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Nieuwe Raiffeis!nbank
te Meerkerk

Bouw gemeenschapscentrum
Ameide-Tienhoven nu definitief

Dinsdag, 15 juni is ,het niet aneen
voor het bestuur van de Coop. Raif
feisenbank te Meerkerk een belang
rijke dag, doch wij dachten ook voor
de Middenstanders aan de Tolstraat,
want dan zal de Toistraat wederom
een prachtig pand aan de reeds vele
nieuwe panden rijker zijn geworden.

Wij hebben het al meer -geschreven,
de Tolstraat wordt het zakencentrum
voor Meerkerk.

15 juni was het de dag waarop velen,
die nauw betrokken zijn bij de Coop.
Raiffeisenbank te Meerkerk, hebben
uitgezien, want dan kan het actieve
bestuur ,van de bank met trots haar
nieuwe bankgbouw openen.

Het is een ware metamorfose ~ wel
licht zulHm er clienten zijn die met

weemoed over enige tijd aan het oude
bankgebouwtje denken ~ want in
derdaad men zal p.u achter een balie
de lopende geldzaken grotende~ls af
handelen, tenzij er belangrijke zaken
te behandelen zijn, waarvoor weer
een ruime ontvangkamer disponibel
is.

Men zal niet meer bij de kassier aan
tafel komen te zitten. Een tafel die
bedekt was met een p1uche tafelkleed
- een wachtkamertje dat 18e eeuws
aandeed - toch was er iets roman
tisch aan. Voor ons hoeft dit natuur
lijk niet - het is volkomen uit de tijd.
Inderdaad een metamorfose ----' want
een hypermodern gebouw heeft men
laten bouwen en wij geloven, dat men
de tijd die men heeft laten stilstaan
nu weer lang voor uit is.

Een ruime hal ~- een moderne balie
met daarachter een ruim kantoor 
een kantoor voor de direkteur de heer
Bikker - een grote kluis met nacht
kluis - een grote vergaderzaal 
archiefruimten en een afdeling voor
de boekhoudmachines e.d.

Al met al een zeer vooruitstrevencl
,bestuur, dat nu de zaken radikaal on
der leiding van de heer Bax heeft
aangepakt.

Dat velen de weg naar deze bank
zullen vinden daar behoeft men dach
ten wij niet bang voor te zijn.
Onze hartelijke gelukwensen.

De foto hiemaast
toont· u het
oude bankgebouw

Bet'in Januart opgerichte bejaarden
k~lorblijkt een gro'ot succes te: zijU.

Het,ledental is op het ogenblik 32,
.wat ze~rzeker niet slecht is. Nieuwe
l~~en ~ij~_patuurlijk van harte wel-
1;:~~;',~pe: _meer _zielen, hoe, meer

I, vreugd. Wij zingen __ ie;dere maanda~

:'i-i.-'_ayo~~: in de .conversatiezaal van --h~t

b~ja.ar!iencomplex aan de Pr., Marij-

i·<~apsalon DeWit
........gev;estigd

":in>'J'i~uY/·Ra~d ...
Enige maanden geleden werd bekend,
dat de kapsalon van de heer C. de
Wit in Ameide zou worden opgeheven
als gevolg vanopzegging huur oude
pand en personeelstekort.

Daar de heer de Wit een pand in de
Molenstraat heeft gekocht is er ,nu
weer een Dameskapsalon die qua in

.richting en outillage heel modern is.
Een gezellige enzeer ruime salon is
Ameide weer rijker.

Wij wensen de heer de Wit veel
succes met deze nieuwe aanwinst.

Woensdagavond jl. is de verenigings
raad bijeengeroepen om te vernemen
hoe het nu eigenlijk staat met de rea
lisering van het zo hoag nodige ge-:
meenschapscentrum.

Zij werden hieromtrent niet lang in
het onzekere gelaten. De voorzitter
van het Stichtingsbestuur kan de ver
heugende mededeling doen dat het
eindelijk zover was. Met de bouw kan
een aan.vang worden gemaakt. De
arp:hitekte~ die oak op deze avond
aanwezig waren deelden mede dat
nog v66r de bouwvakvakantie met
het heien zal worden begonnen. Ais
de weersomstandigheden niet te veel
tegen werken zal het gebouw eind
oktober glasdicht zijn zodat tijdens
de ,winterperiode normaal doorge
werkt kan worden, behoudens bij ex
treem lage temperaturen.

Als periode van ingebruikname is ge
noeind media april.
Aanvankelijkhad het Stichtingsbe-

keweg. De maandagavond is niet al
leen eenzangavond, _maar oak een
gezellige avond.

Donateurs zijn oak van harte wel
kom.Wij~i1len graag een eigen or
ge! en d~ar is geld 'voor nO~ig.

Even een klein berichte aan onze se
cretads de h,~~r T. de Lange enwij
komen graag "bij' D' lan~s.

stuur gedacht eerder met de bouw te
kunnen starten, doch ontwikkelingen,
voornamelijk op het financiele vlak,
stonden cUt in de weg.

