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UlTGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
NEGENTIENDE JAARGANG
DONDERDAG 30 JUNI 1983

Wordl gralis verspreidin Arnalde, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, NOO'deloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.

Grootseattracties Op Meerkerkse Jt1D1711l1rkt
Het antwoord' was klaar,"en',duidelijk:"een' handge
maakte hoed gaat je leven lang mee en kan ger~

P'lreerd worden'.

U ziet duseen kleinegreep uitde, jaarmarktvan
Meerkerk
Uiteraard zijn: er,'nog 'vele 'andere'gebeurtenissen' en
hoogtepunten op de jaarmarkt.
Maar we geloven dat de organisatie (O.V.M.) er ook
ditjaarweer in geslaagd is omdemensGn op 2juli naar
Meerkerk te trekken.
C6bien Teus Hakkesteegthopen dai'll eenerg fijne en
gezellige dag zult beleven aan dit jaarlijkse festijn van
een doI'p aan de Zederik.

Dus tot 2 juli op de nuu:kt!

MEERKERK - Woensdagmorgerr 15juni: ,rond
08.00'uur vertrokken met drie bussende bejaarden van
Meerkerk voor him jaarlijkse reis richting, Noord
Brabant. Onder het gezelschap bevonden zich burg. en
mevr. den Breejen, oud-burgemeester Berends,ds.
Vis,ds. Wever,.dr. van Es en zuster Dijkhorst.

In Raamsdonkveer" werd koffie gedronken, en ,het
Intematiooaal, ,Automuseum bezocht. Rier heette
voorziUer Win'rdeLeeuw allen'hartelijk welko111.
Vervolgens ging het naar Drimmelen. In hotel· 'De
Biesbosch' .werd de lunch gebruikt Daarna ging het
gezelschap' aan boord voor een. tocht door de
Biesbosch. 's·· Middags werd, het geheel. gerestaureerde
stadje. Heusden nog met. eeo bezoek.vereerd.

Het diner wasdit jaar, in het sfeeryolle kasteel
Ammersoyen te Ammerzoden.
0111 rond 21.45 uur arriveerde men bij A.C.~:Meerkerk.
verwelkom,d .. door.. muziekvereniging 'Euphonia' 'en
veel Meerkerkers, waaronder de beiclewethouders.

hi een overvol restaurant, dankte voorzitter de Leeuw
een ieder -die meegegaan was,. maar -oo~ .ie~ereen die
deze reis mogelijk had gemaakt, namelijk,de bewoners
van Meerkerk en de sponsors van de p!a:atseHjke
middenstaod en hetbedrijfsleven.
Men kan terugzien op een fijne engeslaagde dag~

Bejaardenreis Meerkerk

~

Vermeldenswiuirdis dat deheer de LeeuwbeHallie
voorzitier.·.·'ook,: ... wegens:.,.ziekte van Jan vim Peet,
als reisleider fungeerde; Bovendien bestuurde- hij deze
dag ook een bus'. . . ,
20 u ziet, Wim de Leeuw, een,'man met vele
kwaliteiten.

Cor Adriaans;midden in -deprachtige'nlltuur

MEERKERK .... A.s, zaterdag is bet weer de jaarlijkse jaarmarklvan Meerkerk, De organisatoren (de
O.V.M) hebben dil jaar gezoehl naarjetswat eigenlijk uniek mag worden genoemd in deze tijd. En
wonderwel zijn ze daarln geslaagd, d.m.v. de oude beroepen.
Van twee daarvan he\)ben wij hun aehtergrond eens doorgelieht. Hel eerste oud-ambaehlelijke eehlpaar is
de heeren mevrouw Cor en Regien Adriaans uil Eindhoven mel hun zoon Rob.

Cor is op 1· augustus dit jaaf al32 jaar schaaps~erder . Bernhard, Pr.Claus als Mr. Pieter van Vollenhove.,
van ca. 150schapen en op dit moment zelfs van 350 Ook heb ikeen keer een hoed rnoeten maken voor een
stuks',Hijis op dit moment nog meteen <inder de enige olifan~yan het Duitsecircus. Die heb ik, gem~akt om
zelfstandige schaapsherder van de 15 schaapsherders een wasteil. VODr mij was dit een unieke gebeurtenis.
die er in Nederland zijn. ,Mijn- 2 zoons hebben het plan om het beroep watik
Op de markt laat Cor zien hoe in de' pre;..historie een doe in de toekomst voort te gaan zetten, dus helemaal

verdwijnenzal dit Yak nog niet', aldus de Winter.

Elm vraag hadden we nog: wat is nu het, v'erschil tussen
een handgemaakte,;. of een fabriekshoed.

schaap ,\\ierd geschoren, n.l.met' de handeri een schaar.
Dit alles w()rdt dan,verwerkt door zijnvrouwR~gien,
d.w.z. gesponnen, dan getwijnd op strengen en daarna
gewassen. Dit, alles wordt "van"commentaar voorzien
vanzijn zoon Rob, die uook op de marktvanalles kan
uitleggen. Tevens is Rob de opvolger van zijnvader,
zoals ,het al jaren is gegaan. Cor Adriaans ',nodigt,'ons
en ',u uit aan, het eind van ons gesprek om eens zijn
boerderij en herdershut te komen bezoeken. Dit alles
is gratis en u kunt dit doen in Eindhoven,' Puttersdreef
1, Cor Adriaans. .

Wij dachten'een beziimswaardigheid op zich.

De tW~de;ainba.chtelijkeniandie wij vragen gingen
stellellhadook al te makenmet stof, n.I. de enige hoge
hoedenmakerv.d. wereld, H.Lde heer de Winter uit
Uden.
Het, is'werkelijk uniek'als jedeze man bezigzietmet het
maken van hoeden. Elke ,hoed kost acht,uur ,aan tijd
voordat'hij 'klaar is, en ,dan zijn er ca.' 40()(),:oandelingen
verricht: De~eer. de,:Winter is ook de~o~denmaker
van allerlei,: koninklijke' gezindten zoweL van ,zigeuner
koning totkoning:heeft hij hoge hoeden gemaakt

,. 'Ik" weet zelfs dei::xacte maten van bijv. Prins,



Aktiviteiten
Restaurant Brughuis

MEERKERK - 2 en 3 juli ,zul~en Arina Ramos: en
Jeanette Kleyn uit Nieuwpoort werken en de
monstreren met ,Hin,de'oper schildet:weric., en pottell
bakken.

23 juli is er voor de wijnliefhebbers een lezing oyer de
Elzas,ser wijn(m,'~'toegelicht met dia's en film.

'Natutirlijk :',ook het .-wijnproeyen zal niet 'ontbreken.
Aarivang 20.00 uur. .
Tot half augustus kan men nog foto's inzenden
betrt:kking hebbend QP, ~mze streek.
3 eJ:l .4 spetem,ber zalmep dan de ITIooiste vim de reeds
zeer.'.,vele, o~tvaI1gen foto"s kunnen bezichtigen tijdens
de fqto-exl'0sitie,: ",' , , " . , ' '
Dus, tot hili"auglliitus is er nog' gelegenheid foto's (2
foto's per deelnemery: in te leveren ,bij restaurant
Brughuis. .
zeer roooie, prijzen zijn beschikbaar gesteld.

doen. Bij aanvaarding van bet voorstel-Faber verlaagt
de TWt;:ede Kamer ,zich immers tot uitlokster van
.wetsovertreding. Zij oildermijnt als wetgever lJoven
dien eigetl gezag en opent een nieuwe"weg ,naar verdere
willekeur en chaos "met ininachting vim gerecht
vaardigde wensen en verlangens van velen en de goede
mad van door de overheid erkende overlegpartners als
Kampeerraad, ANWB en SVR. ANWB en Kampeer
raad 'gaven vorige week reeds 'blijk van hun
ontstemming over het plan van CDA en PvdA.
De mogelijke kwalijke gevolgen van' zo'n politiek-'
parano"ide en de democratiscbe spelregels ver
nietigende daad, "wijst de SVR bij voorbaat van de
hand.

