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~,Dries" van· Bruggen

zou het er eenvan een kwartje worden?

nu15,-

Overhemden in heldere
zornertinten.
Omdat 'I mode Is.
De nieuwe overhemden..
kollektie Is binnen.
'Korn effa kijken naar

effen...

Vrijdag koopavond tot 9 uur

Tijdens. de mobilisatie van 1914 - 1918 was ook hij de klos.
Vanwege zijn mandenbreiersberoep belandde hij bij de ge

. me en bewaakte jaren de waterlinie bij Ankeveen. Zijn
vrouw kreeg in dietijd een uitkering van f 3,50 per week

. (de huishuur was. f 1,-) voor levensonderhoud. Toen ze
eenseen weekje in: Lexmond logeerde werd ~e f 3,50 door
de gemeente niet verstrekt, ze had immers die tijd "met
thuis gegeten". ..

Voor vervolg zie pag.2

Het levensverhaal

van

grote-kleine mensen

Ze worden zeldzaam, die "echte OUwe Termeiers". Die hoog-
- bejaarde mannen die in groepjes staan te "beurzen" op de

dijk, de "balie kluivtm"kunnen ze niet meer, maar er is
weinigwataan hun aandacht ontsnapt.

Het weI en wee van hun dorp wordt uitgebreid· besproken
en voor een "sterk (en aIs het kan flauw) stukje"gaan ze
niet opzij. Hun verweerde en schilderachtige koppen zitten
boordevolverhalen van vroeger en het is een genot ernaar
teluisteren. '

Een dermeest markante ve~tegenwoordigersvan dit uit
stervend brok folklore is wel Andries ("Dries") van Brug
gen. Metzijn spierwitte haar, ditl) snorenn;T:echtegestal':'
teLis hij een opvallende verschijning in hetstraatbeeldv~n

Ame~de. Niemand zal vermoeden dat dezekrasseoude heer
al.de' 90 nadecten toch is Ddes weI degelijkalin 1886,·ge-
boren. ,. .

Ondanks zijn hoge leeftijd laat zijn geheugf""hem nog zel
den in de steek en talloos zijn de verhalen e:ri<)cdotes die hij
over zi~hzelf en zijn mededorpelingen weet·tevertellen.Hij
is wat hardhorend en af en toe springt zijn schoondochter
Ina (waar hij inwoont) bij "wanneer opa het met meer pre
cies weet",
De wieg van Dries stond in het huis waar nu slager J ong
kind zijn bedrijf uitoefent. Zijn moeder dreef daar een krui-
den1erswinkeltje. ..

Guitig lichtten zijn ogen op als hij over deze "opoe Sientje"
verteld. "Zoals in die dagen gebruikelijk(en hitter nodig)
werd erveel "gepo£t". 's winters kwam er nauwelijks geld
binnen, maar gegeten moest er toch worden en de winkelier
leverde dan maar op krediet. Dit gebeurde ook bij een klant
vlln zijn moeder, die's zomers de rekening kwambetalen en
daardoor meteen aI haar geld kwijt was.'· Het vrouwtje
klaagdedaarover bij opoe Sientje die haar toen troostte met
"och kind hier heb je 4an een pitmop". -

Uitgebreid kande oudevan Bruggen verhalen over de ar
moede die werd geleden, hoewelhijzelfals zelfstandig man
denmaker nog betrekkelijk redelijk boerde. Werktijden van
's ochtends 5 tot's avonds 8 waren normaal en "zaterdags
was je al om vijf uur klaar'" zegt Dries ironisch.
Dat allemaal voor een "beloning" van f 6,- a f 7,- per
week.

UWEET HET

TelefoOll Q1837.319, Meerkerk

II Brughuis" voor

-

bruiloft, partij,
diner
ofkoude schotels
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Voor Jandbouwrlslco's en veeverzekeringen geelgende betrouwbare verzekeraars

Vaderdagaanbiedingen

f 25,00

MEERKERK

DRANKMASTERS vanaf •

Uitkl,9pbare LANDKAARTEN in hoes. •

KAARTENMAPPEN voor

f 9.95

f 15.95

f 13.95

Vele HOUTEN en PLASnC SPELLETJES v.a. f 3.50

Grote sortering

ELEKTRONISCHE 'AANSTEKERS vanaf .

Aile verzekeringenen financleringen

Wii laten U niet verliezen • • •

en helpen U graag met een vaderdagkado te kiezen

Groot assortiment After-shave vanaf • f 4.95

'Biiv. I~perial Cussons, met lederen hoesie.

G.'~-;d. VAN VEEN
Dorp;plein 3 TeL 01837- 700

yoor een ronde prijslf 40,-

Voor af Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U graag
- uiteraard zonder enige verplichting ~ offerte Em betrouwbaar advies.
Desgewenst onmiddellljke dekking~

J. VAN DIEREN JOH~ HET LAM Johzn.
Gregorlusfaan '11, tel. 03474-284 • Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND ..

