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V1TGAVE: DRUKKERIJ CREZEE,AMEIDE
NEGENTIENDE JAARGANG
DONDERDAG 10 NOVEMBER 1983

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nie'uwpoQrt,Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond,Hei.;. en Boeicop, Leerbroeken Nieuwland.
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Deefnemer O.V.M.-,aktie

HOGE KWALITEIT 
RUIME SORTERING
Vrijdagkoopavond - Dinsdagmiddag gesloten

De winkels zijn, tot 21.00 uur geopend op 30
november, I december en 2 december.

goed en goedkoophal
, Gorinchemsestraat 35, Meerkerk he,

goedl(,
In ~tij, Oops,

lr'fiJdln;"ldtt.

Oplossingen inleveren· bij bovenstaandeadressen.
De prijzen voor de goede inzendingen zijn 5 x f 10,-;
5 x f 25,- en I x f 50,-. De uitslag hiervan zal op 5
december bij de laatste trekking bekend·' gemaakt
worden.

12<n()veDlb.er intocht
SintNicolaas in Meerkerk

MEERKERK - Zater.lJag 12,november, om '14.00 ,uur
arriveert _Sint _Nicolaas met __--~ eengroot gevolg van
Zwarte Pieten op de LoswalteMeerkerk.
In een open' rijtuig vertrekt het gezelschap dan naar het
Gemeentehuis alwaar burgemeester ,den Breejen "en de
beide wethoudersde Goedheiligman'zullenont
vangen. _Dit zal uiteraard gepaard gaan met -een
babbeltje over het wei en"wee""vande',-Meerkerkse
jeugd.

Daarria Iilaakt _ Sint . Nico,laas een rijtoer door
Meerkerk met begeleiding v<in .Euphonia. Achter Sint
Nicolaas aan loopt de Meerkerks~jeugd,dievan de
zwarte Pieten een surprise zullenontvangen.

Gelijktijdig.·· start de Meerkerkse. Ondetriemers Ver~

eniging een St. Nicolaas-:aktie welke zal bestaan. uit het
gevenvan bonnen"die u krijgtbij· bestedinR voorelke
flO,-:>Op die- bonnenmoet u uw.na.arnzetten en
deponer~n in· de bussen die biJalle> winkeliers zijn
geplaatst.
Voorcleze bonnen zuHen, er drietrekkingen plaats
vinden,op·..·19 .november, 26'november en 5 december
inrestaur~ntBrughuisom17.30uur. "
Uiteraard zijnde trekkingenvoor een ieder te
bezoeken.
Het prijzenpakketbestaatuit meer dan 200 prijzen,
welkevarieten vani 10,- tot en met! 250,~.

Daarnaast iserook nog .·een aktie voor de jeugd, .die
bestaat uit letters zoeken, welke men kan zoek~n bij
aIle aangesloten winkeliers, pompstations enz. van de
D.V.M.
De namen van. de deeInemers staan vermeld op de
raambiljetten.
Van die letters moet een slagzin gemaakt worden die
betrekking heeft op hetSt. Nicolaasfeest in Meerkerk
De formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij:· De
Vakman, De Koekoek,Champino, De Snuffeltiek en
de Goed en Goedkoophal.



T7, Inez Gilberts (34):,. ro-uw en Beroef1 Onderwijzeres lagere school,r Cursusleidster gymnastiek/volksdansen
Imen 1('11 .Ieal7J71 ,Hudde-Oe::l>('

ze neemt kinderen serieus. Dat blijkt wei doordat ze
na mijn binnenkomst eerst haar 5- jarig· zoontje, die
net terug is van een verjaardagspartijtje. zijn verhaal
laat afmaken. Pas nadat ookhaar 7-jarige dochter
welterusten is gewenst gaat Inez Gilberts er voor
zitten.

"AI van kind af aan wilde ik. onderwijzeres worden.
Waarom? Dat weet ik niet. Het trok me gewoon.
Ik heb na mijn middelbare schoolopleiding de kweek
school (ZQ heette dat toen nog) te Den Haag gevolgd.
Daarna was ik gedurende 2 jaar onderwijzeres van een
Ie klas lagere school in Leiden.
We (Inez en haar echtgenoot Jan, 66k onderwijzer)
wilden toen graag een betere woonruimte en in Leiden
was lO'n ruimte moeilijk te vinden.
Door een advertentie in de krant zijn we aan een
woning in Hardinxveld-Giessendam· gekomen. Ik
weet nog goed dat we daar op een lOndag gingen
kijken en helemaal opgetogen terug kwamen van de
rust die er heerste. Wisten wij veel dat men zich daar
nog aan die echte zondagsrust meld en dat het er op
maandag best wei iets anders uit zag!
We vonden er een woning naar onze zin en ik heb toen
de rest van het jaar heen en weer ,gereisd omdat ik m'n
klas niet halverwege het schooljaar in de steek wilde
laten. zeker voor een Iste klas. is, __het belangrijk dat ze
naast aile dingen waar ze sowieso aan moeten wennen,
niet ook nog eens van juffrouw Jl1.oeten veranderen".

Ging je er zomaar van uit dat je wei een baan in de
buurt van HardinxveId-Giessendam zou vinden?
"la, eigenlijk weI. In die tijd waren er banen genoeg!
En dat bleek ook weI.
We woonden nog geen twee dagen(!) in Hardinxveld
Giessendam of we werden door iemand benaderd die
had gehoord dat er ,~en onderwijzersechtpaar in het
dorp was komen wonen en dat hadden ze nou net
nodig.
Per I augustus van het volgende schooljaar werd ik
dus onderwijzeres van weer een Ie klas te Hardinx
veld-Giessendam. Na verloop van tijd wilde ik weI
eens een hogere klas maat dat lag nou allemaal net
weer nietzo makkelijk.
Men yond toen llogecht dat de vrouwen beter met de
'kieintjes' konden opschieten en dat de mannelijke
leerkrachten beter de hogere klassen voor hun
rekening konden nemen.
Qnzin natuurlijk, maar dat lag nu eenmaal zoo Ik kreeg
toen wei een gecombineerde le/2e klas".

Is dat niet moeilijk, zo'n kombinatieklas? De kinderen
hebben tocb een totaal verschillende leerstof!
"Dat valt weI mee. le probeert een kind altijd al zo veel
mogelijk op in eigen nivo te laten werken,de een is nu
eenmaal vlotter in het verwerken van de leerstof dan
de ander.
In een kombinatieklas ligt dat wat extremer maar het
principe bIijft hetzelfde: je bekijkt het per kind".

Hoe kwam je in Ameide terecht?
"Mijn echtgenoot kreeg hier een baan als hoofd van de
openbare lagere school Hendrik Van Brederode.
Daaraan was de konsekwentie verbonden dat we in
Ameide moesten wonen. Ik heb toen' nog een jaar in
Meerkerk voorde klas gestaan. Daarna raakte ik in
verwachtingen ik zag het niet zitten om met een kind
hele ·.dagen te blijven' werken. Het blijft namelijk niet
bij die schooldagel); er zijn nog zoveel andere zaken

waar je .. aan moetdeelnemen b.v. ouderraad,
cursussen, 'vergaderingen, korrigeerwerk enz.
Ik gaf in die tijd'CJok gymles aan volwassenen en dat
yond ik ook zo ontzettend leuk. Bovendien kon ik toen
makkelijk zeggen: ik ga liever·. parttime werken.
Doordat de schoolhoofden in die tijd een taakver
lichting kregen om 1 dag in de week met andere zaken
bezig te zijn die hun baan ook met zich meebracht,
moest er voor die dag een waarnemer komen.
Zodoende kon ik ren ochtend in de week in Ameide en
ren .dag in de week op de openbare basisschool in
Streefkerk aan het werk in de klas van het school
hoofd. Verder val ik dan in- bij ziekte wat voor am:
betrokkenen plezierig is" want de kinderen kennen mij
en ik ken de kinderen, de kollega's en de manier van
werken. En zo is het dus prima geregeld. Twee dagen
in de week sta ik voor de klas en zo. houd ik ook tijd
over voor m'n gymnastiek- en volksdanskursussen",

Er verandert nogal wat in het onderwijs: kinderen
stra.ks verplicht met 5 jaar naar school, integratie
kleuter- en basisonderwijs ....
Hoe denk:" je daar over en hoe houd je die
ontwikkelingen bij?

~ ..Er. verandert ··indetdaad nogal 'wat. maar het· gaatniet
. van het eneop het andere jaar opeens anders! Zoiets

gaat stapje voor- stapje.
Dat· kinderen· met 5' jafu;naar .school moeten; da.t
gebeurt gewoon eigenlijk in de praktijk' al. En juist
door. de samenv()eging .. van .... kleuter-en' lagere .. school
wordt die.stap voorzo'nkleuter w~t minder:groot.. Ze
raken bekender met hUll\Volgende schooljaar;: wat van
kleuter- lageronderwijs, soms tocheen,:hele stap .is.
doordat de leerkrachten veel .. meer overleg plegen
waardoot iederkind veel individueler benaderd 'kan
worden.
't Is niet zo dat het systeem opeens helemaal verandert;
de veranderingen die erzijn probeer je met het team zo
goed mogelijk en langzaamaan in te voeren. Ik·. ben
opgeleid voor het klassikale' systeem; d.w.z.: je hebt
een vaststaand programma dat·· je tijdens een school
jaar met een klas doorwerkt.
Maar het ene kind verwerkt zoieti;· sneller dan' het
andere, de leerstof moet niet aan de klas maar aan het
kind gegeven worden".

Je hebt les gegeven aan kinderen in de stad en kinderen
in een dorp. Is er verschil?
"Kinderen zijn kinderen.. Maar.· de belangstellings
sfeer ligt iets. anders. In de stad hebben de kinderen
bijvoorbeeld veel te maken met kinderendie in een
totaal andere kultuur opgevoed zijn doordat ze uit een
ander land komen. Hierdoor zullen ze automatisch
andere dingen horen, zien en meemaken dan in een
dorp waar dat niet zo vaak voorkomt.
Maar hier leven de kinderen veel dichter bi] de natuur
waardoor zespelenderwijs al met het yak biologie in
aanraking komen. En zo zijn er nog wei meer
verschillen".

Wat moet ik me voorstellen bij het werken met video
op school?
"Video is iets wat voor ons nog OOtrekkelijk nieuw is,
maar als de kinderen eenmaal volwassen zijn zal de
video helemaal in hun leefwereld thuis horenen dan
hoort het ook op school te zijn vind ik. luistdaar
kunnen ze leren' om met zo'n apparaat te werken.
Bovendien biedt de video qua onderwijs vele
mogelijkheden.,Er wordt door de kinderen b.v. zelf
een verhaal; .. een film over een onderwerp .. geJIlaakt
waardoor ze spelenderwijs bezig zijn met taal, tekst
maken, informatie verzamelen van tevoren, inter";
vieuws afnemen enz., enz.

Naast je onderwijs aan de lagere schoolgeefjeook
gymnastiek- en volksdanskursussen aan volwassenen.
"Ik werd in Hardinxveld-Giessendam· gevraagd Olll
gymnastiekles te geven aan een nieuw opgerichte"
gymnastiekvereniging. Ikhad daar ervaring·. inen. het
leek me leukom ookiets met volwassenen te doen. .
Een groep:;van die vereniging wilde.graagmeer'aan
volksdansen . doen en nadat ik kursussen bij de
Nederlandse·•. Volksdansbond heb gevolgd'OOn ik naast
die gymnastieklessen ook volksdanslessen gaan geven~

Tijdens de.' voorlaatste feestweek wilden de .. platte";
landsvrouwen van Ameide een volksdansje instuderen
en dat was zo leuk dat er een kursus van 13 lessen uit
voortvloeideenlater werd dat gewoon vervolgd.
En hetzelfde doe ik nu ook in Noordeloos, eersf,~Ueen
via de .. ' plattelandsvrouwen en nu voor iedereen die
daar zin in heeft".

Op mijn opmerking oat ze wei erg aktief met vti.n'alles
bezig is antwoord Inez stralend: mijn probleem is
denk ik dat ik te veel dingen leuk vind!

De Kruythoeve
TIENHOVEN - Datde !<mythoeve zich ook leent
voorshows is vorige,week weer eens bewezen.
Destichting Nederlands Genootschap van Land:
meters 'die een tweedaags kongres in Nederland
organiseerde, had .voor de dames een, dag de
Kmythoeve gereserveerd voor een modeshow en een
florashow.

De stichting N.G.L: had de jonge ambitieuze
modeontwerper Ruurd de Graaffuit Utrecht uitge
nodigd.
Een werkelijk prachtige kollektie vrijetijds- en
citykleding werden door vier beroepsmannequins
getoond.
De in onze streek steeds meer bekendheid verkrijgende
lady-speaker Marja Koekoek uit Meerkerk praatte op
vakkundige wijze het gehele programma aan elkaar.
Daama hield Ad Yonk van Flora Nederland uit
Bleskensgraaf een educatieve show over kunst
bloemdecoratie.
Uit zijn OOtoog bleek dat Flora. Nederland een zekere
wereldnaam verworven heeft.

F1itsende muziek- en
dansshow in Meerkerk

MEERKERK - Na een zeer. suksesvol' playback~

festival voor de jeugd, gaat binnenkort in Meerkerk
een geheel nieuwevenement van start. Op zaterdag 19
november houdt bet jeugd- en jongerenkomite een
grote muziek- en dansshow voor de plaatselijke jeugd
vanaf circa twaalf jaar.
Deelneiners kunnen" zich individueel, als tweetal.of per
groep opgeven bij G.J. van Veen, Snuffeltiek, Dorps
plein, tel. 1700.

De optredens kunnen uiteenlopen van bekende
stijldansen totmodeme dansen op hetgebied van rock
and roll, disco,. brake-dancing of electric boogie.
De ingestudeerde optredens worden afgewisseld met
popmuziek en demonstraties van rock and ,rolldansen
en Latin American dansen. Dit gebeurt door een groep
die ren cursus volgen op een. dansschool.
Voor het meest originele optreden orider de
inschrijvingen heeft het jeugd- en jongerenkomite een
fraaie prijs beschikbaar gesteld.
De muziek bij een dans kan' worden ingeleverd op een
cassettebandje, single of langspeelplaat.
De veelbelovendemuziek- .en dansshow in de oude
zaal van de Meerplaats begint om 20.00 uur.
BelangsteUende deelnemers wordt dringend gevraagd
zich zo spoedig mogelijk op te geven bij boven
genoemd adres.

