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DONDERDAG 15 NOVEMBER 1984
TWINTIGSTE JAARGANG
UITGA VE: DRUKKERIJ CREZEE AMEIUE

&500.:'

Wordt gratis verspreid 1ft Arnelde, Tlenhoven, Langerak. Nleuwpoort, Goudnaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk. Lexmond, Hel- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.

aan 'geldprijzen

ka~ocheques

enl51o.~

in de St. Nicolaasaktie

AMEIDE'':'' St. Nicolaas komt Ameide bezoeken op zaterdagmiddag
17 november om':l uur .op de nam.
Sint en zijn Pi.~ten· z\lllim dl!n 'ontvangen worden door burgemeester C.
Bakker en drommen kinderen. Deze ontvangst zal muzikaal
opgeluisterjl worden .door· de Fanfare en Drumband veremging van
Ameide. Daama' rljdt St. Nicolaas langs het verzorgingstehms 'Open
Veosters' waama hij koers zet in de richting van Het Spant.

Om ca. half .vier zal in de loneelza.a.lvan Het Spant .het jeugdtheater
'Huppeldepup' de kinderen vermaken meteen rnim een uur durend
programma van loneels/Jel, poppenkast, zingen, speDetjesetc.
De zwartePieten zuDen er zeker aan meewerkenom hetvoor de
kinderen een onvergetelijke middag te maken. Na afloop is er voor aile
kinderen een St Nico""s attentie.

Grandiozeaktie
AJYIElDE - De Sinl. NicoIaasaktie in .Ameide slart vandaag,
donderdag 15 november mel eengrandioze akliemet.r 6500,- aani)aar
geld Ie. winnen in drietrekkingen. Vooriedere beslede rijksdaalder
ontvangt u een gele bon;
.
i .....
Bijaankoop van 50,-onlvangt~ een rode bon. . .... '. ".
40 gele of 2 rode bonnensloplu.ln,eeIl envelop, sameu mel een brie~e
waaropuw naamen adresvermeldstaan (dus nietop de envelop):
'.
Deze enveloppen kunt u illieveren bij de deelnemend~ winkeliers.Vw
envelop.kan .3keer meespelen en 'WeL op de volgende data: .. '
Zaterdag 24 novel1Jberom 18.00
6pde Dam,
Zaterdag / december am 18.00 uur op de Dam.
Zalerdag 8 december am /8.00 uur in Het Spant.
Er zijn 163geldprijzen Van 25,-; 100,-, 500," en 1000,- ..

uw

Gratiskadocheques.
t. w. v.jJ500.- VO()r u!
Naast. d~ aantrekk~lijke voor~eelcheques is d~ aktie uitgebreid. inet
gratis kadocheques. 375cheques.van 5,-,.7,50 en 10,-(tolale waarde
1500,-) worden gralis uitgedeeld in de winkels van Ameide tijdens de
extra. koopavonden op 29 en 30 november en op 3 en 4 december,

Dit staol orifuisl vermeld in. de (jcfvertentie!
U moet'er natuurJijk wei voor'naarde·Ariteidese winkels·komeri~

WANT WINKELENIN AMEJDE,
ALTlJD DE MOEITE WAARD!!!

BAZAR GEREF. KERK
AMEIDE

AMEIDJi . Hel is 'weer zover. Vol van tintelende sp~nning en energie'Slaan
we klaar voor de start van onze 'bazar.
. '.
.
.Hel o>:erweldigende gevoel bezig Ie zijn ·v.oor de goede zaak doel ous gemoed
dankbaar boordevol siromen. Hel maakl van ous nierte lemmen energieke
mensjes.

Massage, doping of gee'lelijke bewerking is overbodig, want een ieder
hunkert naar het startsehot van onze Iraditiegetrouwe 'knalbazar'.
__
Al het.·oud~,~~rtrouwde is opni~llW' ,'¥trl'Yezig.. DeQkt'c:tl<lIll1ar'aa?de,-veIe
eigenhandig gemaakte brei- en borduur- en haakwerkjes. De boeken- en
curiosahoek. De door vlagen van geurende' kome en gebak sluiers
afgebakende koffiehoek. De bloemerihoek en de .kinderhoek. De
versehillende inteken- en raadhoeken. Er aI, roodkoperen draad door alles
heen,~etrad,:,an avontuur." .c" , ' : , ,: ",:>:,,:
Maar lOa!s ai' a1tijd. lOnder u aI, belangsteHende geen geslaagde bazar.
y~n~aar'on¢~op~oep aaneen ieder: "Bezoek,plll:~~ ~~zar:':Jjp-3atercla~-.24
november 1984, van 14.00 uur tot 22.00 uur in de eerste verkoophal van de
Fir~ van d~r 2o~~en~: Pata~si~ba~m .' IO~Artt~~tie";.. ,- .
GRAA G TOT ZIENSI
.
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min 1 cent

Zaterdag 17 november start weer de
grandioze st.Nicolaasaktie in
Meerkerk. Georganiseerd.doordE3
winkeliers van de Ondernemers
Vereniging ME3erkerk. . ... ...» .
Gedurende de gehele aktie ontvangt
u bij elkebest~edde 10.- een bon.

HOO.FDPRIJS 1000.750.2e PRIJS
500.3e PRIJS
4e PRIJS . .250.10 PRIJZEN VAN 25.50. KERSTBOMEN !

De numn'lersop deze bonnen doen
meein de grote prijzentrekking
diegehouden w()rdt op 5 dec.
in restaurant Brughuis 0111
17.00uur.

envel.e andere attentieso.a. elke l00e
koper krijgt direct een prijs !
De deelnemende
winkeliers zijn her- .<1*>
kenbaar aan het>~
raambiljet van·deze
\Ei
advertentie.
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: EXTRA KOOPAVONDEN:

m.u.v. foodIIIIir_- _ _ '
~

:

_

-

_

I

~

:

_

I
I

-

:

Maandag 3 december degehele dag tot
21.00 uur
Dinsdag 4 december de gehele dag tot
21.00 uur
.
WOerlSdag 5 december tot 17.00 uur
_
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ZfEC;fNPSKQM.T DE
STOQMB00'l' fJY
. . . ...
MEERKERK WEER ·AAN!
MEERKERK - A.s. zaterdag 17 november kind,..en is het weer zover dat
Sint Nicolaas aankomt in Meerkerk en hoop! dat er weer een hoop blije
..•. .••....
.
hartjes sneller zullen gaan~loppen.
Sint Nicolaas hoopt o?,± 14.00uur op de loswal af te meren en daar te
worden onthaald door· de burgemeester Den Breejen en wethouders van
Meerkerk, uiteraard in ~~~,ezigheid·~a~:eengrote,schare kinderen.
Alle kinderen krijgen van de vele pieten die Sint meeneemt die middag iets
lekkers aangebodeh.
Als de huldiging achter de rug is gaat Sint Nicolaas een rondrit maken door
Meerk~rkineenopenko"ts'Gelijktijdig
start danook de St, Nicolaas-aktie
van de winkeliers dieaangeslotenzijn bij de O.V.M.
Bij elke bestede flO" krijgtueen bo~ van dewinkeliers, die dan weer
meedoen aan de prijzenr'egen' bij 'RestaurantBrughuis op 5 december om
17.30 uur.
U allen bent <Ian van harte welkom. Oitjaar is het ook zo, datin iedere
winkel bij elk honderdste lot een prijs valt, dus u.ziet allekans op een
prijsje bij de Meerkerksemidqenstand. •....
..
.
U krijgt de prijs gelijk overhandigt als u de gelukkige bent.
Wij wensen aIle mensen een zeer prettige St. Nicolaastijd tegemoed en
hopen dat als de goedheiligman weer vertrokken is, dat een ieder kan
zeggen, M wat een leuke surprisetijd hebben we Weer gehad.

Lauret-Bastinck in

nieuwe ruimte
AMEIDE - Door een interne verhuizing in bet pand Lekdijk 42,
Ameide . heeftschoOnbeidsspecialiste
Joke Lauret de beschikking gekregen
over", een, grotere' en funktionel~re
ruimte voor het uitoefenen van haar
praktijk. Haar twee bebandelstoelen
kregen een plaats in de korte poot vaU
de L-vormige ruimte. In de lange I'0ot
beyindt zich een werktafel met
spiegels en Iampen, waataan kursussen zelfverzorging gegeven k lUlnen worden.

dagelijks werk ter voorkoming van
klachten.
Na beeilldiging van deze kursus zal zij
voar .kleine- groepen hierin les gaan
geven~ Voorts heef! Joke in de
afgelopen jaren bevoegdheden ge-

haald als grimeur, yoetreflexzonetherapeut en in diverse massagetechnieken.
Het winkelgedeeltevan de salon bevat

eenrijkassortiment aan

bankcheque of girobetaalkaart betaalt. Oat bespaart onnodige moeite
met wisselgeld en isvoor de'kinderen
veel prettiger.
Macht u geen gelegenheid ·hebben
gehad om bij de kinderen te bestellen, dan is er nog een mogelijkheid.
Vanaf 14 november zitten in meer dan
500 postkantoren dodr het hele land
vrijwilligers te popelen om u de fraaie
kinderpostzegels 1984 en cen schitte- .
rendekollektie wenskaarten te verkopen.
Ze zitten er tot her einde van hetjaar,
dus is er voor u volop gelegenheid om
die mooie kinderpostzegels en kaarten in huis te halen, en daarmee het
werk van het Nederlands Comit"
vooe Kinderpostzegels te ondersteunen.

I GillisVersluis I
HANOH IN

DUD IJZER-METAlEN-PAPIER-A FVA lSTOF FEN
PlAATSING CONTAINERS

TOLSTRAAT 22 4231 8e MEERKERK

TEL: Gl837 - ,1530

BESTELWAGENVERHUUR

Woord en Daad-aktie
AMEIDE De door komit"
Ameidee;6. 'georganiseerde' inzamelingsaktie t.b.v. debollw van een
kliniek in Haiti blijkt goed te zijn
aangeslagen. Op woensdag 14
november, zal 'in Groot~Ammers het
eindbedrag bekend gemaakt worden.
Echter, nu al is bekend dat het streefbedrag van f 35.000,- zal worden
gehaald.
Ook de familiemarkt in Ameide is een
groot sukses geworden. Niet minder
dan f 10.360,60 is er bruto binnengekomen. Dekosten hierop in
mindering 'brengend, 'resteert eeri
netto opbrengst van bijna f 9000,-.

verant~

DE RUVTER
MEERKERK
01837 -1315

NUOOK VOOR VERHUlJrt
VAN 9 PERS, BUSJESI

JOOP

woorde
huidverzorgingsprodukten
en make-up artikelen.
Op zaterdag 24 november a.s. houdt
Joke Lauret open huis van 15.00 uur
tot 17.00. uur in haar salon aan de
Lekdijk 42 te Ameide. ledereen is van
harte welkom. Voor een drankje ,en
een,,¥rdigheidje wordtgezorgd.

Nieuwis eenunit,voor het ma~envan
kunstharsnagels, waarmee hardnekkige nagelbijters in kuurvorm van
hun "probleem,verlost, ktmnen' worden.Ookvoor slappe ensplijtende
~~erp9stz~gels:
nagels zijn hier goede resultaten mee
te boeken. Het migelinstituut werkt
volgens de ENNI-methode (Eerste
Nederlandse Nagel Instituut), waar· . AMEIDE..,.. Vanafwoensdag14novoor Joke op 7 september j.1. rhet vemher 1984 knot u de kinderen aan
goed gevolg examen heeft·afgelegd. de deurverwachten.om de kinderOp het ogenblik voigt zij een kursus postzegels .en mapjes .kaarten af. te
Ismakogie,' het 'aanleren van e'en 'ver- leveren, die u bij zeheeft hesteld.
Het is belangrijkdat u daatbij rhet een
beterde lichaamshouding tijdens het

De organisatoren iijn ook zeer'te
over ,de ,vele vrijwilligers die
belangeloos . hun medewerking
hebben verleend. Zonder hen was het
nietmogelijk een dergelijk groot
festijn te organiseren.
sp~eken

groaf

De Zodeslagen 5 - 4233 GK Ameide'; Holla.nd

.Voer exclusieVe kado's
van glas.

Tweede ronde

Tijdens de S1. Nicolaas aktie van
19-11 - 5-12 op al uw aankopen

l00AJ KOHTING!
Shdwroomgeopemd van maandag tim vrijdag van 9·12uur, telefoon
01836-1661.
DEELNEME'R'SINT NICOLMS AKTIE

.

. •....
din
geso.11:.eer
r'U1,
. TV,radio- en •.. ' vele
en .
toestellen
; he hUISele\<tnsl~\<e artl\<elen.
houde II
pracht. . . \<olle\<tle
.
_
verlichtlngsorna .
manteno

b ...'m

Deze schemerlampen nu

EXTRA
VOORDELIG!
Maak gebruik van onze
voordeelcheque!

L£TOPO .
.
"BULLE H2£t!PECIALE
Te"ens no
KRANr

aanbiedin:e:~dere speciale
Elektrotechnisch Bl.reau
(Landelijk erkehd)

Voor alOw werk

~Ver1Joeven

.arrteide •

018~6-1232 - J w. v. Puttestraat73 ,Cl1836-.1614

.

Burgerlijke stand
september 1984
AMEIDE:
Goooren:
.
4 september: Rietveld, Mmjolein Maria, dv. W. Rietveld en D.M. RietveldHup, Den Hoef 20..
.
28 september: van Straten, Jessica, dv. J. van Straten en J.M.van StratenBijleveld, AaksterveldJ9.
.
.

