
UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
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Wordt gratis verspreid in Arnelde, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hel- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.

Wordt Feestweek een Feest-week?
AMEIDE - Woensdagavond 6 ju6 heeft Oranjevereniging ,,Beatrix" van Ameide het
programma voor de komende feestweek aan de inwoners gepresenteerd. Voorzitter .Genit de
Vroome 6ehtte de feesteJijkheden vanaf een brandweerauto op de Dam toe. De andere leden van
de Oranjevereniging deelden intussen gedrukte exemplaren van het programma nit aan het
opgekomen pub6ek. Dit laatste was eigen6jk niet de bedooUng, daar deprogramma's via de lueht
de Ameidenaren hadden mooten bereiken. Slechte weersomstandigheden hadden het de piloot
van het, sportvliegtuigje, de heer v.d. Ham oit Ameide, echter onmoge6jk gemaakt, het v6egveld
op tijd te verlaten.
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worden. Hij beeft in z'n eentje hetleeuwendeel van de
werkzaamheden voorzijn rekeninggenomen.'Aan tijd
en vakmanschap heeft de heer Schabbingg~n, gebrek

Vervolgop pogo 3

direkt het enige tipje dat we van deze sluier zullel
oplichten.

Buurtvereniging "Broekseweg" is, wdzeer openhartiI,
over haar verrichtingen. Met naam en toenaam word'
op verzoek door de heer Verheij een beschrijvin!
gegeven van, de ptaktisch gereedzijnde feestver
lichting. Bij het ontwerpen hiervan is de' buurtver
eniging volledig, uitgegaan van het thema van de week
"Een stad aan de Lek viert feest".' Het is de bedoelinf
dat er boven de straat twaalf vikingboten komen t{
hangen. De versiering zal gecompleteerd worden doo!
een groot aantal ankers, die aan weerszijden van d(
straat zullen worden opgesteld. Voor het Groen(
Kruisgebouw heeft· de voorzitter nog een verrassing il
petto, maar die wil hij perse niet uit de doeken doen
Vast staat in ied<:r geval weI,dat het balletje van d
feestweek al in 1980 aan het rollen is gebracht in dezi
straat. 1

In tegenstelling tot de vorige straat; is de'verlichtin!
van de Iepenlaan juist niet gebaseerd op het thema val
de feestweek. Veeleer speelt hier het "Oninje"-zijn val
de week een rol. Meer wi! kontaktpersoon mevrouv,
Kon hier echter niet over kwijt. Of ook de tuin van d(
Christinaflat verlicht zal worden,blijft vooralsnog eel
vraagteken. De bejaardenzullen dus nog even moeter
afwachten, of ook zij in het zonnetje ~uIlen warder
gezet.

De Doelakkerweg heeft in het verleden al bewezen zief,
erg goed te lenen voor een straatvedichting. Met ere
mag hier de naam va.n Piet Schabbing vermeld

l'fiorm' veel noerk hebbendeheer en mevrouw de
.Lange mede l'erzel oin de verlichting van de Iepen
'aan weer tot een uniek, geheel te maken.
Ruim een jaar,geleden {oonde hij ons a/ een kompleet
verlichte zuil.

r

vogelvlucht cokele buurtverenigingen af. Hieruit
mage dan tevens blijken, in hoeverre de rivaJiteit, die
er ongetwijfeld is tusseo de'verschillende, straten. een
rol speelt bij de onthullingen over de aktiviteiten.

Om te beginnen is daar de Molensttaat. Ondanks de

kromming in de weg weet de gelijknamige buurtver
eniging eike keer weer met een opvallende en gezellige
verlichting voor de dag te komen. Onder het motto
"zwijgen' en plotseling toeslaan" doet deze straat
verwoede pogingen om na afloop van de feestweek in
de prijzen te vallen. Dit allesomvattende stilzwijgen
,betekent voor ons overigens dat we direkt door
kunnen gaan met de volgende buurtvereniging,
nam~lijk die van de,J.W.",van Puttestraat. Voorzitter
Gerrit de Vroome deeide ons in vertrouwen mede, dat
het thema van de' verlichting geent was op zaken rond
de Lek. De voorbereidingen zijn op een oor na gevild;
aIleen voor de ..Vinkenbuurt" moet nog het een ell'
ander geregeld worden. Zander van opschepperij
beticht te kunnen worden stevent de buurtvereniging
volgens deze bescheiden insider rechtstreeks op een
eteplaats af. '

Dit wordt'echter,ten zeerste'in twijfel getrokken'door
"Het OudeAmbacht,", die baar kamp in de oude

, ChristeIijke' lagereschool heeft opgeslagen. Met man
enmacht wordtdoor deze nieuwe eend'in de bijt aan
een werkelijk fantastische en originele versiering
gewerkt.Een sllccesvol debuut IijkLderhaive onder de
bezielende' .leiding "van Nico de "Wit ,verzekerd. Vele
oude "Termeyenaars" zullen in de poorten werkelijk
hun ,,,oude ,ambacht"',herkennen, maar dat is dan ook

Zoals u elders in dit blad' knnt Iezen maakt het
programmaeen ,gevarie~rde indenk; jong en oud
kunnen ruimschoots aan hun trekken komen. Naast
de afzonderlijke programmapunten zuUen cokele
exposities het geheel opluisteren. Z'O zal er cen
luchtmachtexpositie worden gehouden in het Spant en

een tentoonstelling van oudheidkundige vondsten in
het raadhuis. Deze vondsten zijn allen' gedaan in en
rond Ameide. Daarnaast is er nag een foto..:tentoon
stelling in de ,Christinaflat over het verleden van
"Termey".

Fen ritjemet de paaroetram behoort eveneens tot de
mogelijkheden. Dit zal met name's avonds zeer de
moeite waard, zijn, daar men dan kan genieten van de
vele verlichte straten en tuinen.

