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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AM.EIDE
Wordt gratisverspreid in Ameide, Tienhoven,Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, N6ordeloos,
NEGENTIENDE JAARGANG
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.
DONDERDAG 6 OKTOBER 1983

Ameide hozIJttraditie hoog en
verwachta.13 oktober a.S.
Ameide,een Iieflijk ~dje aan 'De Lek'kan met veeltrotstel'Ugzienop een rijke gescbiedenis. De nu nogaltijd bestaande paardenmarkt is
claar een belangrijk onderdeel van. Elke tweede donderdag vanoktober kan jong en 000 zich bier naar Iieve lust vermaken.
De eerste berichten over het bestaan van Ameide daterenvllohetJl\llr 1000. De naam van Ameide kwam toen voor op deJijstvall Utrechtse
leemnannen. In het jaar ·1266 blijkt Ameide tot de .bezittillgenyan Herlaar te behoren. Verondersteld wordt, dat.dezeJ;l~renhet slot met
Ameidehebben gekocht, omdat hun Brabants geboortelandin .verband met he.t plegenvan misdrijven te warmonderhunvoetenwerd.
handel. Eenperiode '-van-,?,elvaart brak aan.
eeuw later krijgt het~ijn eigen handvest,
primitief 'Yetboek;waarin,stond hoe drost,
schepenen,' stad,en ' ornstreken dienden te

Een halve
een 800rt
schout en
besturen.

Met het verkrijgen vCl:n eigenstadsrecht, drie
toegangspoorten en gracht alsmede een eigen bestuur
zijn de eerste grondbeginselen gelegd voor een
stedelijke nederzetting en bestuursvorm.

Onder Aernout. van . Herlaai 1296 werd Ameide al een
belangrijke haridelsplaats, Rond 1300 krijgt het zelfs
stadsrechten v~n"'een andere. Herlaar, .genaamd' Dirk.
Dit was zeer belangrijk voor de bevordering van de

()ntspannings- en
ademhalingskursus in
Ameide
Al\1EII)E.·. ~.:.: lJegir(:',;septentber werd in het. 'Groene'
Kruisgebouwte'Alnei~e:.opnieuw,gestart 'meteen
kursus:. ontspanltings~ en . ademhalingsoefeningen.
Gedurende het voorjaar bleek·. de belangstelling :voor
deze kursus zo groottezijn dat elmet twee groepen
gewerkt moest worden, een op maandagavond en een
op dinsdagmorgel1~:-'
Ook in september konmet t",eegroepen worden
gestart,
De··kursus· is bedoeld ·voormensell die zich realiseren
dat.,door verschillende,;oorzaken lichamelijke spanningen' zijn ontstaan. ,die·..tot vervelende gevolgen
kmihen leiden zoals:; slaapstoornissen; ontregelde
ademhaling,hyperv~ntilaiie, hoofdpijn enz.
Lichamelijke .spanning .en . ontspanning' horen elkaar
optevolge*.:~nelkaar min 'of meeT in evenwicht-te
houden.
'
Te vaak echter worden spanningen van bui!eIiaf (door
werk, gezin, relatie·. enz.} en van binnenuit;(identiteit,
wie ben ik •. eigenlijk, waar leef ik voor?) 'niet goed
verwerkt . en ontstaat er een; ,opeenstapeling van
onverwerkte zaken die zich onherroepelijk uiten·. in
lichamelijkespanningen met mogelijk de hierboven
gen6emde gevolgen.

2.000 edele viervoeters aan,gevoerd;, H:~ewel',,>cI
omvang niet met die van vroeger valt, te vergt;:lij~en
blijft dit jaarlijkse evenement tech een uniek karakte
honden. Deze paardenroarkt wordt opde tweed{
donderdag van de maand oktober gehol.lden.
~euring

Verwoest
Al deze stadseigenschappen werden in 1527 te niet
gedaan door de Uttechtenaren, die in dat jaar het
stadje plunderden. Het slot .Herlaar kwam enkele
malen danig gehavend uit de strijd. De beschadigingen
van 1813 bleken het genadeschot te zijn. Omstreeks
1875 zijn de ruines ~verwijderd en de grachtengedempt.

Aan deze markt is eenkeuring verbonden van paarder
en pony's. Deelnemers hiervoor kunnen ,_ zid
schriftelijk opgeven bij de heerJ.C. Schakel
Broekseweg 92, 4233 . CZ Ameide~ Bovendi~nyinden eJ
nog enkele aktiviteiten rondom heen plaats; zoaI~
jaarmarkt en tuigpaardenshow. Ook'voor· .• dit laatstl
onderdeel dient men zich van, te vorentelefonisch aar
te melden bij de heer Schakel,' telefoonnumme
01837 - 133LTevens kunt u bijhem terecht voor alIt
andere informatie.
.'

Geukkig heeft het stadhuis dit lot'niet hoeven te delen.
De eerste steen voor dit gebouw werd gelegd door de
lOon van Johan Wolferd'van Bredero, Hendrik, zes
jaar oud. Het was ook deze heer Hendrik, die op ren
rriaart 1657' de .stede Ameide het privilege schonk van
een paardenmarkt. In het jaar 1864 werden maar Hefst

Dit .pittoreske: plaatsje.Dan. de'I-ekm,et zijn. fraait
stadhuis, patriciershuizen' en. straatjes bliift de Dude:
ttaditie in ere houden. Al met al belooft het een
gezeOige dag te worden. Verzuim<' 'dus'.,;niet op
13 OKTOBER een hezoek Ie hr.enge'!·f1flIl deze
pillJrdenmarkt in Ameide.

Hetzelfde geldt voor de ademhaling. Spanningen
leiden tot· korte, .snelle .' ademhaling of zelfs tot
ingehouden _adem. Op zich' is dat heel natuurlijk en als
dat wordt afgewisseld' met rustige en diepe ademhaling
is er geen probleem.
Maar. vaak is~eze'afwisseling'dOQ~een teveeLaa.o
spanllingen niet in: evenwicht en ontstaat' er een vast
adempatroon waarbij:alleen nog maar. kort en opper~
vlakkig geademd.
..
. Rustige en diepe ademhaling lOrgt niet'alleen voor een
betere· zuurstofvoorzieiling, ma~r' ·.·.;~evens Voor '. een
goede massage van de spijsverteringsorganen zodat::
ook .de voorziening van voedingsstoffen inons
lichaam beter kan verlopen.
Hierdoor krijgen we. dus ineer energie. Energie die we
kunnen gebruiken om met spanningen om te gaan en
om ons gevoelsleven' te verdiepen.
In deze kursus is··.het niet de bedoeling om de
achterliggende spanningen op te lossen.
Wei' is het de bedoeling dat door ontspanningsoefeningen,
ademhalingsoefeningen
en
gerichte
licbaamsoefeningen .. de deelne(e)m(st)ers 'een mogelijke ondersteuning bij- of "een aanze! krijgen tot het
omgaan. met de spanningen waar. iedereen in
rrieerdere- of·mindere·mate mee te maken heeft.

De bijeenkomsten zijn op maandag van 19.00 tot 20.15
uur en opdins~ag van 9.45 tot 11.00 uur" in het Groene
Kruisgebouw te Ameide. Gemakkelijke kleding en een
deken of badlaken is gewens!.

De lessen gaan het heleseizoen door' met uitzondering
van '.' de Kerst- en Paasvakantie. Aanmelding is dus
steeds- mogelijk. Deelnemerskunnensteeds. voor 8
bijeenkomsten intekenen tegen een' vergoeding van
f 40;-. Eengemiste •. ·les kan:; na overleg, in dezelfde
weekbij de, andere' groep worden ingehaald.

Belangstellenden kunnen·. zich '. opgeven bij het Groene
Kruisgebouw, tei. Oi836 - 1296 (tussen 18.00 - i8.30.
uur) of biIGerardvan der Leeuw, die ook deze kursus
we.erzal verzorgen. Zijn adres is: Lekdijk 21A Ie
Langerak, tel. 01836 - 2333.

Ameide Lichtstad 1983
Nuhet feest weer voorbij is, de versieringen en
verlichting opgeborgen ofverkochtzijn, zien
wij terug op 'eenlange, feestelijke week. Een
week die zonder ongelukken of incidenten
verlopen is.
Een ieder, en dat zijn er zeer veel, die op, enige
wijze zijn. of haar med~werking .verleend
hebben aan 'Ameide Lich,tstad 1983' willen we
op deze manier nogmaals bedanken voor de
inzet en het gedane werk.
Het was geweldig.
Ameide- en Tienhovenaren, bedallkt!
Het bestuur van de
Oranjevereniging 'Beatfix'.
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Onderstaande artikelenkunnen
Wij tegen$cherpe prijzenlev.erlln
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*Kattebakvulling
DiervoElqets

* Turtm()lm~ Houtve:zel
* Tuincompost·
Kunstmest voor gazbn bftuin
*.Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen
*Onkruidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastics
Veevoedetsih aile s6()rtel'l

*
*

*

Bel even,
't isdemoeite van
informeren waard !

J.V.lanllWllk
Meerkerk - Gorinchemseslraal 2
Tel. 01837 - 1309.

p. ED I CUR E
MEVR. ..WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Ameid.e
Telefdon 01836 - 1595

Schoonheidssalon

Jo LauretBastinck
Lekdijk 42
Ameide

Tel. 01836-1937
Voor

ALGEHELE
.VOETVERZORGING
Aanmeten van

STEUNZOLEN
Elke woensdagmorgen zitting
in Meerkerk in 'I Groene Kruisgebouw.

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

Zdnhebrillen
ensjaals

10%

KOHllNG
Depositaire:
dr. A.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose - Pupa,

~
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GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER
Gorinchemseslraat 22 - Meerkerk - Tel. 1248
Dam 8 - Ameide - Tel. 1456

Meta-schoens.hop gaat zich
v¢stigen opdeI>am
"::'"

"'-, , c < -"".,.- .,",":"

AJWEIDE..-:Na vanaf, novemberI98.2een,winkel in
'de: N:i~uwstraatte_hebben:gehad en het direkt Da de
st3lihet zichalliet 8aDZien dJIt, oahet verdwijnen,van
dezaak- van,. II.Verh<>ef,,,' men' ineen beho~te,voorzag
heb~enMeta'en Pi~t van'J{uilenburg- het',aangedurfd
het tee koop, staandewink~Jpand opdeDam: te~open.
Dat de middenstand en de bewoners van Ameide en
Tiellhoven: ditweten te,waarderen ' behoeftgeenriader
betoog.
Qru.lern~me~d':echtpaa"

Meta, die '" uit\een .'" k()ol'~nsfamili~_ afstamt,', wilde
~aag iets te dO~I1he~ben (ondanks hun 4kinderen) en
mel rnensen.omgaan;::Hoe\Vel,zij, er:in het begin
tegenopzag,heeft zij ~eterg goed n~r haar, zin.
Piet, nunogvrachtwagenchauffeur,. is. helemaal . ·bij de
zaakbetr~kkenen zoals'hij zelfzegt: ,;iedere minuut
leef ik er'trtee";
"Dat de zaak,zo, snel zou groeienen dat wenoodruimtegebrek, naar een ander pand
moesten uitzien hebben wenooit' kunnen dromen",
aldus -een rustig en' zakelijk weloverwogen pr~tende
Piet van Kuilenburg.

g~dwongen,-d?Of'

En vervolgt hij: "het is soms wei moeilijk. Je .' moet
selectief te werkgaan.. We kunnen niet aan alles wat de
consument vraagtvoldoen".
Lederwaren
Men ~at alles op het gebied, van lederwarener bij
verkopen, zoals koffers, tassen· enz.

Toekomstige plannen
Voorlopig blijftvan Kuilenburg nog, chauffeur.Hij
kijkt alles eerst nogieens aan.

De winkel op de Dam gaan ze beiden moderniseren en
aanpassen aan ·de eisen des tijds.