Speciale aa~bie'ding
EEN VIERKANTE BROWN TAFELAANSTEKER

.-";,,..------......---------r.''''''''1",......---.~ .....--------__.
"".;iPJ

Luxe geschenkdozen SIGAREN

Biiv. WILLEM II • LAPAZ en AGIO

DeSigarotheek

Het is Dries zelfs gebeurd, dat hij niet stemmen mocht.' am
te mogen kiezen moest men een huur hebben van tenminste
t 1,-. HiL"verwoonde" slechts 98 cent en dat was te weinig
om het hokje rood te mogen maken.

Het mooiste verhaal is over zijn vader, die daggelder was
bij een Tienhovense boer. Pa van Bruggen werd wekelijks
uitbetaald naar geIang het aantal uren dat hij gewerkt had.
Op een gegeven moment was het weer zaterdag en betaal- .
dag. De oude van Bruggen kwam om zijn loon en noemde
zijn aantal gewerkte uren, waarop de' boerin hem vroeg of
hij werkeIijk weI al die uren had gearbeid. Weizeker ant
woordde de daggelder, maar wat bleek, er had, juist die
week een enorme donderbui gewoeden de pa van Dries had
uiteraard enige uren geschuild. De boerinachtte dit geen
werken en er werd een kwartje van zijn loon afgehouden.

Wanneer er nu een onweersbui dreigt is het in huize van
Bruggen een gevleugeld woord om tegen elkaar te zeggen:
"zou het er een van een kwartje worden".

Het zijn schrijnende voorbeelden uit eenperiode, die ten
onr~C:l1te "gpeie" puw~ tijd,word~ genoemd.

Tach was het niet.allemaal ellende, ondanks de lange werk
tijden en karige verdiensten was er ook plezier en boven'-
dien meer gemoedelijkheid. . I

Het bekende "maandag-houden" herinnert Dries zich nog
best. Het was eigenlijk aan de kleermakers en schoenlappers
voorbehouden, maar ook de mandenbreiers wisten er best
raad mee~ Er werd die dag een best borreItje gedronken. en
weinig gewerkt. "Nee, veel manden, werden er 's maandags
niet gemaakt" zegtDries grinnekend.

De gemoedelijkheid bleek ook uitde wekelijkSe scheerbeurt·
bij ujantje.deSnijer" of "Gert de Kieft", kleermakers die
tevens kapper waren.

Voor zo'n kappersbezoek werden rustig enige ,uren uitge
trokkenen voornamelijk gezellig geklest. De prijzen doen
nu komisch aan: Scheren kostte drie cent en voor het knip
pen gaf men eenstuiver. '

Dries herinnert zich nog heel best datiedereen in Ameide'
een bijnaaDl' had en hij weet er talloze op te' sommen. Bij
namen die nudefinitiefzijn verdwenen zoals Jan, Cees en
KaatjedenOoiev-aar, Fre~kSturm,-Jantjede Schaapher-'
der en Jilus de Kip -die 'merkwaardigerwijze met· Metje d~\
Haan getrouwd·bleek;·· !Iz::.i

Ook weethij Je .meldend"atAm.eide al heel ~oeg:een bi
bliotheek bezatmetwelgeteld10 leden. Zijn kleinzoontoont
een boekje (Ju.ffrouw Lina·vanMarcellus Emants) waarin
"aile deehiemers" van. "het leesgezelschap· onder de -~:,
spretik: tot nut en genoegen" zijn genoteerd. In het "Ie(:
jaar" 1918 vindt men ook nu nog bekende namen zoros"
Kruyt, v~ Staveren, van Kekum (in die tijd de roandenma
kersbaas) en de weduwe,van de vr6egere burgemeester..'

Zijn leven lang heeft Dries in Ameide gewoond o.a. in de
Vinkenbuurt. Hij weetnog goed dat middenop dit straatje
een pomp stond, waterleiding was uiteraard een luxe. Dat
gold evenzeer voor steenkolen. Als eerste brandstof werden
de basten van de teen gebruikt, die na op het dak gedroogd
te zijn in de open haarden werden gestookt. Kolen gebruik-'
te men pas "als je barstte van de kou" zoals Dries het"prak
tisch uitdrukt.

Toch he~ft dit in OrlZe ogen nuharde bestaan, hem licha-
. melijk nauwelijks aangetast. Hij is kerngezond. Dtie jaar
geleden is hij ernstig ziek geweest. "Mijn kinderen dachten
opa haalt het niet, maar opa haalde het weI" verklaard hij
lachend.

Als Drie~ zo doorgaat haalt hij zelfs de honderd wei.