LET OP LET·OP
DIVERSE RESTANTEN VAN

1010120%

>. .•

Overl~"en:
<
23september:Stigter, Jan Piel:er(6 juli 1924) wonendete Ameide, Meidoornlaan 22, overleden te Ameide..
Gehuwd:
/4 september: van Middelkoop, Abraham, 21 jr., wonendete Langerak en
Versluis, Willempje, 21 jr., wonende te Ameide.
20 september: van derMeer, Sjoerd Nicolaj Egbert, 24 jr., wonendete
Dordrecht en voor den Dag, Cornelia, 18 jr.; wonende te Gorinchem. .
2/ september: van der Zijden, Bernardus, 23 jr., wonende te Ameide en Renes,
Aartje Aletta, 20 jr., wonende te Ameide.
27 september: de Groot, Gijsbertus, 23 jr., wonehde te Ameide eIi Alblas,
Mathea Arieka, 19 jr., wonende te Ameide.
.
.
28 september: Boogaard, Cornelis, 28 jr., wonende teHardinxveld-Giessendam en B01,1wmeester, ,Jolanda, ,21 jr.; wonende te Ameide.

TIENHOVEN:
Geboren:
2/ september: Huizenga, Danielle Sjoerdtie Barbera, dv. J.W. HuizengaKlaarenbeek, Kerkweg 30.. ..'.
24 september: den Hartog, Dirk-Jan, zv. W. den Hartog en J. den HartOg-van
Wijngaarden, Vijf Akkers. ~;
MEERKERK:
Geboren: .
.
I4 september: Michael, ",. Evan der Wilt en A Van Wijk, Blommendaal14.
/8 september: Cornelis Adriaan, zv. J.A Koekkoek en M.G. de Jong,
Tolstraat II.
28 september: Leendert Reinardus, zv. R van Gelder en. W. van Es,
Slingerlandstraat 12.
29 september: te Utrecht, Sander, zv. H. van Bezooijen en M; van Iperen,
Hazelaarsingel 19.
Gehuwd:
I4 september: van Beest, Johannes Marinus, 25 jr., wonende te Meerkerk en
Kortlever, Sophia Cornelia, 20ir., wonende te Meerkerk.
Overleden:
24 september: van Wijk, Cornelis, 74 jr., wonende te Meerkerk, Ora'1ieplein 6.
22 september: te Utrecht, de Vries, Antonie Pieter Jan, 60 jr., wonende te
Meerkerk, Zouwendijk 107; .
.
28 september: te 's-Gravenhage (Iv) Jansen, Jan Stoffel, 27 jr:, wonende te
Meerkerk, Zouwendijk 117.
OKTOBER 1984

AMElDE:
Geboren:
8 oktober: de Kruijk, Nicolaas Arie, zv, LA de Kruijk en J.de Kruijk" de
Zeeuw, Broekseweg 4.
. .
2/ oktober: Kon, Margreet Gerrigje Maria, dv. J. Kon en C.M. Kon-.
Montebarr, Iepenlaan58.
.... '. .' . ....•
.
•.. •. '.
.'
2/ oktaber: Blokland, Antoinetla Klazina Johanna, dv. c.P. Blokland en
AK.J. Blokland-van der Zijden, MoIellstraat 43.
26 oktober: Ramdani, Hafida, dv.. O.. Ramdani en A Ramdani-Hennach,
Broe~seweg 32;
Overledeh"
10 oktober: de
Marijkeweg 34,
II oktober: de
Marijkeweg 34,

. . .•. < •. '..
Groot, Abraham (5 februari!898) wonende te Ameide, Pr.
overleden te A.meide. '.
With, Hendrik (26Jebruari 1894) wonende te Arneide, Pr.
overleden te Gorinchem.

TIENHOVEN:
Geboren:
24 oktober /984: Tukker, Annelies, dv. J. Tukker en G.E. Tukker-Stigler,
TiellPweg 14.
MEERKERK:
Geboren: .
•... . . . .
•
IO oktober: Patricia, dv. A de Vries en HJM. Vander Pluijm, Blommendaal
17.
. • . . . • . ' '. •..
13 oktober: Jasper David,zv. RG. Hoomweg enN.C. de Haan, Het Bos 26.
29 oktober: Comelis, zv. J. van der Grijn en W.Spronk, Berkenhof 2.
29pktober: Linda, dv. WAM: v.d. Bilt en D. van Kem~n, Blommendaal44.
20o~tober:te Gorinchem; Ida Hendrika, dV.D,.C. de Jong en M. de Leeuw,
T"'''iIifhqevenseweg. A2.
.
Gebuwd:
/9 oktober: de Jong, Willem Arie, 22 jr., wonende te Meerkerk en Scherpenzee~ Arigje Adriana, 21 jr., wonende teNieuwland.

KORTING

Maak er gebruik van bij

META'S SCHOENSHOP
tot 23 november 1984
UITNODIGING voOr de algemene ledenvergadering van
'H E T G R 0 EN E K R U I S

.

AMEIDE EN TIENHOVEN
Op woensdag 28 november in Het Verenigingsgebouw, J.W. van
Puttestraa!. in Ameide.Aanvang 20.00 uur.
De stukken betreffende deze vergadering Iiggen ter inzage in de
vergaderzaal vanaf 19.30 UUL
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vergadering van 14 november 1963
3. Jaarversfag 1983
.
4. Rekening 1983
5. Begroting 1985.
.'
6. Voorstef bestuur inzake kontributie 1985
7; Bestuursverkiezing.Aftredend zijn: J.de Haan
voorzitter (niet herkiesbaar),. N. de Kruijk-Van
Gelderen; A. Kon; J.H.Peeters. Laatst genoemden.
stellen zich herkiesbaar.
8.

Verkiezing V09rziUer

9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sfuiting door de voorzitter

HET BESTUUR

Streekkommissies pellen meningen

Voorzieningen kleine.··.kernen
Al\1EIDE -' De sfi'eekkornJriisSies Zuid-H<IUl!IId Oost starten een oOderzoek
naar de.Yoorzj~gensituatie inkl~ine dorpen. Deze meningspeiling wijkt af
van het onder~oek dilt .de Provincie Zuid-Holland eDige tijd geleden hield in
een aanlal dorpen bt Zuid-Holland Oost. In bet ondenoek van de streekkom'1)issies staat de menbtg van de bewoners van de klebte dorpen centraal.
Die ~woners kunnen hun ~ening geven over de voorzieningensitua~einhun
dol'Jl via in de streek verspreide vragenformulieren.Deze zijn op aanvraag
'., .... .
.
verkrijgbaar, telefonlsch 070· 651905.
De resultaten van bet (mderzoek zullen aangeboden ",orden llllJl Provinciale
Slaten van Zuid-Holland. De Provincie. kan de resultaten gebruiken bijhet
maken.van destreekplanherziening Zuid-Holland Onst.
Deproyi)1ci~?uid-Holland werkt
Provinci~ een 0llde",oek gestart n"ilr
aan een· nieuwstreekplan voorZuid:-' ',de', voorzieningensit~t.ie, i~" '." kI~ine
Holland Oost. Een belangrijk 0llder- kernen. Dit ondenoeki$'l5"ric~tqP
werp uit het streekplan betref! het deinventarisatie vanhet~l)tal wqrzgn. ','kernenb~Ieid, '"d.w.z. d~:,',.-ver-?.ieningen'in'~e,klf:in~'_:kez:n~.nen_ 'het
deling vanbevolking en woningen l5"hruik ervan. dOor dehevqlking.Dit
over de verschillende dorpen en 0llderzoek gaat echterlliet ill op de
steden in het gebied. Volgens het zgo.
mening vande bevolking-zelf over de
Voorontwery-in.Hoofdlijnen vanhet voorzieningensituatie . in •. hun· dorp.
nieuwe streekplan,. dat in aug.'}.!. .j)estreekkomnlissies crvarcn. ditals
uitgebracht werd, zullen de bevo1king eeill5"rnis. AI$ orgarrisatoren van de
en de. voorzienipgen van. Zuidc insPrllalc0p .hetstreekplanZuidHollaI1d Oost gekoncentrcerd wqhHollandOost willen zc daarom de
den in de grotekernen van het gebiep"
meningvan de bevolking pollen over
Dit zal belangrijke gevolgenhebbell dilonderwerp.j)aaromwortlt iedete
voor de voorzieningensituatie >in ~treekQew!,I1er gevraagd.zijn ofhaar

kleine kernen.

.

·
De dorpswinkel en de dorpSSch opl
zuIlen .het .rn~ilijker krijgen. Het
openbaatvervoer zaI (nog) onrendabeletworden. Als oen of mcerdere
voorzienirigeri"veidwijnen, zijn daar
bepaalde groepen uit de bevolking
V"dn kleinc kernen extra de dupe van.
Voorafrnensendie geen beschikking
hebben over eigen vervoer.
Om de gevolgen van het voorgestelde
belei(] goed in.1e ~UllI1~1l schatten wde

"_rnening-t~_' geven' over '" \'rageD ,zoals

. llijvoorbeeld:
•
.' hoe. crValirt . ude.wihkelvoorzieningen in uw dorp?
.
_ bent' u temden met. de. mogelijkheden v~nhet ope:n~aa~ vervoer?
- hoeveel reisafstand moeten uw
kinderen a/leggen voor hun (lagere)
school?'. .' ".
_ zijn er problemen me(de instandhouding vanbepaalde yoorzieningen?
.
- en detgelijke

.><. .•.

,,·~I-IANPINQ" .Meerkerk
..•..

DORPSPLEIN5"6

_.

MEERKERK· . • -..

Tel. 01837 -2300

lJ. V.ft7.D:~: ENtER

St>iNio.8.laas4/(r~~CPLiI4S

·aJlritiipllingehl
Aanbi.edingen tot 5-12-1984

DAM- of
SCHAAKBORD
van~

DIVERSE ZAKLANTAARNS

~"(\
•
.
.
l:::
•
.
•
.
~
gO
~4.75

\

LUXEscttllAKSY.UKKEN

kistNU ...• ....•..
HALVEPRIJ.S It! !

.In

KEEfiERS HANDSCHOENEN

DAMSTENEN
I

____

-N~U1~··Z-~51

Nu9.95

cent

~.

CROSS~HANDSCHOENEN

LUCHTBUKSEN

Geel, wit en rood.

4.5 mm., van 199,'

POKERPISTE ~9.95
POKERBERKERS~2,95

..

DIVERSE SLEUTELHANGERS

495

NU . •

DARTSPEL
BASKETBAL
~

NU

125.-

l)1et 6 pijlen
van~

~5
ROLSCIIA:a~~vbdr24,95.
29,95
van~ voor 32,95

vail¢voor

WATERDICHiE
ZAKLANlAARNS
van 4..25"voor

.~

PLASTIC T.V. BAL.

.~~

NUAt.

995
•

DOMlflIO SPEL>2.·· 95

- -...11IIIII

val'l~

~

Groteuitvoering van ~ . .

4.95
In luxe etui van 1~
8 95
voor •
voor

···OIV. SPORTTASSEN
ADIDAS
TOILET-lAS

Geelgouden zlrkonla selje
bestaande ulb
.',/

169,. . . .'" ,.

Entourage ring

~ijpassende
,

99:'.. t K
. .1
J1...
.. '
"," ,
".'
199",
-

hangee
",

(excL collier)

en oorknoppen

9versteimOgelijkhedenll1een
komfortabelefauteuil...
daarheeft.u toch zeker ook rechtop?
Komfortabele voorgevdrmde kllssens
in. kombinatie met het.verstellings- .
mechaniekgeven de juiste steun aan
de wervelkolom.
Armleggers met bolvormigeknop voor
€len extra steun bij .het opstaan.
-

INTERIEURVERZORGING
Tricolor gouden ring. ja echt voor 119~
Geelgouden brlljanten ring met 0.04 crt Nu 2391'
Goude" fantasie ring 991'

8freefke~k
FRANSESTRAAT 7 -

AMEIDE -

TELEFOON 01836,-,1212.

T

JUWELIER - HORLQGER

HARRY MULDER
Voorstraat 21 - Groot-Ammers

Tel. 01842 - 1650

WIJ
BIEDEH
AAHI
MET BOYAQ.OARAtmE

IMRUIL EN

F1NANCIaRING
MOGEUJK

Alfa Sud Sprint V~loce ;1.51982
a.M.W. 745 I. aut. ;~.;; .1982
a.M.W. 524 T.O...•••.... 1984
a.MW. 320
1980
',0

Chevrolet

qt~tior1

Citroen 'ex' Break

TRDlurbo .. ;.

H

., ••... 1981

•••••••

;

1984

Citroen 2CV6 Club ....; .• 1981
CitroenVisa,:cfT, .••••... 1983.
Citroim Visa Club ••••. ·~.1982
Fiat Uno 45 ...••....••.. 1984
Honda Accord 2.8 EX R
met L.P.G.....•.......•• 1984'
Honda Civic
_.....•••• 1983
Honda Civic
: •••...•.. 1981
Mercedes 190 E. aut. .... 1983
Mercedes 200 D .••.•..•• 1983
Mazda R.X. 7
1983
Mitsubishi 'Galant
met L.P.G.•.......••.... 1983
Mitsubishi 2300 GLX
Turbo D; .. ; ....••••••... 1984
Opel Ascona, 1.68, 2 drs.. 1984
Opel Ascona 1.68, 2 drs.
(10x)
,
1983
. Opel Ascona 1.68, 4 drs.
(10x)
1983
Opel AscQ{la 1,68 Aut
.. '
4 or•. (10x)
1983
Opel Rekord 2.0 E
Berlina. •...••••....••••.• 1983
Opel Aekorej 2,0 8, aut •• 1983
Opel $enato~5E, aut. ••.• 1984
Pe"geot 104 G.L. ........ 1982
Peugeot 505 G.A.•..••••• 1984
RenaultTraffic T 800 ....• 1981

AUTOMOBIELlIEDRlJf .

