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Wordt.gralis*~rs~r"id in Arneide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoorl, Goudriaan, Noordeloos,
Ho~rnaar, Ho~gblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hei· en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.

Eendorp aan de Zederikvierfjeest

:Feestwelk~~Meerkerk
MEERKERK~ Vanafvrijdagavond zal Meerl{erk~eer &elJeelinllet tekens~aan~ltnllet vijfjaarlljkse Oranjefestijn. Nadat vorigjllar
Ameideeh Ark¢1 voor schitterendefeestweken hadden gezorgdishet Ilu de bellrt voor Meerkerk om haarevenement niet ongemerkt aan
de streek te laten voorbijgaan, En daar beeft oranjevereniging Wilhelmina tot in de puntjes haar best worgedaan. EeIlbijzorider
attraktiefen &eyarieerd programm~biedt voor de inwoners van hetdorp aan de Zederikruimschoots de gelegenheid om betfeestgedruis '
tot in de uithoeken van deAlblasserwaard en de Vijtbeerenl!lndente laten weerklinken. .•. •.. . •.. . .. .•.. . '.
De orltDjever~IJi&ingislllflgzamerhandklaar met de voorbereidirigen, De straatverlichtingen zijn aarigebracht. Het lIIitwoord is nu aan de
bevolking ..• en aaithet ",eer natuurlijk.
De voorziUe( van oranjevereniging'Wilhelrnina, de
he~rM.., Hakkesteegt, is tevre~en over het verloop van
de organisatie... Deh'ulp .. van .~e vele inwoners: van
Meerkerk was. daafbiron?ntbeerlij~~""Je, hebt bijna
overal, je '_, .l11ens~I1 .. vo~r :nodig. ,Als oranjevereniging
PTobeer jealles,zo goed, moge:lijk'op,papier",te ,zett~n,

maar voor de uitvoering, heb je jelkens "weer, anderen
nodig. Nu, die hulp is van aile kahten gekomen", aldus
de heer Hakkesteegt. Een spe~iaal woord van dank wi!
hij" tech kwijt aan de gemeente, de technische dienst, de
rijkspolitie, de brandweer, de'EHBO en defamilie
Verhoef. Laatstgenoemde familie heeft opnieuw> de
hal aan de Burgemeester Sloblaan'voor de,aktiviteiten
beschikbaar ,gesteld; Hakkesteegt:, "Voordat we de, hal
konden inrichten, moesten we eerst ,ISO ton matenaal
tijdelijk' naar :,ren andere plaats, ;brengen.,,' Dat, bracht
nat~urlijk de nodige, werkzaamheden met, zic~, ~ee.
Maar ook hierin heeft de 'familieVerhoefons
nadrukkelijk" terzijde "gestaan", e'n 'daar',iijn"we, hen
bijzonder dan~baar voor. We kunnen de'bevol~ing nu
een 'schitterend onderkomen bieden met, een' "capa:
dteit van 1200 zitplaatsen,en dat is)och nietniks"~'

Professioneel
Hakkesteegt is'duidelijk trotS op 'zijn';',hal. En:beslist
nietonterecht Zeker bij wat minder goed weer biedt
de hal vele voordelen. Een van dezevoordelenis de
goede" acoustiek, die er indirekt ook' voor gezorgd
heeftdat ,~isschien weJ,het gr()(),tste eveneIll:nt van de
feestweek .:. hetoptreden van de Mastreechter Staar 
plaats kan vinden. Dit wereldberoemde mannenkoor
uit Maastricht ,hoopt -op Uite:rdag 8 september een
concert te geven in de ~al. Hakkesteegt: "Dirigent
Hennie Ramaykers -"an het koor; datvorig jaar haar
honderd jarig bestaan heeft gevierd, was zeer te
sprekenover,degeluidsweergave inAe hal. Endat nog
zonderde ele:ktronische apparatuur die straks, nog)n
d~ ,ruimte ,wprdt aangebracht. Hiervoor", peqben" we
spesiaal ,ee:n, bedrijf, uit Haarlemaange:trokken, dat
ook tijdeIls: de andere avonden voore~I1,_6ptil11aal

geluid'moet"gaan zorgen. Enkele:" avoIlden,:blijven"er
zelfs mensen" van het, bedrijr' gedurende,; de>.:"gehele
optredens aan de knoppen: zitten om de geluids
kwaliteit konsUlOt in de'gaten' te houden. 'Dus zeke'r
wat ditonderdeel hetreft hebben we, 'de:z:a.ak
behoorlijk professio'neel opgezet".

Weer Ameide " '" '"
Maar het optreden van het koor- dat onderandere
ook het wereldberoemde, podium, van_, ge" Wiener
Musikverein in Wenen heeftbetreden -isniet,het enige
dat de feestweek' in Meerketk te bieden heeft., Na de
openingovennorgenavond doorburgemeester T. den
Breejenis er direkt al een ballonnenwedStrijdvoor de

jeugd met aansluitend een, gezamenlijk ,optreden van
~uziekve'reniging'Etiphoniaen de '''christelijkege'':'
mengde ~,ngvereni~ing"" L?,oft den, Heer. Z<iterdag I
september' gaat',dan, ,om: negen 'uur de "allegorische,
Opl()Cht ,va~;"start,;"waarvoor""zo'n., vef:rtig aanmel~'
dingen binnen, .zijn:'Na,. :een..; rondrit·, door ··.Meerkerk
hoopt de: stoet via de Broekseweg koers te zetten naar

£en beeldvan desfeervolle verlichting .'

Ameide, om daa.r via de Paramasiebaan', en de
Molenstraat'om onge~eer halftw.aalf van. een
welverdiende pauze te gaan genieten..De rivaliserende
inwonersuit'.het stadje. aande Lek,krijg~n hierdoor
ruimschoots de·.gelegellheid Qmeens te,.kijken 'wat die
Meerkerkers~r. allemaal van' gebakken hebben·. Terug
gaat de optocht ,over de Lekdijk en de Zouwendijk;

's •.•. MiddagS 'zijn et· de traditionele touwtrekwed~~rijden.

vall,de .'., federatie .. ·Oranjevereniging~ll'."om ~e~'" kam~'

pi()e:ns,chap: van .. de Alblasserwaa,rd.. Naast acht
herenteams maken deze middag ook drie damesteams
hllu.opwachting op het terrein tussen 1e Gorinchem~e-:
straat en de Blommendaal. Tevensis er vanaf drieuur
eeil':' barbeque in de" tain'vall' 'de' Te~h.hisdhe Dienst;

georganiseetd door de pla'atselijke,.sla,gets.. ,De. dag
wordt besloten. met eeil oranjebal, waarbij, het Sunrise
Combo uit het land van H~usden en Altena de muziek
verzorgt.

Hocus· Pocus
Maandagavond is ,er een- specia~l1 programma, voor de



Ervaring opdoen betangrljk

PEP-plaatsenplan nu
ook in Zuid-HoIJana

GORIN~HEM' aet",' 'regiolll1S1 ,:" cO()i'(li~at~i,epurit
w~rkgelegeiIheid 'in G,()rinchem':: is momenteel bezig'
met..":het ontwikkelen' vali' het ,zogefla'amde PEP*
pbiatseilplan. Dit houdt, in dat, ,er na.-ar" plaa~~en ,: voo,r
jongeren in, het' bedrijfsleven ~ordt ,gezocht; <~aar ze
kimnen werken om'ervaring op, te dqen..

Er zijn inmiddels ai' plaatseIi beschikbaar, waar.
jongeren kunnen werken met behoud van; uitkering:
met: daarbij ,vaak een kleine vergoeding.; De' ervaring
heeft geleerd dat het voor het ,zelfvertrouwen ,van:
jeugdige werklozen beter, is om alvast, wat ,erVaring op
te doen in de praktijk. Daarnaast is' sollicitere'n ,naar
een ~echte' baan vanuit een' werksituatie' vaak meer
suksesvol'dan vanuit het aileen maar werkloos:zijn;

Deze en andere maatregelen' hebberi ,'tot ,'.de ,oprichting
geleid van een regio,nale :toetsingskom~issie" ~ie de
werkzaamheden beoordeel(' di~, ,'met, ,:beho~(f, van
uitkering mogen worden verricht. Inmiddels zijn ruim
30 plaatsen goedgeke~rd. '
BeIangstellenden kunnen koiltakt opnemen met
mevrouw L. Versluis, Sociale Dienst, Groenmarkt, I;
Gorinchem, telefoon 01830 - 3281-1, toestel 53'. Zij is
daar op. werkdagen iedere morgen van half negen tot
twaalf uur te bereiken.

Nieuwe brochure Vrijbaan

Boekhouding .
voor Werkprojecten

DEN HAAG -'- De vereniging' Vrijb,a~lIf:iri Den Haag
heeft de reeks van publikllties' voor, baa,nlozen
uitgebreid met een nieuwe 'brochure:' Boekhoudillg
voor werkprojecten. In deie :brochure wordt' staps
gewijs aangegeven hoe, mensen,- die werl<,za~m: zijn 'in
werklozenprojekten de i~){Qmsteri 'en uitgaven' OP' een
overzichtelijke wijze kunnen registreren.

De, reden vQ0r. het,uitgeven van deze publikatie,was',de
behoefte van 'in~ewerker( ':aan deze ,projekten om
'inzicht te' krijgen in de" financiele' stand,'van ,zaken, in
hun projekt. Behalve de stimulerende werking ,die er
van ,e~n' dergelijk inzicht uitgaat, wordt "een' zorg
·vuldig,.-, bijgehouden ,boekhouding (,lok bijzonder
gew,aardeenJ,door subsioiegevent

D~ broch~~~: ,kan, .~'ord~~, ,-b~~/el{; ': dQq~':';,~J~rmak;ng
va!1 f. 4,-,o/?:girw*ening- ~~: 7.~ ;724 I.n. v;,:J(rijb.aan te
Den 'Haag,::o: v;v. Brochufe' Boekhouding: .

kan worden. Om acht: bur' is eFd~)1,'-;h~( ()ptre~en van de
Mastreechter Staar, met 'OOk,Jlll ·v/.eer .~ansh,litend"ee'n
bal. Om elf llur tenslotte,wordt de:'feestweek:.;afgesloten
met"',~n grandioos vi.Jurw~rk van# het eilithd in het
Merwedekanaal. " .

