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DONDERDAG 4 OKTOBER 1984
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TWINTIGS I E .JAARGANG
llTGA\ E: DRl KKERI.J CREzEE AMEIDE

\Vordt gratIs \crspreld In Amelde, Tlcnhovcn. Langerak, Nlcuwpoort, Goudnaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk. Lexmond. Hel- en Boelcap. Leerbroek en Nleuwland

18.30 uur:
puzzelrit.
21.30 uur:
Uitreikingprijzen Jluzzeliit. -

Als er tussen ren :';an';d;'onderdelen
eventueel een 'gat' ...valt;:: ::,W6rdt -da:t
opgevuld met stoelendans voor paar·
den.
Voor de keuring en de tuigpaarden
show kan men zich opgeven bij J.e.
Schakel, Broekseweg 92, 4233 CZ
Ameide, tel. 01837 - 1331.

327ste
Paardenmarkt

De organisatoren verwachten oak, dit
jaar weer mooi weer, want na 'de
oorlog kent de markt aileen maar het
herfstzonnetje, dat volgens" hell,' gezien .
het programma, zeker ook deze keer
weer noodzakelijk is. '
De aktiviteiten voor de donderdag in
chronologische volgorde luiden als
voIgt:

10.00 uur:
Keuriug paarden en pony's.
13.00 uur:
Uitslagen keuring.
14.00 uur: Eventueel is het nog mogelijk een half
Show met ingespannen pa~rden en utir 'vDo'r 'aan'vang, tot half tien,:,dus,:in
ringrijder, voor lossen en, aange7" ~ 'te-schrijveil.-
spannen paarden: .
14.30 uur: Random de plaatsen, waar het ge
Carrollsselrijden" en andere oefe- beuren zich afspeelt, zijn parkeerver~

ningen door de'Giessenrtiiters. boden aangebracht. Men Went daar.~

j 6.00 uur: am de auto achter het verenigingsge-
Voltigenummer door groep van bouw aan de J. W. van Puttestraat oj
Akkermans en wedstrijden koek- op de Loswal aan de Lekdifk' neer te
s~an. zeUen.

Kinderpostzegels
A1\1EIDE , Woensdag 3 oktilbe; is
de, kiriderpostzegelaktie weer van start
gegaan. De leerlingen van nieer dan
8000 scholen in het hele land bellen aan

, om bestelUngen van kinderpostzegels

'.'~*.'k~rten-op te ne,~en. .';":>"~"" '.. :',
: iij verkopen velletj,s kinderzegelster
:-.waarde",van f 5,-. Op de' kinderzegds
: staan'&tiipverhaaltjes, voor het eerst in
de geschiedenis van de postzegel.
De vier zegels zijn ontworpen door
Joost Swarte, een bekende Neder-

iJezoek Commissaris der Koningin 'i.g:v:-'iJ~."pqqrfler:1I1i'a-'kii~,;fR,59:;: :>' laridse striptek~l1aar>,.".:., "',' \'," ,:;i,
Ben van de ';mapjes 'wenskaarten' is' '

