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lITGAVE: DRl KKERI.J CREZEE AMEIDE

Wordt gratls versprcld In Amclde, Tlcnhovcn, Langerak, Nieuwpoort, Goudnaan, Noordeloos
Hoornaar. Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hel- en Boelcop, Leerbroek en Nlcuwland. "
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leeft, nu, om mensen(e doen delenin Zijn over-'
winning, in Zijn vrede.
Dat vieren wij op het Kerstfeest, dat er Een geweest is
en nog is, Die de demonen de ba(jS was. Deze wereld
zal niet aan de boze -.v0rden uitgeleverdl
Jezus Christuskwam, neergelegd ineen .. kribbe.
Niemand had er erg in. Maarengelen zongen van
grotevrede. Hij daalde ajin de dood en boette zo voor
onze schuld. Ik kan dat nietbegrijpen ojaann(!lnelijk
maken. Ik kan dit wonder aileen maar aanduidenmet
woorden, die mijlz hele bestaan doortrillen. Nijis het,
Hij onze vrede. Dit uitsprekenis een bidden, dat (jde
sYI£Jrenyan UjAl gemoed niet zo strak houdt,/rtaa(mee
laat bewegen tot !Jet lied van het waarachtige
Kerstfeest. Wijgaan het Jee~t varz de vrede vieren.
Vrede, niet alseen twijfelachtige. hoop zonder. waar
borgen, maar de vrede, door. Christus bewerkt,
en verwprvenl . . .....
De Heilige Gees! geeji ons in het Woord van God, dat
ook yandaag uil Gods mond uitgaat,. verzekering van
eeuwigevreden;etGod en daardoor.ook in de
verhouding van mens tot mens.
Dan leven w« niet meer in dedreiging van d( odrlog
door de komst van welke macht ook, maar dan lev(!n
we indestelligeverwachting vanhetl<oninkrijk van
God, datvrede zal betekenen.
De melodie van het lied vande vrede weten wi/nog
niet goed en daarom zingen wevaak tegen elkaarin,
meestal armzalig ert~gen .aan, magrde.woorden
haakten zich. in.ons. yast: Hij is onze vredel.
En daaron;gaanwehet toch zingen:vr(!1eopaardel
Het krast welerbarmelijk, maar - met de Inelqdi~ ktzn;t
het wei irz orde· - ols U Hem moJlI' kent, Die onze
Vrede is! . '. . .
Uleert Hemkennen, als U "met Hem omgaat".[J
moet leren zien, ho~ NijU vandaagopzoekt.(!n aan
spreekt, omdat Hij wei weet, dat het bij U alles behalve
"vrede" is. Geloojhet. Hij wacht op Uwantwoord,/fij
wacht opUwgebed, dat vol van verdrietenschuld is.
Hijkomt tot U met troost erlvree!i",<

"Gezegend'thart. datopengaat
en deze. Koning binney/laa!".

I1fwens.prec!Jt gezegende Kerstdagenen eell door

God ge~egend1985 toe. Ds. W. Kalk~an,Al11eide.

Kersfjeest 1984: 6lvredei opamde~Lukos 2 .. : 14m.
'En van standeaan was er met de
engel een menigte van de hemelse
heerlegers, prijzende God en zeggen
de: Ere zij God in de hoogste hemelen
en ,vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen",

Lukas 2 : 13 en 14.

De woorden klinken vreemd. Er is
bij ons veeleer een duister ver
moeden dat demonische machten,
die blijkbaar niet meer te keren zijn,

deze wereld naar de ondergang drijven, naar de ver
woesting. Wie kent nog het vertrouwen, dat God
regeert?
Vrede is voor ons een ijdel beeld. Dit schijnt de doem te
zijn van ons mensengeslacht,. dat wij maar al te
gemakkelijk ons lenen als werktuigen van de demonie.
Wat kunnen wij anders verwachten van deze wereld
dan de chaos van de ondergang in een nacht zonder
een enkele stef?
Toch heeft eens in een vreemde nacht over deze aarde
een lied geklonken van: .

"vrede Op aarde"
Een 6ed, niet vanuit een wereld-vreemd, leeg optimis
mel Niet vanuit een levenswarm idealismeI
Een 6ed, dat wei ernst maakt met onze schuldige
binding aan het geweld van de satanI
Een 6ed, dat Gods wonderbaarlijk ingrijpen in ons
duister, schuldig bestaan liet geidel'll

. Zeifhebben wij ons uitgeleverd aan de machten van de
boze en zijn wij God kwijtgeraakt. En wie Godkwijt is,

. mist de vrede, ook in tijden van hoogc01!iunctuur en
rustige politieke verhoudingen.
Dit is het ergste: dat wij God kwijt zijn. Wij werden
vrienden van de satan, die ons nooit anders dan kwaad
doet, en vijanden van God, Die ons goed doet aile
dagen van ons leven. .
In dit donker deed God Zeif op Kerstfeest het licht
doorbreken van een lied, dat van vrede zong. Vrede,

.omdat God Zeif weer tot ons kwam. H(j daalde qf in
.ons zondig, uitzichtloos bestaan. Hij kwam tot ons in
een mens: Jezus, Die het tegim de satan op zou nemen,
Die op Golgotha de macht van de boze en zijn rechi op
de mensen brak. Hij kwam tot ons in de mens, Die
Zoon van God was, Die opstond uit de dood en Die



Aim. 3$x51x41 em

ERRCS RS 161402
KLEURENTELEVISIE
D~·~agbaar:. " '_.,-' " 51 em. beeldbuis. 129&
42'c'rnbeeldbLiis;12 voorkeuze zenders. 12 vQorkeurzenders. _
Afneembare, dubbele te'escoop~ .
antenne.

GeW1Chlca1;~ 1169...,

Erres RS' 267003
KLEURENTELEVISIE
66 em. beeldbuis.
12 voorkeurzenders.

Philips F 141 RACKSYSTEEM
Semi-automatische platenspeler
met frontbediening.
Tuner met FM, laoge- en midden~

golf. Versterker 2 x 30 watt.
Geschikt voar 4 luidsprekerboxen.
Cassettedeck met soft touch be
diening. Geschikt voar metal,

. chroom en ferrobanden~

Rack met rookglazen
deur.

WS:-1299.-
08234
COMPO SOUNOMACHINE

'NI\:\l\.... AM/FM
, Stereo radio

recorder,
FM, lange~,

midden- en
korte golf.
2 x 5 Watt.

Philips
COMPACT DISC

1499.- :iii~i~_-ll:~~_~J
Ongelooflijk mooi gelUid s·a
en onverslijtbare .
kwaliteil' NU v.a~ -



DRUKKERIJ • KANTDORBOEKHANDEl

ADVOKAAT
Tolstraat 33 - 4231 BB Meerkerk - Tel. 01837 -1301

SCHOONHEIDS
SPECIALISTE

G.OOSTVEEN
Het Bos 24
MEERKERK

Tel. 01837 - 1474
Pretlige Kerstdagen en
een Yoorspoedig Nieuwjaar

Cafe

WElGElEGEN
TIENHOVEN

BART DE LANGE

wenst allen

prettige Kerstdagen
en aen voorspoedig
Nieuwjaar.

GROOTHANDEL IN PRUIT

A.G.DE KRUYK
Lekdijk23 , Arnaide
Telefoon 01836 - 1225

Gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

FIJNE KERSTDAGEN
en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SCHOENREPARATIEBEORIJF

J. P. KAASSCHIETER
Voor Meerkerk e,o.:

Tolstraat 27 " Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Depot chemisch reinigen.
Tevens verkoop WOLY ONOERHOUDSMIDDELEN

Goedef~estdagen,

veel winter- en zomercaravanplezier
en de allerbeste wensen

voor1985

~~VANDERHAGENCARAVANS~~I
Niiverheidsstraat2, p6stbus40, 4.230 SA M~erkerk

. ,Tel. 01837. 2044

W.ij wensen. u prettige Kers"tdagen en een
voorspoedig· nieuwjaar.

Wij wensen U
Prettige feestdagen
en een
voorspoedig
nieuwjaar

A. VAN DEN DOOl· FOTOHANDEl
Gorcumsestraat 21 - MEERKERK
Tel. 01837-1463

Wenst U prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwiaar

PRESTO PR,INTOEALER
PASFOTO'S DIRECT KLAAR

AMEIDE'S FANFARE KORPS
Opgericht.14: a.lJ.9ustus1984

~
. ~EJ.... wenst iedereen

"~ .' ,.. ',. prettige Kerstdagen en eeni' ... ...~~;g ",,""-



Niet opnieuw diskussie over

Splitsing van Zuid-Holland
GIESSENBURG Dat was de eindkonklusie van de CDA
gemeentebestuurders in de regio Alblasserwaard/Vijlheerenlanden na een
bespreking terzake in hun vergadering van 6 december j.l. in De Til te
Giessenburg. .
Voor ~~ pauze bad mr. W. Blanken, burgemeester van Goes aangogeven, wat
naar ZIJD menJng de minimum-Ieetbaarheidseisen in kleine kernen zijn. Hij
deed dit in een boeiende inleiding onder de titel de leelhaarheid in kleine
kernen.
De eiscn werden door de vergadering onderschreven en het feit dat de
kernenldorpen in deze regio aan deze eisen voldoen, maakt streeksgewijze
gemeentelijke herindeling, volstrekt overbodig, zo oordeelde de vergadering.
Dit in tegenstelling tot Blanken, die door het yormen van grotere gemeenten
verzekerd wilde zien, dat aan deze minimum eisen oak in de toekomst kan
blijven worden voldaan. Dit standpunt werd doorde aanwezigen niet gedeeld.

Hiernaontspon zich een diskussie wegende, dat opnieuw diskussie is
naar. aa~!eiding ,,:an de druk,. die ontstaan','over,de vraag,oj al dan niet
vanUit RIJnmond IS ontstaan op', de moet worden; overgegaan tot split
~w~de Kamer om mid~els een ini- sing van de provincie Zuid-Holland,
t~atlef-wetsvo~rstel alsnog een split- voorts,overwegende, dat,he! wetsont
smg. van ZUld-Holland te bewerk- . werpsplitsing Zuid-Holland, na
stelligen. . uitvoerig heraad door de R~geringis

Aan het em~e van de vergadering ingetrokken en dat nad(e1l: ... geen
,,:erd een motle aan~enomen, die nog nieuwe feiten of omstaruJigheden
dlezelf~e avond mlddels een tele- bekend zijn geworden, sprekm afs
gram IS gezonden naar de CDA· hun oordeel uit, dat geen .mede
Tweede Kamerfraktie. Inmidde~ is werking moet worden vetleem aan
een ~esprek aan~evr~agd met deze initiatieven, welke erop zijn gericht
fraktIe ter toelichtmg.. oP.. , deze opnieuw een wetsontwerp,'.met als
aangenomen motie, waaraan een strekking de splitsing van:, Zuid
aantal burgemeesters uit de regio Hoiland, in de Tweede Kamer aan de
zullen deelnemen. orde Ie stellen, en goot ave, tOt de
De motie luidt als voigt: orde van de dag.
De CDA-gemeentebestuurders in de .
regia Alblasserwaard en Vijfheeren- Gzessenburg, 6 december 1984.'
landen, .in vergadering bijeen op 6 T. den Breejen,':,voqrzitter,
december 1984 Ie Giessenburg; ov""- mr. A. Slob,se/(retaris.

stiehting Woord en Daad worden op
dit moment 10.000 kinderen fman- V.V. Ameide viert
cieol geadopteerd. Maar velen dui-
zenden kinderen wachten nog op een 4O-jarig bestaan
(Hollandse) sponsor. De sponsors
betalenfAO,- per maand. Van dit AMEIDE/TIENHOVEN - Voot
bedrag komt f 37,50 tengoede aan balvereniging Ameide. hoopt·· vol
het kind in de vorm van kleding, gend jaaraugustus te gedeilken dat zij
warme maaltijden, ehristelijk on- veertig jaar geleden werd opgerieht.
derwijs etc. De resterende f 2,50 Het bestuur van de v.v. heeft in het
(±6%) is bestemd voor de organi- kader van de te organiseren fes
satiekosten. tiviteiten hiertoe een jubileurnkom-

missie in het leven geroepen. Deze is
Sponsors weten konkreet welk kind belast met het invullen van een feest-
ziJ helpen. Een briefwisseling tussen progranuna, dat zoals de zaken er nu
kind en sponsor behoort tot de voorstaan, 9 augustus begint met een
mogelijkheden. informele bijeeilkomst van de leden
Wilt u liever een onbekend kind in de kantine op sportpark Mei-
ondersteunen dan kan dit bij Woord hoven.
en Daad ook en wei via hetzoge- Eon van de belangrijkste taken van de
naamde groepsadoptieprogramma kommissie is het aan bod laten
(G.A.P.). De maandelijkse bijdrage is komen van aile leden; van pupillen
f 37,50. tot senioren en donateurs. Kom-
Sinds 1983' heeft Woord en Daad missielid G. de Blank hierover: 'Bij de
een nieuwe, vorm van" sponsoring invulling van het programma hebben
gejntrodueeerd: projektadoptie. we rekening proberen te houden met
D~expl()itatiekosten.yan een ze_ alle ledel1 van de vereniging. Iedereen
vent~1 ... projekten.· worden· .. door moet erbij betrokkel1 worden, .al·
Hollandse sponsors opgebraeht. thans daartoe de kanskrijgenc Zo
Deze betalen f 25,- per kwartaal. hebben we bijvoorbeeldeen nlal1l-.
Voor desdehling Woorden Daad is thontournooi, waarbijll1le elftallen
h~' ·'Werken met regelmatige .·gevers· die 0nze'-ve~mging rijk is'op<.m,oeten
z""rbelangrijk omdat Woor<1 •en draven biDl1en 24 uur.' DaafJ1aast
Daa!l zodoende. weet hoeveel geld er hebben wespeeiaal voorde pupillen
minstens per periode binnen kan eeri middag met een kindertheatetof
komen.. Zodoende kunne

l1
. lang- iets dergelijks. Voor deoudere lede.n

. lopendeprojekten, •. waarmee. de is<ie familiedaggeorganiseerd, met
be",oners. vande derde wereld landen ",~arsehijnlijk weer een. reiinie\Vedc

het tneest. gebaat zijn, opgezet . strijd. De juniorenelftallel1kunl1eIl
worden. rekenen.: op .. een.sporti~ve:.~c;l1t-

meting onder elkaar; voor~er'rzijnwe
Ik hoop dat velen er eens over willen namelijk bezig een bijzonder lilerac
denken om ook vaste sponsor van de tieve zeskamp op tou~··t~·: zett~n;

stiehting Woord en Dand te worden. waaraan ieder elftal in zijngeheel deel
Uiteraard kunt u altijd stoppen kan nemen. Met jokers, ""nspeciaal
wanneer u wilt maar iIZelf een: hiervoor te vervaardigen;: .. spel-outfit
bepaalde verpliehting opleggen kan en een groot eothousiasn\ebelooft
heel zinvol zijn. Is het anders niet zo ook dit laatste.onde;deeleel1 sukses-
dat de verre naaste sluitpost dreigt te nummer te~'\Vorden:;Van;';cJn~ek~n;t
wordenvan onze portemOImee? doen'Ye,".~or,het ·sl~geIi'.'hi~rv~llil1