SVR vel'Wli>t CDA .en PvdA T6ch was de SVR bereld loyaa! mee te werken bij de Aanvaarding van het CDAfPvdA-voorstel be-
~.. uitvoering van de wet, merle amdat daarin haar schouwt de,~ SVR ,als eeo regelrechte oorlogsver-

.0....n..be.......hoorJilik bestuur idealen van 13 jaar geleden deels zijn erkend. De klaring. Wat na 13 jaren 'strijd volgens de spelregels
, . "'. ~ afgelopen maanden is de SVR druk in de ~eer geweest van, de parlementaire democratie" door de-,SVR werd

om haar ruim 800 deelnemers {recreatieverstrekkeJ;1d~ geo,ogst;- .',wil. zij doo-,:"; -qhzorgvuldig en .opportunistisch
MEERKERK - De Stichting',Vrije'Recreatie ('k8,m- ~rijven) voor te bereiden op een correete ,paleving handelen'vim de twee:..'gr()otste ffacties in de-Tweede
peren bij de boer') is verbijsterd over het initiatief van van de nieuwe wettelijke bepalingen. Wat>.CDA en: . Kamer niet, om zeep'laten brengen. ,Als dilt'mocht
CDA en PvdA om:.een stokje te s,teken voor -,de,in de ~dA, nu op~ens .van plan zijn, zo kort, .'vol?r de ;gebeuren, zal de SVR daaruit noodgedwongen
nieuwe Kainpeerwet ,'ges,an~tiori'e,erde mogelijkheid'!' aangekondJgde::,invoering, van de wet,,:(l septell1ber conseqiJenties trekken.
voor vrij kamperen bij particulieren.:',': ':: "", .>'-.. a.s;), gooit ,!oeUn ·het loyale eteri v.a:n de SV_R., Zij Vind~, De telefoon' bij de SVR Meerkerk stond de laatste
Gezagsondermijnen~, noemt ,:'de' SVR-" dif:" pla~ ",daf; dat' omatsoenlijk.- ,D:~ burger weer niet 'm~:er'"waara,an dagen ~oodgloeiend van deelneiners en donateurs die
heide, partijen:"Willen -rea,lisereil: nog voorda.tde nieu're_ :-:-Jlij,'straks toe ,is; de ',chaos 'wordt vergroot: " "":',: ,-: 'I hun verontwaardiging uitten over de voornemens van
Kampeenret in",werkiJlg;treed.t;, "',' ',,' . ,::0--" /" De·loyaliteit Vil" de:SVR eindigt als:de,Tweede, kamer' . CDA"en PvdA. De afgelopen we,ek kwamen er ruim
Ais de Tweede Kamer instemt met het'opschorten,vari ee'n,zijdig een streep 'haalt door lietgeen',na'in-<>eizaam,' 100, niel..lwe deeloemers bij en voorts meldden zich vele
het ,wet,.elijk,e' fiat. vQor kamperen "bij partic,ulieren, jarehlang overleg wettelijk werd:'vastg~legd. ' ·honderden,. nieuwe' donateurs. De:,SVR teIt nu ruim
handelf Zij in'strijd ,lnet de.-beginselen ,,:,~n,-behoorlijk Aan ,dit, soort pa~~ekvo~tbal weigert",de SVR mee te 800 deehte'mers en ruim 12.000 dqnateurs.
bestuur, ,', maakt de politiek· ongeloofwaardig en;· werkf
mee J;lan verkrachting van de rechtszekerheid. , ,

De "S'VR' 'neemt daarmee geen genoegen. Tijdens "eeo
spoedberaad:"heeft de SVR-top zich beraden over de
dreigeride aantasting van een verworven recht. Want
CDA en PvdA op grond van veronderstellingen en
spook~eelden beweegt tot deze in de"parlementaire
democratie unieke manoeuvre (opschof.ting vah een
hepating in een nog niet van kracht geworden wet),
vertaalt'de SVR vooralsnog als een'uitnodigirtg' van 'de
wetgever tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Wie
daarmee instemt, opent de deur n3:ar anarchie. De
gVR' schaamt zich: voor ~o'll ,ontwikkeling ,buit~n de
wil ,', en zond~r.,niedeweten~\van: a<ivies- en, belangen.;.
organisaties. Goed overleg wordt' daard60r een
paskwiL .
Bij de aanvaarding van ,de nieuwe, Kampeerwet twee
jaar ge1eden werd duidelijk ,afgesproken, dat de
werking er'van ita vier jaar op basis van praktijk
ervaring zou worden getoetst. De SVR was' het
nimmer volledig' eeris met sommige bepalingen in de
Kampeerwet, vooral niet omdat' het vrij kamperen bij
particuliere grondbezitters slechts mondjesmaat "werd
toegestaan ondanks de toegenomen vraag en' behoefte.'

HET HUISMETDEKLOK
Deelnemer Jaarmarkt 1983

Een iederdie goedkoop wil winkelen mag onze kraam
niet overslaan.

Tijdens de jaarmarkt in onze
stand verschillende soorten pijpen,
tegen extra lage prijzen.

Nu al v.a. 2,50 per stuk.
Wegwerpaanstekers nu voor
slechts 50 cent.

Aileen
op
2 juli '83
op
aile
TUIN
SLANGEN

In vier standen
verstelbaar.
Max. sproeibereik
155 em'.

::~d..~"""'~v:a:n:2;6,50voor19JC!t

.GAZON~

SPROEIER

Gesehikt voor:

boeren,.
h6veniers,
gemeenten

ZOuWendijk5, Meerkerk, tel. 01837 - 1466
B. Lakerveld

Verder voorradig aile soorten tabak,.sigaren
en sigaretten.

Wij
demunstreren geheel·

vrijblijvend bij U Up het
, terrein!

HUSQVARNA MOTORZEISEN

Voor het zwaarste werk.

Vibratiedemping op
3 punten.
Draagstel verdeelt
gewieht over beide
sehouders

VerwarminglTuingereedschap
Kettingzageh, hand- en motormaaiers

C. 'I LAM
Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk - Tele/oon 01837 - 1810

HUSQVARNA POPULAR
de Luxe

Maait met 'welhaast speels
gemak. Dankzij de slede
vormige bodemplaat is ook
gras van een /linke lengte
geen enkel probleem.
Voorzien van',een

Briggs&Stratlon vier
takt-motor van 3,5 pk
(2,6 kW). Robuuste
aseonstruelie. Instei-
. baar 3 versehillEmde ......""'"j'(

maaihoogten
Vergelijkbare
waarde 700,-

TOT ZIENSOP 2 JULI

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

Gore. straat 6 - 4231 BH Meerkerk - Tel. 01837 - 1424

Aileen tijdens
de.markt voor:



GezamenlijkeAulo- en Caravanshow
op de Jaarmarkt - Meerkerk

:".• •

DE RUYTER MEERKERK

Burg. Sioblaan 1,4231 AA Meerkerk, tel. 01837-1315

* Nieuwe personen- en bestelwagens
van aile merken

* Prima occasions van aile bekende
merken

* Grote sortering bestelwagens
occasions

* Reparatie en onderhoud van aile
merken bestel- en personenwagens

* Levering banden, accu's, enz.
* Shell benzine en smeermiddelen
* Bestelwagen verhuur

door de automobielbedrijven ""

FA. M. HAKKESTEEGT " IN., DE RUYTER MEERKERK B.V.
GEBR. VAN TUYl EN VAN DER HAGEN CARAVANS

Voor een goede gebruikte of
" nieuwe auto naar

GARAGE VAN TUYL

Tevens het vertrouwde adres voor een
. goede gasinstallatie

Garage Van Tuyl
Garagebedrijf: Zouwendijk 125, Meerkerk, tel. 01837-1412

Showroom: Toistraat 19, Meerkerk, tel. 01837-1682
. Garagebedrijf en spuiterij:

Nieuwe Steeg 48, Herwijnen, tel. 04188 - 1216

,'. ", .' ",. -

Fa. M. Hakkesteegt & Zn.
HEIABC VAN VAN DER HAGEN

BELDOn EEN FI.JNECARAVA"VAKANTIE
verkoop Van

Selektie vanjQnge occasions
Aile merken nieuw

Garagebedrijf
Plaatwerkerij

Spuiterij
Chevron benzinepomp

Ook voor gebruikte caravans
Weetu ietsvande caravanmarkt? Dan kent u het ABC van van der·
Hagen. Degelijkheid, uitstekende wegeigenschappen, doordacht
interieur,technisch uitgebalanceerde konstruktie~ lage_ of zelts zeer •
lage luchtweerstand, gunstige afleveringsgewichten; hoge laadver
mogens enzekerniet in delaatste plaats gunstige verkoopprijzen.
Het zijn zomaar wat willekeurlgeeigenschappen dlevoor hetgehele
ABC van van der Hagen gelden. Nederlandse caravansvoor
europese wansen;

VAN DER HAGEN/CARAVANS
Toistraat 37 - Tel. 01837 - 2244 Nljverheidsstraat 2,postbus 40, 4230BA Meerkerk .