~s Morgens omstreeks tien UUT begin- dien een demonstratie carrousselrij- getekend door Anton Pieek. De map
nen de keuringen, waarvoor dieren van den. Een groep onder leiding van mevr. jes kosten f 2,50 per stuk.
heinde en ver aangevoerd worden. Akkermans uit Dongen ,voert een in- Vanaf 14 november worden de zegels
Vorig jaar bereikte de aanvoer sinds t~rnationaal bekend voltigenummer en kaarten bezorgd, en afgerekend.
lange tijd weer een hoogtepunt. Het op. Voltigeren wil zeggen, dat er turn- Dan'zijn de kinderpostzegels ook in de
aantal inschrijvingen bedroeg toen oefeningen op een galopperend dier, postkanto,ren verkrijgbaar.
'maar liefst 190. De markt is 327. jaar: uitgevoerd worden.
geleden in het leven .geroepen door . ',Met de hulp van al deze kinderen en
Heer Hendrik van Bredero. Zo'n 2.000 Als belangstell~nden zich even ~Iien' . 'van veel volwassenen' wil het Neder
paarden namen in die tijd deel aan het onttrekken van het rij- en trekdieren- lands Comite voor Kinderpostzegels
evenement, maar de taak en en funktie spektakel, kan dat op de jaarmarkt, proberen de opbrengst te verhogen.
van de viervoeters tijdens die start- waar zo'n honderd kraampjes met uit- Een opbrengst die jaarlijks wordt go
periode was dan ook veel groter. eenlopende artikelen aanwezig zijn. bruikt om verbetering te brengen in het'
Wat hetjaarlijks spektakel nu wei voor Voor de jeugd bieden de diverse ker- leven van kinderen in binnen- en bui-

~~~~:?e:re ~~~h~~~~~is,~:~ d;t~~: :~~~~:e~;~~~~~t~::;,aa~~ ~\in~ ~:i~n~d~ui~ die nu, ~eer dan ooit,

een wisselbeker ter beschikking stelt maand, staan, ook de'maandag en de, '~TO'O''rd' 'e'n' 'n'aad
voor de beste inzender bij de catego- woensdag er voor in,l1et teken van het ' ,.,., weer presenFzijn op de komende paar-
rieen jonge en oude paarden. Alle'deel- jaarlijks evenement.' Maaiidag'wordt , denmarkt met eenJ<raam., .. ' ,
nemers ontvangen tevens een geldprijs het traditiOllele tafeltennistoernooi ge- 'kraam' Op d,e : Verkocht zal worden houtsnijwerk uit
in een lintje, waarbij elke kleur staat houden en op woensdag kurinen de' India, handdoeken, zeep, kerstkaar-
voor een behaalcte plaats.· . kinderen 's middags hun waren aande' :" ten, platen etc. ' " '_ ..
De uitslagen van de keuringen worden man brengen, terivijl er 's avonds voor ..; ;:, Paardenmarkt' ,De, netto winst van de verkopen is
om een uur in 't Spant, het verenigings- aIle Ameiderlaren"eveneens~in;:'r'SpaneX- - - '," """,' '.' '" '.. ' '""" /, ,,, ::,:, "beslemdV6o'r de grote;)Voord__en Daa.d
gebouw van Ameide, bekend gemaakt, een dansavond is, waar dan tevens AMEIDE - Traditiegetrouw zal de aktie die op het ogenblik in deze regio
waarna ook de trekking voor de paar- twee vlirkens verloot worden.. ' stichting Woord en -Daad ook dit jaar wordt gebouden.



Ameide, Lekdijk 25 .
GARAGE HAMDEN

. .- . , , .

Me. CORMICK· INiERNATIONAAL
- -', i<~;:: _",- <'(-:~" , ,"',-_ '.- _.:):,>:.-,> '':-:,\:)

Een m'odeme TREKKER, met wereldberoemde naam.. Thans in
ieders ber'lik van 38 tot 145 PK. .

Vraag)nlichtirgen :qver de~e unieke trekker bij uw deal~r en
tevens over o~ze n1euwe typen: 433 - 533 - 633·- 733 - 743XL
745XL - 845XL - 955XL-'.1055 XL - 1255XL - 14'55 XL en de
Engelse typen485 XL - 585XL - 685XL. Thans de meest verkochte
trekk.er. '. DEALER CLAAS MACHINES
Aile VICO werktuigen. Alle"KRONE werktuigen. Aile merken
U-model kuilvoersnijders. .

.~~~~E~SMf~W~3b~~:i'sE~~~ri~kS[1~~~EEA~I-PcJi~~~s"~~ciLl~~f;~~~R:
CONTAINERS.

*Verhuur van VW - busjes

*Gezelschappen*'Ziekenvervoer'. *Trouw-Rouwrijden*Taxi en verhuur',"* Speciaal rolstoel ver~oer
,- ";"-" ..-,-, - -'

'TAXIBEDRIJF J.'HAARS
Hazelaarlaan 34 - Ameide - Tel. 01836 - 1375

J:W:'van Puttestraat 31, . AMEIDE

NATUURLlJK!' ..'
VOORIJE, PAARDENMARKT:

JAN"MAQEL,en
PEPERKDEK

van de bezorgbakker

Nu ook weer dozen dikke
SPECULAASBROKKEN

1,5 kg. voor 10,..;
. ,- -. ' .

BAKKERIJ PELLIKAAN

'O.A. KINDT·
(v/h B, den Oltelander)

SCHILDER & GLASBEDR!JF .

c_.,;

H·AIOI·I··I'···I·········, ',' ." 'j" " • .' .',:.

SPA''A"R"":.' '., 'EE'""'K""":

.' '1 ~! .~. . ' ~; .

VOORALUW BINNEN~ENBUITEN SCHILDERWERK
'WANDAFWERKINGEN BEGLAZINGSWERK·

. ' " ZAAMHEDEN.

. 'vanal 19 november weer premie op uw binnen
schilder- en behangwerk.

Voor particulieren f 50,. per man per dag.
Voor bedrijven f 3;5,. per man per dag.

BAZELDIJK 15b - '. TEL. 01837 - 1295 - Meerkerk

AMEIDE
MEOERKERK :'

,HO RNAAR ,',
",:'l

GROOT-AMMERS
"',;,\,'

Y>,l';
',-:,;H'

. De Spaarweek bij de Rabobank is een'weekmet een Feestelijk tintje: Daarom
is er een aardige attentie voor iedere spaarder.
Het is niet voor niets dat half"Nederland bij de Rabobank spaart. Want

. tezamen met aile andere Rabobanken zijn wij veruit de grootste spaarbank
van Nederland.

Ook u bent van harte welkom !



',,'.i., I?~i,rna-j~cifmetbijpassende, l0sSEi _bod~~ ',c' ,.,
warme~.,Veel zakken, veel ritsen.. _', ..
Een,kombinatie, die staat. Ook bij jou,

:"fj16S,":-',-' .

J~JE~M·II AMBDE
. SPAARBANK •

, " , ,;"i'
Wie wordt de nieuwe eigenaar van de

CROSS·FIETS

B:M.W. 3201 1983
Talbot Horizon GL 5-drs 1983
B.M.w. 525 I, 5-bak, gekleurd glas,
centro slotvergrendeling 1982

. Opel Kadel! 12 N, 3 drs 1980
Matra Rancho : 1980
Opel Commodore 2.5 S 1980
R,enault 4 L : ,.1980
Datsun Cherry combi, LPG ,' 1980
Opel Manta C.C. 19 N .
sportvelgenen zonnedak :.1979
Opel Ascona'16 SR, 4 drs 1978
Ford Taunus 1600 L, 4 drs 1977
Honda Civic 1977

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

ledere spaarder, die lijdens de spaarakfie' tim 31 oktqber a.s.
langskomt om in. te leggen of om' eim nieliwe' rekening te
openen, komt in aanmerking voor een prachtig boek:

GELD DOOR DE EEUWENHEEN\
Maar omdat wij 12,5 jaar bestaan, willenwij:als jullie
specialisten in sparen nog een extra aanbiedihg. doen. .
ledereen krijgt van ons persoonlijk een' prachtige puzzel van
1000 stukjes aangeboden, als e'r een rekening wordt geopend
of als minimaal f 100,~ wordt ingelegd op 'eel) bestaande
rekening.. , . .

·EEN DUBBELE AANBIEDING DUS!

MAAR DAT IS NOG NIET ALLES •.•
Aile inleggers. krijgen een persoon'lijk geluksr1LJmmer: Uit deze
geluksnummers wordt de winnaar van de tijdens de Paarden-
markt getoonde CROSS-FIETS getrokken. .
Doe mee en haal die puzzel en dat prachtboek direkt aan de
baliEi van onze Spaarbank.
Misschien bent u of jij straks ook nog de trotse eigenaar van die
mooie fiets.
De uitslag zal worden bekend gemaakt iri de uitgavEi van' 8
november van HET KONTAKT.

AUTOMOBIELBEDRIJF«nJ) GE.BR. VANTUYL
Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412,
Showroom: Toistraat 19 - Tel. 01837 - 1682.

. . Meerkerk
. Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 .,-- Tel. 04188 - 1216 - Herwij~en

II,'NEDERLANDSCHE , ".
" ',. i. ! MIDDENSTANDS SPAARBANK

Pri~sengracht2- 4233 EWArneide
Tele/oon 01836,-1676. ", .'



CDA
Ameide-Tienhovcn '

komen. '. Ditgesprek is iri' beide Muziekliefhebbers . die Ii hUn hobby
besturen terecht gekomenen kwam willen gaan beoefenen kunnen elke
de eerste gezamenlijke bestuursver, dinsdagavond van 7.30 - 9.30 uur
gadering op13 september 1982 tot terecht in Het Spant, waar de repeti
stand. " tiesplaatsvinden. Oli.)"rs laat uw
De prettige' ni'anier waarop>verd ver- kindereri eens kennismaken ,met dit

i gaderd bleek toen al een lichtpunt. muzikaal gebeuren. ,i '.'
Besloten werd toch voorzichtig te De iessen worden gegeven do<ir de heer
werk .te gaan. Vanaf oktober 1982 den Vii (in het Verenigingsgebouw).
ging men gezamenlijk repeteren om Als laatste nog dit: op vrijdagavond 30

,na 3 maandyn een concert te geven. november. gyeft AF.K,. een fusie
De tijd vedoopt lOdat de onderlinge concert" hopenlijk in nieuwe unifor
verstandhouding 'waaruit voort~ men en ilieuwe iristrumenten. Dat deze

vloeit dat op 2 juli198,3 weer een. uitvoering een' feestelijk tintje zal
!concert voigt! met medewerking van hebben is duidelijk.
•de accordeonveryniging "Avanti". ' We hopen.dat veledorpsgenoten

komen luistereri haar -de prestaties yap
,Wat zich'hog weer .eens herhaaide op Ameide's Fanfare Korps "AF.K.".
izaterdagavoIld 29 januari 1984 met,
\een c:once,it· '.in Hef' Spant .onde'r ' _ .... - ---
i leiding vande 'heer van Mourik ~it

,Vianen. Ditging alles op een prettige .Rekreanten
j manier -en men dacht al aan een' ,
·vereniging.Jammer . was, dat het. volleybalAmeide
·aantallui~teraars niet zo groat was. "
Daartlissondooris er op30 novem- AMEIDE "'-De rekr';'nte~ volley-

•ber 1983een gezamenlijke bestuurs- ballerSjvanR;V.A. zijnwederom aan
'vergadering .onder leiding van burge' een nieuw seizoen .•begonnen. Elke
meester Bakker. Vit deze vergade- dinsdagavond spelen' zij in Het Spant
ring komt naar voren dat de fusie- van 21.30 - 23.00 uur. Het accent
datum voorlopig wordt bepaald op daarbij Jigt op sportief rekreeren via
30 april 1984. Een grote stap in de het volleybalspel. Een sport voor iede-
goede.richting van de fusie. reen,vanjong totond, .
Viteindelijk is 14 augustus 1984 de
datum geworden dat men voortaan R.V.A heef! ook weer ingeschreven
in Ameide een muziekyereniging voor de rekreantenkompetitie van de
heeft. Burgemeester Bakker had NeVoBo (Ned. VolleybalBond) in het
hierin een grote ·b"midd~lende.rol. distrikt Gorinchem; ..,
Waarderinghiervoor is zeerzekerop In dezekompetitie zat.~.V.A:'uitko
zijn -plaats. ':!";\ ': ' , . mei?' tegeH~ re~~eanten-teams._~it de om
Bij een Jusie ,wordt veelal gedacht geVlng. Ierbl] staan wedstrI]den tegen
ookfinanciele., yoordeien te hebben Meerkerk;' Goudriaan, Ottofund en

· maar bij "A.F.K."zal dit voorlopig Asperen op het progra'mma.
'niet zo zijn, ••Nieuwe uniformen is AANGEZIEN' EEN'V01:LEYBAL
toch echtniet,lO'n luxe. Raming VERENIGING LEDEN'NODIG

I 14.ooo,"."lristrilIriertten hebbeIi ver" HEEFT, doen,wij eell,bergepop,de
'nieuwing . nodig: .. Aanschafis op bevolking van .Ameidej.Tienhoven en

I 6 omstreken. ledere heer tussen 18 en 815 .000,- begrool: Ais men bedenkt. .d h' .. . .. ' .
dat de instrumenten varieren-: 'van' \yor" t lerblj Ultgenoq,lgd hd te
