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"HET SPANT" GEOPEND

/

Velen zullen een zucht
van verlichting hebben
geslaakt toen "Het Spant"
geopend kon worden.
H"t Spant - 'het Gemeenschapscentrum voor Arneide en Tienhoven - is ren
ware aanwinst voor deze
gemeenschappen.
Het is een sporthal, met
. ren kleine mogelijkheid
VOW" vergaderingen, waar
iedere rechtgeaarde Ter.. meienaar trotsop kan zijn.
Nadat de benodigde veertigduizend gulden door
een deel der bevolkingd.m.v. een spaarkaartenaktie--hijeen,gebracht\Vas,
- ging het StichtingsbestuUr
met nog grotere voortvarendheid aan het werk om
de benodigde vergunningen te verkrijgen.
Het is dank zij deze voortvarendheid, dat spoedig
met de' bouw begonnen
kon worden en aannemersbedrijf Mulckhuyse
te Ameide met diverse
onderaannemers snel tot
realisering van het gebouw
trachtten te geraken.
Het Architectenbur. Ruiter en Schaafsma te Genemuiden verdienen alle
lof voor datgene wat zij
hebben ontworpen.
Een grate ruime sporthal
waar. alle zaalsporten en
schoolgymnastiek beoefend
kunnen worden.
Ruime kleedlokalen en
douches. Aparte ruimten
voor scheidsrechters en of
leraren.
Zeer uitgebreid en modern
.gymnastiekmateriaal is er
aanwezig.
De sporthal ligt verdiept
en maakt daardoor een
heel ruime en moderne indruk.
Wanneer men Het Spant
binnenkomt, dan valt direkt het oog op de ruime
foyer en bar.
Boven de foyer en de
kleedlokalen vindt men
ruiriie 'terrassen waarop
men ook kan vergaderen
en kan kijken \ naar de
sportevenementen in de
zaal.
Deze terrassen geven Het
Spant een vertrouwde
sfeer. Een ruime muziek-

. . .. EEN VOGELVERENIGING
. .. .. E~ EEN AARDGASHAARD
Vogelvereniging "Ons Genoegen" te Arneide moet
nieuw
Koolenmateriaal
aanschaffen.

zaal is bovendien nogaan DiverSe verenigingen hebhet Spant gebouwd enz9..l ben hun· feestelijke.bijdrazoals de naam rreds aan- ge geleverd. Wij noemen
geeft dienst gaan doen o.a. de Boerenkapel, de
voor zang- '"n mu kavon- muziekvereniging "Unie",
den en kan ook '-:nag ge. de algemene Toneelverenibruikt worden voor kleine -ging "Ameide" en twee
bij renkomsten.
groepen van de Ned. Bond
Vrijdagavond 21 april 1.1. van Plattelandsvrouwen.
werd Het Spant officieel Het echtpaar Stekelenburg
door burgemeester Wesuit Hoogblokland, beheersels geopend en werd later ders van Het Spant werdoor de voorzitter van het
den vrijdagavond aan de
Stichtingsbestuur, de heer aanwezigen voo,rgesteld.
A. Kruyt, Het Spant aan
de bevolking van Ameide Vrijdagavond werd nag
en Tienhoven overgedra- een toezegging van f 2400,gedaan door een firma
gen.
Zaterdag 22 april werden welke onbekend wenste te
diverse sportdemonstraties blijven. Oat deze gift dank~
gehouden - o.a. judo door baar werd aangenomen
de sportschool·Dick Pelli- spreekt voor zich.
kaan te Gorinchem - dis- Wij hopen, dat Het Spant
trictsteams van Volleybal geheel aan de verwachtinen Badminton en ren show gen zal beantwoorden weldoor de Ned. Trampoline ke velen zich hiervan hebben voorgesteld.
kampioenen.

UITSLAG JUBILEUMAKTIE
De !leer L. de Jong jr. van
De Jong's zelfbediening rnaak·
te zaterdag 29 april onder zeer
grote belangstelling in de stromende regen de ·1Jrijswinnaa-rs

bekend van de aktie t.g.v. het
100-jarig bestaan van de zaak.
1e prijs: VLIEGREIS _
t.w.V. £1000, - incl. zakgeld
Farn. W. VAN DER GRIJN
2e prijs: TELEVISIE
Mevr. DE KRUYK·BOOGERT
3e prijs: WASDROGER
Farn. C. VAN GELDEREN
4e prijs: FIETS
.'
Farn.L. VAN DIEREN
en nog- 80 andere prijzen

De gehele aktie was een daverend succes.