Maar plannen bestaan er'welrim; ~iimenzeer kmte'tijd
een stikmachine te kopen om' het nodige stikwerk te

kunnen' doen en· daarna· weIlicht ·hetschoenmaken
werk.
Piet zit vol idealen. Hijiseen hardewerker. Hand{
drijven·is,z'n lust enz'nleven.
Bind oktober hopen zij op de -Dam te kunnen starten
Zonder twijfel zuilen wij dan meer van hun horen.
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ELST ,- "Schrijf'maar een verhaaltje in 'de Wegwijzer' over de' Arn'eidese ,Reunie, zei red~kteur, Crezee tegen
mij. Graag wit ik aan dit verzoek voldoen. Nu is het natuurlijk wel,zo . .- • de een heleeft hef zus,.'.' . -,en de andere
weer zoo Maar _niettemin, de verhalen zulleD.'. niet veel van _,elkaar verschillen,__ De redaktie van 'de :', Wegwijzer' began in maart al met diverse mededelingeo. ()ver de vele aktiviteiten. Vooral -bet, onderdeel 'ReUnie" vaar oDd-

Ameidernaren kreeg, als notering een ere-plaats in mijn agenda. In de editie van mei stond, weer het een' en ander
over de reUnie. Ik heb' deze twee belangrijk meded,elingen gekombineerd,_ gekopieerd en opgestuurd naar 31 die
Ameidenaren die op de school-reiinie-(1981)· geweest zijn' en buiten ·het verspreidingsgebied van 'de Wegwijzer'
wonen. Natuurlijk met. een extra vermeldirig: "Geef je meteen' optU' ·Ik hoop dat iedereen deze mededeling op
prijs stelde.
.
,
Nou, daar ga je dan zaterdagmiddag 27 augustus 1983.
Met mijn broer Teunis. ineegereden, want ook hij
hoopte veel oude bekenden' te ontmoeten. Onder een
stralende zon kwame,n we tegen 3 uur in Ameide,
omgetoverd in een·' sprookjesstadje "met. vlaggen,
toegangspoorten en,s'chitterend versierde straten wair
honderden lampjes gemonteerd .wa'ren om in de avond
het geheel kompleet te maken. Wat zeg ik, honderden,
nee! . " . tienduizenden lampen zullen dan de 'gebouwen
en huizen onttrekken van het avondlijk duister. Hier is
enonn hard gewerkt! Een gigantisch karwei, hetwelk
een waarborg zal zijn voor een overgetelijk Ameidefeest, waar nog lang over gesproken zal worden.
Voor dat we naar de feesttent gaan, drinken we eerst
een kop koffie. bi]· familie Arie.. V.ersluis (de koopman).
En dan is het zover. We verplaatsen ons naar het ~urg.
Wesselsveld, waar, een zeer' grote feesttent staat
opgesteld en bij aankomst zien we dat er al'vele ons
voor zijn. Het is al gezellig druk. Enkele honderden
retinisten proberen al zoekende' en vragende tot
hernieuwde kennismaking te komen. Sommige
hadden elkaar in tientallen jaren' met meer gezien.
Mensen, mensen wat een belevenis! Iedereen zal
begrepen hebben dat dit nieuwe evenement bij Ameide
Lichtstad' in bijzonder' goede aarde is gevallen.
Hopenlijk zal dit een vast programmaoilderdeel
worden! Mag ik hierbij nog'''.een goede tip 'geven?.-In
1988 aile deelnemers' een reverspeld op laten steken
met hun naam. Dan is de kans dat je iemand voorbij
loopt of totaal mist uitgesloten.
Voorzitter Gerrit de Vroome 'heeft enkele' ,malen de
reiimsten toegesproken, op z'n Termey's ,en hij wist ook
de humor er goed in te breng,en. Gerrit 'en' zijn
medewerkers, allen reuze, bedankt voor .de;,gastvrijheid in, de' feesttent.· Jilllie hebben oris' allen·, een,
~weldige middag beiorgd! Het was fanta'stisclf:en er is
heel .wat gepraat 'en gelachten, zo tussen .de' vele
konsllmpties door. Dan. zien' we opeens., enkele
deelnemers met een goed uitziende koude schotel
binnenkomen. Het is dus zover.. Dan,kzij' het prachtige
weer, stond buiten een meters-lange 'eetkraam'
opgesteld met een koud Buffet, hetwelk je bewust met
een ,hoofdletter kan schrijven! Slaatjes, dipsauzen,
stokbrood efl andere broodsoorten, varkens aan het

spit, dus vers van het mes.. . . Een waarlijk stukje
meesterwerk. En je bord maar vuHen.. Denk, aari de
goede v~lgorde ..., niet alles door elkaar en,' rustig eten.
Is je bord weer leeg ... naar buiten en schep maar· weer
vol. En' hoeveel en hoe vaak dat moet je zelf· maar
uitmaken, zoais voorzitter Gerrit dat ZQ' mooi
meedeelde.
Inderdaad Gerrit, lekker is meer' borden lang!
Zo tussen de dipsauzen en de slaatjes'door had ik het
geluk burgemeester Bakker nog te, ontmoetten. Dat
was voor, mij een komplete verrassing. ,Hij had reuze
schik en dat was ook te begrijpen. Hij lean trots zijn op
zijn Ameide en Tienhoven, die hier een feest van
eensgezindheid en gemeenschapszin presenteren. Het
is de moeite waard om dit mee te vieren! Wie Diet is
geweest.' heeft heel.. wat gemist: Die iniste "o.ok de zeer.
fraai gekleurde, grote luchtfotb-poster die aan elke
deelnemer werd uitgereikt door RABO-direkteur Jan
den Oudsten. Bijzonder veel dank!
Nadat een iedei:' ongetwijfeld zijri best had gedaan, was
het na een gezellig samenzijn weer tijd om afscheid te
nemen. Afscheid van een middagje Ameide Lichtstad
, 1983. Er zijn weer veel' nieuwe kontakten gelegd of
hernieuwd. Er zijn weer veel afspraken gemaakt en
adtessen genoteerd. Hartelijk dank. aan allen .die
hebben meegewerkt om deze reiinie-middag tot een
groot sukses te maken. Er was veel .'plezier en
genoegen. Hopenlijk zullen we allen elkaar weer in
goede gezondheid ontmoeten met de volgende Ameide
Lichtstad! Of misschien zit er voor de,School met'de
Bijbel, klas,7 en 8 wei 'weer eerder een'reiinie in; Er is
regelmatig naar gevraagd. Zoals we ,dat gedaan
hebben in 1981. Natuurlijk doeri we da-t.nog 'eens!
Tot slot eindig ik 'met 'nogmaals dank ui! te spreken'
voor de goede organisatie" want zoals burgemeester
Bakker .reeds' vermeldde op biz., ,1 van het 'programmaboekje: ,'We kunnen unaniem terug kijken
naar 'een zeer.'geslaagd feest!'
'
Met vriendelijke gro'eten,
'Machel Haag,
Valburgseweg 69,
6661 ET' Elst.

.:..... Op de komende: paardenmarkt zal, traditiegetrouw, een stand aanwezig zijn van de stichting
Woord en D<tad. Naast houtsnijwerk uit India
zullen o.a..' badhanddbeken, washandjes, keukendoeken,:, ',zeep, kerstkaarten etc. te koop worden

"In 10 jaar tijd is er veel gebeurd: de aktiviteiten zijn
toegenomen, toneeIzaal gebouwd, renovaties toegepast, vergaderruimten uitgebreid en' een nieuwe
muziek- en toneelzaal.
Jij hebt hier een groot aandeel in gehad; Je mag
terugzien op een zeer grote waardering voor je
funktioneren in deze. Je werd gedreven door idealisme
gezien de diverse gedachten die er to jaar geleden
onder een ,deel van de bevolking leefden. Een, sociaal
trefpunt van Het Spant te maken was jouw ideaaI. Een
'linkse' .of een. 'rechtse' klant 'maakte voor jullie geen
verschiI.
Heel hartelijk dank voor'alles", aldils"de heer Versluis.
Sekretaresse' 'mevrouw Lyda van Doom-Jonk gaf in
een keurige dic4tvor:m ook uiting van haar sympathie
voor, het scheid~mde echtpaar.
Een ,.enveloppe. met inhoud .yo'or een. bandschuurmachine .- en materiaal hiervoor, wetden hierna
overharidigd:

C.DA.-afdeling
'Ameide-TIenhoven
AMEIDE - Op maandag 17 oktober ~ hoopt het
C.D.A. tweedekamerlid 'dhr."Ton Frinking een spreek~
beurt te verVullen voor de C.D.A.~deling' 'Ameide-Tienboven'•

De~e', aVQnd:~. '~ordi:."gehOuden: in het Verenigingsgebouw aan de J,,\y...van'Puttestraat en vangt om 20.00
'/uur aan.;
"
Ton Frinkingig',defensiespecialist van het CD.A. De
problemen '. van vrede, en veiligheid zullen dan ook
zeker ter sprake,komen.

aangeboden. Bovendien kunt u in, de'~ stand aile
informatie krijgen· over het werk 'van de' stichting.
Tevens kunt u' zich aanmeldeti bij de stand alS ook
U, 'net al8.12000 mensen voor u, een kind financieel
wilt adopteren.. De, kosten, bedragen
40 . per
maand. Zeer konkreet bent'u dan bezig een kind in
een arm ,land toekomstmo$elijkheden te bieden..

Woord en Daad
AMEIDE - De stichtingreformatorischehulpaktie_
"Woord en Daad" bestaat dezer'dagen 10 jaar. In deze
10 jaar is .de stichting uitgegroeid tot. een grote
bulpverleningSorganisatie. In bet jaar 1982 werd niet,
minder danl 10.590.254,' bijeen gebracht.
Elm- van de peilers van 'het werk__ van Woord en Daad is
het financieel adopteren' van kinderen' in de derde
wereld. Op dit moment worden ± 12.000 kinderen
gesponserd in een' tiental ve'rschillende. landen.
Van de binnenkomende gelden komt 91% ten goede
van de derde wereld. Slecbts 9% wordt besteed aan
"het apparaat" zoals bureau-kosten" salarissen en het
periodiekje. Dit zeer lage percentage vihdt z'n oorzaak
in het feit dat veel werk door vrijwilligers verricht
wordt.
TientaUen komitee,. verspreid over geheel Nederland,
zijn aktief in hun regio.
In Ameide en omstreken is ook al jaren een komit~
aktief. De komende tijd staan o.a. de volgende
aktiviteiten op het programma:

Bovenstaande foto werd genomen tijde'ns het ,afscheid
van het beheerde..sechtpaar van Het Spant, de heer en
mevrouw .P..' van Gelderen. Vanaf 1 januari 1973 was
Piet van Gelderen beheerder.
De laatste 2 jaren mocht hij door ziekte niet veel meer
werken.
De. voorzitter van het Stichtingsbestuur ,van Het
Spant, de heer A.E. Versluis memoreerde de zeer
prettige relatie en goede verstandhouding.

t.·

-

Op D.V. zaterdag 5 november zal in de Ned. Herv.
Kerk te Ameide een. presentatieavond worden
gehouden.' Aanvang 19.30 uur.
Medewerking. verlenen:
ds. J.H. Velema,;'chr. geref:predikant te Nunspeet, meditatie. '
"
dhr. A. v. Rossum te Am'eide, opening.
ds. W. Kalkman teo Ameide; sluiting. '
HGJB jongerenkoor. 0.1. V. mevr. de GrootKleiberg.
dhr. A. Budding Ie Ameide, panfluit.
dhr. H. v. jlgmond Ie Lexmond, orgel.
dhr. M. v. Middelkoop te",Ameide, trompet.
dhr. T. Plieger te, Ameide; ·-trombone.-De ene koIlekte zai geheeI'bestemd zijri v:oorhet lepra,;,
project te India.
,.,
':' , '
Na afloop wordt u gelegenheid geboden 'een kopje
koffie te drinken -in het .kerkelijk.- centrum naast ·de
Ned. Herv. Kerk U vindt claar tevens houtsnijwerk en
andere WooI'd ·en Daad-artikelen die te koop worden
aangeboden.

Ion Frinking'
Iedereen is van harte welkom. Na -inleiding' en pauze is
er uitgebreid gelegenheid om met dhr. Frinking te
'
discussieeren.
Verdere aktiviteiten van de C.D.A.:"afdeling 'AmeideTienhoven':
Maandag /2 december:
plaatselijke politiek en stemmen over de
advieslijst EUfopese verkiezingen.
Maandag 30 januari:
Jaarvergadering en als spreker: CD.A.-statenlid Jan Heycoop.
Maandag 26 maart:
Thema-avond onderwijs, spreker: mw. Jeltien
Kraayeveld-Wouters. CD.A.- tweede kamer~

lid.

TOPSLAGER

JOHN van BROEKHUIZEN
Molenstraat 41

- Arneide' - Tel, 01836 - 1336

Tljdens de paardenmarkt bleden wlj aan:

5 soorten pat6's
o,a. knoflookpate, peperpate, champignonpate, cremepate en tuinkruidenpate voor slechts

\loor

1 ,25 per 100 gram.
Voor het weekend hebben wij in huis rollade

slechts

speciaal,

8,75 per 500 gram.

•

Maak nu uw garderobe kompleet.
Dan is uw geld bij "Ridola" goed
besteed.
Zelfs de sieraden, sjaals en tassen,
kunt u er naar hartelust bij passen.

KUNSTNIJVERHEID

"RIDOLA"
Kerkstraat 2

Amelde

~

de

SPEELGOED

voor ieder kopertje een leuke verrassing.
Tijdens de Paardenmarkt is onze

SHOP GEOPEND
START PAARDENMARKTRIT

Tijdens de paardenmarkt: iedere koper
EEN ARMBAND-BALPEN KADO!

I)

~'. . . ~Ieinties

Wij verzorgen aile Soorten vlees voor uw diepvries tegen
SPECIALE PRIJZENi

TOT ZIENS IN ONZE KRAAM TIJDENS DE
MARKTDAG.

GJ

•

Start van de rit om 19.00 uur.
Inschrijven vanal 18.30 uur bij Eim de Groot
~ Industrieweg 4, Amelde.

~~ P~~~.
~

ElM
DE
GROOT
HOUDT SPEELGOED
BETAALBAAR!

Industrieweg 4 - Ameide - Teleloon 01836 - 1402

META'S SCHOEN SHOP
Natuurlijk ook op de Paardenmarkt en

MET V1LEKOOPJESI
Want ons oude pand moet LEEG!

KIJKEN IS KOPEN
Wij staan op de Dam, voor ons nieuwe pand

META'S
SCHOEN
SHOP
HEY BESTE ADRES IN DE REGIO, OOK VOOR REPARATIES EN ALLE LEDERWAREN!

Ameide Lichtstad 1983.geslaagd

Feestweek

werdfe~st-week!

