaak vee!

. kapot gemaakt wordt el) dat men I'.'n rommeFio maar
weggooit.
P~.'"Ij,:?g-ewaard en Tiendwcg'zijn pas klaar en nu lijn er
ai" trottoirs en tegels vernield orodat, men met de
wag-{(,!1~.,,~rop rijdt,
We kunnen niet alles direct herstellen en het kost de
gemeenschap uiteindelijk geld.
Wellicht dat de bewoners de autonummcrs iJij
vernielingen willen doorgeven'?';;

Wij dachten er goed" aan te.4,oen de m<1flfl,~n van~e
Te:f~nis9hl:':,. Di~nst .. ook eens,.voor hetvQf:tlicht, te
I?1~~t.sefl;lJiteind,dijk?ijn zij allen de men~en,<lchterde
sch~.rm~n ',:<:iiehet Stadje. Ameide een goedverzorgd
aan~iel1.ge'ven~."

in de Raad' erieeh' even felyer~edige_i1d (ollege v~n

B&W. Een verdeling van,'de---toenemende' Yerke:ers~

stroom maakte dit noodzak~lijk;.,_ ' '
We hebben daardoor een unieke kaos gegrepen. er is
nu een weg, rneteen gescheide;nvoet- fietspad. autoweg
aangelegd;,',68 woningen zijn,nl,i_,.- ook op de' riolering
a'lngesle,:,t~n. Erisook ,eenverbetering oot5taa11 yoar
het woon/leefklimaat. daaLniet meeT op ,de polders
geloosd wordt. Als de, bewoners nu zelf ~e slaten
uitbaggeren dan zal ,oak,het oppervlakt~ __ ~ater
verbeteren. _.':.' "
De verkeersveiligheid isnu ookverbeterd,:l\1en:.kanJlU
via Ameide. Hogewaard en'Tiendw~g n~a.r.:,•. Ti_~.p-
hoven", aldus burgemeesterBakker. '" ....••...' '.
Dank werd gebracht aan Gedeputeerde Janssenvoor
de bijdragen van de Provincie~'Aannemersbedrijf D.L.
Verhoef uit Langerak werd'l()ftoegezwaaid voor het
goede en vakkundige werk;-, .. De wethouder van
Openbare Werken A.G. de.~~lIyk werd eveneens dank

Gedeputeerde Janssen (specialist
voortvarendheid van het' College.

;,1 k heb respect voor uw slagvaardigheid en Het
is een 'veilige route geworden vooral voor onze

gebracht. voor de begeleidingevenalslr, Postma van
Rijkswaterstaat die de eerste:, aanzet had gegeven van
/400.000.-, de Grondmij voor het ontwerp en riolering
Sluis Lekdijk.. en niet te vergeten de eigen .. gemeente
Iijke Technische Dienst die;:zeer veeI werk hiervoor
heeft geleverd".

Opening Prinses· Marijkeweg
Gedeputeerde Janssen opende

gereconstrlleerde.Prinses~ariikewegen

Iwoptetht deze .. wi?gto(mi?erderi?
veiligkeid voor Ameidezou zijn

AMEIDE - Op bijzonder nostalgische wijze heen het
college van B & W van Ameide Gedeputeerde Janssen
de Pro Marijkeweg laten openeiI. Per fiets arriveerden
d.e genodigden. De heer Janssen legde de laatste twee
tegels op vakkundige wijze .. in, het,. zojuistgereed
gekomen fietspad. Zeer vele bew~ners warefl hierbij
aanwezig en allen begavenzich· hierna op :uitnodiging
van burgemeester Bakker naar bet ;Stadhuis, .alwaar
een drankje en hapje werd aa~geboden.

Burgemeester B~~ke(: n1Jirt(jree~~tr;dat op ":~eze, wijze
de bestuurders (een Gedeputeerde en het- College)
dichter tot de bestuurden gebracht werden.
Dc gigantischetotaal ko~terlvoor de, Pr., f\ifarijkeweg
bedragen ca. 2.5 milioen gulden; waarvan' hetRiik
I' .400.000.- voor het fietspad bijdraagt, de Provincie
l' 300.000.- van het wegenfonds. nag eens ± [900.000.
tot 1 miljoen gulden van de Provincie en voor de
verfijningsregeling nog een~::p400.oo0;-..ya~hetRijk,
:De. gemeente blijft voor c~';.,.f}.50,pOO.- aa~sprakel;ijk.

