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·LEERBROEK

Men vertolkte· werken van o.a.
Handel en Mendelssohn, hoog
tepunt was zeker de uitvoering
van ,de cantate "Wees ,gegroet
gij eersteling del' da-gen".

De Lentezangertjes,' Henk van
Egmond en Mevr. Kooiman de
den niet onder 'V0or het goede
koor. De la;:itste zong met over~

gave Handels "Lass mich nicht
triinen". Bepaald mdrukwek
kend was tenslotte de· massale
samenzang in het overvolle
kerkje met het koor bij het re~

frein van "U zij de glorie opge~

stane Heer". Een .prachtige
avond, .die door de heer J. Bot
uitstekend werd geleid.

G. Boom H P. Ratering lh---'-lh:
L. Stout ~ L. den Besten 1-0:
W. v. d. Bogaard ~ A. Blommers
0-1;
B. Versluis ~ T. den Hartog
'h-'h;
!vIejo N. Vermaat ~ M. Klein 1-0:
A. de Jong - G. Middelkoop O-l.
Veelbelovend waren de presta
ties van jeugdige schakers aIs
A. V.- d. Berg, A. de Jong en
Mej. N. Vermaat. De schaakclub
bescWkt over een uitstekende
toekomst.
Donderdag 2 mel spee!t men
een vriendschappelijke wed~

strdijd in en tegen Meerkerk.
Vervolg op page 5.

EIGEN WERK
WINKELPUIEN
VENSTERBANKEN
WAND- EN VLOERTEGELS
DORPELS
OPEN HAARDEN (KOMPLEET)
ALLE NATUURSTEEN
EEN EERLlJK ADRES

open haarden
II
II
II
II..
II
II..

Middelkoop 41

Teleloon 03459 - 287 - 387 - 488

SPECIALlb • .i<'J IN

De Trekking der verloting van
Was de "aanklecfrni" al uiterst het.· Chr. Gem. Koor· is niet op
ver,zorgd. ook de vocal~ presta~ 23 mei a.s. maar op dbisdag 21
ti,e~,. __ v.r~rE;!ri .. yaJ:l !to~g/g_eh~~f;~.,.~~~.:~ ,.~,'

In de intieme en sfeervolle kerk
vail Tienhoven werd afgelopen
week een zeer geslaagde paas
zangdienst ge.houden.· Bet Chr.
Gem. Koor "Sursurn. Corda", het
Chr. Kinderkoor "De Lente-zan
gertjes", Mevr. Kooiman. so
praan ep. Henk van Egmond, or~

gel, zorgden ,voor een afwisse~

~end en boeiend programma.

Alles wordt geleverd en gesteld. AI depot en
fabriek.

Skledar en Brandwijk

Sursum Corda
toonde nieuw tenue

Schaakcluh Ameide
. I· "wmt "voor Oplg

De meeste belangstellingging
ongetwijfeld uit naar het op~

treden van Sursum Cor-da, im~

).ners voor het eerst vertoonde
dit koor zichin de nieuwe
dracht; een smaakvolle lange
groene japon met een keurlge
corsage en' voor de her:en~zan~

.,gers e'en stijlvol3'~'>':lrt costuum.

De schakers van Ameide speel~

den maandag 22 april j.l. hun
laatste wedstrijd van het sei~

zoen en wei nit tegen Acquoy 2.

,De voorlopige uitslag -is 5-:-4
voor Ameide. De partij van L.
Spek moet ter arbitrage worden
opgezonden.
De persoonlijke resultaten wa~

ren:
J. L. den Oudsten ~ A. den Bes~

ten 1-0;
L. Spek ~ F. Bovenschen nog on~

beslistj
T. van Doorn ~ J. Tkaclech 0--1;
A. v. d. Berg - M. Monthaan
1.,-{}:

spijt krijgt. Zijn woorden wer
den in· dank aangenomen.

Ameide is weer een straat rij
ker. -Ret nu nog naamloze voet
pad achter de Chr. School zal
voortaan De Tol gaan heten. Dit
naar 'de vroeger bestaande tol
bij Herlaer, waar 'zelfs, naar
burgemeester Wessels meende te
weten, eens de Longobarden op
hun verre tochten altot betaling
verplicht waren.

De' streeksUchting Alblasser
-waard wordt geleidelijk een ,ge
heel particuliere aangelegen~

heid. Om toch communicatie~

mogelljkheid met andere ge
meenten te hehouden besloot de
gemeente Ameide toe te tredem
tot een overlegorgaan van di~

verse gemeenten. Dit 'leidde tot
een duelletje tussen de voorzit
tere:n A., ,G. de Kruijk. De laat
ste :rneende door hieraan niee, te

.werkenzijnpositie als vertegen
:woordi-ger, vande streekstichting
te cmdergraven en zichzelf .to
orimondig te maken. Burgem.
,Wesr:;els 'st~ld.e "ll,~l11 ,gerllst ... door
~iteerite zetten dat 'het twee ge
scheiden ,grootheden betro,f. Op
het gebied van· het afgeven van
gemeentegaranties voert Ameide
een behoudende politiek. Van de
vier aanvragen werd er slechts
een goedgekeurd (van D. Wel
ters, Razelaarlaan 17) J. Boote,
T. Akkermans en P. Stets zagen
hun verzoek geweigerd. Het was
geheel in de geest van A. G. de
Kruijk,' die' opmerkte, voorzich~

tig zijn, andel'S zijn er de vol~

gende week 7".

Tegen de erven van Vliet zal
een' onteigeningsprocedure wor
den hegonnen voor de verkrij
ging- van een strook grond aan
de Pr. Marijkeweg. De gemeente
heeft hiervoor f 10,- per ver~

kante meter geboden, de erven
van Vliet die het, met raadslid
A. G. de Kruijk, als bedrijfs
terrein zien, eisen f 35,~ per
vierkante meter. Een minnelijke
schikking bleek nlet mogelijk,
zodat het aan de rechter wordt
overgelaten. De rondvraag ,zorg~

de slechts voor wat kleine punt
jes. Tot verdriet van A. Versluis
(P.v.d.A.) en ongetwijfeld vele
kinderen bleek het niet moge
lijk een stukje braaklig,gend
terrein aan het Aaksterveld tot
speelterrein te maken. Het bin
nen kort bouwrijp maken ver~

stoorde de inusie.