AMEIDE - Het was druk in Ameide.' Heel druk.Weken van voorbereidingeil hadden bepaalde verwactitingen
opgeroepen. Er stond iets. te gebeuren; iets, wsalvan de eerste burger had gezegd; dat het z'n weerga niet zou
,kenneR. Kreten sis 'saamhorigheid', 'eensgezindheid',.· 'gezonde rivaliteit'· en voora) ,ook 'feest' werden meer, dan
eens gehoord.
Feest? Ja zeker, feest! Ameide Lichtstad· .1983: een feest waar, de spetters van af zouden vliegen. En spetteren deed
het!
De voorzitter van 'de oranjeverenigingBeatrix, Gerrit'de Vroome iIIustreerde 'zijn reaktie op· het gebeurell sis
voigt: "Ameide Lichtstad 1983 was een festijn om nooit te vergeten.Vooral ook een feest waaraan de bevolking
massaal heeft deelgenomen. De stemming zat, ervolop in, waardoor de meeste aktiviteiten bijzonder goed
bezocht werden. Als oranjebestuur haal je je toch een hoop op je hals met zo'n programma. Maar door de inzet
van zovelen kan ik er toch aUeen maar heel positief op terugkijken", aldus de tevreden voorzitter.

worden:, de feestweek is,zonder,:'Wrer .geslaagd. Over
het algemeen zullen de meeste 'Termeyenaars', met veel
plezier terugdenken aan Ameide Lichtstad 1983.
Het. wasgroots 1 het., was gezellig, het was fantastisch!
Totovervijf jaar.

Kindertheater 'Huppeldepup'
Ameide
AMEIDE·. - Op de laatste dag van de feestweek
speelde Huppeldepup voor het eerst hun toneelstuk
'het rovershol' in de feesttent die door de harde wind
zelf ook wei op· een rovershol leek.

Vaa~e

En daarmee sloeg hij de spijker op zljn kop, Het begon
al met de optocht, waaraan ruim veertig prachtig
opgetuigde wagens deelnamen. Verschillende inwoners maakten. van de gelege·nheid gebruik om hun
ongenoegen over de op hande zijnde herindeling nog
nadrukkelijker kenbaar te maken. Anderen tapten het
uit een geheel ander vaatje .. ,
Algemeen winnaar werd de jeugd van de beide
plaatselijke muziekverenigingen, die met een schitterend afgewerkte wagen weer eens overduidelijk de
toon aangaf.
De grote koor- en zanga"ond werd eveneens een groot
succes. Jennifers koren, Reinata Heemskerk· en
verschillende plaatselijke medewerkers trokken met
een werkelijk· heel mooi uitgevoerd programma zo'n
duizend bezoekers naar de Nederlands Hervormde
kerk. Organisator dominee W. Kalkman sprak van
'een geestelijke verademing'· in de feestweek. Ook over
het teehnisch hoge niveau dat door de verschillende
medewerkers werd geetaleerd was hij erg enthousiast.
En· di::Lll de boerenbruiloft, Door velen het hoogtepunt
van de week genoemd. De meeste feestgangers 'waren
verkleed, anderen hoefden zich niet eens te verkleden
of vonden het niet nodig. J ong en oud was verheugd
omdat die schijnbaar eeuwige vrijgezel van 't Sticht nu
eindelijk kans had gezienom met-die ui uitKampen te
trouwen. De klompen waren weer uit het vet· gehaald,
de schorten gingen weer voor. Het bruidspaar zorgde
voor een uitbundige stemming in de zaal en
boerenkapel De Zwiebels deed de rest.
Sfeer
Naast de georganiseerde aktiviteiten vormden de
verlichte stratenen tuinen natuurlijk het doorlopende
hoogtepunt van de week. Het was werkelijk
fantastisch om te ervaren,waVer in het stadje'allemaal
gepresteerd was. De versehillende buurtverenigingen
waren weer met de ineest uiteenlopende verlichtingen
voor de dag gekpmen. Zo had met name de J.W. van
Puttestraat het thema· van de feestweekzowel over
bakboord als over Stuurboord:tot in· de I kleinste
finesses weten te realiseren. Hierih' 'slaagdenook de
Molenstraat en de Broekseweg heel· wei,· met dien
verstande dat in eerstgenoemde straat de bootjes
Mgemeerd lagen, terwijl ze in de laatstgeno(.':mde
straat voor anker waren gegaan. De verlichting van het
Aaksterveld kwam niet helemaal uit de verf, maar dat
werd weer gecompenseerd door de robuuste poort, die
in het poortenklassement een eerste prijs behaalde.
De pompen in de Nieuwstraat haalden bij velen weer
oude herinneringen naar boven. Dit korte, kaars~
reehte straatje was ook dit jaar weer uitzonderlijk
mooi en sfeervol versierd, waardoor het langs
demoeratische weg terecht tot de nummer een van
Ameide werd gekozen.
De Prinsengracht en de Meidoornlaan kwamen beide
met onderling totaal verschillende verlichtingen op de
proppen, die sterk deden denken aan die van vijf jaar
terug; de eigen stijl van de buurtverenigingen kwam
door de manier van aankleden weer eens duidelijk
naar, voren.
De nieuwe buurtvereniging Dam-Oudendijk-Lekdijk
presenteerde zich met 40 prachtig opgemaakte
bloemwerken aan de gevels.
Orgel
Het Liesveld en de Iepenlaan benadrukten meer het
oranje-zijn van· de feestweek; vooral laatstgenoemde
gooide hoge ogen door met een fantastische
kombinatie van licht en versiering op straat te komen.
Room.op de toch al vorstelijketaartwas het
romantische waterorgel van de heer Botter, die met
geheel zelfverzorgde .shows. de aandacht van vele
bez6ekers trok.
Helemaal zelfgebouwd· waren de ornamenten vande
Doelakkerweg en de prachtige tafereeltjes van het
Oude Ambacht. Ontzettend origineel had laatstgenoemde buurtvereniging verschillende oude beroepen
nit, Ameide uitgebeeld; werkelijk uniek was·· de

ereativiteit die de 'nieuwkomers' hiermee aan de dag
legden.
De kleurrijk verlichte Fransestraat tenslotte maakte
met de 1600 lichtjes van het r3?dhuis en de talloze
sfeervol verliehte tuinen het sprookje kompleet.
'Tollenaars'
Niet onterecht dus, dat vele honderden bezoekers ook
dit feest weer. de weg naar Ameide wisten te vinden. De
langzamerhand berucht geworden 'knaak van Termey'
bleek voor de meesten weer geen belemmering om een
kijkje te gaan nemen in het rustieke plaatsje; ruim 8000
betalende bezoekers passeerden de 'tollenaars' aan de
poorten.
Heeft de oranjevereniging hier financieel gezien
genoeg aan gehad? Secretaris Arie de Kruyk hierover:
"Het aantal bezoekers is iets aehtergebleven bij wat we
begroot hadden. Vergeleken met vijf jaar geleden zijn
er toch beduidend minder mensen komen kijken. De
laatste· zaterdag speelde het weer ons ook wei parten;
's middags hebben we toen niet gepoort. Maar dankzij
de garantie die· de gemeente ons heeft gegeven springen
we er ook deze keer weer netjes uit. De winstuitkeringen aan de buurtverenigingen, die na de vorige
feesten zo gewoon waren geworden, zullen dit jaar weI
voor,het. grootste gedeelte achterwege blijven. Dat is
gewoon . onvermijdelijk. Maar we organiseren tenslotte ook geen feest om winst te maken".
Stormachtig
Het weer dreigde inderdaad de allerlaatste dag roet iri
het eten te gooien. Na een prachtige week begon het
zaterdagmorgen vroeg te stormen en te regenen. De op
het· programma staande braderie leek in gevaar te
komen, maar de firma van Vliet b.v. bracht uitkomst.
Geheel belangeloos stelde de direktie de timmerfabriek besehikbaar, waardoor dit voor de middenstand toch· weI belangrijke evenement kon uitgroeien
tot een gezellig markt. Honderden bezoekers konden
overdekt genieten van de vele produkten die werden
aangeboden. Daarnaast bestond er 's avonds de
mogelijkheid om· . ter afwisseling een bezoekje te
brengen aan de feesttent, waar diverse artiesten
optraden. Doordat het weer tijdelijk wat beter werd,
kon men zelfs vrijwel droog op de Lekdijk gaan
genieten van het vuurwerk dat aan de overkant van de
Lek werd ontstoken.
Politie
Van de kant van de politie was men ook zeer te spreken
over de gang van zaken in de feestweek. Benadrukt
werd voaral de prettige samenwerking met het
oranjebestuur. De agenten hebben niet of nauwelijks
in aktie hoeven te komen. WeI zijn er op verschillende
dagen diverse voorzorgsmaatregelen genomen, maar
die bleken achteraf gelukkig overbodig te zijn geweest.
Wachtmeester A. van Bruggen: "Je bekijkt als agent(e)
de feestweek van een heel andere kant. Omdat je aan
het werk bent kijk je zowel letterlijk alsfiguurlijk
kompleet nuehter tegen te festiviteitenaan. Van het
eigenlijke feest ervaar je daarom maar weinig. Wei ben
ik heel blij dat er maar zo weinig is vernield; aileen in
de Iepenlaan zijn wat baldadige elementen aan het
werk geweest. .Voar ons is zo'n week echt lang genoeg.
Ik voor mezelf ben tenminste blij dat Ameide
Liehtstad 1983 weer tot het verleden behoort".
Dam
Toeh zijn er ook verseheidene mensen in Ameide die
iets essentieels gemist hebben. De Dam als centraal
punt in het dorp is eigenlijk nagenoeg niet aan bod
gekomen.. Waar· tijdens vorige feesten aktiviteiten als
de braderie en vetsehillende uitvoeringen nog op de
Dam plaatsvonden, gingen deze nu allemaal· richting
tel\t. Het'zomaar even aanwippen' en genieten van een
openluchtconcert gaf. in het verleden toch een heel
andere sfeer als bij de optredens in de tent nn te
proeven vieI. De bevolkingen met name de wat oudere
mensen was toen wat massaler bij het gebeuren
betrokken. En dat element .werd door sommigen toch
weI gemist.
Al met al kan er toch maar een konklusie getrokken '

De bewegingen .van de drie rovers, de gegapte tante
Sophie en de politieagent werden nauwlettend gevolgd
door een enihousiaste schare kinderen, die een gezellig
uurtje kindertheater beleefden.
Huppeldepup, dat pas enkele' maanden geleden
opgerieht is, heeft zich tot doel gesteld zoveel mogelijk
kinderen in hun voorstelling te vermaken zonder ze. op
te voeden.
Ze hopen dit nog vele malen te doen in- en buiten
Ameide met de verschillende vormen van theater zoals
variete, pantomime, poppentheater.en schimmenspel.
De eerstvolgende voorstelling van Huppeldepup is
zaterdag 8 oktober 10.30 uur in het buurthuis 'De
Keet' in Dordreeht.
Voor informatie kunt u bellen 01836 - 1859.

Boeiel1deavonden voor
bejaarden
Ameide/Tienhoven
AMEIDE/TIENHOVEN
Het hejaardencomite
biedt de ondere inwoners van Ameide en Tienhoven
weer een aantrekkelijk programma voor het nieuwe
seizoen 1983 • 1984.
De agenda ziet er als voIgt uit:
Uitgaande van het propaganda-buro voor
de bijenteelt vertelt de heer C. Pater nit
Bunnik over: "Bijen, bloemen en honing"
(met dia's).
24 nov.: De Adventsavond zal worden verzorgd
door· de eomiteIeden.
26 jan.: Broodmaaltijd waarna het bingospel gespeeld zal worden.
23 feb.: Gezellige avond in "Open Vensters".
29 rnrt.: De heer A. Sinke uit Maassluis zal voor ons
een dia-klankbeeld verzorgen over: "Kustreddingswezen van 1824 tot heden".

27 okt.:

Behalve de broodmaaltijd, beginnen aIle avonden om
19.30 uur. De broodmaaltijd is om 18.00 uur.
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag is er vanaf 14.00 uur in de soos gelegenheidom
te kaarten of te biljarten.
Voorde dames is er ook een mogelijkheid om onder
het genot van een kopje koffie of thee gezellig te praten
of wat te breien of haken. Dinsdag- en donderdagmiddag wordt door een aantal vrijwilligers gezorgd
voor thee en koffie.
Al deze middagen en avonden vinden plaats in de
rekreatiezaal van het bejaardencentrum "Christina",
Prinses Marijkeweg 32 in Ameide.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot mevr. van
Bruggen. Prinses Marijkeweg 47. Ameide, tel. 01836 2/84.

RABOBANK
PAAR EEK

van 17 t/m 22 oktober
De Spaarweek bij de Rabobank is een week met een Feestelijk tintje. Daarom
is er een aardige attentie voor iedere spaarder.
Het is niet voor niets dat half Nederland bij de Rabobank spaart. Want
tezamen met aile andere Rabobanken zijn wij veruit de grootste spaarbank
van Nederland.
Ook u bent van harte welkom !