ALARMNUMMERS:

Brandweer: 078 - 133333
Politie: 078 - 166166
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Maten36 t/m52
Uilsluitendverkregen door eigen
import. Wekelijks nieuwe modellen.
Aileen bij

EXCLUSIEVE DAMESKLEDING

Gorinchemsestraat 35"36" Meerkerk- Tel. 01837 - 2455

Deelnemer O,V.M.-aktle

Altijd IOD
apparatel'l tentoongesteld

D.BIKKER
SPECIAAlZAAK IN WITGOED tel. 01837 - 1249

Zouwendijk 123 " Me"rkerk

Wij zijn van 30 juli tim 22 aug. wegens vaklmtie gesloten.
Voorstoringen kunt u bellen naarde 'Twenty four hour
service', tel. 01830 " ~1l48.

Onderstaande artikelen kunnen
wijtegen scherpe prijzenleveren

* Diervoeders
* Kattebakvulling

* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost* Kunstmest voor gazon of tuin* Waspoederen anderereilligingsmiddelen

* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen

* Landbouwplastics
* Veevoeders in aile soorten

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

d.v.lalldWUk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel.. 01837 - 1309.



De Sint N"
een /co'aasaktie in .
b groots gebeur Arne/de Wordt

eovena' teesteliik en, Spektaku'air en
enakf ,.153/e met maar 'iefst

=:!~P!lZf!!!.
U maakt kans op het winnen van maar Iietst 7500,
aan baar geld. Totaal zijn er 153 geldprijzen in 3
trekkingen.
Aile ingeleverde enveloppen dingen 3 maal mee in
onze

6ftO'lflZERSll6\



HET BESTUUR

JUWELIER - HORLOGER

Harry Mulder
Voorstraat 21 - Groot-Ammers
Tel. 01842 - 1650

UITONS

~rs
JlralJOZine

SCHITTERENDE·
AANBIEDINGEN
VOOR'NGULLE GEVER

UKOMT TOOH OOK?

Z()als u elders in dit blad kunt lezen bestaat de

PLUlMVEE- en KONIJNENFOKKERSVERENIGING
'STEEDS HOGER'

dit jaar

40JAAR
Ook in verband daarmede houden we onze

CLUBTENTOONSTELLING
op 11 en 12 november a~s. in Het Spant

Openingstijden: 11 november vanaf 20.30 uur, 12 november
vanaf 14.00 uur.

12. november om 14.30 uur keuring van konijnen, cavia's,
hamsters enz. van de kinderen.
's Avonds om 9 uur trekking van de loterij.

CE D.M.V. SEMAFOON-VERBINDING

<TRO-TECHNISCH
fALLATIE BUREAU

""-M'ndijk 32-34, Meerkerk, tele/oon 01837-2449
•iasiebaan 2, Amelde, tele/oon 01836 - 1458

Zilver
, '

:eQ-
, .

~~.~.~ .. i,:
1---.----'-----t-,---,r""I---t:--:;-:---;--;--'--i~~

Inclusiefgaud
Collier nil

139-. ,,
I
I
I , ,

-__ 1 /'.,. __",-

Rood Suede

Meisjes laarsje
bont gevoerd,
maten 30 tim 35

Ook in blauw suede in de maten

36-42 54~5

UI IGEN••• INLEVEREN•.• KlIDAT?JA!
OP VERPAKKINGEN EN ONNODIGE AANTALLEN

• ~~r~~d~~i~e~~er~~!~rie~~~p~~uiste gloeilamp, 160 soorten

&EIektroteCIChe installatie-materialen
PANTOFFELS EN MUlLEN ot installatiekast

VOOR DAMES EN HEREN uishoudelijke apparaten
Plat leren laarsje ;
2-kleurig blauw-grijsO VAN UW ELEKTRISCHE INSTALLATIE
groen, garbardine

Koffers
Paraplui's
Enz.
Enz.

Grote kollektie
damestassen
van 19,95 tot 169,50.
Attache koffers
Boodschaptassen
Kindertasjes



U maakt kans op het winnen van maar lietst 7500,
aan baar geld. Totaal zijn er 153 geldprijzenin
trekkingen.
Aile ingeleverde enveloppen dingen 3 maal mee in
onze

6ftO~lll1E"SLl61

Bijkontante betaling mag u voor
elke 100 GULDEN bij ons besteed, voor

10 GULDEN GRATIS uitzoeken

STREEFKERK TEXTlEL.EN INTERIEURVERZORGING

Fransastraat 7 c Arnaida c Talafoon 01836 c 1212

'\ii[~j~1~i~~n .....;\~l~li~l(il,s;\\\lmU~i~L.



UI·IGEN••• INlEVEREN••• KANDAl?JA!
OP VERPAKKINGEN EN ONNODIGE AANTALLEN

• ~~r~~d~~i~e'!~er~~~~ri~~~p~~uiste gloeilamp, 160 soorten

• Elektrotechnische installatie-materialen
per stuk, vanaf houtschroef tot installatiekast

• Elektrische huishoudelijke apparaten
VOOR AANLEG, VERNIEUWEN EN ONDERHOUD VAN UW ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ELEKTRO-TECHNISCH
INSTALLATIE BUREAU
Zouwendljk 32-34, Meerkerk, teletoon 01837-2449
Pararnasiebaan 2, Amelde, teletoon 01836 - 1458

SERVICE D.M.V. SEMAFOON-VERBINDING

JUWELIER - HORLOGER

Harry Mulder
Voarstraat 21 - Groat-Ammers
Tel. 01842 - 1650

UITONS

~cJJ(aaazine
SCHITTERENDE
AANBIEDINGEN
VOOR'NGULLE GEVER

y~:~~ •
oorknoppen
on slechts

89,·

==?Jj~~=============~ --J

I!lclusief gaud
collier nil

139;,
I
II , _

", I I~"" __ "

•

'

cc Witgouden \ ~
\: , Alliance '" //

~ ,\ \! ~ ring. Halfrond- --
~--- -:: gezet met

./ 0.09 crt.
Wit gauden
spiegeloorknopjes
2 x 0.02 crt Briljant
Normaalf 342,- on

,---=-,""---1 Nu 239; 499;
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LET OP DE GRANDIOlE ST. NICOLAASAKTIE IN MEERKERK
OP DE MIDDENPAGINA VAN DIT BLAD

Zoals u elders in dit blad kunt lezen bestaat de

PLUlMVEE- en KONIJNENFOKKERSVERENIGING
'STEEDS HOGER'

dit jaar

40JAAR
Ook in verband daarmede houden we onze

CLUBTENTOONSTELLING
op 11 en 12 november a.s. inHet Spant

Openingstijden: 11 november vanaf 20.30 uur, 12 november
vanaf 14.00 uur.

12 november om 14.30 uur keuring van konijnen, cavia's,
hamsters enz. van de kinderen.
'5 Avonds om 9 uur trekking van de loterij.

kapsalo
DEWIT
MOLENSTRAAT 5, AMEIDE
TELEFOON 01836 - 1464.

BIJ UW KAPPER IS
ALTlJD WEL EEN LEUK
ST. NICDLAAS
KADOOTJE TE VINDEN:
VOOR HEM: VOOR HAAR:
Tabac Nonchalance
Fresh-Up Potter en Moore
Old-~pice Amance
etc. etc. ....

L.-~ ~_~<f.'§.

'j;t.
UKOMT TaCH OaK? HET BESTUUR
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regen Inleverlng van deze

Vrijdag 25 en zaterdag 26
november 1983

vogeltentoonstelling

regen Inleverlng· vandeze

AMEIDE - Deze tentoonstelling wordt georgani
seerd .door Vogelvereniging "Ons Genoegen"·· uit
Ameide; Up bovengenoemde datum zunen in Het
Spant aan de Paramasiebaan te· Ameide de ledenvan
"Ons Genoegen"· weer hun beste vogels tentoon"
stellen voor het publiek.
Een 3-tal keurmeesters zijn gekontrakteerd om:dle
ingezonden vogels aan een keuring te onderwerpen.

Deze keuring zal moeten uitmaken wat de beste vogels
zijri in de diverse groepen. Geen gemakkelijke taak, die
telkens weer de nodige spanning oproept.
Tijdens deze tentoonstelling zal er zaterdag 26
november tevens een vogelmarkt worden gehouden,:
en wei van 14.00 tot 17.00 uur. Iedereen die vogels wit
kopen of verkopen kan van deze gelegenheid gebruik
maken. Aanbieders van vogels, die geen lid zijn van de
vereniging betalen f 2,50 marktgeld:
Ongetwijfeld zal voorvelen dit de gelegenheid zijn hun
overtollige vogels van de hand te doen of datgene wat
u nog tekort komt bij te kopen. Perebomen en kleine
verlotingen waarbij leuke prijzen te verdienen zijn
worden geho1iden ter bestrijding van de 0!1kosten.

De. tentoonstelling· is geopend: vrijdag 25 november
n.m. van 7 - 11 uur en zaterdag 26 november van
I - 9.30 uur n.m.
De organisatorenhebben van alles in het werk gesteld
om het geheel zo mooi en gezellig mogelijk te maken
met de bedoeling .om voor u het verblijf op deze
tentoonstelling tot een aangenaam verpozen te. maken.

De toegang tot de tentoonstelling is GRATIS!!!

LEGPUZZELS van Amaide of Vianan
,§ 750 stukjes, form. 40 x 60 em van 17,50 veer

1~5o I~UI~~]

een 2-persoons DEKBED 200 x 200 em, Karostepp
pO.lyester vulling. 75

. .... voor ,. MeSker
eubelen

",""""" 15. IIm'Id'. 1,1. 01836-1235-1453 anufakluren
1461-1773. . . .. .

ontvangt u 10,- korting op een TUINGEREEDSCHAP

HANGER van 29,50 NU VOOR 19,50

,,'t ij~trtuinktltjt"
J.W. van Putlestr,aat 65 - Ameide - Tel. 01836-1277
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2e trekking op zaterdag 26 november om 18.00 uur op
de Dam en de 3e trekking op dinsdag 6 december om
19.00 uur in Het Spant.

Kinderaktie
Yoor de kleintjes tim 5 jaar is er weer een kleur
wedstrijd (zie kleurplaat in dit blad) met waardevolle
prijzen in kadocheques van SO,-/40,-/30,-/20,-/l0,-.

Yoor de kinderen van 6 t/rn 12 jaar is er eenstoom~

boot-wedstrijd. Stoomboten te maken van waardeloos
materiaal en naar eigen keuze. Er mag geplakt,
getimmerd eni. worden. De max. maat is 40 em lang,
25 em. hoog en 15 cm breed.
De prijzeu bestaan uit kado-eheques van 50,-/40,-/
30,-/20,-/10,-.

De kleurplaten en stoomboten kurmen ingeleverd
worden bij mevrouwPlieger (Slijterij 't Fortuin) op
woensdag 30 november tussen 14.00.- 16.00 uur.

Aile ingezonden enveloppen doen steeds
mee met aIle trekkingen.

Va.n 14 november tim 5 december

Grandioze St. Nicolaasaktie teAmeide

Evenals andere jaren doet ook dit jaar de Ameidese Winkeliers Vereniging weer van zich spreken. Niet
minder van! 7500,- kuntu winnell door de ontvangen bonnen tijdig in te levereD, in enveloppen te doen en
in daarvoor bestemde bussen bij·de deelnemers te deponeren.
Er zijn akties voor de kinderen. Een kleurplatenwedstrijd voor de kleine kinderen in de leeftijd tim 5
jaar en een stoomboot-wedstrijd voor kinderen van 6 tim 12 jaar.
Kortom, bet wordt een gezellige tijd in Ameide.

f 7500.- aan kontanten
De aankomst van St. Nicolaas is op zaterdag 19 nov.

om 16.00 our op de Dam

Verlichte zaken, gezellige winkels, mooie etalages,
Yoordeelcheques en vele geldprijzen van f 1000,-,
I 100,- enf 25,-.

Maandag 14 november start de aktie en dumt tot en
met maandag 5 december.

Bij iedere bestede f 2,50 ontvangt u een blauwe bon~

Bij iederebestede.f 50,-' ontvangt u i.p.v. 20 bonnen
een oranje bon.
lode envelop doet u 40 blauwe bonnen of 2 oranje
bonnen om mee te kunnen dingen naar de vele
geldprijzen:

Denkt u er wel aan uw naam en adres op een kaartje te
zetten en in de envelop te stoppen.
Uw naam niet op de envelop zetten, maar erin doen, en
het juiste aantal bonnen in de envelop stoppen.

Er zijn 3 trelddngen met een totOillbedrag
van 7500,- kontanten.
Zaterdag 19 november vindt om 17.00 uurde eerste
trekking plaats edoor St. Nicolaasin HetSpant.



£en rondleiding door de Jabriek geeJt al snel de Ji'ldruk hoe degelijk en hoe men met de modernste methoderi
produceert.
Op de Jato de indrukwekkende vacuumpers voor het vervaardigen van sandwhich panelen (buitenwanden van de
caravan).

Van der Hagen Caravans
meld zeer geslaagde show

MEERKERK -, Direkt;ur P.A. van der Hagen met
star en medewerkers kunnen terugzien op een zeer
geslaagde perskonferentie.
Geslaagd orodat het hun gelukt is de landelijke pers en
de specialistische journalisten van. week- en maandM

bladen liaar hun bedrijf in Meerkerk te krijgen.
In hun sfeervolle showroom waar de raspaardjes op
caravangebied geshowd stonden, met de laa~te

soufjes, werd een' ieder verwelkomd en zette de heer
van der Hagen in een goed onderbouwde speech het
doel van. deze konferentie uiteen, om later het
gezelschap de fabrikage in de fabriek te laten zien.