E. Bor (SGP) legde nog de na
druk op het gevaar van de krui
sing .Industrieterrein - Hooge~

waard. De voorzitter adviseerde
hem vriendelijk niet te ,hard te
rijden en goed uit te kijken.
Ook A. Langerak begaf zich op
verkeerstechnisch terrein en
toonde bezorgdheid voor de paal
aan de Paramasiebaan, die
steeds wordt aangereden. Hij
vroeg wat hieraan te doen.

iBurg. Wessels suggereerde er
een bordje op te zetten met
"a.u.b. niet meer aanrijden".

Veenvliet Minformeerde naar de
volgende aflevering van het ge
meentelijk mededelingenblad

"De Schakel". Hij Yond het een
trieste zaak dat over Ameide zo
weinig wordt ,gep~bliceerd.

A. Langerak achtte het niet te
recht en onduidelijk dat de ver·
hoging ook werd berekend over
de brandtrappen en de centrale
verwarming. Hij meende "dat
de oudjes het niet zouden be
grijpen". Er zal nu een brief uit~

gaan om een en ander te ver
klaren. De woningwetwoningen
aan het Aaksterveld zulllen
worden aangesloten op een cen
traal-antenne-systeem. In ver
band hiermee werd de huur
verhoogd met f 3,20 per maand.
Prettig was de mededelingvan
Burgem. Wessels dat voor de
bouw van 49 bejaardenwonin
gen "officieus aHes rand is".

De autoboxen op de Geer zullen
per 1 april 26,80 per maand be
dragen, op de Griend 47,35.

Zij deden dit, snel en' zonder
veel commentaar. De huren vaJ;]"-'
vele, gemeentew(mingen werdE]
met 70 procent verhoogd.' Merk'~'>
waardig, was weI' dat, ook Vall

p.~t'p@d~E!~dij~__, ~4,de,}1cuur
werdverhoogd.Sinds· enige t~d
staat, deze wo'ning le'eg en 'naar
verluidt op het punt af.gebrok~~i-.<.\

teworden. De ,hejaarden wonfri
gen stegen .6 procent ,in prijs".-

De stadsbibliotheek kan einde~

Hjk verhuizen. Voor de restau~

ratie van Kerkstraat 2 hun toe~

komstige behuizing, werd een
bedrag van f 137.000,- uitge
trokken en blijkens de burge
meester "kan de aannemer el~

ke dag beginnen".

In een vlot tempo werd een aan
tal punten accuraat ,doorgeha
merd".

C. van Gelderen werd benoemd
tot haven~ en marktmeester, W.
van Dijk tot ambtenaar van de
burgerltjke stand. De school met
de Bijbel ontving f 3945,42 voor
ver,goeding vakonderwijs. Ret
ligt in de bedoeling ook op de
openbare lagere school derge1ijk
vakonderwijs te. gaan ,gev'en.

Met algemene stetnmen werd
besloten een hogedrukspuit aan
te schaffen voor vele doelein
den bruikbaar van plantsoenbe
spuiting tot riool reiniging. Ret
raadslid met de "technische
knobbel" Veenvliet adviseerde
e enmachine aan te schaffen met
een grotere tankinhoud.

Hij waarschuwde voor het ko~

pen van iets waarvan, men-later

Zoals verwaeht heeft de gemeenteraad van Ameide zieh
tijdens haar laatste vergadering intensief en langdurig be
ziggehouden met de nota "kleine kernen Albhisserwaard. en
Vijfheereulan~en".Het zal niemand verbazen dat-de gehel~

gemeenteraad van dit Lekdorp verheugd was over de even
tuele kernfunetie. Tgeh was·men niet onverdeeld optimis
tiseh. Men benadrUkte genuaneeerd de gevaren die besloten
liggen in het niet groeien van de overige dorpEm. In een roe
rende eensgezindsheiden af eJl toe bijna pleehtig lieten
de diverse raadsleden hun diverse liehten sehijnen over deze
,,.vreugd. en 'droefnis problematiek".
A;, G. de Kruijk (ar) zag de tische probelemen te bespreken.
kernfuuctie weI zitten. -_Hij zag
het al8" een taak, die. Ameide
heeft opgekregen,een taak die
zij met ,genoegen _zal verrich
ten~De woningbouw ,za~ moeten
worden gestlmuleerd. maar de

<", ': ';':-';"uadruk,:'zaL:<icik-'belimgrijk.. moe~,_
ten ~gen o[pde culture noden
van Ameide en haar omgeving.

De Kruyk was, zo ,benadrukte
hij, ,begaan met het lot der ove
rige gemeenten en een ver~

klaard tegenstander van het
bevrieien" van deze dorpen,

dit zou de regio bepaald' niet
ten goedekomen. Wethouder K.
van Oord verklaarde namens
de P.v.d;AAractie de aanwijzing
van Ameide aIs kerngemeente
met vreugde te hebben ontvan
gen. Hij zag hoopvolle perspec
tieven voor midenstand en om
ringende gemeenten. Veel scep~

tischer toonde hij zich t.a.v., de
nota aIs streekplan. De hierin
opg-elegde beperkingen aan de
overige dorpen achtte hij onaan
vaardbaar of in de woorden van
de wethouder "een dode buur
man hebben wij niets aan".

In deze ,geest drukten zich opk
A. Veenviie! (chu) en A. Lan
gerak (gem. belang) uit. De eer
ste toonde zich bezorgd over de
mogelijke toeloop uit de steden,
hij pleitte vOQr een behoud van
het streekkarakter. wat impli
ceert de leefbaarheid van aUe
gemeenten. Langerak achtte een
levende buur aIs Meerkerk van
groot belang. Bur-gem. Wessels
betrok in ziJn beschouwing de
algehele problematiek van de
nota's over de ruimtelijke or~

dening, de bestemmingsplannen
en het belang het ,gebied groen
te houden. Meernog dan zijn
raadsleden pleitte hij ervoor
Ameide kerngemeente te ma
ken. Een functie waar zij, vol
gens de eerste burger qua struc
tuur en bestanddelen 'behoefte
aan heeft. In zijn visie moet
Ameide groeien, zo niet dan is
de toekomst uitermate somber.