Wilt \1 ziehopgevendan kunt udat ieder g""alalhetmogelijk( >i
doen via de leden van komito Ameide De officele te""ptieVindt 14augustus
of reehtstreeks bij het hoofdkantoor plaats - deei~enlijke'opriehtings:
yan de stichting Woorden I,laad, datum. Defestiviteiten~nU~l1ongec

OPoI8st3bou~25666'7412.00 AN Gorinehem, tel. veer twee wekengaanduren.~pe-
ciaal ter gelegellheid yal1.hetyeet;ti~c

Tot slo.twil i.k u het giro- en bank- jarig bestl;U1ni.heeft,.hetl)estullr
.. . besloten .een jubilellDlhoekjeuit. te

rekeningnummer .van Woord. '.' en b D' '"1 ., '.
Daad noemen: giro 3020900, bal\k: . rengen. It za op negenaugustlls.
5098 11566. tijdens de informele·iJijeenk90lst

•.·.~e~t>tlll~n ...• 11~Dlen;;anX kbmite- .. i:'°j~e.~u~f;sen~~~d~R~()iid'~~i~
·... Ie<iel)\d~rikuntu altijdjereCl\tiJij·· re'o'lJe,.di~>op ..•.. touWigezet<tnOet
ondergetekende,' worden door de leden zeft. De eigen

Jory Verwoif, kreatiViteit moet deze avond op de
Paramasiebaan 4b, voorgtond treden.. De feestavond zal

4233 EX Ameide waarschijnlijkafgesloten worden met
Tel. 01836 - 1749. een bal.·

.'. ,

Kerstzangdknst.in vroege
kerstnocht
AMEIDE - De kerstzangdienst in de Nederlands Hervormde kerk te
Ameide wordt dit jaar voor het eerst op de avond voor kerst gehouden.
Ook dit jaar is er een enthouslast programma vastgesteld', met als
speciale gast het 150 leden tellend christelijk manneilkoor Jeduthun uit
Amersfoort. ••.........i·

. Naast organiste Tonja Nomen zu~en 00)<: de koperbiaiers, <ij~zomers
. de dlensten m Tlenhoven begelelden,voor cen muzikale,.·ornlijsting

zorgen. De muzikale leiding is in banden van. Ton val) Drlel en de
.meditatie wordt verzorgd door Teus de Leeuw, > > .• .'. .
De kerstzangdienst begint om aeht UUL De toegang is vrij.

,'.

Ikwiltivanuitde stiehting Woordel\
Daad.enige ideeen aandragen hoe u,
zeerkonkr...t, mee kan helpen nood
in de derde wereld te leDigen. Via de

droeg f 43.152, 12. Een~eweldig

resultaat maar ook hier 'geldl: we
kunnen nu·· met· op onie"l~l)weren

rusten. We moeten ohs'·:telkens
afvragen of 'Ye niet nog meefkunnen
doen aan de nood in de derde wereld.
Waar hebben wij het aariledanken
dat we het zo goed hebbel\? Ishetniet
vanzelfsprekend dat we 0ps;)tlZetten
voor'de verbetering van de situatie in
de derde wereld? .

Stichting 'Woord en Daad'

Hulp aan de verre
naaste
AMEIDE - De televisiebeelden van
de I\ood in Ethilipie liggen nog vers in
ons •.geheugen. Onvoorstelbaar. dat
telkens weer blijkt dat. we de honger
niet van· de aarile kunnen weren.
Enerzijds voedsel()verschotlenen
anderzijds in grote delen Van de
wereld forse tekorten. Een .... goede
zaak dat het Nederlandse volk in <en
dog zo diep in de buidelheeftgetll$l.
Het is te hopen dat we met het geld
vele hongerende bewoners van Soe
d311 en Ethiopre vande dood gered
kunnen worden. Maar wat. nu. Zijn
we met deze 75 miljoen gnlden in <ell
keer uit de problemen? Het. gevaar
.bestaat dat we als Nederlands volk ZQ

trots zijn op de opbrengst van deze
landelijke aktie dat we vergeten dat
dit bedrag niet .• meer is dan een
druppel op "'n·gloeienile plaat. Ook
bestaat het gevaar dat na een
dergelijke aktie de aandacht voor de
problemen daar geheel wegyalt.
We zullen blijvend bewogen 1I10etel\
zijn met ooze verrenaaste~

Daarom wil ik uw aandacht verstigen
op een hulpverleningsorganisatiedie
aI 10 jaar hnlp verleend op allerlei
plaatsen in deze wereld. Ik doel op'de
stichting .reformatorische lluIPaktie
'Woord en Daad'.• Vo& velen inonte
regio een bekende klank.
Zo werd enige tijd geleden in dit
gebied door komite Ameide en om
streken van de. stichting Woord en
Daad een grote aktie gehouden ten
behoove van de bouw van een kliniek
in Haiti. Het streelhedrag van
f 35.000,- werd ruimsehoots over
sebreden. De totaal-opbrengst be-



Onderstaande adverteerders wensen u een

prettig Kerstfeest en
Gelu kkig Nieuwjaar

U bent altijd welkom in

J.W. Peterae
Goederel1ver'Voer

Molenslraat 25, teL 01836 - 1227, Ameide

Wij wenseh u prettige Kerstdagen en een
voorspoedignieuwjaar

~M:P'i:J"i'~bqjJ

Mede namens ons beheerdersechtpaar den
Hartog wensen wij u gezegende Kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar.

GEBR. VAN DIJK
Fruithandel

STICHTING VERENIGINGSGEBOUW
AMEIDE/TIENHOVEN

Tel.: 01836 - 1538, b.g.g. 1267.

'I VERENIGINGSGEBOUW
Ook in het nieuwe jaar stellen wij u onze zaien
graag beschikbaar voor uw vergaderingen,
kursussen, lezingen, recepties, verjaardagen
en andere bijeenkomsten.Oranjevereniging

"Beatrix"
Ameide en Tienhoven

Vblleybalvereniging

A.V.V.A.
Arneida

C.Tukker
Schoenmakerij

Kortenhoevenseweg 17
Lexmond

Vogetvereniging

"Ons Genoegen"
Arnaida

Hat Bestuur der Vereniging
tot instandhouding van de

Ameidese
Paardenmarkt

Accordeonvereniging

"Avanti"

Voetbalvereniging

AMEIDE

Pluimvee- en
Konijnenfokkersveren iging

"Steeds Hoger"
Drumband

"AMEIDE"

"Het Groene Kruis"
Afdeling Ameide en Tienhoven

IJsklub

Hollandia

TIMMERFABRIEK
GEBR.VAN ES BM

Achthoven 68 • Tel.(01836) 1389 • Lexmond
Prettige Kerstdagen en

een voorspoedi9 Nieuwjaar

TIMMERWERKEN
RESTAURATIEWERKEN

Wij wensen u prettige Kerstdagenen veel voorspoed
in het nieuwe jaar.

DEJONG's
LeYensmiddelen b.Y.

Dam 4, Broekseweg 6 - Ameide

wenst u prettige
feestdagen
en een veilig
nieuwjaar

~BOVAG

TUlNVREUGD
A. KEPPEL
Bazeldijk 63 -Meerkerk
Tel. 01837 - 1888

Wenst aile
clienten, vrienden
en kennissen
PRETTIGE
KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG
NIEUWJAAR

wenst uallen, ook hamens onze mede-'
werk(st)ersprettige feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

Fa. W. vanWoezlk
AMEIDE

Eleklrlsche Smederlj en Laslnrlchtlng
Haarden, Kachels, Olleslook. Wasrnachlnes
Land- en Hoolbou_erklulgen

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

AUTORIJSCHOOL H. VAN STRATEN
Meidoornlaan 16 c tel. 01836-1555 - Ameide
Prettige Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar
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november 1984

Geboren:
10 ok/ober 1984: Patricia, dv A. de Vries en H.J.M. van der Pluijm,
Blommendaal 17.
13 ok/ober 1984: Jasper David, zv H.G. Hoornweg en N.e. de Haan,
Het Bos 26.
29 ok/ober 1984: Cornelis, zv J. van der Grijn en W. Spronk,
Berkenhof 2.
29 ok/ober 1984: Linda, dv WAM. v.d. Bilt en D. van Kempen,
Blommendaal 44.
20 oklOber 1984: te Gorinchem, Ida Hendrika, dv D.e. de JOIJg en M.
de Leeuw, Twaalfhoevenseweg A2.

Gebuwd:
19 ok/ober 1984: de Jong, Willem Arie Johannes, 22 jaar wonende te
Meerkerk en Scherpenzeel, Arigje Adriana, 21 jaar, wonende te
Nieuwland.

Overleden: Geen

GeMren:
14 novemberI984: te Nieuwegein, Amel Dirk, zv A. van den Heuvel en
D.e. Kortlever, Bazeldijk 57.
26 november 1984: te Gorinchem, Johanna Maria, dv e. Versluis en
e.W. van Dijk, Hazelaarsingel 29.
26 november 1984: te Gorinchem, Rikkert Nils, zv A Visser en S.
Legerstee, Prins Bernhardstraat 7.

Gehuwd:
2 november 1984: Bot, Arie, 24 jaar, wonende te Meerkerk en van Wijk,
Marianne, 20 jaar, wonende te, Meerkerk.

o 22 november. 1984:Sterrenburg,Comelis, 31 jaar, wonende te
Langerak en Blokland, Bertha, 24 jaar, wonende te Gorinchem.
23 november 1984: den Braven, Antonie, 23 jaar, wonende te 0 Meerkerk
on van Toor, Aartje, 20 jaar. wonende te Meerkerk.

Overleden:
10 november 1984: te SIiedrecht, Brouwer, Arie, 74 jaar, wonende te
Meerkerk, Slingedandstraat .•

AMEIDE
oktober 1984

Geboren:
18 november 1984: van Bergen, Pascal zv W.L. van Bergen en W.e. van
Bergen - Grotenhuis, De Bogerd 2.
20 november 1984: Kanselaar, Kim dv M.e. Kanselaar en AW.M.
Kanselaar - van Zoom, Nieuwstraat 33.
28 november 1984: Rietveld, Lysette dv e. Rietveld en A Rietveld - van
Straten, De Schans 3.

Overleden:
3 november 1984: Noorland, Jan Arle (27 juli 1899) wonende te
Ameide, Pro Marijkeweg 34, overleden te Ameide.
15 november 1984: Hoogendoorn, Grietje wv D. van Halm (23 juli
1904) wonende te Ameide, Pro Marijkeweg 34. Overleden te Ameide.

Gehuwd:
2 november 1984: Schakel, Arie Cornelis (26 maart 1956) wonende te
Nieuwegein en Crezee, Laurentina (13 febr. 1961) wonende te
Nieuwegein.

Geboren:
8 ok/ober 1984: de Kruijk, Nicolaas Arie zv L.A. de Kruijk en J. de
Kruijk - de Zeeuw, Broekseweg 4.
21 ok/ober 1984: Kon, Margreet Gerrigje Maria dv J. Kon en e.M.
Kon - Monteban, Jepenlaan 58.
21 ok/ober 1984: Blokland, Antoinetta Klazina Johanna dv e.P.
Blokland en A.K.J. Blokland - van der Zijden, Molenstraat 43.
26 ok/ober 1984: Ramdani, Hafida dv O. Ramdani en A Ramdani 
Hennach, Broekseweg 32.

Overleden:
10 ok/ober 1984: de Groot, Abraham (5 feb. 1898) wonende te Ameide,
Pro Marijkeweg 34. Overleden te Amelde.
II ok/ober 1984: de With, Hendrik (26 feb. 1894) wonende te Ameide,
Pr. Marijkeweg 34. Overleden te Gorinchem.

Gehnwd: Geen.

Geboren:
24 ok/ober 1984: Tukker, Annelies dvJ. Tukker en G.E. Tukker 
Stigler, Tiendweg 14.

Overlooen: Geen

Gehuwd: Geen

november 1984

MEERKERK
oktober 1984

Burgerlijke stand

TIENHOVEN
oktober 1984karnst van loveeI bezoekers was Joke

Lauret aangenaam verrast. Het
betrof hier immers slechts eeD interne
verhuizing en niet de opening van eell
geh~el nieI!we zaak.
Door- een vemieuwing van inrichting
en"_ apparatuur en door vrijwel per
manente bijscholing in het vakgebied
van huid- en lichaamsverzorging
hoopt Joke Lauret haar trouwe en
nieuwe klanten een persoonlijke en
passende service te kunnen garan
deren.,

ledereen blijft welkom, zowel voor
een 0 vrijblijvend orienterend bezoek
als voor het' maken van een afspraak
en de aankoop van' verantwoorde
huidverzorgingsprodukten en kos
metika.