',.Het iseen belangrijke .beslissi.ng·gs\Veest. het'·is"de
ontsluiting uit oostelijke ric,hting.- Me,tiJelle~~s9,~ssies



BO~G~ .. :i
,,~O... Gouden zegelring met steen v.~.299,·

Zilverenzegelring met stee.n v.a. 96,·
Zilverenmanchetknopen v.a. 56,·
Horloges:diverse uitvoeringen v.a. 50,·

Een barometer, een nutlig kado.
Een .goedewekker voor vaste slapers, grote keuze,. mechanigch of quartz.

Gouden of zilveren graveerplaatjes, ook voor vaders DEgrotemode.

WIJ GRAVEREN ZELF! :. •••.•.....

Dit zijri enkele voorbeelden; komt u zelf eens.binnen.lopener overtuigu
van onze grote collecties!

TOT ZIENS BIJ:.

HET HUJS MET'DEKlOK
G.J. v.d. VUES

Gore. str. 6 - 4231 BH Meerkerk c

VOLWASSENEN·
ONDERWIJS

TESCHOONHOVEN
Uitgaande Van de Chr.Avon~scholengf3rnt:!enschapRotterdam e.o.

Rector Abr. Vos, teL °1806.14975
• opleiding MAVO·diploma of deelcertificater .
• studie in 6 of minder vakken (ook studielessen

spreekvaardigheid talen). '.. .... . . .
• les op maandag, woensdag en vrijdag'van 8.40·11.50uur .
• boekenfonds voor klas1 MAVO .
.aanvang cursus 5 september 1983

INLICHTINGEN EN AANMELDING
voor15julipers()onlijkiedllre vrijdagin de school bij de

PasteurWeg 92, van 10:30-11.00 uurof natelefonische afspraak:
01833-1030 (mevr.Zuidwijk);b.g.9. 01Q-819330 of 808160.

VRAAGBROCHUREOF BELVOORNADERE INFORMATIE

Verkrijgbaar bij

BOS
TEXTIEL

LEXMOND

, . .... . .

Maak uw DIEPVIUES rendabel

Wi; leveren.alle s09rten
flIJND- en VARKENSVLEES ullelgen
siaellierl,

IVooibllulen,aclllerllolllen en hlll~1I
varkens). .

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvendprijsopgaaf

Siagerij A:ZWIJN~NBURG
Botersl90t 25 - Tel. 01838.-1224.~ N99rdeloos

Voor een goede

gebruii(te. alJ~.o
met B6vag-gara~tie, riaar

AlJTOBEDFlIJF

Gebr.Roesfo,V.
Lekdijk 73, teL 01843-1233; Langerak .



T7, B 'nPn Marianne Reede - van Schayk"rouw en er"''''r Reisleidsterjbuschauffeuse

Il1tcn leu\\ Jeanl11 !J.,fwlde-Cred!c.

iIJ~E.~vEtri ~""'~erW:ijl.de:j~t, uit' de 'bus g.~stilPti; ,. :wang geaaid of krijg ik een, schouderklopje: men is· er
groep ";"vrou.wen:.- ,:~,ic~ .':,klaarRlaakt ..'0Rl," :.van ..een 'onge-', :lekker even uit geweest. -
twineld' heer1ijk etentje. .in ReStaurant Biughuis Je .- En je maakt, vooral op d~,"'I~ngere ,reizen. zo ont'zettend
,Meerkerk te I!aall ..,~.emeten~ spreken WIJ met e veel mee.' Bijvoorbeeld d,e.'· mensen die.,:~an niet aBe
teisleidster en ~,~:'i0biischaUffeuse"van' 'he,t" ge,zelschap: spanningen thuis hebben kunnen 'laten en midden op
Marianne Re,ed~Yan Sch~yk, 28 jaar oud, moeder; ~an het Quartier .Latin slaande ruzie krijgen. Of een
,ee~ 3-ja.rige ~()o~:"e~ :wone!'de. te ',Zijderveld, -. echtpaar ~at bij de eerste stop al weigert om langer