Maar oak hij stond niet te jui~

chen van "wij aUes en de rest
niet". Hij hoopte en verwachte
echter, dat in de praktijk niet
zo stringent zou worden opge
treden en een kleinegroei van
de overioge gemeenteu zou wor
den toegelaten. Naast deze theo~

retische en toekomstverwachtin~
gen hadden Ameides ,bestuurde
ren nog een volle agenda prak-

Uit de gemeenteraad van
Ameide
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37,6 cent per liter incl. b.t.w.

Uw Bovag Auto-rheit

waarhorgt zorgeloos autorijden

NU OaK:
LANDBOUWGASOLIE

I

FORD

OPEL

: ·············..················1
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-i
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I

Speciale aanhieding Radiaalbanden

ALLE KLEUREN SYNTHETISCHE' AUTOLAKKEN VOORRADIG'

f 140,-STEREO AUTO CASSETTE RECORDER 8· trackIndustrieweg 4,

telefoon 402,

i· Verkoop • Reparatie.. .. - Schadereparatie - Contractverhuur
Ameide Autowasserette • Ac(t""'~oires

'i{;,.......,_,"~;,

t . ..' . '. ·"7 . ....•. . •. . J....................~ .
...-

MOEDERDAG • • •

(~' ZOEKT U EEN

MOEDERDAGGESCHENK
EEN KOMPLEET BLU GEZIN

KLEUN heeft het

Met onze

TUINSTOELEN
TAFELS
PARASOLS

* GROTE KOLLEKTIE in ZOMERSE KLEUREN

• Electrlsche apparaten

• Staande en hangende Schemerlampen

• Vazen en Bloempotten

• Koperen en Tinnen artlkelen

• Parapluie- en Plantenbakken

• Tulnstoelen en Parasols .

• Grote Bortering Damestasllen

Tevens aangekomen* DE NIEUWE TWEKA BADMODE 1974

Gloedvolle dessins en vele modellen
ALS MOEDERDAG ATTRACTIE

nu een prachtige

TUINSTOEL

Streelkerk voor ••
2 em dikke zittlng

• • • 19,95

MET VANDAAG DE MODE VOOR MORGEN!! T. P. KLEIJN
Fransestraat ,7 Ameide Telefoon 01836·212 Toistraat 19 - Tel. 01837 - 219 - Meerkerk

Polaroid Pasfoto's direkt klaar bij . • • • • • •
8CREZEE

'AMEIDC ['"","b lflE,OC, 0'B:J6, 2_,>
LOO"( ~Il v' {." ,:.r,~" ,1~ "'(0]',5)1\,
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Maak het moeder

gemakkelijk met een

TUINSTOEL met PARASOL

L1GSTOEL em fijn te zennebaden

POUF,

MINISET of

LADENKASyJE

,VOORUW,
ZEKERHEID

een verlrouwd buro
voor snelle en korrekle
afwikkeling van al uw
schadeclaims:

WEET U WAT U DOET ...

KOM EVEN KIJKEN DE KRUYK b.\l.
assurantien

esker
eubelen
anufakturen

BROEKSEWEG 4...; AMEIDE- TEl. (01836) 362

Amelde - Franseslraal 15 - Tel. 01836-235-453

MAAK MOEDER DIT MAR
NU EENS ECHT GELUKKIG

Geef ze een GESCHENK ull onze
GEWELDIGE COLLECTIE '"['.'

U slaagl allijdbij . .

DE GROOT'S.!,'
. Technlsch bedrlJf

~""""""""~'~~

I ADVERTEER IN .

DE WEGWIJZER

~/~""I~~"''''''''~''''~~
•., -

Molenslraal 21
Amelde
Telefoon 01836 -464

-.......

IS EEN

CADEAUBON veer

COSMETICA of

HAARBEHANDELING

Kap.~~lons DeWit
'-_J"'>'; ..

Dorpsslraal 54
Lexmond
Teiefoon 03474 - 244

lets aparts voor Moeder

,. ...

J. W. v. Putleslraal 31

Telefoon 01836 - 379
AMEIDE

om moeder

eens fijn

te verrassen

"

Bakkerij
Pellikaan

* MOOIE
TAARTEN

3,70, 7,50 enz.

rOm •

AmeldeMolenslraal 10

Wij vragen U' niets ! WIJ ZEGGEN ALLEEN OAT U ER GEEN SPIJT VAN ZULT HEBBEN ALS
U VOOR UW

MOEDERDAGGESCHENK
eens komi kijken naar onze kolleklle.
ER ZIJN: KLEINE GEZELLIGE CADEAUX

Niet zulke DURE MAAR MAKKELlJKE APPARATEN veer in de
keuken.

En ... ECHTE GESCHENKEN em moeder bij het werken veel
plezier te bezergen.

•...
Meerkerk

• •- .tt un

,
Bocdschappen voor Meerkerk blJ: D. H ART K 0 OR N,

Telefoon 01836 - 232 Ireneslraal 57 Telefoon 01837 -778

...
J. W. v. Putleslraal 71

•

ENIGE OCCASIONS

Schrijf-, Tel- en Rekenmachines
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VOOR MOEDER

1 GROTE DOOS BONBONS
. VAN 6,50 VOOR 4,89

Zieook Ol)ze PARFUMERIE· AFDELING onder andere

MAGA - TOSCA ...; 4711

*:

Let op onze EXTRA - AANBIEDINGEN, in de winkel
met gratis koopzegels

DE dONG's Z-B

PAGINA 4

Bloemenmagazijn "MAR~I"
Voor de aanstaande MOEDERDAG
hebben wii weer een ruim sortiment
Bloeiende Groene en Bonte PLANTEN -
Kaktussen S
OOk een ruime keuze in SNIJBLOEMEN i

J.,VERVEER
J. W. van PUTTESTRAAT 2 AMEIDE :

Zaterdags tot 4 uur geopend. ~
,~ ~

MOEDERDAG

12
DAM 4 BROEKSEWEG 6 AMEIDE

MEl

MEERKERK

.VOOR MOEDERDAG EEN LEUK IDEE

KIJK EENS VRIJBLlJVEN'D BIJ:

Juwelier - Horloger

Harry Mulder
Voorstraat 21 - Groot-Ammers - Tel. 01ll42-650, b.g.g. 01843-422

Oak 0.0. ZILVERENDAMES HORLOGES

STIJLKLOKKEN, MODERNE WANDKLOKKEN enz

Eventueel bij U oon"huis.

Gediplomeerd Gaud- en ZilversmJd'y .