Wat is Van der Hagen Caravans?
In jamlari 1963 begonnen als nieuw startende
onderrieming ineen gehuurd, pand a1s. autoschade
bedrijf; waarna in oktober 1964eenbegin gemaakt
werd met de bouw van tourcaravans.
Begin mei 1971 namen zij een nieuwe fabriekshal van
800 .m2 in gebruik,. waarna de produktie geleidelijk
steeg van 50 tot 250 caravans per jaar.
De vraag naarAvento caravansbleefstijgen. en daar
de b,.estaande hal optimaaibenut werd, realiseerden
zij in 1975 eenuitbreidingvan 1000, m2, waarin de
houtbewerking, de showroom en de kantoren
werdenondergebrac.ht. Deze uitbreiding werd in
vOOIjaar 1976 officieel geopend door Mr. Vrolijk,
kommissaris def Koningin in Zuid-Holland. Daarna
werden nog enkele gebouwen en ook bouw- en
opslagterrein aangekocht en een loods gehuurd, zodat
zij nuin het huidige komplex met 50 medewerkers
±700 caravans maken, waarmee ze een omzet van
±IO miljoen bereiken.

Binnen het bedrijf is in de eerste plaats de produktie
van AVENTO en CARAHA caravans. In de tweede
plaats' het mede bepalen van vormgeving, kwaliteit,
toepassing en ~evering van materialen voorde BIOD
caravans. Daarna de verkoop van Avento, Biod en
Caraha caravans aan .de dealers en daarnaast het
unieke feit, dat men vanaf de fabriek ook caravans

Toneelvereniging Ameide
speeltde· klucht

'Zilveruitjes en augurken'
AMEIDE - Zilveruitjes en augurken. Zwangere
vrouwen schijnen er gek op te zijn. Zo ook: de stadse
madam Adele Piet (Piet met de Puntjes zoals ze ook
wei genoemd wordt), gespeeld door Roelien Bouw
meester. Zou de boerjcampinghouder Jeremia
Zwanepoel, gespeeld door Piet van Gent, de vader
zijn?
Zijn huishoudster Trui Alebes (Cobie Versluis) denkt

partikulier verkoopt, hetgeen tevens een prima voeling
geeft met de wensen van de client.
Verder exporteert men de laatste jaren nog een aantal
Avento's naar Zweden en Noorwegen.
De laatste aanwinst is een remmentestbank,die hen in
staat stelt nog betere contr61e uit te oefenen wat betreft
remmen, remkracht, remvertraging, oplooprem en
sporing.
Om een aandeel op de caravanmarkt te behouden of te
vergroten moet men steeds bezig blijven met het
maken van een produkt, dat aansluit bij, of vooruit
loopt op de ontwikkelingen, die aan de orde zijn.
Daar is men dachten wij op dit moment bijzonder in
geslaagd. De 1984 modellen van de Avento caravans
zijn nu voorzien van een opbouw, die aan de voorzijde
op een dermate wijze is afgerond, dat een aanzienlijke
verlaging van de Cw-waarde is bereikt. Bij het
uitvoeren van praktijkproeven,· dus geen theoretische
waarden, is gebleken, dat grote besparingen op het
brandstcifverbruik van de trekauto mogelijk bleken,
terwijl de topsnelheid van de kombinatie zo'n 12 tot
15% hoger bleek te liggen. Het passeren van vracht
wagens en de acceleratie zijn ook belangrijk verbeterd
met welke twee aspekten de veiligheid ten zeerste
gediend is.
Met de thans gekozen vormgeving is men er in
geslaagd ook voor volledig in aluminium gebouwde
caravans een ver doorgevoerde stroomlijnvorm te
realiseren. Daarnaast zijn nog enkele belangrijke
wijzigingen doorgevoerd, zeals een spoorverbreding
van 11 cm en een nog hoger draagvermogen voor
diverse. typen.
De nieuwe 1984 Avento caravans' zijnleverbaar in
opbouwlengten vanaf 3.15 m. Er zijn een groot aantal
uitvoeringsvarianten; die bovendiennog aan persoon
lijke wensen van de nieuwe eigenaar kunnen worden
aangepast.

van weI en vindt dat niet Ieuk, want ze aast op
Zwanepoels centjes.
Samen inet haar pinnige zuster Mina (JansLakerveld)
verzint ze .een list om achter de waarheid te komen.

Mina's man, de sullige Gradus Bakgraag, gespeeld
door Teus .van der Grijn; villdt dat maar"een, linke boeL
Hij beeft het trouwens veel tedrllk met debuurvrouw
Hermien Kweldons (Gerrie van der Grijn) die hem een
nachtje te logeren vraagt. Maar wat doen we dan met
Mina? Daar weet het koopmannetje SaloI11on van
Gelder, gespeeld door Arie Molenaar wei raad op. Hij
zal weI zorgen dat .Gradus ongestoord. met Hermien
kan praten over de problemen die ze heeft met haar
zoon Albert (Henny Jansen), die in militaire dienst
nog al veranderd is;

De serie Biod caravans, vervaardigd met een polyester
opbouw en eveneens in de handel gebracht door Van
def Hagen, kan als baanbrekend worden beschouwd
op het gebied van stroomlijnvorm van caravans~

Uitgebreide onderzoeken in binnen- en buitenland
hebben onomstotelijk bewezen, dat vooral de
afronding van de zijkanten van het frontale oppervlak
bij een caravan,zoals de Biod is uitgevoerd, een
wezenlijke vermindering van de luchtweerstand
opleveren. Het betekerit tegelijkertijd, dat Biod
caravans getrokken kunnen worden door auto's, die
over een relatief kleine cylinderinhoud beschikken.

De Caraha caravans worden vervaardigd volgens
dezelfde .pfincipes en met gebruikmaking van groten
deels dezelfde materialen als die welke worden
toegepast bij de produktie van de Avento caravans.
Het grote verschil tussen de Avento en de Caraha
caravans schuilt, behalve in de vormgeving en type
buitenbeplating, vooral in de strikte seriebouw van de
Carahacaravans, waardoor tegen een aantrekkelijk
prijsnivo een caravan kan worden aangeboden die
kwalitatief en qua uitrustingsnivo op een hoog peil
staat.
De nieuwe typen zijn allereerst een kompakte
uitvoering van de Caraha met een opbouwlengte van
3.15 m.

Daarnaast· is er een Caraha leverbaar in twee
uitvoeringen met een -opbouwlengte van 4.50 m. Met
de reeds bestaande 3.50 en 4.00 m. modellen is de serie
nu kompleet.

Van der Hagen Caravans heeft met deze nieuwe type
caravans zich nag sterker ap de caravanmarkt
gemaakt.
We kunnen trots zijn za'n bedrijf in onze regia te
hebben.

Aile ingredienten voor een dolkomische avond zijn
aanwezig. Onder leiding van regisseur Jan Lauret
wordt 'druk . g{:studeerd omhet ,stuk te kunnen
opvoerenop 12 november in Lexmond en 'op 18 en 19
november in Ameide.Joke Lauret verzorgt het grime
~n· kapwerk en· Martha van.<ier Grijn souffleert.

Een avondje lachen? Kom nliar detoneeluitvoering,
dan 1.31 het weI lukken.

Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Vaor';'
verkoop op woensdag 16 november van 19.00 tot
20.00 uur in Het Spant te Ameide.
Toegangsprijs f 5,M, kinderen halfgeld.

LET OP DE GRANDIOZE ST. NICOLAASAKTIE IN MEERKERK
·OP DE MIDDENPAGINA VAN DIT SLAD
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In Ameide wev» 404 ....

NAAM: _

ADRES: __~ ~ ~~WOONPLAATS:__~__~ _

LEEFTIJD:------- _

Kleurwedstrijd veer kinderen tim 5 jaar.

,
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;,

krei.itpla~tjnleveren 30 nov. 'a,s. b'ij Mevr: A"'Plie~er (Slijterij't'Fort(j'inj'tussen'1'4.00-16.00uur.



Meta's Schoenshop nu op de Dam gevestigd

Mela's Schoenshop op de Dam heef! hel aan belangstelling lij~ens de opening niet ontbroken
De- verkoop. die verplaats/ is van he! pittoreske winkeltje in de Nieuwstraat naar de Dam, blijkt zeer
gewaardeerd te worden door de klanten.
Een overzichtelfjke winkel met een ruime keuze in schoenen nu uitgebreid met lederwaren, lassen en
koffers.

De Jeus in de hun winkel "In dit Dude pond, doen we alles vaor onze klant", maken zi} geheel waar.

19 november Wijnproeverij
AMEIDE - Mevrouw Plieger van, Slijterij- Wijn
handel 't Fortuin, heeft door de jaren heen al een
zekere bekendheid gekregen door de wijnproeverijen
in haar slijterij.
Op de Paardenmarktdag is de wijnproeverij van de
Duitse- en Franse Wijnen een eclatant sukses
geworden.
Zaterdag 19 november van 10.00 (01:16.00 uur zal de
heer Hans Schuchard de Kaapse Wijnen toelichten en
kunt, u met deze, verrukkelijke superieure wijnen
kennismaken.

Wijnbouw in Zuid-Afrika: een evenwichtige zaak
Het weer in Zuid-Afrika lOrgt voor een wijnbouw, die
waarschijnlijk tot de evenwichtigste van onze aarde
behoort, wat kwaliteit en karakter betrert.

Deze gunstige omstandigheden moeten Jan van
Riebeeck al verleid hebben wijnstokken aan de Kaap
te planten. De eerste wijn won hij op 2 februaril659 en
zijn grote dank voor het welslagen van zijn werk in de
compagniestuin legde hij neer in zijn dagboek:
"Vandaag, Ere zij God, maakten wij aan de Kaa'p voor
het eerst wijn van verse druiven. De druiven waren
hoofdzakelijk Muscadel en andere witte" ronde
druiven, heel geurig en smaakvol. De Spaanse druiven
zijn nog vrij groen, alhoewe1 de stokken redelijk
volhangen en de belofte:, voor 'eersteklas wijnen
inhouden. De druiven van driejonge stokken, die twee
jaar geleden geplant zijn, leverdenongeveer twaalf
kwarten most en we zullen binnenkort zien hoe dit
door veroudeting wordt be'invloed".

Aangezien van Riebeeck:., de .. :eerste .. planter. van
wijnstokken aande Kaapwas; wordt hij alomals'de
grondlegger van de Zuid-Afrikaanse wijnbouw
beschouwd. Hij plaatsteallewijnstokken op zijit
"plaats" Boschheuvel en hij moedigdealle Vrije
Burgers aan om z'n voorbeeld te volgen.)Iet was
moeilijk hen te overreden .... omdat·· groenten eil
dergelijke ieder jaar direkt opbrengsten hadden en
men voor de wijn een drietaljaren moestwachten om
iets te verdienen.

Maar toch breidden de wijngaarden zich voorf~urend

uit. Simon van der Stel, die in 1679 gouverneur van de
Kaap werd. wist met zijn geestdrift de boeren verder te
overtuigen. Acht jaar later stonden er meh dan een

half miljoen wijnstokken op het schiereiland van de
Kaap tusseri Stellenbosch en Franschhoek. Ook nu
nogzijn dit de belangrijkste wijnbollwgebieden. De
beroemde plaats van Simon van der Stel Constantia,
nu een wijobouwmuseum, is een legende. Alhoewel
bier de eerste grote wijnen van Zuid-Afrika vandaan
kwamen lOU het nog een eeuw duren, alvorens die
prachtige wijn de tafels, van de Europese vorsten zou
sieren.
De winterregenval kan ineen aantal klimatologische
streken worden verdeeld. De kuststreek omvat de
nauwe kuststrook tot de eerste bergrijen. Die bestaat
uit,de gebieden Kaapstad (Constantia), Durbanville,
Stellenbosch, Somerset West, Paarl, Franschhoek,
Wellington, Malmesbury, Piketberg en Tulbagh.

De kuststreek is bekend om zijn fijne witte wijnen en
Kaapse Sherry's. Achter de' eerste betgrijen vanaf
Kaapstad ligt de Kleine Karro, een hoogvlakte van
±300 meter boven de zeespiegel., Kleine" Karro
betekent "klein droog land", dit wijst op de weinige
regenval. Hier vindt men de gebieden W6rcester,
Robertson, Montgau, Ladysmith en Oudtshoorn.
Men heeft hier beslist besproei'ing nodig. Het grootste
deel van de oogst wordt gebruikt voor distillatie.
In Zuid-Afrika zelf is de belangstelling voor droge
wijnen pas van de laatste jaren. Vijftig procent va~ de
totale wijnopbrengst wordt omgezet inbrandewijn en
wijnalcohol. Hoewel in' Zuid-Afrika uitstekende rode
wijnen ,worden' gemaakt" vertegenwoordigen zij
slechts,vijftienprocent van de gehele' opbrengsl. Men
drinkt zelf voornamelijk ,witte,wijnen.
Wat ons Nederlanders'misschien het meest interes
seert is, dat bijna negentig pr()cent, van de gehele oogst
in Zuid-Afrika zelf wordt verkocht. Sinds 1940 is de
wijnconsumptie elke tien jaar verdubbeld, ,op het
ogenblik bedraagt" deze ongeveer een' miljatd ',liter.
Vijfeilnegentig,:,; p~ocent van aIle wijnboeren is
aangesloten bij de K.W.V., waardoor zij sterk staan
tegenover de plaatselijke wijnhandelaren. De hoofd
taak"an ICW~V. is" debelangen van de Zuid
Afrikaanse wijnbedrijven te bevorderen, de export te
ontwikkelen en de belangen van de producent, en de
verbruiker te verdedigen;

De wijnbouwgebieden
De gehele wijnbouw in Zuid-Afrika is evenals in
andere wijnverbouwende landen bij de wet geregeld.
V~)Qr"z()yer het "Wijnen van Oorsprong", dus wijnen
tIiet~n<appellatio~ d'origine, betreft moet, minstens

tachtigprocent vail' zo'n wijn uit het betreffende
gebied van oorsprong komen en moet de Wijn- en
Spiritusraad verklaren dat de wijn aan de technische
eisen ,voor de produktie voldoel. Dit technisch
instituut is gevestigd in "Nievoorbij" te Stellenbosch
en men zegt in Zuid-Afrika "een slechte wijn kom nie
voorbij Nievoorbij nie".
Wanneer een producent bepaalde· omschrijvingen op
zijn etiket wil vermelden, zeals herkomst, druiven~

soort, oogstjaar of een wijngoed, dan moet hij dit
aanvragen bij de Wijn- en Spiritusraad.
Veel na het Edict van Nantes uit Frankrijk gevluchte
Hugenoten vonden hun thuis aan de Kaap en kozen
voorhet werk dat hen het beste lag; de wijnbouw. Dit
kwam ten goede aan de kwaliteit van de wijnbouw in
Zuid-Afrika. Reeds drie jaar na hun aankomst in 1668
was hun invloed merkbaar en men· schreef er dan ook
met veellof over.