(rijksweg Utrecht-Gorinchem) Tel.: 01837-2044



MEERKERK .- £en terecht trotse jonge ondernemer-kapper T~, Overgauw voor zijn twee weken
geleden geopende kapsa/on. .
Teus Overgaauw is heel bIij met de leuke reacties:van de Meerkerkers. Aanzijnva~b~kwaamheid zal het
niet liggen want om op de hoogte te blijven van de nleuwe modeverschij'nselen en nleuwe kaptechnieken is
Overgaauw lid ge"!.orden yan de Technische Club van Kappers.
Nogenige weken blijft de reklame van kracht dat iedere klant een leuke attentie ontvangt.

Niet alleenmarktkooplieden, auto's en caravans; maar, oak ·duizende1f~«kers'~'J"kO~fI0~tige,!.

Allesinhet belang van de ondernemers. Ik zelf zou zevenop'het·marktpleinenelkekeeralsikeen markt-
geen goedeondernemer zijn. Dat gekibbel onder koopman of winkelier langs ziet rijden dan jubelt het
elkaar, hetlijkt net of ze ruzie hebben. paar zou ik niet bij mij,(Ja, ik laatdat nietmerken, dat weet ik).
tegen kunnen, en daarvoor heb, ik eell veel te grote Dat groeit bi} mil op zc>,n',dag:<Dan ga ik ieder.eell1angs
eigen mening. Het is bij mij jaof nee en nietand~rs. en vraag hoe' het'isgeweest,Hoorik dan van 't is goed
Maar voor de O.V.M. is allesja, Alseriets georgani-:- en tot volgendjaar;da:n~~njk,~engel.ukkig,: I11aar aan
seerd wordt; dan sta ik daar::altijd vrij positief het eindevande9Cig:een.:vermoeid persoontje.
tegenover, mits het uiteraard eenhaalbare kaart is. Kom ik dan thuis, dan denkik van, he wat leu~'en'loop

~~eb~;rk~~~-·va~e~~eM.Z~.Z,~lg~Jt,)Od~'~toc~~i~ ~o~~,.~~~~:~es~t;~~~b:~~~n~,j~ar, .O~,~jt~.~~,beter .te
georganiseerd. Het was geweldig.. ,AIleen maar Proberennet alsbij deO.V.M.omhete~kjliarbeter te
amateurs, maar wat hebben de mensengenoten~Ik zat doen.en daarhoefjkgeen:p11Ii'Dl voor..
bijv. in, d~jury-bus om rondjes te tellel1; Je werdergek Gee~ dieInaarclt:lOraall,,~lle<:>~X.M.-Iedenen
van, 'maar wat een sensatie. Dit moet je echt zelf toekomstigeO.V.M.-leden '(wantwe'groeien nog
meemaken. Het was een gekkenhuis. steeds).

Dat soort werk doe ik graag, je valt niet op, want dat We. zijn ()ok, weer mef:iei~ bezig voor het' najaar, maar
hoeR vCi.n mij niet, maar de voldoening daarvan is voor daar mag ik nog niets over zeggen'.
mijalles; Ik zeg altijd maar mensen in besturen hoeven Helaas komt aan ons gesI're~ een einde, want als Cobi
geen pluim, want ze zoeken het zelf op en als hun over de OV,M;aaIlhet,wooro komt, dan is de lawine
even~rnentslaagt, is dat de pTuim die ze krijgen. En dat van woorden zo' maar niet t,e stoppen.
IUk:t'de o.V.M, aardig, of niet soms?

De O.V.lv!. kantrots,ophaar ziin.... ~

NatlI~tlijk riIakeri'wij ook fouten, maar wieniet?We Het isCobi ,Hakke~teegt's.stelregel::"ietpraten, maar
zijn ookm.ensen'. doen, dan 'bereik jewat.

De vrOllW achter
«.... nulJ'ktmeester
'.Teus Hakkesteegt

MEERKERK ..... U weet dat erop 2 jnti ceo j~armarkt

is in Meerkerk, die. in de wijde omgeving bekend s!~a~

als een goede, gezellige en. vlekkeloos georganisee~de

markt. Dan denkt een ieder gelijk aan marktmeester
Teus Hakkesteegt.
Wij zijn dat eens' verder gaan uitpluizen en komen tot
de ontdekking, dat eigenUjk Cobi Hakkesteegt het
'merendeel van de organisatie van de markt op. zich
neemt.

'Ja'.,'ie~,':-C:~bi (in aIle bescheidenheid), 'dat is to~h ~
logisch:,.::cJk::'ben bijnaaltijd thuis en kao dus veel
correspi)ndentiedoen oftelefoontjes plegen. Ik moet
'ookee'flijk~kennen.,we doen het a1 zeven jaar. en elke
keer vind ik' het" weer een grate uitdaging om het te
doel1, - -- .
Het'geeft veel spanning en drukte, maar aeh, da! ben ik
gewend. Daarnaast is het voor mij een uitdaging om
elk .jaa~. w~er, een ",mark~te ,organiseren,mt:t '''' een
kraIllenbestand;' die ·geen, doublages'skent.:Het'Iukt
natuurlijk niet altijd, maar datis'eenkwestie-van
schipperen tussen plaatselijke ondernemers en markt
kooplieden.

fIet vaIt',mij ,weI" op, dat er steeds meer"aan:vragen
komen van buiten af en helaas moeten wij de meesten
hiervan teleurstellen',

'In eei;ste'in~~ntie ,wilde""C.obi eigenlijk helemaal geen
aandacht op zich gevestigd zien, maar het valt ons op
dCit ~ls ze begintt~praten oyer de markt en ook over
het()~V.M..,gebeuren ertoch wat bij haar losgaat
komen,

v~K-.-.de""<?Xr;'M.isi:zearjare~,',secretaresse. Men zou
bij,na kunnen stellen datdeO.V.M. is Cobi enCobi is
de,O.V.M.

"Brirgerlijke stand Ameide
mei1983

G.~briren:_: ' ,,:,'~:':",i'i·:,::;.:::::;;'.'i' '", ,: i'::, ',', ".'" ',' ,,',"
:f·,:,rrzei.1983: M,ole,n~r;A~rt: Cornt:~s,:,zv:vA" ¥olena~r
ene.'Blok;: Molenstraat· I9~ 22:· me(1983:Vroon,
Wilma Petra, dv P. Vroon en A. Schmaal, Pr.
Marijkeweg ~1. 27> mei .1983,' van Eck, Angelica
Manuela, dv M.A. van Eck 'en L.CT. Koot,
Hoepmakersstraat];

.Overledeil:
10 mel 1983: .. Diepenhorst, Conielia:: wonende "te
Ameide, ,Pro Marijkeweg :34,-overleden,te :Gorinchem.
29 mei 198J: den'Besten,pirk evW:Veen;wonende te
AmeicieiPr. Marijkt:weg 20, overle,den te Amei<ie.,

Gehuwd:
13 mei 1983~' Versluis,' Arie Evert, 21 jr., wonende te
Tienhoven en van Kekem, Nellie, 22 jr., wonende te
Ameide. 16 mel 1983~' Hergt;M:ariilus:;,Jbhannes,,24 jr.,
wonende te Ameide en Termaat, Adriana, 20 jr.,
wonende te Am~ide.'18 mei 1983: Slob, Govert, 24 jr.,
wonende te Noordeloos en Assink, Elisabeth Joke, 24
jr., wonende te Ameide.