;.Mijn vader was:.'at's ,reisle'ider 'we'rkzaam bij een
touringcarbedrijf. Hij gidste voornamelijk' naar Parijs
en van hem heb ik ejgen,lijk,van kinds, af,aan het vak al
geleerd. Tijdens de s~h6,olvakanties:,gin~" ik altijd mee
en ik mocht dan ooR:F:~helpe.rC~m'ef;b.v,\de drankjes af
te rekenen. Ais ik lieF, \\I,~s m'c}c~t)k' de groep iets
vertellen over de. Eiffe:ltor~n Qr,:.'civer het graf van
Napoleon. Nog steeds 'lind ik dat het leukste om over
~e vertellen omdat er zo;n, s~uk ~eschiedenis achter zit.
Toen ik van school' kwam.' dacht" ik erover om rij
instruktrice, ,te worden, ik was te jong om full-time
reisleidster--·te"zijn want· het yak vergt nogal wat
yerantwoording van je.. Ik ,~eb weI, __ <i,lI~ .papieren
gehaald VOOf- rij-instruktrice ·inaa-r de:, weekenden' ging
ik toch dolgraag mee om te gidsen.

-pie weekenden werden' 'al gauw 'r~lSj~s: van--();'7 of' 8
dagen en toen mijn:Y<3.der, op eeiLgege:ven-' moment een
reisleidster in vaste dienst nodig had. ben ik dat t,och
maar gaan doen. '
Jarenlan~,. ree,d ik op .de .ma~ndagmorgen na,ar Parijs.
kwam ,- zondags';' thuis":' oin' . 's maandags' ·,weer te
vertrekken".

Wat vind j~ zo leuk,irije'.vak?
_,.De omgang met mensen., Iedereen heeft zo z'n zorgen
~n spanningen. Maar als ze in· de bus stappen gaan ze
ilit en Jaten ze I·~~s.ta,l, aIle. probl,emen even thuis. Aan
het eind,! ,van..,e.en -rei's, wordt.: ik. v3.ak even over: mijn

dan'vroeg ik aan-de chauffeur 'of ik even macht rijden-.
Ik vond,. dat dan erg ontspannend en ik had er de
papieren -.v00I\ pe chauffeur nam dan een poosje de
aandacht "vo'br._, het gezelSchap VOQf zijn rekening wat
hij voor de afwisseIing oak' erg leuk.'vond. Samen met
de ,chauffeur vormde je dan een hechte eenhei?: wat
ook moet tijdens een reis. Als het voar in de bus niet
klii<t-, klikt: het achterin ook niet. En nu doe ik het op
korte-reisjes helemaal aileen. lk fijrl'en ik girls. VOdra!
van., -vrouwengroepen krijg ik regelmatig te horem
Eindelijk eeht met vrouwen onder elkaar".

'Dat Marian':'-e: een zeer gewaardeerde col/ega is bleek
tijdens ons gesprek. Een collega-ehauffeur kwam ans
even veTte/len dDt Je _met een reis, geen be/ere ,gids en
chq.uffe"-~,dan Marianne met je mee ka~ hebben.

Op een van haar reizen heeft Marianne ook haar
echtgenqot ,Leks ler~n kennen.. Samen, hebben ze sinds
1982 een eigen touringcarbedrijf: Leksma-tours".
Om de concurrentie met grote' touringcarbedrijveri
~aa~ ~~ gaa~ moet je toch \y,~l; erg zeker van jezelf zijn.