Jerden heeft nu---. ongeveer een jaar
zaI!gles bij Pieter Vis, welke een
bekende" bas-bariton is. Hij kent als
geen ander de mogelijkheden van de
johgenssopraan-stem, omdat hij zelf
in.-:-zijn -jeugdjaren jongenssopraan
Was;

Jeroen de Vaal
0

zingt in Houten
LEXMOND - 23 december zal de
jongens-sopraanJeroen de Vaalzijn
eerste optreden in het openbaar
hebben.
Hij zal dan medewerkingverlenen""" Hij zong in zijn tijd solopartijen bij
aan een 'Kerstrecital' in het dorps_het "Rotterdams jongenskoor". Ook
huis in Houten. . - --- - is hij een van de weinigen, die als
De aanvang zal 14.30 uur zijn en de buitenlandse jongen een jaar bij de
zaaI is reeds geopend om 14.00u\lr. Wiener Slingerknaben heef! ge-
Deze middag zal Jeroen enkele solo's zongen.
zingen waaronder het bekende Wie- Aande rniddag werken verder mee de
gelied van Schubert. dwarslluitiste Janet Ras.
Verder zal hij te horenzijnin duetten De piano-begeleiding zal in handen
met zijn leermeester PieJerVis, zijn van Nancy van derOls.

Goed bezocht Open Hills

Joke Lauret

Jeroen de Vaal en Pie/er VIS.

AMEJDE - Meer dan 30 mensen
maakten op 24 november j.tovim de
gelegen:heid gebruik een kijkjete
nemen in de nieuwesalOll van' Joke
Lauret aan de Lekdijk in Ameide;

Onder hen zowel,de vaste klanten als
mensen die voor het eerst" over de
drempel kwamen van deze Salon
voor huidverzorging en kosmetika en
Nagelinstituut, lOals deolliciele
naam luidt.
De geheel in het wi! uitgevoerde
salonruimte had al snel het aanzien
van- een bloemenwinkeL: Zowel door
deze bloemenhulde als door de



De professionele
motorzagen komen van

Husqvarna

ledere professionele bosbouwer zal het direkt op
merken. De Husqvarnaprofessionele motorzagen zijn
voor professionele gebruikers gemaakt en door pro
fesslonele ontwerpers ontwikkeld.
De uitmuntende verhouding van vermogen tot gewicht,
het kompakte, ergonornische ontwerp dat efficient en
veilig zagen mogelijk maak!. Een robuuste,stoere
zaag die voor geen kielntje vervaard is.
Maar eris een ding waar u minder van zult merken 
vibratie. De vibratie Wordt doeltreffend gedempt d. m. v.
stevige rubber elementen dietussen motor en tank
gemonteerd zijn. Welke Husqvarna motorzaag u ook
kiest, hij is uitgerust met de Husqvarna automatische
keltingrem, de Swed-O-Matic.. .
Neem eens een kijkje en overtuig uzelf.
De professloneelste motorzagen heten Husqvarna.
Wij zulle.n u Van dienst zijn met adviezen en servlce.Wij
helpen u uw werk zo efficient en veilig mogelijk te
doen. Wij zijn net als u - professioneel !

te)Husqvarna
De motorzaag specialist

Voor nadere Inlichtingen of een demonstratie;
uw Husqvarna specialist:

VerwarminglTuingereedschap
Keltingzagen, hand- en motormaaiers

C. 'I LAM
Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk - Telefoon 01837 - 1810

PIANO en ORGELHANDEL KROPFF 81 In.
- In- en verkoop piano's en orgels
- Nieuwe en gebruikte instrumenten
- Reparaties
- Stemmen
- Bij bns nog ruime keuze in
geb~. piano's met 5 jaar garantie

- Inruil en financiering mogelijk
- Levering en onderhoud door heel Nederland

Na·telefonische afspraak ook 's avonds
Kastanjelaan 14 te Lexmond. Tel. 03474-1755-1942

Wij wensen u preltige Kerstdagenen een
voorspoedig Nieuwjaar.

Nic. de KruiJk
BROEKSEWEG 4, AMEIDE
Tel. 01836 - 1362

: Preltige Kerstdagen

, en een voorspoedig nieuwjaar

, ACCOUNTANTSKANTOOR

Voor de
doe-het"zelver

nu ook
bij ons een

ruime
sortering in

~~~BEHANG,
~~ GLAS,

VERF en
CHILDERS-

I

BENODIGD-
HEDEN

esker
eubelen
anufakturen

Wij wensen U allen een goede
Kerst en een voorspoedig nieUwjaar.

~~~~~~~~~~~~~~~

~. .. ..... .1I Voor het genoten vertrouwen in 1984 ~
zeggen wij u hartelijk dank. ~

Wij, en onze medewerksters wensen if
U gezegende Kerstda.gen en een ~.
voorspoedig Nieuwjaar. I

M
I

M .I F.ransestraat 15 ·AMEIDE

1;~::::=~.1.~.1~~7~~~.~.~..~..~.~.~.. :ti~~

J.L.denHartog

le~erinll ~an behanll
11185 en ~er,waren

SPECIALE AANBIEDING IN GOEDKOOP
BEHANG! .

Tevens uw adres voor al uw
glas-, behang-en schiiderWerk.

Tijde,:s de wintermaanden ontvangt u f 50,
premle per man per. dag voor uw behang- en
binnenschilderwerk.
Aanvragen worden door ons verzorgd.

WIJ, EN ONZE MEDEWERKERS WENSEN U
PRETTIGE
KERSTDAGEN EN
VEEL

VOORSPOED IN HET
NIEUWE JAAR

GLAS-, SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE - ZOUWE:NDIJK 39 - TEL. 01836 - 1508



Een onverslaanbare kombinatie
AMEIDE - Overal, over de wereld, tref je ze aan. Dingen uit een gebied die zo wonderlijk goed bij elkaar passen, dat het
lijkt of ze speciaal voor elkaar gemaak! zijn.
Ook - of missehien wei juist - in de gastronomie .is dat een bekend fenomeen.
Het opvallende verschijnsel dat culinaire produkten en ingredienten uit bepaalde streken z6 fantastiseh met elkaar
harmonieren en ziJlke opmerkelijk goede kombinaties vormen, dat er 'opzef in het spellijkt.
Alsof de kombinaties zijn bedacht en bewerkstelligd. Kortom, een uilvloeisel van menselijk vernuft.
Het zijn echter natuurlijke omstandigheden van een bepaalde regio - bodemgesteldheid en klimaat, om er twee te
noemen • die de belangrijkste rol spelen in zulk een wonder. Specifieke, lokale faktoren die maken dat wijn X zO prefekt
samengaat met ham Y of kaas Z.

Feesteliik menu va-or jeesteliike
dagen

VIeJO te zien, een heerIijke, oude en
wat brokkelige, bleekgele schapekaas
uit het land van Don Quixote, La
Mancha, Ook hier kan men heel goed
zijn troost zoeken bij andere kazen;
Cheddar, Parmezaanse kaas (jong,
aan een stuk), Chantal, Emmentaler,
Gruyere of een verwante Nederland..;
se kaas als de Maasdammer of zelfs
een oude Edammer of een Boeren
Leidse komen allemaal in aan
merking.

De kleine dingen
Ook op visgebied zijn er perfekte
partners .voor een mooie Fino of,
Manzanilla te vinden. Vooral de
laatste, opgevoed in een door de zee
beheerst klimaat, biedt komhinatie
mogelijkheden genoeg. Een goede
kwaliteit Noorse- .of diepzeegarnalen;
zilte ansjovisfilets;. gepocheerde of
gefrituurde, grote diepvriesgarnalen;
langoestinestaartjes·· alsmede oesters,
mosselen en onze eigen' gastrono
mische trots, de haring: hoe ver
schillend ze onderling ook zijn, ze
komhineren allemaal wonderlijk
mooi met een -koel, maar vooral niet
te koud geserveerd glas Sherry.
En dan zijn er nog de kleine dingen
die - zoals het spreekwoord luidt - het
'm doen. Olijven en amandelen,
simpeler kan het toch niet? AIleen ...
simpel en eenvoudig zijn bijvoeglijke
naamwoorden die uiteraard nooit op
de kwaliteit mogen slaan.
luist eenvoudige en simpeledingen
staan of vallen, gastronomisch ge..;
sproken, met hun kwaliteit. Vee!
eisend. zijn is de eerste voorwaarde
voor·. het geluk van de fynproever;
kwaliteitsbewustzijn' is een eigen
schap die immer wordt beloond met
onvergetelijke momenten. Dat laat
zich het overtuigendst bewijzen in
zulke onverslaanbare kombinaties
als die van tapas en sherry? Salud y
buell,provecho!

AMEIDE - Wie van u nog op zoek is naar cen heerlijk recept voor de feest
dagen, doet er goed aan kennis te nemen van dit heerlijke menu. Wat denkt u
van kalfshoUilion met verse tuinkruiden vooraf en Eizasser hazehout met
stoofperen in rode wijn als hoofdgerecht? Aileen nog voor het toetje moet u de
eigen kreativiteit de vrije loop laten. Bij de bereiding van dit menu is uitgegaan
van de snelkookpan, maar met een traditionele pannenset kunt u natuurlijk
cen even heerlijk gerecht op tafel krijgen.

scheutje madeira of sherry verhoogt
de smaak.

Hazehont nit de Elzas
Voor dit Franse,recepthebt unodig:
2 haze,achterbouten,. 50 gram. verse
zilveruitjes of· sjalotten, 150 gram
champignons. (cantharellen zijn nog
Iekkerder en feestelijker),50 gram
gerookt spek, katenspek of ardenner
ham, I dl. witte- of rose wijn (iets
zoetig), I dl. room of creme fraiehe,
75 gram boter, zout en peper.

Bereiding . . ., . .
De hazebouten droog deppen en be
strooien'met peper en· z01.1:1.: Qe bqter
smelten in de snelkookpan en daarin
het spek zachtjes uitbakken. Daarna
het spek met de schuimspaan ver
wijderen en ~part houden. Ver
volgens de hazel:>outen in het vet
random dichtschroeien en bruin
hakken. Daarna. de uiijes toevoegen
en even laten meefruiten. Afblussen
met wijn. De spe!<jesweererhij doen
en de pan sluiten. Alles gedurende 15
minuten Iaten koken in de dichte
snelkookpan. Daarna de pan onder

Bereiding
lot de botten en het vlees op in een
open sne!kookpan met 2 liter water.
Sne! aan de kook brengen en aile vuil
eraf scheppen. De gewassen en ge
sneden graenten en kruiden' toe
voegen, de pan sluiten en de bouillon
opnieuw aan de kook brengen. Als de
druk bereikt is nog ca. 30 min. laten
doorkoken. Daarna de pan onder de
koude kraan houden en het deksel
openen. Giet de bouillon door een
fIjne zeef of kaasdoek,. zet de pan
weer op en laat de bouillon indam
pen tot ruim I liter. Serveren met fIjn
gesneden tuinkruiden. Geef er war
me toast en boter bij. Een klein

geliefde van die pure produkten te
zien.
In het midden, voor de nes sherry,
cen stuk van de befaarude Jam6n de
Serrano. Deze ham,. vall met eikels
gevoerde' zwartpootvarkens, wordt
door sommigen.· als deallermooiste
ham ter wereld beschouwd. Maar hij
mag, vanwege een of andere kort
zichtigheid, niet in ons land ,geimpor
teerd worden en we zullen hetdus
zonder de zoet-pikantesmaakvan
het dieprode, aromatische en sappig
malse vlees moeten stellen. Waarbij
direkt gesteld kan worden dat de
overal verkrijgbare, minstens zo
beroemde Parmaham, die ook zo'n
mooi, .natuurlijk 'zoet' accent in de
smaak heeft, een uitstekend suhsituut
vonnt.
Links vooraan is het roes gezet in een
stuk salami en wat dat betreft is de
kens in deze en soortgelijke, harde
worsten van varkensvlees bijzonder
groot.
Wie een Spaans winkelije bij zich in
de omgeving heeft, telt er gastrono
mische' winst bij door daar-eens' naar
het water-in-de-mond-brengende as
sortimentte gaan kijken. en zi~hin

zijn keus te laten adviseren~

Achter de ham is een stuk Manchego

Kalfsbouillon vooraf
U hebt nodig: I kg. kalfsbotten, 500
gram mager kalfsvlees of afsnijdseI,
100 gram wortelen, 100 gram cham
pignons, I uit, 25 gram bleekselderij,
25 gram prei, I ta!<je tijm, ! hlaadje
laurier, I teen knoflook, 1 tomaat in
stukken, verse kruiden, zoalsdragon,
bieslook, kerveI, tuinkersen peter
selie.

Manzanilla, Sherries die door hun
fIjne en lichte karakter het meest
geschikt zijn als aperitief.

Deksels lekker
Sherry met hapjes: het isniet weg te
denken uit het Spaanse sociale fIjn
proeversleven. Het bezoeken van een
cafe of bar waar men die hapjes, die
zogenaamde tapas serveert, is· een
bijzondere'belevenis. In sommige van
die eiablissementen (en vooral in die
van Madrid) is het assortiment tapas
enorm groot. Er zijn bars die hun
clientele weI 30 tot 40 keuzemogelijk
heden voorschotelen..
Snacks die vaak meer zijn dan
snacks; meer kleine, geraffineerde ge
rechtjes. In de trant van gevulde
paprika's, stokvis in een sallS, tortillas
- oftewel omeletten - met diverse
vuIlingen, kippelevertjes in vleessaus
met ei, tuinboontjes '. met ham en
worst of kipkroketjes. Maar dat is
meer kookkunst.
Ons gaat het hier toch om een
voudiger dingen; dingen die aileen
naar zich zelf smaken.
Trouwens, de tapas, hoe uitgehreid ze
tegenwoordig soms mogen zijn, hebe
beii een nederige afkomst. Tapa
betekent 'deksef en de allereerste
tapas waren niets' a~ders dllIlsneetjes
brood die op het glas gelegd werden.
Om de yliegen te weren.