FA. M. HAIIIIES1'EE&T • ZII.

Is

4231 B8 MEERKERK
Toistraat 37

Te1.,01837·2244

~

BOVAG

23e dag. van de
Aerojilatelie
RO!TEIWAl\1- De Ned~rla~dse Vereniging van Aer",Filatelisten
"De Vllegende Hollander" organiseert tijdens de 23e "Dag. van de
Aerofilatelie"een Inchtposttentoonstelllng in De Zonneroiter, de
expo~itieruimte van. de Luchthaven. Schiphol, .nabij het ·restaurant

Aviorama

'.'

,.,_;'.

'.

-.'

Detentoonstelling wordt gehouden op 17 en 18 novemher 1984 en is
geopend op zaterdag vanII.OO nur tot 17.00 nur en opzondag van
10.00 tot 17.00 nur.
Op verzoek van de Vliegende Hollander heef! de PTT een fraai
poststempel ontworpen, hetwelk zal worden geplaatst op aile post, die
zaterdag 17 en zondag 18 novemher 1984 wordt bezorgd in de tentoonstellingsruimte.
Bovendien zijn er gedurende de tijd dat de lentoonstelling is geopend
speciale enveloppen beschikbaar van verschillend formaat(FD<::. e~
klein kabinet) met afbeelding gewijd aan het feitdat 50 jaar geledende
"SNIP" en wei op 15 december 1934 de eerste transatlantis9he vlucht
. •.• '
naar de West m a a k t e . / '
Dezeenveloppen worden voorzien van het bijz()Ild~~e__ eendagspoststempel. Verzamelaars, die verhinderd zijn Schiphol zelf te hezoeken,
kunnen deze poststukken,voorzien van postzegelsen bijzonder poststempel, bestellen door storting van f 4,- op postgiro 402628 ten name
van Stichting Tentoonstelling· De Vliegende Hollander teRottenlam.
Voordit b(!drag worden lwee verschillendeenveloppen, kompleel
verzorgd. om;ier couverltoegezonden.

If!!f;~1IT
Wij hebben vele leuke kadootjesk. Oak voor vloerbedekking, gordijnen enz. bent u bij ons op het juiste ad res.

~Bz!~~~
~KEUFlSLAGER
,,'

,

','",

Meerkerk

Dorpsplei n 7

~

Voor de heren:
Vergulde hand
Old Spice
Gilette

,

'

'DEELNEMER ST. NIC. AKTIE

Z

z

U5

Voor de dames:

Wills make-up
Cacharel

Tabac
Fresh Up
Scheermesjes
Scheerkwasten

enz., enz.

"
~

"

KAPSALON

Nonchalance
Paller en more
Amcince
Fleurage
en diverse leuke kado's
KERASTASE
HAARVERZORGING

•

DEElNEMERS O.V.M. AKTlE

. C~

TlJDENS DE ST. NICOLAAS AKTIE
15% KORTING OP ALLES un DE WINKEL!

E

VAN DER.VLIST

dOQat~W~·Ja.ngs~ornt'~I11,'-~_e:',ni~l.l\V~

WORSTLETTERS,GEVULDE STOKBR()ODJES
MINI SAUCIJZENBROODJES, VLEESTAARTEN,
SURPRISE DOOSJES

<J)

FIRMA

de :'uitVH~fing~op" .30,tlovtrl1lberl ,ljij,cie

OOK MET
SINT NICOLAAS
EEN HARTIGE HAP!

WASHANDJE9~5

95
"THEEDOEK MET KEUKENDOEK9.

·z:ijind~2:e.:Ina~nd," in-:.~~d,er.gevar',,~or

A,MEIDE-'- N'ud~verk()Opv"n .vereniging te'blijven steunen.
'
chrysantenvoorbijis,wil hetbestuur Iedereeri:: :is - uiteraard "'-, welkom ..,'ais
van A.K.F~ iedereenbedanken: voor d6nateUr.
de prettige" nUfuie~:van'afname der
Hebt u 30 november al genoteerd?
bloemen. Oak. allen die· hebhen meeHet beloofd een gezellige, muzikale
gewerkt om de bloemen teverkopen,
avond te worden.
hartelljk dank.
.

,

_HANDDOEK MET

Het bestuUL maakt verder bekend'dat

MlIziekverenigil1.g
A.K.F•. AIfieide

DEWIT

Molenslraal 5 - Ameide" Tel. 01836 '1464
' . . . . . .

.,'

......: .....':

IADOIIPS VOOR DE SINT VAN··'DEVAIMAN'
BORENCASSETTE

19'delig,J t!n'l1brrHTI.Hss-kw~liieit23.50

ANTI VRIES-.
TESTER· .

Kiibelhaspel
25 meter snoerlengte, een handig

CSB

800~2

hulpmiddel in huls

RLE

KLoPBooRMACHINE
Zware 2-toerige
elektronische klopboormachine.

Verm. 800 Walt.
Draait rechts en

links om, haridlg bi)

NU2:

49, 50

METAALZAAGBEUGEL
300mm,

~n'~erw()estbare kwaliteit

RoLBAND

VALMA
WINTERSETJE
bestaande uit spuitbus ruitontdooier,
krabber en anti-

dr~ait- zOV\isl . links

Diverse,
s,oorten v.a;·

6.95

Lufkin. lengle 2 meter

RATELBoLSCHRoEVEDRAAIER

ZAKLAMf'EN

5.95

als".rec:htso01;.lllet
4 extra bits/nu

mel exIra DHZ' boek.

slechls

kondensdoek.
Van 11.45 voor

Van 575," voor

5.50

6.95

het schroeven. Nu

375.-

BLACK & DECKER
SCHAAF.

NU

.

129..

,'.

Vraag oak naar onze najaarsaktie Melabo e.leklri~che gee
reedschappen, Kado'Tips en
Metabo-folders Iiggen voor u
klaar in,onze winkel.

'

GHAAG
TOT ZIENS!

,

"DEVAKMAN"
. T1MMERBEDRIJF
.
DOE HET ZELF- EN

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

Voor een goede

VANAf f53; MAG

gebruikte auto

UVANONS OVERAl
AANBEllEN.

met Bovag-garantie, naar

~

DE VEILIGE EN BETROUWBARE
MOTORZAAG VOOR DE VAKMAN
Een greep uit de vele HusqvarnS'voor-delen:
volledig automatische kettingrem
doeltreffende triliingsdemping
laag geluidsniveau

f53,-. Dat be'taalt iemand onder de·25
jaar voor onze Zkktekostenverzekering (3e
klasseen een reddijk eigen risieo van f750,-).
Ais u goed vergelijkt, is dat een lage
. premie. Want de dekking kan niet gezonder. AIle kosten van medische hulp worden vergoed.
Waar U ook aanbdt, de nota's worden
betaald. Specialist, huisarts, medidjnen.
Maar ook aile altcrnatieve geneeswijzen. Ais
profcssionde verzekerin" ,adviseurs
geven wij ugraag wat vergelijkende
. rekenvoorbeelden.
Neem even comact ·op.
(J krijgt dan meteen de gratis
"Thuis BeterWijzer"met handige.
tips over bcproefde huismiddeltjcs. Omdat voorkomen 'nog
steeds beter is dan gcnezen.
Ons telefoonnummer L>;:

.

.. '""OO"'~"",
,

.

- , .

,

ASSURANTIE- EN ADVIESBUREAU

DEN HARTOG BV

,

'.

.", eN Am"", " " " - ,,,•

AANBELLEN VOOR ADVIES
IS BIJ ONS HELEMAALGRATIS.

functionele vormgeving

. grootste vermogen bij het
laagste gewicht
Voor nadere inlichtingen of
een demcinstratie:
Uw Husqvarna specialist:

c. 'I LAM

w

~

. Bazeldijk 19 -

~

~

4231 ZB Meerkerk

. Telefoon 01837 - 1810

o

~

(9) Husqvarna ..

w
~
w

z

~

w
w

De motorzaag specialist

o

Komt u maar eens
binl1enlopen.
Misschien vindt u wei
een passend
Sint Nicolaas-geschenk!
KANTOORBOEKHANDEL

ADVOKAAT
Toistraat 33

-

Meerkerk

Deelnemer O.V.M.':'aktie

Als vakzaak werkeriwijsamen met·Diarrionde;
een \Vaarborg voar kwaliteit e:n
betrouwbaarheid; thuis op de
internationale diamahtmarkt.
Uw briljant sieraad
wordt dan oak geleverd
met Diamonde certificaat;
een IIpaspoort"waarin
de unieke identi teitvan elke
Diamonde briljant wordt
vastgelegd.

een briljant idee.
Reeds vanaf f 480,·
per paar.

handgesmeed goud,
bekroond met briljant.
Re.eds vanaf f 240,••

Schoonhavens Silverhuys
Haven 1-5 Postb. 35. Tel. 01823-2651
2870 AA Schoorihoven
Schoonhovens Edelambachtshuis
Haven 13 Schoonhoven. Tel. 01823/2614-2651
Lekkerkerk Burg. Roosstraat 22
Tel. 01805-1490
Veer Ameide kunt u terecht bij de fa.J .. Verheeven,

Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doel u
aan een van de onderslaande adressen Ie bellen

el' goed

J.W. van Puttestraat 73, tel. 01836 - 1232

J.. van Dieren

Gregoriuslaan 11, Le~mOncl,.tel"f60n 03474 - 1284

- -__-

__-

J.hetLam
Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

Slotrnanijestatie
Muziekschool open tltig

en

GORKUM -Door de Stichting
en
Muziekschool Alblasserwaard
Vijlbeerenlanden worden twee leerIingeneoneerten gegeven. Het eerste
concert is 2 nov. a.s. in de Johannes~
kerk, Nieuwe Hoven 143 te Gorkum
en, is bestemd voor de bewoners van
de Vijfheerenlandem
Het tweede concert zal worden gegeven op vrijdag 16 november in de
"Wipmolen" teAlblasserdam· en. is
bestemd voor de bewoners'vande

Alblasserwaard.
De avonden beginnen om 20.00 uur
en de toegang • is vrij. Er zulien
ensembles optreden, en er. zal een

Ben ieder die zichopdehooi5lewil
stellen'van het',muziekschoolwerk, is

van harte welkom.
Open dag
In aansluiting op de slotrnanifestatie
organiseert de m\lziekschool ,op
zaterdag ,17',' november a.s..cen ittstrum~ntenparade in: (je ,Niemye,poelen

en in het hoofdgebouw van de
muziekschool aande Haarstraat 25 te
GorkulD' De aanvangstijd van deze
dag is 10.00 uur etizal duren tot 16.00
uur. am 1O.00uur word! direct al
beg{)nnen met een' optreden van een
muziekcorps.' ",',' Ook, 'andere., corpsen
zullenoptreden,er is, een_sy'mfonie-

demonstratie gegeven worden door

orkest en een groot, aanta!, school-

leerlingen van de afdeling AMV (AIgemene Muzikale Vorming). Deze

ensembles zal zich

avonden, ,waarop leerlitlgen uit' het

gehele werkgebied van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard zulien
meewerken, vormt de afsluiting van

het schooljaar 1984.

Iede~n die inf0tWa.'tie::\~I~~sf·_over

lnstandhouding groene'
leejomgeving
NIEUWPOORT - Het Intergemeentelijk Vrijwilligersprojekt probeert mertsen op vrijwillige basis te Iaten meewerken aan verbeteriug of
zelIs, instandhouding van degroene leefomgeving in een zestiental
gemeenten.in deVljfheerenlanden en Alblasserwaard.
Op dit moment staan er akties op het programma in de volgende
j

Yogeltentoonstellitlg
Arneide

pr~eiltereli

het cursusjaar 1985isop deze d~g van
harte welkom. Nadereirilichtingen bij
de administratie van de muiiek_
school, tel. 01830 -31916.

gemeenten: Asperen Heukelum""Noordeloos,

Geopend vrijdag van 20.oo-23.oouur
en zaterdag van 13.00 " 21.30 uur. '
Alies is in het work gesteld om een zo
goed mo8Olijk vogelbe~1"nd te tonen
daaraan, verbonden','een brok 80·
AMEIDE - Op mjdag23 ell/za- 'met
zelligheid.
terdag 24 november 1984 organiseert
vogelvereniging "ODS· Genoegen~; te_ 23 ,en 24 november is Het Spant in
Ameide weer haar tentoonstelling.
Ameide he! ontmoetingscentrum
Dit "jaar wordell·z"'n 300 yogels, voor"Udie vanvogels houd!"
waai'onder . . . :park,ietefi,. -tI'o'pi~~~~'v9"
gels en kan'aries,aaJI de: bezoekersge-:- De 8Okontrakteerde keurmeesters:
voor,kanaries: de heren Van Niel uit
toond.
'Voorschoten en Matthijsse uit HarVoor iedereen die vogels houdt als derwijk, voor parkieten de heer
liefhebberijofgraag,mag kijken naar Langenberg, uit ,Boskoop en voor de
de vele prachtige kleuren in de tropische vogels de heer Van Diest uit
vogelwereld zal een !>ezoek aan deze Lisse.
tentoonstelling' zeker lotiend zijn.
Ook bestaat de mogelijkheid om een Zij hebben de !""k op zich genomen
leuke prijs. mee,naar- huis te nemen, al deze vogels stuk voor stuk te
want door de verkoop van loten keuren. Eeh niet.geringe. taak, maar
tijdens deze tentoonstelling wordt ge- we vertrouwen hen graag toe de
tracht een gedeelte van de onkosten te vogels die waardering te geven die hen
tOekoml.
dekken.