'Dit is natuudijkniet waar', zegt Cobi, 'want' ik heb een
ontzettend fijn bestuur, waarmee ik" al jaren samen
werk. Een ieder heeft zo zijn taak en dat proberen we
zo goed mogelijk uit tevoeren.

We hebbe~ gehoord' en ook gemerkt dat je vaak erg stil
ben.
'Ach ja, dat is de aard van het beestje, maa.'rdan~eniet
ik toch weI. Neem nou zo'n markt, dan zit ikal om half



partij

2 meter/3 meter/5.10meter

Ook uw ad res voor hout- en
plaatmaterialen

DE··BRUIN
Bazeldijk 69- Meerkerk,TeL 01837 - 1243,
b.g.g. 01838, 2122

,"-i.,-""

Fijn ·Iezen ·Iijd,IQ$>de vakant.ie
.vo.or weinig.geld!
.ZOMERPAKKE"I"

leon Uris
3 AGFA KLEURENFILMS .

SLECHTS

2 BETALEN

DUS. 1. D.IK.KE. PO.·.·.CKET SI.IECHTS 6,25.... . .-._ .. '. ' -.. ' .

KOM OOK EENS KIJKENNAAR ONZE VAKANTIE AANBIEDINGEN

STRIPPAKKiETTEN .
Polaroid zonnebrillenzijn
niet aileen mooi, maar de
lenzen filteren bovendien
hinderlijke schittering en
schadelijke UV'stralen .
uit het zonlichtAlleeri
he.lder ~np~schadelijk
zonlicht bereikt ZQ de
ogen.
:Kdrn'zeeensbij onsin
dewinkel bekijken:

Een Polaroid
zonnebril...
...niet zo maar
een zonnebril!

OolCleukeboekJes om de
lIatuur .inuw .omgeving te
verkennen

Eiseviers Natuurkompassen .. Ii 8.70
Floragids .......:... . Ii 9.90
Degrote natuurgids . 19.90

Pockets en Sciencefiction pockets
4 dikke vakantieboeken

van 39,60Nu VOOR 25..

Eiseviers reiskompassen ..•.. Ii 9.90
Voetwijzer voor Nederland ... 18.50
prism~ ?i~re~tuinengids ...•.. 4.95
Fiets- eribromfietskaart Ned 7.90
Intern. campingwijzer 27,50
spectrU~t.atl~svllnde'(ie.g 49.90
Els~~iers'(iegenalllls...•••.. . .. 14.90
Falkplanlandenkaarten .. v.a. 10.90

VIii .~il!~el1· .u .•• ·. oo.k> di,,~rse .... b(Jl!lll!n en
'~(JI!~j~§.~anoR1'lIw v~kantiebestemming
.teklillnen vinden: .



KODZOI'I onr
, OW b08IIIIOUIIInll?
WiJ VElfZofIlel'l;;uW~ager'i~s.e

~mlnlslratie \IOOr ~n_r8cf~iJ~ta~lJf.
Blnnenkort ook met koinpuer verwerklng.

AANBIEDING
Een snelfe en gestroomlijnde sUrfplank met Iichle
V bodem zowel voorde beginner als de gevorderde
surfer, kornpleet mel pak, laarsjes, imperiaal, mast-

~:::;~~~as:.a;:z:n~e:~:otaaIPrijS2
1

1

5
72

3
'-0' 00

+ pakkette water vaorslechts........ •
Uw voordeel 642,-

Komplele surlplanken al vanal 875,-

Ite111S111F DE NES 2 LEXMOND
SUR..PEC'AALZAAK TEL 03474·2075

vrijdag koopavond

WIJHEBBEN MET
juisle assortirt\~ntsu~aHik~I~~SbbrU op voor
raad, van plank 10tzEliitat.,
Wij geven Uals surtspeciaalzaakook op hElt goed
koopsle pakket nog de volfe 100% service, vraagl
U maar eens bij een van onze alnemers, tenslolte
behoren. wij niet voor niets,nu al tot de groolste
alnemers in Nederland van onze leveranciers.

Wat verstaanwij ondllr 100,'l'~ ~e""'ice
1. Ruimschoots dEl ~j~ nell1ll.,v~orU bij aankoop

vllneen plank, al ~~urthEltnuJ of 2 uur.
2. PrQefvaren op diver8eplanken om de jUiste

keus Ie kunnen maken,
3. 1 daggralis surfinstruldies
4. Vakkundlge reparatle, bij grote schade gratis

een huurplank,
5. De koffie is allijd,~I~lIr

6, Regelrnatlg een goedellailbiedillg.

~

~,

ADMINISTRATIET. VAN KEKEM
J.w. van Pultestraal 55 Arneide Tel. 01836 -1524

VoordethuiSblijvers:

"ALBLA.SSERWAA.~D ,EN VIJFlIEE~F:NLANI)EN
Een boekjemet-wetenswaardigheden over -de -e1gen streek.,Ivlet mooie
pentekeningen van Rokus van Vuuren~ _ '
Ook-bevat het-korte'samenvattirigen~........=........==......
In het Frans, Dults en Engels'

25
~

Nuvoor.- - - - - ,

Tel•..03474 - 1393

ASSUR.I\NT'E-EN }\D\lIEq8UREAU

DEN HARTOG'SV
Prinsengrach{2, 4233~ Arnalde, 01836 - 1676.

Dorpsstraat 8.3
LEXMOND

mel ...gezelligebar

Premia perpersoon per dag-

Gelderid voor Europa: Cornbinalie A, mel eigenrisieo f 1,-,
zander eigen risicof1,50.
Comblnalie S: met eigen risieo f 1,50, zander eigen risieo
f 2,-. ",
Combinalie C: mel eigen risicof 2,50, zander eigen risicof 3,-.

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

INLICHTINGEN EN AANMELDING
voor 15 juli persoonlijk iedere vrijdag in de school bij de

Pasleurweg 92, van 10.30-11.00 uur 01 na telelonische alspraak:
01833-1030 (mevLZuidwijk);b.g.g. 01D-819330 01 808160.

VRAA~ BROCHU!lE OF BEL VOOR NADERE I,NFORMATIE

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

VQQr, mQderne flnanciering ".!' aJI? verzekeringen,' dQetu er gQed
aan,66n van de Qnder8taande. all,e88en te bellen.

IDEALE REISVERZEKERING

Uitgaande van de CHr. Avondscholengerneenschap Rotterdam e.o.
Rector Abr. Vos, tel. 01806·14975

• opleidirig MAVO·diploma 01 deelc"rlilicalen
• sludie in 6 01 mindervakken (ook'sludielessen

spreekvaardigheid lalen) ,
.Ies op maandag, woensdag en vrijdag wm 8.40·11.50 uur
• boekenlonds voor klas 1 MAVO
• aanvang cursus 5 seplember 1983

EUROPEESCHE
AUTOM081LISTEN VERZEKERING

, L1dmaalschap A.N.w.S. niet nodig
Premie: exeL aantlangwagenf 25,-, ineL aanhangwagenf 35,-'

• inelusiel assuranliebelasling. PollskoSlen f 5,-.

Cafetaria

Nagtpgaal
voor al uw snacks

VOLWASSENEN·
ON.I)ER\VIJS

TESCHOONHOVEN



PROFITEER NU !

SPARTA
.DAMES OF HEREN
RldWIEI. ." .

•••••••
OrOEFIETS
::eo~r~:::~s van 420.-...............

.Elektrotechnisch Bureau
(Landelijk erkend)

.........-' Met remnaaf.

, Herenfiets'43~bruin 28" wielen _

. NU .

~;:::: .JU2.·

J. Verhoeven; telefoon 01836 - 1614 .
D. Hartkoorn, telefoon 01836 - 1232

~
.

'. ".~'

--'

ALLE OVERIGE AANBIEDINGEN ZIJN OOK NOG STEEDS GELDIG!

"Eenldeinegreepuit de
..guile'hand krant.•• ·fln. .