GAOOT.AMMEAS
AMEIDE
HOOANAAA
MEEAKEAK

want dan ontvangt u bij aankoop tegen kontante
betaling

op aile bij ons in voorraad zijnde artikelen.
'Zelfs op vloerbedekking, maar dan weI
meenemen en leggen.

zelf

esker

Ameide Lit:htstad 1983 wederom een
grandioos jeest
AMEIDE - Burgemeester Bakker sprak vrijdag 26 augustus .tijdeJlsdeopening'Yan de feestweek detr~ende
woorden nit door te zeggen:
'7k wil de Zook wei RUchler blijven bekijken, maar if< vind het verbluffend en· levens hartverwarmend, wal u als
lJranjeverenig;ng, als buurtverenigingen en als inwoners hebt gepresteerd".
Natuurlijk zullen er mensen geweest zijndie kritiek op
onderdelen van het feest hebben gehad of van wie ht:t
feest niet hoefde.
_ _
_"
Maar gelukkig is het feest zonder enig incident

in originele~ostuums gestoken, ontbrandde gelijktijdig met het _verplaatsen van de stoet de verlichting.
Een uniek schouwspel dat zeer origineel tot uiting
werd gebracht.

verlopen en heeft een ieder op 'zijne wijze' een geweldig
feest gehad.

,
We den.ken aao het 'praathuys' in

Het is een feest geworden met diversehoogtepunten.
We denken aan de mooie optocht en de professionele
verlichting, waarbij men zich afvraagt hoe kan dit een
volgend feest nog mooier?
Hier achter zitten mensen met een ervaring, een knowhow en een enorme feeling.
We denken aan de zeer unieke wijze van het ontsteken
van de feestverlichting aan de Broekseweg.
Jammer dat men hier geen ruchtbaarheid aan had
gegeven.
Onder het tromgeroffel van een kleine stoet Vikingers,

versterking voor de kas) waar velen zich heel prettig
konden verpozen en aan nog zoveel andere evenementen.

Krantemensen zijn erg aktief; dat merkte ik
zaterdagmorgen, 3 september om half twee,
want er werd mij verzocht een stukje te
schrijven over het feest in Ameide.
Thuisgekomen verdiepte ik mij. alhoewel het al
erg laat was, nog even in de programmaboekjes van het feest in Ameide in 1973 en 1983
e'n van het feest in Meerkerk in 1974 en 1979,
maar deze gaven mij nog niet de juiste inspiratie
voor een leuk stukje.
's Nachts echter deed de inzage in de programmaboekjes mij dromen 'ov.er het vorige,
feest ten opzichte van dil feest en dan blijkt, dat
er een aantal veranderingen zijn, zoals:
-

de boerenpartij is veranderd in gemeeritebelangen, doch de' vertegenwoordiger is
dezelfde;
korte rokken zijn allemaal veranderd in
lange rokken;
~ toen was er geen burgemeester (wei een
loco), nu is die er wei in de persoonvan de
heer Bakker;
- de loco-burgemeester van toen (de heer de
Kruijk) is nu wethouder,
terwijl er anderzijds ook een aantal dingen
ongewijzigd zijn gebleven, zoals:
- de heer van Oort is nog steeds wethouder;
- de knaak van Ameide is niet bernvloed door
de inj1atie (sjonge, war een hardnekkig
ding);
- de poorters staan er nog steeds.
·,Wat betreft die poorters en die knaak, zou ik
het advies willen geven: laot die poorters er

Overwinteren in
warme streken
AMEIDE Vele anderen overwinteren in toenemende mate in warme streken. Het milde klimaat en
de afwisseling oefenen een grote aantrekkingskracht
uit. Zij doen je de kwaaltjes van de·· oude dag minder
voelen. De kosten van het levensonderhoud· zijn over
het algemeen goedkoper. Het vaste patroon van thuis
wordt op een .plezierige manier doorbroken door een
nieuwe omgeving met andere gewoonten en nieuwe
mensen. De kerinismaking met gelijkgezinden leidt
vaak tot jarenlange vriendschappen. Kortom, over~
winteren in het Zuiden is afwisselend en u bepaalt zelf
het tempo waarin u de nieuwe indrukken gaat opdoe~.
De overwinteraars moeten ook rekening houden met
de mogelijkheid van enige minder aangename

de~ransestraat (t~r

hand zijn. Ais u langer dan negentig dagen in Spanje
denkt te blijven, dan is een visum noodzakelijk,· ook
daar moet u aan denken.
Niet elke potentiele overwirtteraar neemt het vliegtuig
naar een appartement in Torremolinos of Benidorm.
Er zijn alternatieve mogelijkheden genoeg, zowel wat
het vervoer betreft als ten aanzien van het verblijf.
'Ik heb genoeg bereisde 60+-ers aan de balie gehad',
zegt een . ervaren reisadviseuse, 'die gezien hun
mobiliteit graag met de auto en zelf naar Spanje reden~
Daar kunnen zijbijvoorbeeld in Barcelona de boot
nemeo om een paar weken in een leuk hotelletje op
Mallorca te verblijven. Daar schijnt de zon
's wiIiters ·ook, weliswaar niet' zo warm als in
Benidorm, maar de natuur is. er erg mooi'.
Oudere mensen· die graag een forse wandeling maken
en die liever in. een herkenbare omgeving blijven,
voelen zich vaak meer thuis in de klassieke overwinteroorden aan de Costa· Blanca en de Costa del Sol.

Hulde en dank .aan allen die bier aan meegewerkt
hebben. Daarom willen wij als uitgever van de
Wegwijzer gaarne 'ons feest' aan een nabeschouwing
onderwerpen en doet het ons een genoegen de
vooultter van de Oranjevereniging 'Wilhelmina' uit
Meerkerk, de bekende heer Mos Hakkesteegt, als
eerste plaatsruimte te verstrekken.

gewoon staan en zorg dat die ~naak' blijft, dan
hebben die Meerkerkers tenminste iets om te
blijven plagen.
Daarnaast wi! ik nog even opmerken dat jullie
echt niet duur zijn, want als men als buitenstaander aile dagen aan aile evenementen wi!
deelnemen, is men slechts 8 knaken + f 17,50
entree= totaal f 37,50 kwijt.
.
Ook een verandering ten opzichte van 1973 is
de annexatie van Tienhoven, d. w.z. dat een stad
en een dorp de krachten gebundeld hebben,
hetgeen een pluspunt zou moeten zijrl ten
opzichte van Meerkerk, een dorp aan de
Zederik.
.£en nadeel van' het stadse leven is minder verse
groenten dan in een dorp, hetgeen naar mijn
mening gebleken is uit de kracht van de
Meerkerkse (dorpse) touwtrekploeg, die in
dete weken onverslaanbaar bleek.
Verder wilden tijdens de ontvangst in Meerkerk
van de optocht. de burgemeesters Bakker en
den Breejen na de gemeentelijke herindeling
gaan vissen op de Zederik en' werd voorgesteld
om (Gerrit en ondergetekende) voorzitter van
de betreffende wijkraden te maken, hetgeen
naar mijn mening Gerrit nog veel te snelis, daar
de beide heren nog te kort in deze positie
vertoeven.
Nu niet verdergedroomd.
Al met al is gebleken, dat het leven gewoon
doorgaat; er ,vinden weI, veel veranderingen
plaats, maar de inwoners van, Ameide blijken
ondanks, dat, fljn feest te kunnen vieren,
perfekte'straatver/ichting op te kunnen hangen,
een mooie, optocht te kunnen organiseren, een
leuk programma te kwmen samenstellen en de
vriendschap tussen het bestuur van Ameide en
het bestuur van Meerkerk is weer versterkt,
evenals dat van de inwoners van beide
gemeenten.
U begrijpt uit het voorgaande, dat ik veel
bewondering heb voor het geheel en daarom
speciaal mijn komplimenten voor het gehele
oranjebestuur; ga zo door, het was geweldig.
Als voorzitter van de Wi/helminavereniging in
Meerkerk spreek ik de wens uit, dat wij elkaar
in 1984 in goede gezondheid zullen tref/en en
dat wij in de week van 31 augustus tot en met 8
september 1984 samen zullen kunnen feesten
zoals dat nu in Ameide is gebeurd.
Mos Hakkesteegt.

ervaringen, zoals bijvoorbeeld heimwee naar huis,
naar kinderen en kleinkinderen (het is aan te bevelen
enkele foto's aan de muur te hangen) en vooral naar de
sfeer van de feestdagen.
Daarom doen oudere mensen die voor l),et eerst op
overwintervakantie gaan, er goed aan de verblijfsduur niet te lang te maken. Een hele winter wegblijven
kan altijd een volgend iaar nog, Ook moet men zich
voorbereiden op de mogelijkheid dat de Spaanse
winter een 'aantal kille dagen kent. Laat u terdege
voorlichten~
,
Wie gaat overwinterenkan het beste eerst de huisarts
raadplegen en zonodig voldoende medicijnen meenemen.
Voor een buitenlandse arts is een leesbaarmedisch
rapport erg nuttig. Gelukkig zorgen de grote
reisorganisaties die overwintervakanties organiseren
er altijd voor dat in Benidorm, Torremolinos en in de
andere favoriete plaatsen helpende hostessen bij de

Grote touroperatorS als Holland International en
Arke organiseren in de overwintersteden.·· allerlei
aktiviteiten voor hun .gasten zoals eigen cafe's,
ontmoetingslokalen, kaartcompetities,
bingo-avonden, spaanse lessen etc.
'Maar zoals voor elke vakarttiegeldt, geldt ook hier',
zegt de reisadviseuse vande Rabobank, 'dat je· het zelf
moet maken'. Neem dus genoeg boeken of een andere
hobby mee, koop een Spaans leerboekje, zQrg voor
voldoende brei,; of knutselwerk en heren overwinteraars, pak de hengel in, want je kunt bijna ,overal
vissen!

Gaby-mode
showde nieuwe mode
MEERKERK - Woensdag 28 september sbowde
Gaby-Mode uit Meerkerk, ditmaal· in A.C. restaurant
vaor ruim 350 belangstel1enden haar. nieuwe najaars-mode.

Het door eigen imports verkregen en het zich wekelijks
op beurzen op de hoogte gaan stellen· van het
modegebeuren was heel duidelijk terug te vinden op
deze indrukwekkende, wervelende show.
Het neusje van de zalm op modegebied toonde men.
De mannequins showden heel knap de nieuwe mode.
Aan deze show werkten ook mee:
Goed en Goedkoophal met wervelende vrije-:.tijdskleding voor jong en oud.
J uwelier van der Vlies met een aantrekkelijke kollektie,
juwelen e.d.
Schoenenhuis Champino met haar nieuwste mode op
schoenengebied.
Dat Trudy en Aden over gedegen vakkennis
beschikken bleek uit de kapsels van de bijna
professionele mannequins

l1S
sio
rae p.~ 1 Occa geran1le,
met 3 mnd. BOVAG

ALitO . ""tel'

I
regel~~ti.t~;~~~lende

WII bleden u een
voorraad eerste klas occasions van aile
bekende merken.
DEZE WEEK D.A. INVOORRAAD:
Opel Rekord 1.9. LPG. 90ud met.
1980
Opel Asc'Jna1.6 aut.. 4 drs.• wil .•......•.•... 1982
Opel Ascona 2.0 SR, LpG. blauw met.
1981
Opel Ascon" 1,.9.4 dr~.; rood •...••..•.•" .. 1980
• ... 1981
Opel Kade1U3S. 5drs.• blauw mel...
Opel KadeIl1.2Caravan. 3 drs.• geel.•.•...• 1980
Opel Kad,,11 1.2. Caravan. 3 drs.• 9roen ..•... 1981
Opel Kadellj.2;2drs.• oranje .•... ; ..•..••.• 1961
Opel Kadell 1;2;S met LPG.oranje ...•. dec. 1977
Ford Esco,r11.3 L.5 drs;.' mel. groen
1961
Ford Taun~s1-6L. gr"en
1980
VW GoIIC•. 3drs.• rood ....•......••..•.•.•... 1962
VW Goll Diesel. 3drs.• beige
1980
Renaull 5 L. 3 drs.• rood
1980
Renaull 5 TL. 5 drs.• zilver .•......•..•..•..• 1980
Fial Rilmo. 65 CL mel LPG. 3 drs.• groen ..... 1960
Allasud Nuo.va 1.5.4 drs.• zilver ......•.....• 1981
AlIa Super 1.5",el LPG. 4 drs.• rood
1981
AllasuP?r1.3,4dr~; .• oranje
1979

Informl!l!reensgeheel vrijblljvend of kom eens
langs, liValltookuvindtde auto van UW keuzeblj:

Brutoprils

1385.-

NUQ49._..

1 . '. . .

Halfautomatische platenspeier. Tunerversterker.
(2x18 W.)'en·cassettedeck
in meubel, met afdekplaat
voor speler-ruimte.
Inklusief boxen.
Adviesprijs

~~O'-.

Tafelradio

975.-

TR 9220. Stereo radio voor ontvangst van MG,
LG eo FM{stereo)",viervoorkeurkeuzetoetsen
or?, FM, .toonregeling, aansluiting voer band~ .
recorder.

van 340.-

••

NU

297.-

Burg. Sioblaan 1.4231 AA Meerkerk, leI. 01637·1315

Stereo kombinatie

Langs deze weg willen
Gerrit en Adrieen hun
<
gezinnen, var

,'I Wapen van Al1I eide'

RS 5113.. Stereo kombinatie, uitgangsver,;,mogen 2x40 Watt (muziek), halfaut0f1)/itisChe
platenspeler ',met' snaaraandrijving.- ~rl:i MD.;.
element, cassettedeck, veer ,chroomen npro:maal band, automatische omschakeling," LG,
MG en FM ontvangst, 4 voorkeur~toe.ts!3lJ.

3 jaar'garal1tieop een

HOLLAND ELECTRO
KRACHTZUIGER

~====v~an 1050.-

NU

895.-

- 950 tot 1200 Watt

Holland Eleclro Stolzulger
Ie relllSle zulgkra.hl.