Afge'zien van deze hindernissen is
het uiteindelijk toch zover gekomen
en dat is iets dat vele inwoners van
Ameide en Tienhoven' een groot ge
noegen zal doen temeer daar zij de
genen zijn die door hun financiele bij
drage de stoat tot cUt resultaat heb
ben gegeven.
De bouw van het Gemeenschapscen
trum zal worden uitgevoerd door de
Fa. Mulckhuyse te Ameide.
Ten aanzien van mogelijke feestelijk
heden bij het slaan van de zgn. "eer
ste paal" zullen nadere mededelingen
volgen van de propagandecommissie.
Deze commissie is tot op dit moment
van grote waarde gebleken bij het
ontwikkelen van aktiviteiten rondom
het gemeenschapscentrum voor
Ameide en Tienhoven en dit centrum
gaat er un komen!



"DEWEGWIJZER" PAGINA 2

CREZEE
. Ameide

Vers~maden

en wormen
.fa. Heikoop

Molenstraat23
Ameide

van de bekende merken

GORINCHEM

levert nit voorraad
aile typen

T.V. toestellen

Tel- en rekel1
machines

Vraag. OllZe speciale
condities betreffende

HUUR en/')UURKOOP

Erres
. Grnndlg

Phlllps .

Aristona

A. M. KOOL.VERHOEF
AMEIDE, Tiendweg I, tel. 01836·337

Steunz~len, Bi Steunkousen en panty's

Gehwol Voetverzorgiogsartikeleu

~~
=--.:!.'------~1;3 -

TOLSTR,A.AT '7,' MEERKERK

. PEDIC~E - MANIC~E

AoivISEGSE RHEA SYLYrACOSi\1ETICA

Mannen ihhun eige~ tijd dragen eigentijdse mode. Die lekkel
zit. Eenbeetje durft.Nie\lwe kleuren h~eft. Speelt metmaterialen.

Eigen vrije tijd uitbundig meeviert.
Wij nemen graag de tijd u dat .

te laten· zien!

Tank bij

KEES VAN ZESSEN
Dorpsstraat72, telefoon 03474·229

. Lexmond

Vakantie betekent: ,meer rijden
Houdt het goedkoop ,

Zoek LiW vaderdaggeschenk bij Kleijn

.

Wegens vakantie

is onze z'aak

gesloten
van 26 juni

t.m. 3 juli a.s.

Voor de hengelaar: hengels, molens, telescoop. en insteekhengels, leefnetten
en visstoeltjes. Luxe geschenken zoals lektuurbakken en tafels, rookstandaards,

. reisetui's portemonnaie's, portefeuilles en tuinstoeJen

Zie de speciale "vaderdagkrant" met gereedschappen en reclame's

T. P. KLEI~N
Toistraat, telefoon (01837) 219, Meerkerk

VAKANTIE!
maar .... laat het geen "pech·vakantie" worden
Laat uw auto grondig nazien voor u vertrekt, dat voorkomt moeite en kosten

Ook verkoop
van nieuwe
en gebruikte auto's

Garage Gebr. van Tuyl
ZouW'endijk 125. lele'oon (01837) 412. Meerkerk

Lekker lui liggen lezen, da's pas tijne on'spanning
Mlsschlen vvel lets voo" de vakantie Boekhandel C ..ezee; Arneide
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Gee/vader'
S:hetcadeau

wathij
zich~elfzou

,wensen

UWBOVAG AUTO-RITEIT

WAARBORGT
ZORQELOOSAUTO-RIJDEN

" 'Onderhoud

Reparatie - Schadereparatie'

'V~rJ<oop en inruil

Auto-accessoires en
poetsmiddelen:",'. ',.

00 1oOd 'lkZIJn a tlJ we om~,,,,·>(

Misschien wei wat voor

VADERDAGILichte baard, zware baard
maar geed gescheren is waf' waard

Maak daarom nu keus uit onze kollektie

eleclrlschescheerapparalen '

VAKANTIE.IDEE !

BATTERI.I-APPARATEN
om overal vlug te kunnen scheren, b.v. in de tent, caravan, boot of
auto •J. W. van Puttestraat Tele!oon (01836) 232

A'rm en rilk slaagl bil

VAN DI.lK
Ook voor de aller nieuwste

Week-enders
Tevens een prachtkollektie
heren· en jongenspanta/ons

Grote sortering geschenken
en voor vaders stekkle
een enorm assortlment hengelsportartlkelen '

vindt u bij

Fa. HEIKOOP ~~I~~~~aat 23 - Tele!.01836·280

._-._ _.__ -...•..._- ".----_ --_ -_..•..........•.-- -

! ~: :~:o:::: ~~ ~~:~z~:l~f (~~::~~n218 ":,,1.,

een regenpak of noem maar op
die krijgt het thuia bezorgt, ala 't no- !
dig ia dezelfde dag, ,maar altijd binnen ;
een paar dagen en voor de bekende ·1
billijke prijzen. !