MOEDERDAGTAARTEN
MAAR OOK
SLAGROOM·, VRUCHTEN-; APPELGEBAK, TOMPO~CEN en

WEEKEND· TAARTJES, haalt U natuurlljk bij

Firn'ia Gebr... Alling
TELEFOON01837·248

Lel4"~

,efe~~""t""
DIE OOK NOG PRAKTISCH ZIJN

EN DAAROM

ZEKER HET GEVEN WAARD

VINDT U RUIM GESORTEERD BIJ'

H.Verhoef
* SCHOENEN

* LUXE· en

HUISHOUDELlJKE ARTIKELEN

Benedendamsestraat 5 - Tel. 01836·251 . Arneide

Zaterdag tot 5 uur geopend

Levensver·
zekeringsmij.

"Utrecht"

Wij staan nie! aileen ten aile tijde klaar omnieuwe posten af Ie sluilen
maar 66k als er schade ..is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn

Eerst bij schade leert U Uw vsrzekeraar kennen

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
Gregoriuslaan II, lei. 03474·284 Achlhoven 48a, 101.01836·230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrisrco's en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

,Holland'
,van 1859'

Dordl

qaed. em. £al1'derak

BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

BESCHERM UW HUIS met BElTS en LAK

Voor het buitenwerk
Buitenbeits in 12 dekkende kleuren • Houl
veredeling om het houl te laten leven.
Speciale grond- en glansverf voor buiten
in fraaie kleuren.

Voor schuren, garage,- schutting, enz.

WIND en WEERBEITS, 16 tinten

* Decoralieve zonwering* Rolgordijnen, Jalouzien* Buitenzonwering voor degelijke prijs
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VOOR MOEDER VINDT U IN DE ENORME SORTERING BIJ

Lexmond

vana! 3,50

MEERKERK

van 18,- voor 9,95

uw vrouw zal dit zeer

telefoon 03474-415

Liefhehber

Kom dus gerust eens langs HEREN,
waarderen.

Dorpsstraat

Ant.

Daarvoor heren kunt U altijd terecht bij de SIGAROTHEEK in
Meerkerk op het Dorpsplein.

U kunt uit ALLERLEI CADEAUTJES kiezen zonder daarbij veel
uit Uw portemonnaie te verliezen.

EEN MOEDERDAGCADEAU
BEHOEFT GEEN PROBLEEM TE ZIJN

LUXE KARAFJES van 7,50 voor. 6,50
PARFUM van het huis TWEED van 13,95 voor 9,95

Groot assortiment luxe dozen zeep zoals MORNY, FENJAL
Aanbiedingen van RENE PASCAL
Bijvoorbeeld LUXE PARFUMVERSTUIVER
Huidverzorg'lng voor de nacht van
MARGARET ASTOR

FA. G. VAN VEEN
DORPSPLEIN TELEFOON 01837 -700

Hartewensen
Komlortabel kolbert in hypermoderne
ruil, perlekt op de streep verwerk!.
Rustige snit, van eeo,sportieve allure,
Voor eeo sleervolle komblnatis, aan
trekkelijk geprijsd,

probeel"eens lIit,
. die

ruit

Trefpunt van mode voormorgen

Nog steeds alles voor de Tuin
NU VOLOP eenjarige planten - graszoden - meststoffen 
zaden • div. tegels • hekwerken • spoorbielzen.
Aile beplantingen Vraag eens vrijblijvend advies!

TUINCENTRUM C. SPEK
Lexmond Kortenhoevendijk 5

Tolstraat 17 - Meerk(
-I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Alles wat moeder graag
/j

wil .hebben vindt·' iT bij: 8CREZEE
AMEIDE ()~" 6 '!. , no. 10 83';1 1<'
IOPIK pfl\~'U'[}"~"'2"J.l,,"0

ALS DE VROUW IN EEN GEZIN OVERLIJDT MOET DE

MAN VAAK WEGENS FINANCIELE REDENEN

HERTROUWEN ••.•

vrouw

Vervolg van pag. 1

[lit bewijst weI de goede ver~

houding, die men met deze zus
terclub heeft. Belangstellenden

Bij het bureauvoorlichting lew
vensverzekering vertelde men
dat naast het apart verzekeren
van de vrouw oak de mogelijk
heid van de gezlnspollS bestaat,
waarbij zowel··bij het.overlijden
van de man aIs van de vrouw
wordt uitgekeerd.

Voor Foto- en

Filmcamera's

theek is het thans vrij gewoon
dat de man gelijk een levens~

verzekering sluit.· Hoeveel man
nen staan hierbij echter ooit
bij stn dat zij bij overlijden van
hun vrouw naast hun hypotheek
kosten ook nog eens zware exw
tra lasten krijgen?

naar

Langzaam maar zeker komt men
dus tot de ontdekklng dat nlet
alleen. de man, maar ook de
vrouw - financieel - onmls·
baar is als' schakel. in het gezin.

HYPOTHEEK
Er zijn nog meer dingen om
evenbij stH te staan. Wanneer
een gezin bijvoorbeeld een huis
koopt met· een zware hypo-

in het gezin voor onze tiMale
wetgeving een enkel verschil
maakt. Alleen indien men de
dood aan ziet komen ~ bijvoor
beeld door een slopende ziekte
- bestaat de mogemkheid _am
voor de eerste - en hoogstens
- tot en met de derde maand
extra k'osten voor het gezins
onderhoud voor de belasting at
te trekken. Daarmee is het -fi
naal afgelopen. Krjjgt moeder
een auto-ongeluk en laat zij _een
ontredderd gezin achter dan
moet vader maar den hoe hij
het opknapt. Voor de belasting
,maakt dat geen eukel verschil.

Hij zal ailes nit eigen zak moe
ten betalen. En' hoeveel mannen
brengen dat op?

Bjj de levensverzekeringen ziet
men dan ook een duidelijk
zwaar stijgende lijn in het aan
tal verzekerde vrouwen. Het ge
middelde bedrag waarvoor men
dat doet is ongeveer 35.000 -gul
den.

Het voordelfgste· is om' de uit
kering na overlijden in een keer
op te nemen. Het minimumaan
tal periodes dat er anders voor
staat is zes.

ter zich sneller laten verzeke
ren en meestal kornt hij hele
maal niet op de gedachte dat
het wegvallen of invalide wor:.
den van zijn vrouw tot onover
komenlijke financi~He problemen
kan leiden.Trouwens haast niets
in onze maatschappij houdt met
de daaruit voortvloeiende pro
blemen rekening.