Om de bezoekers, en uiteraard ook de inwoners van
Ameide echt te kunnen laten genieten", zijn ,talrijke
"Termeyenaars" al ,Inaanden en sommigen zelfs al
jaren bezig met de voorbereidingen voor het feest. In
scllUurtjes en in werkplaatsenis het' vooralde Iaatste
In;aa-nden eendrukte van belang" geweeest, om de
stflJ4tversieringen maar PP" tijd','.kIaar, .te krijgen.
Momenteel wordt door de,meeste, buuitverenigingen
de Jaatste ,handgelegd" aan ':,rle' werkzaamheden.
Sommige, zijn: echter al startklaar,en 'wachten rustig de
dagen vaGr de fees~week af" om dan' de' gereedstaande
bouwwerken op ,straat te installeren. Menig bewoner
kweekt met degrootste, zorgvuldighei4,achter in de
tuin de benodigde ,pJaIltjes, die straks in de
bloembakken het ,gehed, de nodige,fleur ,zullen moeten
gaangeven. Om 11 een kleine indruk te geven, van wat
er allemaal achter de schermen gebeurt,,'lope'n:we nn in



Terlenka

HERENPANTALONS

Restanten 45.-

HUISHOUDTEXTIEL
Groot

BAD-en DOUCHELAKEN

8~5 en 9~5

Synthetische

DEKBEDDEN 55 -
1 persoons voor •

2 persoons voor 8'5.-

Pracht

BADHANDDOEK 9
5,- per stuk 2 voor .-

Badstof

KEUKENDOEK 750
2 voor •

Bonte 575
SLOPEN DAMAI •

Dames

SLIPS Elastisch katoen 10_
Wit, 2 voor •

HOOFDKUSSENS
Wasbaar 25-

2 voor •

1-VOOR MEUBELENTAPIJTENI
I GORDIJNSTOF EN BEDDEN ZIE
IADVERTENTIE IN HETKONTAKTI-------

Restanten

TRAININGSPAKKEN

.HALVE PRldS

esker
eubelen
anufakturen

Vanaf 5.-
HOLLANDIA SHIRTS

Gekleurd maat 4 - 5 2~0

Heren 9
SPORTSLIPS

!B!!!!!!!![III---111111 2 voor •

MANNEN DIE MEESTAL
WEINII ZIN HEBBEN

OM IE WINKELEN
KOMEN NU IRAAI!

30.. KORTING

leem de klnderlln meel
Aile longens- en
melsleskledlng
voor verrassend
verlaagde
prllzen

JAPONSTOFFEN
Vele coupons

Dames

NACHTHEMDEN
Korte mouwl 1250zonder mouw

Uitzoeken •

WIJ
BEGINNEN
DONDER
DAG
14 JULI

MEISJES JACKS
116 tim 176

Lange mouw
HEREN OVERHEMDEN

NU 12:0

Restanten

BLOUSONS en JACKS

Nu59.-

Birdy

THEEDOEKEN 10_
2 voor •

HERENKONFEKTIE
Op aile herenkostuums

100.. KORTING
Op aile kolberts

50.. KORTING
Op aile heren-jacks

30.. KORTING
Op aile Terlenka broeken

15.. KORTING

Korte

,JONGENSBROEKEN
Rib en Jeans 750
vanaf maat 134 tim 170 •

Kinder

T-SHIRTS Uitzoeken 7:0

Diverse

WASHANDJES 1-
per stuk NU •

.'~~~~~w:N~~:~~or10.-
SPORTSOKKEN ~75
Diverse kleuren 27 tim 41 IlL-
Restanten

ZOMERPANTALONS
Uitzoeken 29
vanaf maat 140 tot 52 .-

Aile

KINDERSPENCERS

Uitzoeken19~0
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gehad, waardoor het resultaat, zoals dat ineen van de
schuurtjes aan de Doelakkerweg is opgesiagen,
schitterend genoemd mag worden. Leuk detail hierbij

echtet m~. een chronisch tekort aan (aktieve) mannen,
waardoor de aktiviteiten enigszinsvertraagd zijn.
Toeh hoopt ook. ~deze .buurtvereniging,op tijd klaar te
zijn. Succes lijkt verzekerd, zeker .. nu· onljings nog de
hechte band.' tussen de straatbewoners. be"estigd is ',in
een gezellig dagje uit. Over deaard van de'.,verlichting

Chauffeur Roel de Die
na 46-jarig dienstverband

met pensioen

£en nosta/gische presentaiie. Vanaf' het dak van de brandweerwagen Iichtte voorzitter de Vraame het
feestprogramma met vaar een 'elk wat wi/s' toe. Vee/ be/angstelling van de Ameidenaren was er op de Dam.

AMEIDE- Het was min of meer toch wei een
verrassingvoor chauffeur Roel de Die toen donderdag
7 jqli een versierde bus met fanulie en vrienden hem in
Lexmond opwachtte tijden~ zijn laatste rit Utrecht~

Rotterdam.

In Lexmond werd hem verzocht ook in: de versierde
bus plaats te nemen en zo de laatste rit naar Ameide te
~akeg..

In 1937 begon hij als besteller van goederen en
boodschappen in Rotterdam bij het· vrachtbedrijf van
de Reederij op de Lek. .
In 1939 werd hij bijrijder op de bodediensten
Vreeswijk-Rotterdam en Ameide-Rotterdam.
In 1942 werd hij veerman op de Lekboot en bleefdit
tot na de oorlog toen het wegvervoer weer op gang
kwam.
September 1945 werd hij reserve chauffeur op diverse
busdiensten en in 1946 vaste chauffeur op de lijn
Ameide-Gorinchem samen met G. Jongkind.
Na de overdracht van deze lijn aan de vestiging te
Jutphaas omstreeks 1960 werd de Bie enige tijd vaste
chauffeur op lijn 18 tussen Schoonhoven en
Papendrecht en daarna op Iijn 17 Utrecht-Rotterdam.
Roel, die tijdens zijn loopbaan 3 "heren" gediend
heeft, te weten Reederij op de Lek,'Twee Provincien en
nu NS. Verenigd Streekvervoer West-Nederland
heeft donderdag 7 juli zijn laatste rit op lijn 49 gemaakt
en gaat nu van een welverdiend pensioen genieten.

~ U mag het niet missen . . . ~
~ de Feesh,eek in Ameide ,an 26 augustus tim 3 september ~

is" dat ook de Vaarsioot van verlichting voorzien zal
worden.
Ais laatste passeert de Prinsengracht onze revue.
Veteraan Jan v.d. Grijn heeft hier het heft in handen.
Deze door de sterke. kromming in de weg' moeilijk te
versieren straat slaat ook, dit jaar weer toe. Om de
verlichting n6g beter tot·zijn.recht te lateo komen heeft
de recht door zee gaande v.d. Grijn een verzoek
ingediend bij de gemeente, om de oude kersenbomen
nog voor de, feestweek te mogeri rooien, daar deze
hiervoor wch alop de nominatiestonden. De zaakis
nog in behandeling,· maar bij een: eventuele afwijzing
van het verzoek worden illegale akties bepaaid niet
uitgesioten. .Ondertussen schieten de werkzaamheden
rond de feestweek al aardig op. De "Gracht" kampt

hult de heer v.d. Grijn zich echter in een mysterieus
stilzwijgen ...

Tot lOver dit· overzichtje. van de aktiviteiten van enkele
buurtverenigingen. Een ding is zeker. er wordt door
iedere buurtvereniging keihard gewerkt om het feest
tot een geslaagd geheel te maken.Overbodig is het om
te zeggen, dat ook de niet met name .genoemde
buurtverenigingen hier hun aandeel in hebben. Zij
zullen zo mogelijk nog verrassender en' origineler voor
de dag. komen dande hierv66r beschrevene. AI metal
belooft hetdus eenechte Feest-week te worden,
w~raan iedere bezoeker met veel plezier zal mogen
terugdenken.

o

De heer SlOut van West-Nederland overhandigde
Roel de Bie, na het verla/en van de bus, een bos
bloemen.