i':~:~::Riv~lfieit;·:'i,,-,,): , ',~:, "''-~'!.' ,: :,,':::: ),'~
~~~~,~!!-, ~:~;y~t programma, -.: dat is d~idelij~,\',maa-I;, ni~t·
;:}?:r~rv.o,l; ;' zo verzekert de heer Hakkeste¢gti,,:: Daar IS

~ :sp~c,!aal ',op gelet. Er moet tijd over,zijn','om ~ens rustig
,,),,~",d09E __ ' T\1~rkerk" te slenteren en ,-te "genieten van 'de
:,,:';,:,aarigc;;brachte versieringen, vindt hiJ/,En dat ,er ook dit
":":,,>.jaar we~Lrets,moois uit de bus komt,is weI zeker. Het
::,-',"~,antal buurtverenigingen heeft-' :~n spektakulaire

'.. 'groei d00,rgemaakt, waardoor het,;,n~ extra spannend
is geworden' wie er met de eerste· plaats vandoor gaat.
Ook is door deze groei de:' rivaliteit tussen de
verschillende straten en buurten: :ert:Orm toegenomen
en dat is een gezonde zaak. De'-'vQorzitter: "Vijf jaar
geleden hadden we zes buurtverenigingen. Nu
ongeveer twintig, de buurtkomite's meegerekend. Dit
is gekomen door de opsplitsing van grote buurtver
enigingen, en natuurlijk d~Jof, de', bouW van nieuwe
huizen. De rivaliteit onder ..e1kaar heeft,. de pr:estatie
omhooggedreven .en .~at juich ik, natuurlijk .,va'£!, harte
toe!" , '
Behalve beoordelirigen, voar "de'~:stiiteri :.. :Zijil ,er-- b'ok
wedstrijden vooc·de. Illooiste, .w0te" tuin, \cI,e mooiste
kleine ,tuin ,em',,; de, mooiste', etalage·"uitgesehreven.,'Al.
deze' versieringen worden beoordeeld' door een jul)',
bestaande uit de heren D. Baro~""D." Goes en A.'
Berends, oud-burgemeester van Meerke~~.,

l\1eer~~rk" maakt, zic,h op voo~ op~,ieuw een spek
,,<ta~elS~uk. "Midc.t~l~ een ,uitsteken;~ :dniaiboek lijkt er
. ,:-,":nietsi,:mis ',te ,:~unnen gaa·n. I>~,~_<,:opbrengsten nit het

.:verpachten· ,van het Lunapark ,,~ dat ,; de' hele week
tegenover het gemeentehuis staat opgesteld - de
kaar:tver~oop en 'het verp!1chten yan d~ __eyenerpenten
verzorging moeten 'de" gemaakte--kosten, gaan dekken:
Maar daa'rove~.maakt, niemand ,zic_h,; npg ;zorgen." Een
~orp aa,n de Zederik v~e'r:t feest.· Ec~ffeest.. '

Verkeersmaatregelen
tijdens de feestweek

:lVI'~ER,KERK - In overleg met de Technische
Dielist'c'eri de Rijkspolitie heeft oranjevereni*
ging Wilhelmina besloten dat er-' tijdens de
feestweek van 18.00 uur tot 23.00 uur een
parkeerverbod geldt voor aile straten van
Meerkerk.

Mensen, die hun auto niet op doeltreffende
wijze van de,rijbaan kunnen verwijderen,'wordt
aangeraden om gebruik te maken van' het:,par~ <

keerterrein aan'de BlommendaaL ' ,
Verder is, er een ~nrichtingsverkeer' "afge,;.
kondigd tijdens deze uren voor het ,gehele
westen van de gemeente Meerkerk,~, .

ve,rschiUe~de, ,~nden . worden: " afgebeeld>, Via een
formulier kan geraden' worden 'welke, landen' dit zijn~

" VMiddags' staat ,U.nicef met'ee~:'kf.aam -in 'de~tuin', ,van,
de Technische Dienst bij de 'barbeque van' de slagers,
om artikelen van het kinderfonds te verkopen.

AktiViteiten
Unicef Meerkerk

,BlIfgerlijkestandMeerkerk.
Juli 1984

wat ciudere mensen georganiseerd; Maar' 'Ifefst d~ie
koren, - twee jeugdkoreJi__ en een ouderenkoor'~ hopen
de bejaarden op e'en g,eweldig .concert, te trakteren., 1'I"a
afl,9,op, ¥t1nfl~J;l,;,,~elang~tellendeli zich in bu',ssen >:rord
la,~~.9 .. tUdeI!,dotlr het verlichte dorp." " ~ """:;-;',.":,~
DU?-,sdagavond vindt er een Playbackfestival 'plaats,"
'WaE!-~p-ijj~.<iete deelnemer de kans krijgt om 'zijn'" of
'l1aat'-:s:ipiitikale' talent~n te tonen. Een deskul1dige
~l,_,uitmaken welke groep~ ,'zartger' of, ,zangeres
aaJimerkin'g:"komt ,voor ,een van de fraaie' geldprijzen.
E,r, \Vordt J. g,estr~de~l, in ,drie kategori,een, te" ,weten ,:de
Jage~ .. :, .sch09,lIeeftijef:: '~,e.:,:- mid~elba,re, ,~cho,oHeeftij~ ,',~e~
de jeu~<l.''-:.boYen de, :a,chtti~n: jaar.'" Fiier'naast. verzorgen":
~~ze- ,',: ayoricf--, mllziek.~ "',:~IJ,.' :',dansgroe-p de Kits" tiit,
Hoor;nil,~:r-.:':~n 'de, Meer!<-erkse' ,balletschool 'Papillon' elk
een.op'~red,C;:,n. ,,': ,.:" ',' '--,"",' 'c,~"',, ',--:,,~ ,~,;:' <';, .:'."":: '-",:,/
Het, Hocu~" Pocus Peter Groenij 'J~ugd Variete',':komV
de'j~~gd: een ,d,ag later vermaken' met een kostemke
show;';'Vanaf half drie is het dus,wee'r, lachen geblazen
vo.or ,de ,kleintjes 'met eventueel hun ouders.
's-=- Avena,S' 'is ,er: een gekostumeerd bal, met een prijs
voor,:de origineelste gehuurde en een prijs voor de
origineelste zelfgemaakte uitrusting. Ook worden, er
deze,~avond-, artikelen' voor Unicef per' opbod verkdcht
door notaris Do' Goes uit Molenaarsgraaf.
IJ.pnqerdag 6, september begint om acht ,uur -'s a~oJlds

het' groot amusementsprogramma met optredens van
verschiliende bekende artiesten, onder wie Saskia en
Serge, Mini en Maxi. Pierre Knoops en Riny van der
Lee. De Double Diamonds zullen aansluitend het bal
verzorgen.
Vrijdag 7 september kan de jeugd zich 'uitleven in een
popavond,' met:. als, hoogtepunteJi. driemaal::,een
optreden, van. de groep Drukw~rk. ", ,:.", :,',,' __,:';':'
Op' de laatste dag van de:feestweek is: er ,om tietr:,u",r een'
jongdierenkeuring' in, de <'Meerplaats,,:en een', hara
loopwedstrijd door de nieuwbouw. Vanaf twe,e uur
vindt er een groot waterballet plaat~ aan de Kleine
Ktj.n2;a1dijk, ;wain: 'het ',bekende' ',fiets 'rri' err ',in" wordt
gespeeld." Van tien ,tot ;taGhtig, , mag iedereen :,hieraan
nlee~oen", triits de"konditie !!-j)g,dermate goed is dilt een
eV~p.ttiele': duik' iiI he't ',water redelijkerwijs ,: overleefd

73e Fokveedag Hoomaar
HOORNAAR ..... Op 'zale,dag 6 oklobe' wordl in
Hooma,ar, de. :73e, ,Fokvee(Jag, ;gehouden, de, grootste
landbollwtentOonstelli.n'g' ,."ill )\iidden-Holland.: Jaar,;
lijks komeri:, (Iui.zend,ei( ,inens~ri,: naar het"kleine' dorpje,
(di~~t ,'bij, Gorinche~)""otiJ, dit grote' ~festijn mee',:~e

M'EERKERK ~'Het Unicef Komite Meerkerk houdt maken. ..
vi'a:naMf:vrijkdag eenEexpositie in'de hal van ,de Rabobank Ook .' dit' 'J.~/ :weei... staat-:. d'e~:ieuring,' van:rund~cr;"
~'" :eel'erk. ,r',worden',werken. getoond van .. , .' ',,' .. ''' . ". ," ""

mev:r:ouw L. van' de, ,Ham (poppen)" de, heer en ~ntra~l.:':Dat.: pro,g~a,h,lma-onde~~eel is <:Ie, h~9fdtrio,()t'
~'ev~«>-uw A.,de Gans(droogstukken),mevrouw s. va~ yan;dc;;' ,foJ(veed,ag.,,' ;,' \-- " , "''''''':'~' ': ,':<;__;~>'" :,':
de B.rihk (schilderijen), mevrou,w" W., van ,~e, Leeden Er:, ,zulle,n ,~eer" vel~, ,lionderdel1 stuks" kl~~e:'rund:vee,.,
(pentekeningen), de ..,he,er, H'.,'<van 'Lomwel' (houtsnij- voor :de: j~r);',;wo,~en::,ge;hracll,t;: 'yanzelfsp~ekeri(f':i5' er
wer~) en",'van:,leden van':<le klu~ ',Werk. ill :~itvoering, dit,: ;jaar.-,:",Q()k',')v~e~,~" :;de""jtiereru"Qarkt'>"_.';waarvoor
(houtbr~lUdwerk), allen 'w,o(machtig: in Me~r~erk;': :',':'" me~igmaa~,2:elfs:iriternatiot1ak'bdan~t~ll~ngJ)estaat..-

'., :',' ':', ; .• :, :,",':> ,',~, .... "" Sinds,'enkele!jaren is ookde,fokdag'yan:de',Shetland-,'
D~: e~p~~itie -'IS' gratis" t~.-",~ezic,~iigeri 'AJ~en~:'; 'de" ope::';' p'oriyfokve.~niging",·M~rkerk" en, ,'Omstrekerr aan, ,de
n:if}gSUfcnyan __de:,bank;: In de'"h~l" staat 'een ,btis w,aarin Hoornaarse l?okveedag ,verhonderi. Nu o?k:,. ::' ,:'-,eI1:,er,'is
bijdragen" voqr, het kinderfonds van de .verenigde sprake van· een jubileum: de)5e folcd~g:\I~rnle.':J?bn:y.~;,
~aties k~nnen worden gedeponeerd. Van de tentoon- Iiefhebbers.", ".' " "' ,:--;,, _', ' ',"" , ' ,_'"
gest~lde i'stukken worden op woensdagavond 4 Verder tientaIle~,:. attrakties: een overdekte ,jaarmarkt,
septerp.ber - 'tijdens het gekostumeerde, bal, - enkele een speciaal', paardennummer, kaas'tentoonstelling'
eX:empHlfen·'van~f negen uu~ per opbod verk~cht do,or diverse de'monstriIties', voorlichtirigSsuinds~ amuse.:.
notaris D. Goes uit 'MolenaarsgraaL De".'opbrengst' ment etc. -',
hiervan is voor, Unicef., ' . De:,.' fokveedag, "b'egii:It "5 'r(Iorg~ns :'om:: negen' u~r en'"
Op .I, sept~mber' nee~t: 'iJnicef de~i: ,aan d~: ~ilegoris,che ': '.- dini~ tot. onsevee,r vier 1.IlI! '~., mJdda~.,
optocht in Meerkerk met' 'ee'n wagen; waarop tien V~;;: ';~/orrn~~;es:' J.A.' 'v~~; Vur~n, leI.' 01838~lj29~

G~j,6reri:--':, .
31 __ 'i~H 1984:, 'te 9o-rinchern, Gerrit Jacob z'v ,A:" Ver
sluls~,:'en.-;A.C. van' Maurik, wonende 't~ Meer~erk,
Eikenhof9. . . .' .
Cell,uw,a: ,'; ,";
6: ..iyli',19~4.~ ,"van 'Bezooijen, 'Gerrit,' oUd,,--2?, ,jaiu\
wonend.e: te,' Lexmond en van der Grijn, Maaike Cor~

nelia, oud 22 jaar, wonende te Meerkerk. ,
13,JiJH 1-984:, Schep, Govert, oud 23 jaar, wonende:, te
Amsterdam' ,en Kon, Pietje Bastiaantje, oud: 24 jaar,
wonende te Amsterdam.
19 jil/; 1984:: 'van Dijk, Martin Gerard;" cud 27 jaar,
woriende te Meerkerk en Verbunt, Johanna Maria"
()uCI'26,jaar, wonende te Meerkerk:
20;:,.'ju/;',1984: Veen,' Jan, oud 50 jaar, wonende te
Leerbroek' ~n Rietveld. Neeltje, oud 48 jaar, wonende
t~:Hagestein,
OvededeiI
2~~jfi.l(19~4: dim Ouden ev den Besten, Maaike, oud 75
jaa,t';',wonende te Meerkerk, Pririses Marijkeweg 10.
J'o, julf:1984: te Gorinchem, Horden, Marinus, oud 65
j8a;r~",\\oi6nende 'te Meerkerk, Prinses Margrietstraat 16.
12::jitlL:J984: te, Gorinchem, de Jong, Pieter, oud 64
j~r?,'\\~bnende te Meerkerk, Gorinchemsestraat 78.
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VRIJDAG 31 AUGUSTUS WOENSDAG 5 SEPTEMBER
j9.30 uur:
20:30 uur:

Opening feestweek met ballonwedstrijd.
Optreden muziekvereniging 'Euphonia' en chr.
gem. zangvereniging"Looft den Heer'.

14.30 uur:

20.30 uur:

Kindefprogramma met 'Het Hocus Pocus Peter
Groenij Jeugd Variete'. Entree vrij.
Gecostumeerd Sal met uitreiking van prijzen.
Entree: vrij.

JOngdierel!dag-keuring il! de Meerplaats. "
:Hardloopwedstrijd door de nieuwbouw.
WATERSPELEN: :Fiets 'em d'r in' aan de Kleine
Kanaaldijk. ',,', ' , ..
Optreden van"tiet wereldberoemd 'mannimkoor de
Koninklijke 'Mastreechter Staar' uit ,Maastricht.
Dirigent: Hennie Ramaykers.,Entree:! 17',50. ','
Na afloop gezellig samenzijn m!'t bar il1deteesthal.

DONDERDAG 6 SEPTEMBER

ZATERDAG 8 SEPTEMBER

Grandioos Vuurwerk op het ~i1and inhet Me/we ,
kana!!1. ,,' , ' , ',',','. ", ,
Sluiting FeestWeekmet als motto: Tot over vijf

,,) ,jaar". '" ,

POPAVOND voor de jeugd met optreden van,:''de '
'. pqpulaire popgroep 'DRUKWERI<;'. Entree:! 12,50. "

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

20.00 uur: . GROOT AMUSEMENTSPROGRAMMA met op- '.
treden van bekende radio- en TV-artiesten, Saskill
en Serge, Frank en Mirella, Mini, en Maxi;'confereri-:
cier Pierre Knoops, Mister Walter, Les Bensons 'en
Riny v.d. Lee. Entree! 12,50. " ,

10.00 uur,:
10.00 ·uur:
'14.00 uur:

20.06 uur:

Grote aliegorische optocht.
TOUWTREKKEN om het .::::,
kampioenschap van de \ \
Alblasserwaard. ,
Plaats: terreintussen
Gorinchemsestraat
en Siommendaai.
Groot Oranjebal, entree:·vrij.

'09.00 uur:
15.00 uur:

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

, , ,'" ~lIe evenemenlen, vindenplaals; voor zover riielil1ders v~rmeld,inde hail van \re~hpefaan de Burg. Slabllllil1,waar
, , levens de gehele'week volop, niuzlek zal zijn; Slralen"luinen 'en elalages zullen Iljdens,de'feeslweek prachlig venichl: ,"

.zijn.,Voorts de gehelefeestweeklegimoller ~el g~meen!f!huis ~Il !lrool LUNAPARK mef,a.a. super-aulotilia':!, f1r~al~ ,"
",' ' mQlen,schl~ttenl, schulvensllel,kmde~molen e,nz. , • ."..'-:,:',

'n dorp
,. ,aan de

, Z~derik
,,,'viert'" *,,' tees\!*,;k",,',.'.,

*~
, 'EERKERKM



Gebr. van Tuyl
Nieuwe auto's
Gebruilde,'auto's
Aile r~paraties
Verkoop benzine
Ook voor uw
[.p.G.~instanatie

Garag~bedrijf,~howroom enspuilerij:
Nieuwe'Sleeg·48 - Tel. 04188' - 1216 - Herwijnen,

16,95',"
16,95
6,45

35,·

'ACHTER:'DE' HALT'E'.'
Kleil),e Kanaaj'c:jijk' " , '

TeuS'Jakobs, To!straat:6,~ Meerk,erk '
T~lefoon 01837,- 1414 '

per doodvan ,6 stuks.
,

Chateau Triquoire
A~C. Bordeaux ,.

495,

~l
5,§5:.,'

, per doos van 6 stuk~, . ," 3Q,,,:.·
EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL: '

HEINEKEN PIL~per'krat • 14,95
,', , ,'.,c;,,) '. -- ,".'.

SLlJTERIJ ; "

Jonge Hartevelt

J0t;lge Clarijn

Hochstadter Trappenoerg
Spatlaze, ,

per doos van 6 stuks •

Altdorpfer ',",', '
Trappenbe~gK'abi(1et ,

per doqs van astuks

Liebfraumilch a.BA

uw WARME BAKKER

GEBII~·'<G
, 'Gorinchemsesfraa

, ,DamS",

Opgelet:

Onder het motto· Boer. Bakker Brood(nodig) ,
rijden we mee in de' optocht.

',' Tijdens de rit:
voor de kinderen, een verrassing in brood!

Voor tussendoor:

Voor bif de koffie: ' i
; "--',' -,' .;",'" -'-,'"

, ,G~du~ende het oranjefeest, oranje tompoucen ,
" VIJF STUKS VOOR EENVlJFJE

"" ,-,.u-U)(;,,;,· ' ..

Kanee! vruchtensloffen inet e~riheerlijke vullingv~nkrenten,
'.rozijnen en:kaneel~pijs.' " '0'90'; ,

- :,., .'"1,, perst'uk



Prot~ tegen verlaging
··riolerifigssubSidie

ALBLASSERWAARD· - Het zUiveringsschap
Hollandse Eilanden en W31l"rden 'lleeft 'bij' de' staats,;,,'
sekretarissen , :,~all: ..Bin~el!lan~se Zaken': en Financieli
geprotesteerd,\ tegen ,:hun' ,voornemen te gaan snoeien
op de subsidie welke het Rijk geeft aan gemeenten die
riol~ringswerken. ":wW~n --, gaan ,;' uih'oeren in gebieden'
met bestaande .bebouwing waar' nog geen riolering
~~~we~ig i~._

De staatssekretarissen hebben ,'o'J:llangs aan de Tweede
Kamer laten weten, dat "zij in" het kader van een'
herve~deling,.van ,de, gel4en" ui,t h~t...Gemeentefonds van
plan 'zijn',' 'de" io~naainde'>: Verfijningsregeling Riot;
leringen aan te passen. ,. Op ':' b~sis van deze ver~:"
fJjningsregeling krijgen: ,:de\ ·gemeenten door het Rijk,
eeni' b,~drag,,;uitge~ee~d., per.: ~()I,ling. die op de riolering
wordt "aangesIO*n. De, staaissekretarissen willen dit
bedrag ,in 1~,85::~~t 25% ;e:~ ill. 19~6. met 50% yerlagen. "

De bew~e~ed~n '~an "de '~taatssekretarissen om tot"
deze maatregel te, kom,en, ,is ,d,at. er in het verleden
projekten zijn uitgevoerd waarbij sommige - vooral
grotere.:- gemeenten,meer.gel? ()p grond van genoemde
verfljningsregeling': :,'binnehkregen, dan deze projekten
hadden gekost. Dit soort projekten komen niet zo
vaak meer;"V~or,,'z09a.'t :de,g~meehten, die juist nu heJ
geld hard nodig,'heb?en. ~!1; er, zelf nog een vaak niet
onaanzienlijk bedrag" aa'n" moeten bijdragen, voor
hogere kosten koinen te staan.
Her -:i~:d';te vervlachten':,'dat" die" gemeenten zullen'
besluit~n om het aantal uit te voe,ren rioleringswerken

" ~'~li:~st~~£p.,:~--te:~::,g~~'H\__'~b,~petk~!l';, ;He~ wordt voor een!:'
gemeeriie d,an' immers, :ved te' duur om verspreid~:

li~geI)-p~" ge.b,ou;wen ~ op: )~eti: ;'riC!leringssysteem. aan te
sluiten/:,-".!' '4;,?,,:~t ': "',, " ".''' ',,'

E'~'::';~:~:,'kB:ri:.}W~ti:g~:~Jte:rr:'d~t -p'rede~YtlJff
de,"·: familie"'-"'Skledar "·'liit"·, Leetbroek"- "e'en" 'afgekri'a'pt
draadje weer oppakte. Met de grootste zorg werd in
e'en eigen werkplaats aan de wensen van de mensen
~oldaan. Dat was vijftig jaar geleden zo en zo is het nu
nog. AIleen riu onder een wat andere naam en in .een
wat ander dorp: Skledar en Brandwijk in Meerkerk.