Zo bepaalt het Algemeen Bur~

gerlijk Pensioenfonds geen pen
sioen nit aan weduwnaren na
het overlijden van hun - wer
kende vrouw. Toch zal de man
na haar dood het met minder
moeten doen en dit nog gezien
los van aUe extra lasten.

Pas wanneer men op de ,bikkel
harde -feiten wordt gedrukt,
staat men stll bij het feit wat
een vrouw waard is. Zo verier
de 'n weduwnaar, die plotseling
achterbleef: "Ik kan wei hulp
krijgen, maar dat breng ik fi
naneieel niet op. Zo'n kracht
kost al gauw 800 tot 1000 gul
den per maand. Dat kan ik Diet
betalen. Nu .wordt ik na eeil ad
vertentie waarin ik. minder bied,
plat gebeld en _·bezocht door
vrouwen die of willen trouwen
of zeit kinderen mee willen
brengen en ik wil mijn gezin
het liefst in deze-samenstelling
houden. maaJ:" maar dat lijkt me
langzamerhand onmogelijk".

Nog merkwaardiger is het feit
dat het wegvallen, van de vrouw

waard?

die willen schaken kunnen ten
aHe tijde contact opnemen met
de leden.

kan hem op zo'n moment weer
houden voor een overhaast
tweede huwelijk. Je vervalt an
ders in noodsituaties van de op
pas van een oma of eeil tante,
maar een betaalde hulp kost
veel geld. Zo'n verzekering kan
veel ellende voorkomen".

Tot dezeconclusie komen steeds
meer Nederlandse mannen. Wa
ren er in 1968 nog slechts 10.000
Ilrouwen door hun man verze~

kerd, thans ligt dit aantal al
rond 75.000. Dit deeldebet bu
reau voorlichting levensverzeke
ring mee.

Je vrouw verzekeren, betekent
een heetje doardenken.

Een man - in Nederland· nog
steeds gezien als de kostwinner
- zal zich met een 'g~zin ach-

DOQRDENKEN

een•
ISWat

VROUW OOK FINANCIEEL

ONMISBAAR IN BET GEZIN

doo~ Reny Dljkman

.,Hertrouwen is de enig betaal
bare oplossing na de dood van
je vrouw. Tenminste, wanneer
je nog met kleine kinderen zit.

Ik. zeg bet wat cynisch", zegt
Consumenten Contact Orgaan
directeur. Paul van der Post.
"maar in feite is een overlij
densrisicoverzekering. omnis-

-baar. De man mag nooit op
grond van financiele redenen tot
hertrouwen gedwongen worden.

Ik· vind dat een vader van een
gezin dit tegenover zijn kinde

.ren is verplicht.

Zonder kleine peuters zie ik die
noodzaak Diet. Een· verzekering
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MOEDERDAG

Tuyl'
Tel. 01837 - 412

VOOR AUTO - VARIA

Gebr. van
Zeuwendijk 125
Meerkerk

Probeer hat ook eens .' U zult tevreden zijn

* NIEUWE AUTO'S

* GEBRUIKTE AUTO'S

* ALLE REPARATIES

* VERKOOP BENZINE

Voor moeder Op moederdag
Volop keus uit

luxe dozen chocolaterie
luxe dozen voor diabelici
en onze alom bekende fijne
gebaksoorlen en laarten

Bankethakkerij J. VAN DELSEN
Fransestraat 1 Ameide
De warme bakker

-_/~""""'--~Zoekt U een ' ,~~"""""'_,

LEUK GESCHENK VOOR MOEDER?
EEN PAAR PANTOFFELS - MUILTJES - SLIPPERS
enz. enz., komen altljd van pas

Kom vrijblijvend kijken bij A. SPEK • Lexmond
VOOR AL UW S C HOE I S E L

"'_""'~"J"~_"",,,,,~

VOOR DE LlEFSTE MOEDER

vindl U bij:

i J. VAN MAZIJK
I ~;;~s:~~aat *ro I

GLAS •

* PORSELEIN t
* AARDEWERKi

t:;) Luxe artikelen i
b
. Huishoudelijke en :

• ',' .' Eleclrisch 'Huishoudelijke, i+
'j • ' artikelen
"<'iii//!

~ ++.++ + ++••+.

woninginrichling

BLOM
=

ECHTE LEREN STOEL,

ALTIJD lETS APARTS VINDT U BIJ

STIGTE:R's
h:~ .

De VAKMAN
Zouwendijk 26

I 01837-405-662L Meerkerk

_ ....•_----------

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT - Tel. 01823-2450

AMEIDE - J. W. v. PU-r:ESTRAAT - Tel. 01836-501 S

~~::=::::::==:::""'''''''''~~~~
PEDICURE
MANICURE

A. M. Kool-Verhoef
Tiendweg 1
Telefoon 01836 - 337
Ameide

d
Solide

uurzaam
gaa.s

, [.

Oat is Bekaert gaas.
Een gegarandeerde kwaliteit
van uw afrasterin'g.
Korn eens'langs.
Voor een Bekaert folder _
en om uw gaas
in hetecht t8 zien.

degazen van Bekaert
·zijn verkrijgbaar bij:

U GAAT IN DE GOEDE RICHTING

ALS STIGTER UW

vvonlng Inrlcht

EEN ECHTE PERS

mel, cerlificaal van echlheid of een

OOK BIJ ONS

VELE
LEUKE
CADEAUX
VOOR
MOEDER

GEVEN

IS

GEZELUGI

W i1tl.J~th;;i;Ji"lcyg;;~~- 4W

geld verdienen
U kunt voor ons truien breien a f 10,- per
kg, lessen gratis aan huis. Aanschaf ma
chine in overleg.

,Vrijblijvend inlichlingen: MEVR. PEL,
Beukstraat 26, - Utrecht - Tel. 030-510608 of
030 - 512005.

Aannemersbedrijf GEBR. DE GROOT
Meerkerk

gespecialiseerd in

SIERBESTRATING
Te keep: aile soorlen legels,
slraalklinkers en tuingrond.

