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UITGAYE: DRUIOCEIW CRmE. AMEIDE

TWAALFDE JAARGANG NO. 3
MEl 1976
Verschljnt maandelljks

Oplage 6000 exemplaren

-=-- ....-

Wordt gratis verspreld in Arnelde, Tlenhoven, Langerak, Nleuwpoort, Goudrlaan, N()Ordelool
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hel- en Boelcop, Leerbroek en Nleuwland

F. P. Diepenhorst, de ere-medaille
in zHver, verbonden aan de orde
van Oranje Nassau, wegens 33 jaar
lid zijn van de gemeentelijke
brandweer en waarvan twaalf-en
een...:half-jaar commandant, in wel
ke hoedanigheidhij al die tijd be
reid was tot het verlenen van
steun aan wie waaraan behoefte
had.

De heer Veenvliet Sr. naast
zijn zo juist gekdchtel>rom
fiets, welke hij bij 4e' firma
Pek en. Zn. kocht, toen deze
firrIla bij de opening van
hun zaak de allereerste in
Nederland was die eell snor-

. fiets geleverdkreeg.

Opdevraag a~n de heE;!r
Veenvliet waarom een snor
fiets:' "dch, een·Yl3.I.IJ.elIl1staat
.me Diet en desnelhei4 van
de snqdietsjs voor mijpri
rna".

Veenvliet, D.arn.eIlsial onze
lezers veel plezier met uw
brommer.

Dat zit weI srior denken we!

Winkeliers, die hun vakantie bekend willen maken kun
.~n dit gratis doen via onze rubriek "VAKANTmS".

I
Wij plaatsen dit dan in ooze uitgave van juDi en joli.

AIleen aan U, ons hiervan bericht te zenden! ! t,

Dierenarts .Steyn te Ameide heeft de laatste weken heel
wat prikken tegen hondsdolheid gegeven. Op de foto~~e~e~

arts Steyn met deheer Jb. Verhoeven ell zijn viervoeter.

OpaVeeIlvIiet Op d~ Ie snorfiets

Hondsdolheid

Dat niet alle honden in dank de spuit afnamen hebben de
dierenartsen Steyn en Vosmer ervaren met de reeds oude
hond Flap van de fam. Ebbing: een beet in de hand van de
heer Steyn en een scheur in de broek van de heer Vosmeer
en als dank voor, al het genotene deed Flap zijn behoefte
in de spreekkamer in het rondspatten. Er vielen enige har
tige woorden zo vernamen wij, doch men zag de humor
van de hele situatie al snel in en trouwens Flap
is het hele avontuur al lang vergeten - hij zag het irou
wens toch al niet zitten met die prik tegen hondsdolheid.

Wij zoeken een correspon

dent voor Meerkerk en

Lexmond om plaatselljke

artikelen te schrijven voor

"DE WEGWIJZER"
.'1

Op het moment dat U deze
uitgllve .• in de bus .• vindt is
de' autocross;georganistierd
door MAC Magneetin sa
memyerking' met· de .Onder'
nemers Vereniging Meer
kerk, achter de rug.' WijhO'!i
pen dat wij dan kunnenzeg
gen dat het een prachtige
dag was die bij velen weken
tevoren reeds voor enthousi
asme en voorpret heeft ge
zorgd en op de dag zelf de
toeschouwers en natuurlijk
de rijders heeft laten genie
ten tot in de vingertoppen.
Op dit ogenblik wordt er al
weer hard gewerkt aan een
nieuwevenement, namelijk
een vakantiefeestweek voor
kinderen. De aanzet hiervoor
is gegeven door O.V.M. die
echter' al gauw medewerking
ondervond van andere Meer
kerkse verenigingen. De va:
kantiefeestweek zal worden
gehouden van 26 - 31 juli '76.
Diverse verenigingen zullen
dan een bepaald aantal uren
iets .organiseren: zo wordt er
b.v. gedacht aan:

een musicale optocht
- vrij timmeren met niet

meer' bruikbaar hout ge
durende de hele week met
uiteindelijke houtverbran
ding;

disco-avond;
rommelmarkt;
damsimultaan;
wielerwedstrijd;
trial
markt/braclerie.