B<ivag' Auto-riteitUw

waarborgt zorgeloos autorijden

Industrieweg 4~

telef. c 402~ b.g.g.328

Ameide FORD • OPEL • EBRO
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,Reeds meer dan 4 gener~ties staan borg voor

-een grote kollektie sieraden en uurwerken
JUWE·LI·ER~mR· ·I·KK·OERT .-' .,il. ,,31n
Haven 1 + 5 Telefo~m 01823,...2651

't ~tlbttbup.s"
Schoonhoven

De zask met goede service

BOODSCHAPPEN BIJ: Electrotechnlsch bureau VERHOEVE - J. W. v. Puttestraat - Amelde

H. HELSLOOT Broekseweg 19 Ameide

HObbJmeS SOldeerbout-

111·4~
I
i~Eenhandvol handigtt:_id

- I voorvader 'Uaangebodendoor:

1;--------------'--
: ,~DE VAKMA~!'

Doe - Het,.. Ze[f- en Timmerbi:.._djf
GIJS v. d. BERG en HENK SPEK

Zouwendijk 26 - Tel. 01837 - 406 - 662
MEERKERK

. uw administratie

en

belastingzaken

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door admlnlstratlekantoor

VOOR UW

buiten/ands geld
. .

en reisverzekeringen

th. c. j. van doorn
hazelaarlaan 70

amelde

telefoon

01838-598

Rabobank ,
•

Arm en' rljk
51aagl bij Van Dijk.
Enorme kollektie in

OVERHEMDEN, HOEDEN en
SPIJKERBROEKEN

Speciale aanbieding :
1m. ,LEDEREN JASJES
Pracht kwaliteit voor f 69,75

Kornt nooit meer voor daze prljs !

Lexmond-Vianen
Ameide
Langerak-Nieuwpoort
Noorde/oos
Meerkerk
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Fa. N. PEK en In.

45,00

AMEIDE

AMEIDE

J.H."TOOH
F1\SD'O~

S P EC I ALE AA NB lED I N G

OVERHEMDEN
in sportieve ruiten en prints. /. I· 18,00

~JF~=:

I

DE ZAAK 'tjAR U ALTIJD WELKOM BENT!

MET DAARBIJ EEN ELEKTRONISCHE

REKENMACHINE van

f 125,- ORATIS

NU E,EN EIGEN 3-M KOPIEERMACHINE

voor maar. . 1458,20
inclusief b.t.w.

SP EC I Ak"'AAN BI ED"l'N G
. l'COi"';'"

Modieus ruime ROKKEN
met sportievesteekzak ; • • • 1

HEREN

TOT 14 JUNil 'NOG

Vraag demonstratie of ga kijken bii

DAMES

GRATIS REKENWONDER

TEL 01836 - 271

Autoriischool

J. 'HAAF\-S

AMEIDE

AANBIEDINGEN =
HAPE ZAKRADIO nu voar. ~.,. • . • 1 20,00
CONSTANT RADIO FM plus AM n'u voor. 1 29,95
Constant MILITARY LOOK FM plus AM. • 1 49,95
Constant MILITARY LOOK

FM plus AM, AIR B.P.W.B. 1 69,95
Constant WERELDONTVANGER. • • . 1 '189,00

. ,

HAPE STEREO AUTO CASSETTE
met automatische ,afslag 1119,95

3PhilipsCASSETTEBANDEN "C-60 r .,'

,'vanaf 1 14,85 voor 1 11,85
TEFAL SUPER FRITEUSE van t177,00 voor, , 1 139,95
DAMES of HERENRIJWIEL compleet. • . 1269,00·
Philips 2 KOPS
SCHEERAPPARAAT van 1 75,00voor. • 1 67,50
Philips 3 KOPS .
SCHEERAPPARAAT van f 94,50 voor • • 1 85,00
KANTENSTEKER vanaf. . • . •• I· 5,58
KANTENSCHAAR .cvanaf • • •• • 1 16,25
ELECTRISCHE SCHAAR. • •• .• f 98,50
TUIN plus AUTOSPROEIER voor • • • • 1 12,95
AUTOSLANG of TUINSLANG
'BLADHARKEN" vanaf • • •• . • . • 1 8~95

AUTOWASBORSTEL vanaf. '. f ~,16,50

AFZUIGKAP KEMA-KEURBENRAAD. '(p,\ ....
, "·vr.m .. j328,00..voor\~jf23?,00

Hazelaarlaan 34 Ameide, --,Telefoon, 01836 -375

UW AUTORIJSCH00L VOO'R SUCCESVOL SLAGEN

l\Iu ook 'lessen in VRACHTWAGEN (U wordt
afgehaald) f 35,- voor 5. kwartier
tuxe personenauto /32,- per 11

/2 uur

DAMES

AMEIDE

SPECIALE A A NB lED I NG
T~ SHIRTS,
met kraagie- Modieus bedruk v.a. 1 19,00

~J~=:

OP ALLE

lOMERSCHOENEN
t096 KORTING,

Tel. 01836.- 277

* SCHOENEN'* LUXE- en HUISHOUDELlJKE ARTIKELEN

H.VERHOEF
HOBBVPRET BEGINT IN ,,'1 IJZERWINKELTJEu

GEREEDSCHAPOPBERGSET. • • van 16.50 voor 11.85
KOMBI SET BOREN. • • • • van 23.35 voor 17.25
DAVID SCHAAF· EN SCHUURBLOK van 19.50 voor 15.75
ROZENKRANSTANG • • • van 6.95 voor 5,-
MINIMES • .". • • •• • van 3.25voor 2.35
GIETER •••••••• • • van 9.95 voor 5.95

en In t/t ~?trwtnktltjft
vln"tit U nog veel meer om Vader mee te verrassen t I I

J. W. van Puttestraat 65

BENEDENDAMSESTRAAT 5 TEL. 251 AMEIDE

.'

;

..........._.__...-W - ....

BLOM'S JUWELIERSAFDELING
geeft voor VADERDAG extra korting op o.a.

HORLOGES - MANCHETKNOPEN ~ ZONNEBRILbEN (Polaroid en Neophan)
ZILVEREN PLAATBANDEN enz. enz, Zle onze etalage

UIT ONZEPARFUMERIEAFDELING
AFTERSHAVE en SCHEERSCHUIM van Old Spice

samen van f 18,- voor f 10,-
In leuke geschenkverpakklng

J. F.Th. BLOM
DAM 11 AMEIDE -' TEL. 01836-404

HEREN
SPECIALE A A NB lED I~NG

Vrijelijdspakken
in soepele denim . . . • . .

J.D~"TOOR
F1\SHIO~

1 79,00

AMEIDE
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Van der Ham
Voor Vac:lerdag
UW ADRES IN

zll... voer
'* GOUD
* UURWERKEN

* HORLOGES

ZILVER

/

DOUBLE

1elefoon 01842- 650
Voorstraat 21
Groot - Ammers

,~.voor$traat.6<,

teJ:01836 ~340

na 18.00 uur· S.·· 0183~.-340 ..
..~ ? 01843 - 370

. DEN HARTOG ASSURANTIE'AMEIDE
/" . .

Juwelier ~ Horloger
. .

HARRYMHLDER

Bakkerij Gebr. ALliNG

Uw advlseur in:

Tevens:
·AGENTSCH.6.P NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS~PA~RBANK

BOODSCHAPPEN VOOR:
AMEIDE : Bakker v;d; Zijden, Dam, Telet. 456
LEXMOND: W. Chaigneau, Wet.deJongstraat 45,

telefoon 03474 - 330

'VERZEKERINGEN - ADMINISTRATIES 

FINANCIERINGEN

HYPOTHEKEN - PERSOONLIJKE .. LENINGEN'

lien geschenk voor V~D E R 0 A G een prob"reem? Neetoch!

, . ; Loop even bij Gebr~ Alting binnen Em het is opgelost. EN· HOE!

NoordeloosGrote Waard 42

UW BARBEQU'E:

zijn wijgespecialiseerd

.• .FIJNE .VLEESSOORTEN

~ - '. ~ " .

PIANO- enORG.ELSPECIAAlZAAK

"··H. E. K.ROPFF

voo,. elke boer I

n~VAN DER HAM

IIJI VEEVOEDER

Uw adres voor nieuwe enbespeeJde

PIANO'S enORGELS

Inruil en finanCiering mogelijk.

. Showroom Herenstraat27, Jutphaas,welke·
uitsluitend vrijdagsavC:>ndsvan7 -9utJr ge
opendisof belt U ons voor een afspraak.

.:op onsprive;..adres, Kastanjelaan 14;> ~e,x.,

mond, telefoon03474~755.

en .
• SAUZEN (.
Gaarne gevenwij U adviezen !

·Ook leverbaar
BARBEQUE -10ESTELLEN
in verschillende priisklassen

Ook hebben wij voor U in voorraad
Speciale zakken

H 0 U TS K 0 Ot BR IK E T TE N
vooruw toestel.

,.

Zorg er d"an voor· deit uw auto tot in

de punties verzorgdis, want... .anCiers

wordthet mis.schien wei een "pech~

vakantie".

Telefoon 01837-412 ·'MEERKERK
Oat isuw auto U .. toc~ wei· waard ! !

. Alvorens op reiste gaan even Uw auto va.kkun

dig laten controleren bij

~aat -~. met uakantie 1

Zouwendijk 125

Verkoop van

Nleuwe en gebrulkte

Auto's

Garag~ Gebr. van Tuyl.