Telefoon 01837 - 732 - 607 - 692
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Demonstratie met afgerichte honden

P.CETON

LIJST 4
WIM VAN DEN BERG,
voor gelijke en eerlijke
behandeling voor ieder
een, geen vriendjespoli
liek in Meerkerk.

• GOLFPLATEN

• Houf<

Meerkerk
Burg. Sioblaan 36
Industrieterrein
Telefoon 01837 - 889

de standpunten van·v. d. Berg
eens te zijn, doch het is een
kerel, die veel voor zijn idealen
over heeft en een zeer strijdba
re figuur is.
Heel veel werk verzet hij voor
de Stichting Vrije Reereatie,
waarvan hij voorzitter· is'.
Wij zijn hetrnet hem eens, waIi
neer hij van zichzelf' zegt: "ik-~

ben een hobbyboer en idealist".

uitgebreid op terug te' kunnen
. komen. Meerkerkers veel suc

ees !

F. TREUREN

Vele malen :behaalde Y. d. Berg
de landelijke pers door zijn
standpunten over de recreatie.
Men behoeft het niet altijd met

• TEGELS

• DEUREN

• SCHOPPEN enz.

Alies zowel nieuw als
gebruikt, in diverse·
maten en soorten

TE KOOP

Willem v. d. Berg
ook in Meerkerk op de

politieke toer
Naar. wij vernamen gaat de heer

. v. d. Bel1g, na zijn verkiezing
tot statenlid voor ,Zuid - Holland,
ook een gooi doen om een zetel
te behalen bij de as. Gemeente
raadsverkiezingen te' Meerkerk.
Als hem dit zal lukken, dan
mag Meerkerk verwaeliten, dat
hij actief zal .zijn en naar hij
zelf zegt "alles positief zal be~

naderen".

daarmee een bijdrage te ver
lenen aan het streven van de

BOEREN-PARTIJ - LIJST 4
WIM VAN DEN BERG,

een begrip voor Meer~erk !

Op 29 mel, maken we ons
vrij, want

WIM VAN DEN BERG
en zijn partij, die hoort
er in Meerkerk zeker
bij, we stemmen dan
met veel plezier,

met z'n ALLEN op LlJST 4.

weken bezig om deze kee:r. weer
goed voor de dag tekamen met
unieke verlichting.
Wij hopen in een volgende' af~
levering· van de Wegwijzer hier

regering tot beperking van de
inflatie.
Voor de SVR geldt als principe,
dat zoveel mogelijk Nederlan
ders naar vrije keuze moeten
kwmen genieten van vakantie~

en weekendplezier, aldus W. T.
".v. d. Berg uit Meerkerk, voor~

zitter) •
Voor nadere inlichtingen klint
U zich wenden tot SVR, Broek~

seweg 77, Meerkerk, tel. 01837
516.

MEERKERK
De Oranjevereniging te Meer
kerk gaat dit jaar baar grote
vijfjaarlijkse Oranjefeesten
weer houden.
Evenals vorlg jaar .te Ameide,
zijn diverse buurtverenigingen
en partkulieren te Meerkerk al

NIEUWE LAMP

AFZUIGKAP
nu von 349,- voor 239,--

want nu geven wij
10-40% KORTING

Houdt Uwkeuken schoon
en fris met een

Zouwendijk 32,
Telefoon 01837 - 259
Meerkerk

(eJ
AL~"SCHOON c

GOM'AAI(T!

Het bestuur van de SVR meent

voor verjonging en
meer inspraak

WIM VAN DEN BERG I

van de SVR zijn daardoor al
vier jaar ongewijzigd gebleven.
De SWR aeht zo langzamerhand
weI de tijd rijp de tarieven vaal'
het ,kamperen bij de boer" wat
meer in overeenstemming te
brengen met de realiteit van de
inflatie, maar meent vooralsnog
geen nieuwe -bijdrage te moe
ten verlenen aan de !geldont~

waarding.

BOEREN - PARTIJ
MEERKERK

geen hoog boven U ge
plaatste personen, maar
een man uit uw midden,
met u, voor u en door u.

29 mei. Wim van den Berg,
Ujst 4.

voldoende nieuwe ruimte te
vinden om belangstellenden
voor een rustig en goedkoop
kampeerplekje bij een bo'er,
tuinder 'of fruitkweker op het
spoor te brengen van een nieu
we vorm van vakantieweekend
plezier.
De SVR heeft de deelnernende
reereatieverstrekkende bedrij ~

ven geadviseerd de tarieven
(f 1,~ per m2) dit jaar niet te
verhagen. De kampeertarieven

BOEREN-PARTIJ
MEERKERK - LIJST 4 ..•

1(
. _.

18

hoogspringen, en het natuurlijk
altijd weer mooie spektaku.:..
laire pakwerk. Onder pakwerk
wordt verstaan iemand met een
leren pak aan dieop eomman~

Wie dit jaar wi! kamperen op
een mini-camping van de Stieh
ting Vrije Recreatie ("kampe
ren .bij de boer") , heeft weer
volop keuze. Het zag er even
naar uit, dat met name in de
Randstad een tekort aan kam~

peerplekjes -bij agrariEks zou
ontstaap., maar de SVR is er-na
een bliksemactie in geslaagd

do door de honden mag worden
aangevallen, bewaakt en wegge~

voert.
Neem uw kans waar en ga be
slist even bij deze korte maar
zeker interessante demonstratie
kijken.

WEER VOLDOENDE
RUIMTE OP
BOEREN-CAMPINGS

Meerkerk LIJST 4
WIM VAN DEN BERG!
Denk aan Meerkerks
Gemeenschappelijke
belangen!

en ga daarom het hek eens
. verhangen.

o.a.

Korten·hoevenseweg

Lexmond
Tel. 03474 - 430

voor

BLOUSES

JUMPERS

VESTEN

NACHTKLEJ)ING

en . .vele Luxe ·en Huish~ Art.

bij

A. J. STRAVERS

~oederdaggeschenken

De Hondenvereniging ..De Out
spanning" uit Vuren houdt op
zaterdag 1 juni 3.5. een demon
stratie· met afgerichte honden.
De demonstratie vindt plaats op
het terrein van mini camping
"De Victorie" aan de Broekse~

weg te Meerkerk. De toegang
is gratis aidus Wim van den
Berg, die zelf oak aan de club
deelneemt en deze demonstratie
mede or,ganiseert vaar zijn cam
ping bewoners. Maar oak be-

larigstellende uit Meerkerk,
Ameideen orostreken zijn na
tuurlijk van harte welkom.
Aanvang half twee· en de de
monstratie zal ongeveer 2 uur
duren.

be toegang is ,gratis gehouden
om belangstellenden eens te 18.
tenzien, wat de honden-eige
naar met zijri trouwe viervoeter
kan bereiken.