,ida' a makkelijk!
!

.=•••••••••••••••••••••••••••••••••••..•.....••.••••••••••••••••••••••••....•.•••••••••••••••••••••..•_ .••••••••••••••••••••.• : •••••••••••••~
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Wie echt VERANTWOORD wil huishouden
gaat nu zelf

DIEPVRIEZEN
Het hele gezin vaart wei bij dieilvriezen. Gegarandeerdl
U bewaart voortaan voorjaars.. en zomervitaminen
voor z 0 n I 0 z e wintermaanden. U slaat vlees en vis
en fruit goedkoop op voor maanden lang•

.Heus, een diepvriezer is goedkoper clan U dilDktl

Hilt adres voor vakkundig plaatsen is:

A.VAN IPEREN
markisol zOlllteschermen

met ·oase"'effekt
devrolijke wimpers van uw woning

Markisolzonneschermen zijn uilgerustmetspe·
ciaal zonwerin~sdoek. geweven uit de oersterke .
syntetische vezel dralon; DitMarkisol zon·
Weringsdoek neemt de zon nlet radikaal weg,
maar tempert en filtert de zonhitte z6 geraf·
fineerd dat hij een. zeefrisse zomeratmosfeer
schept met een heerlijkmilde temperatuurl
Oit Is het Markisol oase-effekt.

Elech-o.teehnisch Insfallateur - MEERKERK.· - telefOOD 26!i

voorstraat 6

lele160n01836·340 -

Maak ook eens VAKANTIEFOTO'S

Hardstikke leuk voor later

Foto Cine Crez6e. Alfteide

STIGTER'S

0,25

1,25
2,50

12.000,,,
1 2.000,-

1 3.000,-
1 o,tio
1 ·0,75

1

2,- 1
3,75 ,.

0,25

0.75
1,15

MEERKERK

er eens over

'f Is misschien
welleuk
voor vaderdag
Vrijblijvend
inlichtingen bij

"De
Koekkoek"

1
1

2,25
5,-

0,25 1

1
1

1,
1,50

1

1
1

Cllssetterecorder Denk

Telefoon 01837.297-461

;Pi
M0I16"-NI
MRNII"

_ Vf:lN OPNfl>'lfN.....

Premie per dag,Europa 1
Wereld f

Extra premie per dag:
V'erhoging verzekerde bedrag voor .
geld· en geldswaarden, resp. medever
zekerden per 1 1.000,-. . .
Wintersportrisico (uitsluitend per
sonen tot 60 jaar). . . . . . .
Minimum-premie per persooJ1:. . .
Kosten per Bewijsvan Inschrijving
12,-

BAgA~:J'] (sieraden, foto/filmappa· 1 3.000,- 1 2.000,- 1 1.000,•
. . . ratu1l1',horloges enbont.

Geld en geldswaarden... . . 1 1.000,.. ! 500'-1 1 nihil
•ON~:EYf'LI,EN
a. blj overlijden. •. ••.. .. . 1 20.000,- 1 15.000,- 110.000,"

voor kinderen tot ~4 jaar 1 2.000 .
b.bij~lijvende invaliditeit. ., . 1 60.000,- 145.000,- f 30.000,"

voor khrd~rrn t9t14jaar 160.000
G~E~SI{lJ~'lJ)IQ::J']l{OSTEN
a. bij Ziekte .. .. . . . .
b. bij ongeval . '" . . . •
EXTRA REIS- EN
VERBLIJFK.OSTEN

, ten gevolge van ziekte, ongeval of 110.000,-* 17.500,-* 1 500,
plotselinge terugroeping

TRANSPORTKOSTEN
voor overbrenging van het stoffe-
lijk overschot na Qverlijden door
ziekte of ongeval. . . . • .

Europa-dekking omvat: Europa, de landen rond de Middellandse Zee, Ma-
deira, de. Oanarische eilanden en deAzoren. '
OOK VOOR ANNULERINGSVERZEKERINGEN

Verse maden
en wormen
Fa. tleikoop

Molenstraat 23
. Ameide

Grammofoonplaten

en

Musicasettes

CREZEE
AMEIDE

•we 4

.. ,.,.

.

•

. .

• •..

•

•

Boodschappen voor:

Ameide, Bakker v. d. Zijden, Dam, tel. 01836-456

Lexmond, W. Chalgneau, Weth. de Jongstraat 45
tel. 03474-330

UUD@][f~o~@D.
zonneschermen met oase-effekt .

complete wonillginrichting
J. W. van Puttestr.6-8 tel. ()183p.501

AMEIDE

GESLAAGD?
Geel dan E!en
prachtlg horloge.