RSK

aile inwoners van Ameide en
omstreken bedanken voor hun
spontaniteit om de

869.-

INflUI/,
12D,~

'Feestweek 1983'
tot een onvergetelijke
week te maken.
Cafe - Restaurant- Cafetaria

't Wapen Van Ameide
Telefoon 01836 - 1308

240

dubbeldeurs
koelkasl
van 995.onze prijs

'. NU

I

749.-

1'1. PEl<.
.....; s: 'ZI'I.
..

.

", .

.

AAKSTERVELD 2 - Ameide
TEL. 01836 - 1271

....----.

~"'~~~~~~~"''''~~'~~'''''~~'~~''''''''~~~''''~~~''~''''''''~~~~''-'~~~'~
..........;.-......;.---------~
~

I

A11leide wil£htweer invasie

~

AMEIDE - lIet ongeveer
&an de
De Uk belfeR· opdonderclag 13
oktober,voor de.tweede maa! ,dit iaareenware. invasie. N~dat Amei~e, metbet lustrumfeest,al vee)
bezoekers heeftontvangen, wor;jt er,op de 326-ste paard~nmarkt wederom een,veelvoud van hetaantal

~
~

~

I

3.otHli~woners leUendesta~~

Ameidenaren verwacht.
'De,

paardenmarkt"'heeft'''aleen'rijke'gesclli~denis

rivi~

.

'achier' de

I~
~
~

~

rug~ Het wer<:i ',op 1 rmuirti 1657 in het leven ~

hBeetjevetwennepj
doetl.lWvoetgt:)ed.

~ geroepen door Heer Hendrik van Breder~. Zo'nhonderd jaar geleden bedroeg het aaDtal paard~Il
~
~_ ongeveer _2.000; nat is In.,ooze _huidige _tijrl:: natuurlijk _wei' wat teruggelopen. Er- worden nu zo rond de ~
~- 12,5 pony's en paarden verwacht.
"7.
~ Deze edele viervoeters worden ge:keurdop' de Prinsengracht. Om negen uur 's'morgens al staan" de: ~
~ keurmeesters daarvoor in ,het gelid. Men kan zich vooraf schriftelijk oinschrijvenbij de heer J .<:;
~
;, Sc~kel, ,Broekseweg 92, 4233 CZ, Ameide. Eventuele' vergetelingen,kunnen dit nog tot half ti(:n voor I
~ de,<aanvang doen. Voo~de winnaars zijn geldprijzenbeschikbaar gesteld. De heer Van Stolk, ~
~ ambachtsheer van Ameide, zal zoals elk jaar de traditionele beker uitreiken aan hetbeste paard. Dit ~
~ gelJeurt om,I3.00 uur in HetSpant.
.
~

~~

~,

"

.~
~

~

~
~

~
~
~
~
~

~

~

~
~

~

~

~
~

~
Akliviteiten
.
~
Het"hele.paardengebeuren is zozoetjes aan 'uitgegroeid tot een echte familiedag. Vele'oud~inwoners ~
komen ,dan weer even hun geboorteplaats beziclitigen. Dank zij de veleaktiviteiten hoeftmen zich ,
zeker niet te vervelen., Maandagavond begint het, festijn al met een 'plaatseIijk tafeltennistoumooi. ~
Woensdag is ingericht voor de, jeugd. Zo'n 80 ,tot 100 kraampjes. zullen dan geheel en al door de ~
kinderen' zelf voorzien worden van artikelen van zeer uiteenlopende aard. Het dansorkestje ~
"Typhoons" verzorgt de.~wee dagafsluitingen. Op'deze eerste avond kan het wel,eens gebeuren",dat er ~
zich dikke moIligewezensop dedartsvloer bewegen.
,,"
.~:,
Dit zijnda,n de.varkerts, die te winnen zijn op de varkensloterij.Om 21.00, uur zullen hiervoor d'e ~winnaars bekend worden" gemaakt. De paardenverloting zal gelijk met de keuringsuitshig geschieden. ~,
Verder' zijn op dezederti(:nde oktoberdag r:espectievelijk nog diverse andere aktiviteiten op touwgezet.
~
,,- Van twee toC h3:lfdrie tuigpaardenshow. Hiervoor dient men zich telefonischeveneens, bij de heel' ~.
Schakel op.tegeven. Telefoonnummer: '01837 ~ 1331. Ook voor andere informatie kunt u ·hem ~,
l

~n:

--".Ringrijden voor losSe pony'sen paarden.
~'
- Het traditionele koekslaan. Op het voorterrein van Het Spant wordt weer een heftige strijd ~
verwacht om de prachtige beker.
~
- De motorclub 'Magneet' organiseert een puzzclrit gesponserd door het dakdekkersbedrijf ~
·Consolidated',
~

~

!!l?

~

Tussen de bedrijvigheid door kan gezellig geflaneerd worden op de jaarmarkt.
~
Mooi weer wordt verwacht, want na de oorlog kent Ameide met dit traditionele gebeuren aIleen nog ~
maar de stralende herfstzon.
~
Kortom komt allen naar Ameide op de tweede donderdag van oktober.
~

~
~~

~
~~

~

~''':'<'(''<'('lIIiA'''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GOEDKOOP IS VAAK
DUURKOOP
•· •.• entoch·
...... staan wij met 1ekWaliteilsprodukten voor
zeer aantrekkelijke prijzen.
-' (bloembollen. droogbloemen, sieradenen
'violen);
.".. aile produkten die op de paardenmarkt staan
kosten nu van 10"10 tot 20"10 minder.
-'"' bij het vertrouwde adres,

DE

De nic::uwe Helioform herfsylwinterkollektie .ziet~r niet aileen erg goed.
uit, hij is ook ontworpen om uw voeten te verwennen,
Zo iser bij de laarzen vaak sprake
van 4 verschUlende kuitwijdtes en kunt
u bij een aantal van de schoenenkiezen uit4 voetbreedtes.
Opvallenddetail is dat aile Helioform schoenen en laarzen zijn uitgerust
met het KWS-informatie-etiket als waarborg voor gekontruleetde kwaIiteit.
Nieqwsgierig? 't Verhaal wordt in
de winkel vervolgd...

De Stichting Klubhuiswerk Ameide zoekt

vrijwilligers
Door vertrek van mensen zijtz enkele aktiviteiten in
'de Hobbit' onderbezet geraakt.
. Gezocht worden mensen die willen helpen. by de kinderklubs
enhet tienerwerk. ..
.
Vow het tienerwerk zyn nog geen konkrete plannen. maar
hiervoor zoeken we mellSen die mee willen werken aan het
opstarten van dezeaktiviteiten.
Meer iriformotie verstrekt: Joco Schouten, tel 1819.

Bij Heliofonn zijn mode en komfon een paar.

SCHOENENHUIS

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

Degelijkheid en een
technisch uitgebalanceetde konstruktie

Dat kl.lnt u van
'nAventoverwachten.!

Zeer lab'" Illchtweerstand en tochecn rllim interiellr

Datkunt u "an 'nBiod .
van Aventoverwachten!

•••••••••••••••••••
• Voorhet
•
:
:.
••

:
reinigen:
•
van
:
:• uw gevels naar :

•

earavansvoor ethtel:lll'avanners

.

-

•
•
: M.H. Bloemendal :
I

'Avento Caravanbouw
van cler-Hagen
Postbus 40 4230 -BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

•:
•

01843 - 1992

:

Hennepstraat 32, Langerak

:

••
••••
•••••••••••••••••••••
•••••••

•

TOLSTRAAT 22 423; Be MEEAKEFlK - TEL. 01837 - 1530

Steeds de nieuwste
tijdschriften in een
enorme sortering

~
~I

..

HUSQYARNA
DEVEILIGE EN BETROUWBARE
MOTORZAAG VOOR DE VAKMAN
Een greep uit de vele Husqvarna voordelen:
•
•
•
•
•

Wij hebben alles voor eeh heerlijke
pan

volledig automatische kettingrem
doeltreffende trillingsdemping
. laag geluidsniveau
functionele vormg!Wing
grootstevermogen bij het
laagste gewicht

"oor nadere ll'llichtingen of
een demonstratie:
Uw Husqvarna specialist:

c. 'I Lam

Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk
Telefoon 01837 -1810

ERWTENSOEP
voor de paardenmarkt

TlJDENS DE MARKT STAAN WE
OP DE DAM MET HEERLlJKE
WARME SPECIALITEITEN

of f 68,75 contantkorting

KEURSLA~ER

WHusqvarna .
De molo....g

.pecl~II.1

Simon lVIuilwijk
Dam 9 - Amelde - Tel. 01836 - 1395

,,~~~"'~~''''''''~''''~''''~~~,~~~~~~~~~''''''''~~~~~~~~~~~~~,~,~~,~~~~~~~~~~''''~~~~~~~~~~~
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DEaL-ASSAI..
BOWLING-, TENNIS.-

~'

,',

,',"

.,'
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~N.S.OUASHCENTRUM IN

••LEERDAM

~

~

~

Vrijdag 30 september werd in Leerdarn, 'Industrieweg 23, het nieuwe bowling-, tennis- en squashcentrum
"De Glasbal" in aanwezigheid van een zeertalrijk publiekgeopend...
. •
Ditprachtige sportcomplex, volgend jaar lIigElbreid met 6 tennis-buitimbanen, zal een uniek trefpunt
wordenvoor sportmensen. Doch niet alleenzij,dochook degenen die graag bowling spelen kunnen hun
hartophalen. Het zeer grote, gezellige restaurant en de prachtige bar zullen een middag of een avondje uit
tot een belevenis maken;

~

~
~

~
~

i
~

Men kan in "De Glasbal" behalve gourmetten en fOnduen ook eenvoudig dineren. Een k.indermenu en
allerlei hapjes en drankjes zijn te verkrijgen en na enigeinspanning op de banen zal het zeker goedtoeven
zijn in het restaurant of aan de bar.
"De Glasbal" is zeer funktioneel gebouwd.Ooorde investering zo laag mogelijk te houden is hetgeluktom de
prijzen van de banen ook laag te h?uden.
.

~

Er zijn ~ bowlingbanen die men kan reserveren voor een familieuitstapje, een personeelsfElElstof een
kinderpartijtje. De banen zijn voorzien van automatische tellers, dus men hoeft niet zelf te schrijven.

~
~

~

...>

~
~

I
~

~~ti~a:r:p~ISz~~:~;r~~~e;~~.rzien

van een speciaal tennistapijt en de uitstekende ver'igttig~izaleen

~

De 2 squashbanen zijnuitstekend geventileerd en volgens de geldende normen gebouwd. Er bestaat de
mogelijkheid om door een tennis- of squashleraar te worden ge'instrueerd.
.

~

"De Glasbal" gelegenaan de Industrieweg 23, biedt plaats aan circa 200 personen. In het ruime restaurant
kan men als passant ook gaan eten, men behoeft dus niet perse te gaan sporten.
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Het timmer- en
betonwerk
en het
maken van de bar
werd verzorgd
door

Het
heiwerk
verzorgde

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

AANNEMINGSBEDRIJF VOOR HEIWERKEN

P. van Leeuwen

Verhoef.• b.v.

Burg. Sioblaan 37 - Meerkerk - Tel. 01837-.2332

II

Burg. Sioblaan 45 - Meerkerk ~Tel. 01837 - 1337

De.totale elektrische

installatie en
verlichting
ward aangelegd
door

Gijs vanden Pol b.v.
MONTFOORT

Het glas- en
schilderwerk
verzorgde
GLAS~. SCHILDERS- EN
BEHANGERSBEDRIJF

.J..L. den Hartog
Zouwendijk 39 - Ameide - Tel. 01836 - 1508

De dakisolatie en
De verwarming
en het
loodgieterswerk
verzorgde

dakbedekking..

werd verzorgd
door
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Strayers b.v.
. Kortenhoevenseweg 18 - Lexmond - Tel. 03474 - 1430

Boom en
Schilperoort b.v.
Graafdijk:Wesl8 - 2973 XD Molenaarsgraaf - Tel. 01844-1601 .

•
•• •
een meuw JOSJe
StUJ/feltiek In

Wethouder D. den Braven
25 jaar in gemeenteraad van
TIenhoven
TIENHOVEN - Tijdens de gemeenterlllld van 29
september memoreerde_. burgemeester .. Bakker' '. drie
karakteristieke . eigenschappen van wethouder den
Braven, te _weten: zijn betrokkenheid, zij" _de,ugdeIijkheid en zijn voortvarendheid bij zijn werk voor de
gemeente Tienhoven.

"Twee jaar geleden werd u al voor uw vele 'werk
onderschei.den door -Hare Majesteit de Koningin. Nu
willen wij al5 raad hiereven bij, stilstaan. Als blijk van
waardering bieden wij u een boekenbon ~an,en wij
hopen ui inieder geval,- tot .de· herindelingeen.'feit
wordt in _ooze raad te behouden'" _aldu~" burgemeester
Bakker. Wethouder G. den Oudsten kenschetste' den
BraveD.aIs de man die veeL wist en iedereen kende. Hij
dankte hemvoor ,de prettige _samenw~rkjng"i:':: ,'.
\l{ethouder dell Brave~ dankte de bllfgellle~s~et;Y?Or
d~'gesproken,¥C!orden en zeidankbaar te'zij'n voor de
pr:ettige, samenwerking met aile", partUen, , ", Raadslid
Grotendorst:zit In.et'mij het langst in de Raad; "Ik heb
deze 25 jaar velen zien' komenen velen zien gaan. Velen
zijl1.zelf~niet meer in leveri. Ik ben vooral dankbaar
dat ik als vertegenwoordiger vooreen." Christelijke
Partij heb mogen werkeil. Ik'heboQk foutengelllaakt,
doch ik 'ben blij, dat ik, steeds \Veer het vertrouwen
verkreeg", alduswethouder den Braven.