Aan de demonstratie wordt door
versehillende' soorten honden
meegewerkt' eli u krijgt 0.8. te
zien: volgen los en aangelijnd
links en reehts, voorwer>pen op'~

sporen en bewaken, afblijven,

Boeren-Partij Meerkerk,
WIM VAN DEN BERG!
de Partij voor de gewo
ne man

MOEDER

Onze kollektie is afgestemd op
MOEDERS die verrast moeten worden.

GEEF DAN

*:
*:
*:
*:
*:

EAU DE COLOGNE

BIJOUTERI~N

COSMETICA

WEEKENDTAS

LEUKE DOOS ZEEP

uw administratie

en

belastingzaken

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door admlnistraliekantoor

Uw

Drukwerk

tot

KOM KIEZEN BU

A.S.v.Mill
Dorpsstraat Lexmond

tho C.
hazelaarlaan 70

ameide

•
J. van /doorn

telefoon

01836-596

AMEIDE: DAM 6 TELEFOQN (01.836)229

LQPIK: PRoW.ALEXANDERSTR.2
TEL. (03475) 1700
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Uw vrouw verzekeren
niet aan denken, gewoon doen
Uw vrouw zal het graag beamen

En voor de premie hoeftU het niet te laten

. Dit blijkt wei uit onderstaand tabelletje

KAPITAAL· f 20.000,-

Met verdubbeling bij dood door ongeval

Leeftijd van uw vrouw

20 jaar f 7,26 per maand

25 jaar f 8,40 per maand

. 30 jaar f 9,68 per maand

35 jaar f 10,96 per maand

De premie's zijn vrijblijvend

Uw verzekeriilgs adviseur:

KEUZE UIT

26
MODELLEN

• DIEPVRIESKISTEN

• DIEPVRIESKASTEN

• COMBIKASTEN

legen
concurrerende
prijzen

Aile modellen uit voorraad

leverbaar

EIGEN SERYICEDIENST

Zouwendijk 123

Meerkerk

Telefoon 01837 - 249

. Geslaagde geschenken voor
MOEDERDAG

en nu nog kans op een
gratis
8· DAAGSE VLlEGREIS!!

Vraag inlichtingen bij

"DE KqEKKOEK" - Meerkerk
Telefoon 01837 - 297

a

YQOR HAAR EN HEM

Ook voor een VROUW is er

veel dat ze best wil hebben!

Fijn voor U en voor ons dat

U dat voor MOEDERDAG weet

J. w. van Puttestraat 65

Telefoon 01836 - 277
Arneide

DACHT U DAT WIJ EEN WINKEL

HAP!)EN ALLEEN VOOR MANNEN
U

Gerrit de Vroome

Kom ... nou,
T ,>.. .

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

voorstraat 6
tel. 01836 - 340

bij geen gehoor 01830 - 22907

DEN HARTOG ASSURANTIE AMEIDE

8CREZEE 'a.v.

GROTE KEUZE IN

POLAROID
ZONNEBRILLEN

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON {01836} 229

LOPIK: PR.W.ALEXANDERSTR.2
TEl. (03475)1700

Leuk idee v'!or Moederdag

Geef een
KAPPERS-
CADEAUBON

Hoofdstraat 47, Nieuwpoort

Telefoon 01843 - 368.

Ais U prijs stelt op een
goed verzorgd
KAPSEL;

aangepast aan Uw type en
persoonlijkheid E!n een

Haarverzorging
die niet ontaard in routine
afwerking bezoek dan eens

KAPSALON

AD
DIJKSTRA

fijn om fijn om
Ie geven*Ie onlvangen

dat kan
nooif missen!

EUROPESE MODE VOOR HET HELE GEZIN, VLAK BIJ HUIS
DOE ZOALS VELEN • • • KOM NAAR 'BUllEN • • •
KOOP VOORDELIGER

MOEDERDAGAANBIEDING
Bij aankoop van f 50,- of meer
REISWAARDEBON f 2,50 GRATIS

~[@J~
Wag,~ U uw gezin van A tot Z kleed.

Vrljdagavond koopavond tot 9 uur Zaterdag geopend tot 5 uur
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CARROSSERIEFABRIEK

DE .lONG B.V. GROOT-AMMERS
Wij fabriceren carrosseneen in aile uitvoeringen, aluminium

. kippers, cahines voor traktoren en wegenbouwmachines.
Levering en montage- van hydraulische laadkleppen behoort
tevens tot ons programma.

Wij ioeken op korte termijn:

CONSTRUCTIEWERKERS
Elektrisch lassers
welke opgeleid of omgeschoold willen worden tot:

CARROSSERIEBOUWERS
CARROSSE.RIESAMENSTELLERS
Voor deze afwisselende en verantwoordelijke functie kunnen
wij U een uitstekend salaris bieden.

Voor nadere inlichlingen kunt U zlch wenden tot:

CARROSSERIEFABRIEK DEJONG B.V.
Irenestraat 10 Groot· Ainmars

Telefoon 01842·366·838

vanaf

van veel

nu slachts

gavraagde

muxiek

lP's

12,-

"DE KOEKKOEK"
naar

VOOR MOEDERDAGGESCHENKEN

maakt U kans op aen

8 • DAAGSE VLlEGREIS

NAAR'DE SPAANSE ZON!

. want bij aankoop van een

ELEKTRISCH HUISHOODELlJK

APPARAAT

• u-."w'-

- i •••••••••••, •••••••••••••i~ .

~.. ..,.