'-:Nou. de opzet van ons, bedrijf-'is iets",anders. Wij
hebben geen kant en klare reizen uitgestippeld waaruit,
dl;;: '.mensen kunnen kiezen. Ais ze opbellen dat ze op
een bepaalde datum met een x-aantal mensen ecn
uitstapje :of een, reis;' willen .. maken dan infor017 ren wij
of ze' ~elf enig idee hebben wat ze precies. willen: Soms,:
weet een groep (bedrijf. vereniging. school. familie)
dar precies en' anders stellen we samen het programma
samen.' Het gezelschap kan dus helemaal zelf bepalen
waar 'ze' heen willen en' heF werkt .voor ons7,e1f ook erg
ah.yisselend.__ Bovendien is, het aHemaal veel persoon..;
,lij~er, en: !jjn.'~,e., rnensen ,·tt::f ,plaatse,. niet. nog .eens extra

-',', 'geld ',kwijt voqr. aHerlei.:.rondleiding~n~ .. '

':'De; firma,: L6kSnia:To~-rs.'~ed 'tot".V60'r Kon·;.Iri.de: ;b.~ss~-n
van" J.o,~ringcarbe(lrijf" J.G. "Sc~inkl:.1 waardoor., ze",:d~
beschik~inK 'hadd~n over .-zdn:'.9', .<1. 10. DusseIL, maar

. ,'sinds:J.ort, zijri .-ze :,:~ok, in', het, b~zi't, van--een_.eigen,.,bus;
Het is' een' volledig__ door' de, :computer,· uit~edachte bli's

.(bova-fuiura)," van,:;::'al1~~!1'. maar .,ne~erlands materiaal
gemaakt: __ X()lge;ns:.,.> de" ,::11,1ijns) .inzi,.~'ns .:,:terecnt trotse,
Mar;ianne; .- rijd~,::,: iQ',n bus, ,ec()'ryomische,r;', is" speciaal
gestroomli.i,nd waardogr:, !iij 'm<lkkelijk~r~rijdt en.'i~' yan
binnen zeer. econo01isch ing;~deeld.", '., '. ,,:".': <" :',:" .',
fJij.','de i<leui"k.eur,~' .van ',dt? '"b,us h~bbe.r} __. Marian,rie,: en,,:',Lex

}e':,:kleure:n ,.v~ri~ At'::·, borde,aux~Wijri::~e~ 'de R'~6ne~wijn
:,geb:ruikt.-:" " ..:\''-',;,,::,<' '::'" '."">";. '.--' , >,:.::':,"; <,',',' ~:."'. :,'.
-Op :"-onze" v~raag<:··waa'rOni: ze '. <tal" hebben',..',gedaan:
antwoordt, T\1.ar.ia.p__~,~::",~.~u., ho.u.de~, al,lbei".,crg 'Ved '.Y<.ln
Frankrijk: ~::\feel reh~.en, ~~a~r-':'\,:buiten:!a:r:~d"en ..,d,an::vooial'

".de .:}yijnr~izei"1: '::gaan'" naCir",. p,u,itsla~~:.:,,':W:ij:.<Yi.T1,.4e-':(~.daJ
" . ,- ._' .'.." ',' E~d,n.~~ij~ ':b~h,alve-::'~itst~,.k~~.,~,e,<Wijp-gqbi~d.eri:'.d:ok 'meer