Toen de Britten in 1806 de Kaapprovincie annexeer7
den ontstond een. grote bloeitijd voor de Kaapse
wijnbouw. Frankrijk en Groot-Britannie waren in
oor10g en er werden voorkeurstarieven verleend aan
de Kaapse wijnen om de 'concurrentie van de Franse
wijnen, die toch al zwaar belast waren, te onder
mijnen. De wijnboeren Heten zich hierdoor misleiden
engingen vankwaliteitswijnen over op massawijnen,
met het gevolg dat toen Gladstone in 1861 de
voorkeurstarieven afschafte, de hele handel in elkaar
stortte. De volgende dertig jaar ging alles nog meer
bergafwaarts, omdat de gevreesde phylloxera ook aan
de Kaap toesloeg.

De boerenoorlog stimuleerde echter weer de
produktie en kort daarna waren de prijzen zodanig
gekelderd, dat men de wijn zowat yoor niks kon
krijgen. De ramp was bijna onafwendbaar. Men yond
echter de oplossing: De K.W.V., de. "Kooperatieve
Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika" werd
gesticht Door de verworven eenheid kwam alles weer
op zijn pootjes terecht.

De Kaap nu
De verspreiding van de wijngaarden in Zuid-Afrika
wordt in hoofdzaak bepaald door klimatologische
omstandigheden, ze bevinden zich dan ook op een vrij
beperkt gebied. De voornaamste wijngaarden vindt
men in het zuidwestelijke deel van het land, waar in de
winter regen vall. Het grootste deel ligt tussen de 31e
tot 34elengtegraag en de 18etot 22e breedtegraad. De
regenval is verschillend, van.2.000 mm. in het ene, tot

'minder dan 100 mm. ineen ander gebied. Het
landoppervlak stijgt scherp van de zeekant naaf het
binnenland tot 200 meter.
Men mag op het ogenblik gemst zeggen .dat .. Zui~
Afrikaanse wijnen een vergelijking in kwali~eit met
vele klassieke Franse wijnen, glansrijk doorstaan.
Er ontstaat dan ook plotseling een explosie' in de. vraag
naar Zuid-Afrikaanse wijnen. Daarom is het plezierig
om te zien, dat deze wijnen voor het. voetlicht· worden
gehaald. Feitelijk moeten wij Nederlanderser trots op
zijn, dat onze voorvaderen Jan· van Riebeecken
Simon van der Stel er voor gezorgd hebben dat bijna
aan de andere kant vim deze aardbol wijrien groeien.
Wijnen; die nog steeds worden gebracht met namen
die ons als Nederlanders vertrouwd in de oren klinken
en dikwijls bij het,lezen van de naam alleen ai, een
glimlach op het gezicht brengen. Enkele voorbeelden
van wijnen die lieflijk in de oren·· klinken zijn: Goede
Hoop, Jacobsdal,Middenvlei, Meerendal, Uitkijk,
Allesverloren en Meerlust.
AI·deze·.wijnen kunnende·vergelijking in kwaliteit met
de grote Franse wijnenglansrijk doorstaan.

Spaarweek
Rabobank Ameide

AMEIDE - De traditionele Spaarweek van de
Rab,obank Ameide is oak dit jaar weer een groot
sukSesgeworden. Vele honderden spaarders van jong
tot oud zorgden voor. een gezellige drukte.

Naast de gebruikelijke attenties was er elke dag kans
op een gouden tientje.

De winnaats waren
De heer G. de Hoop, Lekdijk 3, Tienhoven
Jan W. Th. Goedhart, Aaksterveld 58, Ameide
Mevr. L. v;d. Zijden-van Oort, Iepenlaan 54, Ameide
Arie Veen, DeTo14, Ameide
Arie J. Kottleve Jr., Hogewaard 8, Tienhoven

LET OP DE GRANDIOlE ST. NICOLAASAKTIE IN MEERKERK
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Zoekt u een leuk
kado yoor een
prettige prijs?
KOM EENS KIJKEN BIJ:

SCHOONHEIDSSALON

I J. Lauret - Bastinck! Lekdijk 42, Arneide, tel. 01836 - 1937 BehandeUng op afspraa'. \

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

Voor
pakjesavond•••••••••
Goed gesorteerd in wol en bor
duurwerk.

Nu bij ons een baddoek met het stadhuis
van Ameide voor 15,95 (Leuk om kado
te geven).

Borduurkussen van voetbalvereniging
,}I,meide", nu slechts 19,95.

Handschoenen voor het hele gezin.

100% krimpvrije
SOKKENWOL

Boilen wol van 400 gram NU 14,95

•••• Korn gezellig in onze winkel zoeken uit
onze ruimekollektie kadoartikelen.
Schipperstruien v.a. 32,65

MEVR. PLIEGER
Nieuwstraat 2, Arneide, telefoon 01836 - 2051, b.g.g.1298

Deelnemer'St.Nic-aktie

Geef een
nuttig kado,
geefiets voor
de auto

OOK VOOR SPEELGOED
KAN DE SINT Bid

ElM DEGROOT .TERECHT!

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DEGROOT
Induslrieweg 4 - Ameide

Een belangrijkeTIP
Ais u problemen hebt met
het kiezen
van nuttige kado's.

Maak uw .keuze . vanaf het een

voudigste zaklloekje tot en met

de mooiste fauteuil
1,5 kg
SPECUlAASBROKKEN
in doos verpakt, nu veer

f 10..

BAKKERIJ

HeHikaan
J.w. v. Pultestraal 31
Tel. 01836- 1379 - Ame de

Deelnemer:Sf ic.-aktie

FRANK TREUREN
bi.dt Ie koop aan:
Tfmmerhout - isolatie.
Vele soorten golfplaten.
Kozijnen + stijlen - deuren.
Schrootjes - Creosoltpalen.
Multiplex watervast en nog
veel meer.

Burg: Sloblaan 36 - Meerkerk,
(industrieterrein) - Tel. 01837
1889.

(... en de honderden artikelendie daar
tussen Iiggen).

Uw hofleverancier van de Sint

.Streefkerk·
TEXTIELEN
INTERIEURVERZORGING.· .

Fransestraal7 - Ameide - Tel. 01836-1212



Ameide

Elektrotechnisch Bureau
(Landelijk erkend)

Vooral uw werk

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

Kerkstraat 2

Voor een goede

MIIII uw lrlEPVRIES rendlbel

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

Wi; leveren aile soorlen
RUIO- en VARIEISVUES ull elgen

.. Illeltlerl'

(VoorbOUlen. leillenoulen en IIllve
vlrllenl).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

KUNSTNIJVERHEID

"RIDOLA"

Naast kleding, sjaals, sieraden, koper, tin,
hout, aardewerk, lederwaren nu ook

COSMETICA
speciaal voor sinterklaas:

nagellak, lipstick en make-up doosje

f 10,-

9
•
I

I
g

138,-11
01836 -1232 - J. W. v. Pullestraat 73 - 01836 -1614

198,-
MOULINEX MINI-DVEN
Klein maar dapper. Handlg om iets
op te kunnen warman, te ontdoolan
of teo bakken. Met regelbare thermo~

staat, controlelampje, rooster, bak~
plaat; bakschaal en handgreep.
Type67~.

Adviesprijs: /169,-
Guile Hand Prlje:

HOLLAND ELECTRO STOFZUIGER 1'100
Compleet met hulpstukken en 10
papieren stofzakken.
Adviesprijs: f 339,-
Guile Hand Prl)s:

32.000 km
64.000 km

42.000 km
44.000 km
48.000 km
23.000 km
35.000 km

30.000km
6.000 km

400 km
57.000 km
37.000 km
36.000 km
58.000 km
52.000 km

56.000 km

58.000 km
37.000 km
55.000 km

29.000 km

21.000 km

77.000 km

39.000 km

WIJ
BIEDEN
AAN:
MET BOVAG-GARANTIE

INRUIL EN
F1NANCIERING

MOGELlJK

4231 BB MEERKERK
Toistraal37
Tel. 01837-2244

~===.J298,-

,--------, PHILIPSAUTOMATISCHE
PLATENSPELER
"-,,at Direct Control snelheidsreg&
ling, automatische keuze van opzet
diameter,di~e naaldkracht
sf/ezing.
Type.F7511
Adviesprijs: f 620,

"Guile Hand PrJjs:

~!
~o.!~~jl

°VIALLE. . ·'''k ~~"'....",..... Inruil en financiermg mage 1/. "

Audi 80 GT 5S Coupe aut.1982
B.M.w. 735 I aut. .•.•.... 1980
Citroen GSA Break,
LPG (2x) 1982
Citroen CX Break .•.•..•. 1982
Ford Eseort Combi .•..•. 1981
Ford Granada 2.8 GL ..•. 1983
Mitsubishi Galant GLS .•. 1983
Mitsubishi Galant GLS
auto .•....•............. 1981
Opel Kadel! 1.3S ......•. 1983
Peugeot 205 GLD ••... nieuw
Peugeot 504 SR 1982
Peugeot 505 GR 1981
Renault 5 1981
Renault 5 TL 1982
Renault 18 TD •.......... 1982
Renault 18 Stationear
GTX met LPG 1982
Saab 900 GU, 3 drs
met LPG 1982
Talbot Solara 1.6 GLS ••• 1981
Volkswagen Golf C 1982
Volkswagen Golf
met LPG 1980
Volkswagen Polo C
met LPG •.•.•..•........ 1982
Volkswagen Passat
Variant D 1982
Volvo 340 DL
met LPG 1983

,----------, PHILIPS KLEURENTELEVISI.E
66 cm/1100 beeldbuis. Aangepast
voorvideo-~coroerweergaYe. 12
Voorkeurzenders.·Muziek-spraak
schakelaar. Aansll.!ltlngen hoofd~

telefoon en aan/uit schakelaa-r. Kast
,notenmotief, front bronskleurlg.
Type 26 es 30701002
AdYiesprijs:, 1995,
Guile Hand Prlje:

~-----I1598,-

AUTOMOBIELBEDRIJF
FA. M. HAKKESTEEGT en In.

~



1\LItO 'Iter sions
r..le~LI aeee mel3mnd.BOVAG

U . garantie

met feestelijke kortingen .en
een tongstretende verrassmg.

Rokken
Uilgelezen kolleklie
modieuze rokken
!I'lrande rokken,
broak'Okken en
ploolrokken In o,a.
aklu....1grijs flannel
(.ulver scheelWOll.
Warme harmonleu.e
desslns. VanJ8!f,
en).ge':-

~, 89.·
~49.-1 en 99.-

o&~

~fS
~
PlijSjtIJ

~O"" l3e:zelli~~
b~ "Vl~ .

r'OLilol.Vlut2eVl .

{J; ·btd wd/lAh.

Von toor fashion brengt die sfeer
tot ultdrukking door de nieuwe
mode te besp'renkelen met de :
gfpedvan de wijnmaand.

Een verrassende modeparty.
Met smakelijke ottentieseneeil
geschenk von goede huiie!
Omrankt door feestelijke
akkoorden van muziek.

Neem er eens rustig detijd voor.
Maak kennis met de edele
produkten von wyngaard en
modewereld. Van toor fashion
onthaaft uop een wpseleaie

... maakt 'het hoagste gaed'betaalbaar

Alcantara
mantel
Origlnelekwaliteit. Inorginelabelijnlnq
Uitgevoerd mel mel atknoopbara
staande of IIggende capucMon 01 mel
kraag. Mst.exclu- S~r1leve sleander
sfeveappllcalles en bllnde.lultlng.
leeraparta.luiling. Melblack_watch
Ullritsba,e """ring. lschol.e ,uil)
lndellntenbor_ voering.
deeu., mosgrGSn, Ven.34'1.-
RAFbluaen voor
Mvanna. venJ,19S7""

""998.-49.-en198.,. 199.-

Deux-PIke Regenmantel Blouse
Elegante mode In ." Wlnlerwa,m ge- Van hal baksnde
Ilanneloptiek. _ voerd,Ultgevoerdln huisT,".I~louler
Met opgesllkle zak- sport-line model. flannel OpMk, Va,-
ken en sportfeve·rul!. .In da kleu,en bo'- fljnde komblnatls
Nu vcor leeslelilke . deau., zwart, lInten. Een vernlking
party-prljs: .'. .... ma,ine, g,ij. an tope. voor uw garde,obe
van;l96:'- an Practlsche mode Heerlljk royale
,339':- 000'. vo.or ean heeriijke keu.e. V~_n.Bll:'" tim

, onjs.'~-

149'.· . Van~- voorslOOhls
. .- voor,

FEESTELIJKE MODEPARTY-KORTINGEN

Wie er gevoe/ig voor is, ervQQrt de
nieuwe van toor fashion

mode als ~fJ opwindend festyn.
De eerste Qanblik 01 van 01

dot mooie, of dot verrassende,
werkt heel inspirerend.

Die sensatie ondergaan we bij het
modebeeld von vandaag:

een winterkollektie met een wore
waterval aaf):nieuwe combinaties

von stOffen en materialen,
een verkwikkend kleurgebruik.

En nieuwe ideeen over de hefe finie.