TapasthUis
De eenvoudigste. iapas, .de l'~oduk

ten sec, zijn VOOf' de meeste- fyn
proevers nog steeds de meest aan
trekkelijke gebleven. Omdat het
daarbij om pure en unieke smaken
gaat die op ziehzelf al aile aandacht
verdienen, '-en' dat ·helemaal als ze in
kombinatie met een copita sherry
worden'geserveerd.
Op de fotozijn een paar van de incest

Sherry en Tapas

Gastronomische genade
Een van de gebieden waar je dat
allemaal bijzohder duidelijk ervaart,
is de Spaanse provincie Andalusie en
meer speciaal nog het westelijk dee!
daarvan. Met steden en gastrono
mische centra als Jabugo, Sevilla en
last but not least Jerez de la Frontera.
Grofweg gezegd het Sherry-gebied
van Spanje.
Op ziehzelf is de Sherry trouwens al
zo'n wonder als de natuur. Een uniek
produkt. Aileen daftr, door het
optreden van de bekende florschim
mel in het vat en door.· andere
omstandigheden, wordt druivensap
tot de verrassende en verrukkelijke
drank die Sherry heet. Maar of dat
nog niet genoeg gastronomische
genade is, heb je er ook nog de vis-,
schaal- en schelpdieren van de knst,
de schapekaas van de vlakten, de
zonnebadende olijven van Sevilla of
de pikante chorizo-worstjes en de
bovenaards lekkere, windgedroogde
hiun uit het gebied rond Jabugo, de
wereldberoemde Jam6n de Serrano.
Endat is dan een van verre volledige
opsomming.
Wie zo'n. kombinatie van in wezen
eenvoudige verukkingen voor ziju
nens gezet krijgt, kan zieh onmoge
lijk een grote of gaver, gastronomisch
genat wensen.
De Spanjaarden zelf hebben dat hee!
goed begrepen en Sherry met zUlke
hapjes behoort dan ook tot het, al
was het 'maar' de tafelkultuur. Het
Spaanse borreluurtje is mede daar
door uitgegroeid tot een instituut.
Waarbij we niet moeten vergeten dat
de Spaanse 'happy hour' veel later
valt dan bij ons, dat het veel Ianger
duurt dan ren gelukkig uur en dat de
borrel ginds Sherry heet. Men drinkt
dan tneestentijds een Fino of een



't Is echt minder moeilijk dan het Iijkt

Nieuwjaarsdag is de beste
dag ()mte stoppenmet
roken
AMEIDE - Vandaag zijn er meer dan 700.000 Nederlanders die wiDen
stoppen met roken. Misscbien wilt u bet ook proberen. Een verstandige
bestissing, want zoals iedereen weet veroorzaakt de sigaret een lange tijst
gevreesde zIekten.
R oken kan verwoestende scbade toebreitgen aan bet ticbaam. Opbouden met
roken is vooral" een kwestie van wilskracht. Maar zonder steuntje in de rug
Inkt bet bijna nIemand. Zo'n steuntje is bijvoorbeeld de Herbex anti-rook
kuur,' bestaande oit nauwkeurig op eikaar ,afgest~mdekruiden extra~ten; die u
in 12 dagen van uw slecbtste gewoonte lilhelpen. Nieuwjaarsdag is de beste
dag om u goede voornemens in praktijk te brengen. .

voelde. rich misselijk. Die verschijn
selen o~tstonden n~dar ongeveer 1
mg.. nicotine in: uW'.,',lichaam was
terechtgekomen. 'Bijeen volwassene
bedraagt de dodetijkedosis circa 60
mg., voldoend~om de dood te laten
indtreden, doorverlamming van de
adembatingsspieren. Zo ver is het bij
u nog niet<gekbmen, maar u bent
langzamerhand wei beland in een
toestand van chronische vergiftiging.

Beloof tiever niets
r:r zijn'goede redenen genoeg 0In met
roken te stoppen. Het is voonil een
kwestie van wilskracht. Als u echt
van plan bent op te houderi, dan lukt
het. Veel mensen die het willen,z
zeggen: "Ik ga nu stoppen met
roken",, of: "Vanaf dit moment raak
ikgeen sigaret meer aan". Zij doen
een belofte. maar wat gebeurt
wanneer zij een dag later de
verleiding, niet kunhen weerstaan?
Dan breken zij bun belofte. Hun zelf
vertrouwen is geschokt. En na een
paar sigaretten ontstaat de gedachte
dat het toch allemaal niets helpt.
Beloof daarom niets. Zeg liever: "Ik
wil graag opbouden met roken" uw
eigen vrije keJl2:e Om pet te doen of
ruet. Vanuit dat siartpunt is bet
allemaal wat makketijker. Nog een
youdiger wordt het wanneer u begint
op de dag die het meest voor de hand
tigt: de eerste dag van het nieuwe jaar,
dedag wa,arop u uw goede voor
nemens in daden omzet.
In 12 dagen er van af
Als u. wilt stoppen met roken,
betekent een Herbexl2 dagen anti
rook kluir· e,enhele steun in de rug.
De kutir--:bestaat uiteen nauwkeurig
samengestelde· .reeks:kruidenextrac
ten, die .. te. zamen een kompleet
ontwenningssysteem vormen: drie
komponenten om de ketting van
gewoontebewegingen, die meestal in
jaren is opgebouwd, te doorbreken.
Meteen na het stoppen worden velen
onrustig, omdat allerlei routine
handetingen wegvaDen. De eerste
komponent - druppels in een flesje 
is bedoeld om de nerveuze rokers
drang weg te nemen. De tweede
komponent bestaatuit zuigtabletten,
die de pennanente behoefte aan
nicotine terugbrengen tot nul. Nico
tine breekt vitamines af, zodat
geregelde rokers aan bepaalde vita
mines een chronisch tekort bebben.
De derde komponent - capsules - is
bedoeld om het vitaminegehalte in
het lichaam weer op peil te brengen.
De capsules bevatten alle specifieke
vitamines die u in de ontwennings
periode nodig bebt. U gaat rich snel
beter voelen, waardoor uw zelfver
tnmwen toeneemt en uw wilskracht
wordt gesterkt.
Tot~lot nog een paar tips om u met
stoppen te helpen. Drink veel water,
karnemelk of vruchtensap - al
meteen vanaf het opstaan - maar
matig het gebruik van koffie en
alcohol. .Vermijd gekruid eten en
zware Il1aaltijden. &t veel rauwkost
en vers fruit. Zorg· voor een goede
nachtrust. ... Neem 's morgens en 's
avonds een wann bad of douche om
de bioedcircuilitie te stimuleren.
Eigenlijk is het heel simpel om
sukses te hebben. Als u het raken wilt
laten - en wie wil dat niet - begin dan
op niei.Iwjaarsdag. Binnen 12 dagen
ben t u er voorgoed van af.
Onderzoekbeeft aangetoond dat
70% van de deeluemers aan .een
Herbex kuur. daadwerkelijk is ge
stopt met roken. U drogist, apotheek,
uwkruiden- of refonp~pecialistweet
er alles van" 'C'C: .•.. .., •

Onlustgevoelens, nervosllelt, boofd
pijn, duizeligheid en verminderde
eetlust zijn ongemakken waar" yeel
rokers over kIagen. Andere bebben
last van een hinderlijke rokersboest
of van lelijke bruine vingers. Weer
anderen bebben slechts piju in de
beurs. Wist u dat een pakje per dag u
elke maand op meer dan honderd
gulden komt te staan?

De wezentijke gevolgen van roken
kunnen zeerernstig zijn. Denkt u
bijvoorbeeld aan de bij rokers
veelvnIdig voorkomeude vaatkram
pen, chronische bronchitus en "on
regelmatigheden in bet bartritme.
Dan hebben we het nog niet eens
over de zware tol die het roken
jaarlijks aan mensenlevens eist: aIleen
al in ons land 15.000 dodenper jaaL

Herinnert u zich, nog uw eerste
sigaret? U trok wit weg, ,u werd,
duizelig,; u begon te zweten en u

Scbade aan uw tichaam
Tabak bevat verschiUende cbemische
stoffen, de ene nog schadelijkerdan
de andere. Sommige zijn kankeiver
wekkend. Nicotine - de gevaarlijkste
van allemaal - kan zelfs het hele
zenuwstelsel aantasten. Bij de 'meeste
rakers ebt eerst vaak de vermoeid
heid weg door nicotine, om later in
veel sterkere mate terug te slaan.
Toch wordt het licbaam berooft van
de broodnodige neiging tot rusten. Er
wordt roofbouw gepleegd op de ge:
zondheid.. Eigenlijk aDe organen van
het lichaam worden door nicotine in
hun funktie ondermijnd. Hart,
bloedvaten, bloed en nieren hebben
er onder te lijden. .
Vitamines die het licbaam nodig
beeft, worden erdoor afgebrokeu.
Een .andere schadetijke stof. is
koolmotloxide, die het opnemen van
voldoeude zuurstof in het bloed
afremt.

Culinaire
gezelligheidstip .
AMEIDE -De Winter staatvoor de
deur.: Donkere, sombere.'eri' koude
dagen naderen en meer dan'in welk
seizoen ook wordt behagetijke warm
te en gezelligbeid tbuis gezo"bl.

Gezelligbeid kan men ook maken
b.v. door DOM Cafe te serveren.
Het recept luidt:

Scbenk 3 cl. Dom BenMictine tikeur
in een koffiebeker (of het origginele
DOM Cafe-glas), vul het tot de rand
met sterke verse koffie. en gameer dit
met een flinke dot slagroom. Strooi
er ter garnering wat cacaopoeder op.

Dom Benedictine, de warme krui
denlikeur uit Frankrijk, is verkrijg
baar bij de slijter.

Herinneringen
gevraagd
AMEIDE/TIENHOVEN - Een
van de eerste oorlogsbandetingen,
waar Ameide en Tienhoven in mei
1940 mee te maken kregen, waseen
bombardement van Dui1se vtiegtnI
gen in de buurt van slot Herlaar in
Tienboven. Over de toedracbt en de
gevolgen van deze. gebeurtenIs be
staat nog vrij veel ondnIdetijkbeid.

Macbel Haag uit Elst, die toen zelf
woona~htig was in Tienhoven, pro
beert, nu, e.eI1 en finder op een rijtje te
zetlen en daarheeft ze meergegevens
voor nodig. Daarom een oproep aan
u. Mocht u antwoord weten. op
vragen' als 'hoe'veel'vliegtuigen waren
bij het. bombardement betrokken',
'op welke datum en hoe laat yond de
aanval plaats', 'zijn er slacbtoffers
gevallen', dan wordt U ,veriocht deze
op te sturen naar: Machel Haag,
Valburgseweg 69, 6661 ET Elst.
AIle brieven worden' ,heantwoord en
de portokosten worden peromgaan,
de vergoed.

de kraan afkoelen en openen. U haalt
de bouten uit de pan en legt ze op een
verwannde schaal. Bij het braad
vacht voegt u nu de champignons en
de room en u laat het geheel op een
haag. vuur koken tot. de. saus .mooi
gebonden is. Tot slot de sausover de
hazebouten"schenken --err _garneren
met peterselie.' Serveren, 'l11et aard
appelpuree en. peren, in rode wijn
gestoofd.

Peren in rode wijn gestoofd
U hebt. nodig: 8 stoofperen, I fles
Beaujolais, 150 gram suiker, 10 gram
kaneel of kaneelstokje, I kruidnagel;
2 schijvensifulasappel, 2 schijven
citroen en 5 gram zwarte peper (niet
weglaten).

Bereiding
De peren schillen,;,maar niet door
snijden. Probeer het steeltje er aan te
houden. Zet de peren rechtop in het
dichte inzetbakje in de snelkookpan
en voeg aile ingredienten toe. Schenk
de wijn erbij tot de peren onder staan.
Deksel sImten. Tien minuten laten
koken. U kunt de peren zowel warm
als koud bij de hazeboutserveren. De
wijn die u overhoudt, is heerlijk aIs
wanne gltihwein~

Met dit [eeste/ijk menu hebt u sne/ de
smaak te pakken.
Vee! sukse~ en bon appeli!!



Onze zaak in M eerkerk wordt verbouwd. U kunt hiervan pro
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Deze verbouwlngs oprulmlng Meerkerk i

begint Op dpl"lderdag 13 dec. Toistraat, teI.01837-1401
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z,d"./service ~t.\.\J".'~,
6t.-~~"\,, \lOE .

"O()\l$Cy.~ ..' ....•. ." .....
. '.. . ..• Rinus de Grool

Prettig kerstfesst Hoeprnakersslraal, Arnaida
en Tel. 01836 -2573 .

gelukkig Gerril Willemse
nieuwjaar Nieuwslraal15, Arneide

Tel. 01836 .. 1228

Uw SRY melkman. dag~lijksbijU
aan huis met de bestemerken

.

•

•

•

•

DERUYTER
MEERKERK
01837·1315

BESTELWAGENVERHUUR

NU OOK VOOR VERHUUR
VAN 9 PERS. BUSJES!

Teve.ns hebbenwij ook
diverse vuurwerkpakketten.

Uiteraard is er ook nog een
heel groot en breed

assortiment aanwezig.