TooriKortoorns te
gast
AMEIDE .... De auteur-journalist
Tooo", K{)rtooms verzorgde woeosdag 24 oktober in HetSpant van
Ameide een avondvoor de Neder~
landSeBond vanI'lattelandsvrouen.
Op boeiende wijze vertelde de
schrijver hoe hij aI .opzeer jonge
leeftijd van zichzelf wist dat hij later
boeken,Wilde gaan schrijven. . •••• •'.
Na eers! ,de kweekschool te hebben
8Ovolgd kwam Toon later. o"k voor
de Idas te staan maar dit beviel hem

Groot~Ammers~Oud~

Alblas en Nieuwpoort. De akties.bestaanvoornamelijk ui!hetknotten
van wilgel1'"h~tsnoeienvan ellen, essen e.d., het maaien vanriet en het

dunnen vaIJ beplantin8On.,
'.
.', .
Gehoopt wordt dat vrijwilligers uit genoemde plaatsen de akties met

Altijd

hun inzet zullen ondersteunen. Natuurlijk zijn ook-, meIlseu'uit de

AMEIDE - De nieuwe kommis"
saris van de koningln in de provincie
Zuid-Holland, mr. S. Patijn, is dit
najaar begonnen met het bezoeken
van de ZuidhoUandse gemeenten.

Deze ,maand staan er werkbezoeken
op h,! pr.ogramma aan Lexmond,
Hei~

schuiven".

De dorpsdokterui! zijn geboortestreek inspireerde hem tot het
schrijvetivan, deze boeketi.
Samen met zijndochter Ingrid heeft
hij twee kinderboekengeschreven.
Boekhandel Crezee' was met een
stand aanwezig, waar de gekochte
be>e~en ,van, deze sch:~j"er: _van zijn

handtekening werden voorzien.
Ook deze avond werd door de vele
aanwezige dames zeer gewaa.rdeerd.
Deelnemer O.V.M.-aktie

D. BIKKER

SPECIAALZAAK IN WITGOED

tel. 01837 - 1249

Zouwendijk 123 • Me.erkerk

ERRES murynen :~~~,~,:."",."n.(IH!llo~. ~'A~D
l'.E
' G, /-0.-" __ Pe\gr,m
,ftfttT i€®£~\
'LW"U'
J1,.

.,

~

HDJfllw,.

~

ELECTRO.

LEXMOND
De Laak 43~Tel.03414"'1202

·MEERKERK
Toistraat 32, .. 'Tel~01a31"1366

I;en begrip voorde helestreek
GEZELLIG DICHTBIJVOORDELIG
Oeelnemer O,V.M.";iktie

",en de

later verlilmde"Help,de.. dokter
verzuipt" en "-Laat, de, dokter maar::

100

en Boeicop. _en ,Schoonrewoerd

(23 novetnber)eti aanGr,,,pt-Ammers, Langerak en 1'liel!)Vpp"rt (30
november), De bezoeken ,worden alie
8Oho\ldenop vrijdagmiddag.

;zijn,~'BeekmaI1ell,~~ekma;n"

apparaten tentoohgesteld

andere gemeenten van harte welkom.
BelangsteIling? Tijdens de kantooruren kunt u meer., horen via
" 01843 - 1200. Ookkunt u bellen de heer Lebbink (voor Asperen en
Heukelum): 03451 - 17035 of deheer DeGraaf: 01843'2509.
Ook liejhebbers voor openhaardhoUl kunnen zich me/den via
01843 - 1200. Tot ziensf

Patijn bezoekt
buurtgerneenten

niet. Zijn eersteboek Was "Liefde iIJ
Peelland". pe meest bekende b<Jeken

Deelnemer O.V.M.-aktie

.....,.. ..,,'t'KELEIi 1J~,bA MOO\EAMlUl'ILUS
,\vTUINVREUGDJ' ~%~~01'J:l'lrES1

SCHILDER & GLASBEDRIJF

O.A.KINDT
(v/h B. den Ottelander)

'OOR AL UW BINNEN- EN BUITEt,lSeHILDERWERK
WANDAFWERKING EN BEGLAZINGSWERK.
ZAAMHEDEN.
Vanaf 19 november weer premie opuw bjnnen"
schildeeen behangwerk. .
Voor particulieren f 50,. per manperdag,
Voor bedrijven f 35,- per man per dag.
.

Prive'078-153691

BAZIOLDIJK 15b - TEL 01837- 1295 - Meerkerk

I

Telefoon 0183" , 11l8ll
"EBKB\
H13t wordt W13er tijd om uw tuin in orde te maken. Wij
hebbenvoor u een grote sortering bloembollen tegen
een leuke prijs.
Verder hebben wij turfmolrn, tuinturf, compost,
bemeste tuinaarde en potgrond.,
Klei,ne en grote rO()d stenen pottenook.h'l het keulse en
. • een grote s()rtering sierpotten. Regentonnen.
KOMT UEE~S LANGS, KIJKEN KOST U NIETS !

Dinsdag degehele dag gesloten.

··A.KEPPEL
BAZELDIJK 63

AAP·NO

"

~

MEERKERK

SCHOONHEIDSSALON

MIES

Joke Lauret-Bastinck

vloerpuztel

COSMETICA

SCHOONHEIDSVERZORGING
HAND- EN HUIDVE8Z0RGING
L1CHAAMSVERZORGING

van1~O

&fHfS'"DfS'K

ID

E

•o

~

BE PER KT 10 V 0 0 RRAA D !

cleanuffeltlek
Dorpsplein 3

~

Meerkerk -

Tel. 01837 - 1700

Geef debakker waar het vuur nogbrandt,
op 5 decernbereen hand!
B.o.tEl.rlette. r.s,spe.culaas en. rnar.. s.epein,
',,'

',', "

:

, '"

':

' "",, ',:,':' ,I , :.

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

"",'

"'~" c,

jiji!nK~

Nu in nieulNe,grotere ruimte
Nu nag. meer mogelijkheden
•• kunstharsnagels voornagelbijters
• ismakogie:houdings- en bewegingskursqssen
• kursussen zelfverzorging
• voetr(:jflexz6netherapie
• plaatselijke figuurkorrekties

Cc'"

het is bij ons allemaaleven fijn!
Joke Lauret-Bastinck
Lekdijk 42 - Ameide
01836 - 1937

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

T.van der Grijn Gzn.

()penHui.s

Fransestraat 1 - Arneide - Tel. 01836-1353

P.S. B~!lTELLlNGEN WORDEN GRATIS THUISBEZORGD!
Deelnemer 51. Nic.-aktie

Voor het heerlijk avondje ook weerde

bekende
worstletlers

U BENT VAN HARTE WELKOMt

VOOR AL UW
FRUITBAKJES GROOT
OF KLEIN,
MOElUI~

'fWINKELTJEOP
'I HOEKJEZIJN

en surprisedozen naar keuze.

~

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ

H.J. van DIJK enZn.
Kerkstraat 14 - tel. 01837-1332 - Meerkerk
Deelnemer O.V.M. aktie.

.

op.24 november van 8.00 - 5.00uur
Voor iedere bezoeker een drankje en eenaardigheidje.

JAN EN TOOS DEBRUIN
Pro Marijkeweg 45, Meerkerk

01837 - 1858
DEELNEMEA O.V.M. AKTIE

NOTEERT U VAST •••

KLAVERJASSEN
26

e~

'5

31 deceinb~r
middags

in het Wapen van
Amelde

Sint'en Pietstrooien niet

aileen pepernoten in
Ameide... ...maar .

U maakt kans op het winnen van maar liefst
6500,· aan baar geld. Totaal zijn er 163
geldprijzen in 3 trekkingen.
Aile ingeleverde enveloppen dingen 3 maal
mee!
.

Gratis voordeelchequ~s
t W f 1500.-

VOOrWdie mv aankopen
V'
.
.
t de voordeelcbeques
nordeel doen me
1.
tweeruW V ,
"
,U ..un
Ii'k maken,
I tude kans
extra aantrekke !nkel in Ameide, want: ber 3 en 4 decemberdo~~nnen in de
~~l~~~so~~ ::0;~vonden,:Xei9~~rn~v~:t e~n va~ ;~;t ~:ns~olte nooitwat
d~t zwarte Piet~~I:eW~~rde 15~O,-), ZOmaar, wan
banden st?pt. (t deze' weken verzlnnen .
'd winkels komen,
aar de Amel ese
.
Sint en Pletm. . .
r'k wei VOOf n
U moet er hatuur II "'KELEN iN AMEIDE,
WANT WIN. EITE.WAARD!!!
. ALTlJDDE ~O • ....
•

t:

:-77\.~.·,··,,:

'~"~1

, " .,.~
.~~

.•~ .'''f.

Deze grog~ 6j')§Mt!ft@ fiktitj ~t.llit titp ~fi'lfi!f~
dag 15 november en duurt tim woensdag 5
december.
Extra koopavonden zijn 29-30 november en 3
en 4 december tot 21.00 uur.
.
Dinsdag 4 december zijn de winkels de gehele
dag geopend. zaterdag 1'december gelden de
normale openingstijden.
Bij iedere bestede f 2,50 ontvangt u een gele
bon. Bij f 50,· aan bestedingen ontvangt u
een rode bon.
Bij inlevering van 40 gele bonnen of bij
inlevering van 2 rode bonnen, in een gesloten
enveloppe met DAARIN EEN KAARTJE MET
UW NAAM EN ADRES bij een van de deelnemende winkeliers, doet u driemaal mee
met een trekking, waarin de vele gelukkige
winnaars bekend gemaakt zullen worden van
de vele geldprijzen.

""f""

~~

-wC

Trekkingen zijn zaterdag 24 november om
18.00 uur op de Dam, zaterdag 1 december
om 18.00 uur op de Dam, zaterdag8 december om 18.00 uur in Het Spant.
Aile ingezonden enveloppen doen steeds
met de trekking mee.

Toestemming verleend doot dekamer Van
koophandel te Dordrecht d.d. 12 nov. 1984,
~nder nu~mer 411."
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EEN, G.ROTE KEUZI
• LEGOLAI
• DUPLO ;
•

TECHNI~

DART GAME
j

-

He! leuke pijl!jeswerpspel voar de hele
familia.
Doorsnee rood 22 em.

1ti~11.l' 4~5

,'' 0,:

,

"''-' "'>:-'<':>'"

-

ll~f·

"',,__

t~ p-c.-.l\
O~g~'"

van bekende Duitse
enltaliaanse
hoizen.'
Een speciale kollektie
showmodellen die
wij verkopen
voorpraktisch
de

JAPONNEN
. van het bekende huis
'Presence in semiklassieke belijning.
Veelal in zijden jersey
en warme dessins.

~

98.-

BLOUSES
van Tru en Lady /Anr:.ow.
Een nieuwe .showkollektie van
--98:-tlm ~
Nu voor

49.59.-

ROKKEN
van Weeber: Een komplete kollektie in uni
als modieuze ruiten.
Van.169:- tim ,198;-

89.- 99..

PANTALONS
. van Spotlight in een
gevarieerde keuze
van -98;-- tim t4Sf
Nu voor

69.-

MANTELS
in Stepp-look van Ravens
in modieus taupe en
grijs.
Van .298:-

169.-

PULLOVERS/
VESTEN'
Een komplete kollektie ,
in pullovers
vesten
van Gispen in uni en
gedessineerd, aile goede .
kleuren.
Van--* tim 298:Nu voor

en

79.- 99.(vesten) 149.-

~.
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Deelnemer Sint Nicolaas aktie
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5 tornpouzen halen, 4 betalen
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S/fLgkff MQI'Qthpni!;,uJigt vO(jr Peter de. Jong in Athell¢