12000,- tot I 8500,- perstuk, d"nis de worden van,R.VA. Een telefoontje

::C.ar~e~~.~~~~if?~;~ig ve~langde r:~.~a~6gS(b~~J~6(~I~i!4j :;511a~~
Dan is er een,leraar,- de heer d~iJ.':,lJil,. vOQ,(' v6ldoende. 'U- kunt ook op
die, de jeugd begeleid, Dat ko~t.veel 'dinsdagavond komen kijken, maar
geid. Jammer is het wanneer de jeugd breng dan alvast gymschoenen en

: zich in het korps klin plaatsen er weer sportkleding mee. U KUNT ME-
lifvallen: Kosten en' moeitenzijn dan TEEN AANDE BAKI "\
vergeefs geweest. Ook al heeft u nognooit gevolleybaid,
Een beroep op de ouders .om'hun probeer dezeprimavorm van rekreatie
kinderenbierinmeer te begeleiden en in de lange (dinsdag)-winte~y~>nden.'

er ;:~chter; :te.: ,sti:u~n:, zq':! te qy¢rwegen
zijn. . ,

Dat A.F.K. met aktiviii:iteiJiWiCpro,
be.ren de K\'ldenbij ..,elkaar tek\ijgen
behoef! eigenlijk '. geel11Je;oog...", '
Een yerzoekyooreell,bijdrageva1h~t
Anjerfonds iSaljngediend. yoo"\8' AMEIDE ,.Opm~lliId8g290ktober
hoopt. AF.K.op: de :,gel!)~enter organiseertdeCDA:afdelirigAmeide
Ameide en Tienhoven en dari de heie Tlenhoven een poJitieIi:eavond in het
gemeenschap waarop uiteraard.,DiJ1)7 V~re!liKillgsg~boll.!"i. '. ,
mer te vergeefs een beroep isgedaan, ·Spreker!.deze avorid is het CDA
De loten-verkoop, '.' de,. chrys~nt~I1' tweede kamerlid Matlhijs van Vlijmen.
A.F.K. ,is u aUendankverschuliligd D~. CDA'~fdeling.i~blijdilt.h~t;iedere
voor de steun. De chrysanten zijn er keer weer lukt een tweede kamerlid
nog, u belt 1411 enze worden gele' naar Ameide t~ krijgeri;

verd. ' OP. deze wijzekunnehieden en
Het bestuur is. a~ voIgt samengesteid: andere belangstellelldenrechtstreeks

A.M den OUdsten, voorzitter. discu~sier~ '. met ',vertegenw()ordi
Kerkweg]9.Tienhoven.,tel. 1249.gers uit de la!ldelijke poli,ti~~.. .
J. de Jong. secrelaris. Het CDA heeft naastvele,.,bewinds-
Den Hoell••Ameide, Jel. 2374. lieden 43 tweede. klimerlyden:Veleri
A. Blok, penningmeester, " zijn onbek:end oo~.voor: d~eige!l
Spithoven I. Tzenhoven, tel. 2466. CDA-leden. Daarom is het een
w: van Gelderen, goede zaak ook 0Il1JekeIld~:CDA-

Meidoornlaan 9, lei. 1727. politiciinaarAmei~y,.;e\ia'tyn:'·Mat-
G. van Middelkoop, " ;hijs .yanVlijirien zal PSrekel1!ov~rde
Aaksterye,ld !O, lei, 2176. aktuele,politieke sitlJati~,: Zijll,~speci"
C. van Odderen. ' . alismen 'zijn:' votk~huisvesting; ver-
Broekseweg 7. tel. 1311. keer" en 'waters;aat;"econqmische
G. Langerak. zakenendefensie. '. . "

,Prinses Marijkeweg 67. tel. ·1411. Aanvang, 20.00 .uur."

Nieuwe kledii1g Al-junioren v,v, Ameide
AMEIDE - Het Al-elftal (junioren) van de v.v. Ameide is onlangs weer in bet
nieuw gestoken door uar sponsor. Gerrit de Boom en Adri van de Ruil,
eigenaars van Het Wapen van Ameide, dachten er goed aan te doen de oude,
,verbleekte shirtjes te vervangen door een geheel nieuwe kreatie.

Voor de g1adiatoren van trainer Flip Rietvel misscbien net dat duwtje in de rug
wat ze nodig hebben om klimpioen te worden.,
Staande van links naar rechts: /eider Bas vim der Poe/' Robby Venderbosch,
Andre Ve"ips. Carl Peterse. Gerrirde, Boom. Wim Bouter. Doom Westerhout. i

Jeroen Stout en Flip Rietveld. ' ,
Gehurkt van links naar rechts: Rinie Weede. Bert de Kruijk. Amo van Middel-,
koop. Hans Rozendoo/,' Rick Daniels en~oelPlieger.

Heropening'" Een unieke sortering wijnen uit alle
bekende wijnstreken en landen;

't Fortuin - Ameide wordt nu gebracht voor scherpy
prijzen.

AMEIDE _ Vrijdag 28' september Om deze prijzen blijvend waar te
was de feestelijke heropening van kunnen maken zijn, in verband met
Slijterij't Fortuin in de'Fransestraat te de kosten de openingstijden gewij
Ameide. 'zigd. : '

V kunt nu terecht op maandag,
In samenwerking met wijnharidel De woensdag, donderdag en vrijdag
Krey. uit Schelluinen brel1gt mevr. varraf 12.00 uur. 's Zaterdags is de
Plieger nu een nog groier assorti- winkel geopend van 09.00 - 16.00
ment wijnen en gedestilleerd dan uur. evenals de koopavond op
ooit tevoren. vrijdag tot 21.00 uur.

.' ,

Twee 85-:)'arig'en ' zijriliktiViteiten verder uitbreiden.
Eordere pogingen in juli 1976 door

~Il1,'en weer J'ong de jeugd geprobeerd om te fuseren
liepen op niets uit. I?e tij~ bleek toen

AMEIDE;;;'Oe muziekverenigingen (nog) niet rijp omte korrien tot een
"Crescendo"" ,en" "Unie~- -in _Ameide vereniging.
vormlm,na·hun fusie nu samen het Na een zestal jaren bleek toch weI dat
grote,5SIeilen tellende Ameide's Fan- bij evenementen zoals .. Koninginne
< 'k "A F K ' dag, St. Nicolaas enz. 'gezamenlijk.are orps .;.

optreden noodzakelijk was om rede
Onder de naam Ameide's Fanfare men afzonderlijk niet bij machte was
Korps (A.F.K.) gaat de nieuwe mu- om e.e.a. te verzorgen.
ziekvereniging, tot stand gekomen Ben der leden van elke vereniging.
door de fusie tussen christelijke die elkaar onverwacht ontmoetteri,
muziekvereniging "Crescendo" en de vonden het in 1981 toch. tijd elkaar te .
neutrale muziekvereniging•.-; ':Vnie~·;o·Vinden ".om ,... tot .. een vereniging "Ie .



SLlJTERIJ - WIJHANDEL

't FORTUIN
Fransestraat 12 - AMEIDE - Tel. 01836 - 1754

SLlJTERIJ - WIJNHANDEL

't·r;ORTUIN
Wij nodigen 'u uiteens kennis te komen nemen van

ons uitgebreid assortiment wijnen, likel,lren en
gedislilleerd.

TIJOENS DE MARKTWEEK.DIVERSE LEUKE
AANBIEDINGEN!

Kom vrijblijvend eens binnen kijken

69.-

69.-rode)abel, nu VOor

lO'n KANS MAG JE
NIET LATEN GAAN!

de supersterke
broek. .
Van 89,95 nu voor

De

LEVI'S RIBBROEK

De

•.LEVI'S SPIJKERBROEK
de broek met het

sfFeetkeFk
FRANSESTRAAT 7 - -AME,I-o-~-:;-::, TELEFOON 01836 - 1212 .

,~ uw MODEHUIS -

.MARTEll VElWARMIIGSDEKEIS
ONDERDEKEN'M 2000 84. •
1 persccns 75 X 145 em. 125,-' •

ONDERDEKENMS21 105.
1 persccns 80 x 150 em. 169,-' •

~g.;:rg~~:n HNV·241 85x85 em. 149,' NU 109.-,.
::.;:rg~~:n HNS-41150x75 em 184,50 NU 149.- .
~~;~g~~:n HNS.82 130x175 em 224.50 NU 179.-
2 p'erSoons -i,·", 2 kastj-,:lS, 261.50 NU 208.-
_onderdeken HNS-4_2J50X~30 em 9
1,persoons -'-,.' - - ,-, 250,- N~ ,18 :-.
bOvende.ken HN~,6rJ60~10 CIJ:\ -'279

. 2 p'.ersoons ,',: "';:y ,2 kastl.e,s .: -•.
bovendeken H~_:-p2 19Q~1,Ocm 340,· NU" ,:< _' ~.,-

MARKTAANBIEDING

.":", £]P'hmJ. :III
":';;':"i'~ ;ie .. ..~::; ., ...'
Weet;drtif1g···· mauuelal Slrena8VOP~I!vervvt Daar gaan we waf aan doen, aan zo'n koude-golfl

. INVENTUM ELEKTRISCHE DEKENS
- met: 3 Jaar garantief

Zie verder onze schitterende
najaars-kollektie

TRUIEN
en verdere Vrij~tijdSkleding ..



,KASREGISfERS.
Sharp heeft een serle

afrekensystemen (20)
ontworpen, met oog op
vandaag en morgen.

Fluisferstil,' Ergono
misch, Razendsnel:

S~arpbiedt )l de mo
gehJkheld een systeem
I.e k,ezen, dat penekt op
uw specifieke toepas
singen is geent.
In welke Branche u oak
zit. .

Voo'r', informatie en
. dokumentatie: .

Zuiver

SCHEERWOLLEN
BERBERTAPIJT '

een natuurprodukt
nUvoor de extra
lage prijs van
400 em. breed"198~ ...

:' .'c-, '•• ', ,>.
FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TELEFOON 01836 - 1212

- VODA VAKKUNDIG VLOEAENADVIES •

sfreefllerll

TE KOOP

Joh. J. Verhey
Kerkweg 25 - TIENHOVEN .

OP GEL ET" ! !

HET PLANTSEIZOEN BREEKT AAN

van 1e eigenaar:
Opel Ascona Diesel 2.0
Bouwjaar: 1979, z.g.o.h.
Prijs n.o.t.k.

Tel. na 5 uur: 01843 - 1881,

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

Bijboomkwekerij 'De Hogewaard' numeer keus en
uit eigen kwekerij dus: ...• altijd het laagst in prijs.
Ukunt kiezen uit meer danBDsoorten varieteiten,
van:coniferen, heesters, hU,lst, laan- en sie,rbomen.,

99.-

Probleemloos voor woon- en
slaapkamer ,

30% WOL - 70% ACRYL
400 em. breed.
van 140,- NU VOOR,

VOOR EEN STEVIGE
ERWTENSOEP

hebben wij heerlijke worst,
.extra bevleesde

varkenshielen en krabbetjes.3~5

KEURSLAGER

Simon MUilwijk
Dam 9 - Ameide - Tel. 01836 - 1395

speciale'
milfktprijS'
Per liter

WIJ'BAKKEN
'>ZE WEER

BRUINOPDE
PAARDENMARKT

LET OP ONZE MARKTKRAAM!!!!

STERIIIBIEDII.G:TAPIJTEI*

HEERLIJKE
BED~11
"BIJ~t~~R.



Vooi' moderne financlering enalleverzekeril)gen, doet uer'goed
aan een:van de onderstaande adressente bellen

~caravans voor echte caravanners

~.
Av'~n-t()C:iravanbouw

- van der Hal!c-n
: I: Postbus 40 42:10 BA Meerk~rk

Tel. 018:17-2044

'Bakker en Molenaar vinden
elkaar op de Termeise mart

Onder het motto 'Vakmanscnap
is Meesterschap', dat geldt zowel voor

de bakker als ook voor de molenaar,
bakken wij voor u een grote'

, sortering banket en pikante brood
soorten in de proefbakkerij van

Meelfabriek Kruyt.

Komt u even langs?

, Onze bakkers zullen u van harte
welkom heten.

Degelijkheid en een
technisch uitgebalanceerde konstrukcie

'Datkuntuvan '.'
'nAventoyerwachtell! '

I

,-

PLAATSING CONTAINERS

J. Lauret
Bastinck

GiUisVersluis

Schoonheidssalon

Lekdijk 42
Ameide
Tel,01836-1937

Elke woensdagmorgenzltting
in Meerkerk in 't Groene Kruis-
gebouw, .

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

J. het Lam
________ Achthoven 46o, Lexmond, t'elefoon 01836 - 1230

Aanmeten van
STEUNZOLEN

Depositaire:
dr.'RA. Eckstein'
Kneipp
Lady Rose - Pupa.

J. van Dieren .
Gregoriuslaan 11, Lexmond. telefoon 03474 - 1284 _

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

TOLSTRAAT 22 4231 Be MEEAKERK TEL. 01631- 1530

HANDEl IN
QUO IJZER·METALEN·P4PIER·AF\I AlSTOFFEN

:- borpsstr: 3, Meerkerk. rei. 01837-1700

Nu binnen de totale kolektie
van Barbie.

Tar kennismaking nu

10% KORTlNG!!!
de anyffelll8k



""Wifnodiging
AMEIDE ...,Gastvrij Ameide no
digt u uit op de Paardenmarktdag
avond(donderdag 11 oktober a.s.) in
het Dorpshuis.?Het Spant' (aan de
Paramasiebaan)'voor een gezellige
avond met het bekende Mordent
Combo uit Gorinchem.

Muziek am naar te luisteren, 'muziek
om op te dansen. '

TOEGANG GRATIS!!!!

erwtensoep halen. Maar neemt u dan
weI een pan of iets dergelijks mee.
Bij ons kunt u zittend genieten van dit
alles. Terras aanwezig.
Tot ziens op de Paardenmarkt II ok
tober. Prinsengracht, Ameide.

'Hokje'
Van de J.W. van Puttestraat uit gezien
krijgen de voorste drie lokalen een
winkelbestemming. De vergroting van