Steenhouwerij Skledar en Brandwijk' 'is .. ee,n >,beddjf
anders dan alle andere. Het is vaak niet' het' irieest
vrolijke werk wat gedaan' moet worden, vaak onder
diet de mees,t .. vr()lijk~ : omstandigheden. Maar zo~Is

gezegd, het t·:: ~P~.~ ,;~, g~daan:.',~:"worden. De., .','heer.::,~ ,A'
Brandwijk is: ',zjch,',:,':daar ook: terdege' van '-'bewust.-'
Persootilijke begeleiding van de' 'klanten? staat bij hem
dan ook op een hoog plan. Hij en zijn vrouw doen er
cilles aan' om zoveeI.- mogelijk ,~ijko~stigheden van :.de,
familie over te nemen. Het' adverteren m,et,:de ,zin-':'Me'f
zorg en toewijding' is dan' oole' beslist meer'dan iomaai:. :.
een loze kreet. 1}.': ',\Brandwijk:,. "Het, "per~.o~mlUki
kontakt met een familfe :is erg b:elangfijk:omdat'·,iedere'
klant zijn eigen wensen heeft.., Het'"ku~nen inspe.len op
die wensen vereist een' :goe(;le,',,-,~men~etJP~g ',e,~" e~p'
flinke dosis mensenkenilis, die je door eriiaring op kan
qoen. Bijna ieder ,.idee:; ::is, :teger~woorclig,:;-realis~erb,!-?:r-i '
en dat is dan oak direkt· het,':enlge, waf; de :klant moet'
doen. De andere rompslomp.,- zoals hetregell:m;Y~~,,4~,

vergunning bij de gemeente, .en:, de 'plaa,t,sii:J-g y~nr;9~,,;-
steen - nemen wij allemaal van hel). ov~r .. Daar:>-,mogen"I'
'."e de familie niet mee"Ia.stig,yall,en..~ '"

50 jaar mo"umenienverzorging ........" ~ j

Skled~r eri Br~ndWijkkrijgtmeuwgebQuwi
~:JfE~'~i~~>7;",:_:'~~el-;~ ~e~1. bi'~~;,'gel~rlel! ~;ef~;~:::1~~,,~e~·,~~~'i'k~~~·_~~~':'b '.' :\ ~;, !'Zgn<Het zal, ~!eHUl_geda,chte,Q~,-;
ge,~~~f,~j~{.\a:an:~:~en niet onb'~rt,tiddeld., fall1i1i~lid,_,:-eeri" h9og~_eIJlaatsLpe~_so ,_',' °eri;_cwel. Zornaar,'opeens' was
de:"g~~cht~!'g~,~,9re,~,;-,,~,~,~,~~ ,gej:I~~k:st~e,9~::g~ma,~~( ..;,)Y,ii;,(w!(:~_~,:.'dit i~l~~'i_gek.~ i.s:__'!wee~:- niem~~~,_ Maar" h,et beeft
~~.~i~~~t}.t9,~:,:a~~de""g~~~~.~ c.~~.n,gs",,~IJIJ~~J,ij,~tj~s :_ir,~e:tt~t~~r: g~gaan~ rlln _- ,~O?~~~"Soms)~,~:~p,te~~~,~~;draadje
en:,J!E!~d:: d~Jra(~Jtie)~n_~ ,',e~1t an~er::,~a_II~~l 'yood_g~~~<;'¥ant.;~~:':~~nma:.at 01 behoefte bleef'bestaan. Steeds
m~f;;,n'te~~~m.':Wilde;een)moriument':op'\tle'laatste,'.fustplaats;,van: een ~ geliefd '

Milieuhygiene
Vit. eeh oogpunt- van mili~i,lhygiep.e is,:::' ,dit een

(}i:'onrustbatende::o,nt~i~keling: fieit,..'II\ilie.pbeleid-,.is er op
~'j)gerichf;:~:;zoV~I-:, .mogelijk te.,. 0 v,o..9k~o~~n;,., .dat;:'yeront~:

reinigde, "stoffen" in, het' ,.t#ili'e~~J':'",t~t~c,h,t,~ornen ..',Dit:
betekent "orider ,andere; dat er 'naat" .~oidt"ges~reefd

":,zo:~eel,moge~j~; ~~n.:-~ind te mak~n\,aan'-':'!9~ng~n'.,N~~
!afvalwa~er. I,n ..' ;oIwervlaktewater. '::.E)en;)"":QeJ*ngnJk
hulpmiddel "is' daarbij de aansluiting van eel}'

, ' ,", ," ,-- " --. :,',:Yi6£1)w:~mte "" o~,:\,:~e,q :.__.~~,q~jf.:-. ?P:__;,: qe~, __;g~~~.~rJ.~liJ~e
monume n-'(~~orden g~~~~k'("::E;~"-"~~~t~ nolermg. Het afvalwater van' dIe' wonmg of van dat

'vertege'flwQ'ofdigei;;',,',mijii-"'ihan en ik maken' de zaak dan bedrijf wordt dan, met langei' ongezuiverd, in· polder
kompleet." ~ __:sloten,,'.. lekre~.~ie,'Ya.t~r~:, ..:~,n,z. )~~~?p:~q'1.-"I11:aat~.~afgevoerd

;,> ;;:'iIaal>:;een~' ,..afV-alwat~czuive'ringsin'ti~fiting( i :.Da'a:'r,:'<,\Vordt
Nieuw gebouw . ,;:;".:-:: het afvalwater door een waters9hap of een' zlliVi;::riVgs
Maar.ook in, Meerkerk kon ui~.I>'J'e'iding en ve.tbe~ering. ,,~Gh(l.p, schoongemaakt en: verVolge'rs ,als '-yrijwel, ..sch{ji).~
niet uit1;llijven. ,Vlak voor p.et nClodkantoor was ,e,r e~.D: ';-- ,w~t~r:jn\,een ,grote. rivi~r' of ~en m,oot,"Jean,a~J .,geloosd..~;~,
gedeelte.' van de werf ingerich~ als 'showruimte','~;mallf:: ''AIs;''''~r :rog geen:.,<a:fY~~wat~,r~uiv~fi~gsil!richtingaan-:
clan)n:,de,. ope~tJ,H~ht. Vooral in de willter',e,nd~ij ',slec.ht ~etigi,:::j~.;,i word~;,"(als ~tij~elij~~,:',:~a,at.r~g~,l) __,.rli~t,:·:onge
weer voltleed i.;j1liii echter, nie(: Na .-y~rlodp :~:v,arv,:;,tijq; /i,.zuiv~tde;i;.:!,iool,water:,,':doOf, ~,ee'i1,:; ..wa:i~p~ ";'of;,.:,,zui':,~rings
kwamen er dan ook ideee~ oP:'tafel over'de,,'bflU\'y:Nair 'sch.ap',:g~Fran~g9.rteerd"naar ten' 'p~rt (,waar'loZi,ng in
een nieuw kantoor annex showza~J#Ile~, .c:laai~ovei1j ee~, '9PRfirY}i,~tewater. minder.' :;.S~had,~lijJ(' ,,::is. {. ,H,~,~,,,,':: meer,
woning voor de familie ~randWij~,,:::, p,~~'- he~r;; ;,llrim~~ ':': ':.'~bbllWe:ti er'- op ,de riolering. word~n:, aana:esloten, des
wijk: "In ooze hedrijfstak{ mo:et je "eeir goed,e. service. ' '.t~, 'beter ',:wordt de kwaliteit -'van, het iwater in sloot en
kunnen bieden. Daar hope? w~ door de bauW:~W~n.;~n/{i .gFf.'~>,.)'.~.,'.i
vaste showzaal beter aan :tege:moet te komen;; ije~<iS\r;"···· ' .. ,' .

I k · h bid kl d hi' . Vissooftentens oUe 00 III et e ang vall. ,.e,:" ant .__:at J rustlg,
ziJnideeen en wensen v09rz~chJ.~n zien,en met zijn' 'Allerlei vissooiten,. waterplaI1ten" .vogeJs~>,kik~e.rs! en;
keuze behoeft te bepalen alleen:aan.~e,hand.-van foto's. sahlJnaI1ders, qie:,:uit de' nedeilandse wate:ren'Jeken. te'
Daarnaast gaan we zelf boven ide' zaak wonen, dus als 7ijn ,;':,erd~e.nel"1, keren, weer, tenig., ~en:': katl ,:weer:; I!1et
we onverwacht bezoek krijgen: is eL ~ltiJ4, 'fe.l iemand ; ·:-::meer; i plezier: L'gaa'n 'zwemme'n ," in'- vaarteir-':en', ·meten, i
thuis' om te helpen. We moeten dag:;.eri ::nacfit 'pa-raat :,"::'~~arin geen'-"afyal~ate.r'.tn.:eer, wordt geloosd, en het vee1
zijn en dat is nu wat gema~kelijker." 'en. de lal1d1J,()uwgewassen' kunnen. weer, van water uit

, . de sloot worden voorzien.
Alles ielf In het gebied van bet zu.iYt:rings~chap,:'~ Hollfuidse:
Een goede service is daarom zi:> vanJ)~J~ng,9.gJ,d!1t het, Eilanden en.--.Waarden. dat het .zuidelijk~,.deel.. van. de;
ook een stuk reklame me~ zich meebrengt. .Mond op.. provincie, Zui~~Holland, besl~a~"",:ko~~,nj",,~rg(,:weel~
mond reklame .is. 'zeker bij dit;:'.:s6'orf'~ gevoelige" situaties van C verspreide ~9~nt)?eb,ouwi,ri.g voot;,',yan:
aangelegenheden van levensgroot belang. M~ar naast waaruit op· kleine polders]oten" afvalwater::·ov,iordt:
de griede naam van het bedrijLvoo:r ..waLhet/~e;,.~.eryice geloosd. Het zuiveringsschap heeft er dan, ook del
betreft (Brandwijk: "de klant is bij' ons nog ech(geen 'afgelopen jaren- bij- de ~eI?eenten' 'in:' het' gebied" OP!

SOjaar nummer") is' eeiC scherpe prijs natuurlijk ook een aangedrongen, zoveel mogelijk "gebo~"Y:~n~,,:(5,<:lP': de~
De naam Skledar is een bekende' ,op het gebied van de vereiste. En daar kan Skle:dar en 'Brandwijk' aardig: op riolering aan te sluiten. Gp" 1 .januari,' 1981-- waren:
grafmonumentenverzorging. Zoals gezegd begon inspelen omdat ze anes; zelf doen,.,)n ",de, eigen:';, ~~.590, ,woning~il: n,~ef ~ng~sl~ten (?P ..,d~ ri()l~fiI1g;'-orie;
vijftig jaar geleden een::lid van deze familie' m'et ,de werkplaa~s,~word~,:van:de. qlwe ;steen::,¢en,.vorm';geiaagd ': jaar later'was dit 'aantal'gedaald}p(?3.000. - '
uitvoering van het Yak. Dat ging lo door tot twaalf 'en die wordt netjes' gepolijst. Ook het ingraveren ,van 'B,ij :de"d,iyetse.. ge.m:e,enten Jigge.n;'plam;fen klaar om in de,
jaar geleden de heer Brandwijk, die met een de letters en· de plaatsing van de steen op,het:kerkhof kom,ende. drie jaar il"l.-,totaal.'~og'eeils'Q.~500"'~\,oningen:
nakomeling van de oude Skledar was getrouwd, de wordt doorhet bedrijf helemaal zelfgedaan. Op deze aan>fe sluiten.-)'Yanneer,:,.dtf vo()rn.e.mens<',.v'm d~ ,staats-,.
mak overnarl). De goede miain, die Skledar ·had manier lukt bet Skledar en Bnindwijk 'om zich niet uit sekreta:rissen Vlo'cden' 'doorgeze~>;,~l :'ec,yari': :al die':
opgebouwd, kon verder eer worden aangedaan. Het de markt te,prijzen; pla.m~eniw~a~chijnlijk,'y.'dl1ig, ~o't9~n,-~.~j~ge''(P.~r~:\ 1

'bedrijf bleef groeien waardoor'. ,eei"l: verhui7ing . naar Over twee".,ffi,cwriden is het!. da~ lOver: "d~ '~peni~g vaI('; Daaram ,- fieeft het -', zuiveringsS'chap" bij 'af' "5taats-'
lvl~.erlcerk noodzakelijk werd. Daai stcmden een eige'n het nie.uwe, ~ebouw aan :de r-Jijverheidsstraat, waar~ sekretarissen geprotesteerd tegen, de voorgenomen'
steenhouwerij, e~n'~.D:0od,kantoQr'en:i,40()Q 'm2 ..g~0~4.:,t?t:: :,':4,oor he( 'v'oor:,;,S,kledar en Brandwijk ,nog meer ai,S __ verl~g~J;1g __,van de.,:,:l.!it~ering", pp" basis van de ver-:
nun beschikking';,- Inmiddels we'rke.n';,er~dertien;menseii ''',:Yoorhe.en.'' rtll>gelijK :;.:vordt, d~ klanten een optimale ', __:,;,fJjningsre'g~li,lJg .. ·" >:,,5
in het bedrijf;-d~ ..heet ..en nlevrol1w Br~ndwijkrn~,ege:- pegelt:~ding',te,;~bie:de~;< Nog meer ais voorheen kun,nei"1 ,.',
rekend;.., .!\1evr6u~','R. Brandwijk: "Twee'jongens"zijn -- ~e heer.' en "me\lfo,uw Brandwijk- dan met zqrg \e~:r'
elke dag-::op pad ',niet de grote vrachtwagen, 'om stenen te toewijdin~. een ,.,heIpende hand ,bieden in situa:ties'
zetten, te repareren .of. graven te ontruimen. 'Oit laatste waarin dat<hard" rio'dig is. Maar, het blijft een bijzonden ,.
moet gebeuren wanneer er op een,' steen:, ',van 'een yak;: .. :Y-'l~,::~;';:' ,'-", , 't\:::.-",- '~"" .'"
familiegraf een, -',naam moet worden bijgegr:aveerd. HeLspreekwoord__ ,'de' reo. z'n do.o.:~" is de ander zijn
Daamaast lopen er tie~ hier op de werf en in de hal brood' komt hier weer eens nadrukkelij}(J.o.t.J~Y~p.,.