'VERREUO'; U, '. .
·IKHEB DEWONNENI'
.-\MEIDE-

~~~jten 12

i.i

Cfulstus.

schoenen"elke" -keerw~(:,a1lt:l:~: te
trekken, maar de 'honger naar de
eindslreep" geerl hem iedere keer weer
de broodnodige inspiratie. En dal
toont de sportman in hem.
.,
Schema
Opgeveer een jaar geleden is het idee
0nl'.ooit_eens_~n een maratho~:.::-m~e
Ie doen geboreri. En zoals het",el
meer. meldergelijke initialieven.gaal
begon'obk dil idee met een geintje. .In
de lijd dat reter zijn plannen kenbaar
ging .maken kwamentoeyalligenige
familieleden .uit Oriekenland"''?p
bezoek. .Pete)";' .. Griekenlalld. is... en
blijft het land vande marat!),?n
natuurlijk en hel was mijn groleweiis

diei¢tee~

We
seplember
hel jouir 490 voor
In de kustvlakle bij Marathon
overmacht.vanPerzeJ!.0nder aanvoering van koning Darins de Alheense hoptitenlegers Vlnl de aardbodem )"~g Ie wegen.
Maar deGrie"~ aallvoe~der i\1i1tiadesJs slim. ...'. . • " .•.. ..' . '. ...•.•..
. •• . . ' . • ..•... .•.
Mi<ld~ls een. huzarell,'tukje )"eet.hij de Perzen terng de zeeindedrljven.Een meesterstnk.vans!l'alegleen taktiek.. E:envan
declappere Griek~ strijders, Pheidippides, wordl levoel naar Alhene gestuurd om hel gJ'0le meuWs Ie brengen; Na een
bil.lll1'e locht komt hijlotaal iIitgeput.in de hOOfdstad aan, waarhij h~met inspamIingvanzijn laatstekrachtenJ!.ag nel
kanuitsehreeuwen:'Verhengt u, wij hebben gewonnen!"
"
.
.
Direkl daarop stort hij daod ler aarde. Het lot. van watlaler de eerste marathonlaperuit.de geschiedeuis rou.zijn,)"as
bezegeld. . ' •.••..
.. « <
Allhans, dalwil de legende. Wantwal
door menigeen klakkeloos als de onlBtalingeschiedenis van de 01)'01pische maralhon aanvaard, is waaF
schijnlijk niel meer dan een fabeltje.
yei!onne~J:,_}:loor
grote mannen'-"
"chter de eersle .Olympische spelen,'
bln.de spart~mge (jrieken eep nieuw
Y<:JlksgelooLt~;geven: Nieuwe. heiden

sporten beoeferid.lleg~nl1eriai'~oetbalIer is hij daarna zijn liefde gaan
geven aanvissen,volleyballenen'
hardloIlCn. Deze laatsle tak vatlsport,
lijkt voorlopig wei de meeste voel hi

>de.

verScheneii'- aan 'de 'horizon, 'nieuwe
Sterrell-·verrezen.- Maar wat ,', als" een

verzinsel ..dewereld is ingesluurd, .is
voor Peter de Jong uit Ameide werkelijkheid geworden. Als eerste inwoner
van dit dorp is hij in de voetsporen
vanPheidippides gelreden. En' mel
Waar de Grieken al1al1g destrijdbijl
hebben begraven" begon Yoor Perer
de slrijd pas ceht Fen slag van ruim
42 kj!orneter, die eindigde.in her oude
Athene.
Honger
Peter de Jong(21) heeft it1 heel wat . Nog slechts 42 kilometer naar Athene

Een 'greep .uit. onze $peelgoed ExlJr~s

~
Tankstation yan Fisher
Price, elders 59,50.
Bijons voor een
STUNTPRIJS van

NERGENS
GOEDKOPERI

Elders 39,95
Blj ons vaar een
. STUNTPRIJS Van

~ns ~n

originele 'le

de aarde Ie hebben. ,Als li~3an de. ~.~l"e~~J':~~er;;.irioho~d~~ad.~.·~a~asA~
atletiekvereniging Typhj)im in Gor: '. beroemde Maralhon; een ideale uilkum lrainl hij een keer in de week
Isb'
onder ~et t~~nd oogyan een>ge. 'Va aslS vo"r mij.' Vanaf de jaardiplolneerdtrainer••. Daarnaast werkt~ling is. Peter toen nog intensie.ver
hij w'n Yi~keer.jl"",eek een trai; ~n(~:inJ~gda:~ijd~d~;a:~o~kt?~
mngssehe!U>I af'lllet alsroora ojld~ Oriekenland) is dan nameliJ'k al. dichtaart hetregelmatig meedoen aan
hardloopwedswijden en erossenin de. t~rbij ,jaIl je vaak denk!. Ruim drie
tr k Het
rd I
rt Is Il1lUlnd~n yoor het vertrek is hij een
see.
v,?o ",,,ant"llspo~~llll](,",hema vanlwaalf weken af
gaanwerken. Per. weekliep hijeen
trainingsprogramma.
Als. oudste. . llil.nt;tl ..kiIometers, oplopend van. 40
.. . lroonoIlvoI km.itot ruim 100, onderverdeeld in
zoonen waarschiJnliJk
gerin de levensmiddelenzaak vall' in langei afstanden, kortere afstanden en
pa is dat weI erg belangrijk. De wal herslelwerk. Met onlembaar enwerkdag eindigt voor hem niel om th°usi~me ging hij Ie werk. Totdal de
een. uur of vijf, maar vaak Ilas in de dagvan vertrek naderde.
avonduren. Hel vall dan. lang .niet 4uwer~3n¥.>
altijd mee omdjIarna de sport- Nietiedereenwas ov~ri!lensgelll1d<ig

::~~~ind~,,~v"v"In.;:n.~iud"%~

sitkses.

"ANG DE KIKKER

omooit:: daar

. lopeno .T~n mijn oOra Teusgekscherende. weg reageerde. op .mijn
marathonplannen door. Ie zeggen, dal
ik de 42 kilometer maar eens bij hem
moest komen lopen, heb ik hem dan
ook meteen op zijn woorden vastge-

Uw adres voor:
* Diervoeders * Kattebakvulling

* Turfmolm - Houtve2!el * Tuincompost
* KUl'lstmest voor gazon of tuin
* Gewasbeschermingsmiddelen
#<: Onkrdidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastics
* Veevoeders in aile soorten
* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen

RUMMIKUB
Elpers35,~

STUNTPRIJS

Bel even,
't is de moeitevan
informeren Waard !

DE KOEKKOEK
'. l"Qlstraatll - 4231 BB Meerkerk

TOT.ZIENS!

Meerkerk - Gorinchernsestraat 2
Tel. 01837 :)309.

,heeft gesteund was de schitterende
ent?urage. W~r hu~en . . ston9,en,
.stond~nGrieken langsde \Veg. Ell
~r:r~p~n,enmaar ~h*u",~~;,:ze,

waren echt helemaal gek. Niet dat ik
er ook maar een woordvan verstond;
maafhe! gafme wel een kick'; ~ldus
Peter.
..
.
En weer Meek Wa!eengoedeorgariisatie' waard is>Om devijf kilometer
eenheerlijk patte spons in je nek, om
de vijf kilometer .w~t te. drinken. De
politie. hi~ld onde!iussen' de weg vrij;
yooreendergelijkevenenment wordt
lOnderpardqn het hele verkeer plat~Iegd ..
Eem Albene
Na ongeveer dertig kilometer kwam
hij op het hoogste punt van de route
'Zonder mijn oom had ik het niet gered'
aan,·· Metnog ruim twaalf kilometer
voor de boegkon Peler beneden zich
met het voomemen van Peter. van de triathlon in Hawai-waar-een
de stad Athene zien liggen. Maar het Bloerrien ulde in het
Trainer Harrn Hendriks van Ty- deelneemster niet eensmeer lopend
heuvellandschap had diepe sporen Panathinaikoustadion
phoon bijvoorbeeldvolld. heteigen: over. de fInish kon komen vanve.rgetrokken inzijn konditie. Juist toen
lijk gekkenWerk,..om eellIIlllrathon te moeldheld - en de marathon dames In
de weg defimtief begon te dll1en",t hij lies Iaten knallen. De hele familie was
lopen. moet je gewoonveelmeer Los Angel~s door ZlJn hoofd.. Aan de
blij..
.
getraind hebben dan Peter had zegetocht In hetzelfde 'tadlon ..van. helemaal .stuk. Peter:'Mijn .benen Jlja eenheerlijk weekje vakantie
wildengeWoon'
niet
meer,
ze
zaten
gedaan. i'et 'Hendriks was het niet Gerat<l· NIJboer ('82) dacht hiJ al
helemaal vast. Ik wist weI dat ik moest kwamen Peter ~n Margret voldaan
met mijn trip eens. 'Ik ben zninig op helemaal met meer.
blijven dribbelen, wantllls je op lO'n weer· in Ameideaan. Daar. bleek de
Spanningen
jullie, dat is alles', heef! hij ,!,e\l.~rtel?
moment stil gaat staan kuh je beter belangstelling ook bijlOnder groot.
Maar Ja, alsIk een~l zOlets In m n Nonnaal gesproken wordt hij maar
ditektopgevemGelukkig ging het na feter: 'Mensen die ik verder eigenlijk
hoofd heb, dan ben Ik. daar me,estal . een. k~r per jaar georganiseerd, de
twee, drie· kilometer bergafwaarts al nooi! sprak vroegen aan me hoe het
met gauw meer vanaf te brengen.
race van· Marathon naar Athene.
weer wat beter~ Kijk" inzulke:situaties afllelopen' was. Dern~e.stniteen"
Daartegenover werd er In Amelde weI Maar die· ene keer doen de Griekse
heb
je echt iemand nodig dieje over lopende .figuren tooooen' belangbijlOndermet hrm .meegeleefd.
organisatoren het dan ook ,weI goed... het dooie punt heen helpt. En dat was stelling, .Dat. yond ik fflachtig leuk en
H?ogtepunthierblJ vonnde zeker Om negen uur - acht UUr onze tijd het verraste me totall!. Het stimuleert
gelukkig mijn qqm'o
vnend en k?llega-hardloper MartIn was de start op een plein in Marathon
Tot de 38 kilometer zat Peter weer me om doorte gaarimet lopen en dat
Holleman, dlevlak voor dat Peter gepland maar al ver voor dit tijdstip
echt lefker.Hij w~ .erv,as! van ben ik dan ook zeker van plan. AIleen
wegging aan kwam dragen met een waren de~~lnelllers aanwezig. 1020
overtuigd: EerstJ\then~.zi~n . . . ! blijf ik eenrekreatieloper; er moet
zelf in elkaargeknutseldelauwer- gespannensportlllensen, waarbijhet
tijd overblijvenyoor m'n andere
Maar.de ~tst" kilolllet~rs bleken hobbies; e.rl.vQor ~'n,_-werk nakrans. Een 1:>ijzonder sportier gebaar, voor de eer,. me.er om 4~ prestatie ging
nog
W"",lllartelillg,D\\iars door
zeker wanneer men bedenkt dat het dan voorde and~r. Onderhen peter
tuurlijk!'. ...•. . . ••
•.
d~ hete stad,vi!'k Iangs. stampvolle
record marathonlopen in Ameide op de Jongeen van de 32atlet~t(wt
Als
.
Peterblessurevrij
de winter
staat van diezelfde Martin Holle- Nederla~d., Tegennegenn11t begaf autowegen·.Een •. tWe.,cleiIlzinking doorkomt hoopt hij in april mee te
Yolgde. Zijn oom vertelde later dat hij
man.. Hijhad.in Etten-Leurvorigjaar ook bij zich naar de .startstreep, m.aar
om de •. halve· minuut had' gevraagd, d()Cnaandelll~rathon van lJtrec:ht
de ldokken stillaten staan op dne uur hier werden de zenuweu velen teveel.
waar dat verrekte stadion toch bleel. , Ook de marathon in Etten'Leur, later
en,_ruirnyijf~uten;
De':aanwezige rnassa drong tien
En eindelijk,na.drieuur,tWintig yolgend jaar,' h'#t hij. op. z'n VerWoensdag 10 november was het dan minuten voor het startschot al lOver
.
minuten en 51 seconden'liep' hij het 131lglijstje s~n.
eindelijk ~over. Op luchthaveu Schip- naar voreu, dat de organisatoren het
stadion .binnen.....• Erwaren min.der yerder.· gaat.zijn belangstelling nit
holstapten Peter en verloofde beter achtten de troep< om vijf voot
mensen dan. bijdeaauk0lllst van naar'_~e mir;ti-triathlons", -die in de
Margret."'apstra de. sluff: naar een negen al 'los te Iaten'. 'Op zo'n
Gerard Nijboor, maarde vrengde van streekworden gehouden. Het aardige
toestel van OlympiC Ait\Vay In. moment is het een ongeloofelijke zePeter was er niet minder om. Slechts van een triathlon is het afwisselende·
Achter bleven .toch wel¥cht ge- nuwentoestand. De echte prestati.,.
vier nllnuten zat.hij boven zijnver- ervan:-fi~tseI1.",: z~ehl:t"l1~n ell hardspannen familieleden. !vI~ar.. toen lopers gaan vooraan staan, maar de
trekschema..
Vllor. een. debutant een lopeno Dar spreekt hem ook weI aan.
eenmaal de grote vogel los kwa,m vat( "Oat mindere goden willen ook zo
fonnidabele prestati". De lauwer- Ambitites dus noggenoog bij deze
de grond ~as voor Peter de stnJd 00]( ,dicht mogelijk achter hen blijven. In
krans en debossenbloemen had hij \Viukelierszoon> wt All1eid~. Het
al een beetle b e g o n n e n ' i d e r g"val met de start. Om vijf voor
dan ook zekerV!'rdien~.Vande 1020 gelOnd llit!opeIl van een ll1~thlln negen dreigde de toestand werkelijk
deelnemers hadden er· 750' de rit en dannog wel de originele "stimuParcours . • , ' .
' .
'
.. wt.de hand.te lopen. De voorste
voltooid.
leert hem hierii'~ek.er..Enhie, is het
een behoorlijk
da
ll meteen.. oqk wa'ard~ y~rgelijking
Vemeugt u!
• .•.. .•.•.• '. .• . ••.
Zeus, Achilles en Bacchus. Vooral de eindover de sta!istreep geduwd,
Nadat Peter van de grootstever" met. de dappere. Griekphei~ippides
.
waardoor ···de orgariisatie, eigenlijk
specialitelt. van de, laatste bleek .een aileen nogll1ll3r~nel het. startschot
moeienissen was bijgekomen werd IIllluk gaat "'~llt. ook alko')1 j~een
welkomedorsUesser in •Griekeriland. kon geven. "i> "i/, .".' .•,.,.•'
weer koors gezet naar Kastri. Daar ppr had~~flJWIrpilmen;~~<:,alSje in:
wachtte ,hem opnieuw een verrassing: gqede gezondheid.op de raqe kunt
En \loordat
degatell
terugkijken mag je het volmondig uith Irk"
h.o.~, waren we aan de~fdalirig Het hele huis was versierd en hij was schreeuwen: 'Verheugt ill; ik heb
JonK.Jlja een p~r dagen eer ~b~_ begonnen', aldus Peter;. '.... '
nog niet lo good of hij moest een grote
gekomen', ,te -',zijri.:vah., dereis:.'zijir:ze
taart. aansnijden en de champagne- gewonnen!';
zaterdag met Teus het parcoursgaanpcifekt , .
.
Am Kalkman.
verkennen, waar lOndags het spek' De . eerste acht kilometer' verliepen
takel plaats lOU vinden. Het bleek vlotjes; te vlotjes eigenlijk. De lichte
geen echt gemakkelijk trakjekt te zijn, daling verleidde Peter om iets te snel
Voor een fijn Sint Nicolaaskado
waar de 1020 deelnelllers hunfnnnen vanstartte ll'l'!n,zqnderdllthij het
moesten gaan tonen.De eerste acht zelf in: de. gaten< !m'!. ~ lucht was
naar de ENIGE SPECIAAL·
kilometer daalde de wegheellicht, halfbeWolkt en' ,0111 de vijf kilometer
ZAAK in rokersartikelen
terwijl d~. daa!'0p vqlg~nde22 kilo- was er eell yerversillgspost.langs de
meter dw~r~door dehellvels naar een routegeplaatst. Deorganisatie was
en benodigdheden
pnnt liepen,dat250·meter boyende haast perfekt. Endat wasbelanllrijk,
RUime sartering in:
stad Athene lag. Veel stijgen en af en want na de acht. kilometer begon de
Tabak, Sigaretten, Sigaren, Aantoe een stukje dalen was voor Peter strijd pas echt. I,.angz,aam lllaaFZ~ker
stekers, Tafelaanstekers, Asbakken,
iets, waar hij in Hollalld niet of brak de zOlldo"r end~wegbegon
Pijpen enz.
nauwelijksoPhad kunnen trainen. 'vals plat' omhoog telopen. Na een
i, ~:_~: \.
_
- - - " ',:i-,.';:;·,"\.;' _
_'.,.:-, \:':
De~tst~1~~~lf.kil"lllet~r.gin~1l
Paarkilollleter •kwalll.TeusdeJong
weer.olll1~Il,~e.t4ienv,~rs1'!~ded~1..••.. met de fiets naast Peterrijden"rri hem
~ ">-. -~\~
PROBEERONS EIGEN MERK
het slqt~d~~lte.vall.fl~ra""::.ct~ars van morele 'teun t¢yoorzit;niEn dat
!j \.\ J SIGAREN, GOED EN NIET OUUR!
door·' d~l:>\'lla1J~de• . sll\~<~~.lf.ginll,
kon geterbest. geb1}l!l'~n.'Ollderweg
)
recht •.•.op.het·•• l:>\'roellld~/fllnathinaih~h.je ••.echt.• i~man<l' •.nllflill;'waar.•je
kq\lStaclioll.~f,~llbijz?ll~et zwaar steeds tegenaan klJllt!prateniJemand
parcoti ·'~\lS,.~k~rYllqriemand. die di~j~}~ •.. woofd wil.s~ntijflena·.de
Zouwendijk 5, tel. 01837 - 1466, Meerkerk
voor. het ~ers1~nIIlllrat)1()1l11lqPhBijst1J~k~ll.die
jeheleIri3al. all~n loopt.
~tijdeir wijlebekroop Peter danookde .. 'ZOnder dergelijkebegeleiding kom je
DeelneM:r::~,v;~.:r~ii~:
ang.t; llls een,fIlm schoten de1:>eelden '., er.gewoon' niet. Wat me ook enorm

lien.:"

er:.

een