de ruimte zal gepaard gaan met een uit
~reiqing; van; het ass0rtiment. Het
achte~tel,?kaal is bij de gang getrok
ken en gaat de 'werkplaats annex show
room vormen. Het vroeger bij de
schooljeugd zo bemchte 'hokje' - wie
daarterecht kwam had beslist iets op
zijn kerfstok' - wordt ingericht als
Ihintoor.
In maart 1985 hoopt Gemt aile werk
zaamh,den ,te ,kunnen afronden. De
nieuwe .winkel !,n, de overzichtelijke
showroom voor de verschillende hout
soonen ,,zullen- .leker .Jnspelen op de
behoeften van de klanten. Een duide
lijke verbetering derhalve van het
winkelbestand in Ameide.

. opvallen. In de winkel kunnen we nag
geen kruiwagen presen~er;en"terwijl die
tach echt tot ons assortim'ent behoort".
Intussen wordt er druk gewerkt in het
pand, dat direkt tegenover het huidige
lizerwinkellie is gelegen. Gerrit doet
zov!'el mogelijk zelf.

De buitenkant van':'de School 'wordt

zoveel mogelij,k., l.·•.n, tak.t gehOuden.. AI-leen de gevelaan',rleJ:W.v.Puttestr.
word! drastiscl1 gewijzigd, omdat daar
ge ingang ,',ran de nieuwe, win"el moet
komen: Verder\yord,t het lokaal, waar
tpt voor kort de Peuterspeelzaal in ge
vestigd was,,: afgebroken. Volgens
Gerrit is dat het enige echtslechte stuk
van het overig~ils ilzeer goed~ staat
verkerende gebouw.~J%

AMEIDE - 11 oktober is het weer
zover: De Termeise Paardenmarkt.
Vorig jaar hebben wij met een kraam
op de markt gestaan. Ook dit jaar zijn
wij weer van de partij. Hopenlijk
hebben we weer hetzelfde stekkie op de
Prinsengracht achter de omroepwagen
van de Paardenmarkt Kommissie.

Vanaf ±9.00 uur kunt u bij ons terecht
voor een kop heerlijke verse koffie met
of zonder stroopwafel, diverse fris
dranken, een lekker tappilsje, een
broodje, warme worst en overheerlijke
erwtensoep.
Die we per kop maar ook per liter
verkope)1. M"!'ht u 's avonds geen zin
hebbeIl om'te koken, kom dan bij ons

Tennisvereniging
'Meihoven'

best van het gebouw af omdat het aan
tal huurders drastisch was::': terugg~
lopeno Gemt was zo'n beetje de laatste
overgebleverie in het pand en een
recente wijziging in het bestemmings
plan voor oud Ameide maakte een
eventuele koop van het gebouw voor
hem best aantrekkelijk. In het nieuwe
bestemmingsplal! namelijke was de
groenfunktie, die voor de plaats waar
de oude school staat was gereserveerd,
verv~,ngen doof,een ·bestem~~!INOOr
klein ambacht en een gedeeltelijke
woonfunktie., ,',

Kruiwagens
Een ideale gelegenheid voor Gemt om
z'n winkel eens fUnk uit te breiden,
want die was veel te klein geworden.
Gemt: "De wat grotere artikelen moet
ik nu overbrengell naar d.e oude
scltool, .waar ze natuurlijk veel minder

De here~-single werd gespeeld door
Mario Kruyt en Hans Bruinsma. Hans
won deze partij overtuigend met 6-21
6-2 en verdiende zodoende de NMS
wisseltrofee voar de heren-single.
Dooi<qez¢ uitslag kwam Mario voor
de derde maal op de tweede plaats.
We kunnen terugkijken op een ge
zellig, sportief gespeeld en geslaagd
toumooi. Voor volgend jaar hopen we
dat erLe~,enveel of misschiell:nog meer,'"
deelnemers zullen zijn en dat het weer
iets beter zal zijn.
Hierllij willen we de belangstellenden
uitnodigen om eens langs te komen.
Voor onze jeugdleden worden er ge
durende de wintermaanden op zater
dfigtUorgen weer· trainirtgen georgani
seerd.,

Vergeleken met aile spelonderdelen is
slechts een onderdeel met dezelfde uit
slag a,ls' voorgaande jaren uit de bus ge
kamen, nJ. de'herendubbel. Deze werd
vp6r ,de der~~_ ~_s;p.t~feenvolgenpe ,maal
ge~()imen dobn.Mario',Kruyt 'en Bert
van Middelkoop. Zij wonnen met 6-3 I
64 van Ralph en Dennis Eyking.
De nieuwe damesdilbbel kampioenen
zijn moeder en dochter Wijland gewor
den. Dicky en Gerrie Wijland behaal
den deze titel doo~ aile wedstrijden in
de paule te winnen. Het onderdeel met
het.hoogst aantal deelnemers was zoals
altijd het gemengd-dubbel. '
Hier kwamen' vaak spannende wed
strijden uit· voort. De dubbels Eline
TerlouwIDennis Eyking en Mie
kel Robert Seddik. wisten uiteindelijk

Winterseizoen 19 december:
Kerstavond met broodmaaltijd.

Nederlandse Bond 16 januari:
Jaarvergadering met bingo.

Plattelandsvrouwen 17 februari: .

AMEIDE- WOensdag 19 september 6~~~\~~~;Si~:0:a:,m~e~1~s.
startte de Nederlandse Bond van Plat- 20'maarl:
telandsvrouwen haar winterseizoen. L:zing" do0i;.,irtevr.. Suiaman met
Deze avond werd verzorgd door Co- Tel, je nog mee als je niet buitens-
ruinex' uit Baarn. huis werkt?
In de toneelzaal van Het Spant werd 24 april:
voor 110 aanwezige dames een mi- Kortman Redipro RV. vertelt deze
hoen-ma'lltijd 'klaargemaakt, die later avond over het wasson en reinigen
mocbt worden opgegeten. ,.... door de eeuwen heen.
Woensdag 24 oktober zal de schrijver 15 mei:
Toon Kortooms een lezing houden Feestavond verzorgt door eigen Ie-
over zijn vele gescbreven boeken:' den waar aile bejaarden uit Ameide
Boekhandel Crezee zal deze avond met en Tienhoven welkom zijn.
een boekenstand aanwezig zijn, waar Verder heef!' de vereniging een vast
de boeken van deze ~hrijver voorzien zangkoor en een Volksdansgroep.
van zijn handtekor/ing gekocht kunnen Wilt u kennismaken, met' onze vereni
worden. ging Q-ie, open staat voor:·,vrouwen van
Verder ziet het programma er als voigt aile gezindten en zich onthoudt van
nit:' elke partijpolitiek, neemt u dan kon-

21 november: takt op met de secretaresse, mevr. S. de
Kerstkaarten knippen. Kruyk - den Hartog, tel. 2048.

Klubkampioen- tot de finale door te dringen. Deze Voormalig schoolgebouw krijgt nieuwefwiktiir'
wedstrijd werd onder erbarmelijk

schappen ' slechte' weersomstandigheden ge- IJzerwinkeltje krijgt de ruimte
. . ._, - speeld,-';\yat beide, 'teams: echter niet.. tennisverenioing weerhield' te vechten voor de over- AMEIDE - De voormalige christe-

. 'Meihove~~'" ~%/~~~·~~line en Dennis wonnen met ~k~~;f~: ~~j';:l:.'::i~~~:n~:::~
, ," Bij de dames-single ontbrak helaas de ming. Na twaalf jaar door vooral

AMEIDE .. In de p~node van 10 tim kampioene van vorig jaar Inge van middenstanders als opslagruimte te
22 september j.1. zijn op'het sportpark Middelkoop, omdat zij met vakantie ziju gebruikt, is het nit 1894 daterende
~Meihoven' de klubkampioenschap- was en zoedoende haar titel niet kon "gebouw begin dit jaar overgegaan in
pen 1984 gespeeld. Ondanks de slechte verdedigen. De dames-single finale handen van Gemt de Vroome. De
'wee.rsomstandigheden is er. dit jaar een werd ge1l!eeld ,door Gerri, Wijlan'f,en 'middenstander wil nag voor april
rekord aanlal van 140 wedstrijden ge- Mieke' SeddiIlk. Na een spanneride vplgend jailr iijn doe-het-zelf zaak ('t
speeld; dit was mede'mogelijk door de strijd.wiit Gerrie de partij in,de dirde lJztirwiJik,ltje), en zijn werkplaats in
!'pel!ing.viln :de d!,r"e, baan;. begil' dit set naar,zich toe te trekken, en won met het ,pand onderbreitgen. En daartoe is
jaar.;Dankzij,d!, sp''!rtieve inzet/an de 4-fJ16-3/q:2 en yefdiende, zodoende de,. ',een groitdige renovatie onvermijdelijk.
spelers en de goede samenwerking met NMS-wisseltrofee" beschikbaar g<>' .Gerijt de 'vr~ome; die ~jaar geleden
dewedstrijdleidiitg verliep'all~ vol- steld door Assurantie-' Adviesbur6' , ' ,

- " . -' >"_i· -.,___ '- - _-b~$Oi}:;'m~~,):~~r~~r~rL:yati ~en lokaapn
gens sche",a.. 'De og b ' , de" school, had'tot jamiaii dil jaar de

b!,schikking over' twee lokalen. Het
schoolbestuur echter' wilde" eigenlijk



VERMAAS TEXTIEL
Kerkbuurt 26 - Sliedrecht - tel. 01840-12670

.' ,', :5;. '. {: _,

Hoe's,lakens~ ~ :.~..,~:~ ~';$t,~5

Overhemden~ ~ 19,95
Bedrukte lakensets~ 24,95.
Corduroy herenbroeken~ 69,50
Blauwe Havep-werkbroekenA50-~~7~95
Damesn~chtjaponnen ~......;...,.. 19,95
Op aile truien en vestengrote kortingen:
b,v, Damestruitjes~::.L.:.: ........~... 19,95

* ALS KLAP OP DE VUURPIJL:
Overalls (mer~ Havep).52;95"••••••~'39,95

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

LET UP!!'

enleuke , '", ':
MEISJES MODESCHOENEN

1/2 novembergaat
, Meta's Schoen Snop

HEROPENEN,

OOK OPDE PAARDENMARKT
, Nu met leren

LEREN DAMESLAARZEN

.. .:' -.,.~ '.. '

25 JAAR WN-VEILIGHEIDS
INSPECTIES

In de jubileumweek - 6 tot 13
Ii_~~lJ ,oktober - kunt ubij onderstaand BOV.I\>f;3-
, autobedrijf terecht voor een GRATIS':

VVN-veiligheidsinspectie.. , ,[!!
'lVIaakt u even telefonisch een afspraak,' ,~BDVAG

Fa.·M. Hakkesteegt'& Zn.
Toistraat 37 - 4231 BB Meerkerk - Tel. 01837 - 2244

Wij komen dan met een uitgebreide
kollektie.

En dat wordt dubbel feest, want dan bestaan
, wij 2 jasrl

:MBTA'SSCBDBN:SRDP

, Wijpresenteren u

Voor de lange winteravonden een kollektie lampen, die
uw woning sfeervol verlichten.

Lande,lijker,kend
". ,''', :0(' :.

'Elektrotechnisch Bureau

Ook voor radio en

TV is aileen het
bes,e goed genoeg

'. JW,v,puttestraat73'- 01836'-1614'

Voor al uw werk



DE RUYTER
M~ERKERK
018,37 - 1315

BESTELWAGENVERHUUR

Mo'enstraat 5 - Ameide - TeL 0,1836 c 1464 .
'" - ,-,,' ',''-'

12.000,
12.000,
11.500,
, 6.900,-

4.500,
9.250,-
7.900,
4.250,
8.250,
7.000,- :
2.900,
2.000,-
3.000,-

Autobedrijf

vanZessen
Ameide' - de ZOd~slagen 7
t~L: 01836 - 2280

Fokveedag
Hoomaar

"', TE KOOP AANGEBODEN
-"".-",,', - - - ','. i-: ,'.' ,'-'.. ',',.;: .. ",. , "'" .,.

Nissan Cherry 1300 L, grijs 1983
Opel Kadelt 12 S, wit 1982
Opel Kadett 1.3 N, rood. . 1982
Opel Kadelt 1200, cranja 1979
Opel Kadelt 1.6, combi, oranje : 1978
Opel Ascona 19 N, blauw : . . . . . 1981

,Opel Ascb~ai90b, bruiri . .' .. : .. , 1980
Opel Mant~·1,.9 S, oranja : " dec. 1975

i.;I70ycitaStarlet. .... : .. " : .' , ; .: 1981
, Daihatsu Charade, 5 drs., ·geel· 'i: .' .. : 1981
Saab 99 GL b . .., ; 'd' ,, , , rUin, ... ;., .. : ....•:... .. ec. 1975

, yw, bestel 1600, blauw . . 1977
Toyota Corolla 2x 1977 1978

levens, voor:~t::~."·~Tt8l1\£'! 0
0banden, uitlaten, 0

~. 0 scho\(,bre\(,ers en
~ tre\(,ha\(,en, ..
B,oVAG incl. montagepn\zen

AUTO

geSChkfobd:.) ~;~~'~naar ',h7eft zich --'opge~ wordt er geloot Wle de" :~'i~u\Vd --;'\:i~kkeri\ _sprietv~chten en paraplu~
m~~ .t VO,()f een smake iJke pot erwten~ el'genaar wordt. h'B .. h '- f - h angen::.:-- eZlg eden waarvoor al7