-



'+cassetterecorderl098.-
van 1099,-

voor 975.-

Commodore
, Home-Computer

VIC-84 " ~",

Qe f)'i'ei.i.we,',¢-q,m'hlOcior~,~'
,64 .if)' e,en,:p,ersonal com
pUler, klein in prijs doch
,grool in mogelijkheden,

, , ,Zijn 64Kbylegeheugen
'~kapaciteit , is:""" in d,8ze
klasse uniek~: -
Objeclen kunnen boven,
ol)der en '~bo{elkaar af
gebeeld worden"
Daarenboven zijn 256'
kleurencombinatfes '
mogelijk mel 16 grond-

-kl~tJren.", " . ,,' .' ':' :, ,:~ '- , ,',' ,; ': ',' ,,':':'
," ,P9()J· de CP/M*.;;.c9flJpalibilileil,worden de gebruiksmogelijkc

hede'n enorm've"fhiHn4',-:'" :',-:;,", "", : ,,,' ':: " .,. ,,': _,'
Hierdoor kunnen meer dap 20.0 verschill,ende,softwareprogram
ma's aangesproken worden, Naluurlijk is de CBM 64 ook een

, uitstekenpe:' ,spe'lcomputer; 'sr·, komt een :uitgezochte', reeks
spelprogramma's,

sfreetke"Fk

RECHTOP
zit u lekker voor een boe,k

En het

VOETENEIND
omhoog verjaagd demoeheid

Zo'n echte AUPINGKOMFORTABEL past ook
in UW bestaand of nieuw te kopen bed

•• MAAR DAN WEL VOORZIEN VAN DE JUisn
MATRAS

(Hebben' we ook!)
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I De gezamenlijke Meerkerkse Siagers I
m' ~

~ houdeh in de tuin achter het kantoor , ~
~ van de Technische Dienst te Meerkerk een a-
~ mro ~
~ cm m
~ ~
~ ~m ~

~ B'A"'R'BEQ'UE f::J -,,!: " ''', '\ ," :' ~",'~ ',: -- C"
~ ~
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1l op zaterdag 1 september ~m m
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~ mro ~
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~ ~
~ ~
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~ Tevens verzQrgt Jacobs van slijterij ~

I ~~~~~S~U.~~~~fo~~~~it,,; rrisdran~in dJv. I
~ soortenof ee'n glaasje pils. , ,.", " , ' a-
@ Ma~k van,deze gelegenheidgebrui~ oni in feesttend lil
.g Meerkerkeven te rusten. ~::J ," ",-, ,,," .,',J ,,-,".' ',,'< __, ' " "', -- -,' ~ C"I .,' ,'< ',' , ,f
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~ . Oogst-fruit corso in Tiel

cBetuwSe,~~':,kl~Uren

TIEL -,De Stichting' Vierstromenland in Tiel heeft'
ook 'dit jaar' VilD zaterdag 1 september tot 'en met
zondag 9 september een corsoweek georgani~eerd, met
als hoogtepunt het grootste oogst-fruit corso 'op
zaterdag 8 september. Verder zijn er deze hele week
een twintigtal geur~ en kleurrijke fruitmozai'ken ",te
bewonderen, die door. de bevolking tegen de .oevers
van de stadsgrachten zijn aangebracht., 's Avonds zijn
deze mozaiken feestelijk verlicht, waardoor er. e'en
pra~tig, kl~uren~pe~, oqts~~t":,JI~b~lv~,.\deze imozai'ken
wordt het' "'geheel' ·t,;'OnIlijSf ':}mef'1 muzikale shmvs,
koopavonden en marktverkOop in de wi,nkelstraten
van Tiel.

Het oogst-fruit corso, dat voor de 24e keer' wordt
gehouden, belooft ook dit jaar een pfesentatie van
kllmr- en geurrijke produkten van Nederlandse bodem
te worden.'Zowel in Europa als inde rest van-de wereld
is dit een volstrekt',uniek gebeuren. De zestien
praalwagens worden .tijdeiu; de optocht door een
afgesloten parcours bijgestaan door showbands "en
'Oldtimers, ,De wage~s zullen na afloop van het corso
van half zes tot half elf en zondags van tien uur tot h(ilf
vijf in de grote veiling van Tiel en omstreken nog eeris
rustig teo bewol1deren ,zijn. Van dichtbij kan men d~n
de kunst'zinnige, uitvoering "an, lie,,,, pl<ikke:rs,; "-en
ontwer~rs~,l5eldicl(en, >~ ~~ c.. '. ;~:,;. :,;~';, ;< .. ,>.;,. ~: '-"..'..,;; ,"'-', '.:::,
Ee~ ,~agje'~',TiH,"is" een: 'dagje?' uil': "i~:"'d~: :':fgAtttiiri'~ ~~n
Nederland; 'een' dagj~: te gast i~, het centrum van.'de

.- Betuwe~ '" '

Nieuwe leden, zijn. van ,harte .we.lkom bi~ IJsspoit-
vereniging Alblasserwaard ' <

Indien ook UW k~nd', graag wi!" leren schaatsen of
, '"". ., ,,'" . .." ..,. , ' interesse, heeft om de sch,¥!-'$~p{)rt .;,~ekeIijks te'<: ." ,';:'':-:':i;:' ,<:::,:> ::' \"':'-',. "\:';c:,<::.<'.'" "'tr~in~~;.:vAriktoewerken naar ~en ge\Vicht van 750: beoefenen, neemt:.~ dan 'eensk~~'~:kt>1l': ITle:t, een va,n

Ameide/Tienhoven steeds projessioneler kilo. Dat moe! mogelijk zijn", aldus de enthousiaste ~ de begeleidsters: ~ . . ,~ ,

T
:';". 'kk"''-''''':::- "--'h''-':b~;-- '.'::. ' cQach. ' ' '., Mevrouw ,W','t', Lam ,. van,,':'i\.r.k:~],":'.f\~,~~.t~I';'eld 9,Ollwtre ers e· ben ~~ Behal~e voor de heren _ en de jeugd natuurli;k _ is er Ameide, tel. 01836 - 2423. ,.~"c',· , ~ .:>~

, , ' ' " ,tyleyrouw-, L.,.-yan" :Ooom/;'/0Jonk~:,:AaksterV,eld 76,
tweed~i'sPOnso~< ~~n.4iet~: ,~fs~"li~~·\v,:~u~~n·,'~~~~~~~e~~~t~J~~:t.-~.~'~< 'r,.,,;.~Am~i~e, tel. ,ma36.,~"1~98 .."."",,, ,;.."., ,.,';""" , >',