"De laatste kilometers naar Ameide met famiiie en
vrienden deden me toch wei iets. Ik dacht toen terug
aan vroeger toen ik pas begon op de bus.
Er waren geen haltes. Je stopte op verzoek. Het
gebeurde eeht weI dat men aan kwam hollen en dan
zei: "chauffeur, even wachten, ik moet de sleutel nog
even in hetW.c.-raam leggen".
Alles ging toen gemoedelijker. Je had veel meer tijd or
je route. Er waren geen file's e.d.
Jammer, dat mijn vrouw Corrie dit niet mee heeft
magen maken", aldus onze 61-jarige,".sympathieke
Roel de Bie. .
Op onze vtaag of hij bang is. zich te zullen vervelen zegt
hij: "ik zal mezelf nu wei moeten vermaken, Maar ik
knutsel graag, tuinier graag en ik zal toch ook m'n huis
wat op moeten knappen".
In augustus zal officieel bij West-Nederland afscheid
worden genomen.

Dat de muziekvereniging uit Ameide hun mede-lid een
serenade brachten na de laatste busrit en dat zoveel
bekenden, familie en vrienden, van hun belangstelling
blijk gaven, bewijst wei de sympathie voor Roel de Bie.,

Vaar vele' tientallen kinderen lras het zaterdagmiddag 2 .iuli .i.l. groatfeest. Z(/ waren te gast op het
kinder(eest dat A.C.~restaurant Meerkerk had gearganiseerd.
De .ieugdige A.C·be=oekers konden. genie.tend \'On gratis patat, (jsen limanade. deelnemen aan een
rui/beurs. De kinderen hadden hier de mageNikheid. speelgoed.stripartikelen etc. te ruilen. Voor de
leuksie presenta/ie \'an de ..ruilwaar" was een pr(is beschikbaar.
VerdeI' konden de kinderen meedoen aan een lI'edstriid straauekenen. Deaanwezigheid van de /wee
bekende A.C.-bezoekers Asterix en Ohelix lnaakte he/feest koniplee/.

ALARMNUMMERS:

Brandweer: 078 - 133333
Politie: 078 - 166166



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

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

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

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

14 juli 1983:

OPRUIMING
HALVE PRIJZEN voor diverse dames- en heren horloges.
Nog enkele HANGKLpKKEN met GROTE KORTING in
eiken uitvoering, met bim-bam slagwerk.
Pastel-kleurige oorknopjes enoorhangersvoor HALVE
PRIJS.
Diverse horlogebandjes HALVE PRIJS.
Zilveren sieraden HALVE PRIJS.
Kijktu zelf in onzeetalages, enu ziet HOE GOEDKOOPI

LAATSTE KONTROLE VOOR U OP
VAKANTIE GAAT

Reserve auto- caravansleutel Jerry-can (met en zonder kraan)
. Laarzen, klompen Houtskool e.d. Camping Gaz artikelen

Wasknijpers Pechlamp, zaklamp, batterijen Lijmen voor lucht
bed e.d. Tentartikelen (scheerlijn, harlngen e.d.) Gereedschap
voar de auto.

Husqvarna 36 R

Wij
demonstreren

geheel
vrijblijvend bij u

Op het terrein!

MOTORZEIS

Geschikt voor:

boeren.
hoveniers,
gemeenten

Een. semi-professionele motorzeis waarin aHe. goede
eigenschappen van de Husqvarna professionele modeHen
zijn verwerkt. De speciaal ontworpen stuurboom. is
verstelbaar voor aHe voorkomende werkzaamheden. De
Husqvarna 36 R is gemakkelijk te gebruiken en de
trillingen worden doelmatig gedempt, wat het werken
aanzienlijk minder vermoeiend maakt.
De Husqvarna 36 R wordt compleet geleverd met het
professionele draagstel.

VerwarminglTuingereedschap
Kettingzagen, hand- en motormaaiers

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

Voor het zwaarste werk.
Vibratiedemping op
3 punten.
Draagstel verdeelt
gewicht overbeide
schouders

HUSQVARNA MOTORZEISEN

TE KOOP AANGEBODEN
Opel Manta 2.0 S, Berlinetta, groenrnet. , .. 1982
Opel Kadett 1.2 S Combi, wit. , 1981
Opel Ascona 1.9, bruin met., LPG 1980
Opel Kadett City, geel 1979
Opel Manta 1900 SR, oranje 1978
Opel Kadett 1200 Coupe SR Berlinetta 1978
Opel Ascona 1.6 S, geel , nov. 1975
Mitsubishi Colt EL, bruin met. 1980
Renault 5 L, rood 1980
VW Golf D(iesel), geel 1979
Ford Fiesta 1.1, bruin 1979
Volvo 343 DL, geel 1979
Ford Granada 2.1 D(iesel), blauw met. ..•........ 1978
Ford Escort 1.3, aut., groen 1977
Toyota Corolla 1200 aut. , 1976
Toyota Corolla, 5-drs., Combi 1977

Onderstaande artikelen kunnen
wij tegen scherpeprijzen leveren

* Diervoeders
* Kattebakvulling

* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

.* Kunstmest voor gazon oftuin
* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen* Gewasbeschermingsmiddelen

* Onkruidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastic~

* Veevoeders iii allesoorten

levens voor
al uw
onderhoud
en
reparatie

Autobedrijf

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

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

d. V. landWllk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.
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Loat eem wat von u
OOren • ••

AMEIDE - U kent waarschijnlijk de re
c1ametekst van de P.T.T, "La"t eens wat
van u boren".
Van wie willen wij graag iets horen?
Van (jonge) vrouwen die graag met
anderen over hun geloof, opvoeding, pro
blemen van vrede en oorlog, de toekomst
van de kerken enzovoorts willen praten.

Omdat samen praten en nadenken over
verschillende onderwerpen zo verhelderend
kunnen werken.
Omdat het vaak als heel [yn ervaren wordt
een band te hebben met anderen binnen de
kerkgemeenschap.
V hebt weleens gehoord van de gespreks
groepen van de Gereformeerde Vrouwen
Bond?

Misschien is· er in uw woonplaats 20'n groep
ofook niet.
V denkt nu: "Ja, dat zou ik toch weI [yn
vinden maar ....

Daarom vragen wij van u, laat eens wat van u
horen ... na ...