bezwaarlijk. Dan ontvangt
U een T.V.-toestel.
Als twrede prijs mag U
kiezen uit een -gevelkachel
Oat hiermee een behoor- of ren radio, terwijl de
lijk bedrag -gemoeid is zult derde prijseen gascomfoor
of platenspeler zal zijn.
U weI begrijpen.
Naast deze drie formidaOm deze kosten te dekken bele prijzen zijn er nog
heeft deze vereniging be- diverse andere mooie artisloten een verloting te or- kelen beschikbaar.
ganiseren. Nu het aardgas Een verloting dus die er
op komst is kan zij geen zijn mag en die we in Uw
betere prijs bedenken dan belangstelling knnnen aaneen aardgashaard. OokU bevelen. Straks bent U
heeft/-~: tach een nodig.
misschien weI uit de kou
-Dan b[~t deze>verloting en de Vogelvereniging uit
U ren goede en voo~~elige d.e brand.
.kansom straks .de gelnk"' De lot-=n kosten f I,e );>e'f
kige bezitter van zo'n stnk en er zijn er maar
haard te zijn. Heeft U al 3000. De trekking vindt
een h ' d of centrale ver- plaats op een nader te bewarmhig dan is dat niet palen datum in augustus.

MEERKERK HEEFT WEER
EEN BLOEMENZAAK

Meerkerk heeft weer zijn bloemenzaak. In korte tijd wist de
heer De Wild er iets leuks van te maken. Ook 'Voor de Meerkerkse inwoners is de leus ~)Veem 'Vaker' een bloemetie~ mee"
weer' waar temaken. Deheer en' mevr. De Wild zullen U
daarbij 'graag van ad'Vies die·nen.

NIEUWE BOEKEN IN DE
STADSBIBLIOTHEEK '
Het is de Stadsbibliotheek
"Arneide-Tienhoyen" voor
de tweede maal dit seizoen
gelukt 700 nieuwe boeken
in haar rekken op te nemen.
Boeken voor jong en oud,
detectives, oorlogsboeken
etc.
Een greep uit de nieuwe
collectie:
"De Inspecteur" door Jan
de Hartog.
"Beekman en Beekman -

~."

.. f~W~J

.to"""",,

[?t~.=

De mamien Beekman" door
T. Kortooms.
"Kankerpaviljoen deel
deel 2" door A. So~jenit
syn.
"Seksualiteit nu" door Oswalt Kolle.
"Speel beter voethal" door
A. van Emmenes.

1.

Jeugdboeken:
/
"Harm watergeus" door K. ,
Norel.
Vervolg. op _pagina 5
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Aansluiting kooktoestellen
Aansluiting van' kachels
Redelijke aansluitkosten
Direkte -serviceCin eigen omgevlng met eigen monteur)
Geysers voor bad of keuken
Aanleg centrale verwarming
Snelleaanleg

Veer meederdag

hebben wij een

•

grote
kollektie
geschenken

Fiets us/ank met een fietsvan Pek

Gazonmaaiers vanaf f49,D·iverse tui ngereedschappen
Tuinslang fO,75
Motormaaiers vanaf f 262,-

.diverse modellen en prijzen
Damesbromfiets f 618,- .

Nieuw, Sparta 1972, met voor- en aclitervering

Flijmo. zonder wielen

Philips draagbare radio's
spotprijsf 59,- of f 98,-

Elektrische gazonmaaier f 99,Elektrische heggeschaarf99,-

Diverse soorten cassette recorders in aile prijzen
.

Meidoornlaan
Telefoon 01836·271
............................................................................................................
.

t'''\
.~

Uw Bovag AutO..-rIteIt

waarhorgt zorgeloos autorijden
Houdt uw wagen up-to-date
. Maak daarom hij ons een afspraak voor
•
•
•
•
een gratIs
voorJaars-InspectIe
uw

administratie

en

belastingzaken

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld
door administratiekantoor
tho c. j. van doorn
telefoon
hazelaarlaan 70
ameide
01836·598

(8
., Daarom geeft ook u

MOEDERDAG • BLOEMENDAG

'< "

-

een fijne bos bloemen of een mooie kamerplant

Voorkomt teleurstelling door vroegtijdig te bestellen
Wij verzorgen uw opdrachten in binnen- en buitenland
Bloemenmagazijn J. VERVEER
J. W. van Puttestraat 2 - Telefoon 01836-356 - Ameide
Polaroid zonnebrillen vanal 115,Crezee Arneide

PAGINA3

"DE WEGWIJZER"

3,50, 7,50enz. ,

Hartewensen

om moeder eens fijn teverrassen

voor moeder vindt u in de enorme sorteri~g bij

MOOIETAARTEN

BakkeriL Pellikaan
J. w. v. Puttestraat 31, tel. 01836·379

Ant. Liefhebber

Ameide

Dorpsstraat

telefoon 03474.415

Lexmond

............................................................................................................
Zie de

speciale
moederdagfolder' .

I

Kleijn

heel' he'

Wij staan niet aliMn ten aile tijde klaar om nieuwe posten af te sluiten
maar 66k alser schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn
Eerstbij schade leert .U UW verzekeraar kennan
Levensver·

J. van Dieren

zekeringsmij.

"Holland

Joh. het Lam Johzn

van 1859"

"De Zoom", lei. 03474'284 Achlhoven 460, leJ.01836.~30
LEXMOND
•

C) .