Harry Mulder
Juwelier - Horloger - Gedip. goud·en zilversmld
Voorstraat 21 . Telefoon 01842-650
Groot-Ammers

",It V'" VA~~'~AS
allerlel
geschenken

..
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Sportvereniging Meerkerk
viert 40-jarig bestaan
onder moeilijke Qmsfandigheden
De 'afdeling voetbal ging bergop~
waarts nadat men besloten· had over
Op 4 juli zal het 40. ja.... geleden
zijn 'dat de Sportvereniging Meerkerk
~ ,aanvankelijk als voetbalvereniging
M.V.V. .,:...- het levenslicht aanschouw
de.
40 jaar is een periode waarin ve-el
kan gebeuren. In het 40 jarige leven
van S.V.M. is zelfs,zeerveel gebeurd. 
Laten wij teruggaan in de tijd.
Op .een .gedenkwaardige .zaterdag-=-
4 juli 19'31' ~ was de zaal van de
heer W~ Sch8kel op het Dorpsplein
gevuld met 36 'perso~en. Deze wa:en 
bijeen op de oprichtmgs~vergadermg
en' vuldenzonder uitzondering de
eerste ·ledenlijst.
Tevens werdeen bestuur geformeerd
waarinde heren T. Beukers,R. C~
v. d; :aeiden",Y.~v. d. Heuvel, P. v~ d.
:ij.e:idenenH. cie Keizer plaats n~en.
Een' probleem -Yormde in deze begin
pe'riodewelhet vinden van, een speel
veld, ookza,~ men niet zo dik in. de
;,sIappe was •
AlB" speelveld kreeg men de beschik~
king overhet terrein van de heer G.
de::Ruiterbij, de "Scheepjes bru~" de
huur . hiervoor 'bedroeg, f 2,50 per
week.
De financien-werden lets rtiimer door
enk-ele, goed geslaagde·, verlotingen.
Men besloot daarom het· ~,erste :club
gebouw'te laten verrijz~n wat een in
vestering van f 120,---'- vergde.
In'de-beginperiodebestonden de voet
balaktiviteiten hoofdzakelijk uit het
spelEm van' vriendschappelijke· wed..'
strijden en het deelnemen aan tour
nooien.
tnteindelijk ging men toch. deel:U~roena.an competitle-voetbal. en weI m ·de
2e '. klasse, van de, afdeling Betuwe
zoIidagcompetitie. . ' ; ::'
III 1939:"zag het er, echter. naar nit
dat'. -ae:lfcl.atste. uren, van·.deze ,jonge

--vereniging,:gete1ci,warell,--door·,dalende
aktiviteiten. Door het dreigende oor-

, . logsgevaar, gingen stemmen op· de
vereniging op te !leffen.
Dit is, er gelukkig niet van· gekomen
en in, de. oorlogsperiode was· het dat
S.V.M. met recht·een sportvereniging
werd.
In de herfst van' 1942 werd de gymM

nastiekverelligi.ng, opgericht.. die. met
haar 1141eden direct aansluiting vond
bij de voetbalvereniging.
Als eerste gymleider werd d"e heer

. T. v. Arkel Jr. aangesteld, de jeug~~
leden ontvingen les van mevr. Klem
endhr. Schake!.

'Ook bijde gymnastiek waren het de
financien die de. grootste zorgen ga~

ven. Men 'startte daarom met reeds
gebruikte toestellen.
In i943 is er ook nog sprake geweest
om te· koinen tot het oprichten van
een korfbalclub.Hiervan is echter
niets daadwerkelijk.· terug te vinden.
Na de ooriog begon voor de sportver
enniging ,een periode van .groei e!1
bloei. De afdeIing gymnasbek .gr~el~

de in haar ledenaantal en· ook de
kwaliteit van het turnen schoot om
hoog. Men·· be'!J.a~de . div.erse,_malen
eerate prijzen op wedstrfjden.
In' 1952 moest de heer van Arkel jr.
de vereniging vaarwel zeggen. Men
vond in zijn vader jarenlang een
uitstekend opvolger.

te gaan 'van het zondag -naar het
zaterdagvoetbal.
In deze overgangsperiode. kon men
met veel'moeite wekelljks 2· elftallen
op de been brengen. Aan. jeugd heeft
het enige tljd geheel ontbroken.
Als men ziet·· dat .dezeafdeling ;mo~

menteel de beschikking heeft over 5
senioreli, 5 juniorenen4pupillen elf
tallen dan mag·gesproken worden van
een enortrie groeiperiode· met 338, le
den als hUidig resultaat.
Deze .groeiperiode vloeit ook voort uit
het feit dat men in 11)63 de beschik~

king kreegover een. nieuw. sport-_
veld ill. de kom van de· gemeente en
men. het oude veld' aan het .einde van
een donkere~modderige Iaan -vaar-

:.': <weI, kon zeggen,.
";;"De gymnastiek' 'beleefde: in deze pe~

riode haardieptepunt e'Q<:~dat nietal
leen omdat-, men in de oUCf@" gymzaal
door de'vloer ging. .
De geineelite besloot in 1960 deze