Tevens levering en

Inbouw van L.P.G.-GAS

SLAGERIJ

H. J.V. Dijk& Zn.·
Kerkstraat 14
Telefoon 01837 - 332
MEERKERKKEURSLAGER

U zoekt een goed adres vooreen liin
VADERDAGCADEAU!
Ga dan maar gerusrnaar

SLIJTERIJ T. BOOM
Kleine Kanaaldijk Meetketk
Telefoon 01837 - 352.

Aile soorten
Wiin, Lil(euren . Gedistilleerd
BIER en LIMONADES .
Leuke geschenkverpakkingen
Net lets voor vader· .

Tevens aile soorten FRISDRANKEN
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, :relefoon (01836) 232J. W. van Puttestraat
•

Wij verstrekken u gaarne aile inlichtingen

Volop voorjaars- en1Zomergroenten, dus nu een

koel~ast o. eendie~V"iezer
Speciaalvoor de vakantie ,

batterij-apparalen'
om uzelf overal vlug te kunen scheren

............................................................................................................
,I GEEN BAARD ZO ZWAAR OF ONZE ~PPARATEN Misschien wei wat veer V A D E R D A G ! ii
i- SPELEN HET WEL KLAARi Maak ilaarom nu keus uit unze kollektle '.. •

i electr. $c:heerapparalen i

i::••
i••. , .. ' .. . . .. . .

........................................+4 ~.~~_, .

LEXMOND ..

Deze middag .is. voornamelijk
bedoeld voor belangstellenden.

Wij hopen dat ieder die belaO,gk
stelling heeft voor het vel'lZor
gingstehuis, zaterdag 7 jtlni near
Ameide komt.

Het adres van het verzorgings
tehuis is Prinses Marijkeweg 34
te Ameide.·

De toekomsti:ge bewoners krij
gen binnenkorteen aparte uit
nodiging voor een bezoek aan
;,Open Vensters",

SCHEERGEREI,PORTEMONNAIES,
.PORTEFEUILLES en
PARAPLU'S .

~n .... als hij soms nietrookt, dan is er een
leuke kollektie

Daar hebben wij dan ook op gerekend en wij
zorgden voor eelJ en()nne sortering

SIGAREN, SIGARETTEN en
ROKERSARTIKELEN

DORPSSTRAAt

Wemu, dffi mogelijkhedwordt
graag geboden. Zaterdag 7duni
a.s. wordt ,er 's rniddags bissen
2 en 5 uur "open huis~( Igehou
den voor alie belangstellenden
uit de regio~ Men kan dan het
huis eens rustLg dMrwandelen
en vrageristellen.

blj

A.S'.VAN .MILL.

Zo U zlet

Is er. Yolop kells

Protestants interkelijke stichtiIig bejaardenzorg
Albasserwaard-Oost I~~"

O.OK VADER IS EEN GESCHENK WAARDI

. De bouwvan het verzorgingstehuis .,Open Vensters'" te
Ameide nadert haar voltooilng.
Dit tehuis~dat in opdracht van boveg.genoemde stichting
wordt gebouwd, hoopt eind juni a.s. haar eerste bewoners
te mogen begroeten.

Siagerij Van Dijk Iiet zijn klanten eell

., koe versieren

Velen hebben het vereorgingste
. huis zien verrijzen en de bouw
. . met. grote belangstelling ge

volgd. Het is bekend det velen
graag eens een "kijkje zouden
willen nemen in "Open Ven
sters".

I

,.

beterekwaliteit! !
'42,00
39,00

DE KOEKKOEK. 'I, ~l
TOlSTRAAT ~ TEL. 01837·297 • MEERKERK

BIJ

MAAK DUS KEUS Ull DE 150 SOORTEN RIJWIElEN

Voor de~hengelaar:

TELESCOOP~ en· INSTEEKHENGELS
HENGELSMOLENS
LEEFNETTEN en VISSTOElrJES

Verder eek eeri uitgebreide ~ortering
luxe geschenken zoals:
LEKTUURBAKKEN en TAFELS
ROOKSTANDAARDS - REISETUIS
PORTEMONNAIES- PORTEFEUILLES
TUINSTOELEN

ZOEKT U
EEN GESCHENI( VOOR V~DER?

ZOEK DAN EENS BIJ

KLEI..JN!'

PA GEEFTDEKINDEREN EEN

TENT' of LUCHTBEDI'

Luchtbedden v.a~. •

Tenten, 2 pers. v.a. .

DE·KINDEREN·GEVEN PA EEN
. TUINSTOEL en PARASOL

en natuurHjk van d~

Tuinstoelen v.a.

Parasols v.a~·.