..Utrecht"

Dordt

<,Aile verzekeringen en, financieringen: _ '.~
Y'oor,landbouwrisico'sen veeverzekeringengeeigende betrouwbare verzekeraars

~:et~~~-::n~~
TREU
RENl
i
servieskasten, bovenkastjes, hangkasten,
~ten enzovoort

Zouwendijk 9, telef. 01836-419, Ameide

•

N.V.V. LEDEN OPGELET!!

AUTOVERZEKERING
MET GEDEElTEUJKE CASCODEKKING
Deze verzekering dekt zonder elgen risico schade aan en schade door
verlies van het verzekerde motorrijtuig met de daaraan bevestigde accessoires tengevolge van:
• botsing met loslopende dieren of met vogels, voorzover bij die bot·
sing toegebracht;
• brand, blikseminslag~ ontploffing of kortsluiting, ook al is de schade
veroorzaakt door eigen gebrek;
• diefstal, joyriding of verduistering;
• door storm vall en de voorwerpen en door het vallen van vliegtuigen
.of voorwerpen daaruit;
• glasbreuk, voorzover bestaande uit brilUk van de ruiten en andere
glazen onderdelen (uitgezonderd gloeilampen).

Vraagt inlichtingen blj:

DEN HARTOG ASSURANTIE AMEIDE

I.v.m. een nieuw op te zetten administratie ver·
zoeken wij aile in Ameide en Tienhoven wonen·
de N.V.V. leden, uitgezonderd die van Bouwen Industriebond contact op te nemen met onze
secretaris, A. DE KRUIJK. Doelakkerweg 33 te
AmeidEf '
Het bestuur van de .afdeling Ameide
.

Arm en rijk
slaagt bij VAN DIJK
Speciale aanbieding in

KUSSENPAKKETTEN

-

van 16,95 voor 11.95
Pracht sortering in HERENHOEDEN
o.a. strohoeden 3.95
I ~ · , ~

Maak het moeder gemakkelijk met een mooie tulnstoel met
parasol, Ilgstoel om fljn te zonnebaden, pouf, mlnlset of ladenkastje
Weet u wat u deet, kem even kijken

·MESKER
EUBElEN
ANUFAKTUREN·
Ameide, Fransestraat 15, tel. 01836·235·453

:~~~=~~,~~=~~~~~~~=~~~=~~~=~~~:::~~~~=~~~=~~~=~~~=~~~=='
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Het is fijn om een echte
PONTIAC te krijgen

Bertuookzo
benieuwd hoeuzich
deze zomer op
hetstrand vertoont?

zo mooi, zo goed, zo betrouwbaar
Pontlao Simpatica
met verzolJken kroon,

double f 97"

goudan Pontiac
braoelet f 545"

.Komde
Tweka Badmode
dan~t bij ons
. bekiJken.···

Pontiac tijd juiste tljd

Tussen uw post vondu laatst ook wei eens -in het echt
een zeer :zomerse en fleurige
wiJler:;.zien. Dat kah. Wij
folder. Eenfolder van Tweka. hebben de nieuwe Tweka
Over de nieuwe badmode··
. modellen in voorraad. Komt u.
kollektie 1972. Die zult u nu
ze maar passen.

BLOM

.

Darn 11 • lele'.0183&.404

-

A. STREEFI(ERI(
Fransestraat 7

Telefoon

.:'

.

".

.

-

./

(01836) 212

AMEIDE
~

AMEIDE

J

\"<ii,)

Pedicure· Manicure

•
Moederdag

14
mel

Adviseuse
Rhea sylvia cosmetica

A.M. KOOLVERHOEF
Tiendweg 1 • Ameide
Telefoon 01836·337

Gehwol
voetverzorgingsartike/en
Steunzo/en

L(l4kt
S~fe~t""~"

BI steunkousen en
.Panty·s
Elasueken kousen
Knie- en
enke/stukken

Moederdag
die oak nag praktisch zijn
en daarom
zeker het geven waard
vindt u ruim gesorteerd bij

Fa.H.Verhoef

Benedendamsestr.5 . Tel. 01836·251 . Ameide

Schoenen. luxe- en huishoudelijke artike/en

geef een

/

mooie taart
lekkere cake
fijna doos
bonbons
leuke gevulde
kop en schotel
of nog iets anders van

bakkerij

van .Dijk
Dorpsstraat 56· Lexmond
Telefoon 03474·282

Voor directe indiensttreding
gevraagd:

medewerkers
voor het bedienen van machines en bij·
. komende werkzaamheden

ZILVERFABRIEK

A. MESKER & ZN.
Koestraat 128 - Schoon hoven
Telefoon 01823-2293
('S avonds 2332. J. van Bloisstraat 4)

Jonge vrouw
met 1 kind
biedt zich aan voor
5 11 6 halve dagen
per week ala

hulp in de
huishouding
Br:leven onder no. 12

. aan dit blad

Te koop gevraagt
. klein. verplaatsbaar

ollekachellje

J. M. VERHEIJ
J3roekseweg 95, Ameide