Wij. willen u graag op weg helpen en een .
gesprek met u hebben.
Belt u dan naarde presidente van Zuid"
Holland-Zuid:

Mevrouw N. C. Crezee-van Nes,.
Lekdijk 32, 4233 CM Arneide.
te!. 0/836 - /72/

of naar de secretaresse van onze provincie,
Mel'rouw T. de long- Uittenbogaard,
Gorinchemsestraat 78,
423/ B.J Meerkerk.
tel. 0/837 - /230.

,m,"~ sUI.· ..J......,Opening .WA~:;O
1_......ioor Arnt:1Uo"-'

postlUl'{;e11leentey,ids
~ tie t.a.V' .

Rec''''Cll t/'" ~rijdl\g'
\Ian """,ndagtot \2.00 uur

van 09.00 17 30 uur
~an \ 5.30 tot . "'Idl\ga~ond

. d' n op v..
En bOven 1C \9 00 uur

00 tot .
~an \8.

Het samenwerkengaatmoeilijker;
Ik vind' dat ik een goede ,verliezer ben, behalve als ik
niet metzakelijke argumenten verslagen wordt maar

. op het.emotionele, vlak, en dat gebeurt de laatste tijd
nogal' eens. 'Soms denk ik' wei eens: pfffff! Maar
nogmaais: ik ben door een x-aantal mensen gekozen
en dan moet ik daar gewoon zorgen, goed beslagen ten
ijs te komen en mijn stukken te kennen. Dat is de
essentie tenslotte. Het is ook een uitdaging.
Aan het eind van het jaar moeten, we altijd aan de
begroting we.rken. Ais ik dan dat pakket papier krijg
vind, ik ,het eerst' weer heel moeilijk, maar na 3 weken
fascineert, hetmij. Je krijgtersteeds meerinzicht inen
als ik er eenmaal goedinzitvind ik het eigenlijk 't
leukst.

Jegeejt.les, je zit in degemeenteraad, je hebt diverse
cursussen en opleidingen, gevolgd, ie bent ergakti,ej
geweest bij de VOS..curus,}e hebt 2 kinderen, enefm
groot huis, je'assisteert je man in depraktijk" als dat
nodig is, hoe regel je dat allemaal?

Ik ben graag bezig.

maar mijn mening op tafel legt, dan gaan ze er juist
tegenin, dat versterkt. Ik probeer meestal via films of
boeken iets te behandelen.

Je bent .elf heel erg gemotiveerd voor dit werk
Ja. Als je bijvoorbeeld ziet hoe ook onder de jongeren
de discriminatie toeneemt, terwijl hun' mening nogap
niets gebaseerd is! Ook- voor hun staat werkloosheid
voor de deur, maar dat probleem wordt afgewenteld
op minderheden en die minderheden trekken zichook
steeds meer terug. Dat vind ik angstig. Ais dat bij die
jongeren doorslaat dan' zijn ze binnenkort gemoti
veerd om een uniform aan te trekken en,een geweer te
pakken eo dan valt het niet meer, te keren.
Dat moeten, wij corrigeren:
We leven hier met elkaar en moeten er sameniets van
maken maar je ziet dat de samen,werking juist overal
minder goed gaat. Men zoekt weer de veiligheid thuis
van het afgeschermde, bekende wereldje. De hokjes
geestkomt weer terug~

Jezitook alB jaar in de gemeenteraad voor de PvdA
fraktievan Meerkerk. ,Hoe,kwam dat zo?
Toen ik pas in Meetkerk woonde bezocht ik een
raadsvergadering. Politiek heeft me altijd gelnteres
seerd en als stadsmens had ik geen idee hoe het ernu in
een dOi'Plilan toe ging. ,Die interesseviel op en al heel
sTIel werd ik gevraagd om eens een raadscommissie,bij
te wonen. Dat deed ik ook en toen vroeg men of ik
~andidaat. wilde staan or de verkiezingslijst vande

PVdA Na wat aarzelen, Meerkerk kende mijniet, ik
kende Meerkerk niet, heb ik ja gezegd. Eerlijk gezegd
dacht ik dat het allemaal wei niet zo'n vaart zou lopeno
In mei 1974 werd onze oudste zoon geboren en ik lag
nog in het kraambed toen ze me kwame'n 'vertellen dat
ik gekozen Was in de gemeenteraad van Meerkerk.

Ik ben meteen een cursus "het raadslid" van de
"Stichting Burgerschapsvorming" gaan volgen, maar
het was allemaal wei heelvreemd voor me. Tijdens
mijn studietijd praatten we wei veel en we voerden
bepaalde akties,maar gemeentepolitiek is heel wat
'andets.Bovendien 'kendeik de problematiek van een
-dorp nauwelijks.
Maar ik had ja ,gezegd tegen de mensen "die op me
gekozenhadden en had dus de verantwoording op me
genomen tegenover hen en tegenover de raad.
In het begin was ik bijv. heel verbolgen over het feit dat
ik in de raad geen antwoord kreeg op vragen die ik
stelde. Ik heb toen vrij snel het advies gekregen om het
rustig'.aan te doen.

Je hebt aI /wee keer 4 iaar in de raad gezeten.
Nog steeds. zo enthousiast?
Vooral de lste vier jaar Yond ik erg leuk.We hadden
nogal eens bonje maar na afIoop konden we ook heel
goed nog even iets drinkenals dat zo uitkwam.
Hoe tegengesteld de meningen soms ook '. waren, we
proheerden met elkaar om iets tebereiken in het
belang van Meerkerk.
De 2e vier jaar vind ik moeilijker. De meningsver
schillen die, we hebhen ,worden veel persoonlijker
uitgespeeld, en dat vind ik moeilijk, je moet veelJJ1~r
op je hoede zijn. ., .

En nu geefje Ies in maatschappijleer. Verteler eens' wat
over
Maatschappijleer zit, pas sinds" 1969 in het, vakken
pakket. Ik heb, voordat ik hierin les ging geven, eerst
een opleiding,van 9 maanden in vakdidaktiek gevolgd,
want ik durfde helemaal niet voor de klas.
MaatschappijIeer is niet verplicht eind-examenvak en
merle daardoor is de motivatie van deze leerlingen
voor dit vak,vaak erg slecht. De eerste 1,5 jaar Yond ik
dat heel moeilijk en eigenlijk nog. Maar dat maakt het
ook zo interessant. Ik moet er hard aan trekken en
moet, nle steeds erg goed voorbereiden. De' leerIingen
hebben' geen enkele interesse voor wat er buiten' hun
eigen' wereldje gebeurt. Ik probeer ze dan ook vanuit
him wereid te benaderen en het probleem dan te laten
zien in de maatschappij. Daardoor hoop ik dat ze wat
meeropen ',' gaan staan voor het gebeuren in die
maatschappij. Ik probeer ze hierover te laten praten etl
ze te leren hun merling te formuleren.