',' , , ' : ' , vp~dq~nde.,,:,d~~llf.e~~ste~s: kan ,.,9:~~,' ,binilen~ql1 ,~.a,n, ,trep. Zij" ':kiI~h~n u aIle informatie geven :die .u wenst,
,AM,EIDK:;...:., ':De',: t6hwt'rekv~reniging,:; )N'hleide/Tien:."', 'sterk:' dame·s'~,achtttlI-::.word,en';gewerkt :"Belairgsteneri~": :,:';.i.m3(1r':~k<');".,,:wachhd:an,'niet-JQ...:het:-. w~t.er:--'~w.or,'d~:'maar
'~oven mag zich opnieuw, verheugen in de:steun van'een den: kU:nnen~ zich opgeven bij de voorzitfer van de' :infoI:meer. nogd~ze:;week!! ". . " ',.;, .'", ','
sponsor. Nadat het Wallen van Ameide;~e:.p'I.oeg vlak vereniging, Waut:.0Lakerveld, Fransestraat Ameide; Oak voor de' Qudere j6ugd ,en de' volW~~$,erien is,,er
na de-<:Iprichting aLvoorz.~el1:,i~a~.;-~~n,-shittjes,,:::heeft:llu fel>'O f836.:..:::'1 983> " .'~ .. ' ", ' ", ',' - gelegenheid', ,()m,:,.wekelij~s,":"te:"':',schaats:en',--en weI,op

~~~~-:;:::~~org~~~~d::Kk~~~ii~i~e,: ::::eva:'~d~ :,;' :?£§iJ'; =~~~1j3~~~~:1iei~h~~ci~rd~~~~~~~~h:~ts~i{e~~jr~~
schitter.eri<,le outfit:zijn ook'de 'ptestaties van'de'ploeg , .", . '"," ",',' '" ., , . binnen .de - IJssportverenigihg Alblasserwaatd ook
omhoog gesehoten. Was het uitgangspunt aan het CDA-reis ,Meerkerk mogelijkheden zijn om het kunstrijden te beoefenen.
begin van de::kompetitie _ de eerste voor Ameide/Tieri- ' Ook, aan de rekreant die onper leiding ,zijn rondjes wil
hoven - nog 'een vijfde plaats in de eindklassering~' nu' ,. ~ ,'. --, ,\ .'. ,., :', , ..' / ": ..." ", .., : .'", '> ,. ':'- ,'.. - '. , rijden is gerlacht, ,
qenkt men seriel,ls aan e~n derde plaats.' '~~~d~:~~K~;t'~~~~~r:.~~fdj~~~fij~e~~~j~~.~~~~: /nfarmatie over het hardrijden wardt u graag gegeven

. door de heer L Versteeg, Pauwtjesmolen 2/, Hardinx-
Maar die krijgeu."d€(:,.mannetjesputters beslist liiet reisdoel is Kootwijk, waar om negen uur koffie wordt veld. tel. 01846 _5294.
kado, Er mbet k~~I'l~rd .,getraind ,,\yorgen,.- 01l1' d~.; gedronken' In restaurant De Paalhoeve. Aansluitend • _
prestaties in de. lift t~:houcten. __,,:wat).rvqpral op kondi~ie.\ :Jl~~t()p is er een paardentramtocht georganiseerd langs
worden heel wat:puntjes, binne,n' gehciald.:,.onlangs.-nog Nederlands grootste zandverstuiving met bij terug":
hebben drie leden,.yan d~ ·,yereniging;, 'Rl,nie\',,:zwe~re;~:'" ;'I5..omst'een uitgebreide koffietafel. "", ,, __
Cees den Braven en'piSk',',Schrijversbof, een:trai,i.U~.~~,:- ':;#/}vliddags staat er een bezoek aan he{\i~~l1e~(.,
~alg ontworpen, w~i:lT;,:' me.Ilig··__ iouwtrekcoach\in:'.'.de~ gere,s,t:uire~rde paleis Het Loo op het programinatmet"
streek jaloers op is. B9yen' }Ir~~ galg is:,'eeJ.l'katrol 'een't.h~epauze in hotel Bloemink in Apeldoorn.
bevestigcl, waardoor een: tQ~YJ,.,; loopt ,met ':aa.1ffoe 'ehe'," /s <, Av~'nds is. ,er ten, slott~.__ ,een 1..bar~equ,~ ,..in ,rekre- .
kant acht fanatieke touwtrekkers"eri ,.aan de,:: and,ere:) .';atiecentrum De Gase 'ih--Hoeiiderloo."" : "
kant (er,recht onder) een gev,;i,¢ht:van'-nu,nog'zo'n:'40()';' ,,,,,,.,,,,.,,,,, ." , ..
leilo. Coach Henny Mesker:"t~e,t di~, apparaat 'kan '--iJ·::j~'~;;t zich voor :dit.'-rei~)~"bpieve;'-':j)ij "w.."d~;; Leellw;
,speciaal op de looptechniek wor(Ien.,g~t.rain,d .en dat is Prinses Marijkeweg 29. Het vertrek 29 september is 8
voor ons erg belangrijk. Als de jOn8en(~ontiI:lU blijven uur 's morgens bij het gemeentehuis.

, Oudere mens dupe van ~o~~;~i~em~~k;i~~n;~~ereh~~ed/~~:~~i~;v~~~~~~ Schaatsen!!! ~
mOet op elkaar af:ges~temde .centra. ~ Wie denkt ,dam- nu a1aan?. .. _.. _ In -gen~~I11c1e 'N9ta yan het Ministerie worden ,'-een .. - " ..

hul I
· aa;l1ta~_ suggesties -gedaan en d~ instanties, die. bij de ." ..!\._~_~·I.J?E. '-:_ .Ni~_ma-t:t(f foch '~ker? De zo~_ schijnt nog':,.,., :,_,: (' ,pve.. ~rung--l }?u~er~nzorg zijn betrokker.l is gevraagd 'hierop te ,;:-el_k_~:.d~g;" ~~P ,genjet:',eivllP: zovee) als dat mogelijk is.

4-'MEID-E-~(:-~ne ~~~~;e"~~~s::~e-ll~ch:i:de dupk-v~~-h~r; ib~~~r:n'voor eeo aanUtI insteliingeil iii deze regie '~:'~r~~:lIe:~~ b~:ur::t~::r :;en:nun:~~~,a~:n ve;:
,niet voldoende op elkaar ,afgestemd zijo. ,van hulP'"'-" aa'illeiding·, g~~e,est am de tafel te gaan zitten am te 6efbebbers van de schaatssport. Oak de schaats-
verlening vanuit diverse in~als~()eken.: '.' .. " ,,,' -' ' bez~en welke.~"mogelijkheden er hier zijn, vere~ginge ..."z~len':::\Ve¢r aktief worden.
Da.! is een e,erste kon~llJ~ie,,;;.yan' een ~e.g4J,,'dit ja~f' Uir: dit- oYerl¢g~'·:'is' een Werkgroep geformeerd; waarin BeSt~ur 6n" ~e{i~~i~kerS van de IJSSPORTVER
ingestelde WerkgroeJl' F.I~~~rend ,Ouderenbeleid AI· zijn opgenomen vertegenwoordigers van de kruis-
blasserwaard-oost en :Vijilleerenla'nden 'a.ls:' re'aif.tie op verenigingen, stichtingen voor maatschappelijke ENIGIN,G, ALBLAS,SERWAARD zijn reeds druk

d h M·• .', -- WI·· V k'" bezig met' de voorbereidingen am aile led'en straks
een oor et mlSt~rl,e, :'.va,n,:'" e zg~.; >.:01 .sgezond- die!1stverlelling. het RIAGG, verpleegtehuizen, maat- k]a' d h rt
h 'd Cit' "t b tit N t -'- Fla' k" d 'h ''Ok k' k h' . we~r t~,. pnnen"",.t.en·.gemetenvan esc aatsspo ,eI en u uur ;111 ge r~c, e;i.',-, O~ti':'" ,n eren sc appeIJ wer, zIe en UIzen. verzorgmgscentra, AIs.k<,mirIg:Wiritet·,.?:i~h van zijn beste kant heeft laten
Bejaardenbeleid. .:", ""<~::c;,/·:· ;~.., '<,,:'~':;"<' . :' "iridiCiltiekommissies, gecoordineerd bejaardenWerk en zien en J"ong en oud.g~chaatst beeft op natuurijs, dan

'Wat behelst deze Nota en'wat'is f1ankeren'dbel'aa'r'den": ';;overlegorgaao'~'hul'sartsen, ,.' " . -- zijn,er vaak vele:kinder,en·die,',zoveel plezier badden op
beleid eigenlijk? ' ----..' ,.' ., .. _, ':' ::De','Werkgroep.staat onder, leiding van mevrouw'dr.' de schaats dat zij graag lid willen worden van ee'n
De laatstejaren,zieh"we steeds: nlter.:dat,'6uderen liever'" J.L-~ __ ,:, Groeneveld.,'; geneeskundig direkteur van Ver- vereniging, om .zich in deze tak van sport verder te

1 ,'r·k th· br· -, .. d h "pleeghuis' 't Nieuwe Gasthuis in Gorinchem en heeft bekwatrieh. > ' ,

zoo at:lg":.moge1J Ul~",· ,IJ,ven:.~, wonen' 10 e un otllangseen eerste,reaktie het licht doen zien onder·de f'
'vertrouwde 0I!lgeving";,'.~Nvt~."worden opgenomen in titeL,~f\ls:'doeryoorogen 't welzijn van auderen". Het :,'tIet':'·is,:::;v~n;',',~e!aI1&:;'O,I11Jreeds op jeugdige' lee tIjd te
een, verzorgingscentrum,:":"dah',':'.:weJ-:.:':verpleeghuis, hoe gaat.. hierfu.,,' om een inventarisatie van bestaande, en 'beginnen,,:/,':mer ;,'schaatsenrijden. Hiertoe bestaat
goed'.:,d$.\ye,rzoroing,daar..ookjs.' , el"k h .. h . d~ gelukkig ook de mogeliJ'kheid Kinderen van 7-12 J·aar

, ..- ..",: __ ., .b', . -- ",:,",' w,ens,u'.geac te,vooID.emngen op etterremvan.:',e,:: --, ,." "",-,',.:.", ,,,,,. '''', ,....,.. ~."Het" __t<>;".tan~';:)!logeIijk 'op,',,·iichzelf blijven Wonen iS
d
"',. " : .kunneri gedurende' het: 'schaa'tsseizoen (half oktober -

echte("aa~::;,aJ.lee,~;,.maar, mogelijk; wanneer er bepaalde o'u erenzorg., ',. ,'>. ':',j.', __ ,,.half Iltaart,) :~ekelijks ~chaatsen oP. de kunstijsbaan in
voorzieninge'n" ..zijll.:' ,in- de' vorm van bejaardenhulp, Met h~t maken, van ·deze :'inventarisatie'is de. doel.-.' ';::.Utt~l1t; ;'---OQ~,'-',:dit;j~r) zijli er.,,!\~l~er \'..1* jongens en

l··d . _. f d hI st.elling'van'de' Werkgroep evenwel niet vervuld~ Haar .., A'·d T· h M k k
maa tlJ voorzlemng .. 0 an ere vormen van u pver;-" belangrijkste', taak ziet zii in het, opheffen"' van';, welsJes U1t"o,a.. ,..,glel"e '>:"" ,len, ()yen;,. eer er -
tening. ' " ,'Lexmond :. Nieuwp¢hrt5 <.. Hardihxveld en Giessen-

~::r~nk~;~w~:~ i~o~~: ~=~~~:e~~dd~pb::~~ir~o~:~ ~~:;:::e o~~e~i~s ~~ ~ t~rei~e~i~g ~~~:':f~ t~~~g;e;ln.7ate[dagJRiddagcmetde 'schaatsbus' naar
verzorgingscentrum te beperken tot gevallen van ",er",&oep, .,za-',a vee ver ter kunnen:'.-woren Deze ."ki.tl~e,r:e,~,:,."worden groepsgewijs begeleid en
uiterste ,'noodzaa,k; Op ,,'deze ,maniet' 'wordt de' riu wanneer:. hestaande voorzieningen· op, elkaar kunnen 'getraind'''dooi een' van de zes begeleiders(sters).
eenmaal beperkt "beschikbare" ruiinte in:; deze ~ centra _worden, afgestemd en dat zal voor een 'groot gedeelte Voor, de "'.-' allerkleinsten gaat het leren schaatsen
ingenomen'", door::.-:de ouderen, vnor,' wie dit, echt bereikt, ,kurinen worden door samenwerking tussen de spelenderwijs, terwijI de oudere kinderen reeds een
noodzakelijk is. ' '" diye~e' organis'aties, die op dit terrein werkzaam' zijn. meer 'gerichte training krijgen voor het hardrijden.
Enerzijds dus de behoefte aan veizorging thuis, Op' 'deze: manier hoopt ,men de,otidere medemens in Aan bet eind' van :elk ,seizo,en rkunnen er schaats
anderzijds. de beperkte financiele middelen 'om ,de staat",.#~., stellen zolang als :dat mogelijk is··thuis de proeven worden arg~legd, ~n.:)~#Il.",Ij1~,~', een diploma
noodzakelijb~;,V~~~ot"ging--thuis te kunnen geven, 'verzorging te kunnen geven, die noodzakelijk is.. behalen. Deze. proeven" 'yariereJ1 jill";'," moeilijkheids-
De,: ,yraag :j,~ i.-dap: ,.~oe ,d~,: bestaande voorzieningen zo Het :s'e~re(driaat van de 'Werkgroep. is ,g-evestlgd:. tel' faktor en afstand, '" I', ' '.

geed c}l1ogeHJk. "klmnen,.' worde,I!, "afges~emd, op de "gemeentesekretarie van Naardelaas en vaar nadere
daaraan' 'bestiande behoefte. Daarbij wordt direkt de injcJrrndiie 'kun( u kantakt ppnemen met haar sekre-.
vraag betrokken in boeverre de' in verzorgingscentra taris'mr. Arie Slob, tel. q/838 - /844.



.FEESTIN:MEERKERK··· .
\ 0

:rtOED'>EN" . .
"'--- CA··'ItIlEDKOOPII'AL

9'pr!ii6hl;lmSesfraat35 - Meerkerk.
HOGE't<WAl.IJEIT - RUIME SORTERIr-,lG



SILVER REED
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Juli 1984

5 jaar
Mack Country Festival

}>te Abcoude
. ,,,, ',.";,,, '. ," I'

25./411i /984: Spek, Lijsje(25 jan..08) wonende te
Tienhoven. lekdijk 44 overleden te Utrecht.

kwame,"."yoetball!;.n,..?E(,J~egint"echt teamverband.. in. teo -
komen! " . " "':\'
Tach blijft,·4ertien speels(ers'~n beetje weinig am echt
iedere week van een voltallig team verzekerd, te zijn.

.Damesteamv.v. Ameide begint.

kompetitievoetbal
AMEIDE - 'Het in febr~~ri opge~ichte d~mesvoetbai--'-
in: Ameide lijkt'l1ll eeht van.', de ,grond te zijn.-gekomen. Enkde nieuwe speelsters lOll de basis aarimerke1ijlt:'i, -"q~~~~~~-::,>::"-,,, : i ,,>_,;,>:','i;~;(N.. ;·\~/" "'-- -\i", '-rr·:.:" '
Begonnen, ,met drie rn_~isjes, OR de' eerste. _t~aini~gs~ verbre~en en _.ctat is _ook. podig amdat som~ige meisjes ~~~~~.I~~~~~~~~~~~ik~eJ~~t i~rh~~e~'I3~oodhorst
avonden,,, ~eeft:_,,:trai,~er J~~I'~r~,-.S(r~!'!.fk.~r){,-~nu __re,,~_:;, ..13ih J;iJerd~g~""va~ak werken -of Qok nog lid zijiL"v~,fl een 21 juli /984:. Blok.,<::~jeternella Maria dv A.B. Blok .:
vSlSte,aam#e~,~,i_~~eq ~p,; ~Jh~Jij~tje,-~ta~.;.r' ?;~~;;::.;' -\,':~'J'j~:~J?"i ,:.~r((j,ere< ;y~reniging. Daarnaast kunnen er ,:::pati.l1irIijk':~"'" Vuurens. Sp~~hoven I. '

---"""------....;..----

'ABCOUDE - Op zondag 2 september"a.s. zal er door
'de Ma~Canklub al weer voor de Se keer een country-,
en truckCestival te AbCoude worden georganiseerd.:
Dit festiyal wat in de chauffeurskringen goed bekendi
s.faat, is' al ,een jaarlijks gebeuren geworden, waar vee);
Mack' Canklubleden uaar uitkijken.

Oit lijkt een ~~»llr;;:,;kiap\\iit~iing;bj}rit-' ::.; v6oiJi,hetf f:·ri;liij~i ~f~~'wngen of bles$u~~ komen. Gelukkig heeft Zo wordt er de mooiste MACK' van Nederland en:
I}-teedraaien in kornpetitieverbattd .L~ o~~,:": tri~i~j~s,', :::;perard de beschikking ov~r enkele meisjes die in geval Belgie verkozen. en ook een verkiezing. van de andere
zeggen wei eens af - maar;Joch,:.heeJt;J!:l,;:t best,u,1,i.r:,yari:!,ge;', .::/ y~n nood wei zo af en to~ eett keer mee kunnen doen, merken ontbreekt er nooit. Op dit festival korn je
v.v. besloten om de stap te wagen. De dames 'zeit ziju.· waardoor hij tot nu toe;geeh enkeJe wedstrijd heeft ,MACK's tegen, 'diej~ ~~,i~ig z.iet""erzijn:,,~.n aantall
razend enthousiast over dit voornemen en Gerard hoeven afte zeggen. ' «,jh' A>'!:,J',:":' bedrijven,die('vaak ,in het,'bliitenlari.d1 ··zitt~rr>en maar;
~treefkerk niyt rpjnde~. , ., . '''. " ;,:j'Echt, niet,l'qw' zelqen ::,jr1 :",N~d~rland:-, Yo~ig jaar kwam', het bedrijf;

Waar and,ere~·'~~.et'bal~e;e~'ig'inge~"inde streek al v~e( " Tach, blijft' Gerard hopen:~ op ;enkele nieuwe'leden. "Ik ~g~:deuit~~~~ae~e'ni~~~ m~h·r' .~:~st ~i~:~~bo~~:~!
¢.crder mee begonnen, bleek in Ameide pas in 1984 van weet zeker dat veel mei~je~'lJPfde wip zitten; weI ofniet kwamen..Dus als je van trucks haud·is het·de moeite:
qe" wond .. t~,. k.u,~nell .k(}l11;ell.· ..E~kf;* ,a~tiev~ J11eisJes ~~~_n:;y()~t,~a,II~,I1.:,:Y?qLtti,~J mei,sj,~,~"~Lh,~t.aI.t.ij~,,,!pgg~!,ijk, ,waard-"'om""'naar- ,Abcoude·,,·te komen op"'zondag" 2'
Degoilnen' Begin' dit jaar met' 'een''''schaduw-Iederiwerf':' om eens, een tralOmgsavond bij te wonen, geheel
aktie;"""die __ ':'ongeve.er.:" twintig,.' namen· 'opleverde;" In: vrijblijvend',;:uiteraard~'--Ook- heeft' her"vo'etbal de n'aam ,~ __ ,.september.
s~menwerking met, de v.v. werd kort hie,rop eert ontzettend hard'en ruw teizijnl Dat is vaal<: ook wei zo,
Y;oorlichtingsavond".__ge.organi~e;erd in de eigeIl ' kantine 'maar dat geldt beslist niet vopr het darnesvoetbaJ. Bij
J1let achttien belang~tellende? .. ,Een aardig' t>egin, ,?O ons, .. ~J.1 er v~.I .__ minde[ overtredingen. dart, in de
~erd alo.!I1.,,,gedach!'1'; G~.ratd,:; ~tr.t~fke!:k :;."bl~.~,l( :,;J~,e,~id'~'}f ~!;;~sHiJlen :;Ai~.:::"tl~ T.V-.1 on~ voorschotelt. Dit ~iI",
qm de dam#s'--'ron,~,~t;;zij'~,ih?e9¢de~'eiriei.t;~y¢o'r*Q;t~,r,,~itr~i: ~fl,(,u~flijk"',~JEt}.i~~ggen, da~ er- :;nooit iets ,,9~beurt. ,macle"" ,
tftliningen:' 'en' 'wedSiHjdbegeleiding't,hetrof;:' En:~~ i(r giilgt'~;' net': >j's ;, niet" 'io:' 'dli't rrioeders: iich: ,:zaterdagsmorgens;"
net damesvoetbal aarzelend '(an start. ,., }mgerust moeten maken ,over de tef':'gkeer van hurl""

~O~r:i~~~;g van het jaar b',~:Jk.\iar·(i~~t!~i~j~t":~;~~~i'~':;~3~a~:1:'v~~u:enG~~~dtJ~refe~~k~~:~re:~e~~a~~~~
, hij zelfs vast van plan om, een, sponsor te zoeken voor

enthousiast m~ak;ten. ,Regelmatig ",.kw.a~e.Jl er.,~.c~t)l .., Ifi lEd ., 1 . k ..
qege~ speelstt,1~;QP;lft~~~y~ri]:~ng~~,9~'~.!.:~IW~<ar, ')¥~:td~',~~. ,!:__ ~:ZIJn'-;,e tel./-} Ih ,) at zou e~n vpor oplge roon op zlJn
f~natIek werR ;VaI,H!~maakJ; Gerard,- Str:e~fkerk:;--,~De "'.:YeJe,;.,vel~:',)v.er,~,:Voor het dame~voetbal zijn.
ri;1eisjes. nemen eC,ht. ",at van, je aan, omdat z~-'" zo ";'G~t;~ind '~:6;d;~ er elke w~enjdagavond van zeven tot
1iuzond~r enth()l1,s!~s~j'Zijn",";Z~", h.~bben"er,:'-, e,~ht ;zi~:)~';"l,;:n '~l!.c:ht/:p.u.r ..,~o1? spartpark :Meihaven. Hei kampetitie
d'at is' te mer~~~,,'~;i,rtW{I.~Hh~:e~'~ties~':"!·.I?ie.:':g~,~~1-';m~t ~~'vde.tb~t:-.yfndt zaterdags iplaats. a/tijd om half elf.
sprongen omhobg. Daf""vieJ:' zelfs de' trilinster' van "ihlichUngen bij Gerard \ Stl'eefkerk, De Geer II.
H,oornaar op, ."c,,toen. we:, daar voor de :jweede keer te/eloon .01836 M /887. ' ,

i· . .' '\ -' ,',r"", .. ,,:'.,<", __,-"5.", ,,' ./i',"", ",}, ;',:, :-;ti,y!" ",;C ".,\ ,:.-., !/(; ;~, .':'" ,,'. ,'V")-,·,, ~



. AUTO DE RUYTER MEERKERK B.V.
. Burg. Sioblaan' 1- 4231 AA Meerkerk - T\l1.01837-1·315·

, , , • _, • ". • _., .,: •••• , •• _ _ v

.feestweekaanbieding van:
ltlmBseptembera.s.: ..

i':,',' , , ' , ' '. " _.' ",,; - :',

De kopij voor de Wegwijzer kunt uinleveren, bil'·

DESNUFFELTIEK . .
. Dorpsstra~t 3 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1700. ". '. ." . .. . .

L- -'----'-_---:_---:__~

Tele/oon 01837 - 1466

t.'· '

SIGARENMAGAZIJN, '.', .

8.,LAKERVEtD. ""- "',

.. 31 aug•. • a.sept... .

FEESY·IN MEERKERK
.. De leukste' momeritan komen onve.~achts: Zorg dat Ii
. uw camera bij: de hand ~ebt.' .:.. .' .

. Kleinbeeld - .. rol - disc - en cassette tilms steeds
, ,voorradig... .' .

.UW VOLLE FILM ALS ALTIJD IN2 'DAGEN KLAAR!
.,' 'J,' ,-' , . ". '. ',,'.1 < ': ,',

Vanat 16 aug~ tot 29 sept. eene e,
miniposter voo( 990
slechts ". ".

. OOK UW ADRES VODR PASFOTO'S;, ., .'.' ,., ~~.

lis defeestweek speciale aaRbiepingel'l ..,'
-'. -. . " ~> ,; . ;'. " . ,,' ,,' .

. '. .~E~~~~~~~~£2~~~!~Pi'd.\o' "
f ., .,' '.

LAKERlfELDERTJ,ES '1':'5'0'
nu 50 stuks van 20,- voor "" .

Uit eigen keuken

.Bami.en Nassi

100:gram ..' .,. .
GEBRADEN GEHAKT ..'

"en.100,gram '. " ,
RAUWEHAM ",', '3:

. , .. ,' '. samer)', slecnts. ,.-

Voor hetweekend ••• "
. ' ',~ I;' .

OOK HET ADRES VOOR.ALUW,HIJlS-
. SLACHTINGEN;HALVE VARKEN$; . R'"

EN 'ACHTERB,OUTEN~ . ". ,":'.
-,' -','. - .;- ,,' . _ . _,,·1.

GRATIS KLAARGEMAAKT EN>llH
ZORGD~ , , . .'.". '

Alles ,,"oar de barbequel
. ,..TOPS~AG fR. '. . .

.JOhn: van:Br8eldluizen
'PJ

, ;j,'..

Molenstraat 41 -Amei~e "
'.IIi6IIi6iIollOl...... ·, Telefoon' 01836-' 1336i;; .

- f}"

.}..



·het gedicht

':;';:;. :"'JJ[q~t. ik,.:dokPi, :lie;:" ,'iri.i!ns;~'

Net zaveel als jij misschien,

probeer dat in te mn.

".'W~,t,'::-~ar,9.~k "!}!n.,~~t~~f:~ waa:de,~,~!t."
Dat, hikde'riweite ivi¥Ud' is dat'ik lee!.· ,

~; -:; :B~}cho~'u/'inijni~i·;als mens "met 'n gebrek.

,.T~ 'lk leel v.lOp; /Wli sUch" '''handicap.

. __If'lf'lI''lI''l_'li''ll''lf':_~Fli''lf'lI''lI''l_~

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

uit moeten rusten. van de reis." TUdens zo'n trektocht
wordt er weer' heel wat georganiseerd voor en door d~

jQ,ng~n~~,,,~,e,, :~tt,"bijyop~t>e~14 JII~ijd: )V,et. ,e~,n,,--keertjei
,\ riudg-etgolven' ',en , 'om" het"'jaar'''wotd't ier "ineestal eeri

Doordeweeks is het' eIk(('dag 'vroeg,:,'oIf" 'vt)()r' ""Kees'.' ees' ri6g "lkhci'D'rt; 'heeftf'zo Zijn eigen specialiteit;,.,,-'p~,::, ,9}J>RPipgoi':i,ge,~p P~t '!V.~s__",-yorig jaar niet zo'~
:.~Rond de klok van zevenen wordt hij opgehaald om een lai.~':g9,ed:tenten:opbouwen, de ander is weerI};i~er;j~ ({ ~iJk~;o'-;\wi:mt;:1 ze:~; o~:;:; rW: uur 'gelosf waren~
naar tn werk in Gorinchem te gaan. Daar werkt' Kees geschikt voor ,het, pionereh (~n meubelement in ellcaa( " riia:kterirld~:' jail \irij snel id~ weg kwijt. En als je
'in eeo lampen'"en :~.top~ory~~~t~p.f~brie~:i,n,Av.~U:~~n,:"", ,~tten:;;v~n.::,phih~el:1;:,.en touwen). Kees is - a!','l:egt:h~ij tI,et,. :.pa,n..9m qrie;;WII\nog eens e:en..k;~.J;tje,¥.Il koint zakken;
",West met nog '25 -'.'ilhderen;"'··:die' : ook ,;allemaal· 'zelf';,"6ijzonder 'goed- in a;ard~ppelschillen. AIs,'er maar-- 'ben je behoorlijlCuitgeblust volgeils :Kees. Wie ooit zelf