_gyntZaal - die deze naam onwaardig
was - op te' knappen waardoor· men
een jaar niets aan gymnastiek deed;
Dat het na dit. jaar. van ,'vastroesten
moeilijk was weer van· de grond· te·
komen behoeft geen ~betoog, door· on";'
eindig'veel werk van deheer P. Ver~

sluis st. met enkele medewerkers is
dit uitstekend gelukt eli-- telt men·

-nioroentee12561eden... _. '
:rn 1964 washet de afdeIing volleybal
die. onder de vleugeIsvan S.VM.
kroop. .
De heer Z. LageI;uiijk initiatiefnemer ..
heeft het niet ge,,!ak)<elijk. met~n
afdeIing van.. 61,le~en::cl.a9,r'h1jizijn
onderkomen in Gorincheml1eeftxnoe~

ten zoeken. ·Tocli:,is·.. het· de'heerL~
geIldijkgelukteen jaarl}jks tonrnooi '
in Meerkei'kop, te.bou\\T¢n.waarvoor
de'aanmeldingengt'.oter zijn dan men
kan verweJ;ken.'
Als laatste::.loot kwam de trimclub

.: :aan"'di:f S''''V;M;'stam~;'I:>itgebeurde<in
maart j.1. Bij deze afdeIing 'zorgeJ;l
64, leden, er wekelijks voor. dat hun
'spieren niet al te stijf worden.
In _totaal kan ·de· Sportvereniging
Meerkerk. bogen, op", een ledenaaJital
van 684 wat' neerkomt op ongeveer
30% van· de Meerkerkse bevolking.
U ,zult misschien zeggen als ik de
afdeliIigen bijelkaar. optel "kom ik
hoger dan 684.. Dit vindt ,zijn oorzaak
daarindat'. vele leden meer dan Mn
SPOl't beoefenen.
Wat doet nu dat regeltje ,;onder
moeilijke ·omstandigheden" in de ·~an~

hef zult U zeggen.· Een vereniging
met een dergelijk aantal leden is
toch kerngezond, bloeit. aan alle zijden
en moet toch met eenblij gezicht
feest kunnen vieren.
Dat -alles is van die zijde bekeken
waar maar deze ·684. leden moeten
hun'sportbeoefening vinden op'een
overbespeeld .voetbalveld en in een
sportzaal die veel te klein is en"do.et
denken aan een flinke huiskamer.
De afmetingen -van de -sportzaal. zijn
dermate· .dat het onmqgelijk is e,r
volleybal in te spelen. Tevens heeft
dij: zaaltje een enorme overbezetting.
Veleri zijn bezig· oplossingen te vi~den,

voor deze problemen, want deze moe
ten· er komen, \ViI ,~et. sportl~yen' in
Meerkerk niet als. een kaartenhuis in
elkaar· storten.;

De,StaMcaravan is voor deze, steeds
groter wordende gr,oep het aangewe
zen middel 'een tweede huis te ver
werven.
Heel vaak' wotden deze wagens gefi
'nancierd, zcidat 'men met'een,betrek-'
kelijk lage aanvangssom al meteen de

"beschikking beeft over een eigen
home; in de vi-ije natuur. Hoeveel
flatbewoners zuUen nu en straka hun
enge ',behuizing' weer_ ruilen, ,voor de

i stilte en de frisse lucht buiten?

WAT KOOPT U? ... Kijk goed ult!
NU moet 'hetons van 'het ,hart, dat
er helaas, nog al wat Sta-caravans
worden verkocht, dieniet voldoen,aan
.de eise:n die men voor een dergelijke
kostbare aankoop mag stellen.
In het blad: Cara:Van en Kampeer-"
sport, werd,_ in het ,februarinummer
weer melding gemllakt van cen Sta~

caravan opgebouw,d ,uit spaanplaat.
De' "gelukkige" eigenaars kwamen er
al gauwachter, -dat ditniet het aan~

gewezenmateriaal. is voor een Sta..;,
caravan. Men zakte' door devloer, de
wanden ~ngen tochten, kortom Mn
en al ellende! .

DE BRITTEN HEBBEN DE MEES:
TE ERVARING
Toen vJij hier nog nauwelijks aan de
mogelijkheid van Sta-caravans dach-'
ten, waren ,de Britten ~r allang. mee
bezig; Zij beJt:jitten een jarenlange' er~
varing inhet bo.uwenvan' weer'" en
windbestendige en vooral comfortabe
Ie .. wagens., ..
Het is ookfrappant dat de Erig~isEm
niet, zoals' hier te lande, gebruik ma~

keli van hout als buitenwand. Hoeveel
gunstige ,eigenschappen hout als
bouwmateriaal ook bezitten'mag, het
is' ontegenzeggelijk minder 'bestarid
tegen een'langdurig verb1ijf fn de

:.open lucht" het, heeft veel meer on~
derhQud nodig als b.v. aluminium.
EEN VOORBEELD

-,Een, naar,onze"'mening schoolvoor
beeld van· een deugde"lfjke Sta~cara~

yan van Britse makelij is de RINEL.
':'pepunten die.wij hier opsommen,'z()U

eigenlijk elke.adspirapt koper van een'
:~ta-:carav~Il" moeten'llote:ren:
Blj deze wagen heeftineJi een buiten..;,
wand van 'zwaar aluminium, voorzien

" van enkele' deugdelijke laklag~n.