.

prettigeKerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

Bestellijsten kunt u vanaf
heden bij ons in de winkel

~........ ophalen.

DE BRUIN
Bazeldijk 69 - Meerkerk
Telefoon 01837 - 1243

HOUTHANDEL

Wenst aile clienten,
vrienden en bekenden

_A

L !'.\.
VUURWERKI

VERKOOP VANAF DONDERDAG 27 DECEMBER 1984

Ik wens u allen goede Kersl
dagen en een voorspoedig
nieuwjaar.
Elke. woensdagrnorgan zilling
in Meerkerk in 't Groene Kruis
gebouw.

Aan meteo van
STEUNZOLEN

Hazelaarlaan 5 - Arneide
Telefoon 01836 ~ 1595
Voor
ALGEHnE
VOETVERZORGING

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Strayers b.v..
LEXMOND

....~.........

nieuwe jaar

~~~~~~~~~~~~~~~

.~~~~~~~~~~..
Wij wensen u
fijne
feestdagen

en veer
voorspoed

in het

~ ' .

reus, Ria en Hendri wensen u
gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 1985

HERENKAPSALON

TEUS OVERGAAUW
Tolstraat 4 .. Meerkerk - Tel. 01837 .. 2683

PS.2 JANUARIIS ONZE WINKEl DE HELE OAG GESLOTENI

Wij wensen al onze clienten, familie,
vrienden en bekenden pretlige feest
dgen en een voorspoedig 1985,
en hopen u in het nieuwe jaar weer
van dienst te mogen zijn.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

T.van derGrijn Gzn.
en medewerkers

Fransestraat 1 - 4233 EC Arnelda ~ Tel. 01836 - 1353

~~~~~~~~~~~.

de.lnuffelflei
Dorpsplein 3 ... Meerkerk - Tel. 01837- 1700



Pararnasiebaan 4a- Arneide - Teleloon 1269

Wij wensen u goede feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

AANNEME~SBEDRIJF

ST.REEFKERKB.V.

NIEUW80UW
VERBOUW
ONDERHOUD
BOERDERIJBOUW

I

:.'

E.H.B.O. ald. Meerkerk

XIwenst aile ledenen donateurs
Prettige Kerstdctgen en Gelukkig Nieuwjaar

~ Muziekvereniging
~.

J "t~~e~t!~e~~~j
J Prettige Ke.rstdagen en een 1\
_ voorspoedig nieuwjaar ~

~.~~~~ 1.~ h ~.~~~

de Zodeslagen 7. 4233 GK AMEIDE
Telefoon 01838 • 2280

eneen
VOOrsp0E3dig Nieuwjaar

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

Voor mod.rn. flnanel.rlng .n aile ir.rz.k.rlng.n, do.t u .r go.d
aan 66n van d. ond.rataand. adr••••n t. b.ll.n.

J. het Lam
________ Achthoven 46a, LexrnoM, telefoon 01836 -1230

I

.

wenst allen prettige Kerstdagen en
vQorspoedig Nieuwjaar.

Fruit-, aier- en zuidvruchtanhandel
Prettige Kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar

G. C. Terlouw & In. B.V.

Brood- en Banketbakkerij

C. M. PELLIKAAN
J.W. van Puttestraat - Arnelde

B. L A K E R VEL D
Zouwendijk 5 - Tel. 01837 - 1466" Meerkerk

TABAK· SIGAREN· SIGARETTEN en
ROKERSBENODIGDHEDEN

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar toegewenst

Wij wensen u prettige Kerstdagen en eeh

GARAGEHAMOEN voorspoedig Nieuwjaar.
.

LEKDIJK 25 - TEL. 01836-1307 - AMEIDE

~
Plieger

* Me. CORMICK DEALER
Handwerken

Wij wensen u goede Kerstdagen Nieuwstraat 2 - Tel. 01836 - 2051,

* LANDBOUWWERKTUIGEN . en een voorspoedig Nieuwjaar. b.g.g. 1298. - Arneide.

* OPEL - CLAAS

Wij wensen U prettige feestdagen en een

voorspoedig nieuwjaar Gezegende Kerstdagen
..

.

Veilig VerkeerNederland
AFDELING MEERKERK e.o.

wenst aile leden en toekornstige leden

preUlg. k.",~~ag.n.ng.lukklg nl.uwjaar



Wij
wensen U
prettige
feestdagen
en hopen U
\Iolgend jaar
weer van
dienst te
zijn.

L1A EN
JAN v.d. PLAAT.

WOLSTRAAT 34
MEERKERK
TEL 01837 -1319

Kerkstraat 14 - Meerkerk - Telefoon 01837 - 1332

Dam 9 - Arnelde - Telefoon 01836 - 1395

KEURSLAGERIJ

H.d. VAN DldK EN ZN.

KEURSLAGERIJ

SIMON MUILWldK

van kalfsvlees. varkensvlees en rundvlees

FONDUE / GOURMET /.BARBEQUE
SPECIALITEITEN naar keuze.

RaLLADES

PRETTIGE KERSTOAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAARI

•

tS~UIC~IS 1111,1',ll
BEIINI MEl HEI KIEZEN

~w-.~

~BIJ DE KEIRSLIIER
I.

'GooJ

V feestdall"n bebbeR ,
.. ~... de """",odebet beste uitll"...\1\·

., bet \leSte.an alit it \lund.lees en
....'1 uitgele1en ".... e "ails""'''!Een . wr\<eRS- en

ze", RlOOI .ses aan lBlell
U.... SUo

....j.liteiten
.. z..eel S""·-. te

~ ,del bleden VIII de luiRlte biel
e~ beedii\dllldBn dot I op te noeRlen!
\dein is ORI ~e all;:Rlooite ....eard\

K01O\ U"'iIlen..~_-~.

---~
DE~ER
HELPT'N HANDJE

,~w·,

1T)p(ij-"h·ur
i

• ·a·'·······-n···I[~~i~'ii;: .. ~
,~L.<!JlU .t,i<D~li.i:l.i.ii11'?ri;t,

r n



~ boekhouding
"-.Ioonadministnltie
- balans
- tussentijdse overzichten-
- beiastingaangiften
- compulerverwerking

-
Wij wensen u preltige Kersldagen

en veel voorspoed in hel nieuwe jaar

ambachtsweg 6 4128 LC lexmond I tel. 03474-1330

aile transpOTten met open-en gesloten
vTachtauto's dooT geheel de benelux,
palletveTvoeT , veThuizingfln en opslag

Wii wensen u gezegende Kerstdagen
en een

uoorspoedig nieuwjaar

Zouwendijk 97. 4231 CC Meerkerk, tel. 01837 - 1718

Informeer eens,
wij hebben ook voor u een

passende bestelwagen.
Nu ook voor bestelwagenverhuur

prettige Kerstdagen en een voorspoeoig nieuwjaar

administratiekantoor

slagboom

A. DE KRUYK

Juwelier - horloger

Harry Mulder
Julianaslraal 16, Langerak. leI. 01843 - 1422
Voorslraal 21, Grool-Ammers, leI. 01842 - 1650

Ook in 1984 voor
aanleg - advies - ontwerp
en onderhoud van
tuinen.

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

De Geer 4 - 4233 HX Ameide - Tel. 01836 - 2378



r ,;

wensen u prettige feestdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar

Wij,
direktie en
medewerkers

van

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B.V.
HOGEWAARD 1 - AMEIDE - TEL. 01836 - 1544

Ook in het komende jaar
zijn wij weer graag voor u de:

specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

ASSURANTIE~ ENADIJI~~~.uFlEAU

DEN HARTOG B.V;
NEDERLANDSCHE
"MIDDENSTANDS
SPAARBANK

Prinsengracht 2 - 4233 EW Arneide - Telefoon 01836 - 1676

,,'t Kooitje"
terecht, maar . . . natuurlijk 66k voor een
sfeervbl, kant en klaar kerststuk.

TEVENS WENSEN WIJ U PRETTIGE
KERSTDAGEN EN VEEL VOORSPOED IN
HET NIEUWE JAAR.

Corrie Vallen, J.W. van Puttestraat 77, Arneide, tel. 01836 - 1868

.~l:},~l:},~JVrNt:Wl:},~l:},~l:},~/Vf*I:aiI:ail:},~

Voor aile benodigdhedenomzelf uw
kerststukje te. maken kunt u bij

~~.. ~~~~~«~J4.:~~~ ...
Wij wensen U prettige feestdagen
en een voorspoeqig.1985

ADM INISTRATI EKANTOOR

P. JOH.DEN HARTOG B.V.

..

..,

A.ZIJDERVELD

Telefoon 01843 - 1369
LANGERAK

D.L. Verhoefb.v.

wenst u prettige Kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

wensen"u

medewerkers(sters)

Wij en ook al on~e

. . .:.• ':.::-:'.,'_::",', Prettige, Kerstda~'en'

RENZO LANDI. voorsPo:~i~e;ieuwiaar
&I.I.:U.~,AUTOGASAPP.ARA"'IJUR

inalleopzichten vOorspoedig Nieuwjaar.

prettige Kerstdagen en een

Op LPG rijden, maar dan wei van elm topmerk.
RENZO LANDI,autogasapparatuur.
Over de voordelen van LPG-rijden willen wij niet
ingaan, dat is alvoldoende bekend.
Wij bouwen installaties van dit rnerk vakkundig"in; "
Vraag vrijbllj"el1d inlichtil1genbij

I Aannemings- en verhuuroedrijf

ERKEND LPG
INBOUWSTATloN

AUTOMoBIELBEDRIJF Lake.velll 12 • 14, 4128 L.J Lexmond
Telefoon 03474·1459. ""

~"

:2 januarizljn" wijgesl6teh.

~.

~.

.,
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~~.~.b~4\\;\\~'-:~*.!lll'".
B.V.Ameide's
lObdgi~ters

,bedrijf',t
.' .. _-v; 'C;

Tel. 01836'~ 1649 / 01836- 1243

ZATERDAG's GESLOTEN ..

RESTAURATIE
RENOVATIE .•... . .'
NIEUWBOUW\<\ .: i

.DAkBEDEKKING, LOOD,ZINK-EN
KOPERWERK . ..... .•..... ...•• ·.....·..i
GASVERWARMINGS-APPARATEN
SANITAIRE ARTIKELEN

Wij wensen u prettige Kerstdagen~neen
voorspoedig nieuwjaar '

~.

timmerfabriek
vliethoven
Andre van Vliet

Leveringsprogramma:
KOZIJNEN - TRAPPEN - DEUREN - RENOVATIE

TAXIBEDRIJF
.'