Dit zijn nog maar enkele van
de ideeen; het zou echter te
ver. voeren alles op te noe~

men.
Zodra et echter meer bekend
iszal uw verslaggeefsters
hiervan gaarne in een vol
gende Wegwijzer be.ricllten.

Meerkerk
·en .de O.V.M.

W. Bleyenberg, de ere-medaille in
brons, verbonden aan de orde van
Oranje-Nassau, wegens 40 jaar
trouwe dienst bij TiImnerfabriek
Van Vliet B.V. en wegens 43jaar
lid zijn van de muziekvereniging .

"Unie".

KoninkIijke onderscheidingen
te Ameide

Bet was donder'dagmorgen voor burgemeester Wessels een
extra drukke morgen, want het was een heen en weer rijden
om de Koninklijke onderscheidingen uit te reiken.
Nietminder dan aan 3 personen werden de hoge onder
scheidingen uitgereikt.
Alvoreits de onderscheidingen, die bij de betrokkenen in
huis.werden opgespeld, uit te reiken, bracht de burgemees
te:r<in sympathieke en gev'oeivolle woorden de grote bete;
kenis .en de waarde van zo'n onderscheiding en de reden
waarvoor zij deze kregen onder hun aandacht. De gedeco
reerden zijn :

R. de Lange, de ere-medaille in
zUver, verbonden aan de orde van
Oranje-Nassau, wegens trouwe
dienst als gemeentewerkman van
1941 - 1963 aan de gemeente Amei
de en gemeente huurophaler van
1963-1975, wegens mede-oprichter,
lid en bestuurslid van de muziekv.
,Unie' bestuurslid van plaatselijke

Konijnenfokvereniging, alsmede 40 jaar plaatselijk verte
genwoordiger en bestuurslid van de N.V.V. Bouwbond. We
gens werkzaamheden kwam hij regelmatig in aanraking met
de bevolking, waardoor hij dikwijls een vertrouwenscontact
tussen gerneentebestuur en bevolking vormde. Dit blijkto.a.
ook uit· cie.gang van zaken bij de bouwvakvakantiebonnen.

Reinier, want zo ben je voor ons Ameidenaren, wij geloveno
dat we namens alle bewoners spreken wanneer we onze
grote waardering uitspreken voor het feit, dat je ondanks
zware lichamelijke handicap, ...uit plichtsgevoel, zolang als
mogelijk hebt doorgewerkt..

Families Bleyenberg, Diepenhorst en de Lange, onze har
telijke gelukwensen met deze l:J.oge onderscheidingen.



PIANO· en ORGELSPECIAALZAAK

H.E.KROPFP
Uw adres voor nieuwe en ·bespeelde

PIANO'S en ORGELS

Inruil en financiering mogelijk.

Showroom Herenstraat27, Jutphaas, welke
uitsluitend vi'ijdagsavonds van'T~ 9uur geo.
opend is of belt U ons voor een afspraak
op ons prive:.adres, Kastanjelaan 14, Lex
mond, telefoon 03474 -755.

•

Alles op Parfumeriegebied o.a. Sukina - Phyris - Sortile,ge

Parfum Spray's vanaf f 2,50

Wij zijn ons er van bewust, dat U ookgraag alles wilt
zien, dus loopt U tijn verder naar onze huiskamer
Daar staan fijne aanbiedingen voor U zoals :

Zoals U al gelezen heeft, kunnen wij ons nieuwe pand
nog niet voor moederdag klaar krijgen.