De Snuffeltiek te Meerkerk heeft deze week een belangrijke gedaanteverwisseling
ondergaan.Nieuwe" ste/lingen. nieuwe verlichting, een nieuw k/eurtje en een nieuwe
opstelling maken het winkelen bij de Snuffeltiek tot een groat genoegen.

Zuiveringsschap HoUandse
EiJanden en Waarden
noopt Gemeentebelangen
partijenin dit gebied tot unieke
samenwerking
AMEI»E.,..... 15',hoyember~.s.zuUel1ane'geltu~ente

rad~n'il1,h~tgebied'van het Zuivering~hllP~ollandse"
E:nRl14e.n~en '>\Vaarden" een definitief.'.""bestu~ ," krijgen
~taa:ndeuit 171ed~11 gekozen uit de radenen171eden

y~ni~~~ol1e~e groeperingen~
Naar:, g~~te,';, v~~':het, inw(me~l vertegenwoordigt
iedere'stem een aantal p~nten.

'I Silverhuys geeft
30.- lerug voor uwoude .
horloge bij aankoop~va ....
eenSeiko horloge .

Daar Gemeentebelangen geen landelijke partij vertegenwootdigL is .het voor hen zeer moeilijk of zelfs
o.nmogelijk zich te doen gelden bij deze verkiezing.
13 gemeenten, teweten: Meerkerk - Gouda - Oostyoome'" Dordrecht, -, Noordeloos - Heinenoord Gorinchem~, FLI. Ambacht - Ottoland Vianen
Pal'end.r'(:'cht~.'Leer~~o.eken Middelhamis waar een
partij.,•.'Gemeente¥lClngen' bestaat, hebben nu een
- ge~menlijke lijst ingedie~d.
~eanclere·,nietgenoemde.gemeenten met een partij
(Jemeentebelangen kunnen',nu op hun eigen groeperinglllm~tem uitbrenge l1.Nummer ' I. van de lijst•..isW.T. v.d. Berg, Meerkerk,
numJ.11er2,is K.J.M. VCin Dijk, Gouda, nummer 3 is
J. H?~dij~.,'.?~stv~()rn~'
WiI dilchten'e.en::'uniek),:gebeuren voor plaatselijke
groeperingen en het.· vermelden zeker waard.

Kou entocht

'::99«:) erVtl~t:fla.~'·.yp¢'f.::·uzelf eri~w portemonnee. Tochtprofielen en

~,trips.~.ra~i~~(Wf.9IjE1,:" ...:voorzetramen volgens een uniek magneetsysteem.
Kom gerust voor een goed advles.

Wind en regen
Gun uw voeten in de hertst en winter droogte en warmte met
klompen of laarzen. We hebben ze in aile maten van heel klein tot
heel groot.
..

ZOI'l enwarmte
Gebruik ZO'1l dag om de voorjaarsbollen Ie poten. Ze zijn erweer, de
tUlpen", hyaclnten,-~arcls en crocusbollen.
Wacht n.let te lang, want op Is op.
OOK ALS DE 'R' In de maand is.
YOOR UW PLEZIER

't ~?trWtnktltjt
J.W. van Puttestraat 65 - Tel. 1277 -

Amelde

Bloemtiek ,,'t Kooitje"
\{raarrr.

RIKKOERT· JU""E~IERSBEDRIJVEN
"

, " ,

'-.",

",,'"

"

'

,;3Jn 't~ilt1trbtl!'~"
Haven 1- 5, 'Schoohhoven, tel. 0182~265'1-5820

OOK BOOOSCHAPPEN VIA E.LEKTR. TECH. BUREAU
VERHOEVEN B.V. AMEIDE

J.W..van Puttestraat 77

-

Arnelde

"

Tel. 01836 c1868

Kennisrnaking met de jonge
ondememer
LEXMOND - Wim Robbertseni die in samenwerking ,met <zijn fsmilie op ·27 mei ,1982 zijn
~~speciaalzaak,' onder, de, nsam' ,Robbsurf opende,
kiJkt temg op ..n geslaagd seizoen 1983.
Met de herfst en de, winter voor de delir"ordt het
echter minder druk in de zaakomdat slechtseen enkele
doorgewin~erde, surfer bUjft, doonaren tot het ijs op de
sloten ligt. •
.. .
.
Wim. die reeds diverse planken, zelf heeft geb~uwd en
hoe moeilijk dat is heefthet idee' opgevat in de
mmder ,dmkke', maanden zijn winkel te verhuizen naar
z'o magazijn,van waaruit de verkoop gewoon, door
kan gaan en zijn winkel gaat ombouwentofeeIi- grate
w~et

werkplaats. waar diegene, die over een super licht, en

'RijIlJn()lld'
was ook Wei!raanwezig Op
fokveedag te Hoomaar met

verwarming$- en i!ni!rgiebt!$parende
demomtratie
..

voorlichting en demonstratie over de z.g.n. hoge
rendementsketel (waar meIi regitHlealer van is) ..;
energiebesparingsapparatllur .
warmwatervoorzie-ningen. luchtverwarming'enz.
Opvallend was ook deaanpak .om tijdens. de . beurs
gezamenlijk .. met"~e .klant, .cen·.. kosten/bate,nberekening, t~. maken' over; deaanzienlijke bespari,ngen
.~elke '. in' veel . gevallen al· op eenvoudige' wijze
-verkregen worden. -

HOORNAAR. - Energiebesparende ve""armiog is
eenonderwerp"waar i~ereen'dageUjks m~, wordt
gekOnfi.ronteerd vanwege .:de. steeds
..,OPIO.pe.nde'e.D.,'nog
hager ",ordende k o s t e n . , : , ., .••.........•.. '.' :.....•.....
Een vaststaand feit is echter datmen'door toepassillg
van de juisteapparaten aanzienlijk.,~;~n. besparen.

Oak op' het gebied van luchtverwarming, waarin men
gespecialiseerd is; heeft"Rijnmond" ren mime
ervaring.
Verheugend is dat oak voor deze installaties nu' een
ketelleverbaar is met een hoog rendement;

WarmtetechIiiseh' buro "Rijllmond"·,.uit Hoomaar"gaf
bier weerblijk van,op de Fokveedag te, Ho()rllaaTen
organiseerde $lar een verwarmings- en energiebesparingsbeurs voor bedrijf en partiku~er. ". . Op duidelijke-- wijzedie een ieder 'll3osprak, gaf .men

Kenmerkend, voor "Rijnmond" was" de uitstekende
organisatie' vande beurs en de eerlijke en deskundige
-voorlichting.
Rijmnond CoV
terugzien opeen zeer geslaagde
beurs welkedooreen talrijk-publiekwerd bezocht.

.:k3n'

zelfgebouwde surfplank_ willen, beschikken, onder zijn
., '
leiding surfplanken kunnen bouwen.
Voordat hi} echter gaat starten gaat hiJ de laatste
nieuwtjes in'de zeltbouwtechniek eerstnog. even
bij~nken bij- een van de grootste cusiomtnade board
bouwers van Duitsland, te weten Horst Belding,. die
reeds in 1979 is begonnen met custommade boards te
bouwen met polystyral kern met eenzeer:, dichte eel
waardoor volzuigen van de kern wordt VOOI-komen.
Ook de bouwwijze van Horst Belding is uniek daar het
systeem niet· wordt uitgevoerd met·· stringers" maar op
~n dusdanige wijze wordt gelamineerd dat de
ZlJkanten van de plank diemt doen als stringers.
Afgelopen week is Wim met de fabrikant op het Garda
~eer in Halle proef wezen. varen op· enkele geheel
meuwe surfplanken waarin de laatste nieuwtjes zijn
verwerkt. De resultaten waren fantastisch en hiervan
zal op korte termijn ook bij Robbsurf een testplank
komen te liggen~
Wim .hoopt .' eind' oktober te starten met' de zelfbouwkursus in zijn omgebouwde winkel. aan(je Nes 2 . te
Lexmond en gezien de reakties die ·hij .' nu .al heeft
ontvangen, ziet het. er nu 3:11).~r ,~it<lat de winter te
kort zal zijn om iedereenaan: de:bellit tf: lateil:'¥omen. ,>
De tijd die u nodig~ult,hebben ,om: een ~l1rfplank van" "
een voorgevormdekern,te. bouwen' za!' lzaterdag plus'
5, tot 7. avonden. kosten.
De kosten vt>or' het "gebmik van de' ruimte, .illclusief
gebruik van gereedschap zal ±f 10,- per dag of ayond
Tifdens defok~eedag 'in i{o6rnaar was in' dedaartoe door_ Rijmnond CV Centra!f::l(erwarming ingerichte :'tefk'ile
kosten.
aandacht vooralgericht- op energie zuinig stoken.

TEKOOPAANGEBODEN

SURFSPECIAALZAAK

KOM NIETTELAAT!
Vanaf zaterdag 8 oktobElr 1983 kunt u zich laten
inschrijvliln voor de zelfbouw-kursus van surf-·
planken, welke wij starten op

VW Golf GT~" zUver met.
"
Toyota Corolla, wit •........... , . . . . . . . • . . . .
BMW 320, 6 cyl., gr6en
;....
Opel Rekord 2300 D, blauw met.
Opel Ascona 1.9N, LPG, bruin met.,. .,
.
Opel Kadett City, geel ,
,
Opel Ascona 1.6N, 4 drs., blauw .•.. :
; .•.......
Opel Kadett, geel
, .. , . . . . . . . . . . . . •
Renault 5L, rood
,...
Renault 14, blauw met.
Renault 4TL, blauw
,
,.
Honda Civip,5 drs., grgenmet.
Honda Civic, 3 drs., blauwmet. ;.......
Volvo 343 DL, geel ... ,.................
Saab 99 GL, bruin met.
Toyota Corolla, grijs met. ..•.......... ,
Ford Taunus Combi, grijs met. ..•............•.....

levens voor

aluw

onderhoud
en
reparatie

ZATEII&DAG 29 OKTOBER 1983
Voor dieglilne, die~ geen tijd hebben voor het ~
zelfbouwen, hebben wij nog enkele grandioze
aanbiedingen van nieuwe, komplete planken
met kortingen tot 35%.
Tevens nog enkele Fun-Boards vanaf 750,-

Rella.,
SU......CIAALZMK

DE NES2 LEXMOND.

~TEL. 03474-2075

vrijdag koopavond

Autobedrijf

vanZessen
Arnelde - de ZOdeslagen 7
tel.: 01836 , 2280

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

•................

Laat unou net aan
.. eenrraar· .
rueuwe sChoentJes'
zittendenken.

pcvtunettel'
Marise

:

·•••
•

TE KOOP AANGEBODEN

•
•
:
•
•
•

Leuk oud-Hollands huis.
Indeling: gang, gr. woqnk.,
luxe keuken + inbouwapp.
+bijk., w.e., luxe badk. +
bad., garage + plaats.
1e verd, 3 slaapkamers.
2e verd. grote zolder.

••

•• f 119.000,- k .k.

••• ..Nieuwstraat 6, Ameide.
••
••

.:

~

Omdat het niet doenlijk is
ieder van u een persoonlijk
berieht te sturen, willen wij
langs deze weg u allen
hartelijk danken voor de
vale blijken van balangstelling bij ons 60"jarig
huwelijksfeesl.
Wij hebben uw reaktiE's erg
op prijs gesteld.

••
••
•
•
•
•

••
:
•

•

J.e. VAN GERVEN
N.A. VAN GERVEN-MUILWIJK

••

3151.GB Hoek van Holland

•

Hoeksebrink 253

••
•
•
•••••••••••••••••••
•••

NU
De nieuwe herfst/winterkollektie
van Helioform is uit. Modieuze schde"
nen en e1egante laarzen, met groat
gevdel voar perfektie uitgevoerd,
Want Helioform is zoals bek~nd
Zeer kieskeurig waar het gaat om perfekte pasvorm en kwaliteit van het leer.
Waarbij steeds sprake blijft van passende prijzen.
Dus als u toch uw zinnenopss~,'
nieuw paar schoenen heeft gezet, V{~£
let u even de winkel binnen te stappsft.

••

CONIFEREN:
Leylandi (snel groeiende laag-conifeer)
60/80 cm

6,-

15,-

1.50 m.

Columnaris (Iaag-conifeer)
60/80

6,-

Grote coniferen 1.80 v.a.

17,50 per stuk

TUINCENTRUM
BH van simplex en
lycra satin-stitch
£29,95.

.

In wit, skin en zwart.
Cups B, C en D:
. An.nr.736-30.

C.SPEK

Kortenhoevendijk5, LEXMOND, tal. 03474 c 1573

Geopend: allemiddagen en degehele zaterdag.

verkrijgbaar bij

Fa. Bos:
De Laak 25
LEXMOND'

SCHOENENHUIS

"CHAMPI NO"
Dorpsplein 6 - 4231 SA Meerkerk
Telefoon 01837 " 2300

Cafetaria

Nagtrganl
voor al uw snacks
Dorpsstraat 83
LEXMOND

Tel. 03474 - 1393

met gezellige bar
o.a.