Lakt dat? .
Soms. We hebben b.v. het begrip homosexualiteit
behandeld. Ze hebberi, daar zulke uitgesproken, vaak
negatieve meningen over zonder daar vaak ooit over
nagedacht tehebben. Ze zeggen wat thuis of in hun
groep wordt gezegd.
Ik heb toen. t:wee, jongens laten komen die homofiel
waren en ,heb,die jongens met de klas laten ,praten. Een
direkte confrontatie aangaan met iets kanhet
vooroordeel afbreken. En het werd inderdaad een hele
goede les. De leerlingen zagenen merkten, dat daar
gewoon 2 heel aardige jongens waren en, hun sexuele
geaardheid heeft niets met het aardig,zijn te:maken.
Maar je moet heel voorzichtig te werk· gaan. Als ik zo

MEERKERK - Sinds 2,5 iaar staat Nell van Geyten
beek voor de kIas als lerares maatschappijleer. Ze geeft
8 uur per week les aan de 3e en 4e kiss van een Mavo te
Zijndrecht.
Ben je altijd lerares geweest?
Nee hoor. Na m'n MMS-opleiding wist ik niet. zo
direkt wat ik verder zou gaan ondernemen. Ik wilde
nog weI verder gaan stlideren maar ik zag niet precies
voor me. welke ~ichting ik nou Ieuk zou vinden om mee
bezig te zijn.
Na eerst 2 jaar Nederlands te· hebben gedaan, ben ik
cultuurpedagogiek gaao ,studeren. Die richting, is erg
breed opgezet, heel erg leuk.

Wat ben ie daarna gaan doen?
Ik ben toen in het museum voor herlendaagse kunst.te
Utrecht gaan werken ais educatief medewerkster. nat
hestand voornamelijk uit het organiseren, van
tentoonstellingen voor het' basisonderwijs.
Daamaast heb ik nog een poosje ,Ies gegeven aan de
"school voor grafische vakken" in de vakken
maatschappijleer en kunstgeschiedenis.
Ondertussen ben ik getrouwden toeh mijn man zich
als tandarts in Meerketk ging vestigen ben ik gestopt
met buitenshuis werken, mede doordat Ide verbouwing
van onze boerderij veel tijd in beslag nam en ik in
verwachting was.
Ik heb me in die tijd nog weI zo'n 2 jaar met een studie
geschiedenis bezig gehouden.



BEZUINIGEN.... INlEVEREN.... KIN DAn
-

Wij zijn nu zover, dat we ons niet moor hbeven af tEl vragenof ubesparen kunt, maar hoevool u besparen
kunt en dat 'hoeveel' wil ik graag oons voor u uitrekenen. Kosteloos en vrijblijvend.
VOOR AANLEG, VERNIEUWEN EN ONDERHOUD VAN UW ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Time-stickers
-AANBIEDING

voor in uw auto, biJ de
teletoon enz.

U plaktze maarwaar u wilt

Altijd de 8...•95...
tijd bij de .
hand

voor in huis en in de tuin

Grill-Crepe

van119,~8·• ·9'·· •
voor •

40 watt
60 watt
75 watt

Vergelijkbare
gloeilamp

9 watt
13 watt
18 watt

ELEKTAO-TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

MEERKERK
Zouwendijk 32-34, leI. 01837 - 2449

SERVICE
D.M.V. SEMAFOON-VERBINDING
Paramasiebaan 2 Amelde

Voor mod.rn. fln.ncl.rlng .n .11. v.rz.k.rlng.n, do.t u .r go.d
,••n 66n v.ndeond.r.t••nd••dr••••n t. b.lI.n.

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

J. het Lam
_________ Achlhoven 46a, Lexmond, leleloon 01836 - 1230

Voor een goede

gebruikte auto
mel Bovag-garanlie, naar

Avento Caravanbouw
van der Hagen

. I Postbus 40 4230 BA Meerkerk
TeL 01837-2044

caravans voor echte caravaimers .

Zeer lage luchtweerstand en lOch em rllim interielll'

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

.
alles uit voorraad

leverbaar

lANDROLLEN
gelrokken en op

helinrichting
WEIDESlEPEN

diverse modellen
SlOOTREINIGERS

op helinrichling
lANDHEKKEN

kompl. met hang-en
sluilwerk

'EEWAGENS
AANHANGWAGENS

voor snelverkeer
HYDRAULISCHE

KIPPERS

BANO
CONSTRUCTIEWERKEN
" Noordzijde 90

NoordeloOs
Tel. 01838-2311"

AUTOBEDRIJF

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

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Siagerij A. ZWIJNENBU.RG
Bolerslool 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

Wij leveren aile soorten
RUND- en 'ARKENSlUES ull elgen
Ilachierl,

(Voorboulen. achlerboulen en lIaive
varllenl).

Gralis klaargemaakl - Vrijblijvend prijsopgaaf



GROTE
KORTINGEN

Dorpsstraat 73 - 81 - Lexmond
TeL 03474 - 1275 b.g.g. 1375

J. HAMERLING

Ooze Ameidese
Parelvisser

op bankstellen, kinderwagens, kinder
ledikantjes. tienerslaapkamers, kaas
kasten, bergmeubels, vitrage. over-

gordijnen. meubelstoffen enz.

AMEIDE - ·De enthousiaste hengelaar Mark ·Voom
heeft vorige week in de Lek een krab gevangen.

Mark: die altijd op paling en brasem vist, kon zijn ogen
niet geloven toen hij het 'potige' dier met zijn hengel
omhoog haalde.
Dat h~t beest een schaar miste, heeft hem er dus niet
van weerhouden om in het aas van Mark te happen.

Mark poseerde· graag even voor onze camera.

Tobbedansen bij de Loswal
Avro's Toppop Discoshow

Oranjebal
Lichtshow door de
"Desperando's"

Sandy's kinderprogramma
tot 17.00 uur
Voetbalwedstrijd Streeke!ftal/
Militair e!ftal (Meihoven)
Touwtrekken op het
Burg. Wesselsveld
Boerenbal m.m.v. Boerenkapel
"de Zwiebels"

Avond verzorgd door de
plaatselijke verenigingen.
Tijdens deze avond optreden o.m.
door "Mini en Maxi"

Opening op de Dam m.m.v. de
plaatselijke verenigingen
Dropping parachutjes op het
Burg. Wesselsveld
Gele Rijders
Lampion optocht

Optocht
Reiinie, E.H.B.O-wedstrijden
Feestprogramma met o.a.
Dennie Christian en om
Roy Black
Begeleidend orkest: "Springfield"

Concert N.H. Kerk m.m.v.
Jennifer's koren en
Renate Heemskerk
Country en Westernprogramma
m.m.v. A.G. & 'Kate