Vandaar ook dat in onze huiskamer aile artikelen zijn
uitgestald, die juist betrekking hebben op de Moeder
dag.

van / 2,00 tot /15,00

van f 2,95 tot / 20,00

van / 1,75 tot / 20,00

van / 2,50 tot / 45,00

Kop en Schotels

Hangbloempotten·

Keramiek Bloempotten

Brabantia

Leuke biiouterieen

EEN TUINLOCOMOTIEF
met 6 mogelijkheden. o.a. roosteren .. op hetgrill-rek
Grllleren aan het spit • B~kken of braden In de' giet
Ijzeren braadpan • Een' gezellige open haard - Vuilver
brander - Verwarmlngsapparaat voor slechts f .598,-
Kom deze wondergrill vrijblijvend bezichtigen!
Speciaal voor Moederdag :
ATAG afzulgkap van 370,-' nu nog voor f 285,-
met 2 filters gratis.

Smederlj - Verwarmlng - Tulngereedschap

C. 't LAM
Bazeldijk 19 - Tel. 01837 -1810 - MEERKERK

Grote sortering. glaswerken o.a. Leerdam, Boussu!!!

Bii / 100,- kassabonnen een Fles Rose of

Rode Wiin KADO

en

uw administratie
v.a. f 140,-

v.a. f 28,-

v.a. f 15,---

v.a. f 8,___

v.a. f 64,---

v.a. f 12,-

v.a. f 9,......

Telefoon 01837 ·'1424

Vrijdags koopavond tot 9 uur - Zaterdags om 5 uurendinsdagmiddag
na 1 uur gesloten.

Bij het "HUIS MET DE KLOK", vindt U ook MOEDER
DAGGESCHENKEN: o.a.

Zilveren Horloges met band .

Zilveren Armbanden

Zilveren Ringen .

Zilveren Oorbellen

Zilveren Colliers .

Zilveren Muntranden

Zilveren Sterrenbeelden

In PLEET-ARTIKELEN o.a.
f'" Bloemvaasjes, Kandelaars, Bonbonsehaaltjes enz. enz.

\) GOUDEN SIERADEN v1ndt U 66k bij ons :

Het Huis met de Klok
G. J. VAN DER VLlES
Gore.straat 6 Meerkerk

telefoon

01836-598

doorn
.

C. J. vantho
hazelaarlaan 70

amelde

belastingzaken

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door admlnistratiekantoor

WIJ VRAGEN

HULP
voor onze slagerij en huishouding

Liefst zo spoedig mogelijk.

Intern geen bezwaar.

J. v. d. HEK
Fransestraat 23 AMEIDE



goedkoper
Tank due
sleeds bll

Kees van lessen

••

I
i

Onze spektakulaire
voorjaarsaanbieding.

Gegarandeerde
kwaliteitsfauteuilin

twee kleuren rundleder
te leveren, met luxe

houten voel.

.11-98,-
RUNDLEFlENFAUTEUIL

tijdelijke voordeelprijs

f·········································..·········· .
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I STIGTER SCHOONHOVEN

.1 AMEIDE - J. W. van Puttestraat 6 - 8 ~ TeJefoon 91836 - 501

• U gaat steeds In de goede richting als Stlgter uw waning
• inricht.I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••LEXMOND

Gedipl. .' PEDICURE

NEL MOURIK
Kwakernaak 18, Nleuwland

Telefoon 01837· 912

Voetverzorging
Nieuwland en omstr.
Behandeling volgensaf
spraak, ook bij u aan huis.

Liefst 's avonds bellen

Dorpsstraat 72

De witte pomp
op de DORPSSTRAAT in LEXMOND

bliilt a'ltiid

Voor
Moederdag

DAMES
MUlLEN
van 4,95 - 49,95

bij
A. SPEK

Lexmond

HET MOOfSTE GESCHENK
VOOR DE LlEFSTE MOEDER
vindt U bii:

J. van Mazijk
Dorpsstraat 93
Lexmond

* GLAS* PORSELEIN* AARDEWERK

Luxe artikelen
Huishoudeliikeen
Electrisch Huishoudeliike
arti'kelen

Nuttige "Yenken
voor

MOEDERDAGGESCHENKEN

0.0. NACHTHEMDEN, DUSTERS

JUMPERS, VESTEN

En vele andere GESCHENKEN

STRAVERS 8.V.
KORTENHOEVENSEWEG 18
LEXMOND
TELEFOON 03474 - 430

Bloemen

en Kamer-
planten

Da's een f1eurig ge
schenk en bij uitne
mendheid geschikt
voor

"ELKEMOEDER"

Hoewel onze voorraad al
tijd. groot is, is vroegtijdig
bestellen, teleurstelling
voorkomen! I

Bloemenmagazijh

Q1.1 ."
II ",f ,aria
J.VERVEER

J. W. v. Puttestr. 2
Tel. 01836 - 356
AMEIDE

Wie weet er beter dan U~ wat MOEDER
voor Moederdag wilt

Voor aile artikeJlen op ELECTRISCH GEBIED

Wii zeker niet!

zult U bij ons in ieder geval slagen !

Dot weten wii wei zeker. • J. W. VAN PUTTESTRAAT 73
TELEFOON 01836 - 232, b.g.g. 614
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MEERKERK
Telefoon 01837 -1409

•

•

•

•

-
•

VOOR ECHTE

MOEDERDAG·GESCHENKEN

Grote kollektie

NIEUWPOORT
Telefoon 01843 - 248

Diverse CLUBS inleder en skay

• interieurverzorging

[1·S.·t· meubt1ltoonzalen
zonwering

textiel

* PARASOLS enz. enz.

* TUINSTOELEN

•

•

•

•

SPECIALE AANBIEDING VOOR MOEDERDAG

•

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

In de maand maart gaf Van
Toor Fashion een 4-tal perfekt
georganiseerde Modeshows.

ZO'n 1100 mensen hebben deze
Shows bezocht en zagen de
sterk. gevarieerde .kollektie van
Van Tool' Fashiongebracht on.
der de kreet(?) "Leuk de Show
boat in met Van Toor Fashion".
Een decor in de vorm van de
Mississippie Show :Boat vormde
de achtergrond' van dU specta
kel (zie loto).

Naast deze boot lag de aanlegsteigerkompleet met Dukdalven daarop Showden de7 mannequins de
grote kollektie.. Aile mensen kregen een notitiefoldertje gecombineerd met een pen zodat het mo
gelijk was tijdens de modeshownotities over de geshowde modellen te maken. Een 4-mans band
de Blemo's zorgde voor de vrolijke muzikale omlijsting. Koffie en een borreltje maakten de gezel
llge avonden kompleet;