gehandica:pt __ zijn., Maar:: met ellai.ar vormen zij- ,~e.n een, dun.sc~iller, in., ,de: bu;urt is, schilt hij zo'n vijf kilo aan een dropping meegedaan heen: kan daar heei
',komp.leet.'.produktiet~_~~,'o,~~es ,,4~,eft "het .er,~t. ~aar .achte.r ,'~~ka,~[,::e~1", ..4!it met h¢t..gr~o~!e" ple~~.r." ,K,.e~~:" ".N~.l:h(),odijk..inkomen .' ...."
z'n zio. Een, keer per jaar is er een open dag op de "Iedereen moet helpen, om' de zaak een beetje File
werkplaats, meestal"op" een;'z~te~d~'g." Ouders; .vrienden .,draaieode'te--'houden'.'" Ik· ben natuurlijk' niet zo 'goed:'in M . ... f .
~n andere belangstellenden:.'ku,ni.i'e'o,; dan eens:,~nJtijkje 'r het opzetten van tenten,:dus': help ik wat mee.~ in de aar, de Jongens. ZlJIl nOOlt,zo moe 0 ,er ,. moet
'nemen in de -..fabriek.-,,:,En, :Wie;:;ya,~: ,.9~: -w,er.~mi:",ler~ :,die ;., ke\l~~I?:' J~.~11l<enprinsen moet~n 'er t~nslotte oo~~?1j!l,!;7t}i~ t, n~~~:u~~J~.,,:~~e:~}~~ 0l';:;:"~,~~~~~H,J'ivorq<:~,:,,g~et:,')~Jfs in
dag aanwe,#ig;'" ',:ls~' ,.,:;,;;;wc?:r4t\\',:;~):iaa,n;iJ.()t;.:,~~v!ruil1i~~O:9ts '::::' a,ij:;',goed ';~~t: worden de avonden',waak doorgebra'ch't '.r, J?@vJaiJW',~~;;:.of;\O~t:', erypor~::-,: 'J~~,l).nel\"::z~:,,'he~}mt?t\' laten>
beloond. Kees;",.~"Dit,!<-:jaar~ ;,beil',/ik,;:'-odk' ;geweesd~en ,v; ht'-heti~Sp'uig3:t. eeo leefkuil vlakbij het Tuighuis. Daar VIaIC'voor de grens met' FrankriJk stond er vorigjaar in!
:normaal gesproken krijg je daar een vrije dag voor., kunnen ze een lai.mpvuur, maken, en een pintje drinken; BelgiC: een file van heb ik jouw daar. Nu, de heren!
Maar, b.ij.\.:o.ns. op,-,.'het '.w.~rk.. z.ij!1.:"~,.. ,,nQgal so.epel..- H..el.. ".V'ant eI:.·.gaa.I haast"geen aVQ.'nd voorbij, of we nemen voelden :eFcJlie:~.,:-Y()?r; ~1n.,'.4aar ree,lls een tijd te gaan'
1 ·d 'd" k ,,,, '.,' "'d· , d." . d· staan wachten, ~(fus 'weid'--het' volgende bedacht. "Weever e me It 'eer: twee' smppe:c' agen op.' e,IJ, .at IS' wei. ~~ ..~J;1line ,pater"" lacht Kees met van Ie
mooi werk natuurlijk. Voor wat hoort wat -tenSlotte!'~ glinstereix!e' ,ogen

i
En als er dan ook nog ,een paar oude hielden .;een,.."po.~tj,ewa~n ,.:yall, .. de ::"Rijkswacht aan en:

; " ': .".-' .:. --'. ''''" ", '.stoelen verbniod" mogen; worden met van die leren vertelde*:~-;Ji~p:~i~tcAlt ~¢J(}Y~,lf";g,nze~;scoutingleden,, een:
~outinggroe~ '. I zittingen, ',.-die ..- z6: -verschdkkelijk "sti!J-.ken:"qat de hele, jongen in een rolstoet; ziek begon te worden en nodig:

:' aar naast et werk IS er voor Kees nog vo op tijd b rt ka "I d h bb"e'n<"" b' 1 aI schik naa.r-.~e...'do~,t.~r,.moest. De agenten trapten':er d.adeli.jk,
'Yoor ont~pan!1ilJg,·i en; ,:g~z,elligh~id/ :·AIs, lid.: van:, .d.~\ ,u,u I) meegen,le en, .an : e :: ".-',q;~: "f,~ml!, :,'; ',__ 'c·'" j ':;~ iri-'eh:loo.ds't.eri 00s over de vl~chtstrook snel de. grens
5CouI,"nggroep 5,·nl. lons' ,'n ZelS·I gaal hi'; ,"ede,.·e. natuurlijk>AIs ze de boeLmaar op"ktinnell''jutteh \. '. '; - " I· 1d'" hI d Nt'" over" angs a"" le.flJen wac en e I11ensen.', , OU, oen'
inaand een weekend oaar het Tujghuis,-' waat: de 'hellf' '-'Ti'-ektodit· hebber,t" we" :aardig', gelachen, dat· snap je~,., En: he~
groep dan bij ellai.ar komt. De scoutinggroep wer4:'-,in leder-jaar·gaart"·de:Rowans ok met elkaar op va~,3;~:t!~,: ,-:"m9,B~t~",~~s':,;.no.g, \y~l dat..,.:we:S9p'tij4. in,o~: __'.:~!J:l(antie::',
januari 1964 opgericht met negen jongens en bcfstk,a(, meestal naar,:,Frankrijk. Ook :dit jaar zijn, ze we~r,~,~;: .:.V.pIa¥tsJ~.::*n~wa.-l~en!~, al~~s·::,Kees, ::aJe:\:,eI\-,(H'iger het
9US nu ruim twintig jaar. In de. loop der jaren is dit" weken geweest. Voor. het ;woord va~antie' wor~t '" vertellen' ~ weer' ' schik in krijgt. 'Het,. begint, mij
groepj~ echter wei uitgegroe,i':l':",tot. een" komplete do,orga<ins', het ,.',:woord trektocht gebruikt, maar langzamerhand wei d!1id~lijk,-,fe __:worden waarom ze het:
$couti.ng~roeP1,,·' bes~~n ".de uit v'eertien welpen (de bOOoeld is' ongeveer hetz~lfde. De bestemming dit jaar TuighuisTuighuis bebbeii'genoerild .. '. ~,
.allerjQ~te" ._, padvindertjes), v~:rti~n,~;~.:ye:~k~rn~r.s.", tien was Mimizan-P.lage, een badplaatsje in zuid-west:·, .~;,'" '<';;. ',- ',: .>::, , ',K ,;,
~owans", eil' ti~n Voortrekkers ,.(~~i."ou(:l~t~' p~sl:Vind,ersJ: ,,'" ,:::'-Franktij,k' onde.(~.9rdeau~. Tien Rowans en de leiders' ~I~tall8ti~, ';'..1' ::.e,i"'"' ,. "''.-.:'" ,:---S~'D,,;': :', ':', J:
De Sint 'Jorisgroep ".'beeft tot.;fd,oel;:de c,in,tegratie: Van'i' ':::gingen;1weenop;;::pad. Ml$r "V,.al w.ordt er nu als eerste Kees' heeft zijn.lapgsJ~.)ijd.,er,;biJ.de: ~owans. trouwens
I· b I""k· ha d"" "h d' -~ b" k . d 1 bes· R? al weer opzitten':" Dit- :s¢izoen .'moe!' hij zes weekeinden}c a~~.,IJ .. :,:g~., ,P,:J~ptei' J0!1geQ~, __ ,rp.et..-.~let-ge anl-, ,6~.3:3n,,,.,.-,,IJ;';<l<in,:0tnst oli;' e,ip aats van temmm6 • V
.~pte<':,Jo,ngens;·J te', "bevorderen, "en" sUia,t,' 'onder 'de" ,.K.ee..·.s:.,'.: ...W... e.· .•.be... 'gi~.n.en..met :het opb.,ouwen\ van het op proef (J!.l~tx4~::.;gehe:l~.;:grpep):';;111~tde . oortrekkers
pezielende"; leid'hig::··vaii '.'0' frilte-r' ~Sima'n' .van B'iikel--'''ufC"''tenten~mp. 'dat hestaat l!-}t, ~~'j;"keuk~!1~en,t, ;".t?eIl meedraaien;>om, :daarrta,: als:~:Voortrekker gei'nstaleerd
Utrecht. Doordat er ook niet-gehandicapte jongens ~ s~aptent "E:en '; leid~rstent en: een kampeertoild/' ZeIf ;':' ttfrkunnen worden. Dat installereIi' is een gebeurtenis'
deel uit maken van"de scoutinggroep, kunnen Lde~ i'he~p::;'iik;-(aI~ijd>me.~! pioI).ieren e;Q.,.",.meL.,kQffie, ..~,.zetten." aI>3:.rt. in ~,e sc~:mtingwereld·..v~t vin~t ~~ie~ plaats
jongens zichzelf behoorlijk redden en is er nauwelijks .:, ·'yq~i~af;het',don~:~i woidt ~an we al~,:.h~t,;'.eve.-J;l_¥an tijdeiis.' een ka.ml':' Ee~! rnoefa~.~~.(f\,an''t~()~w 'aan de'
of geen extra begeleiding nodig. En 'dat vind~~'.,'.-a,~ j;;,~' o~kf:-,)19~}Jie~,' (errein ~rkeimen. 'D:e~:~rste a~ond ;grpep.{~q<Qe;,n afgelegaf).Waariia:<:,4~, in~ignf~~(, kunnen
jongens natuurlijk schitterend. -' "':houden 'we 'a'ns verder dan' behoorlij~ . ~t~·, ":~worqeri 'o~g~peJ~,~,:"::Na,~~flo(>p.~,~·'"¢(,.,4~~,; ~~,' speciale

':feestavond 'ter.·~ere :.:.v~? :',~e"gepr~~oveeide'!,:,~advinders.
:GezeUig sam~I~: : , " _' .,,,;- ;,,': \.: '.'. ,,- ' als het mogelijl({is: -rrl~r;~,ti;,:(;hid¢~s ~'~rJ)ij,~)pe0 huders of
,Waar Kees normaal om vijf uur' Ameide 'weer ",,,verz?r~~sv~n:.:dej()IJg:erls',,'~ijri,toch,;.~LIla~w}:mdezaak
,binnenrijdt, is hij vrijdag~' '0.J11" ..k~il.~ ove~ dr,i~:,al;.k~Ff ~ ;;;,betrokken~;:',want;::1de:·.rn:eeste ..ijongei:lS wo'rtI~n iedere
En dat komt goed -'llit; ~iek,~r als' hij "door- InOet"naar maand door hen zelf naar Zeist gebr,acht. :C'; ,
Zeist. Daar heeft de":'programniakommissie,;. iedere::'
rnaand een andere _ dan al de nodige aktiviteiten op Hij heeft, het er best naar zijn zin bij de sc9utinggroep;
papier gezet. Soms hebben ze ~,n,~;,;drqpp.i.ng(, of: :.~e~i:} l(~s :,:Wes!CrhouL,..yana,( :~e~.:·,,~ol11eot. ~,~~ ,~hij "I,id.- werd:
speurtocht, .maar het:.\b.e~~ngrijkste" "i~r :toch' wer' heiL in":',191'L.,heeft.-' hij:' al :heef>,wai--:; leuk'e;;iiurtje§-":in. 'het
gezellig samenzijn. Meti.,elkaar:.wordtc,het ,eten 'klaar; ( Tuighuis en daarbuiten doorgebracht met de groepen~
gemaakt en de vaat gewassen. Samen wordt er gekletst Dat ze niet.a,lleert__ ?ve!d~g; maar ook-.~.$:',nachts de boel-
en schik.' gemaakt. ;'Maar OOki samen :wordt er, zoiIdags ';', nog ;aardig!: -'-, kunnen.. ,vermaken j~ ".:' :w~1 duidelijk,
aan een bezinning gewerkt, onder leiding van de [rater. ~worden. Kees: "Vori~ jaar gingen:;:~,c::':,.Cl,m>·een uur of.
Ook daar worden de jongens bij betrokken. D,~, Sillt ",;,> ..Ii~gep,)l~'lC, ..:eeq;:'Pla~t,sj~ __,i~, FrankriJl..";;tpe;::,9):r;~:Q.og wat te',
Jorisgroep is van huis uit immers een 'Rooms ", . .,,,; drinken.:!Maad' t'oen':"wei in dat ~PtPj.~:;.,~,w!ii)1e~..,bleek;
~atholiek instelling, maar'~e.Jede~:I.'~9IDe.n ,I1U',:o,()k",lIit. alles alin diepe rust;·nergens W~--~lt:tc~~t;~a~;>O~*;,~n zelfs;
'andere gezindten. Iedereen:,:;,~~.e .eqtllou'~ias~,: iS~i~;i!r .'vah~ :':"'~ i~.j,de< meest~, ,huizen ::w'as alles4aIf;'adn~~~:'J~ab;X~~1 onsi
.harte welkom. ' ·,7, '~': }.,. ,< ,YM'&:', ::, '_':ha~~ .~~r~~~,r:j~~b1:>,~I1,;:£,r;·';4,~~,:,~y'6IV!},(~~ .. nog

~ruine paters' Want-,als het·donker· is,,,beginnen wij'pas--te--Ieven!"--",
ledere·,padvinder binnen"de' groep',·Ro.wans.",waartoe 'PK.

t::~:::,UiZ7~;:~;tCi~f~~televen' ~
\!\'~~',~~,;_j,~\(5W~~lj)~ ~t~r.Jj~~t;~:.:i~-:;~~k;',~~--' .' "~ '<~"';;'!":"'i' ~;::'I- eri z'n werk. natum;lijk-,-. :h~t ';~ .. , ~ ~~~~~~~IC.l~<J,1!'l~~~~~l.AI"~i&
\\,t~Iat,e:ILp~~t~La~,~:.k'.r,,_;o,w.,',~,~!,,~i,ll~j~;Je._, _, ,. ','," he(voetbalveld. als z'lJ,broer ., ',-, ,_.: ," ,.', ,:,', ,,'." ,,--;,~, ',;,:: ,,', !
;~~~;:.~::::~~~~m:'~l~t~~~~£J:;~':~~~;EN:'~i~f~,~i;j~~d:' h~?l~~f:~~i~i~v::r~:::l ~~~;p::~~~::~:nn~~;. .

:':ee!1 goed woord over., En als hij een ((eer medelijden beeft, dan is het niet.ro..et z~chz~lf, maar metand~r~IJ..;:J:tij W~-:4fe~:,gez0;J.'l:~;"h~~,Fjijl{).op,t,r,.,
:.heeft het im,~ers,h~_~ds~~Jte ~,~_! ,~:;"': ;.-h' lk-h~~~~{niet;;t~~~1fe1;-ikho~p"-':'; - . !

~)':~t,Whr~;to/~nder, 1w(j{:i~:r:"" ~
h·\,f~:i"t,toU':~,li~n. daij~rtliii):antwoord schrikt ••

J~,,'f.~ $ez;o~.zii~.'°ruIanks je slechte rug.
c.>/;;;di)£a~,~;,~~,~k:,~rabbel niet terug.

'~n:~h~~;\in d~e",.maatA~!wPRcij';:"'::
is ~'~ ~k~~~plaais voo~ ioii,~~~k voor mi}.

-jEri, maim 'of. zon" hii'schiint:1JIJOf'Ufdeieen.

"""->'Yoor'mij ed"iiiet"tfQOr jou aileen.



AMEIDE
. MEERKERK
.HOORNAAR
GROOT-AMMERS

.·Uw adres yoor:
* Diervoeders * Kattebakvulling

* Turfmolm - Hbutvezel * Tuincompost,* Kunstmestvoor gazon of tuin
* Gewasbeschermingsmiddelen'
*Onkruidbestrijdingsrniddelen ,., * Landbouwplastics ..,*Veevoeders in aile soorten .

.* Waspoeder en andere reinigingsll1iddelen.

Een eigen bankrekening voor de jeugd .... ·,c.; .;";'

vanaf 1Ojaar geefteen . '. ". .
hoge rente plus 5% premie over

f 500;- perjaar. ' /..,--.~

tiE J1ENERREIIINI'NG'
V~·N·'. 'd'···E··· ;··R···"A;··B·O"'B",··;'··A····""N''.' ·K'.. ' .M; " .', ' .' . .') ' ' ' '.".



Mosselaktle

BekeDde jurylMen' tijdem"
Playbackfestival Meerkerk

"!--aahsphikeiljk:'-;-:Ajit~':--~,kan<~~h'eti'-:-geV~Vs';iiJn' 'a:isx'-et: ~g~'~n" : .- -
toezicht is - voor of na het normale lesprogramma 
maar ook bij toezicht is een ongeluk vaak niet te
voorkomen ,en keert de aansprakelijkheidsverzeke
rillg derhal~e_ ,Il!et, nit., ,En ..een" kind _d~t,_:~~_~ ,schad7:<MEE.!!~,~.J;l~_,- _-._,~W~~~d~~,: b.ij; ~et>?_W~ ~~~te!D~erJI.~~~ ~ veropr~ak(e\;kaI1\:die ;.':CI_aa'il;;~meeS{~l :nI~t:'tt~gerekeritF::/;

te hou~e?~;;~,~er~,e,:~Str:~;r~~~.f~tl~a!! m;I~_~I:.~I,,_~,~ -:wo~d~n- :'6l!lij_~'t r~,f-,_~in~r}~j_jring" is:. :oiri:_~~ ge~plgen va~ :_
Yerh~f~ ~l~m;--Ha_rry__,V8ll l:I:~()f;_J:le';;be_J[~nd~';~~!1gent-en __i zijh daad ~t(t"Oyerzi~_n:~_ ,~j,> '::/ -'.'.:'" ":: ;,: ,(,-;i ,<)~ ,"

;orke5!lei~~r.,~ bif di~~rs~,?,.~~~~~p,Y~I~~i:::r!~,!tP~~J)~<~i.e.i"Nu-J(om~!1.Qtid~rs'!oyer"Ae teleurs,ie,Uing<da~':';'¢,¢n scheu,r
op, d.t.', moment haar:; comeo;back ,!alS",.zangeres,::maikt, :. in de' jas of'een ,'gebioken 'bril va:n hu'n kiila niet te

::,Jnet o.a. een 'nie~we langspeelplll8t~,.~:~ria ".~chu~r~ ,_verh~}7q is., s:t;l~I heen~". :~ar-,:,:~,a,t, ligt ,~,~;nd~J~: bij",;
')nan, zij .'..'. houdt ·,:.als/::::~eel. 'te!lare$,/:} z~~j,~:\, e,~q,D ':,')~cha~~l_ijk 1,~tse~.:',:~Met narI}e:\aIS }fa~;:i,blijveQC:l:~ i,*v,alid~T?:? '-
'~expositie, h~i.,,'J:~,~~ri,~,:;:,'R~,}Ga ' \:'~J~i!~t~.~ij~'(;N",~~:,_ ':.t,eit.~J?t:.'ge't91g,.i:,;lieeft. ~~!/,;:is juist.-tdeze, ,~fiXtJJi~~~eits",
"Jeanny C~~~e_~,;':'; dO;Cht~~;f ,.,J(r~,z,~,e !:';~.~e'-:r zo,~I?" '(fek,~ing;"'di~}~de.ifscholiere~i:<>ngeY2;lJ,enverz~k~rinR; ~et
~edereen .~~tf::,:,~iclt::~Z~!k elijR:::h~ft __\~~,el)~.aa,~t;. ~,;': :6v¥W~g~~ ~~r9'::~maak~i,;:'lf,~.~r: a,l,~.ij~en be4~~ikti~atJr
bij' diverse 'evett~menten'ie __ .' 'r Zijn'dochter' wordt' - 'eve'iIveel ongevaUen. buiten 'het verkeer plaa'ts vmden

:opgevolgd'en Alex Krijger, met z'n 17 jaar een van de aIs 1n het verkeer! Immers blijvende invaliditeit kan
jon:gste radio;.: en t.v. medewerkers" 0.3.' bekend van geweldige gevolgen hebhen vO'or het- v'eroere leven ~~n

,het NC~V programma :T~:~n~?r'.'.' :>~. ',' ,"',,' ~et· kind;, '

'.De. a:an~ang van het pr~g,a~'~a is' half acht, d6 Dokterskosten voortaan facultatief
deelnemers worden om zeven uur in de zaal verwacht, " y '" • k
met hun eventuele attributen, de banden en platen ': .In, .- het "Y~r1~d,en w~: .'i:et:, nog: weI, eens,; :¥ritIe te
· . beluisteren:.van ,korisumentenzijde tegen' het 'stimdaard
moeten .op zaterdag I septemb~r- bij Sjors Frohlich, meedekk~~.-,..'ya~ "do~t.ersk9sten, ~ie immers veelal

YBIommendaal31, ,\Vorden ingeleV,en;i;,:. '.', "',; ,:.'-- -<, 'Vallen': hild'e'r',:> andere':; :.particuliere ziektekostenver
,:De organisatoren" Gerrit· Veen, "Hims Stekelenburg,'

. zekerii1ge'n danwel het ~iek~nfonds. Belarrgrijk is hetSjors Frohlich en Leni· V~rsluis, hebb~n besloten om d d db' k "" h t
h '" d" b d h arom,te weten .. ,~t",eze'I1;I,ne ,met mgang,-van e

;'de insc flJvmg te sluiten, It In ver an met et<grote nieuwe__ .'s~ho()ljaar--facul~atief- aangeboden zal worden.
aantal deelneme,7·,:dat,,~,~~heeft gefi1eld. "" ,:,,:.-::,::,,>:,~'L~.: Ret sOIns.--.'fetecht;,geuite bezwaar X<;lnd.l1_b~ele dekking
'Samen meL,:.:~~'~,~';, zci~~o,ep::.'./,Kits', {,~~.~,,; :.~~il~,tg'i~&~?,·'· ·"behoott',daarmee 'tot het verleden. ,-,,'.: ","':::"~~~;"/~
','Papillon' en.' "qe'deeliieme,~,.,~,qie.; natu.':lrlijl<., .-hun,' ~~ste: ~Omda{: 'tandheelkuri?ige behand~~iI1K:';,bij \~l#cf,eren na
,::beentje voor;,: ~etten, hqopl hef-917ganis~~i~tea:m'oP-':',y~el,;' 'ol}g~y'~llen>"v3#~,.-,~nqqdzake;WR:' is:,;, -", en.,:·.hi.e,(v?pr niet
publiek en 'een"grandioze aVQp..~;',:,:," , ,- 11Itijd,'een-__yold~i1~'e",,'dekki9g:'~ld~r~;Jj,~st?:tt(~';)~:::,ook dit

/.~~n, <welkom oriderd~~l van,i",:-:de, sclioliere,tf9"ig~y~llen
, ',verzekering"", zeker rill', ,4e ).1i'tkeriilg per \: ~Iement is

ve,rhoogd. ' -, -' , '.
:,' ",'," .-''' '"

HJe\~e. verzekerin'~..ie sl~it~V? -~ . . . .- , ,~:':';;:,
Vaak":'lle,emt. hc:t,. schoolbeStuur de.-::~ak" op .i}ch

MEERKERK ',:", Onder het' m:otto "Mmmm •.:.' mos- ouders'-',''in:' ~.:t h~.lang v~n de kifldeten een' sC~oflef;en-,
· ," ongevalleny~r;e~erihg.aan,,,te' b,ietien. Doet,.,<f~,:,;s~lf,g'9r.
selen en natuurlijk we)-,<de zeeuwste", begir:uten " F" dit, dan IqI.:,~ :zij,cp,eze verzekering:'het., bes,te,{,kollektie,t:
Nederlandse AC-Restaurants op 6 septembei'\a'an' een' sluiten, vo,t:>.t ,aV~::- ,scholi~ren ,zoals., ,hiervo~.r·' ,is "'-'?

'mosselaktie.' ".' .', ' .,,', ::':: aangegeve~<;.J~iJ ~en' p,n,ge~al oIr schoo,\ is~ er;: dan",!,::";;
Ook AC Restaurant Meerkerk za.... daaraari ',~ee~: '. tenminste:~I¢~~ing:' ..,.", "\"" i""'" :'; :', :: " "1\

nemen. Beter is :heiH':'dat de oUde~, .. zelf voorz,ien :', in .:' deze y"
,In het zelfbedieningsrestaura~t':\y'Q.r;dt tijde:ris '~~.- ,~~t.ie: .. ";noodzaak :::{~'h,oF- ..', in,giY~ci,':leer,",ygor, '",~u ..n..',~~~n-,~9r~m".-:,~~'r-/:,.::,ik·
o,ndermeer een royale schotel gebakken mosselen .-ongevallenye'I-z,ek,ering)waarvlln,: :d.e;.,'(:l~:I<kilJ.g.>:zicli:;cip,~,k-L1(:V;'
geserveerd met frites, gemengde salade en remou- uitstrekt 6iiifen ':de"'schooluren'" te':>sluit~n '''bij "huW'"
ladesaus· voor ,een~prijs Nan: f, 12;-50~:'" 'assurantiea<LViseur;·: :'i·Een'.> belan:grijk.l"~voord'eel>-daarv3'n"
In het bedieningsrestaurant kan men ondermeer is ook de. keuzevrijheid, zeker nu haast het basis-
onbeperkt-' gekookte '''mossele'n' eten';'"'welke" geserve"erd"/ pakket"'Mn:Vullf:nde'"'pak,ketten m -. ..
worden Q1et gemengde salade, frites en drie ver- assurantieadviseur kan de
schillende sauzen, (minimaal voor 2 personen)"yoor de oP, ~:d~,., al bestaande vetze
prijs van f 17,50 per- perso~n., ":\/',::, .<' <;:, .:.-:::':,:; '::; ,~"~ ;:yop~~. ~¢t gezin. '
· -' . . ,:. .,. ';<, :;. '... ' '. ,;: 'f. me<~.NVA, de vereniging,:- ... ".. ,.',; assurantieadviseurs,
De aktie start 6' september '1984 en" loopt io!,'en' met waarvan/ de leden herkenbaM:<~,ijn aan het door hen
oktober 1984. gevoerdl"paraplu-emble~m, iiyi,~~t ook dat mogelijke

dubbele dekkingen voorK'om~n<tl1-,6eten word~n. ".' f, 'f

________..,... , ]Daf·:_kan, "door aile :;.ve~e.~~,tingen via ',hetzelfde,i
"assuraritiekantoor te la'~en,:':lqpen. De verze,kerings.:-

Overleg met assurantie-adviseur adviseur, die op de hoogte is van het totale polis-
ad pa~k~t van zijn client, k4n zqt~9: voor een :,aa'flvulliri~

,," ',,;tiam\ ._ ':bijvoorbeeld een invalidiiei~s.~erzekerjng. "':'7: ;' .~ond~r

VOO::: rw:'': '. : >'~arcd'-'"e:'r
D
', :" ':-' i ; :: overlappingen met besta~nd~)y~,~ekering~n_ ::J~ist ·"dah

. '.'..-, kan een goede invaliditeitsd~~~.ing verktege.n. :\V.9.rden ",
,",j, 1 ':: ':'" 'r " .' voor een aantrekkelijke p.reri1.ie~ Men betaa1t "nietoDgevallenverzekering voor 'onnodig voor in het pakket zillende dekkingen en de

, . ,\'administratiekosten zijn gerii1~r~·;,scholiereDverbeterd " ,,' , '
,.''-... ',: ','-" """".-,:,,' ".,:'.:,'.' ,:,,' C:);',.:.",::";.;""",.,-):,, ":.",; ".':' " ,', '.")- ~:5'i~f,~~~1!~~~:r;1,~"~~t~4d :.::' :';,'~:::I}:,).

AMEI~F:,,:,,;~~ki-,~W~it';'\i'~j:::~~,~:\,;:~~~~,.~~'f,~:~2d~:g~,Y~ll~'~v,ei~' :':"~Js:;.'~iji'~f~o'Ii.~r::;a:ls~~gevo(g v~,~M~~~ ongeval lichamelijk
z.ekering~:JJ:,e,t::.I~,; een,,:},~:.':<!~.iJ.~~i!;:-i,~.~~,.:'" -g~gp>-~i,,~e:: ,~h~:hJi!i~,p:~,,; ~''V:9~at.-,;:::, vr<$gt ;':;>}:!~(:;1 dikwijls een ver-
tradiU~'JI~t-d~.v.er.~.e~~~,i,~g~~, ' . '~;S,~~9Ie,qi" ~a~,~~tih~{~~ir,:';:ppl~i~ing '.~.en ;ldopqaan, die veel extra
wendt,;':'J()t'. :': de.. ::::, :ou'~e,~,~.::: ',\",3,", "me.t;:?,"e~n::< :g~lfl~i¥QV~>::E:l1i J~k>f\~h \:,eeni,tijd4;~',t:de overheid overal,de.-
verzekeri~g(.<dh~ __';)"i~_h;~',;ri~~,~~' ',i~g ,; ~ij:,' gel(t~t~.nA{4i~,~td'f<i1i~, is-fhet;~~YR;.~i: de particulier 1.3ak
invalid,ite,it o,flJiJ:oyetlijCl,e.n;,~ .. , ,,~~,~.i,~g; :oilf(zelf-:.'vo,o,~,:'wat:j#*erheid t~.!;~org,en.
van m~~,is1:h~."en':ta.n'~h.~ellaJU ) lis' Q~qa('Jt~,tb!t~i:I~~1.ijks wettel!i~e:.: voorzieningen zijn,
kost h~oguit'en,kele",tie~tje,~,- )C4n, :de/jejJgQoiig~v;~llenv,erzeI<~.ii~g in een belangrijke
i~ al t~;~erJO:ijg~n'v,~or''.( IO~~,;~~ ~'~~~ft~::Yo6r:zi~~i d~;{~ >;.;:
kollekti~f', lc.o,Dti'a.kt, met,:';~J1i',.~~,bgo X... ,',,,.' , "
premie ~n waarbij de premiekosten, in et schoolgeld