~~~fe0h~~~;el~:1go~;Ja~~je:t~l~nz~~ * ~yofnOYkfvoekrdean~loivn~nMdeeerSkheerktiaenndOPmO_- * tEijd ve~tdeelnern,ersdebn ,kijkers zijn.
d

. e· ~ XpOs1t1e!;; !ivan'. 'Ian o.uwwerktui:-
ag nOO1t kunt. w~_t~~wie er aaI1,komt": streken. Dit jaar de 25-ste fokvee- gen en dan meer een prese'ntatie van

HOORNAAR _' Oit iaar wordt de Op de agrarisch~ bedrijven, die met dag. Dus een extra, feestelijke tint.,. ,b,werkingsmachines. Daarmee
Hoornaarse Fokveedag voor'de tiende koeien naar Hoornaar gaan, is het op aan het optredenvari de k1eine"viet'::' '\votden>'de ingnJpende ,ontwikke~
achter~envQlgende keer op zaterdag vrijdag 5 oktober een drukte van voeters. lingen in de landbouw in beeld
~~houden: " .,' , ',":"",'" belang.·Alle.I<oeien·\'ilOeten worden ge- * Dit jaar meer inzenders van gebracht.

. , ,. wassen, wat geschoren en geborsteld. rundvee. Oat houdt in dat de. Fok- * Markt speciaal voor kinderen. De
V09( dit jaar staat"de 73-ste uitg:ive Het exterieur van'de dieren magtijdens veedag nog altijd' aan betekenis jeugd van Hoornaar biedt aller-
van de' Fokveedag .oP de kalend~r. Ooli d".keu:ing ni~t het belangrijkst ',zijn, wint. hande kleine waren te koop aari.
nu'/zulleh weer"duizenderi·'mensen 'naar~~ 'maar;·, Je-- zou,.",'kunnen .zeggen· ,'~het * ~nz~,11ders·, nieLT,.allee.n;;·,: uit-"de .,,AI;.,: ,; ; ,Aan~r,~.kk~liJke. staaltjes,. v,m" ,hat,l-
het dorpje Hoornaar stromen om de uiterlijk maakt de koe" en mogelijk het blasserwaard en Vijfheerenlanden.' delsgeest.·' "
sfeer te proeven. Van oorsprong is de oordeel van de juryleden mild. Een belangrijk inzender is de firma * De plaatselijke kerken presenteren
~o~Y~,edag e~n. ~euringsd,~g va~ ,rund~ yanaf, ll1aandag" is, er op het .,te,Iltoon- Heemskerk uit Herwijnen. zich in een stand met' religieuze
vee. Geen wonder dus dat de aartdacht stellingsterrein' hard gewerkt om alles * In de middagpauze is er ook een lektuur.
van de veefokkers eigenlijk aileen maar tijdig in orde te hebben voor de show van de prijswinnaars van de * De veevoederhandel geef! klanten
naar die smakelijke hoofdschot~.l V.oq:tY~ngst ;:y~n, "me~~en ,en,,:dieren.. Er Ponyfokdag. en:, niet~klanten ,vo,orlichting.
uitgaat. In de loop der jaren is er rond zijn tenten gebouwd en palen geslagen. * Overdekte jaarmarkt, met een * Tientallen bedrijven expose-ren met
~et rundveegebeu~en; e,en .bont .palet In d,e .tent" \1jaa,r:,zaterdag de kaasten- groot.aimtal kramen. hun artikelen in:de:tenten.·'
van aktiviteiten gegroeid..Zoveel zelfs 'toons'telling wordt gehouden is het * Niemand behoeft op deze dag
dat de bezoekers zich moeten haasten vrijdagmiddag al druk. De juryleden honger of dorst te lijden. Er is een
om op een dag alles te kunnen zien. beoordelen daar de volvette goudgele groot aantal stands op het gebied
~ieuwe elementen dit jaar in elk geval produkten van de zelfkazende bder- van eten en drinken.
~et pauzenummer voltige van een derijen. In eert~,:langdurige proef-' en * V~ilig Ve.rJ.;.eer ,'~ederland is aan-
groep ~eisjes en dames van de ruikbijeenkomst ".~_worden de punten w~zig ,me(e.e~ vo:o~lichtingsstand.
verenigitlgJJ:ouberg uit Dongen onder uitgedeeld. . * I~ .cen van de.t~nten zijn spins,t~rs' te
leiding vatl.::,:;\.n'rieli,es ,Akkermans. z~~n' met o.riginele spinne"Yielen~ Zij
Gedurende : de hele dag zijn er zlJn omgeven door de producenten
bokkewagens, die over het terrein. Een overladen programma, dat is het van ,,:"01, de schapen. .
rijden en er is wederom een presentatie voo~ d~~e 73-ste Fokveedag. * Mutsenmaakster Nora Ummels uit
van de eerst~, dochters ,vall',::, ;qrie ::\Y.1:i(er; z<5:a,lcte 'ii~.n is: Slikkerveer.. :"to.ont haar neepjes.:.
veelbelovende jonge, KI~stieren. Zij * Rundveekeuting met zo'n 350 mutsen. .' "
showen hun "eerstelingen" met hon- dieren.''': " * Mevrouw' '"Schipper,Heijn Harm-
derd-dage,:-Iijsten i~ Hoo~ilaar. ' " * StierennlUr'kt'waar tegen de hon-' . sen uit Vianep. geeft als weefster een

" ' derd jonge 'stieren, worden aan- . demonstratie: . ,
Van oudshet was Hoornaar de gevoerd. Dii"handelaren kornen * In de 'kaastent' is een grate
ru~dveedag, ,maar ook'de familiedag. ' van 'heinde 'en vii;', soms uit het hoeveel!<eld, geltenkaas te zien. De
Wie Ult Hoornaar afkomstig is of wie buitenland, om in H oornaar jok- .' keurjng vau' de 'geitenkaas is dit jaar
er familie beeft, zet op de dag van de materiaal te kopen. "van ',de; Goudse Goveka o'(erge-,
Fokveedag koers naar het dorp van * Verkoop van vrouwelijk fokvee, plaatsL-'!laar de Fokveedag' '.in
burgemeester Schake!. Het grind opde dat eerst op de bedrijven is ge- Hoornaar " NU OOK VOOR VERHUUR
erven IS de dag er voor met de hark' taxeerd. Zijn er meer Iiefhebbers * De platteiandsjo;;geren zijnakti~f' : VAN 9 PERS. BUSJES!
'ne~j~s ,geor,d.eqd, de stra.atjes "zijn" Voo.~.-,.~e ~oop, yan, een" 4ie,r, ~,~n, ,~.e.t .~iye,r~e )·Yrdstrij<i~!!. ,9.;a~:,Jq~.\\I~:,:"· L.. ......"- ...J



Ingaande1 oktober 1984 zijri de
premies voor personenauto's
verlaagt

AUTO
VERZEKERING

"",/:

"TOT ZIENS
op

110KTOBERl

BOEREN
KOOI.
met

'WORST

SPECIAALMET DEMARKT:
Cafet~ria: ."

MET 10% (tien procent)
VERDER:

1.YOOR JONGEREN BENEDEN DE 24 JAAR
GEEN YERHOOGDE PREMIE!

2. No-Claim korting tot 70%

3. Winstdeling

4. WA-dekking tot f 5.000.000,- gratis

5. Extra premie-kortingmogelijk door een eigen risico.

6. Geen eigen risico bij de beperkte Casco-verzekering.
c (brand, storm, diefstal, ruitbreuk, dieren enz.).

VRAAGT VRIJBLlJVEND PREMIE~OPGAVE!

IN DE WAPENZAAL:
KOFFIE -
APPEI.
GEBAK
met' ....

SI.AG
ROOM

. Cafe - Billard - Bar - Restaurant ~ Cafetaria

.'t WaRen van Ameide'
Cc Benedendamsestraat -Ameide

Tel. 01836 - 1308

001( oft Jll~&':l~':rna
DE PE'NAOAREMWEl: c"

GEOP ,
06.00 uur,. v.a. c

*C8 ,e O00 uurv.a. 1. .
* caietaria V.a. 10.30 uur
* 't scnu

urtie
V.a. 10.00 uur

* wapenzaal 09.00Uur
.* Slijterij v.a.



Drumband 'Ameide'
AMEIDK ...:: Nog lo'n, 1,5 jaar 'en de uit 21 leden bestaande Orumband
'Ameide' bestaat 25 jaar:' Oat jubileum _hopen we natuurlijk te vieren.
Hoewel dit pas zal gebeuren in de, zi"ner', va,i' 1986' ,heeft; men de
-~organisatie hiervan reeds ter hand genomen.. ; , '0 :,;-;',.: "

o-;'Want' ~ele taken rond. een jubileum 'die:n:'en nu eenm~~i~:yroegtijdig
besproken of geregeld te worden. Zo is al besloten am plm. half oktober

:~' a.s.· .ee,n ,..verloting,,:::,te;;,:hougen waarva~." de... opb~~ngst gestort-wotdt ·.in:, een
fonds am straks bij het 25-jarig bestaan zich aan de Ameidese bevolking te
kunnen' presenter-en iI1,.':'ni~lJ\Ve ,:ur;tiformert;" ,be plann'en:',:om een. groot
concours .. t~;.'organisl::ren :.-voor d~urribands 'en', showkorpsen zijn at: in ee"n
vergevorden! stadium. De festiviteiten rond dit jubileum worden
afgesloten met een receptie. U begrijpt natuurlijk weI dat het bestuur en de
leden ~e'~, H~eu'Y¢.~~a:~deel van deze organisatie· voor hun rekening:. nemen:
Toch kunl u ons misschien weI een handje helpen. b.v. door het kopen van
loten voor~ on~: lIni{ormfc)llds. Maar .... rilisschien,ook nog., 9P ,een
andere, voor u prettiger m'anier. Het isnJ. zoo We h.ebben op'kortetermijn
wat extra )eden "nqdig. Door lid te 'worden maakt u onze drumband
sterker" wat wij, zeer op p~ij$,_zullen ,~tellen, en voor uzelfs betekend dit een
avond,}ijne ontsp<lnning in de week. Uw betwaar ,dat u- aanvo~rd, dat u
geen instrument kill1t be~pelen is helemcicll geen bezwaat. Wij moesten het
leren en we leren het oak u. U zult zelf merken dat het a11emaal reuze
meevalt. We:?kuiuien tro~inelaars gebruiken, tnaar ook mensen die 0P
onze Lyra's een leuk, wijsje 'Vertolken.
Is uw interesse gewekt kom dan eens op een dinsdagavond kijken en
luisleren in het Verenigingsgebouw. Oat kan vanaf 19.00 UUL De leeftijd
is voor ons geen bezwaar, want die van onze leden varieert' van': 8 - 55 jaar.
Luister eens ... Kijk eens .,'.. probeer het eens ... Het is echt'de moeite
waard." " ': .. ,'
Help drumband' 'Ameide' ,het mogelijk maken haar 25-jarig bestaan op
waardige wijze.- te::ku'nri~; ," ren:."