'Er zijh roestvdje .openslaande ramen,
voorzien van een vergrendeling die

openen van buit~naf onmogelijk
maakt.
Als iaolatie is giaswol en geen styro
por gebruikt.· Ghiswol J;lehoudt ~ijwel
onbeperkt zijn isole~ende werking, in
tegenstelling tot· styropor dat in een
'periode van 5 jaar, 30~50% van zijn
waarde ala isolator verliest.
Bij de Rinel,-treffen wij"een systeem
van -dubbele wandventilatieaan, oak
aangebracht in kast,en en bergruimtes
onder.' debanken.
Het, gebogen dak, vaneen, z()' stevige
constructie, dat, er "ap- gelopen" kan
worden,. isvoorzien-vaneen" ideale
Thermodakvemtilatie,' en isolatie.
Bij,'de co~tructie is g;e.en gebruik ge~
maakt vau-z.g..schrcfefspijkers om de
platen te bevestigen - deze, schroef~
spijkers worden erin geslagen en hier.;.
door worden despijkerkoppen bescha,;.
digd, en waardoor ',roestvorming ont-,
staat - de, z.g.spijker bakken ---'
maar van een dubbele S;'felsnaad.,De
heleconstructie rust op :een, zwaar
stalen brug 'van' U -balken; het ge
raamte 'is een, dragend systeem van
hardhoiit. '
De vloer bestaat uit watervast en
rotvxij hechthout. Wat- u straka ook
koopt, 'let op deze positieve p~ten.

Een ,nagenoeg onderhoudSvrije en
vooral comfoItabele wagen betekeJit
immers voor, jaren en jaren plezier?

BIJ DE FQTO
Op de foto tonen wij u de Rinel-Di
nette ,23, een 7 meter ,lange wagen
inet een breedte' van 2.9Q m~ De,wagen
heeft een toiletruimte,Dinette, 1 per'"
soonsbedbank, groot raam, met wijd
uitzicnt, hangkast, kastje, opberg~

. kast. gootsteen met aanrecht, ,gas
fornuis, werkruimte en een, kast met
kachelruimte. De '. wagen biedt plaats
aan 5-6 personen.
~en belangrijk facet bij de aankoop
van een Sta~caravan'is de stahoogte
en het uitzicht' naar buiten. Daar U
zichin. ee,n StaA~ai'avanlanger op'"
houdt 'dan in een tourcaravan, moet
U" er weI op letteli, dat- waar Uook
staat, Uvrij naar buiten kunt kijken,
anders krijgt U, het bUk~effect. Iedere
keer, .als Unaar buiten wilt, kijken
moet U zich bukken of'voor het raam
gaan zitten;

De foto toont een voorbeeld:van een
caravan inet goed uttzicht.

~ Waarom een sta-caravan N0il slechts tot 1 augustus onze speciale aanbiedlng

Brother Kollerschriilrnachine

199.-van 268.- voor

CREZI!E, AMEIDE
Dam .6 . Telefoon (01836) 229

centagevan uvakantie-in-de caravan~

toeristen" van 9,7 tot 11,8%!

DESTA-CARAVAN IN OPMARS
Hoeveel voordelen·de toercaravan ook
biedt, de vaste caravan is bezig een
"duidelijke inhaalmanoeuvre" te on
dernemen.

Stonden in 1970 20% Sta-caravans op
de .. RAI, .in clit jaar waren' het er al
27,5% en geloof ons, men reageert nu
eenmaal op de vraag van het pUbliek.
EEN TWEEDE THUIS
Niet iedere Nederlander kan het zich
veroorloven een bungalow te laten
zetten of een oude' boerderJj te kopen
en voor zeer veel'geld te Iaten restau
reren.

Ons kleine land telt 8,1 128.000 cara
vans. :Oat zal- me een drukte op de
wegen geven denkt U? ,Ho maar; de
helft van die wagens. zult "p" wellicht
nooit op de, weg tegenkomen. Het

, gaat hier n1. om de z.g.· Sta-caravan,
dieop de laatste caracan-RAI 27,5%
van' het totale aanbod aan caravans
uitmaakte.
Het is, zoals de Autokampioen al
schrijft, een' duidelijk voordee1. Sta~

caravans hinderen het verkeer .niet
en geven ook geen parkeerproblemen
in de stad.
Dat de caravan als, vakantiebehuizing
in toenernende nxate gewaardeerd
wo-rdt, . blijkt uit een cJjfer van· het
CBS. In vier jaar tijd ~teeg.het per-



MEERKERK
Zouwendijk 123

1eleloon(01837) 249.
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FRAAIE 1\JIODECADEAUX
voor speciale VADERDAG·PRIJZEN

300prachtige Overhemden
normale prijs 27.90 .

voor vaderdag 2 voor 35.00

300 Herentruitjes
normaleprijs 36.00 en 54.95

voorvaderd~g ';24.95
i?