BRENG UWTOAST U1T OP DE WINTERKOLLEKTIE

Sint zegt tegen al zijn Pieten
geef die mensen iets waar ze van genieten,

al is het maar een riem of tas,
het komt ze altijd wei van pas.
Zelfs voor een portemonnee,

komen de Pieten overzee.
Zonder enige last,

wordt er oak een schoen of laars gepast.
Dus voor warme voeten.

zullen deze Pieten toch naar Meta's maeten.

Getekend:

~vaft '14.. 001"..W fashiqn
Ameide: Fransestraat

n=o

META'S $choenshop
Dam 11 Ameide Tel. 01836 - 2375

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

WII blldln U lin IIl1lmllll wisuilin I1IOlIIld
IIrslB Mils .eelsltHIs III IIII blundl mllllil.
Dill WlIM ••1. In falll8ld

Opll KldBIIl2D8 S1LP&, 1m, DlIA!I 6.1151.-
Opll KldBn 1201 S, 1981, .111111 13.511.·

DIlII KldBIIl201 S, carnln, 1181, IIDII 13.508.·
DIIIIAseDRI2DU8 SR lLP&), 1181, bllow 13.•.•
Opll AseDRI, IDL, 1182, wll 17.•••
Opll RlenllllDDO 1LP&), 1188, brans 12.518.-
F.III EIG.n 1308 L, 1981, IIDII 13.•••
CIIIoII GSA, 1181, IDnd 8.750.·
Fill RIIm. 65 Cl lLP&l, 1181, arnen 8.950.·
RIRBuI15, 1181, IIDd 8.950.·
RIIIDII 5n, 1088, zllllr 0.050.'
VW &nll C37, 1082, IDnd n.•.·
Mlrcldes 208 D, 1981, bruin 2-.&08;·
M.rcldll 3DI D, 1981.ra•.d.mJt. 0>00••_ .. 38.500.·
Volvo 343 L.12··79.I'OOd , .8.250,;
IIdBrmllr IIns 9811111 "I1IIIIIIIId ill Mlm IInS llilas:
Wlnt 11M Uvlndl dl 1l1li lin OW Mluzi bll:

Af)YE~EE~
IN DE I

WE6K!!JZElj .

Bestel vODral tijdig;' uw keuze is dan '1 grootst.

De meest uitgebreide
kollektie ligt bij cns tar inzage.

Prachtig'e kunstkaarten en.natuurlijk
Anton Piack en Luc Godar.



Eindelijk .... 'nfi rust Groot;.Ammers op de knieen. Een pracht goal. De voorsprong duurde maar heelkort.

£en zeer gemotiveerd'e1ftql poseert heel graag bUhaarsportieve sponsor;

40 jaar 'Steeds Hoger'
in Ameide

Je' Ill.eet. tenslotte.,t~ch<ioorg~an I11et.d~.:\Vat jongeren.
We speelden' nagenoeg· in' dezelfde. 'samenstellingals·. nu
endat liep Iekker;: '...' . . ;:;: . :'
AIleen het centrale duo was anders~ Ik hadnamelijk in
eerste instantiegekozen voor Gerrit van de Poel en
Piet Veen; .. Maar ,door afwezigheid van Gerrit
(vakantie) aan het begin van· de kompetitie en een
blessure:van Piet· ben ik teruggevallen op ~~o van der
GreirF en Cor Bakker. Dit loopt uitstekend en een
winnend team gaje natuurIijk nietveranderen;. Kees
de Kruyk, die. hetvorig seizoentoeh niet. helemaal
voldeed, bleek ·.·ditseizoen· in het· 2e elftal goed· te
spelen;. Die is danobk' snel t~ruggehaald."

Het, gaat de dub'deze heefst dusgewoon goed.en met
de goeie prestaties komt. ook h~t publiek weer terug~

Met 'degeweldige financielesteun van de sponsor in de
rugeneen spannende kompetitie voor de boeg, mogen
we' konkluderen daLook dit seizoen de voetbal
liefhebbers in Ameide weer" behoorlijk. aan' hun
trekken kunnen komen;

AMEIDE - Hetis begrijpelijk dat voorzitter J.W.
Peterse .vande,PluiDlvee:-',,:en· Konijnenfokkersver
eniging ,met enige: trots' spreektover het 40-jarig
bestaa~, vim. deze vereniging.
Peterse .zegt .terecht als we~iJ ~l~a~r .. blijven en· elkaar
blijven. waarderert dan' zal:09ze'overeniging 'nog' een
lang leven beschoren.zijn;

In 1943 en weI op 28~oktober werd "Steeds Hoger"
opgerieht
H:e.t' waren toen de, do~kere ·ocitlogsdageil.. Als bestuur
was men.verantwoor~elijk"voor:orde en rust en er
moeht geen politiek bedreven.worden.
Bij"een.'"ergaderingvan meerdan 20 personen moest
een vergunning aangevraagd'Y0rden bi} de bezetter.
Op:24februari .1944 is', een vergaderingonder deze
voorwaarden gehoud~n en', zijn de grondslagen gelegd
voq~ de'eerste clubtentoonstelling welke op 11 en 12
august1l8 1944 plaatsv~nd.

Er:Viaren toen277inzendingen..... "." .. , ,:
Toendt:: •• hongerwinter·...kwatn.:.kon.·niets,m~.6£.:en:"fu&:ll:t;
niets· meer.· ,Het: was" vaakmoeilijk:'om:ook:: de diere,p:;
voldoende et~n. te geven,
to ,roei 1945 werd onder v(){)rzittersehap van _G.
Roodhorst. de', eerste na-oorlogse bestuursvergadering
gehouden, maar toen in volledige vrijheid.
Daama heeft "Steeds Hoger" iederjaar tafeI
keuringen' en tentoonstellingen gehouden.
Alles'deed men door zelfwerkzaamheid.
"A/tUd hebben we onzeeigen broek ()pgehouden en
nog nooi! bi) de Gemeente aangek/opt. Dot geeft een
heer/Uk onajhankelijk gevoel", aldus voorzitter
Peterse.

.En vervolgt hij: "veel mensen zijn lid van "Steeds
Hoger" geweest. Sommigen hebben heel veel voor
ooze vereniging betekend en dan denk ik met name
aan· .Reinier de Lange,. onze oUd~seeretaris ... Anderen
hebben naar hun vermogen hunbestgedaan;
Dit 4O-jarig jubileum. is een·. mijlpaal..· We· moeten het
oog~ehter opde toekomstgerieht houden....
Vit ons gesprek met Peterse blijkt dat van de circa 100
leden .er zeker. 60 ak~ief bezig zijn.Hoe armer de tijd
(eeonomisch minder goed) hoe meer konijnen en
kippen worden gehouden.
Het .aantal inzendingenvoor de tentoonstelling zal dit
jaar groter zijn dan ooit: 190 konijnen, 123 kippen en
60 duiven.
(Wist u dat aldeze kippen ingeent moeten zijn wegens
besmettelijke. ziekte?)
De Ieden van "Steeds Hoger" doen hun naam eeraan ,
want op tentoonstellingen behaalt men heel goede
resultaten.
Voorzitter Peterse draagtde Pluimvee-en Konijnen
fokkersvereniging na aan het hart: "de vereniging is
een wonderlijke gesehiedenis. Wat herdenken we
eigenlijk? Demensen of de vereniging? Er isgeen
verleden zonder heden en wat je vandaag Ieestis
morgen geschiedenis".

Vrijdag II november om 19.00 uur is erreeeptie voor
genodigden in Het Spant. Daama om 20.30 uur zal
burgemeester Bakker de tentoonstelling openen. Dan
is een ieder van· harte welkom' am het bestuur geluk te
wensen en de tentoortstelling'te bezoeken;
Zaterdag 12 november'. is:: de tentoonstelling vanaf
14.00 uur te beziehtigen.
Om ·14.30 .. uur iservo()r dekinderen een. keuring"van
konijnenj·cavia's, .hamsters enz. en's· avonds' om, 21.00
uur trekking van de verloting~

Wi} adviseren u ga een·bezoekje aan deze tentoon
steUingbrengen en uzult metons eens zijn dat deze 40
jarigevereniging met veelliefde de dieren verzorgt en
dat zij voor hun hobby, die 365 dagen per jaar duurt
erg veel over hebben.

gericht, hetgeen duidelijk af te lezenis aan de tot nn toe
getoonde wedstrijdmentaliteit. Daamaast is de
spelvreugde nadrukkelijk aanwezig. Tech. is dit aIleen
niet Yoldoende; de faktor geluk bIijft meespelen in de
Yoetballerij;czeker wanneer het ,om een kampioen
schap gaat.

Behalve Ameide zit op het,"ogenblik Herovina ook
volop in de race. Dit seizoen4ebuteert de ploeg in de
4e klasse en doet dit bepaald .niet onverdienstelijk.
Vitgezonderd het verlies tegen Ameide werden
uitsluitend overwinningen geboekt. Terwiji Ameide
het eerste punt verspeelde werd met de thuis moeilijk
bespeelbare ploeg L.R.C. in het hoI van de Ieeuw met
2..Q afgerekend. Volop gevaar dus vanuit·Herwijnen.
Het anders zo gevaarlijke Groote Lindt heeft dit
seizoen behoorlijk aan kwaliteit moeten inboeten, en
moest derhalve reeds verseheidene vrij grote

nederlagen ineasseren>. K,anslqos voor een hoge
eindnotering is zij echternog ri.iet.
Sehopnhoven daarentegen lijkt op de goede weg terug
te zijn. Wanneer de inhaalwedstrijd tegen Ameide (in
Sehoonhoven) gewonnen wordt, is aansluiting met de
top een feit.

Konkurrentie en spanning alom dus. Maar de
discipelen van Monshouer blijvener vrij nuehter
onder. Aanvoerder Ton de Kruyk, de maker van de
schitterende goal tegen Groot-Ammers, ziet het zo:
"We spelen op het ogenblik vrij goed. De voorhoede
lijkt het zelfvertrouwen weer gevonden te hebben. Ik
denk dat we met dit elftal een heel eind kunnen komen.
We streven in ieder geval naar het kampioensehap,
maar de kompetitie is nog lang. We moeten daarom
gewoon zo doorgaan."

Centrale duo
Hoe is trainer Monshouer, die eerder al De Alblas en
VVAC een klasse hoger bracht, eigenlijk aan deze
samenstelling gekomen? De keuze bij Ameide is
immers vrij groot! Bram Monshouer: "Aan het einde
van het vorige seizoen ben ik al wat gaan experimen
teren. Ik had toen al besloten dat wat ouderespelers
als Ad Zwartbol en Jan Westerhout niet meer in
aanmerking zouden komen vooreen plaats in het Ie.

3e klosse doel no jlitsende start
voetbalkompetitie

Sterk Ameide aastop
kampioenschap

AMEIDE/TIENHOVEN Sportpark Meihoven
bruist. Er heerst· een opgewekte stemming. Oat kan
ook haastniet anders,want het gaat de v.v. momenteel
behoorlijk voor de wind. Het Ie elftal draait. op volle
toeTen en trainer Bram Monshouer Iijkt de juiste 11
spelers. gevonden te hebben voor. zijn keurkorps. Met
11 punten .uit 6 wedstrijden. wordt', die mening
bevestigd; een winnende trainer heeft immers altijd
gelijk!

Het Ie elftal, dat net als de andere 7 seniorenelftallen
gesponsord wordt door dakbedekkingsbedrijf Conso
lidated uit Ameide, speelt bij vlagen. als herboren.· De
ploeg straalt karakter en zelfvertrouwen uit enhet
hoge teehnische peil.dat .al·jaren wordt geetaleerd lijkt
nu het gekombineerd wordt met een goede inzet, voor
de beslissende punten te gaan zorgen. Gevochten
wordt er voor iedere bal, en de gretigheid waarmee de
spelers de vijandelijke goal opzoeken brengt meer dan
eens spektakel in de 16-meter.

Dat deze speelwijze ook gevaren met neh mee brengt,
is weI duidelijk. Bram Monshouer: "Jazeker, het is een
af en toe risico-vol, spelletje wat we spelen. Om de
wedstrijd tegen Groot-Ammers als voorbeeld te
nemen zie je duidelijk dat na een wat tamme Ie helft er
een sehitterende en attraktieve 2e helft· voIgt. Daar
hebben we in de rust bewust voor gekozen. Veel
mensen mee in de aanval. Dat geeft spektakel en is
leuk voor het publiek. Maar het gevaar was ook
duidelijk; de snelle counters van Groot-Ammers
braehten ons achterin nog wei eens in het nauw."

Kampioen
Het voetballen leeft momenteel in Ameide, dat is
zeker. De ploeg lijkt een serieuze titelkandidaat voor
dit seizoen. Het streven is er in ieder geval weI op



L1JST DEELNEMERS
ST. NICOLAASAKTIE
1983 ONDERNEMERS
VERENIGING MEERKERK

HAARSTYLISTES

TRUDY EN ARlEN
Tolslraat 45, Meerkerk, leI. 01837 - 2283

SlIJTERIJ

"ACHTER DE HALTE" 0

Kleine Kanaaldijk, Meerkerk, tel 01837-1414

"D1ERENBOUTlQUE"
R G VELDHOEN
Toistraat 9, Meerkerk, tel. 01837 - 1871

SCHOENENHUIS

"CHAMPINO"
Dorpspleln 5-6, Meerkerk,
teleloon 01837 - 2442 - 2300

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

ik ADVOKAAT
Toistraat 33, Meerkerk, tel 01837-1301

AUTOMOBIELBEDRIJF

;;~ FA. M. HAKKESTEEGT
l~ENZONEN

4231 SB Meerkerk, Toistraat 37,
teleloon 01837 - 2214

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

M. OUWERKERK
Toistraat 41, Meerkerk, tel 01837-1371

iii'" DOE-HET-ZELF- EN
TIMMERSEDRIJF

~ "DE VAKMAN"
WINKEL: Meerkerk, Zouwendijk 23,
teleloon 01837 - 1405

LEXMOND: AId, bouwwerken:
Kastanjelaan 23, telefoon 03474-1916

DE KAASHAL
Kerkstraat 9, Meerkerk

AmruJ[(]~RJ[D[[JITj[B
MEERKERK HARDlNXVElD
dames - heren - /(jndeikleding aileen dameskleding
dinsdag na 12.30 uur geslolen dinsdag gesloten
vrijdag koopavond vrijdag koopavond
zaterdag lot 17.00 uur geopend zalerdag tot 17.00 uur geopimd

8ROOD- EN 8ANKET8AKKERIJ

J.A. JONGKIND
Kerkstraat 1, teleloon 01837-1396,
Meerkerk

SRV

Fa. VERHEUVEL & Zn.
Siingeriandstraat 50, Meerkerk

12 november start il
grandioze Sint Nicol~
Georganiseerddoor I
leden. van de Onderrl

Deaanko"
vinden onl
Meerkerk.
Daarna on'
.door'de bul

U krijgtgedurende de heIe aktie bij iedere besteedde f 1 een
I' bon.