Tevens Uw adres voor aile soorten
reparaties

Een Moederdaggeschenk
BIJ ONS EEN
MOOIE SORTERING IN
Goud
Zilver
Double
Horloges
Stijlklokken
Kom bij ons eens rustig
Uw keus rna ken

Ged. Juweller
Goud- en ZlIversmld

d. d. HAKKESTEEGT
Waal8
Teleloon 01843- 481
Langerak

MOEDERDAG-TAARTENDAG
Geel moeder nu eens. lets nleuws, dat lets duurderls, maar veel lekkerder,
geel zo'n nlel,lwe SPECIALITEIT van DE BAKKER OP DE HOEK geel haar

een heerlijke CHIPOLATA TAART '
Tevens zijn wij rufm gesorteerd in STUKS GEBAK, CAKE-fook opgespo
ten) en zeer veel heerlijke TAARTEN van de bekende kwaliteit o.a. vruch
ten - slagroom - mOkka - creme. Ga vroeglijdig zo'n heerliJke taart bestel-

len bij DE BAKKER OP DE HOEK ........J
Of bel even 01836-456. /

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

bij

8'CREZEE
AMEIDE DAM d T~lff( [lJ ('1~"~) 2~

LOPIK PR W~' l'K.'ND<H$TR ~(03"~J-~
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Om klaarwakker van te worden

Haal direkt de Novastil catalogus 1974

Aanbiedillg:

NOVASTIL

voor kwaliteits-en
prijsbewuste mensen

toilettafel met
3-dlge spiegel 434,-

bij aankoop van
omplete slaapkamer

(van de in de
adverle.ntie genoemde

modelleD) 1- of 2~persoonsdoozen
dekbedden voor de HALVE prijs.

2-persoons ledikant 409,
I-persoons ledikant 304,
nachtkastje per st1lk 202,
toiletbankje 143,
3-deurs linnenkast 833,
4-deurs linnenkast 1019,-

~jj··l'·J····;·. ~~

": ~

wandspiegel 89.
lichtlijst boven ledikant159,
drie deurs linnenkast 536,-

Slaapkamer Erica is een exclusieve kreatie
vau Novastil. Ben luisrerrijke kombinatie van
groen essen)loutmet witlacque.

ledikaut140 X190 257,
nachtkastje per slUk 159,
toilettafel 189,·

MEUBELSHO'··... \·11MTE:
NIEUWPOOF ?Qma LOPIK 1000mlMEERKERK 250m~

Moet u meemaken. U komt bij ons
zo'n geweldige slaapkamer kopen

als hier is afgebeeld. En wat gebeurt
er? U mag er voor de helft van de

prijs een modem, makkelijk en
behaaglijk dik donzen dekbed bij

nemen. Alstublieft. Een komplete
slaapkamer voor een droomvan 'n

prijs en eenheerlijkl- of 2-persoons
dekbed, voor de halve prijs,

Bent u daar even mooi klaarmee!
Het rijke eiken is een bijzondere rornantische

entourage om naar dromenland te gaau:
Onze slaapkamer Natasja zal zeker aau uw

verwachtingenheautWoorden••

B.V. Hollandse Sche~psbouw Mij
Groot-Ammers

vraagt wegens uitbreiding :

GESCHOOLDE
METAALBEWERKERS

ELEKTRISCH LASSERS

KRAANMACHINIST

Jeugdlg pe(soneel (LTS-ers), die op ons bedrijf een

VOLLEDIGE opleidlng krijgen.

Voor nadere inlichtingen kunt u· overdag op ons kantoor tereqht, ook
's avonds na telefonische afspraak onder nummer 01843'- 202.

Forumavond

te Meerkerk
tebeleggen door de plaatselijke
politieke partijen van Meerkerk.
Aanvang 8 uur n.m. in de grate
zaal van de "Meerplaats", Kerk
plein, Meerkerk.
Elke partij heeft een afvaardi
ging in het forum. Elk lid heeft
een spreekbeurt van 5 minuten.
Voorzitter is de heer D. Baron,
gemeentesecretaris van Hoor
naar.'

Zomerconcert

"UNIE", Ameide
Zaterdagavond 25 mel a.s. geeft
"Unie" een zomerconcert met
medewerkiilg van de muziek
vereniging ,Harmonie" uit Slikw

kerveer.
Dit muziekcorps speelt in de
hoogste (vaandel) afdeling van
de Konink1ijke Nederlandse Fe
deratie van Harmonie en Fan
faregezelschappen onder leiding
van dhr. Jac-. J. Koops; Het pro
gramma dat· zij spelen bevat 'n
aantal maaie muziekwerken o.a.:
Riereien-Cyclus van Malando;
New Baroque Suite van Ted

. Huggens, een selectie uit de mu~
sical ..Hair".
Uit, het programma van Unie
noem ik een paar nl.: de ouver
ture "Marinella" van Fucik;
Three ,Inventions van Pi Schef
fer, vroeger zeer bekend van
het A.V.RO. - dansorkest "De
Skymasters" en de balletmuzfek
uit Wilhelm Tell van Rossini. U
ziet, de moeite waard eens te
komen Iuisteren. J e hoort weI
eens zeggen: een muziekvereni

. ging is een onmisbaar iets in
een dorpsgemeenschap. Als U
dit ook vindt, toont U dit door
Uw belangstelling.

Ret ,concert wordt gehouden in
"Ret Spant" en begint om acht
uur. U bent van harte welkom!

Nu ook Oosferse en

Indiase kleding
IN "DE SIGAROTHEEK"

Bet aetieve echtpaar .toke en
Gerrit van Veen uit de Sig'aro"
theek te Meerkerk meldt ODS,

iJat zij in, bun al "hippe" zaak
nu hebben opgenomen' "Ooster"
se en Indiase kleding".
Voar onze jeugd zeker iets om
eens een kijkje te gaan nemen.
Wij hebben het-vermoeden, dat
Joke zeker een unieke kollektie
zal hebben gekocht en dat zij
zeker goede adviezen zal.geven

•Middenstanders hebt U een
nieuw artiket. Wlj wilten hier
altijd melding van maken.

A.V:V.A. - NIEUWS

Volleybalwedstrijd

fe Ameide
Maandagavond 20 mei a.s. om
8.15 uur in ,,'t Spant" speelt het
eerste herenteam van A.V.V.A.
tegen ANIMO uit Rotterdam.
Deze sensationele wedstrijd
kwam voort uit de loting van de
bekercompetitie waar OIlze ver
eniging met het Ie team heeft
ingeschreven. Sensationeel mag
dit weI genoemd worden, daar
Animo maar liefst 4 klassen ho
ger speelt dan· A.V.V.A.
Komt U ook naar deze wellicht
zeer spannende- wedstrijd ?
Voor leden toe-gang gratis, voor
Diet leden f 0,50, entree.