J. HAARS
Hazelaarlaan 34 .. Ameide - Tel. 01836 - 1375
WijINensen u goedeKerstdagen en veel voorspoed in het
nieuwe jaar. '. . ...' .'.... : *~~

~~~~~~~~~~ ..

* Verhuur van VW-busjes
* Gezelschappen.* Ziekenvervoer

* Trouw-rijden .
* Taxi en verhuur* Speciaal rolstoel-vervoer

§CHII,.QER & GLASBEDRIJF

Tevens hopen wij u ook weer in het nieuwe jaar •
van dienst te zijn. •. .

..
>

GOEDE KERSTDAGEN EN EEN GEZEGEND
NIEUWJAAR.

.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. ~

Wijwensen al onze clienten en toekomstige
clienten, vrienden en bekenden

PRETIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG
1985 TOE

O~.'. KINDT
(v/h B. den Ottelander)

BAZELDIJK 15b - TEL. 01637 .. 1295 .. Meerkerk ,
. .

.)'.. " .. '''0 .' '0', '. ',_. -',', ... __ ,,,,:.,_ _';,',' ',""''''' ,<- , ," -

.~~~~.~.~.. ~.. ~.. ~.~~~~-

• Nu volop uitgeselekteerde KERSTBOMEN
• met of zonder kluit .

• KERSTSTUKJESkant en klaar van een
• aardigheidje tot zeer exclusief

.Allematerialen o.a. kaarsen, hyacinten, ..
• groen, pepers, ijslands mos; ook los te koop
• voor de doe-het-zelver.
• KERSTSTERRENsuperkwaliteit, uiterst
• voordelig in verschillende soorten en'
• prijsklassen.

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

J.V.Z8l1dW1Jk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 .. 1309..

Wij wensen u prettige
Kerstdagen en veel

voorspoedin het nieuwe
jaar!

Uwadres voor:
* DiElrvoeders * Kattebakvulling

* Turfmolm .. Houtvezel * Tuincompost
* Kunstmest voor gazon of tuin*Gewasbeschermingsmiddelen
* onkruidbestrijdingsmiddelen

* L~ndbouwplastics

* Veevoeders in aile soorten
* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
* Landbouwzout voor gladheidsbestrijding

Wij wensen U prettige Kerstdagen en een gelukkig
Nieuwjaar.

EVENEENS VOORAL UWSLlJP\VERKI

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

. " .'
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Horizontaal:
I. WiriterStJ~"!;l);lag
6. Wintervoertuig

13. met lampjesverliehte boom
20, kerstmaand
27.godsdienst
29, hetzelfde (Lat. afk)
30. afbreker
32. korte beweging
33. tam
34. brede sjaal
35. landbouwwerktuig
37. noot
38. gevangenis
39. bovenste top
41. plant
42 bescbeidenheid
44. langspeelplaat
45. waterdier
46. strik
48. verzameling schepen
SO. driedelig gebed
53. heilige
54. rivier in Friesland
55. titel
56.. omroepvereniging
57. noot
58. ivoor
59. ik (Lat.)
60. onbeduidend persoon
62. op voorwaarde dat
64.. inhoudsmaat
65. Christelijk feest
69. krankzinnig
70.wiel

~71. oude maat
72. schoonmaakartikel
73. hevig
74. herfstbloem
75. kerkdorp
SO. verlof rond de Kerst
91. kleurstof
96. winters sportartikel
101. binnen
102. onder andere

103. en dergelijke
105. gewapend geleide
106. typische decemberplant
108. schaapkameel
109. karant
110. groot exemplaar
112. voorzetsel
113. grappen maker
115. dakbedekking
116. boven
118. getal
120. omroepvereniging
122. lied ter ere van Christus' geboorte
125. metalen afvalpot
128. noot
130. te voetverplaatsen
134. aanvankelijk .
137. pers. vnw.
138. nachtvogel
140. ambtshalve (Lat. afk.)
141. bandvormig weefsel
143. heden
144. godin v.d. dagerand
145. pers vnw.
146. gym-toestel
147. soort hagedis
148. ster van Bethlehem
149. is het 25 en 26 december

\ I::: /

Verticaal:
I. deelnemer
2. bijwoord
3. roem

4. lekkernij
5. pers. vnw.
6. tandloos zoogdier
7. geestelijk leider
8. door water omgeven land
9. heilige

10. ruimte van tijd, duur
II. soort struisvogel
12. boom
13. tovenares, heks
14. heldendicht
15. kier
16. senior
17. groot, uitgebreid
18. bejaard
19. in orde
20. deel v.d. week
21. maanstand
22. boom
23. meterton (ilfk.)
24. buikzwam
25. Bijb. figuur
26. keukengerei
28. uitgestrekt
31.vracht~
33. gomhars ~

36. royaal
40. luchtvaart mij.
42. deel v.h. gelaat
43. oevergewas
44. eer
47. salu'tum plu'rimam dicit (afk.)
49. laatst genoemd (afk.)
51. heden
52. bolgewas
56. wandversiering
57. snijwerktuig
61. voorzetsel
63. stoomschip (afk.)
64. met name (afk.)
65. 'kanon (afk.)
66. sosiete des nations (ilfk.)
67. en andere
68. voorzetsel
75. reptiel

76. ingang
77. kledingstuk
78. keukengerei
79. ondeskundige
81. maanstand
82. waddeneiland
83. rap
84. televisie
85. ploegsnede
86. als onder (afk.)
87. deel v.h, gelaat
88. bars
89. pers. vnw.
90. verharde huid
91. god van het plantenrijk
92. zie 23 verticaal
93. half vloeibare stof
94.omroepve#iging
95. boek
97. inhoudsmaat
98.rivier in Brabant
99. slotwoord

100. hoeveelheid
104. werpanker
107. rioot
III. lust; zin
114. paling
116. of dergelijke
117. boomvrucht
119. g1azen vat
121. zwaardvis
123. dun, mager
124. stel
126. voor
127. deel v.h. hoofd
129. loot
131. gril
132. vrij
133. Europeaan
135. stoomschip
136. motor-races in Assen
139. binnen
141. mil. rang
142. voorzetsel
145. noot



Wij wensen u
prettige kerstdagen en een
voorspoedig 1985
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De lilvervlool "aartnog steeds!
Als je 15 jaar bent en nog geen21 jaar, kun je aan boord stappen.
Je krijgt een goede rente en nog

1()%EXTRA PREMIEOVER f 48()...
per jaar.
Als je voor 31 december begint scheelt het een jaar dat je eerderpremie krijgt.

Voor die al varen: Heb je de f 480,- in 1984 al volgemaakt?
Het kan nog!

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EENGELUKKIG NIEUWJAARI

MEERKERK
HOORNAAR
GROOT·AMMERS
AMEIDE



DE WAARDIN OORLOGSTlJD 2
de. Alblasse.rwaard tusse.n 1940 e.n 1945
door A. Korpel

•
90

voorspoedig

wenst iedere

nieuwjaar toe

ingezetene een

Het bestuur

en leden van de

E.N.B.O. Afdelii1g

Ameide en Tienhoven

Ons voomemen
in 1985

175 pagina's en tal van fotd's

In september 1944 is er in de Waard haast geen mens
meer, die niet de gevolgen van de Duitse oorlogs
voering ondervindt. Juist in deze maand schakelen zich
de gebeurtenissen aaneen: Dolle Dinsdag, Operatie
Market Garden, de Spoorwegstaking.
De gevolgen van deze akties vinden ook hun weerslag in
de Waard.

65 - Ameide - TelefoonJ,w.

DOE-HET-ZELF ttl lJ}erwinkeltje"

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

Fransestraat 23 - Ameide

Telefoon 01836 - 1239

Alles voor
GOURMET
FONDUE
GRILSPIES
EN DERGEUJKE
OP SCHAAL
MAAR IN EIDEN
SMAAK
KLAARGEMAAKT

U KENT TOCH
ONS KIP EN
KALKOEN
ASSORTIMENT:

Rollades
poken
filet
vleugels~~~~
kiplevertjes
kalkoen dijen



Telefoorl 01837'1434 - Meerkerk

1~5
per pakJe

eneen

A. van Noortstraat 1 Kaatshe
uvel

Telefoon04167 - 75006

20sappige
SINA~APPElS

W~~RDEBON
IJ kaasaank

~~~STBOT£R
P kJes perklant

.... 2.kilo

. ··MAHDARIJMEN
±40StukS

1~0

1.
1.-

LETOP
Schoenen voor fabrieksprijzen.

ledere zaterdag op demarkt in Ameide,
Meerkerk en Nieuwpoort.

NU oak elke vrijdagmorgen in Lexmo
nd

,
met natuurlijk zeer specialeprijZeni.

SCHOENHANDEL

J. Kemmeren

KERSTAAN81EDING

Hele kilo
SPRUITEN
2 WITTE KOOL
2 kilo UIEN

GROENTE- EN FRUITHANDEL

Wij wensenu

Prettige K
gelukk' ~rstdagenIg meu '
VISHANDEl wJaar
PETEA
SPAKEN~OU~~AA

Peter-Mar"
Tin . Ie
W

..y, I:\',llemien
IJmpJe '

250 gram KERSTKRANS ··4·50
DE HEER Roombo

ter
•

ECMU CMOCOLADE KERSVERSE KWAUTEITU
KRAN$JES . 3804,50 NU. LET OP DE SPECIALE
HET .. KOEK·::::~DINGEN \

5 N 0 E P P AR AD IJ 5
ElKEZATfRDK VOO,de ~~MORGff4

AASSOORTEN

Bart en Jo Barten
Anke .en Theo

De bakkersen

medewerkers

van Alting

wensen u allen

prettige Kerstdagen
en een .

voorspoedig 1985

Prettig Kerstfeest en
gelukkig Nieuwjaar

Voor een goede

gebruikte auto·
~..m.et Bovag-garantie. naar

DIRECTIE e PTRANSPORT~E;:'~~NEEL vAN

~:p~e~e~~?Ome ~n Zn.
Groupagevervoer gen-Op- en Overslag

de Griend 2 - 4 - Amt,.dI e - Tel. 01836-1341'1258

wenst allen
prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar



_.;~~~/. '0.,~~{l~~/z-
-- ---:>~ ~~~~.~:--il,t-" •. :,,~·cl.i~ ~l~"'-

~ -".-::_ $ " 'eo-
------.:~." '

~ 4lotJ-U? ~ 1/fYtrn
Rand Kerst is de natuur vaak bedekt door een sneeuwkleed en dan is de
sneeuwnatuur in de morgen op z'n. maoist., Als jedanals buitenman'
met de meetploeg depolder tntrekt, dan is het witte kleed nog ongerept,
rein ena/les glansten schittert in een sprookjespracht. Het is also! de
paden en sloten bedekt zijn met he! zuiverste dons, dat daar gespreid is
met toverhanden, die in de geheirnzinnige nachtarbeid heel he! aardrijk
in hoogtijgewaad hebben gestoken, want ondanks de kim die we vaak
hebben Ie doorstaan. . moDi is de'sneeuw in de morgenuren. En. dan
die knotwilgenrij in de verte gelijkend op een reusachtigbed wilte
chrysanten . ...
Hier zelten we,voor,vcJndaag de meet/ijn op. en dan voigt de schending
der maagdelfjke. wftheid.De ,meetploeg in Iaarzen en winterjassen
gestoken benen',de witte sneeuwmaSsa aan jlarden, en spoedig ,zien we
in de verte ook al depekelwagen vande rijkswaterstaatzijn,m06rdend~

inhoud op de wegen uitspuwen en met het leven van elke dag, het
leven dat wordt yoortgestuwd in destrijd om het bestaan en bezit,
verdwijnt de bekoorlijkheid van he! witte wonder_
Dan zien we ook de schoo!Nugd, vroeger dan gewoonlijk, aan komen
rennen. Ze hebben Kerstvakantie en de sneeuw heejt hunkennelijk
vroeg op het pad gebracht ',;' ; . de snreilw is v,o()rhun een dol vermaak!
Pats, pats"pats! Daar zlen'we·deeerste ballen aluiteenspatten!
Gelukkig zijn we. 'nbee!jeuit (je buurt je kan nooit weten we
zfjn allemaaljong geweest", en het w~ altfjd'n pret en,nog,'n grotere
kunst om ie"!and precies zo'nkeiharde knol in z'n nek te lqnceren!
Maar we, hOltfden niet pang te zijn, want' een grote dichtgevroren plas
remde hun verdere behoeften, Om nog een balletje op te gooien, af En
terwijl we druk met de meting bezig zijn, konden we ze al horen ....
"Wegaan naar de plqs . ... gammeltje trappen! Wie gaat er mee
jongensr -
"Ik-ik-ik", fluit het uit verschillende kelen Wij van onze kant vonde~
het maar een riskante 'zaak, en deden dan ook ons best om tijdens de
meting de jolige en sneeuwvechtlustige jeugd in de gate/) te houden
Ravottend, glijden(j e~ ballend krioelt de jongensgroep op de plas af
"Wie dwft er op", roept een van de grootste_ "Ik niet", roept Bartje, 'n
mager ventje ineen rajeligjasje. "Hoezo", smaaltde aanvoerc!er . ...,
daar heije die bange stinkerd weer"_
"Nee ik ga niet, me moeder hebnpgzo, gezeid; .."."
"A~ jealles, d?e wat je m()ederzeit;.' ken jebeter in' eenkissiekruipe.
Kom nou, ,w~esnietzo'n vervelende knul . .. motjealles ~eer. verpeste?"
Maar Hartje gafnog steeds niet toe_ Toen zagen we (jat de grootste /lem
naar de plas trok. enrnet,cfe, woorden; ':ie bent zeker iJang voor'n paar
nalle poten", werd &r~je op het tis gezet. Van de eerste stop ,nog waf
geschrokken; en nog rood van het ui~iouwen'gaat 'Hartje' dan 'n paar

..
stappenverder. Ze dansenen springen en dan deelt de aanvoerder mede
dat het ijs zo dik is als een plank, en zoals altijd als er een schaap over
dedarrz is .... In een langr rti, de armen over eikanders schouders, gaan
ze metzware massa-stopover het ijs." Een-fwee-:een-twee!
Het ijskraakte tot dat het hier en daar begon te barsten, en dan houjeje
hart toch wei even vast .. '.. It'at 'n stelle(je waaghalzen! Op.enige a/stand
konden we met de kijker duidelijk een grote gleu/ waarnemen en die
natuur/ijk nog eens extrabedreund werd en hel duurde,niet lang o/'n
tweede gleu/ kronkelt onder hun voeten Hartje geeft een schreeuw,
maarz'n geluid smoort in de schelle juichkreten. "Nou wordt 't ie pas
jtjn"! - roepen enkele heethoo/den, "Nou gaan we golleve"! Het gaat
steeds harder en zwaarder met het hollen van, de .ene naar de andere
kant. En dan gebeurt he{< .... de schots scheurt in tweeen .... in 'n
seconde is het gebeurt, dan ___ het ijs begeeft heten de hele troep zakt
weg in de, als bij to"erslag geslagen watermuil_ Op het gegil en
geschreeuw komen we '·aa,nstormen.Het is slechts 'n goeie honderd
meter, maar de afttand lijkt nu wei een eeuwigheid!
'n Pflar jalons worden toegestoken, maar blijken tekori'te iijn. Intussen
is het in het gat 'n wanhopiggrijpen en spartele~ gewprden, met telkel)S
ajbrokkelen van het ijs, waardoorde toestand steeds gevaarlijker
wordt.. De meeste belhameis weten zich uiteindelijk zwemmende te
redden en door snel in de plas te springen kunnen we dan ook de rest
van verdrinkingsdood redden De diepte bleek nogal mee te vallen We
stonden tot onze middel in deplas.Danhoren we de a{mvoerder plots
akelig en scheurend krijsen, "Bartje, Bartje, waar is Hartje?"
In dodelijke schrik staren we elkaar aan De jongens bestormen
elkancier met, wi(de vragen." Dan spr!ngen we blik~emsnel }tJeer in ,hft
ijskoutje water .. . ~ tas/en,:.-duikenen'beuken hetDvfrige'ijs kapot om
verderte zoeken . . ;.:vrurhteloos.:"
Plotshebben we hemin de gaten,verdera/als ",e zothten _, _zijn hanqje
steekt ~et onder.een drijvende schots uit _. ___het beweegt! We pakken
hem bfet en. brengen hem op het droge; Hijbliift raerloos liggen __ ,_
Mondop mond adernhaling heeft sukses er komt weer leven in het
roerloos lichaampje vanBartje, '~0!i:even blijfthijliggen, met de
ha/)djes gevpuwen, als in een gebedje, en dan kolkt een grote massa
moddqwater uit zijn mond "Hij leeft! Hij leeft!" We konden het wei
uitschreeuwen met tranenin de ogen .. ;. !
We wikkelden hem in een dikke winterjas van ons en brachten hem
thuii( , .•..... . .......•. .. . ..
En in Bartjes ouderlijk huis was op datzelJde ogenblik de moeder bezig
methet klaatzetten van het Ketstkribbetje· voor een Kersiffest dat
ze noait zal vergeten ... " en BarOe ook niet ... ;

Machel Haag_

Rode Kruis:

9 mi/joen dp weg mar Afrika
DEN HAAG - Het Nederlandse.~odeKruisdeelt mee dat in overleg
met het Internationale Rode Kruis te Geneve een kompleet hulp
programma beslaande uiteen tienlal zendingen t_b_v; de. droogte
slachtoffers ter waardeva'1. in tot",,1 f 9.540.000'- isvastgesteid.peze
levensreddende hulpzendingen.· zuUen .... merend,*1s •. viiiir.· .Kerst .•.~n
uiterUjk begin jan~ op hun pla~ts van bestemming zijn. Voor
ontvangst en distn1>utie staat. het Intemationale RodeKrui~ garant.