Met de paardenmarkt . ", ,:~

,:'\" , r--",,"
' ..d 9 en zaterdag 'f'

derdag, maar ~nl ~ oor fasl)ion met " J "
A.s. dlo.~ OPEN HUIS bll yadnte clienteen r ~..
feeste II" . en voor \e er . oD
drankie~, haples ondi Eau de TOilette. ~ ~n
f1esje onglnele M . samengesteld I~

• k lIektie is nu kompleet :~suizen zoals:
onze 0 t internationa1e mo . Cardin, ARA, '
uit all~ ~~:di, sporting, Life'l Ple~~Cke:Ravens, "".) AI
Laure, Hammer, Fink, Bas eK~' scarabauS, Salko, 'I ~
Gardeur, B"" Barclay, 10, II Gispa .
LouisLondon, e",K ko Mario Rose a,' ,{,

, 'ienwa\der I La er I Tijdens Ons

Fran~ ,'~;.'> en vela -andere.", _., " .OPEN HUIS OnlY

Del Mod, . "_-~ __ " _ , _bif'een gastvrl)", ~ie~j~eo~!~~~~I:en angt
T6t ziens, ee~ dezer dagen

MOndi Eau de ToifeUe.

Van toor fashion., NG
SPECIALEJAf:~'WENMARKT
TIJDENS , 'SPORTIEVE ~nl~~~:a~Koliektie
WINTER 'MANTEL van Ravens
BERMUDA 'van,Ravens van 169.- - 189,-

~~ ~~~ ~:~~e::orVa,n2998'8-voo
r

voo
r 99.-

. • slechts Ag _ .-. Aileen In Ame',de
... • Aileen in Amelde

:;~~'"j van toor, h-. fas iOIt
T

I 01836 - 1394
Amelde - e.

Fransestraat 31 -

timmerfabriek
vliethoven
Andre van Vliet·

Tiendweg 4 - 4235 VW Tienhoven (Z-H), tel. 01836 - 1806

Leveringsprogramma: ". "

KOZIJNEN - TRAPPEN - DEU"EN~RENOVATIE

De no, I in tochtprofielen heel Ellen.ln on,s land al jaren,lang het meest ve:kocht
Dank lij de kWalrteit en de grote betroombaarlJeid. ", - :.
Ellen bjedtvoor elke kier hetjuiste to~lprofiel. Zoals het Elro_,:tochq)r?,fi~1voor
ramen en ,deuren,: '

; E,en'aluminium tOChtprofiel met een soepele kraailipvan'p:v.c.,Reeds.~.oorzien \'
van ,pijkergaaqes, Eef1VOud,g meteen iJzerzaagje op Il)aa~zager) en vastsp'Jk~ren.

GescM:t voor o,jna aile ramen en dew·en... ,,' . .., f , __: ~ "'.'

"Datspaartu energie. houdthetbinnen behaagl'Jken datalles voorwe'.~lg,geld.

Ellen bil ons in de winkel. . ,;
Stap gerust bij ons binnen en kies uw gewenste tochtprofiel,u'l de ,opvallende

. .' .' __ Ellen-verkoopstandwd: Voorzien van o~rduidehike,geb!"\J!k$a:ariWlJz",:,g ~n
toepassing5mogelijkhe,d, . " ',,' '.. ' : ,',(,

Ellea.alkitodttde haas.(!)1-- Kijkt u thiJis even ,welke kierel1 u wilt dt<:hten, dan zlet u'b'l'0ns meteef1 welk ;'
, ". Ellen~profieler bijhoort, D<'! Elle~_tochtprofielen z;jn aantrekkelijk

:. g,p,," " I,"",,,, 5"" ,,",M. . , ~

. ,,'t iJ}erWinkeltJ£"
_. J;W. van Puttestraat 65 - Amei,de - Telefoon.
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ELEK- ","
TRONISCHE "'
REKEN
MACHINE

135' 36

In luxe,

cassette m!!t'295"Oballpoint
en etui."· .

, .
••••••••••••••

AOFA
8118
'DIA
FILMS c,

HATIOIIALE KAOOaOH
.- ,0

Ria van Rossum

DE KLOOF
ZONDER
BRUG

'29~O

HETYIERD~
PROTOCOL

Frederick ForsYth

Byars, De zwerfkatten

K;IHDERBO£K£••£EItI
10 tim 20 oktober 1984 ,

GOUDEN GRIFFEL Willard, Laurier en Leeuwerik 19,95
Hazelhoff, Auwwl 16,90 Sebestyen, Ver van hUis22,70
Eykman, Liefdesverdriet 16,50 Vos Dahmen Buchholz, Van 3990

rendj~rja:ge~ tot roofridder , _. __.

ZILVEREN GRIFFEL GOUDEN PENSEEL
Janosch, Post voor de Tijger 12,90 17 70

17,70 Hofman, Aap en Beer ,
Hdfman; Aap' eri Beer

Dahl, De GVR 22,70 ZILVEREN PENSEEL
KUijer, Eend voor eend 19,-, Weve, Oma waar blijft de taart ,14,90

18,65 Steig, Dokter De Soto 18,65

2 stuks

29~. ~F;::'i~~~!J~!!¥.~j#.:;:::::" ..2·."5.0::
---...._ ...------- In een fraai uitgevoerd buitenhoesje, gaat "

1250 een bin"enhoesje ,cjat voorzie'n;-)s.- v,an... een,"':

•

uitsparing, waardoor de cijfers van het

~e~~k::ibr~:~T~tbaarworden, 2'95
Mapje van,3 stuks •

.. - " ,~,

, BREIEN, STEEK
YOOR STEEK

, DE SPROOKJES
YANGRIMM'



Aktie,
kliniek Haiti

AMEIDE.. In de maand oktober
wordt er in de plaatsen Ameide, Tien
hoven;- Langerak;'·NieuwPQo~,:.G.r~:)ot~.
,i\.m~~l's; :'.:rs.o:o~~eloos . ~~. ':' l\1eerke,rk
een grote, sktie gehouden ten behoeve
,yan ,de bouw van een kliniek in, ee~, yan,
de armste,:, ",ijken v'lD, de Haitia.anse
hoofdstad Port-Au-Prince. Haiti was
c'ens een· :zeer rijke kolonie, thans is het
een van de armste landen in het Carai
bische gebied. Het land is ongeveer 1,5
keer zo groot als Nederland. Door
~rosie.: is_'.:~het land· zeer onvruchtbaar '
geworden.

D~ omstandigheden'in de krottenwijk
Waar de nieuwe Bethesda-kliniek moet
komen zijn onvoorstelooar-. Tiendui
zeriden mensen wonen hier ih erbarme"':'
lijke omstandigheden: veelal grote ge
zinmin. in, krotjes genla~kt:. vall, afval
hout, karton, plastic-folie en oude golf,
ijzeren plate'n, dicht opeengehoopt.
Sterfgevallen komen in deze wijk veel
vuldig'voor. Vaak betreffen het jonge
tot zeer jonge kinderen: van elke 100
kinderen sterven er 50 beneden de 5
jaar.
In dit oord van ellende zal de Bethesda-

Drie jaar geleden werd een zelfde soort Dhr. I. 't Lam, publiciteitsmedewer
aktie ,g~org:anis~erd. Toen voor cen ker van de stichting Woord en Daad

,lepra-projekt· in' India. He!. streefbe- zal met dia's de aktie op verschillende
drag toenJ 15.000,- werd ruimschoots scholen toelichten. '
oversclireden. De totale opbrengst De officiele start van de aktie vindt
bedroeg tgen 155.237,85. op zaterdagavond 6 oktober plaats in
Aktiviteiten de Ned. Herv. ker,k van Langerak.
In de maand oktober zullen in aile Dan' organiseert het komite Ameide
plaatsen huis aan huis akties gehouden' e.o. haar jaarlijkse, presentatieavond,
word_~_n met uitzondefing van Ameide die tiiteraard' dit- keer'itf het teken zal
',en:Wi_¢hhover~_' ,--,'" >,: staan: van de komende aktie.
Daar zal oil' zaterdag 20 oktober een
grote familiemarkt georganiseerd wor- Medewerking verlenen', Os. J. van
den in het Verenigingsgebouw. Rossem, 'Ned. Herv. predikant te
In Groot-Ammers, Langerak en Waarde, koor: MuSica Rieertata uit
Nieuwpoort zal een zogenaamde Alblasserdam, o.l.v. W. Jumelet.
bouwsteenaktie gehouden worden. De Trompel: Max van Middelkoop uit
inwoners,.van die. plaatsen kunnen op Ameide. '
symbolische wijze hun ~teentje bij- Trombone: Ton Plieger uit Ameide.
dr~gen aan de aktie. Orgel: mevr. de Groot-Kleiberg uit
In Meerkerk zullen huis aan huis zelf- Nieuwpoort.
gemaakte, slaatjes verkocht worden. Na ailoop van de dienst, die om 19.30

klinieK- dati bak wonderen~ ktinnen Via-'een.siencifzalaandeinwonersvan uur aanvangt, kunnen de, ,bezoekers
verrichten. ' Noordeloos gevraagd worden, zeer een kopje koffie drinken in het naast de
De stichting Woord en Daad uit Go- konkreet, om een financiele bijdragete kerk gelegen gebouw "Het Anker".
n'nchemh'eeft op zich genomen deze leveren voor biJ'v een medici;nen- 0" '" -.' ,'" -'.: '-, .." ,~ e Woord en Daad-aktiezal afgeslo-
kliniek te doen bouwen. , ' pakket, medische verzorging etc.
Het projekt kost 11.000 dollar wat Naast deze hoofdaktiviteiten zullen er len worden op woensdagavond 14
overeenkomt met ±f 35.000,-. Comite nog vele akties plaatsvinden bH de november in het Herv. jeugdgebouw te

" Groot-Ammers.Ameide en omstreken heeft op zich diverse verenigingen.
genomen dit bedrag in te zamelen. Ook de diverse scholen in de regio De opbrengst van de aktie zal die
Daartoe wordt een beroep gedaanop dragen, liun, ste,enge bij. Bijv. via het avond symbolisch overgedragen wor
kerkeu;,sch,()len en verenigingen,:mede:', ,y~~pr.eide,n.vari,-de.-huis aan huis aktie- den aan een vertegenwoordiger van de
werking te verlenen aan deze aktie. krant. stichting Woord en Daad.

Rabobank Ameide
50.000.000

AMEII>E ~'50 miljoenis een indrnk
weliliend, bedrag en het was voor de
direkteur J.den Oudsten een aanlei
ding om de lange weg die naar dit
lJedraghei:ft geleid nog eens terug te
Ill!~n.•.