2()0 .Pantalolls .
. voor vaderdag 24.95

En eengrandiose kollektie· KOStUUDl~
en KOll1binatiesmet de das met
pochetcadeaq

VAN.TOOiH
EXCLUSIEVE HERENKLEDING

AMEIDE, Fransestraat 31, tel~foon (01836) 394, 372

Vaderdag-bnlletin

TEKOOP

bruidsjapon
met toebehoren
maat 38

Te bevragen:

.Broek~eweg 38 a, Ameide

"/

De vakantietijd
breekt weer aan.

De Raiffeisenbank

Voor
buitenlands gelden

. . ,'J

reisverzekeringen

Verse maden
en wormen

Fa. Heikoop
Molenstraat 23

. Ameide.

Advertee~bbkeens een keer
Natuurlijk, .voordeliger in "De Wegwijzer"

...........................................

D. BikkervoorVlasaUtomaten·
koelkasfenEel1diepVfiezers·
Esta.Diepvriezer metgrati,s YDorlOO.-levensmiddelen
Ook nog enkele o.verjarigewasmachinestegen speciale prijzen

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

"DE WEGWIJZER"
..........................................

.~

Te koop.,·
Grote partij gebruikt hout
1000 gebruikte golfplaten .
Ondulin golfplaten
P. V.C. golfplaten
Asbestcement golfplaten
Gegalvaniseerde golfplaten
P. V.C. goten '
Broeiramen enz.

F.Treuren
Zbuwendijk 9, telefoon 01836·419, Ameide

.

MIDDENSTANDS AVONDSCHOOL
1/ VOOR GROOT·AMMERS EN OMSTREKEN

/

Aanmelding nieuwe leerlingen
De school gaat uit van de Stichting voor Chr. Midden·
standsonderwijs en krijgt Rijkssubsidie

Aanvarig nleuwe cursusjaar:maandag 16 augustus
Plaats: Chr. Bassisschool te Groot·Ammers
Cursusduur: twee Jaar

Nadere inlichtingen en il1schrijving bij:
J. Graveland,dir., Pr.lrenestraat 45, Meerkerk, telefoon 01837-683
w:r. 't Hart, Pro Margrietstraat 10, Groot·Ammers, telefoon 01842·318

I· L. de Jong, Mr. Kesperstraat 34; Schoonhoven;tel. 01823·3156
.. .

.Koop een liin baekvoor de vakantie
wani ook dan regenl 'I vvel eens Boekhandel Crezee. Amelde,
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Levensver
zekeringsmiJ.

"L!tretht"

Wij staan niet aileen ten aile tijde klaar om nieuwe posten af te sluiten
maar 66k al.s er. schade is zijn wij direkt present om U vandienst te zijn

, --Eerst, bijschade -/eert U Uw verzekeralJr.kennen '

J. van Dieren Joh. het Lam Johzri
"De Zoom", lei. 03474·284 Achlhoven 46a,le1.01836·230

. I.EXMOND . .
,:Alle verzekeringeri e-nfinanc:leringen

Voor landbouwrisico's en veev.erzek~ringen' geeigende betrouwbare verzekeraars

"Holland
van 1859"

Dordl

sig'aren of
sigaretten
aan te pas

Met vaderdag
komen er

Steek eans op bij

mej.N.deWit
Franseslraal,leI.01836·301 .
Ameide

U ku nt het ook eens
proberen met een

aansteker
'of asbak

Telefoon 01837·297 en 461

Meerkerk

't Is misschien

wei wat

voor vaderdag

z~

.'\I~P!

~
1MaA..: ""
GE1l51' lOCI/TEN· EN ...
V'NPrN lIE tf:H
.PRIMA '1'/[7S BV:

"DE KOEKKOEK"

I

dat is toch geen

VA DERDAG

PROBLEEM!

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Verrekijkers, fotocamera's, films, leuke ball
pointsets, vulpensets, grammofoonplaten

En natuurlijk een grote sortering boeken
Er is teveel am op te noemen dus komzelf ~ens f1jn rondneu.
zen in onze zaak - U bent hartelijk welkom

Oh , ; . rookt hij niet! Dan is er

.scheergerei, portemon
naies en portefeuilles

Als het textiel wezen mag,
Ga dan naar Mesker

voor vaderdag.