RoweNTASTRIJKIJZER r:!1!Et~~~,.;
Uchtgewicht.:, 1000 Watt. Kan- .. ~_, , ,
trolelampje en uiteraard voor uw ' _
veiligheld KEM,6,cKeur. G- ' .; f
Type LA-la. 'rEF It l -:~ A11r'IIAII'
~~rl~~j~~fz~,;?:rprij$: :CN~~:~~OA,PP~L. IY'CU"~

29 50 robleeml
. , '. ~ardappels hi/I~o van

one/en OOk uien •L!==;;y'
, ilplJels e~

tildk/Ok eo
!lilran/ie .T aar r~~:eur
4dviesp '.. l'Pe.58I) e Tefal~
GQII rqs: I' 159

SNOERLOZE. PHILISHAVE 1e
. Hand Zo",~- .

,'Gladde kione~ op plaatsen waar '..19 'PrllS:
geen stroom IS, door twee

. venmde 9O-Super 12 $cheer·~-: . " _ 1,""-
hoofden. Welkt op 4 penlite" . ~
batterijen. Type HP 1213 , .: ,;' ' , Ir
Mviesprijs:f70,- . . , , 11'\·.lf _
~,GUlieHandzom~rpriiS:'. ,',' .. -" ,::'.,,": '.',:,."',11\. \!
59,- . .

OFFICIAL DEALER AG.U.

REGENKLEDING
Dames regenmantels.
Kinder-regenpakken

v.a. 6 jaar

RSK 240····
240 liter dubbel
deurs kast

RSK 160 .'
160 liter koeler

6;5,- 555.-
RSK 163'"
160 liIer met
diepvriesvak

. '740,"615.
OOK DIVERSE MODELLEN IN

BEIGE orE LEVEREN

ERRES
RSK 140"
140 liter
m'et vriesvak '

530,- 429.-

Kin,derspijkerbroeken __

Spijkerbroeken _

NOG VELE ANDERE AANBIEDINGEN! .

Sweaters _. _

>(" """ "

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

112:61 @~!'~35~!!~ goedkoop h~1
~ ,., HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING . I~':,,~::;'",---.,---,.,---,.,---,+.,---,.,---,__-=-~IrI&rJI"g ds.

.UW "RT"~'''' ~.U"" " ""llSE'-WI:':IG:E:N:SE:R:V:IC:E:":EN;:S:T:'=::::;;;;.::::::~

AAKSTERVELD2 - AMEIDE""'TEL.01836"1271·

~,.,"'llj'ARMARKJ*
*UNBllDINGEN

2 heren overhemden 30.....
15....
40...
29.90



/Imeide... presetlteertjeestprogtlU11lt1Ji,

. Bouw nieuwpostkantoor
te Ameide

AMEIDE ';'~ V~ijd.g,::24::;.i~:ri#;:~erd een ,~I)vang

genta.a~!.,Tetd~, ~,()~,~ ••~~"-',;net .,nieuwe,~?:~~~~~~r te
Ameide.. :"', :... . ,;, ;:" ,)::,\:,;.,",>::,;,,:., ,":"""',...'.:
lIet·: kantQor'is:,ontworpen:"'(Jo:or:i,architekten'buro ten
Houten de Lange en van der Pluym te Zeist en wordt
gebouwd doorbouwbedrijf.Nironuit"Utrecht.

Men hoopt in decem~r;X:,~:h:t/':":~7?O~~ .. teo , kunnen
betrekken., ': ,:',',.:''.::', ." .:O'.

De,.yoor:zielJinge.n iI1,:",het,.:\~al}_toor worden:een zeif-

be<li~.l1ings~im~7:: :.,,:~et::;;;::I?()s.t:~JJs,~~n, 't~lef9q,ii~~.t en
postzegel(~oekJes)~l1toma:ten:.,:,;':< ''':-;';';: .. /' ,.',,"<::,''',, "\..:'" i
De indeling, w,ordt: ,een ,,:adrn,inistra:ti~ruiIf1~~!:::'lqs,,;, en
laadplaats, .. keuken". toilet"wa<:htkamer en eeh;,zelfbe-
dienin;g.sruirrite. '0: '." ,". ,.' '--. "." .•

Het gehele 'gebollw zal worden bescherm({:rloor'een
ijzerenhek.

Burgerlijke~d
...... ':,',.. ', ,.. ' ....•,,' ',:.',,,,, ,, .. ',,,,,.' .

Meerkerk
" """metcl983

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

<;ebore~:;::: ...,,::... :. ',,:'::-,:;;.'::',":,', .•• ':;:: "":,,' •..:::::.:> ',:'::";:':::i:...·;?::::::,":';;:.:::--:~;;:.:--,:: .. , ,L:,:
j 7nwi: {~~~~::';ft:[..~rt(in\;:','",.J.,r~...~;'~JJ(~~.t~r~'qf en A~:\,'an
Diiken···n'on'!nije,'le:':·M~er~:erk.;,,'l!~i1Js:.;:J:Jef~lJ.l!rdstr.9;:",19,
me; 1983... ·te .Gonnchetii>Adria~~:}j,a~:·:zY':,:p.A..Stt;lits
en N. Kon, w,onende te ,Meerkerk, Gorinchemse~tr.:55.
30 mei 1983:te, Utrecht,Steven Alex zv T. Zoe(en E.
van derVeenwonende te"Meetketk. Pr:' Beattixstr.27.

,Geh".~d:",; .... :... :.:.,:::,'<,.,:::::.:,';.-:.'~,,},,~'0.', . .i,'·.;:',· ,F .'
6 mer. 1983~' '10La,m~,'i~~~ti~~n. P~r~,~:'g}jr.',woneI1d~: te
Meerkerk en; der:t',:,~~s~~Il:(;},ohanna:Arien3;;:'21.jr.,
wonendete':L~rbroek:'9,,n~( 19~~:,qll~~h()om,:Jan;
24 jr., .. wonende te. Meerkerk',':,eIl'va,~ .."~il,;A~ida
Cornelia ··Maria. 27,jr;;-won~nde.J~:,~cr~r~erk;, .I? pte;
1983: vanZanten, Dubbeld, 31 j,r., wonend~,te:Ar~el

en Alting, Kla.ra. ?4,Jr~,_:,~on~~,~e,t~,Nieu»,lani:I. 20: me;
1983: ·te Eindhoyen,'i"Yiln,.t,i~shout;'·· Comelis, \\:,H~el

mus Maria"26 jr.• won~Il~,~',·:',~~::cM7~rk,~r~ ,en fS:1ofet;
Louis,~,J}erarda, 26jr.,,::wo~e~de";te'Meerke~k., 27 l[1ei
198~.~t~,:,qorirlchem;·,4,~n.Braven,\Ia!1;:~7)r,; wonende
te":. ~ee~lf~r~,'enBogaard, Mathilde Cornelia. 23 jr;,
wonende.te.·Gorinchem·i~,;.':.:'::;·"i:";':";::·.,.', ,
Overled~n:

13 mei 1983: viti 'der Stelt, ]ari',,6Tjr;~'Wonend~- te
Meerkerk, Burg.: Sloblaan 7. /· ..,mei: ,1983:::': te
9~rincJ:1em, de Weerd wv Bax,;]ohanna"'Cornelia;:'86
jr.• won~nde,te:,Meerkerk.::.~,~,~t:I<:l,ijk 14. /4 mei 1?83~~ te
Gorinchem, Beukers"P:t~r:<.~,rie; 71:.jr", wonen,de. te
Meerkerk, ,G()rinchemsestraaf 5. 17 mei 1983:>:, te
Lexmond, de:'Meijer, Willem:·''frederi,k., 3,f :,-jr.,
wonende te .Meerkerk~ Prins Ber.t;l,~~rd~traa~" II.' ..

verzorgt ,admini.;;
afhandel.ing; Wm

verwerkirig; v~r-

Na afloop zal' ·in een algemene ledenvergadering het
geheell)(:spro~en.en toegelicht worden:
:Z;9nder,-,';~et 'J~r,as',: v,oor de voeten:"ani,'de9r3;Ilj~
vereniging' weg te' maaien kunneIl ,', wij u,::.im,;al
verzf,:kerefl: d,atons ,eenbijz(mder goed progra~tt;lil
staatlte wachte'Ii, in· de Lichtfeestweek 'met vele;hoo~e,. 
punten.