Opiedere bondient u _uw naam- en -adres in te' vUllen.:~~nnenvool'iedf!i:re t,rekking
deponeren in de bussen bij iedere deelnemer.

,

" , ,,'

LETOP:iTijdQns de rondgang>d(J~r
Meerkerkiwordt eentraktatie uitge"
deeld door St. Nicolaas aan aile
kinderen

MEER DAN 200 PRIJZENIN DE 3 TREKKINGEN
Trekking om 17.30 uur in Rest. Brughuis
1e trekking 2e trekking 3etrekking
zaterdag 19 nov. zaterdag 26 nov. maandag 5 dec.

5x 50.- 5 X 100," 1 X 250,-
10 X 25.- 10 X 25,- 5 X 100,-
50 X 10,- 50 X 10,- 5 X 50,-

20 X 25,
50 X 10,-

TIJDENSSIN1
E KSTRiA I

30 november;



In Meerkerkweer de
ilas Aktie.
Ide winkelhoudende
1:lemers Vereniging Meerkerk
list van Sint Nicolaas zal plaats
il 14.00 uur op de Loswal in

11IJST DEELNEMERS
ST. NICOLAASAKTIE
1983 ONDERNEMERS
VERENIGING MEERKERK
KEURSLAGERIJ

H.J. VAN D1JK & Zn.
Kerkstraat 14, tel. 01837-1332-2329,
Meerkerk.

SPEELGOED, BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN

DE SNUFFELTIEK
Darpsstraat 3, Meerkerk, tel 01837-1700

UW WITGOED-SPECIAALZAAK

D. BIKKER
ZouwendlJk 123, Meerkerk, tel. 01837-1249

rr:=i1\ AUTOMOBIELBEDRIJF

~GEBR.VAN TUn
Zauwendijk 125, tel 01837-1412

I.F A LEVENSMIDDELENBEDRIJF

FA. D. BOR
ZauwendlJk 12, Meerkerk, tel 01837-1329

HORLOGERIE

G.J. v.d. VlIES
Gonnchemsestraat 6, Meerkerk, tel 1424

BAKKERIJ

ALTING
Gonnchemsestraat 22, Meerkerk, tel 1248

VOOR EEN MOOIE FRUITBAK

't Winkeltie op de Hoek"
Pr ManJkeweg 45, tele/aan 01837-1858
Meerkerk

OOK DE REGIOMARKTEN IN MEERKERK
EN LEXMOND ZIJN VAN DE PARTIJ

DE WITH
Toistraat 32, Meerkerk

VOOR UW VERLICHTING

"DE KOEKKOEK"
Talstraat 9, Meerkerk, tel 01837 - 1297

VERWARMINGSBEDR -TUINGEREEDSCH

C. 't LAM
BazeldlJk 19, Meerkerk, tel 01837 - 1810

ROKERSARTIKELEN

B. LAKERVELD
ZauwendlJk 5, Meerkerk, tel. 01837-1466

"VOOR VRIJETIJDSKLEDING

GOED EN GOEDKOOPHAL
Gonnchemsestraat 33 Meerkerk

r(§)1
AC Restaurant Meerkerk
Tele/aon 01837 - 2193

8 AUTOMOBIELBEDRIJF

DE RUYTER MEERKERK B.V.
Burg. Siablaan 1, 4231 AA Meerkerk,
tele/aan 01837 - 131'5,

Aile prijzen worden
uitgekeerd in

waardebonnen.

De geldprijzen kunt
u naar eigen keuze

besteden voor
31 maarl 1984

•
U krijgt de prijzen

automatisch
toegestuurd

WI@>'
~:.-';,'.':; '::.:"
,:-c.::.:: .. : ... -·

/:..

IERKLAASWEEK
tOOPAVOND
1 en 2 december

IJtvangst op het gemeentehllis
Irgemeester.
·.~.:c»""",.".



~~9./IJI

c/lssurantiekantoor
R. H.J van Schaifz
Kerkstraat 16, 4126RS Hei~ en Boeicop
Telefoon 03454 • 1751
postbus 114, 4130 EC Vianen

Dealer in de regio voor de Hoogrendemenlkelel
Nefit·Turbo.

BELAMGRIJK BERICMI!
Is het u bekend dat de gas· en olieservicedienst van
Rijnmond CV uitHoornaar

KONTINU BEREIKBAAR IS

Neem konlakl op mel

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

RIJNMOND C.V.
(R. Vlot)

Hoge Giessen 19 - Hoornaar - Tel. 01838 - 1635
B.g.g. GIESSENBURG: de heer de Baat, teL 01845-1715

GORINCHEM-DALEM e.o.: de heer Golverdingen, teL 01830-34899
NOORDELOOS: de heer v.d. Heuvel, teL 01838-2047

LANDELlJK ERKEND INSTALLATEUR.L1DVAN DE A.V.D.L.

voor hat verlenen van Service aan uw C.V.· en warm·
waterapparatuur.

Sluit bij ons een onderhoudskontrakt af, uw inschrijving
als abonnee is geheel kosteloos.

Ons bedrijf is geheel gespecialiseerd in

VERWARMING - ENERGIEBESPARING
WARMWATERVOORZIENING

••~~"..-'Avento CaravanbOuw
_' van der Hagel1

jPcistbus040 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

caravans voor echte catavanners

Degelijkheid en een
technisch uitgebalanceetde konscruktie

Oa.t·kl1l1tuyan
'nAventoverwachten!

Zeer Iageluthtweerstand en tocheen ruim interieur

DatkuntuVa.tl'nBiod
vanAventoverwachten!



Elke week soosmiddag
'Werk in Vitvoering'

MEERKERK - Werkloze inwoners van Meerkerk;
Nieuwland en Leerbroek kunnen sinds kort elke
donderdagmiddag terecht in de aktiviteitensoos van
'Werk in Uitvoering'.
De ontrnoetingen vinden plaats in de kleine zaal van
dorpshuis de Meerplaatsin Meerkerk. De openings
tijden zijn van 13.00 tot 17.00 UUf.

'Werk in Uitvoering' is een jonge vereniging van en
veor werklozen zoals uitkeringsgerechtigden en
schoolverlaters die woonachtig zijn in bovenge
noemde gemeenten.
Het doel is het gezamenlijk ondernemen van uiteen
lopende aktiviteiten als houtsnijwerk, glasgraveren en
houtinbranden. Andere aktiviteiten zijn ondermeer
dammen, schaken, kaarten en sjoelen. Het ligt in de
bedoeling het aanbod in de naaste toekomst uit te
breiden. Gedacht wordt aan (kreatieve) cursussen en
het organiseren van themamiddagen met een film of
gastspreker. Daarnaast staat het vriendschappelijk
samenzijn voorop bij aile bijeenkomsten.
De vereniging 'Werkin Uitvoering' telt momenteel
circa twaalf enthousiaste leden. Over de drie
gemeenten gerekend een .betrekke1ijk' gering." aantal.
Het is echter gebleken dat er in Meerkerk, Nieuwland
en Leerbroek mensen zonder baan zijn. die graag lid
zouden willen worden, maar nog metenige dn:tnpel
vrees zitten.. Een vrees die 'Werk .. in .. Uitvoering'
weerlegt met het bekende gezegde: Onbekend maakt
onbemind.
Elke belangstellende wordt alsnog uitgenodigd om zeIf
eens een kijkje te komen nemen in de Meerplaats
tijdens de wekelijkse soosmiddag.
'Mensen lOnder werk worden weleens geschetst als: Ze
hebben een 1even alsGod in Frankrijk; veel vrije tijden
geld op de koop toe. Dat is natuurlijk onzin', zegt de
vereniging Werk. in Uitvoering, 'iedereen weet immers
dat de uitkeringen periodiek steeds meer worden
afgeroomd en dat de essentie1e levensbehoeften er niet
goedkoper op worden. Voor velen is de auto, vakantie,
bioscoop, . theater etc.. een . niet meer op te brengen
zaak". Vervolgens: "leder van' ons weet dat het op de
arbeidsmarkt zeer krap wordt. Ruim 800.000
werklozen op zoek naar het ongrijpbare; werk, of
zoals voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten
(WAO'eri» aangepaste arbeid. Door degenen die (nog)
een baan hebben, wordt teveel statisch gedacht.. Men
vergeetdat hetzwaard van: Damocles boven het hoofd
van ons",,~llen hangY'_' besluitdevereniging.

Informatie en opg~ve ismogelijk bij onderstaande
correspondentie-adressen:_ Broekseweg .•·57a, 4231 ....• Vp
Meerkerk, tel. 01837 c 1513. Kerkweg 22, 4245 TP
Leerbroek, tel. 03459 - 511.
Aktiviteitenadtes:"'Elkedoriderdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur in de Meerplaats, Burg.,Sloblaan 6 in
Meerkerk.

Natuur- en Vogehvacht
'De Alblasserwaard'

In het derde jaar van. haar besta~n organiseert de
werkgroep natuurbeschermingskampen van .de Na~

tuur- en Vogelwacht "De Albl~sserwaard' weer een
flink aantal. aktiviteiten•. Deze zult·. ute zijner tijd stuk
v_oor stuk ... aangekondigd vinden i~ ....d~ze .. krant. Nu
reeds willen we een vooruitblikwerpen·. op het
programma.

In dekerstvakantie en' dan waarschijrilijk hal, januari,
staat het,zevende '" wil1~erkamp vande Natuur- en
Vogelwachtop: het -programma., D~ kamplokatie ?-Cil
vermoedelijk in hetoosten van:~e: Alb1a~se~waard te
vinden zijn: Het werk zal·.met 'namebestaan,uit het
knotten van wilgen, elzen en,esseII:;)n, 'de krokus
vakantie wordt het westen van .... de: A1bl3:s,serwaard
waarschijnlijk aangedaan met een winterkaIllP;,'
Ook voar de komende lOmervakantie~jnal.:~kLnnen
gesmeed. Zo is besloten ook volgend jaar ,weer. fllet drie
zomerkampen te komen. Een .daarvan·. moet een
speciaal kamp worden: een themakamp;"Eenonder
werp, bijvoorbeeld energie, milieuvervuiling,v()gels in
de ... Alblas,serwaard oid. wordt., gedurende de
k<inipweekvan verschillende< kanten ,belichLHet
\Verke1ijke thema zal' in .. februari/tnaart_. bekend
wordell-' gemaakt.: Belangstellendendoener ,goed aan
zich vroegtijdig 0P' te geven, gezien de vaak grote
belangstelling '_die .voor. themakampen, bestaat· Het
kampza1 plaatsvinden. in de derde of de vijfde week
van dezomervakantie;

.'Ill'ide i eersteen .•. de .vierde week vindende 'gewone'
kampen' p1aats. Een daarvan zal gesitueerd zijn in het
oosteneneen inhet westen van de Alblasserwaard. De'
dee1",etnersbijdrage . voor" .. ~o\Vel de'gewone'·. kampel1
als' het themakamp zalwaarschijnlijkopJ 40;~, kom~Il
teliggen: .

Voar allekampen geldt een minimumleeftijd van 16
jaar. Nadere inlichtingen zijnte verkrijgen bij Oskar't
Hardt, Slotplein 9, 2967 XD Langerak, 01843 - 2064.
Hier kunnen ook de kampfolders aangevraagd
worden.

Kursus Kerststukjes maken
AMEIDE - Corry Vallen van Bloemtiek 't Kooitje
start in de tweede' helft van november weer· met een
kwsus Kerststukjes maken.
Deze kwsus bestaat uit 3 lessen, waarbij we een
kerststukje, een kerstkrans en een kerstbol gaan
maken.

De kursus wordt gegeven op dinsdag- en op
woensdagavond van 20.15;.. 22.15 uur enop woens
dagochtend (tijd nader te bepalen).
De kosten' bedragen f 25,-,. waarbij inbegrepen oasis,
draad; enig'bladmateriaal en koffie.
Voor opgave of nadere informatie kunt u zich wenden
tot Corry Vallen, J.W. v. Puttestraat 77 te Ameide,
telefoon 01836 - 1868.

Vitslag grote spaarrebus
Nederlandsche

Middenstands Spaarbank
Ie prijs f 75.-

Gerard'van der Poel, Broekseweg 58, Ameide.
2e prijs f 50.-:

Janko Sterrenburg, Lekdijk 2, Langerak.
3e prijs f 25.-:

Linda de Kruyk, Meidoorn1aan 32; Ameide.
4e pr!js, tennisset·

Gerard Maat, Aaksterve1d14, Ameide.
5e pr!is,' tennisset:

Dianaqe Kruyk, Doe1akkerweg 33, Ameide.
6e pr'!is,' tenriisset:

Miranda van Akooy, Burg. Vonklaan 13, Spijk.
7e prfis, tennisset~·

M. Korevaar, Doelakkerweg 42, Ameide.
8e prfis, tennisset:

Mariska Streefk:erk, Hogewaard 22, Ameide.
9,e prijs, tennisset~·

A Rietve1d"l)e-Schans3,:'AD1eid~.
JOe prijs,-tennisset~·.

Helena Kirids(Sioekseweg 61; Ameidb.