Een overhemd of een das
.komt altijd van pas

Exclusieve vaderdag-geschenken

Fransestraal 15, lelefoon (01836) 235, 453 'en 461

Kom maar eens ,kijken bij

A. S. VANMIL.L
[)orpsstrael. Lexmond

Ameide

Wij hebben een enorme sortering

sigaren, sigaretten en
rokersartikelen

verkocht

Wij hou~en ons beleefd aanbevolen

voor levering van

benzine, olie en banden

DeGroot's

postrekening 133055

NIEUWPOORT·LANGERAK
postrekening 223175

MEERKERK
'postrekening 129785

LEXMOND.VIANEN
postrekening 17 66 55

AMEIDE
postrekening 2 17 50

AUTO

Coop. Raiffeisenbank
NOORDELOOS

Raiffeisenbank
Boerenleenbank

near het verlrouwde adres

technischbedrijf, afd. garage
Lekdijk 37, Ameide

U .kunt gemakkelijk
van nw postrekening op nw spaarrekening hij de Raif·
feisenbank overschrijven. Het postrekeningnummer van
uwbankvindt.u hier boven. Bij "mededelingen" het Dum"
mer van uw spaa'l\~oekje en uw' geld staat rentegevend
op uw spaarrekening hij de Raiffeisenhank \

~ ~...............•.....

i Vooraankoop en onderhoud van een

Steeds gebruikteauto's.uitvoor

raad ·Ieverbaar
Deze auto's worden onder. garantie .

1i...........................................

Geld VAN de plaatselijke gemeenschap

VOOR de plliatselijke gemeenschap ! Boekhandel
Dam 6, telefoon 01836'229

Crezee, Ameide,
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Fa. N.Pek&Zn.
'KOELKASTEN
140 liter 155 liter 170 liter met groot vriesvak, ontdooit zichzell
en dubbel deurskasten Diepvrieskisten

Bestellingen voor Ameide en Tienhoven, •
worden opgenomen door T. Lakerveld

voor zome..prijs, zodatu er .d~

komende winter weer warmpjeS: bij zit

................................................................: ' . , ' - '" :
Beste. nu,kalen'

o$ij'

I

Mielle

BEL 01843-432

en wijkomen snel!

Zowel in Lexmond-
als in Amelde een grote. sortering geschenken

voor vad~rdag. o.a.
Geschenkdozen van haarlotion
After en Pre shave, Herenzeep, Eau de Cologne
Parfum, Toit~tpCleder

KAPSALON DE WIT
Lexmond Tel. 03474-244 Ameide
Dorpsstraat 54 Molenstraat 1· .

VAN ONZESERVICE,AFDELING
Voor al het wit-goed hebbenwij een monteur in vaste dienst
met 5 jaar ervaring

HEEFT U EEN KLAOHT

DAN NIET LANGER GEWACHT '

WASAUTOMATEN
, Erres ' Philips ' A.E.G.

Philips speciaill 76,-
, Remmington Braun

Voor vaderdag
" " ,

Meidoornlaan 1a - Teleloon (01836) 271 • Ameide

ALLES VOOR AUTO·ONDERHOUD
Poetsmidd,elen' - Gevarendriehoeken cPechlampen

, .. - ,-' ./

SCHEERAPPARATEN
Philips de luxe 87,150
Philips op batterij 34,50

BROMFIETSEN
Sparta rTlatic 566,- Battavette Kreidler Zundapp Vespa

- FIETSEN IS "IN"
'Daarom hebben wij een grotekollektie voor u klaar' staan

U kunt ook per telelocn bestelleri onder nummer 03474·229 VISSEN is in

Vllpj 'ZESSEN'S"
Brandslollenha.,det '
Dorpsstraat 72 - Lexmond

'Daar.om geelt ook' u voor
, : )l'aderdall '

HENGELSF'ORTARTIKELEN
uit de grote sorteting van

ADRI VAN PEET
.GorcuriJ~,estraat 8, teleloon01837-398, Meerkerl<

·,b>., __ , .',. . "'" ,._................................................................

TijdeliJk extra 0

vakantie-voordeel

Streefkerk
;'.

Bij aankoop van een mgdieu~e heren of jongens zomer pantalon of
een van onze nieuwste damespullovers en diverse damesblouses
onlvangl u een ko~pbon van 110,-

Bij een kostuum een overhelTld van '1.,90 gralis

Ook weer een nieuwe serie zomerstoffen tegen speciale prijzen

Textiel
Fransestraat 7

Interieu rverzorging
Ameide

Verder een grote sortering vrijetljdskleding, herenjacks, zomerpanta
Ions, lee" pakken, zomerrokkenbadgoed enz.

VADERDAG!

E T

STAP EENS BINNEN, EN VRAAG ADVIES. 't Is tenslotte voor, vader

Veel leuke ideeen voor hem in onze exclusleve sorterlng
SCHOENEN

LUXE· EN
HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN
SPEELGOED

STRANDARTIKELEN Fa. H.' VERHOEF
Telefoon 01836-251 Ameide

EEN MODERNE ZAAK, EEN MODERNE SORTERING, EN ....• EEN PRETTIGE SFEER TIJDENS HET DOENVAN
UW INKOPENI