Zozal'de;Oranjevereniging dan op 6 juli ~laar'::iij~ttje{
haar voorbereidende werkzaamheden' wat 'het 'pro
gramma betreft.
Wie zijri:oorte luisteren legt, bemerkt ook al g;iulf;dat
de ;buurtverenigingen overal de laatste .hanq:;aal1 ,het
leggen,. zijn . wat betreft zuilen, overs~~I1I1In'g~,I1'
poortenen"erlichting. ,pit is een gutistige ont
wikkeling, want ,we mogen niet vergeten dat een laat
vallende yakantieperi()de ons niet veel tijd zar,geyeri.:
om alles op donderdag 25 augustus kl~r ~~.,hebben. '

Het blijktdat, over enkele programmapunten,"w,aar':
over l?e!der al '" mededelingen zijn gedaan, nogiil wat
misverstanden bestaan. Allereerst, de reunie.
Hiervoorzijn_,~:vele opgavenop ,allerhande'rt1~rii~rell
biJ ons,pinn(:I1gekomen. Moet u zich nog:oPgev~n'd()e
liat dan alleell 'rtet een Qriefje waaropu\\':'}t;~,rn,:,en'
adres vermeld,st~at met 'het aantal personen:en stuur
dit aan 'de:Oranjevereniging 'Beatrix', Postbus 29,
Ameide.

Laten wif ons allen' opgeven voor deze r,~ritJ,i~>Van
Ameide- en Tienhovenaren' en oud Ameide~':eJl,:Tieri

hovenaren. Latenwij' deze reunie op zaterdag' 27
augustus tot een groot samenzijn maken.

Tobbedansen
Dit uf' plaatsvinden op donderdag 1 september: ··om
18.30uur. Hieraan mag, iedereen, dus ook van buiten
Ameide, meedoen en de wedstrijd wordtgehoudenop
een zelfde helling· en onder·dezelfde reglementen als bij,

TROS. Opgaven: Postbu~ 29, Ameide.

meter., Ee~,:zeer mime ha.l geeft via. een knap
gekonstrueerd~ trap. toegang tot dearchiefn.}imter

Het geheel is zeer stijlvol ingericht " .", '" ',',
De ,_he~r .C. ,Slagboo.IP, "bijgestaan dOOf' n1,eyro.uw
51agb,oom (behulpzaam; op de, comput~r) .is 'begofln~n

bij de belastingdienst en ,heeft' zich '4aarna' een -aal'l~_~l

jaren bekwaamd in hetbedrijfsleven. ,', I

In november 1980 vestigde 'hij zich'zelfstandigals
administratiekantoor.
ZOrgde e<:fst v()orgoed 'gereedschap, zoals ka,ntooi:
machines, en 1,5jaar geleden kwarn reeds de c9mputer
in huis.:
En na noggeen 3jiulreen prachtig-,-'kantoor.

Opt""ht
Deze::"optocht wordt gehouden oPe 27 augustus.
()pgav'en door. straten, verenigingen, bedrijyeno( iO:,

'maar~ngroep,,~ensen.... een ieder'is welkom;
t)J,gav~-',Postbus.29, Ameide of bij,het Orar;tjebestuur.

En it weet h~t, voor het gehele feestprogrammaen
voor vragen waar u nog mee zit, woensdagavond 6 juti
op de Dam en de Lerlenvergadering. .

Administratiekaritoor Slagboom
straties voor allerlei. bedrijven,

:belastingzaken, computerservice
zekeringen en financier:ingen.

Voor ,de k;nderen ':., van' de .' Chr. Kleuterschool
Hummeltjeshonk was hetvrijdag 24 .. jun; een
fees/dog. .. .•.•. . .
De hoofdle;dster",Marg~ Ros'lrad' loen" in hel
huwelijk metArthuTvan"I:>alen. " '
De ru;m lOO'k;nderen..<verkleed als>jager,en
roodkapje, vormden b;Faankomstop hel S/adhu;s
een erehaag.

AMEIDE - Op 6 juli' is het zover, dan wil de
Oranjevereniging., .'Beat~i,x' .. het ,:f~~tprograrnlJla voor,
de feestweek··van 25 augus.tlis to(/en"met 3'september
presenteren.

De bekendmaking van het progl1lrnma. zal op .de Darn
zijn en men wit hieraan ook. eeIl'f~;estel~jk tintje geven.

Administratiekantoor
SlagbooDl betr°k.nieuw

kantoor
MEERKI.;RK __ Met 'gerech~aar(Jigde trots toonden
16 JUDi de heer: en.mevrouw,Slagboom hunni~u\Ve

administratiekantoor aan de Zouwendijk·.. 97 ,aan
relaties, vrienden enbekenden. .
Het zeer fraai en function~le,kal1toorgebouwis nil het
storlen van de fundering' binnen' 6 ,weken gebouwd
door. Aannemersbedrijfvan Leeuwen&·Sterk (e

.Meerkerk; ,

Ret nieuwe' karitoor bestaat uit een ruirilte' van-ca.
5 ',x 6, meter alwaar'de'adrninistratie gehuisvest is met

,de .computer en ··een.conferentiekamer. van, ook 5 .x. 6.



Het schilderwerk bij

administratiekantoor .

Siagboom·

werd verzorgd door

SCHILDERSBEDRIJF

DEN HARTOG & VAN DER VLIES
Dorpsstraat61 - Lexmond - Tel. 03474 - 21.18
Priv,,: Stefan den Hartog, tel. 01836 - 2402 / Henny van der Vlies,tel. 01831 - 2906

Het administratiekantoor

Siagboom werd in zeer korte tijd·

.gebouwd door

AANNEMERSBEDRIJF .

VAN LEEUWEN & STERK.······
. Burg.Sloblaan37 - Meerkerk - Tel. 01837 c 2332



PlAATSING CONTAINERS

GillisVersluis

J.P. KAASSCHIETER
VOOR HET BETERE WERK

GAAT U NAAR DE VAKMAN

SQ-lOEN SERVICE
Tolstraat 27 - Meerkerk

Telefoon 01837 - 1697

Tevens verkoop
WOLY

ONDERHOUDSMIDDELEN

Depot
chemisch reinigen

Elk" woellsdagl11orgen
inMeerkerk in 't Groene
gebouw.

-, -' .... -,,'.,.,.

Aan.Ill~~~n:vah
STEUNZOLEN

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

Voor
ALGEIIEI.E
VOETVERZORGING

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

HANDEL IN
DUD IJZER-METALEN PAPIER AFVAlSTOFFEN

\

Schoonheidssalon

pepositaire:
dr. RA Eckstein-'
Knellpp
Lady Rose - Pupa.

J. Lauret
Bastinck
Lekdiik 42
Anieide
Tel. 01836-1937

';-Zohnebrillen

en sjaals

10%
KORTING

Sanden
20150% I<ortklgI

----------~------,
Uitlaten

1e kYlalitelt. Gratis montageI I
I
I
I
I
I

······;y\Yy~llff:er~~n ..•.·.;.. . ·.....y:;7~.;.;\,7·;;y\\\,\\;\y.1 :=:====:::::=====~

VIABAND II.V.II
VIANEN HOFPLEIN 61
TELEFOON 03473 - 71507-75006 .J--- -_._.- - - -- - - - - - -

Dorpsplein 3 ~ Meerkerk - Tel. 01837 - 1700

De Snuffeltiek met speciale jaarmarktaanbiedingen om van te
smullen. En bij besteding van! 25,- of meer een GRATIS KADO
voor u.
ENKELE MARKTAANBIEDINGEN:

De echte baby-pop van 59,95 voor 39,95
Mini baby-pop, nu v"or 19,95 ....c
De enige Amerikaanse Magicstok van 4,95 voor3.95·
Een originele kleefoak van 3,95 voor 2,95
Op aile BRITTAINS landbouwwerktuigen 10% kortlng.
De onvervalste reukpoppen van 8,95 voor 8,95
Yoxon. Alles helve prljs (beperkte v6orraad)
Eigenlijk teveel om op te noemen, trek er uwvoordeel uit
Wij staan op kraam nrc 103 en 104.
(Ook een kraam met veel sieraden)
NIET SCHROMEN, MA'AR KOMEN!!!

de···8I1uffeltlelc

r
I

'IH'i

,I
I
I
I
I
I
I
L

TOLSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL. 01837. 1530'·

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Lekdijk 73, tel. 01843.1233, Langerak

•

Siagerij A..· ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838C1224 - NoOrdeloos

,

.