18.30 uur
20.30 uur

20.30 uur

20.30 uur

18.00 uur

20.15 uur

21.30 uur

14.00 uur

20.00 uur

19.30 uur

21.30 uur

20.00 uur

20.30 uur
21.30 uur

19.30 uur

09.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.30 uur

I september

2 september

31 augustus

29 augustus

27 augustus

30 augustus

26 augustus

~ ~--~~-----------------------------~
'/~( . **:

Nader voorlopig programma *....:
AmeiJk Lichtstad 1983 >4-:

•••••••••••••I
••••••••••••••••••••••

Zaterdag

Vrijdag

• M;llmdag

•••••
• Dinsdag•••

• ••I Woensdag

•••••••••
: Donderdag

•
: Vrijdag

•I
•I Zaterdag 3 september 1O.00uur Kinderprogramma
• 14.00 uur Optreden K.M.K.
: 16.00 uur Braderie op het
• Burg. Wesselsveld.
• W.V.A. doet iets voor kinderen •: 19.30 uur Feestprogramma met om •
• 19.30 uur Bonny SI. Clair •
.• 21.00 uur Alexander Curley •

• 22.00 uur Babe •
: 23.30 uur Sluiting/Vuurwerk?? :

•• Tijdens de gehele feestweek zijn er nog de volgende attracties: u kunt een rondvaart •
; maken,een draaiorgel beluisteren, een ritje met een paardentram maken en een •
• expositie aanschouwen in de Bibliotheek, Open Vensters en Het Spant~ •
i ~

INDlEN U 2 FILMS
KOOPT ONTVANGT

U VAN ONS DE
3e FILM GRATISVoor aUe fotovakwerk

foto van foto, foto van ilia,
dia-kopieen, posters
Plus-Prints staan
wjj klaar.

Aan ontwikkelen en afdrukken
besteden wij uiterste zorg. Omdat
we weten hoeveel vakantie
herinneringen waard zijn. Daarom:
haarscherpe afdrukken in spranke
lende kleuren.

alsukleurige vakantie-momenten
natuurgetrouwwilt te~gzien

.-~----,



*
Buurtverenigingen aan het werk· '*>.•..•...

mor de Feestlveek

Enorm veel werk hebben de heer en mevrouw de· Lange mede verzet om de
verlichting van de Iepenlaan weer tot een· uniek geheel Ie maken. Ruim een jaar
geleden toonde zU ons at een komp/eet verlichte zuil.

De enthousiaste dames van de Schons a.l.v. mevrouw v.d. Post op defoto aan-hel
werk met het maken van . .. ". , Geweldig hoar dames!

De -Meidoornlaan bezit vele _kunslschilders. Onde toeziend DOg van bestuurslid
Jos van Middelkoop doen de 'ouc(jes', van Nobelen, den Hartog en Middelkoop
he! nag prima.

De Broekseweg voortrekkers de heren Verhey en Streejkerk waren her minst
geheimzinnig. Hier ziet u de Viking.

•
f'f'fff'l"t""""'''''''Tf''Wffl''fflFf''ffTtTFt"h+'''''",f'Ff''rrrf''tt

De brandweer was weer
paraat

TIENHOVEN -Vrijdag 8 juli gar de braudweervan
Ameide op. originele. wijze a.cte. d.ewesence te Tienhoven,
.want de laatstevrijg~zeI oit ha~rkorps Dirk Jan .van
Straten, Lekdijk 671e Tienboven trad in het huwelijk
met mej.. torrie de Jong uit Gouda.

Orider zeer grotf ,belal1gstelling voltrok]oco-burge
meester G. den Oudsten uit Tienhoven het 'huwelijk.

Bij het hnnengaan vim het· stadhuis vormde het
brandweerkorps een erehaag.



Touwtrekwedstrijd
AMEIDE - Zaterdag 9 jnli werd onder ideate weers
omstandigheden de Ie touwtrekwedstrijd om de
Wapen van Ameide Bakaal gehouden. Dat men kon
spreken van ~en ware krachtmeting blijkt weI als men
de namen van de deelnemende ploegen ziet:

Herwijnen, Hoogblokland, Meerkerk, .. Langerak
Nieuwpoort, Ameide, Schelluinen, Goudriaan,
Hooroaar.

Om half drie hetraden de gladiatoren het Burg.
Wesselsveld, alwaar de temperatuur inmiddels tot
tropische hoogte was gestegeI1~ ..,Als eerste moest

worden omgezet, derhalve een I-I gelijkspeI. Hiema
voIgden de overige wedstrijden elkaar in hoog tempo
op. Na 12 wedstrijdenbleek dat Ameide en Schel
luinen in poule A gelijk waren geeindigd, en dat zij
derhalve .moesten kampen. Hier bleek Schelluinen
toch de sterkste en· daarom. moesten zij in de finale
aantreden tegen Hoog-Blokland dat in poule B le--was
geworden.

De finale-poule was ais voigt:
7e en 8e plaats: '

Hoomaar-Langerak/Nieuwpoort 2-0
5e en 6e plaats:

Goudriaan - Meerkerk 0-2
3e en 4e plaats:

Herwijnen - Ameide
le en 2e plaats:

Hoogblokland - Schellui~en 2-0

Door Ie te worden hieid Hoogblokland hun reputaiie
hoog. Na dewedstrijden begaven de ploegen en erg
veel toeschouwers zich naar hetWapen van Ameide,
dat hierdoor zo vol geraakte, dat er verscheidene
mensen . buiten gingen zitten. Na de nodige 'ver
frissingen' begon men om ongeveer half zes met de
prijsuitreiking.

Ais sportiefste ploeg van het toumooi,. werd
Langerak/Nieuwpoort gekozen. Hierbij dient.-·eigen
lijk wei te worden vermeld dat alle ploegen zich
vreselijk sportief .gedragen hebben en de keuze
derhalve zeer 'moeilijk was. De meest pechvolle trekker
van het toumooi werd de heer Reineveld van de ploeg
Goudriaan, die al in de eerste wedstrijd zijn knie
verdraaide en daardoor uitgespeeld was. Hij kreeg dan
ook de pechprijs.

Hiema reikten de eigenaren van het Wapen van
Ameide aan. de aanvoerders van de diverse ,ploegen, de
zeer fraaie trofeen uit en aan Hoogblokland uiteraard
de schitterende Wapen van Ameide BokaaI.Ook
warener bloemen voor de scheidsrechters: Wout
Lakerveld, Arie de Gans, Kees Wingelaar en Bas
Rikkers (hoofdscheidsrechter), die de wedstrijden op
eetl. voortreffelijke manier geleid hadden.

Na iedere 'trek' werden met graagte jlessen Spa--rooa'
verzwo!gen.

Na iedereen hartelijk bedankt te hebben, kwam er een
eind aan deze schitterende middag, waarvan vele
mensen zeiden: 'ik heb niet gedacht dat touwtrekken
lO'n· mooie sport is'.