~~~ze~er;;;~r~e';.~~~r.°~:ed~~e::~~g"J'a:u:~:;::t~p::i~ Culturele avoDd;·LeXmODd
~:~:::r:o:~u;:~lsgevoelig '~EX~OND :...'Op viijdag~V~nd 2 november a,s,
Schoolgaande kinderen vormen een ongevals'ge-;, Vhldt in, de,;spo:rt~1 te Le,xm~I,J~;;~ederom de Culture.~e

'l,oelige, groep. O~er de ,aard van de scholieren.,;" ~;~~nd: p1ai\:tsi:': ,,'::;:,.,::, ':;' :::',:,~.:":'":?'~:'
ongevane,n.verz~kt::J'i~g_", 'best~n ,4l:1aas, nogal wat ~n;",.'.dit;: ';,aI~ij'~,,~:. ~eer. li~iek~,':,~:::g'~'beuren
misverstaO(~.e,n;';::,~pms: '" me,en~::: me,riydat, :"e,en dergelijke gebi~~,'__.-:'rp.r:~t--m~~,gewerk~ do,?r::,
verzekering niet n6dig zou' 'zijn 'omdat- de aanspra!ce- . ;":~~':~h;teugdk(,or Lexp1on.4;,:'::', ,:/'
lijkheidsverzekering van"ouders of-'school, weI dekking "-*<;,:Kinderkoor Lej{mo.n.d~,,;:

biedt. ,:': ;:: " ,*:: :,Arbei~ers,~.~ang~er ..:~Ni~ti'w Leven'
~en vergeet dan dat \reel ongt:vaUen waar schade of '~:~,;:J':hrist,elijk~,}}eIl1'~hgyer. 'Hosanna'
letsel bij ontstaat, niet terug te, voeren zijn..-'op <l~, '"~:":':Mw:I7kven::nigi~g 'Tfihl~¥: en Vreugd'
verwijtbare gedraging, van een persoon of instel,lirig~ ",' .' '..' .'.'. ..,:.'... '
zodat er\ook geen aansprakelijkheid.is. L(iiet, eeri.;.de'i,I~~rnedie: ,er zeke,r-'V-oor 1.31 zorgen dat er
En ielfs als dat weI het g~valjs, moet me;n zich van',deie', '" weer veel toeh'oorders zuHen ·zijn op deze culturele

,t~i~ij:~~k~~~~~1~ '~a~ee~:j::~el~~t ~~s ~~d~a~d 'H~ndbelooft weer een ';:'fijn~'/;~~~:;~.e;op'e,':'::~v,611~~'.:':te,:,'
niet,'-",heeft',' ,kunnen' beletten~' ,"'sis' hij daarvoor niet worden!
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- Averito Caravanbouw

v,an der-Hagen
. I POStlnlS 40, 4230:BA Meerkerk

1'oLO'837·2044

rmsI
IIIfII.~ ,',

cAssurantiekantoor
R.H.J van Schade.

Kerkslraat- 16
.4126 HS Hei-en BO'eicop
"Telefbon 03454-1751

"'1111'.poslb~s 114
". 4130 EC
. .' :Viiirieh

caravans"voor echte caravanners

Zcc:r lab"-' luchtwccrsiand CI1lOch cCl1,:uiniintcrici;,'

Datkuntu van 'nBiod
vanAvent()verwachten.!

SCHOENREPARATIEBfDRIJF

J. P. KAASSCHIETER
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Voor Meerkerk a.o::."

Tolstraat 27 • Tel. '01837-1697
~-:-_':':~~:\ '_-"-'~,: ,: ',':. Meer~erk."
'. 'Depot ~hemisch reinigen. ',' '
, Tevens verkoep WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

Dinsdag de gehele dag geslo"m.

';'

gebruikte auto
mel" Bovag-garantie, naar= './'.,

Voor eell goede

PIANO en ORGELHANDELKROPFF & In.
- In- en verkoop piano's en orgels
- Nieul/lle en gebruikle inslrumenlen
- Reparalies
- Slemmen
- Bij ems nog ruime keuze in.

geb(. piano's ,mel 5 jaar garanlie
- Inniil en final)ciering mogelijk
- Levering en onderhoud door heel. Nederland

Na lelefonische afspraak ook 's avonds '
Kastllnjelaan 14 Ie Lexmond. Tel. 03474·1755·1942. "

• of -. "".",,,,',,' ,,'-"-" ";,,, -, ,'- "".' ",',

Voor de ' ,
doe-het":zelver

nu ook
biJonseen

ruime
sortering in

,BEHANG,
GLAS,

VERF en
SCHILDERS-

I

BENODIGD-
o HEDEN'"

, ~~ t.a't'KELEIIIJ~A

"'\~TUINVREUGD?i;-
, Telef~on:01837.: 1888

A.KEPPI£L
BAZELDIJK 63MEFFl~t:iR~ '

Volop bloemschalen Em overbloe~poti!3n,
roo?stenen potten van, klein tot groot, witte ',e'n',
brUine plastic potten. Aile soorten vergif. '
Turfl1)olm, TUinlurf" ',Compost, Bemesle, Tuin
aard~: 'en POlgrond'-.,in klein- en grootver
p~kkrn!:l' Ook kunslmesl en de besle o(ga
n1sche '(1)est. Zaal nu, uw winlerspinazie, 'wij
hebben hel in voorraad voor u.
Verder Ie veel om op Ie noemen, .
Kom gerusl eens langs, hel kost u niels,
DINSDAGS GESLOTEN.

- ' .', ' " "." -~ -"-,';: -'.\-

Tevens uw adres voor al uw
gla8-, behang- en schilderwerk.

Tljdens de wlntermaanden ontvangt u premle
voor uw blnnenschllderwerk.
Oat is "GOrdelig, pak dus d,le premle!
Meer dan 1000 kleuren kunnen wlj voor u
mengen!

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



, .

TOLSTAAAT 22 42S1 Be MEERKEAK 'TEL. 01837 - 1530.

ttANDEllN
nUD IJZER METAlEN PAPIER AFVAlSTOFFEN

CHR. DAG/AVONDsCHOLENGEMEENSCHAP R'OAM- e.o: : Rebtor'Abr. Vas. '01806-14975
Slingeplein 8. (nal?ij Morgensterkerk/t.o.' Stinge' '303).', Ri;>tterdam; tel. 010-819066 of BOB,160.

SCHObNHO\fEN
• Rljksgesubsidieerdeoplei';ln9~n MA~()-diploma of deelCerlificaten' ,
• studie in 6 of minder vakken - studielesseri sprEiekvaardigheid
• Computerkunde met prakticum in R'dam-Zuid II jesop,maandag,
woensdag ,envrijdag van ,8.40.,,11.50 uur • boekenfonds,voc>r klas '
1 en 2 MAVO'. eanvang cUrSus 10 september 1984 '

INLICHTINGEN ENAANIIIII::LDING
zo spoedig mbgelijk, in deschoOIJa~~Orllandstraat 2
na telefonische afspraak:O,1833-'1030 (meVr. Zuidwijk);
b.g.g. 010-,819066 of 808160' ' , " .' ,

KOC>PBIJ
ONZE

ADVERTEERDERS

. ",' 'J, ;

WIJ JJuMe!tuJt,8P'~IiDn./
, BI'EDEN,'

AAN:

AUTOMOBIELBEDRIJF, II;~

FA. M. ~~::R:R~· '. r@
~ \:~f.- ~~j
°VIALLE .' ,. .' lOok~-- Inrwl ep ,manclermg mage If •

MET BOVAG-GARANnE
,INRUILEN" "

F1NANCIEFiING . , ,
" ",ciGELIJK

Hakkesteegt Meerke.rk:

Wenst u een pretligefe~stweek.
Tevens 'bieden wlj :aan:' , \., " .. '

Alfa Sud Sprint Veloce 1.5,1982" . 4tOOOkm
Audi:100 CD 1983 49.000 km
BMW 745 I autom..•.•..• 1982 60.000 km
BMW 323 I 1983 63.000 k'm
Fiat Rltmo 85 S .•..•..•.. 1982 36.000 km.
Honda Accord 1.8 EX R
met LPG ,o.. • ,,1984" 7.000 km
Landrover 109 V8 ••....... 1980 ",67,000 km
Mercedes 300 D •.•..•.• :. 1983 ".,,",7,5.000 km :
Mitsubishi Galant ' " ", " " , , , "

~~~~~~tii'C;;li ~~i LPG': :~~:~, ' ':~~:ggg~~
Opel Kadetl .••.•..•.••.•. 1983 " ' 30:000 km '
Opel Ascona 1,6 S ....• : .. 1983' . 34.000 km '
Opel Ascaria 1.6 S 1982 58:000 km
Peugeot 104 GL ••..'•. : 1982 54.000 km
Renault 4 GTL 1982 28.000 km
Renault 5 Parisienne 2 •..• 1984 6.000 km
Renault 5 TL ..•.••.•..... 1983 34.000 km
Renault 5 TL 1982 55.000 km
Renault 1,1 TC •..•..•..•. 1983 10.000 km
Renault 30 Turbo D .•..•. 1983,34.000 km

Saab 900 GL met LPG •. 1983, ",','.'6161' '.,Oo"OOoo,kk,mm ,
Volkswagen Golf ..•....•. 1981,
Volkswagen Golf. . • . . •. 1983' , ·33.000 km
Volvo 244 Turbo '.. 1983 ,:16.000 km
Volvo 244 GL autom. . 1984' 1.000 km
Volvo 345 DL met LPG •... 1982 66.000 km
Volvo 360 GLT .• : .••.•..•'1983 29.000 km

Zonnebrillen

an sjaals

.. \

,-

Schoonheidssalon
.,' ",.

J. Lauret
Sastinck
Lekdijk 42
Ameide'
Tel. 01836-1937'

<. ,':', ::,
Depositairet>,
dr. A.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose' - Pupa.

Speel90ed. Boeken, Tijdschriften•
. ,,; <>,Kunstnijvarheid,

E,ksklpsieve kado's,
'. htlishoud,eUjke artikelen.

Tabak-J rookwaren
','_ LET'O,P't:$Ctl9Ien en vereni,g,!~~en

< • ,;, ,':",:o,rltvangen korting I. _".' ;;:"',,,:

....nufteltl_
. ~o'~~,~fr~";3; Meerkei'k, let 01837-1700

BAZELDIJK15b - TEL. 0183;:- 1295' - Meerkerk

-0-
Voor al uw binnen~ enbuiten

schilderwerk, wandafwerklngen
.beglazingswQrkzliamheden

SCHILDER & GLASBEDRIJF

lvth B. den Otlelander)



META~SSCHOENSERVICE

HAALl EL~E \'lEEK U¥lI(APOll'E SCHOENEN OP!
OP MAANDAG IN: OP DINSDAGIN:
Leerbroek tienhoven
Nieuwland Nieuwpoort

Langerak
Noordeloos

HEBT U GEEN KAART ONTVANGEN,
BEL ONS DAN EVEN.

META'SSCHOBNSHDP
DAMl1 - .AMEIOE = .. TELEFOON 01836 - 2375

dit weekend
van2,50Voor

KAAPS
VIOOt

Weer eens 5 sterke troeven om naar
Bloemsierkunst ROP.I(,r~bergen te gaan
POyGROND bli]vendere~la~~vak.jdtot 15% inpri]s verlaagd
.MA~~~ES.rneti~I~I.~~~PS.~IO~~TJEvan 7,50 nu voor 6,95
ZWAANTJES Clpge~a~lklmetll'a;t]es van 8,95 voor 7,50

'WORMENMESTgoedy,oor helvoorkQmen van luis e.d. Nu in
25% VOORDEELSPAK toch maar 2,-

Alltobedrijf

Van Zessen
Ameige-.de Zodeslagen 7
tel.: 01 ~36 - 2280

Opel Rekord, 5 d~l LUXLJs,m?sgroen,LP~ ond.bw 11182
OpelKadetl 12 N, Wil •.....\ •.........• y ' 1982
Opeli Kadetl13 N, Tood " ../ ......•.•.........•.. 'c" .,1982
Op'elKadetl 13 S, bruin i.,: .. ",".,.t :}1981
Opel Kadetl 13 S, blauw SF'Gi.' .•.•. ,.{•. '" ".}i ..J!,!7!,!.
Dai Hatsu Charade, 3. cyl.,.;ge~l .. "i' " .• ',.; , .....• 19&1
Toyota Starlet 1.2 DL, grijs ,.:.. ; ••. ;.;.... .. 1981
Toyota Starlet 1.0, groen ; 1981
VW Golf Sprinter, geel ......•. \ •....•.. 'ii."" , ..•.19&0
Opel Rekord 2.30, blauw '~'j 'j' 1980
Opel,Ascona 1.9, bruin .. , "'." 11180
Opel.Ascona 1.9, autom., rood.,.... . ,19711
OpelAscona 1.6S, bruin.,.. ;.'....... . ..•• Hl79
OpelAscona 1.6S, groen .......,..... . ,.1.977
Opel Kadetl Combi 1600 S;oranje . . .. ; 1978
Opel Kadetl 1200, groen 1977
FordiTaunus 1600, oranje ; 1976
Ford. Taunus 1600, grijs :.; ; ....•;., 1977
Ford Escort 1300, autom., blauw ;; ....•.... ; ; •. 1977
Saab 99 GL, bruin 1975
Mercedes 230,'geel·;., .•. ;; .1.977
Volvo 66, autom., bruin . .. • .. 1976.

Tevens vQoraluw .
:~derhoUd AllEM1\E \0

r~B~ol~~oo,P.~.~.a!~ra".tie........~o~··· banqen. uitlaten,. 0rr", 'sc:hOKbreKers eno .treKhaKen...
c. \., rnontagepnlZen
. me.)

~!!!'T£ KddP IANG£1I0IJEN'

parfum

.'~'"

,- ,

KUNSTNIJVERHEID

, . ",

in douche-bad en
body-lotion· .

. vo~r9r95

Nu ook

FRANSE TOPGEUREN

RIDOt..
Kerkstraat 2 - Ameide' - Telefoon 01836' 2401····

. Ziektek.
Tandarts

'''.J.

Ziektek.

',,', . '.

De premie per verzekerde
bedraagt:

Prenlie

"Vindikereindeliik~ksmer
magikerniBfmeerop_"
it ~ > ~)i

J~IOOplalsstudent de geksterisico's.} ~vi .
En de normaalste. Daar moet ie wei tegen verzekerd ziin•. ·.

. :',' "".,:,:.:;',:..:.."':;:'

STUDENTENVERZEKERING
Omvang van de dekking:

voor studenten van universi
teiten, hogescholen, HBO en
MBO.

* Ziekenhuis 
sanatorium Per kwartaal f 103,- f 141,-

.* Speeialistisehe hulp .Per halfjaar f 203,- . ff 254798',~
* ZiekenvervoerPer jaar. ,_/398,-

* Huisarts



•

Feestweek
e,;e<'[ik'er'·k

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

WAARDECHEQUE-AKTIE!! !
Wanrzeer U voo; j125.- oj meer,besteedt dan krijgt U van Modehuis Zwijnenburg

een waardecheque tel',waarde van lO%over het totaalbedrag terug!
Dit is vantoepasslng'o'p' onze allernieuwste najaars -en winterkollekties!

•

Meerkerk.·
Toistraat. te1.01837-1401
ii

Deze aktie geldt 'van 3Q.S tim 8-9-'84

De nieuwste kollektie 'positiemode' isin .huis.
•