~~~'in~~~fe~ny::uh:c~~~. ~~ d~eIri"m~rswaren,ll1

::'% I~~"}'h~ff"~n~~dd~ ra%i~~re~~

ikh~rechtin

<i •. •.
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'/ B. LAKERVELD

5 december. Kado-lips

ARMBAND TIN

Voor een exclusief kado of voor de gein ...
Bij 'Ridola' moet er beslist iets voor .
JOU bij zijn!
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helpl u van hell
roken

SPECIAAL VOOR DE
HEREN:
ZEEPIN
GESCHENK95 ~
VERPAKKING
.• ~
BAD.. EN DOUCHE. ~
95
zeep
.
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.
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NIEUW\VAN
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8

Baden Douche creme of
BOdY·Lo.tion inleuke
95
geschenkverpakking.
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3
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GEEN WAARDEBON:
KUNSTNIJVERHEID

.
Kerkstraat 2

Bij besl~dingh()vehde 25,"

'RIDOLA'
~

Arneide

-

2,SOKORTI.NG
lijdens de 51. Nicolaasaklie.

Tel. 01836 - 2401

Sint Nicolaas 1984.
LAKENSETS
Aile malen

.
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CI N DERELLA

DEKBEDOVERTREKKEN
···~I.\~HltlEMDEN

P'lAMA'S
···lJlJS1ERS
KAMERJASSE
KEUKENDOEKEN ...

Bijpassende
theedoeken

SOKKEN
. Vele soorten

OVERHEMDEN
Eller\.- ruil - slreep enz.

STROPDASSEN
Ook leer engebreid

·VOOR<VEEl KEUS
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Nleuwe Compu-puzzels maken
Ontdek met Compu-puzzels
puzzelen weer leuk.
.
wal u sleeds mlsle.
•
: Neem de proef 01) de somen maak
Hoe leuk u kruiswoordpuzzels
Ispuzzelen uw hobby? Dan zijn
:
: kans op, een p,rachfp,rii§..
ook vindt, steeds dezelfde
Compu-puzzels voor uhet
•
woorden invullen verveel\.
nieuws-van-het-jaar. Elke
•
• Ontdek zen hoeveelleukeren gevarieerder de nieuwe
Alsof er geen andere oude .
kruiswoordpuzzel is steeds
•
: Compu-puzzels zijn. Oplossen.yan deze probeerlengtematen zouden zijn dan
weer nieuw, steeds weer een
:
• puzzei kan u bovendien eenprachlige prijs opleveren:
een "EL" of andere rivieren in
uitdaglng. Compu-puzzels
•
-123
4
5
78
Noord-Italill dan de "PO".
vervelen neoit. Uherken! ze
•
Hoog tijd voor puzzels met een
gemakkelijk aan het nleuwe
•
grotere variatie.aan woorden.
.Compu-puzzels-vignet, dat u
•
Puzzelsport • favoriet bij
op het omslag lianelke Puzzel- • 9
•
honderdduizenden puzzelaars sportuitgavevindt, samen met
•
ontwikkelde daarvoor een
het bekende Puzzelsport•
unieke formule: de Compumannetje. Let op die twee sym•
puzzel. Puzzels die uweer
bolen, ze zijn uw garantie voor
•
ouderwets puzzelplezier
echt puzzelplezier. Onldek die
•
garanderen.
nieuwe Compu:puzzels. Koop
:
de nieuwe Puzzelsport. Daar is
•
Enorme woordenschat, onptroulVens nOg een uitstekende
•
kende variatie, attijd foutleos.
reden voor. Want in de maan-'
•
Wat houdt puzzelenvoor u
den oktoberen november orga•
leuk? Zoveel mogelijk verschilniseert Puzzelsport in al haar
•
lende woorden natuurlijk.
uitgaven samen met het Wereld
:
De nieuwe Compu-puzzels
Natuur Fonds een fantastische
•
schotelen Ueen weordenschat
puzzelaktiemet ruim f 70.000,•
van maar liefst 180.000 wooraan prijzen. Dat is temeoi om te • 1-::3"3-+--+•
denvoor. Een enorme woordenmissen.
:
schat die't de redaktie van
.f-:::,-+--+•
._
36
Puzzelsport mogelijk maakt "
•
met behulp van de computer .....
_-'-_.L._L---'_-1.
een bijna oneindig aantal kruis•
woordpuzzels samen te stellen.
In elke moeilijkheidsgraad.
Zonder ooit in herhaling te vervallen en ... altijd foutloos. . .
Want elke puzzel wordt door de
computer gecontroleerd. Dat
geeft uals kruiswoordpuzzelaar een zekerder gevoel, dan
weet udat elke puzzel klop\.
Waordenschat, variatie,
feutleos: drievoudige garantie
die aileen puzze.lsport
Compu-puzie~ls,'!u~b~ie~dltl>,'

••

•
•• "'1"2-f--+••
•••
••
••
••
•••
•
•

•

.'

Hoe dingt u meer naar een van
de prljzen:
.
Ais ude puzzel hebt opgelost
en het begin 'van de zin hebt gevonden, dient udeze zo origineel mogelijk, in ten hoogste
tien woorden, alte maken. Vul
deze zin, samen met uw naam
en adres in op de oplossingenbon en zend deze (in een voldoende gefrankeerde) open
envelop v66r 30 november
1984 naar:
Puzzelsport
Compu-puzzels
Postbus 2252
3500 HD UTRECHT
Aileen inzendingen voorzien
van de origlnele oplossingenbon dingen mee. Een deskundige jury beoordeelt aile inzendingen. Aile prijswinnaars krijgen persoonlijk berlch\. Over
de uilslag kan niet worden gecorrespondeerd. De namen van
de prijswinnaars zullen in de
jan./febr. '85-edities van de
Puzzelsport-Compu-puzzel-uitgaven worden gepubliceerd.
Medewerk(st)ers van Pozzelsport en het reclamebureau zijn
van deelname uitgesloten.
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Geurende, hya~intell:

Veelzijtiiger>dJ:oJ u.,lenkt

AMEIDE - DoornQgalwattuinlie!hebbers worden hya~intenniet heIemll1ll
op de juiste tuiriwaarde geschat. Weliswaar kent iedereen ze, maar de veIe,
toePllSliingsmogelijkhedenworden nietaItijd voUedig, he';lUt. In,'
artikel
passere~ alIe ltI0gelijkheden e'l ()~mogelijkheden inhet kort de re,~ue, in de,
h()()I' dat uerdoorgeinspireer<!. raakten, in de komendeperiodedieaandacht
aarrze seherfkt·die<!.ezebolIenQngetwijfeId verdieneri,

,dit

bewaard kunnen .ze nog' 'eeri' jaar beplantingin de vrije grond het llleest
wordenuiweplant. ,De kwaliteit van gesehikt. ~ij hyaeinten b"tekent een
de, bollen' gaat eehter' weI snel grotere:bol behalve een zwaardere
plantook veel meer bloemen per steel.
achteruit.
Dezegrotere maten, 16 jl7
Kleur en kwaliteit
,
bijvoorbeeld,
worden veelal toegepast
Terug .ntiephter mmr de wijzewaarop
in
perken,
en
bloembakken, Daar
u als bloemen_ en plantenliefhebbei
het beste' omgang met hyacintell kunt namelijk is· :het niet zozeer, de, vorm
dan, weI de kleur (en de geur!) die op
hebben.
Hyacintell zijnvanafbegin oktober de eerste plaats komen.
volop ,in,tuincentra en dergelijke te Het plante!)
koop. HeUs belangrij~omteweten lIyacinten." moeten voor tui'ngebiuik
dat ,opdat momellt de bloemtros al geplant worden in oklober of
kant en klaar in de bol aanwezig is. november. Houdt·· er rekening mee
Behandel de bollen dan ook met <:tat een zonnige, ruet te hatte standzaehtheid, want elke. beschadiging 'plaats voor een goede ontwikkeling
, kan leiden tot het optreden van absolullt noodzakelijk is. Voor de
afwijkingen. Bijaankoop,zult II ,plantdiepte hanteert men oen
merken dat somqrige' hyacinten' een slelregel; plant de bollen tweemaal zo
witachtige, andere een violet-paarse diep als de hoogte van de bol. Wilt u
huid bezillen. Oat heef! te milken m~t nog een duidelijke riehtlijn, houd dan
de kleur van de later verschijnellde aan: de onderzijde van de bol (de
bloemen. Bollen met een wilte huid platte kant) op 20 em. diepte.
geven wille of gele bloemtrossen en Afhankelijk van de bolmaat bedraagt
die met een dorfkere huid,geven de onderlihge afstand 12 tot 16
blauwe, . paarse, rose o(rode em. V oor perken en bloembakken
zijn natuurlijk vooral heldere kleuren
bloeme~es.
U zult ook ontdekken dat de groolle favoriet. Rode ('Amsterdam', 'Jan
van de bollen die te koop worden Bos'), rose ('Pink Pearl', 'Anna
aangeboden kunnen verschiUen. Oat Marie', 'Lady Derb:;')
en, in
heeft niets met de kwaliteit, te maken: mihdere mate blatiwe (Bismarck',
Ook .kleinere maten' leveren, 'mooie '[)elfts Blauw', 'Ostara') worden dan
planten. Aileen hel aantal bloemetjes ook veelvllidig .foegepast. Soms zien
perJros is geringer. Dat ,is vooral voor we.'.' de aparte.. paarsviolette hyacint
hyaeihtendie in de vrije grond 'Amethyst' schilleren of de gele 'City
worde;n· toegepast eerder een VOor.,; of lfaarI"m'. Wille hyacinten (White
dan een nadeel. De lossere, .wat Pearl', 'Carnegie') planten we liever in
bescheidener plant Iaal zieh ,beter ko II1 binatie met· andere gewassen in
inpasse.n '.' ill het geheeI van de., tuin 'de vrije grond, omdat' een •perk of
waarinde voimenrij~dom en hetmin bloembak aileen met witte gekleurde
of meer imite'ren van de,plantengroei bloemen weinig effekt sorteert. Dar
in de natuur een 'zeer belangrijk bezwaar'verdwijntechter indien we ze
aspekt is. De bolmaat 14/15 en 15/16 kombineren met bijvoorbeeld blauwe
(em in omtrek) is dan ook voor violen.