De Kampioensploeg uit Hoogb/okland. Zij deden hel
erg proffesioneel. Ze/fs een vrouwelijke verzorger
behoorde tot de ploeg.

gastploeg Ameide aantreden tegen Schelluinen. De
eerste trek weed verloren, maar de tweede kon in winst

~ U mag het niet missen . . . ~
~ de Feesh\eek in Ameide \an 26 augustus tim J september 'CJ1§5"

lli~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~
~ ~
~ Gefeliciteerd ploeg va... Hoogblokland met jullie 1e plaats ~
i bij het regionaal touwtrekken ~
~ ~
~ ~

i Cafe - Restaurant Cafetaria i
~ ~
~ ~

I 't Wapen van Ameidel
~ ~~ Telefoon 01836 - 1308 ~

~ ~
~ zal de touwtreKwedstrijden tot een steeds weerkerend regionaal ~
~ festijn maken ~
~ ~
~ ~~ Wij houden ons aanbevolen voor: ~

~ bruiloften, partijen en overige evenementen. Komplete evenementenverzorging op de plaats waar u dit ~
~ wilt houden;' ~
~ ~
~ SALADES - SNACKS - HARTIGE HAPJES ENZ. VDDR REDELlJKE PRIJZEN EN PRIMA KWALITEITI ~
~ .... ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~

NIET UITSTELLEN • • • •

Nu.14,90

Nu schoolboeken bestellen, aile bekende schoolagenda's voorradig
Lekker fijn lezen:
Toon Kortooms: Een nieuwe wereld voor Hendrik van Ham· 24,_
Het nieuwe voorkeurboek:
Annie Ferwerda-v.d. Berg: Het verrassende zwijgen

Uitgebreide kollektie goedkope vakantiepockets

KOM EENS VRIJBLlJVEND RONDNEUZEN



*- EEN *
GEWELDIGE

OPRUIMING BIJ
STIGlER'S
WONING

INRICHllNG
liE ONlE

ElALAGES!
Stigters KOMPLETE WONINGINRICHTING
Schoonhoven: Koestraat 101, tel. 01823 - 2450.
Ameide: J.w. van Puttestraat 6-8, tel. 01836 - 1501.

VAKANTIETOPPERS
8-delige ringsleutelset , .. , ,.22.95
Stanley-mes , 9,25
Sandvik verfkrabber , 15,95
Kunststof duimstok 4,40
Benzine bestendige jerry-can ........•.. 9,95
Set hobby vijlen , . , 21,30
Schroefsleutel " .•......... " 13.75
Hobby-brander 31,95

TIPS OM MEE OP VAKANTIE TE NEMEN:
Wonderlas: Iijm voor zacht pvc; plastic vel: voor onder of over uw
tent; grote spijkers: prima haringen bij harde grond.

I I'!RETTI~E VA.KANTIE!!
j.

,/t ij~ttb.1tnktltjt"
J.w. van Puttestraat 65 - Arneide - Tel. 1277

Bij 'RIDOLA' korting Op kleding
10 tIm 200/0

LET OP: 10,- korting opstro-hoedjes

Tuinfakkels 4,50 per stuk, 2 voor 8...
Verder nieuw binnen: poppen, kleding, hout enz.

'RIDOLA'
kado's in elke prijs

Kerkstraat 2 - Amelde

.

Altijd 100
apparaten tentoongesteld

D. BIKKER
SPECIAALZAAK IN WITGOED tel. 01837 - 1249

Zouwendijk 123 - Meerkerk

Wij zijn van 30 juli Vrn 22 aug. wegens vakantie gesloten.
Voor storingen kunt u bellen naar de 'Twenty four hour
service', tel. 01830 - 34848.



HET NIEUWE DAGTOCHTENPROGRAMMA
IS UIT!!

Arie van den Heuvelook in de, '. <;

VUT
"Ik hou meer vanmijn vrouw dan van

West-Nederland"

AMEIDE - Vrijdagl0 juni reed door Nieuwegein
een tram met het woord "Vutter". Datwas bestemd
voor tramcoristrukteur Arie van den Heuvel, die naar
ruim 15 jaar werken bij West-Nederland gebruik
maskt van de VUT';regeling.

De ;tram was door zijn collega's feestelijk versierd.
Van den Heuvel vindt het wei een·.beetje jammer er nu
mee te stoppen.
"AIs alles klaar ZOU zijn geweest was het leuker

weggaan. Maar ik had nag vijftig 'vakantiedagen
tegoed en die wilde ik weI opmaken", aldus v.d.
Heuvel.

Van de Heuvel koos voor de VUT omclat zijn vrouw,
invalide. is. ,~Ze moet helemaal verzorgd worden, dus
he~ is voor haar veel fijner dat ik nu de hele dag thuis
ben; lk hou weI van West-Nederland, maar ik hOll
meer van mijn vrouw".
Arie. van. de· Heuvel vindt het wei een hele -stap, de
VUT, maar denkt zich thuis niet te vervelen. "Het -is
natuurlijk. even wennen.· Hier kom je met allerlei
mensen in kontakt, terwijl je thuis in een klein
kringetjezit. Ik denk dat ik het kontakt met de mensen
het meeste mis. Maar ik hel,> genoeg te deen thuis. lk
loop de gehele dag te klussen, van vroeg tot laat. En ik
vind het pok fijn om thuis te zijn". .
..We zullen je weI missen Arie", zegt een van' de
chauffeurs, die door Van de Heuvel is opgeleid tot
trambestuurder.

ex het nu gaat....
over het

. cln.tkken \ian een iJerlovings-,
huwelijks- en geboortekaartjes

of voor uw

priv€ of handelsdrukwerk

of het

antwerp voor uw reklame .

Wij geven u graag onze scherpste
prijs.

Belt u even met ons......

Crezee·
Reldame

Dam 6, 4233 EB Ameide
Teleloon 01836 . 1229 I 2316

I;) westnederland

Opruill1ing
met
uitgekiende
koopjes
bij

Zie onze
speciale hoek!

-

Belglsche Ardennen,Brussel en de slag bij Waterloo;
Rijk van Nijmegen .
Geheel verzorgde 3- en 4-daagse reizen naar Luxem
burg, standplaats Beaufort. Volpension 3-daagse rei_
zen f 245,- p.p., 4-daagse reizenf 320,- p.p.

.. Op de heenreis kollie met gebak.

vrijdag:

Extrat

Schokdel11pers
Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt
Aile merken.