Batavus van 727," voor
Bat~vus: van

948P voor

Ph6~nix van 698,- voor
PhoeniX van 498,- voor
Dorpsstraat 46

De winterkollektie
is weer bi:ltnen
Kornt u eensyrijblijvendlangs?\'
Onze kollektie wol is zowel van Nevedaals
Scheepjes.

200 gram

ONZE AANBIEDlNG!W

0 Lf 10..

Stravers b.v•.
Kortenhoevenseweg18 c Lexmond - Tel. 03474 - 1430

~

Marktaanbiellingenl
KASSAKOOPJE

Commodore
Home-Computer

Een leuk, luxe doosje

Postpapier

VIC-64

slechts

YOUR DE

LlEFHEBBERS:
Een grate sortering
Qen Q
computerspellen
tegen aantrekkelijke
prijzen!

De nieuwe Commodore 64 is aen personal computer, waarvan

men op het eerste zicht niet ziet wat hij werkelijk te bieden
heelt.
Klein in prijs dochgroot in mogelijkheden, opent hij
ongekende perspectieven van het computergebruik, Zijn 64
Kbyte geheugencapaciteit is In deze klasse uniek.
Maar dat is lang nlet allesl Wat hem verder nog onderscheidt is
zijn hoge resolulle, driedimentionele kleurgraliek. Hiermee
kunnen objecten boven, onder en doorelkaar algebeeld
worden.
Daarenboven zijn 256 kleurcombinaties mogelijk met 16
grondkleuren.
Door de CP/M'-compatlbiliteit worden de gebruiksmogelijkhaden enorm verruimd.

v.a.39.95

DIA'S
Daar maken wij
knap voordelige
kleurafdrukken van!

Hierdoor kunnen meer dan 2000 verschillende softwareprogramma's aangesproken worden.
Deze prestatles maken de Commodore 64 uitermate geschikt
voor prolessionele taken en opdrachten.
Natuurlijk is de CBM 64 ook een
uitstekende spercomputer; er
komt een uitgezochte, interessante en spannende reeks spelprogramma's: van eenvoudige
gezelschapsspelen tot het koninklijke schaakspel.

Brother 220
Kofferschrijfmachine

Ull ONlE
BOEKENHOEK TEGEN
lEER LAGE PRIJlEN
Bijbel voor kinderen, met vele
kleurplaten, 300 pag.
slechts 17,50
Walt Disney's Verhalenparade
slechts 9.90
Twee emmertjes water halen,
rijmpjes en versjes
4,95
Zell kadootjes maken
14.90
Reader's Digest
34.90
medisch handboek
J.M.A. Biesheuvel:
De Stem der wijzen
22,50
Jan Wolkers:
10,Turks Fruit
S. Carmiggell:
Mag 't een ietsje meer zijn 36,50
Konsalik romantische
19.90
omnibus
Kortooms:
aen nieuwe wereld voor

Hendrik van Ham

Tijdens de kinderboekenweek:
Blj aankoop van een klnderboek
"Mijnheer van Dale en Juffrouw
Scholten" voor slechts
0

3:

ZOJUIST

VERSCHENEN:
Dispereert niet

A. en H. Aigra.
Met ruim 2000 tekstpagina's
en 500 bladzijden illustraties
over onze Vaderlandse
Geschiedenis.
Tot 1 januari 1984 geen 125,maar 5 delen
in luxe

banden in
cassEllte

DE NIEUWSTE
LEGOARTIKELEN
VOORRADIG

Tijdelijk aanbod!

Geen 312,maar slechts

95

cent

U hebt ook van die leuke, Iraaie
dis's van de momentan waar urnet

plezier aan terugdenkt? Dan is het
moment om daar ook kleuraldrukken van te laten maken.
Omdat wij de prijs tijdelijk extra
aantrekkelijk voor u maken! Per
stuk kost een kleuraldruk nu
daarom niet meer dan 95 cent. '
Aileen deze maand.

24.90

250.:'~

Een leuke sOrlering
IJ"~ produkten

Sharp
rekenmachine
type CS 1183
van 395,- NU

325.-,.,~

ENKELE OCCASiONS
KOPIEERMACHINES
vanaf

"00.-

Deze Jato's maakten ",fj in funi 19820l Toen waren de heer en mevrouw de Lange
met hun achterban al Dan de bou"-' van de verlichting begannen.

De kunstzinnige schilders van de Meidoorn/aan.

AmeideLichtstad 1983

De siart-wq.s maei/ijk vaar het bestuur van deOranjevereniging.
Lopend beginnen wegens niet op tijd aanwezig zijn der koetsen.

q:t~~
Mazda 626, 4 drs., LPG
Renault 4 GTL
VW Golf C, 4 drs.
Datsun 120 A, F II
Ford Taunus 2.0 Chia
5 liOpe! Kadett Caravan 128 en 13N
Opel Rekord 2.0 8, 2 drs., LPG
VW Golfdiesel,bestel
Opel Kadett Caravan 13N, 5 drs.
Renault 4, bestel
Citroen Visa II, special
Peugeot 305, LPG
Opel Kadett, coupe Berlina
Opel Manta 198, LPG
Opel Kadett 128, LPG
Toyota Corolla bestel, LPG
Audi 80 L
BMW 315
Mini 1100 special
Ford Granada 23L
Mazda 323, automaat
Volvo 245 v.a.n.
Ford Escort 1300

1980
1979
1982
1978
1981
1980
1981
1982
1980
19&0
1981
1981
1978
1977
1979
1980
1977
1982
1979
1978
1978
1978
1975

Wij willen u graag met een aanlal kwaliteitswijhen uitons .
brede assortiment laten kennismaken. Daartoe nodigen wij u
uit op onze gezellige

WIJNPROEVERIJ
die gratis en zonder enige koopverplichting wordt gehouden
op donderdag 13 oktober van 10.00 tot 18.00 uur in 't Fortuin,
Fransestraat 12, Ameide.
Mogen wij ook op u rekenen? Wij stellen uw aanwezigheid
.
bijzonder op prijs. GRAAG TOT ZIEN8 DU8.

H(jusillon
literfles

AUTOMOBIELBEDRIJF

Iiterfles

Housillon Village

GEBR. VAN TUYL

3/4 liter

Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412,
Showroom: Tolstraat 19 - Tel: 01837 - 1682.
Meerkerk
Garagebedrijf. showroom en spuiterij:
·Nieuwe Steeg 48 - Tel. 04188 - 1216 - Herwijnen

&.25

~~

7.95

Bereich Zell
3/4 liter (

WrJNHANDEL"SLlJTERIJ·OELICA TE~SEN

..0 ElC1(Q
A.~ MEERKERK 9 ~~~

.....,

Siebeldinger

7.25

6.45

Fransestraat 12 Ameide
Tel. 01836 -1754

~\\l'KELEIi IJ
~A

'\~TUINVREUGD~;'
Telefoon 01837 -1888

TOLSTRAAT

Het wordt weer tijd am uw tuin in orde te rnaken. Wij
hebben vaal' u een grotesortering bloernbollentegen
een leuke prijs.
VerdeI' hebben wij tUrfrnolrn, tuintUrf, compost,
berneste tuinaarde en potgrond.
Kleine en grate rood stenen patten oak in het keulse en
een grate sortering sierpotten. Regentonnen.
KOMT U EENS LANGS, KIJKEN KOSTU NIETS !

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

Dinsdagde gehele dag gesloten.

A.KEPPEL

Op aile lampen

BAZELDIJK 63

0

l30 /o
,

.......•.•.......

••

•
•
:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat u niet om de tuin leiden.
Koop voordelig uil eigen
kwekerij div. coniferen v.a.
f 3,50.
'Laan- en sierbomen in aile
maten en prijzen v.a. f 7,50
o.a. Goudiepen, rode Acer,
Berken, Prunus, Carpinus,
rOde Kastanje enz.
qok heesters v.a. f 3,-, alles
met grote korlingel1 bij kwekerij:

•
:
•

J.J. VERHEIJ
Kerkweg 25, Tienhoven,
Tel.01836 - 1650

MEERKERK

~

•••
•
:

KORTING

•

Wand-, hang-, staande
lampen en spotjes

:• 'OeHogewaard" :•

ELEKTRISCHE- EN HUiSHOUDELlJKE ARTIKELEN

: •
•

•
:
•
•
•
•
•
•

.
•
••
•

••••••••••••••••••••

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J.P. KAASSGHIETER
VDOR HET BETERE WERK
GAAT U NAAR DE VAKMAN

SCHCE-J SEFMCE
Tolstraaf 27- Meerkerk
Telefoon 01837 - 1697
Tevens:verkoop

. .WOLY· "
.
·ONDERHOUDSMIDDELEN

Depot
chemisch- reinigen

•
Het wei en wee van de VOS-cursus m
Ameide en Tienhoven
lntervieuw: Jeanny Mudde-Crezee.
AMEIDE - ledereen- heeft wei eens'van de VOS-curus gehoorden bijnaiedereen beeft er weI een mening over.
Vooral in ooze omgeving hoor je nogal eelis waf negatieve uitlatingen over deze cursus (dat is voar 'loaie'
vrouwen, daar leer je, hoe je moet echtscheiden, nergens voar nodig, ik,los m'D problemen zelf wei op, ik heb'geen
problemen, ik ga daar m'D bele hebben en houwen Diet"op tafelleggen, enz., enz.)
Tach start de VOS-werkgroep van Ameide/Tienhoven vaor de vijfde keermet eeD nieuwe cursus..
Om eens achter het echte wei en wee van de VOS-cursus te komen hadden we een gesprek met diegenen die hier
het beste over kunnen oordelen: de werkgroep, de begeleidsters en de deelneemsters van de VOS-cursus-.

gelezen en werden nieuwsgierig. De enige manier om
er achter te komen hoe dat dan is, is am er aan deel te
nemen",
"Waf verwachtten jullie er van?"
Magda: "Sommige dingen durfde, ik nooit zo goed te
zeggen. Ik had het idee dat ik daar toch weI niet de
enige in zou zijn en hoopte dat eigenlijk eens te horen.
Ik wilde leren me wat vrijer te voelen om gewoon eens
voor iets uit te komen, oak tegenover andere mensen
.
dan m'n eigen kennissenkring".

Riet: "Precies waar de afkorting VOS voor staat.
Vrouwen Orienteren zich op de Samenleving.
Onze samenleving is o.a. Ameide en daar wilde ik eens
andere vrouwen ontmoetten".
Sien: "Ik had over de VOS op de radio gehoord en was
daardoor nieuwsgierig geworden. En ik. wilde oak weI
eens wat anders horen dan verhalen over het weer en
over de uitverkoop".
"Werd aan juDie verwachtingen voldaan?"
Hier waren Magda, Sien en Riet het roerend over eens.
"Zeker. Je praat in de groep en dat Iijkt de eerste keer
eng, maar dat vind je allemaal.
Soms worden er kleine groepjes gevormd en zonder
dat je er erg in hebt praat je over onderwerpen, waar je
tegenover anderen nog nooit je mening over hebt
durven zeggen. 't Is heel gemeleerd gezelschap en
omdat iedereen in eerste. instantie die schroom heeft,
praat je eigenlijk al heel gauw vertrouwd.
't Is hartstikke fijn om te ontdekken dat je 't misschien
qua mening nlet eens bent, maar dat die mening
voortkomt uit bijv. een totaal verschillende achtergrond en dat je als dat dan hoort best respekt voer
elkaars mening kunt hebben.
't Komt ook nogal eens voor dat iemand iets denkt van
wie je nooit gedacht zou hebben dat ze zo zou denken!
Ze blijkt heIemaaI niet zo ouderwets of modern te zijn,
zoals je altijd gedacht had.
Je oordeelt zo snel van buitenaf over iemand en tijdens
de cursus denk je dan opeens: Goh! Dat had ik nooit
van haar gedacht!"
"waf vonden ze er thuis van?"
Riet en Sien: "Ze vonden het prima. Maeder werd een
VOS-vrouw'"
'

De VOS:-werkgroep zorgt yoor de organisatie en de
voorbereidingen van de cursus. Wij vroegen aan
Rienke. Klein-Obbink (31 jaar) en Hanny Rijbroek
(36 jaar) waarom ze 2 jaar geleden. dachten dat er in
AmeidejTienhoven behoefte zou zijn aan een VOScursus.
"Ondanks de soms negatieve opvattingen en enkele
negatieve i stukken in de dagbladen, hoorden we veel
positieve geluiden uit Meerkerk, waar de VOS toen al
volop draaide. Toen we vanuit de plattelandsvrouwen
benaderd .werden hierover, zijn we serieus over een
VQS-cursus in Ameide gaan denken. Waarom zou er
in Ameide geen behoefte zijn, er zitten zo ontzettend
veel goede dingen in; vrouwen, die ongeacht hun
leeftijd, achtergrond, geloof of politieke voorkeur, met
elkaar praten, krijgen meer begrip voor elkaar en
worden verdraagzamer. Je wordt zo sne!, vooral in een
dorp, in vakjes geplaatst: Die komt uit die hoek, dus
die zal welz6 denken!
Dat blijkt dan tijdens lo'n cursus helemaal niet waar te
zijn!"
"We hebben een werkgroep gevormd en daarin zijn
vrouwen van aIle leeftijdenen gezindten zovee!
mogelijk vertegenwoordigd: J ong en oud,' kerkelijkjniet kerkelijk, Ameidenaarjimport, links/rechts
en die samenstelling proberen we ook zo te
handhaven.
De onderwerpen worden door de cursisten zelf
bepaald. De werkgroep bereidt mede de onderwerpen
voor en zorgt dat er voldoende informatie-materiaal
komt".
De werkgroep zorgt ook voor de bestuurlijke en
fiilanciele rqmpslomp waarbij ze medewerking krijgt
v~n o.a. het bibliotheekbestuur, de huisarts, de
wijkverpleegkundige zr. Hagoort enhet gemeentebestuur van Ameide en Tienhoven. In september 1981
is de eerste VOS-curus van 12 ochtenden van start
gegaan en dit werd door de deelnemende groep met
,zoveel enthousiasmeervarendat er om een vervolgcursus werd gevraagd. Nadat eers! in januari 1982
weereen VOS-cursus van start ging, werd in
september 1982 een veevolgkursus georganiseerd.
In 'het voorjaar 1983 draaiede de vierde VOS-cursus en
in het najaar gaat de vijfde VOS-cursus van start.
Rienke en Hanny: "We vinden het moeilijk om de
mensen te':, bereiken, want er bestaat tochnog een
drempel. Veel mensen blijken nog steeds onbekend
met het VOS-we'rk en onbekend maakt onbemind.
Iedere cursus merk je ,en hoor je weer· hoe groot de
behoefte toch eigenlijk is om eens met andere vrouwen
dan, uit het eigen bekende kri,ngetje te praten.
Je hoort oak vaak: Ik zou weI Willen, maar ik durfniet
zo goed. Gewoon doen! Je benter tach zelf bij.