Voor

IIlIttjtt!lIl"Ollcl••••~.~~.
Goed, gesorte~rd In wol en borduurwerk.
Eersiwat aclltergrondiI1form~tie, die
duidelijk maakt dat ze al een interessaIite geschie~enis als,tuinplaht~F~ter
de rug hebben. U kunt zich daar zelf
van,?yertuigen, a.a., dQ9i:"s~hilderijen

van ,:,~ude' ·,meesters, te-,_ be\Vgoderen,

wiarop vaak, 'veeIll! gevuld-bloemige
hyasillt~n staan rogebeeld. In de achttieride eeuw is de hyacint modebloelU
bij uitstek ge"'eest., "
'
De oorspronkelijke, soort, door
bota~rci ,Hyad,nt'tls',odentalis
gen()em~~ is afkomstig uit het

oostelijk deelvan het Middellandse
Zee-gebied en" heeft, ~ioletblauwe
bloemen. ,Daarbij moet worden
opgemerkt dat deze wilde soort
slechts in weinigopzichten herinnert
aan de hyacinten die we nuin ooze
tllinen toepassen. ,Deze laatste
inimers bezitten zware bloe01trossen
lUet weI 50 bloemeyes (nageJ" zegt de
bollenkweker) per bloemstengeI. De
oorsprorfkelijke soort heeft er slechts
5 'tot 12 per tros. De wilde vorm
treffen we, behalve in botanische
tuil1eIl,n\~t m~r ~n.

Reeds, lUeer d~n 300 jltilr worden

"y~cit)ten, aanv~nkelijk aileen op zeer
be""heidensc~I"in oos I~nd geteeld.
Heden, ,ten dag~ ,wor<i,en ,de

tuj!)vormew (de, z.g,n, Hollandse
hy'\Witen) it) OIlS land in zeer grote

getalegeteeld QPspeeiaai daarvoor
geschikte grondsoorteni n de bollenstreek. Ons land neemt daarbij zelfs
een ll1onopoliepostitie iIi.. Vrijwel' aile
in ,dewereld toegepaste hyacinten zijn
gegroeid ,op de grotkorrelige kalk_
rijke zandgronden, waarop de teelt
aileen maar '. suksesrijk is. Daarbij
speelt het grote vakmanseh~p, met
name mel betrekking tot de vermeerdering,ook ecnzeer belangrijke
rol.
Vorstgevoelig
Naastdeze enkelbloemige hyadnten
zijn er'6ok nog de dubbele varieteiten
en natuurlijk de multiflora hyaeinten.
Vic cjeze hyacintkomen' meerdere
stelen .met zoetgeurende' blo~men die
niet" omwaaieri en geschikt. zijil voor
zowel tuinbeplanting aIs bakbe_
planting. De multiflora hyadntenzijn
er it1verschillendekleuren~
Hy~cinten zijn voisfgevoelig en
da,arom is een winterdek van blad, net
of stro zeker Oan te bevelen.
Hyacinten blijven niet vaststa'\l).!'1~
de bloei worden ze veelal gero?j<i,~n:
weggegooid.. , Wie' van'experii11eri~
terenhoudtkan ze pas eiIldjuli
rooien; dan is de bol namelijk geheel
volg~oeid, mits ,dellitgebloeide
bloemtros,tijdig is verwijderd. Indien
de boUen droog en luchtig worden

Let op, NU
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KNOOPKUSSENS

25.95p.st

"::':.'.

l(RUlSSTEEkl(USSENS

12.95

p .sl.

Schipperstruien v.a. 34.95

,lQQ"Iu krimpvrije
$OKKENWOL
Bollen wol van 400 gram NU 14.~

u;.:l::A~K61l:l

:'9flzellig in onze winkel zoeken uit
o!)z"e::r,tiime kollektie kadoartikelen.
,

MEVR.
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Ni!luw$lreat 2, Arnalde, telefoon 01836 " 2051, b.g.g. 1298
Deelnenier St.Nic-aktle

Sint Ni~olaas aeinbieding=

.

van 1:(november - 5,det:ember a.s.

2 donkere Barometers

Vah140,- p.st.

2 grenen Hangklokjes

Nul00.-

van 50,- p.st. NO

30~-

Nu54.- .
2, 3-armige pleetkandelaars van 220," p.st. NU 125.-

7 Swatch-horloges

Vctn79,95 p.st.

1 eiken Hahgklbk met gewichten

van 598;- p.st.

Nu.4QO.Blj ons

TROUW- ENVERLOVINGSRINGEN
.
van 17 nov. tot31 dec. a.s.
Glad of bewerkf14 krt. goud

per grarri slechts.70.-

I

UKUNl ZELF HEY GEWICHTVANUW RINGENBEPALENI
GR AVERE N GRAT IS I !
Ook

hebbiX!lfERiJiN
o.a. voor horloges, wekkers, hoorapparaten,
T.V.-spelletjes, calculators

NA..,IDA PARELS:., .

'

.

t,

Bij aankoop van eEln snoer Narnida-parels vah 100,- of hoger, ]l

1 PAAR OORKNOPJES GRATIS!

0

HET HUIS METDEKLOK
G.J. v.d. VLlES
Gore. straat 6 - 4231 BH Meerkerk - Tel. 01837 - 1424

I

ERKELENSI.ANGERAK

KOOP BIJONZE
ADVERTEERDERS
w.tj

GLAS - VERF - BEHANG - ZONWERING

DEELNEMER ·ST.NICiAKTIE

Vele leuke Sint-Nicolaas kado's
•
•
•
•
•
•
•

sierkussens
,
,
sierkleedjes (in aile afmetingen)
tafelkleden
kleinmeubelen
dekbedhoezen (o.a.atbeeldihg van
de bekende,/1ond ,'Snoopy)
Zitzakken

Broekseweg 3 - Arnelde Telefoon 01836 - 1725
•
•
•
•
•

Olieverven
PlakkaalVerl
Glas- decoratieverl
Decorlin
Hobbyverl

• Lectuur
.Penselen
• Blank hout
.Schildersdoek
• Mini schilderen

Nuook in de slijlerij.van
'I Wapen van Ameide
eem ruime sortering relatiegeschenken,
zeit samen testellen.GesGhenkverP
. akkimgen voor st. Nicolaas of Kerst. .
,
Kadootjes al vanaf

Vindtu bij:

Sti~ter' " ,

complete wonlnglnrlchtlng'

Koestraat 101 - 2871 DP Schbonhoven,
tel. 01823 - 2450
J.W: van Pultestraat 6-8 - 4233' EL Arnelde
tel. 01836 - 1501

195.'
•

Bestel tijdig voor het heerlijk avondje onze
diverse soorten: salades, snackshotels en
diverse warme hapjes.
GRATIS THUISBEZORGD!!!

'''''""'''' -em - "'~D"PAA~ l!J~&.,
.
••llfc't .aptn ban ~mtibt" ~
Beried~'hdain~estraat 3 - Ali'leid~'- Tel.' 1308

AMBACHTELlJKE
SLAGERIJ

·(:2er lal,'t'!lIchtweerstand l'Il toch een rllim inleriellr

"Datkunt u van 'nBiod
van Aventoverwachten!

Hij ~lee]ltei weer yerschillemle prijzen
in de wachtm~t zijnambachtelijke

prodtiKten, 'Y~aronde_r een:

•. Ereprijs yoor GelderseRookworst
en LevefWbrst;
.. Een ""rst~ prijs. yoor gebraden
gehakt en gekookte ham;
., Een ,e~rvolle vermelding voor de
gekookte worst.
Van harte fJrojiciat!

Aven'to Caravailoouw
.
van der Hagen
!rPostbus,4(), 4230 BAMeerkerk
Tel. 01837:2044 .
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GROTE OPRUIMING '• ,•

~

Bij Meta's Schoenshop tim 23 nov.

15% KOHllNG
op de gehele kollektie!

20 tot 25%
&
KOHllNG
~
~

~

&
~

~

~

op restanten (ook
lederwaren)

KOFFERS, TASSEN,
RIEMEN PORTEMONNAIES ENl.
,

Op 26

november gaat

~ ~::~;e~~~~~nShOP
~

Deelnemer 5t. Nicolaas aktie

,

\.~.,

,.

'lan 89.-

!

~'iJ -

, ~

It':'
..

Op 24 november zlJn
gehele dag gesloten.

..
WI)

de

ME"'.'S
SCHDBN
SHD"
.10
r

~&
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·,11

~

&
~
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DAM 11 AMEIDE
TEL. 01836 - 2375