De pr!izenikimnerz:wordenajgelwaldbfi d~ .Neqer,7,
larI~sche Mfddenstands Spaarbank,_ Prinsengracht 2,
Ameide;

25 jaar
bejaarden aktiviteiten

in Meerkerk
MEERKERK -:- Op 14 november' a.s; is het 2S jaar
geleden, dat door de F.V.V.H. (Federatie Vrouwe
lijke Vrijwillige HtiIpverlening) .. onder. leiding van
wijlen mevrouw· H. Berends~Graafbuis, werd gestart
met het verzorgen, een keer per maand, van een
gezelligemiddag voor de Meerkerkse. Bejaarden. Ook
hetorganiseren van kollektes was o,a.een taakvan dit
komitee.

De F:V.V.H., ging in 1979 over in de Vrouwenraad
Meerkerk,. waarin .meer·.vrou\¥enverenigingen .werden
vertegenwoordigd. De Vroll)'lenraad .had. als doe1
stelling bestaande maatschappelijke.· aktiviteiten. :'voort
te zetten en de bewustwording:van devrouw in de
samenlevingtebevorderen z.g.n. emancipatarische
aktiviteiten.

Het bejaardenwerk: werd uitgebreid .naar 2 rniddagen
per week, deze worden gehouden, inhet bejaarden
onderkomen "de PukkeI", aan de B10mmendaal. Er
werd meegewerktaan deopiet:van Tafe1tje Dekje en
een. vrijwillige hu1pdienst. Verder. de .. ·organisatie van
oliebollen:qakken, waarvande opbrertgst- is voor een
goed doelenhet vormen van:'zwemgroepjesvocir vrij-
enleszwemnieh. .

Aan de emancipatorische aktiviteiten kon niet
voldoende, gewerkt worden, daardoor viel de doel
stelling' 'weg, er kwam niet voldoende draagkracht
vanuit de aangesloten verenigingen enaan' het
voortbestaan -van de Vrouwenraad Meerkerk was een
einde,gekomen.

Aangezien het belang ,van het voort,zetten van
bejaarden-aktivit~iten"kollektes.. e.d; .werden·· ingezien;
werd besloten onder e,en andere naam-verderte'gaan:

de VROUWEN WERKGROEP MEERKERK was
ontstaan.
In het nieuwe bestuur zijn 2 leden afgevaardigd, uit de
volgende~ reeds samenwerkende verenigingen.t.w.:

Chr. Plattelandsvrouwen Bond
Ned. Bond van Plattelandsvrou";en
Ger~t: Vrouwen gespreksgroe}J
Ruoie Vrouwen

met als voorzitter: mevrouw L.A. den Breejen;..de
Jong, secretaris:mevrouw T. de Jong-Uittenbogaard.
penningmeester: mevrouw A. v.d. Ham;..Bouter.

De doelstelling is, zich gezamenlijk in te blijven zetten
voor rilaatschappelijke diensten, ook aan. het gemeen
telijk Rampenplan hopen wij een bijdrage .. tekunnen
leveren.

Een van· de eerste taken van de Vrouwen Werkgroep
is, het organiseren van de viering 25 jaar bejaarden
werk in Meerkerk. Dit feest wordt gehouden in, de
nieuwe zaal van de Meerplaats, op maandag 14
november a.s. Opde receptie van 16.00 -17.00 u~r zijn
oak belangstellenden, die met dit feit willen feliciteren
en een kopje koffie drinken samen met de bejaarden,
van harte welkom. Na afloop vah de receptie is er een
broodmaaItijd met debejaarden. Verder wordt een
avondvullend programma geboden, met o.a. een
optreden van het "eigen'~ Ouderenkoor..

Wij·loveren uw
totO's am tot de

bestewenskaarten..

Op24juU
hebbenwe
er eenpracht van
eendochkr
bYgekregeri.
Werioemen
hacir Mariel.

Neem geen. genoegenmet de
traditione1e standaardrnogelijkhed~n

Geefuw wenskaarten een uniek en
persoonJijk stertlpelHetkan!Breng onS
het negatiefvan i.tw uitverkoren foto en
wij zorgen voor wenskaarten die er uit
springen

Ideaal voor kerstennieuwjaar,
huweIijk, geboorte, cornmunie, etc.
Binnen een paar dagenkunt u ze aI in
huis hebben. Wli gevenu graagalle
informatie. .

Uw FotoVakman:



Een grote variatie
in St. Nicolaasgeschenken
Een leuk assortiment
bloemenkaarsen, bloemen en plantim

Vogel- en dierenvoeders
Vogelkooien enz.

BLOEMENMAGAZIJN - DIERENSHOP

EEGDEMAN
Voorstraat 46 - Groot-Ammers - Tel. 01842 - 1674

ZOElkt u een leuk
St. Nicolaaskado?
Niet te groot en
niet ty klein,
dan moet
u bij Stigter zijn.

U heeft bij ons een veelzijdige keus in:
Kleinmeubelen (spiegels, lektuurbakken etc.)

Sierkussens (Smyrna, gehaakt etc.)

Kleedjes (kant, smyrna)

Etc., etc.

Bij aankoop van! 50,- een banketstaafje GRATIS.
Bij aankoop van! 100,- een speculaaspop GRATIS

STIGTERS
COMPLETE WONINGINRICHTING
J'w. van Puttestraat 8, Ameide, tel. 01836- 1501
Koestraat 101, Schoonhoven 01823 - 2450

Boterletters, natuurlijk in de
vanouds bekende kwalileil.
Wij wensen u een smakelijke
SI. Nieolaastijd.

J. van Delsen
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Fransestraaf 1 - Ameide
Deelnemer Sint Njc.~aktie

NU SPECULAASPOPPEN
in gesehenkverpakking
van 9,75 voor 8,25

J.J. Verhey, Kerkweg 25, Tienhoven, tel. 01836 - 1650
zalerdag de gehele dag aanwezlg.

OOK VELEANDERE SOORTEN METDEZELFDE
KORTINGEN BIJ BOOMKWEKERIJ

'DE HOGEWAARD'

INLEVEREN??
Oat kan, geen 3,5% maar 35%

VOORBEELD: Witte berken (veredeld) van 45,- nu 29.
Prunus 'rotundifolia' (Iaulier) voor afseheiding; hoogte

120 - 140 em van 10,- voor 6,50
Bonte hulst van 14,- voor 9,-

, 50 STABILA WATERPA5, alumI
nium blokmodel; lengle 60 em;

e
"DE. VAKMAN"

DOEHET ZELF" EN T1MMERE;lEDRIJF

Zou\N~~dijk 23, Meerkerk,
tel. 01837-1405/03474-1916

N.B. Ook diverse Metabo elektrische machines in
de aanbieding.Kom er in de winkel dokumen
tatie en informatie over halen!!

Nogveel meer aanbiedingen vindt u in onze winkel. Vraag gerustnaar
het kado-ideetinboekje. Breng vrij..,lij"end eens een bezoek aan H

'De Vakman', dat maakt kiezenmakkelijk. En ... 't isvlakbij!
.~ .~

,'. . ,h. r" ft ( """". .. .,. . ~ ',-,,,
\ ... ... ... . ~ .



Voor hals en pols (goud 6)
Fijn collier met.bolletjes (40 cm lang)

1227..
Fijn gevlochten'ster'-armband

11680..
Voor de ranke pols 1503..

o de verjaardag
o het jubileum
o de trouwdag
o blijvend waardevol
o ... (UW eigen geef-idee)

,,3Jn
't ~il!'trbu!,5"

.JUWELIER
RIKKOERT

SCHOONHOVEN
Haven 1 en 5 (nabij 't Veer)

Telefoon 01823 - 26 51

Kontaktadres voor Ameide: Elektro Technisch Bureau Verhoeven B.V., J.W. v. Puttestraat. HUiS AAN HUiS SERVICE

T.OSH·IBA

..• %

Het geslachl Bronk~

horst, Annie Ooster
broek-Dutschun.

Voorkeurprijs:
. 115,90

W.G. v.d. Hulst
Serie voor onze klei
nen 14,~Oper dee!.
Rosemarij~tje

Omnibus 1 24,90
Soete Suikerbol
Omnibus 119,50
Anneke de Vries
Reis door de nacht

126,90

KADOTIPS

Deelneriler O.V.M.~aktie

~,A '¥l4 ..

FOTO
v.d. DOOL

Prestoprint
Kleurenfoto's
binnen 2 dagen
klaar.

Pasfoto's klaar
terwijl u
wacht.

Gorcumsestraat 21 - Meerkerk
Telefoon 01837 - 1463

nverslaoIIbaa
1 xvergroot

OnVefSlaonboor
Qo,elifllonboor

. 1 X verkleind

Onverslaanbaar.
2 Xverkleind .

Vergroten, verkleinenen nag 'ns verkleinen... de nieuwe Toshiba 80-4515 plain paper copier doet't. 'f Is een ware,
onverslaanbare kampioen. Die, behalve op 'f punt van formaatmogetijkheden, oak nag 'ns winnaaris op de volgende
punten: monitor control - automatische belichting - dubbet cassette systeem ., handpapierinvoer-

randloze reproduktie aan beide zijden - rnicroprocessorbesturing - gewoon
papier., zelf-diagnose systeem - uitzond~rlijk lage prijs.

BD~:4515 Copier met mogelijkhedentotverkleinen (2x) en
vergroten.

80-3701 Copier meleen aantal zelfdepluspunten als
de BD~4515, echter zonder mogelijkheden tot
verkleinen of vergrotEm~Voor"wie,aan topkwaliteit
op 1/1 formaat gen()eg heeft.



AANNEMERSBEDRIJF

bouwt woningen
in

Meerkerk
Leerbroek
Nieuwland

. ·--...-----1

een eigen waning?
inc!. grand en B.TW.?

Uw woning I

"f; 108.000~
1r-----"•..·.i D-A-T-·.··.·K- A-N-!
WUt u inlichtingen?
bel gerust vaar vrijblijvende
inlichtingen ans bedrijf

Korte toelichtillg
hardhauten kazijnen
herfstkleurige pannen
ge'isalaerde vlaeren, muren en
dakplaten
eigen grand
vrij ap naam
incl.centrale verwarming
incl.gei"saleerd glas (beg. grand)

U wilt zeit meewerken?
Oak dat kan:

grand-Em straatwerk
binnenschilderwerk
aftimmerwerk :,:{:::.,':\/"

B()YWKUNDIG AQVIESBURO
'HAWEE' b.v. .
BURGEMEESTERVISSERWERF 42
2975 BM OTTOLAND, TEL 01844 - 1800

Direktie: P:deWeerdt.,.Adviseurs:ing. T.A. van Hattem en
en ir. P. Sramota arch. BNA



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •! · Meerkel".. !
: lJ.~\\s\ tel. 01837 - 1409 "4'le,,~ !
! ~~. poeffs ~Q !
• ~~~ kleooi::~u=~~eden ~~.
: ~ handwerkpaketten - D.M.C.-zijde :
: zakdoeken - baddoeken - keukendoeken :
• en vele andereartikelen •
• voor de Sint •
! DeelnemerO.V,M.-aktie., ;< ',_ ,'_ ' _ _ _ _ _ _ .''''.'' _ _ _ _', !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCHOENENHUIS

"CHAMPINO"
Dorpsplein 6 - 4231 SA Meerkerk

Tele/oon 01837 - 2300

Deelnerrier O.V.M.-aktie,

De a.ktie is gtt1cUg van 15 november
t/m 3 december 1983

Geef.metSt.Nicol~aseen stuk,
of een hele kaas

geopend:
dinsdag 8.30 - 13.00 uur
woensdag de hele dag

vrijdag de hele dag
zalerdag 09.00 - 12.00 uur

"U::hQl~ .•• ••
KERKSTRAAT 9 MEERKERK' •



TE KOOP AANGEBODEN
Opel Kadett 1.3S, 4 drs., met. bruin .......••..•.... 1981
Opel Kadett 1.3S, 3 drs., (11et. blauw ....•.••...... 1980
Opel Kadett City, 3 drs., geel 1979
Opel Ascona, 4 drs., geeI 1979
Opel Ascona (LPG), 2 drs., rood .....•.••.•.. , 1979
Opel Ascona (LPG), 2 drs., rood ........•..•..... 1979
BMW 320 6 cyl., groen 1980
Toyota Corolla OX, wit.. '" .•.....••..•........•. 1981
Lada 1200 (LPG), 4 drs., rood 1980
Alfa Sud 1.5,4 drs., oranje 1979
Renault 4 TL, blauw 1979
Citroen 2 CV6, blauw ; 1979
Ford Escort 1700, blauw 1978
Opel Kadett, oranje 1977
Oaf 46, bruin •.•............••........•...•.....• 1976
BMW 1502, groen 1976

levens voor
al uw
onderhoud
en
reparatie

Autobedrijf

van Zessen
Amelde - de Zodeslageh 7
tel.: 01836 - 2280

Vooruw

Sint-Nicolaaskadootjes
voor vader kunt u ook bij ons terecht

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

Openingstljden
dinsdag Vm donderdag 8.15 - 12.30 uur en van
13.30- 18.00 uur
vrijdag 8.15 • 12.30, 13.30 - 18.00 en van
18.30 - 21.00 uur.
zaterdag 7.30 - 12.30 en van 13.30 - 15.00 uur
maandag op telefonische afspraak bij mensen
die aan huis gebonden zijn
donderdag afspraakdag

Ook voor SHAMPOO, SCHEERMESJES, LOTION e.d.

Graag tot ziens in onze salon of bij u thuis!

HERENKAPSALON

TEUS OVERGAAUW
Toistraat 4 - Meerkerk - Tel. 01837 • 2683

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

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

J. het Lam
_____~~__ Achthoven 46a, Lexmond, teleloon 01836 - 1230



Deelnemer O.V.M.-aktie

LAKERVELD

Vooral uw gedistileerd,
likeuren en wijnen naar
slijterij

'Achier de Halle'
Kleine Kanaaldijk - Meerkerk
Telefoon 01837 - 1414

Ruime sortering in:
Tabak, Sigaretten, Sigaren, Aan
stekers, Tafelaanstekers, Asbakken,
Pijpen enz.