De mogelijkheid is er om eens met anderen van
gedachten te wisselen over onderwerpen waar je meer
over wilt weten of waar je eens andere meningen over
wilt horen.
Wij vinden het fijn am die gelegenheid te scheppen".
Mevr. van der Post (53 jaar) is een van de begeleidsters van de VOS-cursus.
''Hoe word je begeleidster?"
"Je kunt hiervoor een· begeleidingscursus volgen, die
georganiseerd wordt door de Culturele Raad. Je Ieert
daar hoe je in een groep discussieett. en ook leer je
verschillende .mogelijkheden om een discussie op gang
te brengen en ie houden".
''Ben je danecht de 'leidster' of neemje ookdeel aan de
groep?"
"Je moet natuuriijk van tevoren zorgeridat je het
onderwerp zoveel mogelijk beheerst en· daardoor heb
je een kleine voorsprong, maar verder neem je deel aan
de groep. En als bijv. ied~reen het over iets eens is,
moet je proberen am ook de andere kant van de
medaille te Iaten rien. Maar. je bent als begeleidster
beslist niet alwetend en dat moet je ook goed
aangeven".
"Wat zijn de meest voorkomende onderwerpen, die
door een VOSagroep uitgezocht worden?"
"Tot nu toe kwam het onderwerp 'opvoeding' (kleine
kinderen of pubers) vaak aan de orde. Verder: emancipatie, altematieve geneeswijzen, ouder worden Ge
kan hier zelf mee bezig zijn, maar je kan het ook. best
moeilijk vinden ais bijv. je ouders ouder worden).
burenhulp, kontakten in het algemeen, drugs,
stervensbegeleiding enz.
Ook is er iedere keer e'en notaris geweest die op een
ontzettend Ieuke manier het een en ander vertelde over
testamenten, erfrecht enz. Daar krijgje' allemaal· weI
een keer mee te maken".
En wie kunnen ons nu beter over de ervaringen met een
VOS-cursus vertellen dan diegenen die er aan hebben
deelgenomen.
Riet van Gelderen-Bouter (52 jaar), Sien van de
Zouwen (47 jaar) en Marga Tukker (36 jaar) waren
bereid om dit te doen.•
''Hoe kwamen jUllieertoe om aan een VOS-cursus deel
te nemen?"
Sien: "Ik .wilde' wei eens wat anders horen dan de
meningen uit mijneigen kringetje; maar ik stond er
ook een bee\ie afwachtend tegenover, zo van: als ze mij
een mening over iets. willen opdringen, dan wil ik dat
weI eens meemaken. Ik was ook van' plan om eerst eens
de kat uit de boom te kijken".

Riet en Magda: "We hadden er over gehoord en

Magda: "In m'n omgeving 'kreeg- ik nogal eens
komm.entaar: 'Dat heb je zeker op de VOS geleerd',
maar toen we het toevallig eens over erfrecht. haddeH.
wist ik dat door de vas toch iets vanaf en daar keken
ze wei van op".
Magda: "Ik heb nu oak heel sterk 't idee dat ais ik echt
eens ergens mee zit, dat ik dan altijd biJ de Vrouwen
van mijn groep of bij de werkgroep aan kan kloppen en
't ook zou dutven. Je doet dingen en praat met mensen
op een manier zoals je nog nooit gedaan hebt en 't valt
altijd mee. Je wordt er nooit dommer van".
Riet: "We zijn niet gewend dat vrouwen zo bezig zijn;
er wordt meteen aan spandoekeri gedacht, maar dat is
onzin. 't Is tach hartstikke belangrijk dat je eens hoort
en weet hoe een ander leeft en denkt".
Sien: "Na een VOS-cursus en een .vervolgcursus
gevoIgd te hebben kan ik zeggen dat je er jezelf kunt
zijn. en jezelf kunt blijven, er wordt je .niks
opgedrongen, zoals ik weI eens gehoord had.
Je opvattingen wordengerespekteerd. Het Ieuke vind
ik ook dat ik nu een aantal dames heb Ieren kennen, via
de VOS, die ik al weI van naam en gezicht kende, maar
met wie ik nooit zomaar een praatje zou hebben
gemaakt.
Ik kan het een ieder aanbevelen!"

Expositie historische
documenten
AMEIDE - De tijdens de 6chtweek gehnuden
expositie van historische documenten, oude gravures
en opgegraven voorwerpen heeft Ban belangstelling
niet te klagen gehad. Ruim~OO personen hebben deze
tentoonsteUing bezochl, "w~ruit. blijkt dat IJet
verledenvan Ameide en, Tienhoven bij veel mensen
sterk leeft.
Getracht zal worden dezeinteresse en kennis bijeen te
brengen in een historische kring, welke met enige
regelmaat bij elkaar zal komen om ervaringen uit te
wisselen.
Deze kringzal niet het karakter hebben van een
vereniging, dus geen bestuur en geen .saaie vergaderingen.
Tot dusver zijn 9 aanmeldingen ontvangen, maar er is
plaats voor u allen, jong en oud.
Een eerste bijeenkomst is binnenkort te verwachten
waarin, naar. wij hopen, de Historische Kring Ameide
en Tienhoven vaste vorm zal krijgen.
Aanmelding en, informatie b(j R. W. Mulder, Liesveldweg 43, Ameide. lel~foon 01836 - 1954,
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Voor de
doe-het-zelver
nu ook
bij ons een
ruime
sortering in

Kinderribbroeken

In de marktweek speciale prijs

39.95
Moderne streep28. 95
pullovers

~~~BEHANG,

bJ

vanaf

GLAS,
VERF en
SCHILDERSB'ENODIGD- '
HEDEN

Kleuterpantalons en
bOdy-warmers
slechts

Vlotte jongens- en
meisjesjacks
.
(o.a. jack en bodywarmer
in Mn)

Leuke kleuterjacks
vanal

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

LEVI'S - BALL MONSIEUR B. enz.
vrljetijdskleding

sfiieefkerk

Hartog

,

VANDAAG DE MODE VooR MORGEN

:>_FRANS~ST~AAT }~:AMEIDE-- -,

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

,.------·-----------...,i

i

J. van Dieren

Gregpriuslaan'1'1, Lexmond, tele/oon 03474 - 1284.

...,....,-----.,.---.,.H------

RUID" enVARIEISVUES ..itelgan
slachterl)
,
(Voorbouten. achtarboutitn a" halve
varkens).
Gratisklaargemaakt - Vrfiblijvend prijsopgaal

Siagerij A. %WIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838-122,4 - Noordeloos

BEZDEK ··DE PAIRDENMARKT
' .

Garage Hal'noen
Lekdiik 25 - AMEIDE - Teleloon01836-1307
011. dealer Me. CORMICK TRAKTOREN en
I..ANDElOUWWERKTUIGEN
Sub~dealerG.M. PRODUKTEN: OPEL,
VAUXHALL,BEDFORD, CHEVROLET
Aile reparaties - Olle - Benzine - Gasolie - Esso
Wli hopen U steeds van dienst te ziin

TELEFOON01836.: '1212.

Voor moder;'e flnaneiering en aile verzekeringen, doet u er goed
aan 66n van de onderstaande adressen te bellen.

Maakuw I'lIEPVRIES rendabel
Wi; leveren aile soorten

58.95

Tevens uw adres voor

Tiidens dewintermaanden ontvangt u premie
voor uw binnenschilderwerk.
Dat is voordelig, pak dus die premie!
Meer dan lOOD kleurenkunnen.wii voor u
mengen!

J.L~. den

69.95

J. het Lam
Achthoven 46a, Lexmond, tele/oon 01836 -

_

D;.BIKKER

uw speciaaIzaakvoor wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers.

Voor did ekstrastukje service I
Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.
Deelnemer O;V.M. aktie

'W1=~~111

Ill·····

Kerkstraat16, '4126 RS Heken Boeicop
.
Telefoon 03454 - 1751
Postbus 11<4, 4130 EQ Vian.en

•_

. KOOPNIET DE MARKT

'Vooreen goede

t,.,gpuzzel van Ameide 750 stukjes ~~

15...
.15..... .... ..5 95

gebruikte auto
mElIBpvag-garanlie, naar

Legpuzzel van Vianen 750 stukjes
d··
"
LInnen
raagtassen vanAllleide ~Iechts_•. _.. ... . • .

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
I:.ekdljk.73, tel. Oi843-1233, Langerak

-

Wi; pl"esenteren u

vo~r de la~ge· winleravondiln een koUektie lampen, die
uw woning sfeervol verlichlen.

e:Assurantiekantoor
R... H.Jvanjchail\,

.

. ... '.. .' . ' 't . '
.

~

Landelijk erkend
ElektrotechhischBureau

Ook .woor radio en

TV isalle~n het .
beste goedgenoeg

01836 - 1232

-

J. W:v. Puttestraat 73

-

01836 - 1614

Voor al uw werk

-.......... ...._..__...-...
~

~afe - Restaurant -

Cafetaria
Is het u bekend dat de gas- en olieservicedienst van
Rijnmond CV uit Hobrnaar

't VVapen

KONTINU BEREIKBAAR IS
voor het verlenen van Service aan uw C.V.- en warmwaterapparatuur.

van Ameide

Sluit bij ons een onderhoudskontrakt af, uw inschrijving
als abonnee is geheel koste/oos.

Telefoon 01836 - 1308

Ons bedrijf is geheel gespecialiseerd in

Wist u dat Wij ook:

VERWARMING - ENERGIEBESPARING
WARMWATERVOORZIENING -

het adres zijn voor uw salades, koude- en
wan:ne buffetten, personeels- en verenigingsfeesten, bruiloften,diners, staridwerk etc.

Dealer in de regio voor de Hoogrendementketel
Nelit-Turbo:.
-

uw feestje thuis of bijv. het open huis van uw
bedrijf verzorgen

-

serviesgoed e.d. verhuren

Neem kontakl op met

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

RIJNMOND C.V.

biertap- en koffiezetapparatuur verhuren
uw salades e.d. gratis thuisbezorgen

(R. Viol)

Hoge Giessen 19 - Hoornaar - Tel. 01838 - 1635 .

nog steeds geen zaalhuur rekenen

B.g.g. GIESSENBURG: de heer de Baat, tel. 01845-1715
GORINCHEM-DALEM e.o.: de heerGolverdingen, tel. 01830-34899
NOORDELOOS: de heer v.d. Heuvel, tel. 01838-2047
.'

LANDELlJK ERKEND INSTALLATEUR. LID VAN DE A.V.U.

'T IS MAAR OAT U'T WEET!

a

a

Koopjes halen op de
paardenmarkt bij

VERMAAS
TEXTIEL
HOESLAKENS-l4~95 -~•••••
~ ~

lI••••••••• •• ••••••••••••••••••

9.95

FLANELlEN HERENOVERHEMDEN 21.95
16.95
CORDUROY HERENBROEKEN 79.69.50
BlAUWE KlM WERKBROEKEN 49.95 ••••••••••••••••••••• 37.95
DAMES NACHTJAPONNEN l. MOUW 34.95 ••••••••••••••• 24.95
HEREN SCHIPPERSTRUIEN 45.34.95
NOORSE HERENTRUIEN 49.- •••••••••••••••••••••••••••••• 39.75
OP AllE TRUIEN EN VESTEN GROTE KORTINGEN
B.V. DAMESTRUITJES 49.95 ••••••••••••••••••••••••••••• 19.95
- -,'

-

'-'~-r

DE~

.
ALSKLAP( :;:H.vep~52.95
()\I'erallsm ,. ' ,.,.-

-

'::",.'

,',

"

39.95sliedrechl
_=
., lei. 01840·12670

--~,

Ookop de

PAARDENIViARKT

Op de markt

10% KORTINO!

"ttlnufleltlttle
Dorpsslraat 3

-

De meest uitgebreidE!
kollektie Iigt bij ons ter inzage.
Prachtige kunstkaarten en natuurlijk .
Anton Pieck en Luc Godar.
Bestel vooral tijdig, uw keuze is dan 't grootst.

Meerkerk. ,- Tel. 01837 - 1700
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in <ql'~lIdj_klassed!'