samen in een bus te '~h~t~i" >. Er , 6'~tstaa:n:: ';II~.~'gal~,~ . ont,sB~,"JOing ·~.i~dt"e:~" dat je': ~onti~t,tepd< le,ukt.: tHpjcs;in
liefdesrelaties of iemand ~aaL om': de,. eelL:o£: and.ere: die: "Y,i.i.nsu:H:eri:::.~.~,n't'.ma,kt::l1.:',:,;"""·~''''-' :',:,2,;.::.,. '.- ',,' ,'.':::' ",' ,'.
reden al agressief van h~is"ei1, w.il ~at ,pp-'.'de,~re,i~le!d~p: ,:-A!s "w,ei':'7,Q'i:i::w~nie~s:"~,akeQ:.,,d.an-,:.,oW~I,eg·geh. ~e van
v'erhalen. Bij wlke mens~n .voel. je'·' j~:;.wel'",:eens~;:~eep:' :;'tevore'n'\:n1et'i,e_~n" des~u.n~i.!r::;:wijnke,n,n~.r:;,:', ..w,~"ITJa<ikt~n
sociaal werkster. Ik hoii:':.altijd','aan 'he't"::begin:':,va~',::ee'n< .. ;, liv,,:..,"~.If;:,:"k:~~.r-:,;e,e,n. :cu.linaire:',::,~~aagi;e':::r«::,is"',- na~r' ,hCt
reis een praatje en vertel.. 'dll,t e~".volgells::mij:2~s.9.o,r~~n' '.Bprd~~Li~~g~9,~.ed ..,::.',:--:.>,: . ';-. >,:>, , ',"'~ .:,' .-:
mensen zijn: mensen di~, makke.l~j~::'e":" prl)bI'~~'~-'qo,sjn-",' 0I11dat :<'7.,O:'!1/.'vinol'o'og:: vcel' ken.nis, en,' rela,t1e,!i: ,in.'d.e,
de omgang zijn en menst:;n ,d,ie:',hun 'n~,k,',aI. bn;:.ke,h 'ovet;,:: ':.;\~ij.'1.w~r~:ld':c~iheeff:' .'kr~gen: ,'onte: "gasten.',i.jn,'· de' privec'
een luciferhoutje, maar'" ~.at. we met, z'n,', alk~~.~de," 'sfeer keld~~s-".uit h~nden'<van, bar'on Phili~pe,;'de, Rothsc:hild
moeten maken. Meestal~',-.wil·'-n!emapd:::,bij,,'~i¢,'-Iaa;t~tge~::' " ;l~If:-.~e\;-Wii'1"aargebode,n.',I?at, z.i.i~ .i.~.~be~rt~nissen!, , .':''
noemde categorie horen,.. , Er-.. k"an; ,.', natti~r,lijk,,::'. 'Qpk,:' ','.;'~~ijd~n __r"et:'n-.,:van': die..wijnrei7:en 'b,en,". ik....ob~· als:,.'eerste:
iemand doodziek wordefl.-,onder,\Veg,:..J.e::'mQet:.dan""toch;: ";"vr9.uw::~,ek·t.oon'd 'l<>t' ridder.',in de 'wijnorde fchevallier
wei, weten 'hoe je moet :h~'ndeleli en. d,e reis· mo~t':~e~~er,.::' ';. du i,~~~~,e:'~.ti:',Vin" ,¢Ip '. du ':r:ougautl 'I k', fl10est beloven da.t
goed' verl.open. Je rriaa¥t,,~:.oo.k>.'-'Yr~sf::lijl(,.,:K9m:i,~H~e'::,: '!,~.·.~~:--wijI:l;,:,aJ.tijd.:7.,a,I,.e~n 'en: ..wij!'1.tPur~ Holhind" trou~
voorvallen, mee. Ik haalde·,'- ,eens""~en':: gr9.ep:'.::'c'p',)if( "zah:".blijye~~'.;flart-stik.ke' .Ieuk. was.-, dat, :alle01.aa1! Er. ljjh
Haarlem en daar stond: ~otabene een bJ\.IidspaaF.9ij ...:Ik:' ·,-,l1u:,:':()(lk,·c.QOP.efatiev~, .inko.op,~v~renigi.~gen die ..ko~.en
yroeg of z~ misschien eerst,: riog:,.even, 'ocla:r,:het' sta«I!~is:"~ "vrag~n::-,o(, we.,:niet ,~:.eens .. eer.;reis,· "(far'; hun wijn~.uiz~n
wilden maar daar waren:,ze de:dag'-,tev,oren;~~lj~~~~,~s.t::, ,will~r·.,orga:nis~ren,.,,:,-.;,:<', ~..:-. ',",-':.',"'. "" .. ,.:.:' ", " "