Zouwendijk 5, teL 01837 - 1466, Meerkerk

in Meerkerk en Lexmond

Deelilemer O.V.M.-aktie

OOK VOO.R ST~ NICQLAAS EEt1i GROTE
SORTERING GESCHENK-ARTIKELEN

Deelnemer St, Nicolaas aktie Meerkerk en Lexmond

EEN BEGRIP VOOR DE
HELESTREEK

DE4-6
REGIOMARKTEN

ADVOKAAT
KANTOORBOEKHANDEL

Komtuma.areens
binnenlopen.
Misschien vindt u wei
een passend
Sint Nicolaas-geschenk!

Tolstraat 33 - Meerkerk

Deelnemer O.V.M.-aktie

Voor een fijn Sint Nicolaaskado
naar de ENIGE SPECIAAL·

ZAAK in rokersartikelen
en benodigdheden

Zouwendijk 125 -TeL 01837 - 1412,
Showroom: Tolstraat 19 - Tel. 01837

Meerkerk

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN TUYL .

Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 -. TeL 04188 - 1216 .~. Herwijnen

-~-~
Mazda 626,4 drs" LPG .. " , 1980
Renault 4 GTL , , ; .1979
VW-Golf C, 4 drs.................... ..1982
3 X Opel KadettCaravan 1980
Opel Rekord 2.0 S, 2 drs. LPG 1981
Renault 4, bestel .. , , , ...•....... 1980
Citroen Visa II speciaal 1981
Peugeot 305 LPG .. , . , .. , , , 1981
Opel Kadett coupe Berlina 1978
Opel Manta 19 S LPG 1977
Opel Kadett 12S LPG .;1979
Audi 80 L ,., , 1977
BMW 315 ,............. . .1982
Ford Granada 2.3 L, 4 drs , ..•...•..•.1978
Mazda 323, automaat .•.•.................. 1978
Renault 4 Fa, combi 1982
Fiat Ritmo L,diesel , .. , .. 1981
Mini Special. ; , 1980
Opel Corsa TR 12S , .. .. . ,.1983
Datsun CherryGL, coupe.,.... . 1981
Datsun Cherry '.' 1980
Alfa Romeo Giulietta 2.0 LPG... . 1983
Volvo 244 GL................... .. 1977

~~-"'''''\l-''''''''''''''''''''''''''''_'''''''''''''_'''''''''''~'~''''~'''''''''''''''''~''_~

iHUSQV~RNA I
~ . '.. ..... .. . ~
?:i .': ~

~ ~
~ ~
~ ~
~ DE VEILIGE EN I
~ BETROUWBARE ~
~ ~
~ MOTORZAAG ~
~ Een greep uit de vele Husqvarna voordelen: I
~ Volledige automatische kettingrem ~
~ DoeltreHende trillingsdemping ~

~ Laag geluidsniveau ~
~ Funktionele vormgeving ?:i
~ Grootste vermogenl:>ij het laagste
?:i gewicht
~
~
~~ De Rancher 50

'"~ nu voor f 895.. l
~ ~
~ Cylinderinhoud 50 cc ~
~ Vermogen 2,3 Kw (3,1 Pk) ~
~ Bladlengte 38 of 45 em, ~
?:i ~

'" ?:i~ Uw Husqvarna specialist: ~

~ VerwarminglTuingereedschap ~
~ Kettingzagen, hand-en motormaaiers ~
~ ~
~ c. 'tLAM ~?:i ~
~ Bazeldljk 19 - 4231 ZB Meerkerk Telefoon 01837 - 1810 ~

~ ~
~ (8J ~'-, H H Bij kontante betaling, ~
~ usqvarna dubbele aktiebonnen! ~
~ ~
~ De molorzaag specialist . .Deelnemer O.v.M.-aktie. ,'~

~"""""""''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''-''''''-'''''''''''~'''''''''~'''''~



Neem de proef op de .om mel Roode
rust '79 Superie.,., eeo in eiken
houten valen gerijpte VOOI1reffelijke
vollewijn.
Rood","",t '79 kla"..rd.,i<h tijden'

b~nd~nb:.~:~~~ ~:'~~~~;'::~~~aal
,""'eogeoteld gezel"hap wijnen.
Enkelelovende woorden uil het
jury-rapport: "Duidelijke rijpheid in
kleur, geur en smaak: v_liefhebbe..
van een 'oilgesproken glas wijn...
?roo.ll

WIJNHANOEL-SLlJTERIJ-OELlCATESSEN

,:t .1'ortuin"
Franseslrsal 12 - Ameide

Tel. 01836 - 1754

I
I
I
I
I
I

Protfde voUe ;:on ,pranke1en in UW

gl••. Het kliman! len 'uiden van de
even••r;. de brnn voor de .n«tsvol·
,te druivevariet"ileR. D. oog,t i. or
indrukwekkend ,ijl:. Tocn krijgl
.[cehts 4 protent van aile Koops.
wijnen de kwalifieatie ".upeTieu,", d.
gouden OIId.ro.neiding van hd offi
ciele regeringshuis "Niel V ""Tby",
Oat i. de best denkbare garanlie V<>oc

de kwaliloil Van Rooderusl '79,
W....,J,." ..J.o.-p,._Ju/iwI~... i,,.},6ioIoo<·'«MoJoos
~""' ..."" ••,fn""iin~.'"","N;"V"",b,·, -h,
.If<.K._""""' ...-.,......I""'''',....d.'''''·
.....'..,...,lI...,..fl«d>o,,""iIkoff'

Wijn d,e van ver komt moel haast wet
duur zijn. Oal i, = hardoekkig
m;'verstand. Kaapketder houdl van
sta.held"", taal. De Kaap'" wijnen
kunnen dank >ij de grueieode popula
rileit met eoorme h"""eelheden en du,
scherp worden ingekochl, Bovendien
i, tran'port over waler voordeliger
dan over de weg. Oaardoor k~oeo
doze kwatiteil.wijnen via uw sl~l",
zeer aanlmkelijk geprij,d worden
aaogeboden.

OVER DE PRUS HEERST EEN
HARDNEKKIG MISVERSTAND

D. verra..ende ontdekkin8 van
1983, verlokkelijk en krislaIkl••,
@eprijsd:Roodemst'79Sup",;....,.
Karakteri.liek voor aUe door Kaap·
keld... gelniport=<lewijnen. Genlpt
in de zonovergaten ~ni...we werel"".
Vmnaarde Ned...land•• l:oleni.len
planllen or in 1655 de eerile wijn.tok·
ken, wa.rna Fran'. Hugenolm doze
:'~~:e~~rlelde ,.,;jot,aditi. vervol-

• Kennismakings-aanbieding.

Z Rooderu'l '79 Superie.,.
o 1doos a12 f1e..en af 8,95 (;',.1, RT.W, r""",huO)

O
0 Stuor mij meet informalie over Kaap•• Wijn••

Naam:
Adr..:,CO Pos,eodelpl••b:

------------

GETIPT
DOOR
SINT
UlT
ONZE
FOLDER!

Huishoudelijk:
Brabantia
Curver
Potten en pannen
Delfts witte vazen enz.

..OEK/(Q
~~ MEERKERK ~~
~ TOLSTRAAT 9

Telefoon 01837 - 1297
dinsdag om 12.30 uur gesloten

vrijdag koopavond tot 21.00 uur
zaterdag geopend tot 16.00 uur

koekepan 24 em,
sleelpan 14 em
t.W.V.

GRATIS

Speelgoed:
MB
Clipper
Jumbo
puzzels.
Auto's enz., enz., enz.



v.a.4,95
Globe met
verlichting

32.50

LUXE
BURD....
ARTIKELEN
TE.KUSTEN
TE KEUR

DE
MODISTE
KADO'S VAN
PARKER
BALPENNEN
EN
VULPENNEN
IN ALLERLEI
PRIJZENI

998.-

C.ommodore
Home..

COn1p~ler
VIC-64·

Eris te veel am op te noemen, kom zeit
gezellig rondneuzen en overtuigt u van de
vele leuke prijsjes!

ee~,keur:van lauks speelgoed-autootjes,' spelle
tjes; kinderboeken en spelcomputers.

VOOR DE KINDEREN:

De'nieuwe Commodore64 is een personal computer, waarvan
men op het eerste zieht niet ziet wat hij werkelijk te bieden
heeft. .
Klein in prijs. doeh groot in mogelijkheden, opent hij
ongekende perspeetieven van het eomputergebruik. Zijn 64
Kbyte geheugeneapaeiteit is in deze klass" uniek.
Maar dat is lang niet alles! Wat hem verder nog onderscheidt is
zijn hoge resolutie, driedimentionele kleurgratiek. Hiermee
kunnen objeeten boven, onder en doorelkaar atgebeeld
worden.
Daarenboven zijn 256 kleweombinaties mogelijk met 16
grondkleuren.
Door de CP/M'-eompatibiliteit worden de gebruiksmogelijk
heden enorm verruimd.
Hierdoor kunnen meer dan 2000' versehillende software
programma's' aangesproken worden.
Deze prestaties maken de Commodore 64 uitermate gesehikt
vaor professionale taken en opdrachten.
Natuurlijk is de CBM 64 ooR een
uitstekende 'speleomputer; er
komt een uitgezoehte,interes
sante en,sp~nnendereeksspel

programma's:' "van',',·eenvoudige
gezelsehapsspelen tot het ko
ninklijke schaakspel.

in luxe cassette met
ballpoint en etui

Koffer:
schrijfmathines

v.a. 199.-

Een keurvan boeken "oor
leuke prijsjes
Streekroriulnsvan Visser-Roosendaal,
Anke de Graat, Mien van 't Sant e.a.
tot5deeember van 24,90 voor

14,90
9,90
3,95
9,90

17,50
9,90
9,90

14,90
4,95
6,90

24,90

Groot. Puzzel'wQordenboek
Het Rijmwoordenboek
Disny's Verhalenparade
Bijbel voor kinderen
Wijnenboek .
Menu',s het hele jaar rond
Zeit le~keeadeautjes maken
Twee:'emmertj~ water halen
Spel- en raadseiboek
Toon: Hermans,Versjesboek



Geef een kado waar je wat lI1ee kunt doen.
Geef kw.aliteit voor een lageprijs. ' .
Gem gereedschap en verdien ruim 115 gulden
op devolgendeaanbiedingen

10.
10.-

esker
eubelen
anufakturen

3. BADHANDDOEK 'SPORT'

2 EFFEN WITTE SLOPEN
• 100% katoen, 2 voor

4. THEEDOEKEN 'Birdy' 2 voor 10.-
5 EXTRA MOOIE 1n

• BIX SOKKEN div. kleuren p.paar u.-

:r.KN'q~~!'~tf::~
JONGENS RIBBROEKEN Bram's/Paris 34·90.
3 kleuren, rood, marine en raf •
maat 104 tim 176 NU.

1 Voor keuken of barbeque1·0_
• SCHORTEN in 3 kleuren nu •

•E•"..
~

Deelnemer St. Nic. aktie

Hobby modelverf - Glasbeschilderings
verf - Plakkaat- waterverf artikelen.

Olieverfpakket
Decorfin pakket
Grote
olieverfdoos

HOBBY CADEAlJS"OOR
YOOR DE .. FEESTDAGEN

14~5

14.95

59.~~-

.w.i. . ..
ERKELENS-LANGERAK
GLAs- VERF- BEHANG - ZONWERINd
~~oekseweg3-Ameide Telefoon 01836-1725

. ZATEflOAGS TOT 16.00 UUR GEOPENO.

Letop de Mannes Meter folde(wantdaarin vindt
unog meer kado.bsennbg meer voordeel~.•

LET OP DE PRIJZEN MET EEN STER! ~

.«1 ~~~
IN

't!JJtrtui~lttltjt .
J.W. van Puttestraat65 - Tel. 1277 - Arneide

KUNT U HALEN WAT U OOK BIJ EEN ANDER
MOETBETALEN

"Gedore" steeksleutelsel geen 18,40 inaar11,50

"Weller" soldeerpistool geen 43,20 maar 34,95
"Knipex" nijptang geen 16,- maar 10,95
"Raaco" opbergkast geen 43,50 maar 29,75
"Padre" spanningzoeker geen 4,75 maar 3,25
"Knjpex" waterpomptang geen 25,50 maar 17,50
"Warrington" handzaag geen 11,80 maar 8,25
"Witte" stalen schaaf geen 64,75 maar 46,50
"G-Man" beugelzaag geen 20,65 maar 12,75
"Stanley" schaaf-rasp .geen 14,25 maar 9,95
Metaalzaagbeugel met 2 bladen geen 32,- maar 22,50
Kloofbijl, 3 kg. geen 56,SO maar 37,50 ..

En tegen inlevering van de
vObrdeelcheque "Hago"

tUingereedschaPhanger1.g 50
geen 29,50 maar . •

TOTAAL 115,95 voordeel
Zaterdagmiddag altijd geopend tot 4 uur. . ----_._-_.._---.--

Deelnemer St. Nic;-aklie



*COLLIERS
en .

ARMBANDEN
van

GRANAAT



HARDINXVELD
aileen dameskledlng
dinsdag geslolen
vrijdag ~oopav6nd
zalerdag 101 17.00 uur geopend

EEN VOORBEELD
UIT DE OPVALLEND
MOOIE
NAJAARSCOLLECTIE.
DIE WIJ VOOR U
HEBBEN INGEKOCHT.

• • •

GELDIG
TOT
17

NOVEMBER

MEERKERK
dames - neren ;7.kinderkleding
dinsdagna 12.Wuur geslolen
vrljdag koopavon.9 '.
zalerdag loLlI.OO Our geopenq

Silll geeilaul
I

',.' ... ··ii
het leven. N()nc~~t ....,

Lekker losjes d?or . til. Dit jack ~IJV()()~'
Sp meL Een elgen s l. kombinatle met
be~ldV~ puur katoe~ I~ en ronde hals
een braek van geruhro~ .

ul\over van woVmo. 't~it 66k betaalbaar.
~~ons is deze sport

k
lVl
f
·89 .. pullover! 89,-.

Jackj239,-; Broe ... ,"