. '.

Voor een goede

.) Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES ull elgen
slachlerlj

(Voorboulen. achierbollien en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

I·

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

. ,. I . AUTOBEDRIJF .. '.

Gebr. Roest b.v.



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

Gebr.
Alling
de warme
bakkers

AardbeienVlaatjeS
Roombroodjes
Siagroomtompouzen
Appelflappen
vruchtensloffen
Gevulde koeken
Eigengemaakte ontbijtkoek

enz., enz.

Op de jaarmarkt met een keur
van verse produkten zoals:

P.S.<§omrnige ,van deze 'produkten
zullen door 'Bert' onze banketbakker

in de kraam worden gemaakt

Onderstaande artillelen kunnen
wij tegen scherpe prijzen leveren

* MOOE- EN 1"EXT11!1. *
OPRUIMING

* Diervoeders* Kattebakvulling
* Turfmolm - Houtvezel

* Tuincompost
* Kun,stmest voor gazon of tuin

* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
* Gewasbeschermingsmiddelen
* OnkruidbestriJdingsmiddelen

* Landbouwplastics
* Veevoeders in allesoorten

Bel even,
't isde rnoeite van
informeren waard !

J.I. landWllk
Meerkerk- Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.

vanaf 12 juli met grote

KORTINGEN

VIN10-'70%
ZIE ONZE ETALAGE

VOL MET
KOOPJESI';;;

•••lEXlIEl
Y

"

LEXMOND



Tl'ekk.er;'Trek in Papendrecht

FeOeStrijd om el"PPll1atsen in,tlI.k k/Qssen
ALBLASSERWAARD/PAPENDRECHT "'lVIet~()genk.eledagen voor de boetstij~de spanning tent~pinde
renners-stalle.",'.•. vande deelDemers, aan ,de-trekker-trekwedstrijden .van Papendrec~t. ~~,;i~,:de laatste w~_lc.er1:-:,v~1

gesleuteld en gepoetst door de coureurs en hun helper~ aan' defraai~ if,setoren om__ op-_~atet:dag 2 juli zoo'ptimaal
mogelijk aan _de startJe. verschijnen. .voar de vier: teams -uitde Alblasserwaard' is h~t :a14k, het opkomende"gewe1d'.
oit de landen van het',.lijfte houden. De _tractOreD zulleD OP. Slobbengors, n~bil.;:·~oord- en 'Me~~e,een

oorverdovend gebrnl ten g~hore brengen. Hetspektakel krijgt no~ meer franje door d~ __~norme r?9kpluimen (fie
'verschillende machines uit hun pijpen blazen. Het uit Amerika overgewaaide 'Tractor:PuUing-spektaker' vier(
zaterdag hoogtij in Papendrecht. "

,Vooral nu·in.de yijf: voorafgaande ',wedstrijden ....weini~ afstand .• van, hqrtderd rriete~_'oYerbruggen. De tractor
strijd is geweest, dat.mede'hetgevolg was: van de wordtbiJde startvoor een'~leePwagengespaimen die
slechte, banen, zijn de verwachtingenin p:~pe.~~re.c~t gevuld is metbetonblc)kk~Jl".Afhankelijkvan' de
hoog' gespannen. In devieJ, klassen i~.er: nog,geen tellm zwaarteder, klasse kanhet-.'gewicht in een oplegger
in geslaagd zich af te scheiden van de achtervolgers. lijkende wagen met 14.500kilo worden geladen. Tot
Het'sIef~te ",?orJ~r heeft .deban~~ geen goe<lJ~;edaan~ n~ toe tll0est hetgewic1}t steeds worden verminderd
Vele:'favorietensmoorden in de mOdder ofmoesten: olTItochaaI1:goede.trekste komen. De gesteldheid van
afha~~~,~d'oor':'Illoto~s'che of mechanische pech.'Nu in de baal1:'liet~et niet toe veel ge",icht te laden. Voor de
Papen4recht: ()ver.~eI1 van de betere banen v~n coureurs is het z3t\~ zo s~el rnogeIijk te vertrekken om

Ned~rlalld.~chikt kan worden,' iser .ook veel strijdte
verw~.,c:hten.: Voor .het:· publiek. uit de regio is' het een
go~.de.zaak~at de vier deeinemers.uit~e'c"\Jbl(l~ser:

waard" Smokey Bear' uit .. Meerkerk" Spirit of Extasy
uit Oud~Alblas,Kind of the Animals en Alligator uit
Groot-Ainmers, st~rlce :t~oeyeJ.l', ~jn .~n h~t:,tota,l~,:s~1.
Zowel in de 3,4,.'" 4;4· -:.,:5-,7 Jon:. kllUj~~ als it:J- de ~up~r":::
Stocks, zijn ' d~ ..."onderlinge verschillen in het
puntenklassement nog gering.

Snelheid
De deelnemers in de verschillende klassen moeten' 'cen

Show en demonstratie van
D. Bikker en Rijnmond b.v.

wederom geslaagd
MEERKERK" - De heren' Bilcker en Vlot kunnen weer
~erugzien OP.~~II:"z~(geslaag~e~It()~.
Zij. manifesteerden" zick '. professioneel' in' de' zaken-
pandenvan D'\~:ilc~;fr a~ ..de zoUwen~jk.,......•..;:'
Het is beide. organisatorenopgev:allf:~n·, dat.:h~~, publiek,
erg gericht kwaIll:~ij~en, en .kopen; '::': :,,><:, "'." 'c
Het publiek was zeergelnteresseerden\vist'.vaakveelaf
van energiebesparirtgen. '. .
De instruktiefilm over de H.R::ketel was
instrilktief eneen groot .sukses.'·;:\::":' "'.',: ":" ., ....•... ,' ....•.. ;.
Zowel de zaak van D.. Bikker::.als. Rijt:J-Illond:::"'.-"~"zijlt·
sterk regio gericht. Dit.·hebberrziJ~o?r~1 bere*~~()pr .
hard werken, hun kontinu-service:~n;:de·grote.s'?rt'e~ng.:

de honderdmet~r lange:·baan t~ overbruggert.
Tractoren met veelvermogen·inhuis hebben hierin een
'y~ordeeI,docll:1let,lciezert van een juiste versnelling en
een goede~!lnden'keus is ookb~,langrij~,~.Het is
bewezen .... dat ppdrassige banen. pullerbandf:n,.:me~:

\.\;ein,ig.:,profiel·een voordeel"zijn.,Qp,Jla.n:lere ~an~n
·kp.ro.en',ook de tract-oren' die: banden'.metflink, protiel
,~~b~Ji.gemonteerd, goed-- uit -de voeten.

Pech
De afgelopen weken 'hebben enorm veel deelnemers
met pech te kampen gehad; Vooral in Emmeloord,

~et:rli\l,~6w~rd,,,en.:.'·dc£.B,~eJ(seberge~··fiJp>slacht0ff"ers
';.. g~\,all~n,. dpor,:~e·. paangestel~.~.eid .•.• p'~.sleI?P1,Vagen .•'was

nauwelijks van' haar plaats:te.·trekken',\\,a~Y7elvergde

van motoren,versnellingsbakken ego koppelingen.
Van de vier Alblasserwaardse trekkei-~rekfanaten,.'is

het team van Alligator .uit Groot-Am~ers .guilstig::~it
de stl"ij~. gek()me1h" Zij ,heb~en noemeIls\yllardig:'geen
brokken:~maakt, In;.EtnP:teloord· kreeg.,de Sfi10key
'Bear: van',Piet •• Bo~r.ernstige brokken'<l3n '. de ;versnel
lingsbak. Tijdens dezelfde:tace begaf de:koppelingvan
de King of the Animals het, van Ariede. Leeuw.•Een
nieHwe.,;verz1,Vaarde: kopp~Hng;is, elm dezer-?agenin'de
King.gern,onteerd..:.~Tijde~s "de races .·•. in::de .·Beekse
~(gen, lc~eg, de:ScaJ"*~~mot?r __ "an de ~p:irit'ofl?xtasy
van' het team'Aart Jan KorteIandhet te,z'Yaar en.begaf
het. Inmiddels zijn aile brokken weer gelijmd'.en is;a.lles
gereed voor Papendrecht.