AUe sourie" gerf!e~s~happen'

T.,P•. KLE'dN
. ;.' ~ :

Tplstraat .. " if

Telefoen 01837 '"219
. MEERKERK·

···Slirglers
COMPLETE WONINGINRICHTING

SCh{:rO~hc>~e!1,l<0estraat10t,. .!eLOt823- 2450 .(' i

Ameide;.r w~v:Puttestraatg;'1-6rh!i('01836-501 ....'1"'.,

het om een electrische alles
snijder te winnen. Dat haar
vroegere beroep, schilderes op
een Plateelbakkerij,haar nu
van pas kwam staat, nll weI
vast, want d,ekoeien versierde
zij met resp. kurk en een lang.
harige bekledingsstof.
AJs goed zakenman liet van DijR '
al zijn' klanten in de feest
vreugde meedelen, want wie
van de klanten om 11 Uur op
9 mei 1.1. bij de prij stuitreiking
aanwezig was kreeg 250 gram
leverworst gratis. Bovendien
zorgde van Dijk voor grandioze
vleesaanbiedingen op 9 en 10
meL . . .'

Slager van Dijk, die voor een'
ieder altijdeen vriendelijk
woord. heeft en met groot ge
noegen naar zijnzeggen, zijn:
klanten altijd bediend, bijge
staan door ;zijn vrouw en zoon,
voelt zich gedurende de acht
jaar dathij in .Meerkerk nu
woont en de· zaak drijft een
echte Meerkerker.
Zijn zoon heeft alvorens volle-'

. .... ... . .. ..' dig'bij senior in de slagerij te
Dat de reglOnaleslagersorganisatie met hun SIa-in aktie komen 6 jaarervaringen elders

---, ......;.......;.~~-..,.~......;.......;.~---'......;..~--':'O-"7"-~--o'een goede ~ktie hielden:zal eert ieder be-amen; ~y-werden::":~pge:~, ()_a~c in GQuda,Leer- ~

l .'..... .'. dam, Alblasserdam, om alle fa·
r'''', 8431 werkstukken ingeleverd.· '{"Vi'l. .,,' ~:~.envim hetslagersvak te le-

t,';..,} Er waren o.a. 15 vliegreizen te kende slager "':of"''!'' Dijk met de Bij aHe. aktiviteiten, die er in
winnen. Tot een van de gelJukki- dolgelukkige wiifuares mevr. Meerkerk zijn, zie je de heer
gen behoorde een klant van sla- van der Ham pijhet uitreiken van Dijk·. sr., hieraan. zal het
,ger van Dijk en weI mevrouw .van de vliegreischeque van voorzitterschap van de Meer-
W. A. van der Ham-van Berg- f 999,-. kerkse Ondernemers Verenilging
eyk (van Van 'der Vlist wo- Mevrouw van der Ham had 2 en het, v~rzitterschap van de .
ninginrichting). koeien versierd en ook met G.M.S.enlid van de,:yrij}yillige:
Opdefoto 'ziet U eenolijk-kij- haar tweede koe "versierde" eij brandweerwel /'liet vree~d zijn..
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A.V.V.A. EERSTE-
Onze Termeise volleybalvereni~

ging heeft zich zaterdag 24 mei
vall haarstel"kstekant laten zien
door bovenaan te eindigen in het
tournOOI van Serve'68te Gorin-
chem.. '
Via overwinningen op Serve, 15:2,
15-4, Vridos 15-4, 15-9, DDZ 15-8
15-9 en in de ·finale op OKK 15-7,
15'-:10' was er alleszins reden voor
de AVVA-erJ> om trots te zijn' op
deze prestatie; . . ..
Gespeeld werdermet.eenselektie
uit het eei'ste en tweedeteam:·nl.

.. F:ransHa.ck,.Floor,v.' d. Grein, Leo
, V.d. ·Zijden, Andre Helder, Heilk

Zwijnenburg, Bert de Blank, 'Ad
v.d. ,Vootn en Leen' Wijlgnd.

-Metdit. tournooi zijndit seizoen
·vierbekers bijAVVA binnengeko-
·men, Vergelekenmet vorige sei
zoenen, js.:"cli~e~J1, grote stijglng
in desuccessen vari AVVA. .(..

ESKER:,
EUBELEN
ANUF4KTUREN

OAT MAG UNlET VER(;ETEN.. ,

En weet U wat Uaok niet moetvergeten ... . -, -'.' '.,.,

DAT ZE BIJ

echtopvaderdagger~kend hebbenlJ I "

Vear hem ~ijn~r da~OOk'ka~-o.osi-t~kust
en te keur.

U vindt het tobh,'eok welleuk: om weer·
eEms te zien wat er op meubeJgebied alle
maal wei te, koopis !

Misschien brengt het U wei op een geheel
nieuw idee.

't Zij KLOMPEN, LAARZEN, SCHOENEN of

SANDALEN. Eris· altijd welwattehalen,1

Ukunt voer ons truien brElien aflO,-:" per
kg, . lessen gratis aan: hUis:Aanschaf ma..:
chine'in overleg.