Het begon in Ameide in 1918. Overal voor die tijd toch een formidabel bank groeide in 3 jaar tijd naar31 milli
op het platteland werden in het eerste bedrag. In de dertiger jaren kon je voor oen en in 1980 werd de 40 millioen
kwart, van deze eeuw, plaatselijke 12.000," een huis laten bouwen! overschreden.
boereriieenbanken opgericht., Tot 1940 zat' er geen groei meer in. De Wat huizen- en grondprijzen betreft
Veel banken hadden een overwegend mensen kohden in die crisistijd niet was 1980 echt wei een keerpunt, en een
agraris,h karakter, maar j~ Amei~e' sparen, en' die geld geleend hadden breed besef begon door te dringen dat
was het, mede door het' klemsledeliJk konden niet aflossen. ' het zo niet door kon gaan.
karaktet:van onze plaats,,'yall;~et begin'- Dan,'komen,:'de,'-'.Q()flogsjaren met zijn Maar ondanks"de'recessie:die,-toen in~
af een zaak van boeren en burgers. toenemende geldhoeveelheid waar zette bleef onze bank doorgroeien,
Na de oprichting in april 1918 was het echler geeIi goederen tegenover ston- zodat we nu de 50 millioen aan balans-
balanstotaal op 31 december van dat den. Pure inflatie dus. totaal gepasseerd zijn.

1942: 'f 580.000,-, 1943: I 923.000,-, De laatste jaren zijn zeker niet de
1944: /'1.230.000,-. Voor het eerst dus gemakkelijkste geweest in de bank
over het millioen. 1945:12.235.000,-. wereld. De moeilijkheden in het be
Dan voigt in,,1946 de bekende geld-, drijfsleven laten ook de banken niet
sanering en :'hef' tientje van Lieftinck onberoerd. 'Maar we mogen .konsta
toen we allem¥l een tientje kontant teren dat de plaatselijke Rabobanken
geld hadden. die met elkaar Rabobank Nederland
De geldhoeveellieid werd gesaneerd en vormen, zich in deze nioeilijke jaren
de bank zakte terug naarl 1.555.000,-. zeer goed gehandhaafd hebben. We
Oe wederopbouw'was ook een sobere mogen rustig stellen dat van de grote
tijd, en we zien' dan ook nauwelijks bankorganisaties in Nederland de
groei in de jaren' 1946 tot 1953. Dan Rabobanken veruit de steikste'reserves
begint Nederland vruchten te plukken hebben en dat is voor ooze millioenen
van de soberheld' van vlak, na de spaard~rs een z~r ge.mststellende[
oQrlog. De welvaart'neemt toe en vim gedachte". ' , '"
1954 af is er ee'! ge,stadige groei. Aldus het relaas van de heer J. den
1957:1 1.979.oo0,~;iit 1958 wordt de 2 Oudsten.
millioen gepasseerd en in 1960 de 3 Het bereiken van de mijlpaal van SO,
millioen. Maar we moeten wei be- millioen wil de bank niet ongemerkt
denken dat de inflatie ook een woordje voorbij laten gaan. In' de jaarlijkse
meespreekt bij deze groei in guldens. spaarweek van 15 tot 19 oktober zollen
Want hoewel het nog maar 24' jaar extra aktiviteiten ontplooid worden
geleden is, werd toen een hypotheek op waa:rover: u· nO~}~i~er z~lt, l1.0ren:,'

Toen wij met hem 'over het bereiken jaar I 60.000,-, het volgend jaar een woning van I 15.000,- al een fors
van deze mijlpaal een ge~prek hadden, 197.000,- en dan zie je een geleidelijke bedrag gevonden.
zei hij hierover o.m.: groei tot 1930. 1923: I 289.000,-; 1928: Na 1960 gaat, het steeds sneller: 1965:
"Wat is het balanstotaal voor een I 473.000,- en 1930 1.663:000,-. Dan 5,4 millioen'en in 1970 wefdde 10 milli
bank:? Voor degenen die, weimg van volgen de crisisjaren met een terugslag oen overscfireden. Woninghypotheken
boekhouden rowelen in het kort dil: in 1931 toen verschillende spaarders, van 40 a50 duizend gulden wQrden in
Ee b d "f k h' d h ongerust geworden door het 'ailliss~ deze tlid norrnaa"l. ' .f ' :n e nJ.maa_ t aan et em van et ., ~- "
jaar, de"oalalls"op en e'en balans, het merit' van enk{:le:.kleine 'particuliere Dan volge.I1de .zeventigerj~ren met ee~
woord zegt het al betekent evenwicht. bankjes in de streek, hun tegoed gingen snel iroeiend betalingsverkeer via de
Aan de ene kant van de balans het geld opvragen. Mijn voorganger, de bij de banken. In 1972 word! de naam
dat wij van onze spaarders en van oudere inwoners nog zeer bekende L. Rabobank ingevoerd en deze heeft in
bedrijven enz. ontvangen, en aan de de J ong, grootvader van Leo en Andre zeer korte tijd een bekendef 'en ver
andere kant het geld dat wij weer de Jong, die van 1927 tot 1955 trouwde klank. De banko,wasin 1975 al '
uitlenen als woninghypotheken, per- "kassier" was van de hank, heb ik er gegroeid tot 20 millioen. "f '", ,
soonlijke leningen, bedrijfskredieten. meermalen' over horen vertellen. Het De jaren 1975 tot 1980 waren de jaren
We hebben dus ruwweg,gezegd SO mil- advies van ooze Centrale Bank was: dat iedereen dacht dat'het met op kon.
joen ontvangen en ook weer 50 miljoen direkt alles uitbetalen, en dat werkte Huizen werden iedere maand in
uitgegeven. kalmerend want voor het eind van het guldens meer waard. Wie' een huis

jaar was het meeste spaargeld weer kocht kon het na ,Oen halfjaa~ al met
Al bladerend in oude balansen merk je terug. Maar het balanstotaal viel wei een flinke winst verkopen. .Toch werd '
dan dat daar een stuk geschiedenis aan terug tot I 550.000,-. Oat waren dan er zeer goed gespaard in die jaren; alles
je ogen voorbij gaat. wei zware vooroorlogse guldens en werd echt met opgemaakt, want' de C
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.Blpf!mtiek ,,'t Kooitje"

J.W. van Puttestraat 77 - Arnelde -Tel. 01836 - 1868

WIEBREIDT; IN DE
WINTERTIJD; BRENGTVEEL

GEZELUGHEID!

Plieger handwerken
Nieuwstraat 2, tel. 01836-2051, b.g.g. 1298, Arnelde

" c.'_._, _,,'."",,"_' c,

PAARDENMARKT-KOOPJE

OOK BIJ RIDOlA IS UW GULDEN EEN DAALDERWA4".D!

KUF:-JS.TNIJVERHEJD

'RIDOLA'
Kerkstraat 2' - Arnelde - Tel. 01836 - 2401

Trui. met
vleermuis-mouw
en mbderne.
hang-col

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT B.V.
Industrieweg 4 - Tel.. 01836 - 1402
AMEIDE

100/0·I(ORfllll

TE KOOP:
Mitsubishi Turbo Diesel : . : " 1981
Mitsubishi Turbo Diesel " 1983
Mi.tsubishi Lancer Diesel . 1984
Mitsubishi Colt 1981
Ford Escort 1300 L , '" 1979
Ford Escort 1300 L '.' . . . . . . . . . . . . . . .. 1976
Ford Taunus Kornbi ~ " " 1978
Opel Rekord Caravan 208 : 1980
Opel Ascona Diesel. 1979
Renault R 4 GTL "1980
VW Golf : 1975

op aile artikelen ultonze .'
winkel. "

•• MESKER hl3Jpt ml3l3 om in dl3zl3 durl3 .
tijd voor minder geld meer modieuze kleding
te kopen..

Vanf5 tim 13 oktober a.s.
Bij kontante betalingj .

* Fantaslisch moOi IS onze nieuwe kollektie droog
stukjes en zeer excluslef en vanaf f8.25.

* Bloembollen: enor"ffi assortiment tegen scherpe
prijzen!
Leuk om iemand mee te verrassen als kadootje..

* y~~g6~~~~6~NT MEER DAN 90 SOORTEN

VAN DE
EERSTE
KWALITEfTI .



Lepeltje
van
Ameide

Kulturele avond
, Lexmond'

Dhr. Baak, voorlichter bij het Kon. dagelijks gebruik op goedkope wijze
Wilhelminafonds, vertoont een film aan kwaliteitshanddoekeri' komen.
en vertelt over het werk van het De,-)1Cl~ dag dooroJzliJj''' een grote
K.W.F. th~riit6lneter de .,tinancieII: stand van
Daarna houdt Dr. van Zijl-Lang- za~en:aangeven todaClIi,ekt te zien is
hout ',.:- internist, uit "Gorirtchem:'eeni , h?~:,grp9t"~e"bijdr~ge,:y:an A~eide e~
lezing over dit zeer. belangrijke' Tlenhoven IS voor de .akl1e.
onderwerp waarmee we tegenwoor- Kdtfie; 'limonade ,e,n_:c~ke :kunt u uiter
dig maar al te vaak te maken krijgen. aaT~.'OOk krijgen'en'gezelli~ opdrinken
Er is gelegenheid tot het stellen van midden lUssen alle aktiviteiten. En ver~

vragen. la~t' u.- de familiemarkt~ 'dan moet u
Deze avond wordt' belegd door zeker niet vergeten om een 'of meerdere
Vrouwen-Werkgroep-Meerkerk: en' overheerlijke slaatjes'mee''te,nemen..
begint om 20.00 um. Aile belang- 's· Middags zal als' muzikaal inter
stellenden, zowel mannen als vrou- mezzo het kinderkobr "Maranatha'~

wen, zijn hartelijk welkom. uit Bergambacht optreden. Om drie
De toegang is gratis:, ',- UUL en, om h;:1lPvijf zulle~r zij, 'voor ~

enige 'liederen, zirtgen,:: "",:' ':
De familiemarkt wordt om 19.00 uur

Familiemarkt . . :~~s~~~~~ J~ ~it2f~~~r :~~~~~t;
20 oktobet ...,. onjUi~t; 's Avorids om '7 uur wordt de

" , famihemarkt afgelsoten:
AMEIDE - Op zaterdag 20 oktober 's Avonds wordt namelijk in de ned.
~ordt in het verenigingsgebollw een herv. kerk van Ameide een zang~

grote familiemarkt georgal1iseerd. avond gehouden m. m.v, onder anden;
Vanaf's morgens 10.00 uur zal het ver- de gefuengde koren Sursum Corda uit
enigingsgebouw bol staan'van aktivi- Ameicte en Halleluja uit Lexmond. De
teiten voor lowel jong als oud. kollekte tijdens qeze zangavond is
Vele verenigingen nit Ameide en Tien- eveneens bestemd vobr- de(W;Qord en
hoven geven hun medewerking aan Daad aktie.
deze.dag. Dilalles in,het kad!,~,v~n de De organisatiekommissie verwacht
Woord en Daad aktie tel) beho'eve3:an . honderden betoekers in het vereni
de bouw van een kliniek in Haiti. Wat gingsgebiluw. Dit alles wordt georga
is er zoal te doe'n'in het verenigingsge- niseerd' om bewoners van een arme
bouw? krotlenwijk uit Pont-Au-Prince, Haiti