Strijd
In de afgelopen weken zijn vooral de verricl1tingenyan
de Spirit of Extasy in de 3,4 ton klasse:en. de. Allig<itC)r
in '., de .4,4, .klasse in·het oog gesprongeIL. Beide .. teams
zijn dit seiz()en echt doorgebroken. Het tea,Ill uit,Qud
Alblas' ~oekte. twetXle plaatsen in VaIk~nswaard::' en
Wierden. en eenderde plaats in de Beek~eberg,ell.De

Alligatpr pakt.ein' Heerhugowaard een' tweede ,stek en
in de Beeksebergen een derde plaat~,;.:: ¥e:.t':',de
wetenschap dat Piet Boer met zijn Smokey"Bellf.bijt:r:a
door zijn experimentele fase heen is,. Olet. de. t~ee
chevrolet motoren gestookt met methonol, kan. het er
in de 3,4 ton klasse heet'll<lJl:N)eg'¥lI1.:~k~~alsookde

White Horse 4 optimaal-:<l3~;qe:.~~rt,lc()Jl1~',}n.:,qe .. 4,4,
ton klasse zijn vele. ~~nsn~~~ersi'op .,'de': eind~ege.
natuurlijk gaat de belallgstelling uit 'naa~; ,de
straalmo~or; van"RoJl1bo:,uH:::Ee~.I1e:s>' I?~ver JaIl: van
~ijk .. is dif:seizoeli,-al"en~~le':p1alen,gep1aag~:door:pech
en is'·daardooF' tot .'., nU,::;t-9'~' nt~t,:::.tie.;:ged()otiyeFfde

ka~pi()en.: . D.e.: tw~e:~lqI~.$~:eI1Y.lla~9~e"tractor~n,.·'llit
Groot:AI11tllers;;:pr.o~ereI1.:.,<l~~r:iz~~e:r::ee:rt·.s~okje'voor.te
stekerL .In de' 6verige:·t'Yee::¥I,~:s.~,cm::~o.~~I1:;geen:str¢ek
rijders uit. Popeye in de,,:,:S;I,::e:rrJ:I~rr~Cfln.ein de Super
Stock zijn daarfavoriet. '

Het " geheel wordt .. ,' verd~~~,::;:,:~@2WtH'~igt~;~td,>.d6oi:':'e6n
achttiental standaard-trekkers. De dee:tI19J::Jlers::'hi~r
van komen uit Oudenhoorn,. Oud"-Alblas;:: Bl.e~ke:H~

W<.taf, ,:Wer~eI1411.m, Sc~~ll~j.ne:n, .o.ie.s~,enburg \~I1
Stolwijk.

RUirhte'
De organisatie heeft dit jaar als intermezzo' de ruimte

'gekozerL'" De '.' Stichtirtg"'Ttekker-Trek':" Zliid;;Holland
heeft het NMS-Ballonvaartteam o.l.v. de heer Corvers
weten te strikken om in de pauze een Heteluchtballoll
op te laten. Dit festijn za1 vanaf het middenveld,
omstr~e~~,.l4.QO 11llr~p~.~~~ .Y.~~<lf::,n:

Mede, 'cJ:o~r',d~~v7·r;~·~.h~~::4;Gkt.;::'~oor_.4it-;'evenement en
de' grotetoeloop-":'vo~t:'de wedstrijd zijn' 'aan .beide
zijden van de baanstaantribunes geplaatst. De start
van de wedstrijden is om 11.00 uur.

o



A'~ij·~··~1I1I
~pp~raten. temoongestelcj

D.BIKKER
SPECIA4I.ZAAKiINWITGOEDtel.01l337.-1249

Zouwendijk 123 -Meer~erk

- , .....•.. : ::.. ::..:., .. ,- ..•

Smullen op de
Jaarmarkt!

, "", ..

in onze stand vindt u

Sate
Barbeque"llpr§tjEls
Shoarmabroodjes
Hamburgers
Trio-balletjes
BarbequeschijVen

LET OP. ONZE SPECIALEATTIU1KIIEI
"',';,:.'" "

De gezamenlijke slagers

Ouwerkerk,To'straat
Van Dijk, Kerkstraat

MEERKERK

d.
"lcaashal"

KERKSTRAAT 9 MEERKERK

MEERKERKSE

JAARMARKT
AANBIEDING

OUD BELEGENKAAS

9,90 PER KILO

Wegens enorm succes dit jaar weer
ZELF KAASSNIJDEN (SOO[t naar keu:z;e).

Ais u tiet juiste gewicht schat krijgt u het afgesneden stuk
kaas als PRIJS. .
ALTIJD bE BESTE KWALITEIT YOOR DE LAAGSTE

. ... PRIJS!! -

"DE
KOEKKOEK"

. RIJWIEL.EN - BROMFIETSEN
TOlstraa(9, 4231 BB Meerkerk
Telefoon01837 - 1297

.Zaterdag 2 jlJli JaarrTiarkt in Meerkerk.
Pr()fiteerdan\l~niqnzeaantrek.kel ijke .
kortingen op herenrijwielen.

, .. ',_ .. '0. ' .. : ", -", : ._:.' ..... "

Tevens grote sortering gebruikte dames-en
kinder-rijwielen. die wij aanbieden voor markt
prijzeri. ... .
Deze aanbiedingen gelden aileen opde jaarmarkt,
2 juli 1983 te Meerkerk.



Zecr lage luchtweerstand en toch een ruim interieur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

Kom vrijblijvend langs!

Kortenhoevenseweg 18 - Lexmond - Tel. 03474 - 1430
A.d. STRAVERSB.V..

Diverse vakantie-aanbiedingen

SCHERP AFGEPRIJSDI

Wanl als onafhankelijke en zelf
standige verzekeringsadviseurs
hebben wij hoofd en handen
voUedig vrij voor uw ver~ ,
zekerings belangen. Wij zijn niel
maalSChappij-gebonden maar
helpen u de juisle keuze Ie
maken. .

De NBvA, Nederlandse Bond van
Assuranliebemiddelaars, beslaal
nu al Juim70 jaar endal geeft u
nietalleen een gevoel van
veiligheid maar ook van
zekerheid. Wij slaan voor onze
klanlen klaar en dal is .belangrijk
voor u, maar ook in hel belang
van 0'n5 zeIt.

zakelijke dienslbaarheid mel dal
persoonlijke Irekje van de vrije
ondememer, die de lijd, de lakl
en hel geduld kan opbrengen om
I,e luisleren, uil Ie leggen, na Ie
pluizen en doelmalig Ie
advis!,ren. En die bovendien op
dal hoogsl ongelukkige momenl
er is, omu Ie helpen.
Juisl dan.

eAssurantiekantoor
R. H.Jvan Scbail(

11I11
Kerkstraat 16
4126 RS Hei-enBoeicop
Telefoon: 03454 -1751

Dat ik lid ben van de

IIVA

is erg belangrijk.orO

'Avento Caravanbouw
van der Hagen

Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837·2044

Bij ons kunt
u oak

kopij voor de
WegwiJzer

inleveren

Speelgoed, Boeken, Tijdsct\riften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren"
LETOPil Scholen en verenigingen

oritvangen korting !

cleanutlel'I8k
Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01s:37-t~~O

caravans voor echte caravannersTIMMERFABRIEK
GEBR.VAN ES BM

TIPJlMER\VERKE,.,
RESTAURATIEWERKEN