'Deze. reis was hun huwelijksreis ,en':ze·,:wildelL:de'eerste'-" J'iJs<qe:'o9gst~" in." F.r.ankrijk ::w,or4( ~in~engehaald. ,dan
dag in bruidskleding mee. " ,.. " or~aniseren, we zelf .wijnreizen. Qat is ill s,eptember e,1l
We waren tijdens een bejaa'rdenreis in Frankrijk een oktober".' . - . . -
keer een oud baasje kwijt:-:~'Na lang',zoe,ken:voI1d~,~ w~. ~·.';:Wanneer;.Ma'riann~·:"';oP',-"eis':''is:jian7.orge,(haat. gliders'
hem rondlopend op een'::l{erkhof:. Hij"wlld.e ,kijken:,:ofje,: ,:,--voor:.-, het, :zoofltj,e,. :~,Aange7.ien haar' __.-oud~rs:· ,"onder
daar beter,kon liggen".'· ~,. '" , .hetzelfde" dak wone'n,:·,als. Mariann'e; nemen -die ook,

,__m~,.t~en, __ -zakelijk"Alf. ~onneuis ,~a""r, __,:Yeel tijd voor
Je rijdt de bus nu ook i~i(;, :geen alledaags :~,t!roep,~'voor-:' 'vrienden of ,: kennissell', heeft:,' Ma-~ia~ne' .,niet. "Ik ben"
~n ,vrouw, hoe kwam je',:.4.aarloe? .>:," ::':",'" <::;',-,,-: ',: ,',: ve.rsi~afd. ·a:at1,.:m'n''-,wed(.:."A)s--je:et:-m~~al' met dit werk

'.;Als·.. ik op de terugweg-ya~; een langere reis 'm?:,"w~s bent ~gonnen, ~un Je ei'iliet meer mee stoppen".

gei:>rw..riis~erci .concours, ,~as. Alles ,', verliep precies
vorgensschema.. , ,', . ,.':'
Het, .concours vond plaats in de __ 'Barbarakerk, welke,
zich uitstekend leende voor koo'rzang. '

De Ar~eiders Zangven::riigi'rig '!\lieuw'" Leven' , bracht-'
het er'goed"van' af.-' De·twee te zingen nummers, Ii
verplicht en ee'n' ,vrij ''rluminer;' ,brachten' eeri totaal
aantal punten op. ~an" :342. Dit· pr:achtige 'resultaat;
behaald onder de leiding van dirigent Wico Clements,
k~a~ neer op.ee~ ,I,e"prijs.:i"

Deze.- uitslag we~d gev,ierd met ,ef:n' Brabantse Koffie
tafel' in Nistelrode met aansluitend een gezellige avond
,aldaar. Ook hier .een' compliment' voor' de inen'sen van'
de ,vereniging;uit., Lexmond.'die. :alles' maar weer even
goed hadden geregeld. Want d<it, zoiets veel werk met
zich, meebrengt, .claar ,klint. u zeker'vail zijn.. '

"Rorid:.':ue:'" ~lbki: V<lIi::':24,.OO':,,'u'1r:' \vi:is::'-e~n.-,:.ieder" .:weer. '"in
L~'~Ii1.Qnd:,~n: k..o~.-;,me~' te(ugzi.e,":'.'()p, e~f.l' g~,slaagde dag.

~
O".~ ",ft.>. J9,8f

.... ,

~INlZANGCONCOU RS
TE CU.LEMBORGi""'~-"~

E~.'ENING
AART

UNST 55

.···ArbeidersZangvereniging
'Nieuw Leven' Lexmpnd

Ie prijs
~EXMOND - Zafe;d~g4 jU~i j.l. vertro~r~ltd de
klok van 13.00 uur.',de bus vanuit het,",dorp-.richting
(;ulemborg. . .
In deze bus bevond zich het koor van de, Arbeiders
;Zangvereniging, 'Nieuw Leven", aangevuld met 'enkele
tj-'ouwe suppprters.

Ret, d,eCl :;\i~n de .'reis ;was" deelnemen a~n :eeri fnter
natioriaal zangconcours. welke was georgani~.eerd
door: heL Mannenkoor O.B.K.. (Oefenin'g Baart Kunst)
riit Culemborg vanwege hun 55-jarig bestaan.
Een compliment voor deze vereniging is op z'n plaats.
al,~~~~:"'~'aI., :':3:lJ,\:V~t~e, :h~t., ,.Je~,t ~,ciat-.-.. het,: "een <'. perfek~, ':
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gerste Rlas reizen voor betaalb~re
prijzen LeRsma Tours wil u da'.·
graag bewijzen.