De zendingen gean naar Ethiopie if 2_700_000,-), Kenya if 800_000,-),
Mozambique if 500-1100,-), Soedan if 1390_000, inclusief twee eerdere
vluchten), Tanzania if 450_000,-), Kaap Verde if 75_000,-), Tsjaad
if 575_000,-), Mali if L825_000,-), Mauretanie if 1.000,000,-) en
Marakkoif 225-1100,-), en bestaan uit specifiek voor die.landen geschlkt
voedsel.Daarnaast. gaan een ... aantal grate .partijendekens:;e~l ",aar
nodig, transportmiddelen mee_ Het Rode Kruis heef! hienneeaan zijn
deel v_d_ Een voor Afrika opbrengst een bestemmirig gegeven_
Een deel van de genoemde 9 miljoen gulden is bestemd als bijdrage Voor
het lokale transport van de goederen_
Voor elk van de tien landen geld! n_Ldat wegvervoer niet aileen
ontzettend be!angrijkmaar oak uiterst moeilijR en kostbaaris_

. Illeen aantal .. gevaMen is I"kaal transport. per chartervliegtuig of
ijelicopter essenueel om dedroogtesladltojf~rssneltekunnen bereiken,

Ujtslag verloting
Drufuband 'Ameide'

De pr@m zijn gevallen op de
volge,u!~:ll~mmers:

2126:J 300,-; 1193: 1 200,-; 264:
I IOQ'~; 2174: / 50,-; 1933: / 50,-;

. 1414:125,-; 394:/25,-; 2169:/25,-;
287:125,-_

Ieder die· van ons loten hee/t ge
kocht wordl vanaf deze plaats
hartelijkbedankt_

Het bestuur_

ROnlmelmarkt te
Ameide
AMEIDI';- Op D.V. II mei 1985
organi!ltlert de Jeugdraad van de
Ned. H'e.rv. Kerk te Ameide en Tien
'.hoveu,,!~e~'eenrommelmarkt/b~zar,

.ditmaaLonder het thema • Jeugd en
E\'IIIIIi!Iisatle",

Reeds nu wordt u in de gelegenheid
gesteld om dingen welke u zelf niet
langer kunt opslaan door de Markt
kommissie te laten albalen_
Belt u 01836 - 1477, een afspraak
wordt dan gemaakt_

Draaiavond
V.V. Ameide

AMEIDE- VoetlJalver. Ameide
houdt zaterdag 22 decem,,!,~ weer

. haar jaarUjkse draaiavond,lli t~gen

stelli'1g tot het vorig jaar ishijdeze
keer in de WapenZli81 vall caf'e
restaurant 'Het Wapen,van.Ameide'
georganiseerd,.,:",'
Vanaf drie uur '8 middags 7..a1 er weer
veel bout worden verloot viahet rad
van avontuur.Daamaast· is ervolop
gelegenheid om te grabbelen, te
sjoelen en te schieten.Deopbrengst is
ook dit jaar weer bestemd voor de
kas van de voetblUvereniging.



Verlichting!

VOOR DE KERSTBOOM: ..' ....

35 1~5
KE8STBOOMLAMPJES op snoer .

TEVENS VINDT U .BIJ ONS:

...." Elektrische huishoudelijke l'iIJIJaraten
Langspeelplaten
Cassettebandjes (bespeeld en onbeSpeel?)

Elektrotechhlsche installatiematenalen
.(los per stuk p/m)

; ESSo flessen gas dealer

SERVICE D.I't'l.V.SEI't'lAFOON
VERBINDING .

Zouwendijk 32"34 Meerkerk, tel. 01837-2449
Paramasiebaan 2, Ameide, leI. 01836-1458

ElEKTRO-TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

metdeskundig advies van onze energie-econoom:

In onzellitbreiding van 120 m 2 vindl u eenenorrne
kolleklievan: .

HANGLAMfJEN
PLAFONIERS
SPOTS
BUITENVERLICHTING
STAANDE LAMPEN
Op onte 1e verdieping:

VLOERLAMPEN/KAfJfJEN

r~~
W~C£)aJlll/j/jITl(D

.

Wij wensen U Prettige feestdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar

CteteeReldame{
DAM 6,4233EB AMEIDE TELEFOON 01836 .. 1229

~~~~~-t(~«-!.€:~~-!.€:-tt(«-tt(-!,€:~~~-!,€:-tt(<<-tt(-!.€:<<~~ ..
Wij danken u alleh VOOI" hefgenotel1 vertrouwen eh de ptettige kontakten
in het afgelopen jaar.
Ook in 1985 houden wij ons beleefd aanbe"olen voor al uw opdrachtel1.

In verbandmet de jaarlijkse inventarisatie, vanaf heden:

van 1ftO;-

EXTRIl.1(1AIILlrElr
KAMERBREEDTAPIJT

300/0<WOl Keuze uit beige of blauw

109/0 NYLON
WIJ WENSEN UnVENS TOE GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1985

streefkerk bv TEXTIEUfANDEL EN INTERIEURVERlOIiGING

Fransestraat7 ~ AMEIDE - Telefoon b183El-1212



De. ", hfer , Domburg uit Streejkerk mei
de door, hem behaalde trofee voor het
kampioenschap ,met de', vijf ,beste
vogels. H(j wist 446 punten te behalen.

De: heerH.:Weeda uil·.·nenhoven:'met
de door hem 'behaalde trofee.
()ok hij, wist met zijn 5 beste. vogels 446
punten in de woehl te:slepen. Het leuke.
is, ills je de heM dag' bij de kearing helpt
en het zo druk,hebt dat je toch nog
verrast wordt met zulk een pr(js. Het,
niet weten en later toch te horendat her
ge[ukt is.
Z(jndo(;hterdie waf haar liejhebbe~

rijen be/reft in de voetsporen van haar
vader gaat vond het maar waf fijn de
trafee beet Ie mogen houden en zulk
een leermeester Ie hebben.

Ziiterdag 24november, om half tien
werd dete goed bezochte en daar
door ook goed' geslaagde tentoon
stelling besloten met een woord van
ciank aan alle bezoekers en degenen
dj¢ hadden. meegewerkt aan. het
Welslagen van dit kleurrijk vogel
evenement.
De vogels konden· weer terilg· naar
Ilug',·vertrouwde: voilliereen nacht
hog', am daar· de belevenissen van de
laatste dagen nog eens te overdenken.
Een bak met vers en helder waswater
werd door hen zeer op prijs gesteld.
Het was .een mooie tentoonstelling
met', goede resultateil,'een goede
bel~ngstelling en een heel gezellige
sfeer.

Van de verloting is een prijs nog niet
~fgebaald, n.l. een kooi met een
kinarie. Hij wacht nog steeds op zijn

, nieuwe baas.
Wil degene met lotnummer 662 rood
zlch melden bij penningmeester J. de
Groot, Meidoomlaan 35, Ameide,
tel. 01836 - 1740.
Een. kooi. met een g?ed zingende
kanarie wordt dan alsllog aan hem of
haar uitge(~ikt.

Een'overzichr'van'de tentaons/elling.

Tropische duiven:
T.P. van Bruchem, diamantduif, Ie
prijs met 89 punten.

Stammen:
4 gelijk gekleurde vogels A.J.
Oomburg, Ie prijs met 356 punten.

Na het opnoemen van deze ennog 26
andere prijzen zei de voorzitter dat er
mee en 'tegenvallers zouden' zijn.
Degenen voor" wie het mee viel
kregen te horen zo door te gaan op de
ingeslagen weg. Voor hen die een
tegenvaller kregen 'te inkasseren
klonk de goede raad in de leer te gaan
bij demeer suksesvolle Ieden.

Dit jaar voor het eerst werd er
gestreden om een kampioenschap
waarbij de 5 hoogst geklasseerde
vogels'van elke inzender bij elkaar
werden opgeteld. Degene die dat wist
te behalen zoud e groolste beker in
ontvangst mogen nemen. Dit zelfde
geld! aok voor de jeugdleden, maar
die worden iets lichter beoordeeld en
behoevenmaar de'punten van' 3
vogels bij elkaar te teUen om
jeugdkampioen te worden.
pe,:,' voorzitter verzoekt de heren
Oolllburg en Weeda even bij hem te
kornen. Deze 2 heren behaalden
beide meLhun vijfbeste vogels het
hoogst aahlaI punten, n.1.446.
Beiqel't werden ze uitgeroepen tot
tentoonstellings kampioen.

Tentoonstellingskampioen bij jeugd
werd B. de Kruik met 262 punten.

De voorzitter feliciteerd aile prijs
winnaars en,sIuit daar 'de 'prijsuit
reiking mee ,af. Tevensverklaart bij
de tentoollstelling voorgeopend.
Dan gaan de' deuren open voar het
publiek. Vrijdagavond en ·(mk de
volgende. zaterdagwordt het . een
geweldig gezeIlige drukte in 'Het
Spant".
Naast het bezichtigen van een mooie
kollektie vogeIs kan men meedoen
aan een verloting met vele leuke
prijzen.
De penningmeester H. de Groot
spant",zich- dan' ook".in om',"zoveel
mogelijk geld bijeen te krijgen om de
hoge onkosten tedekken. De be
stuursleden van Bruchem en de Jong
verlenen hierbij hun hand en span
diensten.",,'De" kooien met' vogels,
taarten en krentebroden vinden dan
ook gretig aftrek

De jeugdleden Bouwmeester,Uitten
bogaard en Verheij makenzich
tijdens de tentoonstelling verdienste
lijk[l1et.deverkoopvan Ioten van de
perebomen. 12 x wisten ze het
pupliek. zote •b~werken dat ze hun
boom als uitverkocht konden mel
den;Eigen kweek k1eurkanaries:

H. Weeda, kampioen met 91 punten.
AA T ukker, Ie prijs met 90 punten.
H. Weeda, Ie prijs met 90 punten; .'
A. Vuurens, Ie prijs met 90 punten>
A.J. Domburg, Ie prijs met 90
punten.

Eigenkweek postuurkanaries:
K. de Wit, kampioen met 89 punten.

Bastaarden, Europese vogel x kana
rie:
O. Vuurens, kanarie x sijs, kampioen
met 89 punten.

Eigen kweek tropischevogels:
C.W. Broekman, edelzanger, kalll
piaen met 90 punten;

Eigen kweek grasparkieten:
A. Verheij, kalllpioen met88 punten.

Eigen kweek grote parkieten:
J.O. Diepenhorst, kakariki, kam
pioen met 89 punten.

Dan voigt de prijsuitreiking. Maar
liefst 38 vogels behaalde een hoog
aantal punten en kwamen daardoor
in",:aapmerking "voor ~en '. ,.. 1Jeker
standaard of medaille. Het zou,ie ve;
y()eren deze allemaal te vermelden
rnaar de, belangrijkste latenwe hier
Volgen.

AMEIDE - Op vrijdag 2 november bield bovengenoemde vereniging baar
laalste vergadering, voorafgaande aan baar 2ge tentoonstelling. Een vlot
verlopende vergadering,wllar aile vQorbereidingen die nodig zijn voor 20'0

evenement nog even op een rijtje gezet werden.
In de pauze kregen de leden de gelegenbeid om bun inscbrijfformulieren in te
leveren. Na telling bleek dat lDaar liefst 332 vogels zoudenworden ingestuurd.
Een boge score, want de Ialltste jaren waren het er altijd zo'n lOOlllinder. Dit
vindt zijn oorzaak in een toenemend aantal leden tot 37. Deze feiten lorgden
voor een optimitische stemming. bij het bestuur en de leden.
i'la,de pauze werden de werkzaamhedenverdeeld, nog enkelegerezenvrageri
beantwoord en sloot voorzitter Verheij de vergadering met de wens dat we met
elkander een lijne tentoonstelling tegemoet louden gaan. Sekretaris Vreuls
kon oaar huis met- een dik_pak ,administratieve, werkzaamheden,: Aan hem ,is
het te danken dat aile voorbereidingen op administratief gebied er voor zorgen
dat alles een vlot verloop beeft.

DoIlderdag 22 november om half 2 werden nog wat bedankjes rond-
was' een ploeg van 8mensen gedeeI(f aan degene~die"zich ver-
aanwezig bij 'Het Spant' om de zaak dienstelijk hadden gemaakt om tot
op te bouwen. 332 kooien moesten dit .rnooie'resultaat te kamen: Samen
netjes gerangschikt een plaats krijgen zijn we in staat om tot iets goeds te
in de toneelzaal. Al die kooien komen,
moesten ,'s avonds om 7 uur op hun
plaats staan,' voorzien van zaod, voet
en water. Daarnawerden de vogels,
opgekooid, keurig gerangschikt naar
soort en kleur. Om 10 uur die avond
was, de zaal omgetoverd in een waar
vogelparadijs. DeroIldkijkendele
den deden' 'hierendaar ,e:en,voor~

zichtige voorspelling welke vogels
hoog in de punten zouden komen.,
Vrijdag 23 november om 9 uur in de
morgen Waren de 4 keurmeesters,de
heren Mathijsse ell Van Niel voorde
kanaries,~e heer yan"Diest,voor de
tropen ell de 'heer ,Lallgenberg voor
de parkieten, gearriveerd.
Ook een ze~talleden war~n terplekke
om de keurmeesters te helpen met
vogels voordragen en weer op, hun
plaals brengen.
Keurmeesters hebben de gewoonte
om als een groep vogels gekeurd is de .
keurbriefjes door te gevenaan de
aanwezige 'bestuursleden om ~eze te '
kontroleren en te' verwerken voorde
katalogus. Van vogels met de
hoogste punten worden deze briefjes
echter achter gehouden. Oorzaak
hiervan is om aan het einde' van de
keuring. uit. de beste vogels ••. de
kampioenen aan te wijzen, rekening
houdend in welke klas de vogel is
ondergebracht. Oat kan in de eigen
kweek-klasse, oveIjarige eigen
kweek-klasse, en open klasse, welke
bestaat uit meestal gekochte vogels.
Het spreekt vanzelf dat een eigen
kweek-vogel hoger gewaardeerd
dient te worden. Oat is dan ook de
opzet van deze liefhebberij, zelf een
zo mooi en gezond,mogelijkevogel
kweken. Oat daaraan een heel,
korrekte en, goede verzorging ,'. aan
vooraf gaat behoef! geen betoog,
Als de keuring zijn. elnde' nadeIt
wordt het een drukte van belang om
aUe lijsten te . verwerken om de
katalogus weer op tijd, bij.de
opening, klaar te hebben. Oat lukte
dit jaar weer voortreffelijk, ohdanks
het hoge aantal inschrijvingei1.
Om precies 10 over half zevenkteeg
de voorzitter het eerste, exemplaar
van zlin sekretaris aangeboden.
Toen kon ook de lijstmet prijs
winnaars samengesteld worden,
welks uitreiking om zeven uur zou
plaats hebben.
Wat later dan de bedoeling was kon
voorzitter Verheij de aanwezige leden
met hun dames welkom heten. leder
was nieuwsgierig naar de behaalde
resultaten maar de spanning werd er
nog even ingehouden want eerst

2ge tentoonstelling Vogelveremging 'Ons Genoegen"

Een groot sukses



SCHILDER & GLASBEDRIJF

O.A. KINDT

P.A. VAN ZWEDEN B.V.

en

Prettige
feestdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar
wensen u:

Hans Blok
Ceesvan Hees
Gerrit 't Lam
Gilles Langerak
Jan van Oort
Wim Oskam
Gerrit denOudsten

, Wijnand Verkerk
Teus Versluis
Bram van Vliet en
Arie Zaal

ACCOUNTANTSKANTOOR

P.A. VAN ZWEDEN

,BOUVV~ EN AANN.MIJ. VAN VLIET a.v.
Hogewaard 1 - Ameide ...:. Tel. 01836-1544

Woonhuis Bram, van Vliet, Molenotraat 37 - Telefoon01836-1609
specialisten in "houtskeletbouw"

wensEln u prettige Kerstdagen

:I~;" en een
voorspoedig nieuwjaar

~. 'ti·~r.!61lD:ilil<a:ll'!lin_5<I1ll~_~~irdl!I!itin_IidIlP!i~&Cll1II!'l1/:. ~. ~: .'

BOS
INTERIEURVERZORGING

LEXMOND

~elukki~erzieuwiaar

EN EEN

SHOWROOM GEOPEND:
maandag tim vrijdagvan 9 -12uur v.m.

WIJ WENSEN U

Wij wansen u
prettige Kerstdagen en een

voorspoedig 1985

GI.ASBLAZERIJ
.JAAP DEGRAAF.

De ZbdeSlagenS - Tel. 01836-1661ii-Ameic!e

(v/h B, den Ottelander)

VOOR AL UW BINNEN~ EN BUiTEN SCHILDERWERK
WANDAFWERKING ENBEGLAZINGSWERK

ZAAMHEDEN.

Vanaf 19 november weer premie op uw binnen
schilder- en behangwerk;

Voor parliculieren f 50,. per man per dag.
Voor bedrijven f 35,· per man per dag,

Prive078 -153691
BAZELDIJK 15b - TEL.b1837 - 1295 - Meerkerk

"~, Ki-k

" • '. ' aehterUW. ., Prettige Kerstdagen

J." Ii aut()iS~V6orsPo:~i~e~eUWjaar
J ,II!IJ!( .'flo: .~. .'Equip~ a~nliangwag:ens. Gewoon't beste wat ukunt krijgen.

J
Want Equipeaanhangwagens zijn er in soorten en mateR.

. '.'. Stuk voar stuk perfekt gemaakt. Ofu nu aannemer bent oflandbouwer.
:'. • '.' • m~kbo" of g",ge~:.~~rk;2r~ipe h"f"ltijd 'n "nhaog"w,,,,,,,,, uuit de

I· ·~~,~I~~!,:!,!"~LD e~quip,e
1I(Il"~~~"__."~_.~IIl"~_~.ti' _T_elefoon_03474_- 1_45_9_ _ .......

..
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Wij wensen u
prettige Kerstdagenen veeI
voorspoedin .het nieuwe jaar

:"',':,,','

AUTOMOBIELl3EDRIJF

GEBR~ VAN TUYL
Zouwendijk 125 Tel. 01837 • 1412,
Showroom: Tolstraat 19 - Tel. 01837 - 1682
Schowroom: Tolstraat 19 - Meerkerk

Garagebedrijf, showroom en spuilerij:
Nieuwe Steeg 48 - Tel. 04188·1216 Herwijnen

••.!t\**~~.~'.
verzorgen van administratie f

en ~
belastingzaken ~

".administratiekantoor ~

th. c. j. van doornf
aaksterveld 76 telefoon!

: 4:~ ::n:::i:eprettige kerstdagen eri eenv~:::::e~~g98 I
nieuwjaar.

Depositaire-:
dr.R.A; Eckstein
Kneipp
Lady Rose '';'-, Pupa -

A.C. de Grootb..v.

Aannemersbedrijf van straat-,grond- en
rioleringswerken

Telefoon 01837 - 1557
MEERKERK

SCHOONHEIDSSALON

J. Lauret - Bastihck
Lekdijk 42 • Ameide • Tel. 01836·1937

Midden januari start Joke Lauret weer
een cursus zelfverzorgingenmake-up.
[)e kosll~Q hiervoor bedragen f 30,- inc!.
materiaal en koffie.
In februari start zij met de lessen
Ismakogie.
De kosten hiervoor zijn nog niet bekend.

Belangstellenden kunnen zich
telefonisch aanmelden na zes uur
'so avonds.
Het telefobnnummer is: 01836 - 1937.



•

EEN NIEUWJAAIl- EENNltUWE
START. tEN NIEUWE ENIREE ~
EEN NIEUWE BAR
Ook in 1985 bent u van harte welkorn
in gerneenschapscentrurn

'HET SPANT'
te

AMEIDE
Waar u kunt genieten van een h.apj.e. of
drankje aan de gezellige bar of In een
van de zithoekjes in de geheel

verbolJwde foyer.

Voor inlichtingen kunt u kqntakt
opnernen met het beheerdersechtpa~r
van der Grijn. Doelakkerweg 53. Arnelde
tel. 01836 - 2042.

HET STICHTINGSBESTUUR.
BEHEERDERSECHTPAAR EN
MEDEWERKERS(STERS) VAN
'HET SPANT' WENSEN U PRETTIGE
KERSTDAGEN EN EEN GOED
NIEUWJAARI

GEMEENSCHAPSCENTRUM 'HET SPANT',
Paramas;ebaan 17, Ameide, tel. 01836 - 1557.

wenstu
een
gezegende' Kerst
en een
goed 1985

Oak il'rhetnieuwe jaar natuurlijk
weer naar.servic~buro

Fam. R.J. Lekkerkerker

D. BIKKER
Zouwendijk 123 -Meerkerk - Tel. 01837 c1249

••••

Kerstkleden, kaarsen,

Suede
pantoffels met
echte
lamsvacht

.00:-

DE
,GROTE
"RAGE.

Een sfeervolle Kerst met
engeltjes, deurhangers enz.. ------;l__6ii~
van'Ridola'! - PAPlf,\\f,M ~o

K£RSTKl££O

KMALLENDI4ET JAARUIT

OAMES- ENHERENKAPSALON

BONTLAARZEN

10% KORTING!

DE WIT

WIJ KOCHTEN EEN GROTE PARTIJ,
PROFITEER ER SNEL VAN. OP - OP!

KUNSTNIJVERHEID

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

LET OP:
Tuss~n,K~rs!en nieuwjaar is Ridola dicht.
Maarbegintvolgend jaar met een nieuw gezicht.
Zij wens! aile rnensen voor 1985 de beste wensen.
GESLOTENVAN 24 DECEMBE,R TIM 7JANUARL

Met verzorgd haar de
feestdagen door.

Kapsalon de Wit zorgt
ervoor.

Gerrit.Jenny. Marja en Marijke
. wenSen LJ goede

Kerstdagenen een
voorspoedig, nieuwjaar!

Molenstraat 5 C Ameide- Tel. 01836 c 1464

WIJ WENSEN UPREnIGE KERSTDAGEN EN EEN VDDRSPDEDIG 1985

MBTA'S<SCIDBN SlOP
Wij wensen qprettige f{Elrstda.gen
en'veel voorSpoed in het nieuwe
jaar.

DAM 11 AMEIDE TEL. 01836 - 2375



Wenst u prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar

Ned. Herv. kerk Ie IJsselslein

._-.....-.
Il~:e WOUDENBERG AMEIDE B.V.._-.__.._--

" ':-,' ','::.,-" ,,- ,..: .. <:: ......• ,..- .. -

Wij wensen onze
clienten prettige

feestdagenI
'TYlIS~S

, . .

Prettige Kerstdagen en
voorspoedig nieuwjaar.

TQLSTRAAT n .231 BC MEERKERK TEL 01831 - 1530

HANDEl IN
QUD IJZER ,'IlETAlEN-PAPIER-AfVAlSTOfFEN

I GillisVersluis

Wij wensen al onze vrienden
en bekenden

fijne. Kerstdagenen een
heel goed 1985

KEESEN JANNY VAN ZESSEN
DORPSSTRAAT 72

LEXMOND

Haarstylistes

Trudy en Arien
Tolstraat 45 • Meerkerk
Telefoon: 01837 • 2283
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Keesings
AUTO
ENCY
CLOPEDIE
1985
Overzichle
lijk naslag
werk met
lechnische
gegevens
van
500 aUlo's.
Mel
carayan_en
vouwwagen
supple
ment.

HETGROTE
FREGGELBOEK··
Hierin verlellen de be
kendsle Freggels alles
over zichzelf, afge~

wisseld met avonturan
verhalen en Freggel
spelleljes.
Gobo,.Wimm.ie, Jet,
Mollie, Bobble en
Sprokkel, all.e Fregg~s

,m~1i~



AANTAL PRIJS

p.st. 8,00

Totaal

p.st. 0,20.

p.st. 3,lI5

p.st. 0,25

p.st. 1,60

p.st. 0,40

p.st. 1,05

.st. 395

p.st. 6,00

.st. 0.35

p.st. 5,50
p.st. 3,00

p.st. lI'OO

p.st. 6,00
p.st. 2,40

p.st. 1,80

p.st. 060

p.st. 2,25

p.s.t 0,35

p.st. 4,00

4 st. 3,lIO

6 st. 5,50

4 st. 2,40

6 st. 4,80

p.str, 0,70

12 st. 0,90

12s1.3,95

p.pak 0,80

p.pak 0,1$

p.mat 0,50

.p.pak 0,70

Afhalen en verkopen: zat. 29 en rna. 31 december.

Wij wensen u prettige.Kerstdagenen
. . ~n gelukkig nieuwja,ar!

OMSCHRIJVING

BesteUijst

Astronaut 10stuks..in pakje
Astronaut super zwaar6 stuks inpakje

Mat200lnofesaan een.rits.
Mat 12eisGitroten aaneen rits

B' Rirat 5 knallen perpakje

Ground. blossOm flower vuurbloem

VliegenP13 bijen 6 tourbiliions worden snel na elkaargelanceerd

ZwerrnPQt met 25 luchthuilers

Jumping Jack 12 mini flowers als matje gebundeld

Romeinse kaars 5 sterren

PAKKETTEN
Junior 10,50 voor 7 95

VI. Kraanvogel, knalt op de grand. vliegt daama de lucht in met zilveren
sterren bouquet

Tiener21,50 vOOr 15 95
Senior 34,50 voor 26,00

Vuurpijlen Mikado

28 st. pijlen entoverfonteinen 37,50 voor 25"

G¢lu~kig Nieuwjaar rote pot met grond-en luchteffekt

Vliegende bijen grom 16 touroillions

Romeinse kaars 48 balles

Maanraket met slag

Romeinse kaars Super 10

Happines Gciudenre enfontein met f1uit en knal

Fontein met 10 fluiten en knallen.

ROrneinse kaars met ,5 parachutes

Air Strip 5 vlie tui 'es worden snel na,elkaar.gelanceerd

Luchthuilers Duits
LuchthuilersChinees
8 luchthuilers gebundeld aanstreng

Helicopterraket
Dqitseraketten· Venus vuurpijl

DuitseisP13ciall raket flimmersterren met zilverbouqUet

Tovencintein spuit rode, roene en zilveren sterren

Happines groot goudenregenfontein met gekleurd sterrenbouquet

Duitse Titaanraket

Speciaal 48,50 voor34,$O

12stu~s Baby pijltjes met knal

-----------------------------------------I Naam: I• •• Adres: I• •I Woonplaals: I
I 'I'
• Telefoon: " .. " • • •
I" ..... ' " ',", _ ',,",", ',_ ",',." -" ,_ , ,', " I;
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