DERBY AMEIDE . MEERKERK ONBESLIST
Op tweede Paasdag speelden de eerste voetbalteams' van Ameide en Meerkerk hun zeer belangrijke
wedstrijd op de Koekkoeksw!l3rd in Tienhoven. Daar er veel belangen op bet spel stonden was de
publleke belangstelling zeer groot. Ongeveer 1000 mensen omzoomden het kale veld.
Ameide startte met de wind in de rug waardoor meteen de aanval gezocht werd. In de 5e minuut re
sulteerde dat in een schot van Cees v. Gelderen net naast. In de Be minuut kreeg Ameide een vrije
trap schuin voor het doel te nemen, Janus de Kruyk schoot direkt in en door een ,beoordelingsfout van
keeper Bruggraaf van l\[eerkerk verdween de bal in de touwen 1-0. Het duel bleef nerveus,waar
door het spelpeil niet zo hoog was. Ameide bleef in de aanval, dat resulteerde in kleine kansjes zon
del.' resultaat. In de 23e minuut kwam het eerste gevaar van Meerkerk. Cor Both mocht een indi
rekte vrije trap nemel). in het strafschopgebied wat .geen resultaat opleverde. In dezelfde minuut
moest keeper v. d. Ham van Ameide nog voor de voeten van Cor Both duiken na een gevaarlijke
terugspeelbal van Janus de Kruyk. Het geschrokken Kmeide nam de. aanval weer over, maarhet
resulteerdealleen in een paar kleine kansjes van Wim Labee en Cees Rietveld, zodat de ruststand
1-0 voor Ameide was. "
Meerkerk had Joop v. Ooyen in de rust vervangen door Aart de Jong. Ondanks de tegenwind startte
Ameide in de tweede helft toch weer aanvallend. Wim van Arkel schoot naast. uit een vrije trap en
een indirekte vrije trap zes meter voor het doel leverde ook niets op. Bij een uitval van Meerkerk
werd het bijna gelijk, maar Arie Vonk schoot net naast, na een voorzetvan Jan v. Ooyen. Vlak
hierna schoot Arie de Jong net naast na een scrimage voor het doel van Ameide. Beide ploegen
paste in de 20e minuut een wissel toe: Bij Ameide komt Arie de Vroome in het veld voor Henk de
Haan en bij Meerkerk wisselt Jan v. Ooyen zijn plaats in voor Johnny v. d. Heuvel; In ,de 25e mi
nuut schiet Arie Vonk de bal opde paal, via een Ameide-speler Vijf minuten later wordt Cees Riet
.ve,td. langs de rzijlijn grof onderuit gehaald, wat in .een vrije trap resulteert, die door Arie de Woo-
meop de paal,gekopt werd. '.... . . ..•.
Er gebeurde verdeI.' weinig tot de 44e minuut, J.de W~tJ)leegdeobstructietegen(::or Both. De in
direkte vrije trap werd door Aart dE! .Tong ineens op doe,t geschoten, debaLdwarrelde over de han
genvan keeper v. d. Ham het doel in. De scheidsrechter '~acht dat de bal aangeraaktwas en keurde
het doelpunt ,goed 1-1. Na de wedstrijd stonden de gezi,chten van de Meerkerk-aanhang danook
vrolijker dan van Ameide. Door deze 1-1 blijven beide ploegen nog· in de race voor promotie.

lodesfi"s Van Toor Fasblon

8,CREZEE
AMEIDE D,\M (j THEFOO~, [OU)l() •• '"J

MODE VAN VANOAAG I VOOR U
DAMES/HEREN/KINDERKLEDING, ALMKERK/AMEIDEIWERKENDAM

UITSLUITEND DAMESKLEDlNG: VIANEN/NIEUWEGEIN/OUDEWATERISTREEFKERK

BETTY BARCLAV'S
HEMDBLOUSES JAPONNEN
horen . '. '.

, THUIS IN DE .. VAKANTIEKOFFERI
JAPONNENin blauw - rood - wit .. ruitot inzo
mers wit

LAAT NU MOEDER NU OOK GAAN
FOTOGRAFEREN .
MOEDERDAG-AANBIEDING (welke dus nu ruim
een week geldig is)
AGFAIIIIATIC50 CAMERA
(kijken door de zoe
ker en probleemloos

afdrukken) 70 •
van ~.NU f ,

159,- 15.9,-
tJ J.D."rrooU

F1\SDIO~



A.V.V.A 1 KAMPIOEN

Lexmond

J. F. Th. BLOM
Dam 11
Ameide

SIERRAAD.
SURPRISE
Origineel ontworpen
fantasiering van
gedistingeerd zilver.
Bij uw SierraadJuwelier
als Surpise geen
f.,4l:"maar
slechts 29I2

MOEDERDAG • TIP

Mixer met 4· g~rden

mixstaafenn'lix$ilas

yoor 1.64,-

Gezien bij

"DE KOEKKOEK"
M E E R K E R K

Tegen Inlevering
WAARDEBON

BI] JAPON of MANTEL
1 SJAAL GRATIS

en Janny de Jong
Dorpsstraat 71 Tel. 03474 - 786

Hans

.Toistraat 17, Mee.:'ker~,-
vanA tot Z gekleed bij Zwijnenburg
m_

A'9Gm[ffiJill[[E

uJ.i:::'.
t'j;::;~ . ;..... __...