"'. een' kli)1jek te bezorgen die brood-
In de ee;ste plaats worden er, alle.rl~i .. nodig .i$, Daarom' .een . hartelijke
w~r~:st~kJe~" Jent()()ngest~ld):-:y~;t})::i:le( oproep aan :een- ieder o'm deze.. familiel
kinderen van de kleuterschool'en 'de markt te bezoeken. ' ...
lager,,' school die ie de .afgelopen tijd
hebben gemaakt. Dhr. 't Lam, mede
we;!<er:;:'vail de_~: ,~tjchtirigi,Woord "en
Daad, heeft op de lagere school de'
aktie ioegelicht en daarna iijn de· kin'"
deren aan de slag gegaan.
De jeugdraad lOrgt vqor een grabbel-, ..LEXMpr-rD, - Op vrijdagavond 2
ton en verder kan er volop geknutseld november a.s. vindt in de sporthal te
worden in het Verenigingsgebouw. De Lexmond wederom' de Kulturele
'kinderen van de zondagsschool heb- avond plaats.
ben enige weken geleden allemaal een
Woord en Daad spaarbusje gekregen. Aan dit, altijd weer unieke gebeuren op
Op 20 oktober, tussen 2 en :r uur cultureel gebied, wordt medewerking
's middags zullen de kinderen hun verleent door: ' .
spaarbusje komen legen in het Vereni- * Jeugdkoor Lexrriond
gingsgebouw. Uiteraard staat de * Kinderkoor Lexmond
kinderen een verrassing te wachten. * Arbeiders Zangvereniging
.De CPB lOrgt voor een mini-rommel- 'Nieuw-Leven

k H ' ""1 d b" * Christelijke Gem. Zangver-mar t. et mlm WI zeggen at er IJV.
geen qude bankstellen te koop aange- eniging 'Hosanna'
boden zullen worden omdat hiervoor' * Muziekvereniging
te weinig ruimte beschikbaar is, maar 'Klank en Vreugd'
'verder kunt u een scala van aitikeleh: U ziet, een deelname die er zeker voor
verwachten die tegen zeer schappelijke zal lOrgen dat er weer veel toehoor,
prijzen . te koop w.orden aangeboden. ders" zullen zijn op deze kulturele

, , , .' avond,'
De chr. geref. jeugdvereniging ver- Het belooft weer een tiJ'ne en waarde
koopt droogbloemen. Bij de herv.

k volle avond te worden!jeugdclubs kunt u stenen open
waarmee leden van die clubs symbo- "
lisch een klinie)c" g1\al) ~ouwen. De. .
herv.· jeugdvereniging verlOrgt een
perenboom. Verder kunt )l hier pijltje
gooien(darten) en sjoelen.,. "
-Verder. is"er;een fnii,~'Yink~l'\:~~l1,t u
penneri laten gr,aven~'ri; 'wo'rdt' er een
grote zusterpop verloot, zijn de beken
de Woord en Daad artikelen te koop.
Kortom te veel om op te 'noel11en. Ook
over het werk van Woord en Daad
kunt u meer :te"we~en'ko~ert, 1..0 zullen
kontinu dia's' of filins over het werk
van Woord en Daad vertoond wor
den. Tableaus, met foto's .geven een
overzic~;--van ,aktivi~e:,~ten e'n verqer, is
:er' ~i~e~rd' ,'v()ldo~:titl~_ ,jnforrriati~~
materiaal. Speciaal deze' dag zullen
sterk in prijs veflaagde Woord en
Daad-handdoeken verkocht worden.

:Het betreffen'2e keus handdoeken'wat,
niet wil zeggen dai de kwalitelt minder .

js, maar dat hier, en, da'ar eens een L_-======!i=====--J"'draadje'los zit.- Daarom, kuht u nu.voor i1;

Nieuw'seizoen
hobbyklub,'

Vrouwenwerkgroep c

Meerkerk"
MEERKERK - Bej~rdenaktivitei'
ten georganiseerd door Vrouwenwerk
groep Meerkerk in 'De ,Pukkel'; Blom,
mendaal4. . .

speelzaal een goed doel lOeken. De, Beoaardenkomite ,!)!'uf11s y?oriede,e"!!'fi1"gai)keli~k!

:~~id~/tienhoven ~e~~~:~r ~~n~~e~~i~sopv~~;aa;;
, , kinderen en verkoop van, 2e hands
AMElDE/TIEN'HOVEN '- Het be- spulleqes. Heeft u misschien wat k1eine
jiiiiidenkomite ". biedt.' de "oUdere in- spulletjes! over, dan,' willen wij" fleze
iiiiiers van A:fuelde' ~h. 'Iienhoven graag verkopen om onze, kas:wat bij te
'!Veei' een aantrekkelijli". ~fbgramnla vullen. Deze' warerr Kunneri· eveneens
.:Voor het nieuw',,"seizoen 1984-1985. op bovenstaande adressen :ingeleverd

worden. ","
njf,agenda2iet.er als-volgt uit:
2TiJptembiir:" ..
·,••C Mevr. CJi.A.M. Vallen ('Het
.t.ccKooiqe')geeft een demonstratie
j,'''kieatief bezig zijn met het maken
,o-:~ van bloemstukjes en het verwerken AMEIDE _ De door' de Stichting
,:;::.:van restjes bloemen. Klubhuiswerk Ameide georganiseerde
'ffT.Dktober: hobbyklub voor de jeugd start het
::~C;fyIevr. Schenau uit Gorkum toont komende winterseizoen op dinsdag 2
:c. ,·.Q'Vs de kunst 'Schilderijtjes maken oktober., "
- ..:van vogelveertjes" (verzameld in Op'de hobby'k1ub kan de jeugd samen
'::;'''1>lieres e.d.). De opbrengst van dit met leeftijdgenoten knutselen en wer
:;:;:::\i;erk komt ten goede aan 'Woord ken met verschillende technieken en
~0'::~iit- D~ad".· '. materialen. Ieder kan ')haar keuze
'29'november: werken volgens eigen ideeen of op weg
::.: "De Adventsavond zal worden ver- worden geholpen met voorbeelden
,: 1'0rgd door de komite-Ieden. en/of suggesties.
.gI fimua'ri: De openingstijden zijn al~ ,voIgt:
,"'" B'roodmaaltijd waarna het bingo- voor 6 en 7 jaar op de woensdag-

spel gespeeld zal word,n. '" middag van 14.oo·tot 15:00 uur. '
,¥.8/ebruar/: ".". " .' ' - v00afr8lj9aaoore)1 ouder dinsdagavond
,''::'::Oezellige avorid, in .'Open Ven- van . uur.
,c. sters". ' De, kosten yo.or de klu!>s bedragen
28 maart: f 5,~, per maand. De klubs worden
.. :'Mevr. den Boon-Degeling uit gehouden in het klubhuis De Hobbit,
, ."Meerkerk houdt een voordracht en Doelakkerweg 63.

. :-~~in kwis. ' Teve'ns' zo~~en we' riog, enkele', mede
werkers v~or de aktiviteiten op efe
zaterdagrriorgen, waarmee wij binnelJ
kort willen starten. ,

Voor nadere informatie of ~pgeven
tijdens de openingsuren van 'het k/ub
huis of tel. 1654 of 1819.

:Behiilve de broodmaaltijd, beginneri
,':ilii'avonden om 19.30 uur. De brood-
'iriliiiitijd isolI1;J8.0~ uur. .. ccc
J~g~r¢JJl@:lldag,,':dlnsdag-, woensdag
'eif<Ionderdagfuiddagis orvaniIf 14.00·
uur in,,-.d,e, soos gelegenhe~d"oIl1)Je_
kaartenof te.biljarten. .... . . .' ..,

.Voor de dames is er ook een mogelijk'
"heid om onder het genot van een kopje
:koffie of thee gezelligte praten of w~t
,te breien of hakonc, Dinsdag- en'
:donderdagmiddag wordl door een
,'aantal vrijwilligers gelOrgd voor thee
:en koffie.
'AI deze middagenen avonden vinden
.'plaats in de rekreatiezaal van het
,<bejaardencentrum, ~Chrs~iIi.a' ;', Prinses
.: Marijkeweg 32 in Arrieide.

:i Vaar inlichtingen= 'jam men ""'zi~h
"wenden tot mevr, van Bniggen. Prinses

Marijkeweg 47, Ameide, tel. 01836 -
2184.

I oktober:
Gymnastiek.
Modeshow verzorgd voor Fa,
Zwijnenburg uit Meerkerk.

8 oktober:
Soosmiddag.

______--~'~._~__ . 15 oktober: .

- Kind .kledht .. ... .... Gymnastiek.

.S",e:r oedb;ili:I1 ~~:?~~t ~~~rn~~~erkoor 'Vol

· Pfmeid~: ..~; ~i:~E~dag.
.. ·Gymnastiek.

AMElDE'. '-: Donderdag: 4' oktobei .. Mew. "AnIiie' Slob, fysiotherapeut
organlseert pel!tersPeelZllill 'Ot en'Sien'· vertelt ons iets over "In beweging
te Ameide een'kinderkleding- en·speel-. 'zijn". .' . .-
goedbeurs in de peuterspeelzaal, deze Zingen uit het boekje "Kun je nog

''is gevestigd op de To112a. De beurs is zingen"
'open'van 13.30 tot, 16,00 '1ur. Het gaat Vanaf 1 okotber'is er elke maandag
hier om winter- en dilordraagkIeding
tim maat 176.' . ., .middag van 16.30 - 17.30 uur repetitie

van het ouderenkoor. Al komt u Iiiet
De kleding die ingeleverd wordt, moet op de bejaardenmiddagen, op het koor
schoon, .heel :en nog. goed te dragen bent u altijd welkom.

. zijn. Bij een ·van de volgende adressen Ook op de woensdagmiddagsoos bent
kan men 'k1eding enl of ~eelgoed in- u van harte welkom!leveren:' ' ' _

£~e:e~, vi;i. ffJ~f Lekdijk 54, Tien- Kankerbestrijding
Brlig1it7t7e6Vreuls. de Geer 6. Ameide, MEERKERK '. _., :Hier wordtopte. . .
Adrie hartman, J. W. van Putte- donderdag 4 oktober a.s. ih de Meer
stroot 7. Ameide, teL 1781. plaats .en mm- en voorlichtingsavond

.. Voor de k1eding die overblijft zal de gehouden over 'Wat.is kanker'.



* geluidswerend

*isolerend

* inbra~K pre'

* tegen conc~r~ende' ','
prijzeri '

~~~~"~~AM~~.;;
SHOWROOM GEOPEND MA. TIM VR. VAN 9 • 6 UUR EN
ZATERDAGS TOT 4 UUR.

Informeer eens,
wij ,hebben ook voor u een

passende bestelwagen.
N~ ook, voorb~telwagenverhuur\':=:===,=' . ..', '., .' .

." Burg. Sloblaan 1: 4231 AA .Meerkerk: ."
. ,. Tel. 01837 -1315. b.g.g.164'1 of 23,25;.

•. 'Sei ~ven
. 'Us,de rrt(leit~ van
informeren waard! ..
-.:- . ," ,.---

d. V~' ZandWUk
Meerkerk - Go;inchemsestraat 2

, 'Tel. 01837 - 1309,