.Sanden
20/50% kortl:1g I

dinsdag: Texel, West-Friesland, Vraagtekenreis
woensdag: Sterrenrels, De Efteling, Monschau-Eifelgebergte,

Zuld-Umburg
donderdag: Zwerftocht over de Veluwe, Achterhoek. trIolterberg,

Drente Orvelte

Inlichtingen en boekingen:

N.V. VERENIGD STREEKVERVOER WESTNEDERLAND
Leeghwaterstraat 225 - Sliedrecht - Tel. 01840 - 12300 en bij de bekendeboekingskantoren

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

1e kwalltelt. Gratis mon~gel •

I
I
I

•I
I

VIABAND B.V••
VIAHEN HOFPLEIN6 I
TELEFOON03473 -71507-75006 .•----- _.---------- - ...

r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L



ANTON LIEFHEBBER

Oak wij houden

OPRUIMING
Race-fietsen tegen speciale prijzen.

WIELERKLEDING 15% KORTING!
Sport- en trimschoenen voor 25,-

OP VERLICHTING 10 tot 50% KORTING
Loop eens binnen want natuurlijk hebben wij ook in de winkel

heel veel koopjes, te veeI om op te noemen.

Vana! 14 juli tim 28 jUli

Tele!oon 03474-1415LexmondDorpsstraat 46

ASSURANTIE- EN ADVIESBUREAU

DEN HARTOG BV
Prinsengracht 2, 4233 EW Ameide, 01836 - 1676.

IDEALE RElsvElizEKERING

EUROPEESCHE
AUTOMOBILISTEN VERZEKERING

Lidmaatschap A.N.W.B. niet nodig

Premie: excl. aanhangwagenf 25,-, incl. aanhangwagenf 35,-·
• inclusie! assurantiebelasting. Poliskosten f 5,-.

Premia per parsocn per dag

Geldend voor Europa: Combinatie A, met eigen risico f 1,-,
zonder eigen risico f 1,50.
Combinatie B: met eigen risico f 1,50, zonder eigen risico
f~· '
Combinatie C: met eigen risico f 2,50, zonder eigen risico f 3,-.

FRANS en JOKE TIELEN

TEGELKACHELBOUW
MODEL HERTOG

1595.- (incl. BTW)

Levering van aile soorten
tegelkachels en vuurvaste
materialen
VRAAG VRIJBLlJVEND
INFORMATIE

Prinsengracht 69- Am~ide - Tel. 01836 - 1895

Globe met verlichting +
loupe, 20 em. do.orsnede

Speelgoed, Boeken; Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Ek,sklusiev:ekado's,
hU,ishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en'verenigingen

tmtvangeh korting !

de snu'leltlek

IGillisVersluis

TOlSTRAAT U 4231.80 MEERKERK TEL. 01837. 1530

Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

I
SPECIALE

AAN
BIEDING

PARTIJ
KANTELDEUREN
maat 2.40 br. x2.12 hoog

incl. B.TW. 295.-

STALEN
SCHOUWEN
ollk geschikt voor

builenboordmotor:

incl. B.TW. 550,
zolang de voorraad Sirek!

BANO
~onslnlCllewerkell .

Noordzijde 90 •.
Noordeloos

tel. 01838-2311·

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN



OPRUIMING

1l0MG-fU
" elloen
Binnen s. d_blauW

in wit-.roo. '1 50
en zwart ..•

!'IU •

o

(J 1S fAOOf.\.
"00 n bleU
In rose e

!'IU~

KORTINGEN
van

10 tot 40%

LETOP DE ETALAGEAANBIEDINGENI

OPRIJIIVIING

DarnesS"MO~\.f.l
,,~\( .-
In wit en .

blaUW 36 tlrn 42 1"95
rnaten ,;"

!'IU

noenen .
sports~1l c,,~CKS
su,~"
Geel-blaUW
wit-rood .46 11095
rnaat 36 tlrn ,,~

Wijszijn
en guldens

sparen

Zie onze etalages en kijk binnen eens rond

met 10-30..50-70% KOHllNG

GiROTEOPRUIMING
IN ONZE AFDELINGEN

lEXllEL en KONFEKllE

SCHOENENHUIS

'CHAMPINO'
Streefkerk
MET VANDAAG DE MODE
VOOR MORGEN

Dorpsplein6 - 4231 BA Meerkerk Telefoon 01837 - 2300

Fransestraat 7. ~ Ameide - Tel. 01836-1212

UW WARME BAKKER

.:t.E~
eAssurantiekantoor
R. fI.JvanScbail,.
Kerks'traat 16, 4126 RS Hei- en Boeicop
Telefoon 03454 - 1751
Postb4s114, 4130 EC Vianen

II
•

"W:.

Zit er nag een filmpje in uw kamera vol kleu
rige vakantie-herinneringen? Laat het dan
door ons ontwikkelen, 'want de kleuren. zijn
nu nag op hun moois!. Te lang bewaarde be
liehte films leveren geenbriljante foto's op.
Breng daarom nu uw volle vakantie-rol·
letje(s) naar de fotbvakman.

maaknuuw
vakantie zichtbaar!

Gorlnchemsestraat 22 - Meerkerk - Tel. 1248
Dam 8 - Amelde - Tel. 1456

. -
BROOD- en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING



Vakantieprijzen nu:

59.- modetopjes

10.- 15.- 20.-
combinaties

J6'f.- ~- ?29,.

79.- 98.-119.-

. .-li

.~I~·
blazers

.195:- 'j2'(

98.-109.-129.-
pullovers/ vesten

19.-' 29.-

~-

129.-
Pantaloo:

Lois - Levi's

Kolberts
TVJeed.· en Zomerkwaliteit van voor
aanstaande merken die~t staan
vocr kwaliteit en perfekte pasvorm

rnaten
46 tim 60

)59';-

79.-

Tra2!~~~p'~~!<en
voor slechts

MANNEN MODE
Kostuums
magnifiek zuiver scheerwol.
Bekende merken:
Oxford, dus perfekt van snit en afwerking.

;gg;: }9K- J9!(

150:200:250:

Hetenpantalon •
oers.t~;kiTrevira polyest~r, bruin, grijs en marine Japo.onen

Met nem . .. ....

46 tim 56481
/, tim 581

/, ,n<>?_ ,d_ 189-
Jf!f,- .. )09,- .)29;- ;.=,. J-O,?, ,

4••~.59.-79...59.- 71.- 18.-
~

. .••.•..... . kwali."t -t h d' rokken/ blouses
et sover em en

~ ;;~:..~31.- 49.- 59.-
25.- 2 39.- pantalons

39.- 49.-

MeisjesJaCks v.a. 29,- 39,
Meisjes Regenmanteis v.a. 59,- 69,~
Meis)esJurkjes v.a. 29,- 49,...
MeisjesRokjes v.a. 10,- 15,-
Meisjes Blouses v,a. 5,- 10,-
JongensJacks V.a. 29,-.';'
JongensT-shirts v.a. 9,- 19,-
Shirts , 7:' 12.s

Div.SChoolbroekeri v.a; 15,-
Te veel om

. KEUS IS NU NOG GROOT

KOM SNEL