OoR voor clubs, gezelschappen,
verenigingen, scholen, bejaarden.

-~-"': ,',".' < , -:- , .. < .::', _. "'.-:,:' ..... ::.,',' ><

. Comfortabel, gezellig,
gloednieuw

De nieuweJulura
ja, ja van de alom bekende

Leksma Tours

..... .

r- _..- - ...tt:_y::s--i..-,,-"~ ....>..:'~--~~.. _-j
I . . . I

lC=r:~'~:=;. 2323 !
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MAKtLAAR-TAXATEUR III
GNROERENDE GOEDEREN
OUD-AllLAI 01849·1568

aouw- ENAANN.MIJ. VAN VLlETB.V.
Hogewaard 1- Ameide - Tel. 01836 -15-44

III=========
~W

In plan Hogewaard Ie TienhovenlAmeide
hebben wij te koop:

"'ffJNINGEN, .' ..
INEENBI.OKVAN 7

.die gebouwd zijn ifl de vrije sektor

Ind.eling:~eg. grand met hal, W.C.;woonkamer en keuken.
Vercjiljping met 3 sJaapkamers en badkamer met 2e toilet.
Hobby-zolder op de 2e verdieping.
GUNSTIGE LIGGING.

Enkele bijzonderheden van de woningen zoals wij die
bouwen:

Dubbeldikke isolatie (25%' 01 meer besparing Clp
stookkosten)
~etere geluidsisolatie tussen de woningen onderling

'(stille,woning), ' ,,'.. • '., '
~orte bouwtijd (minder renteverliEls)
Droge en schone, bouwmethode
Kwaliteit uitstekend,(allesnetjesgladell strak)
Alhin prijzen (du~ geen teQenvaliers achteraf)

M'II'w,: Met MoutSlleletIlCtu1llii"l:Ie.er wonen "(I0r
(minder van) Ie goede geld!" ' •'< ,'. '" ". c

Koopsommen: mid.d.enwonlllllen '115:200,- VJJJl.*
(8<,1. ",,'u,'o. CAl.) Hoekwonlngen 11&'700,- v.o.n:*"
BezichtJging van· so<irtgeJijke, reeds 'eerder gebOuwde wonlngen is vrIjblijverld mogelJJk:

VODR OOKUMENTATIE EN NADERE INLICHTINGEN:

-~

~ ~
~ ~
~ VOOR VADERS DIE 001 NIET ~
~ ZUINIG WAREN MET ~
~ MOEDERDAG ~
~ op 19 juni een fijn geschenk ~
~ uit slijterij ~
~ "Achter de Halte" ~~ ~
~ Grote keus in gedistilleerd en wijnen in ~
~ schitterende geschenkverpakkingen. ~

~ Uw slijter maakt er wat leuks van ~

.~ ~
~ Slijterij ~

~ "Achter de Halte" ~
~ Kleine Kanaaidijk ~
~ Teieloon 01837 - 1414 ~
~ Meerkerk. ~

~
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SPORT,BROEKJ~S " ., ','
maat 116-176 \i,a. ,,'.

DAMES,• EN,HERE'4,"890

MATEN " ,I •
met binnenbroel< \I,a. , ,

KNIEBROE~EN .
BERMUDAS , a

~~U::::~ll '5"9'9.5
SHORTS, "
enz., e"Z.

z_merse prliz8n bli
goed en goedkoophal
Gorincheinsestra'at 35 .;, Meerkerk - - het
---'------------- gOed/<
HOGE KWALITEIT -,RUIME SORTERING III Or;, oopsl

L...--=:::::::::::::::~ , k'ed/~;'ijds.

TWILL KATOENEN
BROEKEN

~;I·'~i2: I
" "",;")I"a,,,'