J;)a's nog ni,et zo,gek ~

Voor VADE:RDAG naar A. SPEK.

't Is l1iet de prijs, maar de .kwaliteit die het hem
doel. . ..

En .. dan ish-et VADERDAGCADEAU weergoed

WILTU THUIS

GELD VERDIENEN

Vrijblijvend inlichtingen: MEVR~ PEL,
Beukl;traat 26 - Utrecht ":' Tel. 030-510608 of .

'030 - 512005.

EN WEET U WAT BELANGRIJK1S:' >~

DE PRIJS:· want die valt mee~
Als U dan tach in onze zaak bent, kunt U
tegelijkertijd eens een kijkje nemen in onze .

.... lMeubelshowrooR1

• It4.lH.H.M1 ~.~.tt.H.H1 I.I4.tt.H.M1 14.14 -... WlJiREKEN EN OP 'UWc::
MEDEWERKING
'op div~rsepunteri.:~. de geme~n~
ten Ameide: en 'Tieiihoven zijn ·~t

banken met tafels en prullenian
:den geplaa~st.'P.laa~sing heeft·
plaatsgevonden aan de wegen odie
ook door',o~ eigeh inwonersbe
liut worden"tijdenslnin wandelin
gen.
Het bIijkt·dat· erregelmatigge
bruik' gemaaktwqrdt van deze zit
gelegenheden. Zoals u'kuntbegrij-

· p~n kostohet 'aanbrengen vandit
soort voorzieningen geld. In nor
male gevallen zijn deze bankenen
tafelsbijnageheel' onderhoads
vrij.
Circa iwee maanden geleden .zijn
echter door pure vernielzucht'een

· bank eh e'en tafel cit de gr6nd
gerukt en vernield. Herstel ko~tte

I1.300;.;i.., .Waatschijrilijkop'dbn
derdag 24 april j.1. zijrt tie tQen
extra zwa,ar verankerde bankenen

.~ tafel op . de.hoek van de Hoge
waard en' de Laugesteinseweg i
weerllit de grond getrokken. Rer
stel zal dit keet waarschijnlijk
f 750,-gaan kO$ten. Het gevolg
hi.ervan is d8.t het zithoekje op de
ze plaats biQnen twee maanden
circa f 2,OOO,':""'aan herstel. gekost
heeft... Ret·· uitgeven vandit ge
nieenscllapsge!ld werd noodzakefIjk
door pure vernielzucht..

KOM GEWOON EENS EVEN KIJKEN Voor een gemeentebestuur zijn.er
in een dergelijk geval twee nio-

FRANSESTRAAT 15 T~.1. 01836 - 235 gelijkheden:.
Na6 uur 453 of 461 •. AMErDE 1. het ten nadele van de goedWH-

Mesker voor een duurzaam gesche!'t~ tegen: .lendegebruikers.~verwijderen
vimzoveer···niog~iiji(~"V-,oorzi'e-

kado()-prljs II nillgen,' zodaternieti meei is .

•••••••••••••••••••••••••••••••• dat voor verllieling in aaiim~r-
~ :"'"'\ king komt;.......................\;.$.......•••••••••• 2. het steeds opnieuw herstellen

'~_,. "J ,~," v.' ."\.'; . il.,i.,.' _ ..~ _ ""'"__ ...~i_._:~~n~~~~~.l~~~.~angelirac~.. t,~~ _
, ~'I, ' . i ~.1JIl6}!."":" '-;'0- ...--:; . Hefgeni.'besttitil:'~eeftae·v6or-

it . . . /1\; I.¥; keuraandelaatst~ mogelijkheid,
. . IAATPE I=IU,c) docht rekenter daarbij welop d,at

E.ENS~l'At=lN..... iedere inwonerin'de toekomst:er
1~"""~_~~I'EENflETSl.AAT . !iI' op· uit is\ dergetijke vernielingen

UMEER.NATOOR." , te voorkomen. . . . :
<;ENlETEN..... •• Met de vooI'genomenpla:a:tsing:

.van banken en tafels zullen wij
voorlopig even afwachten of de
vernielingen aan de bestaande.
rustplaatsen ;'voortgaan; "
AIs.u merktdat er vernielingen

·aangebracht worden aan openbare
voorziening~nzoals telefoonceIHm,
straatnaamborden, rustp1aatl'len
zitbanken,picnictafels e.d, en u
ziet zelf geEm kans waarschuwend
op te treden; waarschuwt.u dan
onmiddellijk depolitie. (tel. 265 of
'421). Adressen:Liesveldweg 19 of..
Aaksterveld 41 te Ameide.
Vnor uw med~wefking, medein
,uw .eigen belang,zijn wij u zeer
erkentelijk. .. .. . .'