~
~

~~~

vel

BRIEFPAPIER
bed rlJ kt. met
naam
eriad~e$

t4l6't pp6"\\
6,,"6\.0

"~lUU,,\.\JK
~

_.
B\J~

.De gelukkige'prijswirmaars van de Rabo-Spaarweekaktie samen
/tiel bankdirekleur den Dudslen op de fOlo.

N\f.UV4\\\
KINDEREN VOOR
KINDEREN
LP.en
muziekcassette

DEWAARD
IN
OORLOGSTIJD ·11
de AlblasserW~~rd
tussen 1940 11945

NUVOOR

Q""~90

~.,..

Nu II. 20,-korting6p eenl'olarold63(Jcamera.
Bovendien30% korting op de prijs van de eersle
. . . . . ". .
zes kleurenlilms!
Komeven bij ons langs en wij vertellen u alles over
deze royale Polaroid aktie.

- ---

Ugeefleen kado waar jewatmee kuntdOen!,...
- - _ - - -......- ....
Ugeeflkwaliteitvoor eenlageprijs!
TOPPERS SINT1984·
UgeettgereedsCI1j1P of tuinllereedschap?
Opberg Tui nbox
,
van 2(J,- v()Qr1a,95
UkO(Jpt het in ,,'t I#zerwinkeltje"!
Spanningzoeker, 4,5 - 380v
" .van 13,50voor9.5O' .,
Kunststolduimstok .. ;
; .. van7,15voor' 4,75
..... LETOPDE FOLDER V"N MANNES
METER, WA,.tlj""RI'UINDT
·U,.OG'MEERl(#1I0~SVOOR

AKTIEPRIJZENlfU\.
. . ><
VIJOR SEIIVIJ:~. E"GEZELLIGHEID

~VOORSF.EERENKWAtiTEIT,

I~J""':'

NAAR:

'.' ......
':'", ."')))
::..:
(:.

11,\.?.
'."1
.

.'
Deelneme'SI.>J.ic.•aklie

. \,'" t,!};trtutnktltjt
"'\

~,(r;;~J:w.van-p~tt;straaI65:

WiW kombinatietang . . ;.; .. ,
Will' waterpomptang
Kabelschoentangset
Stanley rolbandmaat
"
H
I
'
h
dl
a ogeen an amp

v~m22,.10VOClr1~,95 ••
van 20,80voor 13,95'

vlln20.65 vOClr12,5Ih·
van 18,65voor.13,25.'
; .. yah 52,~ voor 32,50
:...
L I.
'.
19,··95· ·
oOp amp
,. vat) 28,- )loor
.
'Gedo!e' ringsteeksleutelset ....•... " van.35,50voClr21,~
Wilker'soldeerbout, 25 Watt
van 27;15voorJ9,95'
Betonboqrset, 5-6-6-10 mm
van15,85yoor ..9,75
KIOolbijl, ~kilo
van46,-voor~liO

Tegen inlevering vande voordeelcheque
he

• :. _ Tel..1277· _ Am::::

10%korting~p.eiek"

m.aChi.neSeng;::::::::~;:~g altijdgeope~dtot4uur.

.

Speelg~d kopeii?'/c' ' , '

.,

lIi8Ialtiid~~~,088nVOUdig
man .

In de.weken voor Sint NjcolaaS wordt de goede
bedolven onder ladingen speelgoed die aangeprezen
worden op llespeelgoedmarkt. Een soms onvoorstelbare
varierende kollektie doet fu deze tijd haar intrede. Op
teIevisie, radio, in folders, kranten enzovoorts. En uit dit
aanbod moet de Sint een goede keusmaken.

WATIS
(]lJ~D, SPEEBGOED?
Tle1!.punten om JU1llte. delJ'f.{!lJ
blJ aQnk,oop van speelgoed

Legospeelt nu ookmetlycht

Er is een aantal regels te geven dat bij het kopen van
speelgoed van belang kan zijn.
Hieronder volgen enkele tips:

Goed berichtvooralleLego-bouwers vari acbllol tllchtigi'; NederlllDd: Lego
heef! opllie,!wbaar .assortimeul uitgebreid. Alspf ernogui~ geuueg
l1logelijkhed,,"warenheeft de fabrikanl onlangs eenhe~lnieuws.oort.op de
,!JIl!rkLgebi'achl:persluchl Lego. Hierm~e kan iedereen spelende!1rijs leren "
hoe dlJOrmiddelvan perslUcht(le v~rgelijken mel de.• werking van een
fietspOmp) allerleionder(\~lei.beweegballr gemaakl knonen worden.Als, start
·zijn drieverschi~ende dozen. verkrijgbaar, •die zoalsgebruikelijk mel .andere
}e~O'bouwdozengekombineerd knonen worden. In aile d()zen zil ee•• aantal
~o~p"en zui~er.elemenlen, die het hart van het pe~llIchl-sysleem vorme\l'
pe.basisdoos 'PerskracjIf bevat.de Naast deze ni~uwe pneumatiek-serie
onderdelenenvoo~beelden yoor zes teen ander . woord vO"L perslucht)
basismo<l~lIen,waaroilder eeni bull- brengt. u,goooknog t}Veelllldere
dOzer,eeri}orkbeftruckencenhijs~ nieuwe dozen op demarktDe be,kraaJ:l' engaat.in de}Vinkels 'ongeveer ginnende technicus leert met 'Voer-

···.... i (

• Speelgoed moet de fantasie van het kind niet aileen voldoende
ruimte laten, maar moet oak prikkelen lOt zelfdoen in de ruimste
zin van, het. woord.
'
• Hoe grater de speelmogelijkheden van een stuk .speelgoed Zijn,
hoe interessanterdatvoorhet kind 1s.- • Speelgoed moe! begrijpeiijk zijn Het moet in overeenstemming
zijn met de omgeving, waarin het kind leift en bevattelijk voor zijn
voorstellingsvermogen. Em kind dat nog nooit in een trein heift

gezeten heeft"niet~aq,~e~n-'cgn.4uct~':~lt~0~i~~~:""".:-:":,,,:' ,,',' "".",

• ,De ,g~ootte ,v~n,het'spe~liqed n'1,.o.'ft,in, o.ye~~e;;;temming,'met de
leeftijd van het kind zijn. Kleine(re) kinderen hebben bijvoorbeeld
grotere blokken. bouwstenen of automobielen' nodig dan grote
kinderen om

de~eg~~dte,ku1J~.e~,h,~~·wG)r:"':':,,'

,',.",'::'

'.'l)~" konstruf:C{ie"e'J,m~~kafJischeuity'oeringdienen :niet

te
ingewikkeld te zijn. In elk geval moeten zij aangepast zijn aan de
leeftijd van het kind;
:
.

. • De sterkte van het speelgoed moet zo goed zijn. dat het bestand is
iegen het 'hardhandige', dagelijks gebruik door kinderen,
• De kleur verhoogt de prikkel, die van het speelgoed uitgaat. ERn
al te bonte kleurscharkering kan storend werken.
• De, vorm, varz,Fhe(Sp~lflg?:ed',r:zoei,',eent'oudig. zijn'efl.,vfiJ,zijll ,van
nodeloze tierelantijnen. Grappige en groteske vormen wekken wei
het enthousiasme van volwassenen op. maar het kind beleeft zijn
omgeving:,ernstigen ziet haar niet,als karikatuur.
55 gJilderikosten. De d()()s'Perslucl1t
heftmck' laatvooral. doorde zuigerstallg-311ildrijying precies" ziell\Ioe .de
persluch!ll"lJdrijving. nu
precies
werkt De 'meest·,· indrukwekkende
doos is echter' de'Mobiele lepelkraan'
(ongeveerlOO gulden in de winkel),
Met behulp van slechts ren persluchtpOmpje'wordendrie verschil·
lende 'onderdelen van de kraan on· afban1<elijkvall elkaaf in beweging
gebracht 0<:.' lepelbak is kantelbaar
en k4n Q3ll'door echt zand 'oplepelen'.

:tUigen'" ~n':mefA¥'Yferrein':rncer' h6e
de basistechieken van wielen,tandwielen,en andere <lraaiende delen
werken.(Het spelen metdenieuwe .
Lego pneumatiek-serie kan overigens
nog verlevendigd worden door de
inbouw van de door Lego apart te
leveren zwakstroom-motoren en vertragingskasten, De dozen 'Voertuigen': en 'Terrein-racer' zijn iets
goedkoper dan de eerdergenoemde
bouwdozen uit-de pneumatiek-serie.
'Voertuigen' kost "ngeveer 25 gulden
en vaor'Terrein-racer' inoet u rond de
40 gulden neertellen,

• De veiligheid van het speelgoed moet zijn afgestemd, zowel op de
leeftijd van het kind, als op het doel, waarvoor het bestemd is,
• Wat de prijs van speelgoeil.betreft. speelt de leeftijd een beiangrijke rol. Speelgoed, dat vele jitren meegaat. mag in aanschaf gerust
duurder zijn.
'
Deze tips zijn alkomstig van de Stichting Goed Speelgoed.
Voor meer sp.eelgoedvoorlichting kan men zich '101 deze stichting
wenden, Postbus 2119, 2301 CC Leiden.
maat 9 x 12cm.Vo"rdelig.is het
gebruik van een z.g.n. canvas board
(een steyigebvaHteitkart"n over-,
.
trokken met geprepareerd doek),

Een ander groot voordeel is, dat het
maken :' Van "zo'n' .'.", mini-schilderijtje
betrekkelijk snel kan gebeuren en dus
boef je niet de hele middag tegen zo'n

MatenMcb~"Pt!intUe~
.....

·Mini-schilderen met Talens
.,', Sclnldei'enmel olieverf moeilijk? Dal
vallbl:S1 mee. Voor elke nieuwe
hobby: geldl: pak de zaken niet Ie
~()oL",,".J':ndal hoeftjuist uiel mel
'mini~liilderen. Want voor deze
.yrijetij<ls~leding . is . slechls weiuig
· malerillal lindig, Sinds kort is er een
Pfaktisch . k1eurrijk boekje versche'. n~n, uilgegevendoor de f..ma Talens.
Stap"voor-sfup 'wordt het Ontstaan
v~n e~l1.tniui~schilderijtje tieschreven
ell getoond in tientallen. illustraties.
De beginnende schilder vindt er een
SC;)1at v~n gegevens in over bijv.: de
keuze van het onderwew; het per"
,~~er~ ,de , -.v~rktt1,~terial~n,e~ ,ui~r,"
aard' de veif, ' .
' . . .. ,

.•

IedaecnkliDrlU' .eQ Dipmgereeonh'.. nleri
Pakltingbyilumben
1...

...,..,..,

Bovendien zijn enkele schetsen afgebeeld, die gemakkelijk over~trokkell

kunnen worden. Daamaast" wordt
uitgebreid ingegaan op .het menger
van de verf en is een mengkleurkaart
met zo'n 70 kleurstalenopgenomen.

Omeen eerste' start

te 'makel1' is~' zoals

gezegd, weinig materiaal no<lig. Er is
een uitgekiende beperkte. reeks van 9
kleuren
zwart en wit gekozen uit
het assortiment Van Gogh olieverf in
kleine tube\ies. Verder zijn slechts J
penseeltjes nOdig, cen flaconmedimrt
en terpetine en natuurlijk ondef-

+

.grondjes. Deze" zijn 'in '. vele matetfen
s()OrteIi te,_ ,verlcrij,gen; de-_~,~Ili
Schilder' karl ei:hter volstaan ruet de

Al deze bulpmiddelen zijn vanwe~
hun geringe afmeting ook tegen e9n
gering prijs verkrijg~aar. Ell dat is een
belangrijk argument vooradspirant
schilders om nu loch maar eens Diet
.()liev.erfs~hiI<1erenle beginllen,!seeri
schilderijtje mislukt,' dan is geen, man

hverboord. Voor ,ruiIIl eell gulden, is
een nieuw ~tu~je~p.yl)S, board,'te
koop:

..

..

groot (eeg vlak aan te kijken. Minischilderen doet men overa!: aan tafel,
in de tuin, langs de kant van de weg,
tijdens vakantie. Het vraagt weinig

ruimte; aeen, dure ezels of andere
hulpmiddelen.
Mini-schilderen is voor jong en oud

en 'heeft alles:, inzi~*: ,omel;m' t'~ge' te
warde'ri.
'.

sluitend de mensen, die zij met ironie
en spot (ook zelfspot) bekijkt en
weergeeft. U kunt dit ook wekelijks
zien in het blad Accent.
ZiJ is voor zichzelf pas tevreden als
MEERKERK ..:. Dan praten we over . blijkt dat het: de . kinderen en

F.en bekende
onbekende

M~ri~, Sch~ur~a~"," die<:ml:voorh~t.

eerst onlmoelte op

de~ Playback-show

vall ,Meerk_~rk'alwaar,ziJ,

~n,_van;_de'"

juryleden was, samen met Harry van
Hooff, Trea Dobs en Jeannie Crezee.
Daaruit voort is ous gesprek eigentijk
beg0Jmen, 'omdat,z~:,eigenlijk in0llze
streek nog niet zo bekend is en bulten
onz~ gre l1 zcll zeU's een"'",bekend
schilderes en beeldend kunstenares.

M,~~'{t.e"G~()6~,-:.,,·zb:~ls:" haaf, eigen

naami~':'N'lse.ig~nlijk_varl pl~rl ,()min

het horecavak te beginnen.· Zij volgde
de hotelschool en heeft ook vier jaar
over de wereld gevlogen als stewardes
bij de KLM. Zoals u merkt, mets leek
dus op een beeldend kunstenares, al
bleek weI dat zij ook in die tijd veel
bezig was met tekenen enschilderen.
T oen ze na haar trouwen in 1971'Irtet
Rob Schuurman tot rust kwam van al
dat. gevlieg • en neerstreek. in het
lal1delijke Noordeloos •in de. AIb~s~~rwaard

was er .vande k,lllt vall
h~:~r[;man maareen du.wtje l1(Jdig ()~
m.,._.,~t. _..• over~.ye._:_ . ,. ,I.e. ,.' !¥WI1.:: :.:.~e.,~.ene.n,
. '.•.
scllilperen'en modelleten';,' ,_"",.-"
'. '."
Aile' technieken heeft ze.zichzelf
aangeleerd op het gebied van teken,
en schildervaardigheid en leerdeook
keramische technieken aan.
Haar' onderwerpen 2ijn ,bijna, uit7.

-Y9Iwasser*,I)ppvfqlijkJ;' dan ,pas •zegt
.ze ben ik tevreden.. Ze vindl het fijn ais'

z;~:iets"" verkoopt,: ~aar nog,:pret~ig~r":

voelt zij zich, als de mensen er om
blijven lachen.

Maria., ,,is,,begonneI1,m,ef·,, tekeneIl;
schilderen en illustre..en, maar ik hou
etvaIl ,om oO~I11et::mijn- vingers iets te';
doen, zijn er de ketamiek poppen en
beeldjes bijgekomen. De poppen ver-

vaardigt uit I keer gebakken klei zijn
gekleurd )lIet acrylverf. Dezelfde verf
die ik ook" gebruik voor mijn

schilderijen. _, .:rviaria:, Sch'll~rI11an" :~ou
Q.og urerl, kllrln~n.p~te'n:'over;_haar
werk, hobby. Maar. ook over het
aanwezig zijn !iij een playbackshow..

Dit

was" v()or, ','

.haar' ', een

,ware-.

happening om te zien hoe' kinderen ell.

volwassenen'er st<ofi(ie!l te .werkefl ()p'
de bUhne en hoe blij ze waren als het
was afgelopen. Maria bijna net zo blij
als ik klaar ben met een ontwerp.

"

,po.zie je maarweer, iedereen is op zijn_

",--

','"

':.,·""':"':":",',i'·,'

~ manier

kreatief bezig, dit moeten de
mensen blijven doen enjeblijft er jong
bij.
..'

. Opel Kadett Caravan ..
. ..• 1980 .•
Talbot Horizon GL, 5-drs.
. " .• 1983
1980
Datsun Cherry Combi LPG. . . . . . . . .. .
Renault 4L . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
1980
Ford Taunus 1600 L, 4 drs. ..
. ..• 1977
Opel Commodore 25S ...
.1980
Honda Civic •..
• . . . ..
. .• • . . . . . . . .. 1977
Matra Rancho. . . . • •. . • •
. .•...••..•.•• 1980
B.MW. 525 I, 5-bak, gekleurd glas, centrale
slotvergrendeling .... .•.. .•. ..•. · •••... , .. 1982.
OpelKadett 12N, 3 drs. ••••...•
. ....•.. 1980
B.MW. 320 I, gekleurd glas.. .
. ......•. 1983
Opel Manta G.G. sportvelgen, zonnedak ..... 1979
Fiat 127 1050 L.......................
. .1978
Opel Kadett City .•..••..••..••...••.
. .. 1979
" .. 1978
Simca 1100 LE '
Renault 5 TL...
. ..• : •...•••.•••..••... 1981 .
Volvo 244 GLE met schuifdak ••••• ~ ..••..• 1980
Opel Ascona 16S, 4 drs. ••..••..
.. ; .. 1983
. ... 1975
Datsun Cherry •. . • • •

Na Maria hartelijk ~ te hebben
bedankt, nemen we afscheid van
Maria Schuuril1an, een bekende voor
onsen misschien vqor ,il' qok;

Ondernemersverenigirtg. Meerkerk

Uniek' kado-systeem
MEERKERK - De Ondernemersvereniging Meerkerkkomt,vanat
17 november met een uulek kado-systeembijalle O.V.M.-Ieden,
Deze kadobon is. te koopeni ini te leveren bij 72 Meerkerkse
ondememers. (Ook bij de schilder c.q. titnmerman).
Het ~dntg kan men invullen naar behoefte met een. maximum van
J 100,· per bon.

'

.

AUTOMOBIELBEDAIJF.

GEBR. VAN TUVL
i

Zouwendijk 125 Tel. 01837 - 14.1
Showroom: Tolstraat 19
Tel. 01
Meerkerk
Garagebe(jrijt, showroom en spuiterij:
tt,erwijnell'
NieuweSteeg 4 8 - Tel. 04188' 1216
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Dames-. heren- en kinderjacks
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