Daar b~ntlJhet natuur(lijk) rneeeens, maarU

wilt dan wei een "GOEDE FIETS"
Oat kan tach, en ... , het is nag veord~iiger'ocik, Eenrede
te meer' dUg emU door . ....•.. . .

DE KOEI(KQIEK,',. '..
volledig te laten jnlichl€ln, over kwaliteit en prijs.

TOLSTRMl -TEL..01837 ~ 29!- MEERKERK
HETADRES MET DE GROOTSTE KOLLEKTIE..........................................

Meerkerk

WEEKENDERS
PULLlE'S
ZELFBiNDERS
SOKKEN
ZWEMBROEKEN

. .

ZAKDbEitEN
AANSTEKER.S
en·vele andere cadea:us

DIEPVRIESKASTEN

•. DIEPVRIESKISTEN

.'DIEPVRIESKASTEN

330. LITER LINDE

Aile ,modellet:1 uitvoorraad·

leverbaar!

26
;M().DELLEN

.tegen concurrerende prllzen

EIGEN'SERVICEDIENST'

Kortenhoevenseweg ,is
Lexmon-d> .. < ' .,.'
Telefoo~ 03474 :.430

*
*
**...
***

0.0.

Zouwendiik 123
Telef60n 1837;. 249

. Nu .met! 300,-•. KORTING ! !
/,,;c".,

, . (,

Dubbeldeurs KOELK~~./EN'-

.• ,COMBIKASTEN

.";C'

BU:

STRAV,'ERS:B~V .

.Spe c'ia:le 'ctan b i ec{·i·ng :

,
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Verkoopt ook in de zomer!

O.a. PERKPLANTEN

WATERPLANTEN
HEKWERK,.TEGELS

HOBBY KASJES

M,EST, enz.enz

NATUURLlJK
VOOR VADER

TABAKSARTIKELEN

SIGAREN of

SIGARETTEN

Een AS'BAK of

AANSTEKER

Kortenhoevendijk 5
Lexmond
Telefoon 03474 - 573

J. W. v. Puttestraat
Ameide

Tuincenlrum

c. SPEK

S I· gar e n mag a z Ii n

J. v. GEL D ERE N

Zoek in de zomer uw plan

ten uit voor de aanstaande

herfst.

PEDICURE

Mw. A. Wilschut-Schop

.HCizelaarlaan 5
Ar(leide

Ikben met vakantie van 26

juni tot 13 JUIi.

Maakt U vroegtijdig een af- ,
spraak, telefoon 01836-595 '

Eric van Gulik
HanS. Beukenhordt
Toil <Krans
Thijs van Zuydanl"",\

.' j.

'<.j

Wij danken allen, die
door het tonen van
hun belangstelling,

deze dag voor ons on~

_vergetelijkhebben
gemaakt. .

Het is nu ·aan ans,
I u gelukkig enblij

~~', meteen bril te",a~
,~'" ken.U kunter op re-
~ -, -,

I.;. kenen, datwij ons
hiervoor volledig zul

len inzetten!
(""'] .

". ,''<:J

, ..".
~n\·-.,. \ ~ .

.. t~, J ••

".1'"

voeldenwij ons door de over-
It weldigende belangstelling .

<11}:!J seu!r~ bij de opening van onze
';1}6

Olet! zaak.

ELUKKI

... ~. .

. WES.TWAGENSTRAAT57
telefoon 01830-31493'

GORINCHEM

,;

......

, .
. ·';·Priizenvanaf f 639S~OO inclusief· 'B.T.W.

e ,> ~ r - -' _. .: ", "',

·'EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

,.'. Afmeting 2.90 tot 7 meter
I

Natuurliik ••••
ook bij

LIEFHEBBER
kunt U terecht voor

VADERDAG

Kom maar eens rondneuzen, inonze zaak.
Misschien vindt ook t:f weI 'de juiste verras~

sing

Vele artikelen die elke vader wei wit
hebben

TELEFOON 01837 - 217MEERKERK' . -NIJVERHEIDSSTRAAT 2

,CARAVANBOUW VAN DER HAGEN

··Avento .CaravaOS .

Regelmatiggoedegebruikte caravans, vouwwagens

en bagagewagens.

Caravanon,derdelen en accessoires o.a.

VOORTENT~N, - ,LUIFELS .- . KOELKASTEN ~ KACHELS en

CHEMISCH~ TOI(ETTEN

Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUW

en BAGAGEWAGENS

Dorpsstraat 46 -. Te1..03474-415 - Lexmond

.

Maak uw DIEPVRIES rendabel '

Wij leveren aile soorten _
RUND- en VARKENSVLEES uitelgen slachlerlj

(Voorbouten, achlerboutQnen·'halve var
kens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A.ZWUNENBURG
Botersioot 25 -Tel. 01838 - 224· - Noorde1oos

,