Prachtlg afgewerkte regenmantel.
Geheel gevoerd m~t fijne streepstof.
Lus op de mouw. f 159,-
Heerlijk los geplooide jurk met speelse
rood/wit/blauw bies. f 125,-

BIJOUTERIEI:N - LEDERWAREN 
PARFUMERIEI:N - ROOKARTIKELEN

Enormekollektie
KOSTUUMS

Tegeo h11everlng van
i deze waardebon, bl]

aankoop KOSTUUM
OVERHEMD GRATIS I

Kostuum v.a. f 200,-

Yoor

Een zeer moderne winkel met eenzeer grote gekoelde toonbank
vitrine, waarin een keur van heerlijk vlees en vleeswaren liggen
tentoongesteld en het publiek tot kopen uitnodigen.
De 0peningsrekbune sloeg ook geweldig aan, en zeer orilgineel· was,
dat ledere koper een bosje bloemen meekreeg.
Dat de heer Jongkind, als voorzitter van de Ameidese Midden
standsvereniJging. het ,goede voorbeeld geeft blijkt ook nu weer.
Een up-to-date zijnde slachtruimte en nit weer een sieraad van een
winkel. Goede zaken toegewenst!

.NIEUWE .SLAGERIJJONGKIND
Woensdag 7 april vond de opening plaats van de geheel verbonwde

.Topslagerij van de heer en mevrouw Jongklnd te Ameide. Op de
.. foto een terecht trots echtpaar Jongklnd, dat keihard werktom

BaD aile eisen, die onze tijd BaD het slagersvak stelt, te kunnen
voldoen. .



Ook verkoop

van nleuwe

en gebruikte auto'p

VAK4NYIEI
maar • • . • laat hetgeen"pech-vakantle" worden

Laat uw auto grondig nazleo voor U vertrekt, dal voorkomt moeite en kosten.

GarageGebr.van-ru¥I
Zouwendllk t211,t•••foo~ Otea7l-'1412, ......k ....11

Voor al UW VERZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U graag
- uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar advies.
Desgewenst onmiddellijke dekking.

J. VAN DIEREN JOH. HEY LAM JOhzn.•
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 - ACh.thoven 46a., tel. 01836-230 .....

LEXMOND

Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrlsico's enveeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

Maak UwDIEPVRIESrendabei

Wlj leveren aile· 800rten
RUND· en VARKENSVLEESun elgenelaclderIJ

(Voorbouten. achlerbouten en halve var·
ken.).

Gratis klaargemaakt - Vrljblljvend prlj80pgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
80tersloot 25 - Tel. 01838 - 224 - Noordeloo8

en

'IMMERLIEDEN
of zij die daarvoor opgeleid willen
worden.

MOEDERDAG .. TIP

Hoover Stofzulger

nuvoor.f178,-

Gezien bij

"DE KOEKKOEK'~
. M E E RKE R K

.. om·moeder eens
fljn te v~rrassenl
Volopkeus bij

Gezien bij

"DE KOEKKOEK"
MEERKERK

MOEDERDAG- n.,.
. Luxedamesflets met.
trommelremmen. en 3
versnelllngen

NU /456,-

NATUURLlJK.· een

MOOIE .tAART

'Bakkerl)

PE LL IKA AN
J. W. v. Puttestraat 31
Ameide - TeJ. 01836-379

Ruim gesorteerd in
HUISHOUDTEXTIEL
vande meest bekende merken.

WIE WERKELlJK lETS VOOR MOEDER
ZOEKT KIJKT EERST BIJ MESKER

Ameide - Fransestraat 15 - Telefoon 01836-235
Na 6 uur 453 of 461

NACHTKLEDING
van klassiek tot het wat gedurfde!

TUINMEUBELEN
o.a. Stoelen Tafels - Parasols met voet,
bijpassend of apart.

K'LEINMEUBELEN
waaronder: Kapstokken, Lektuurbakken
Poefs, Mimisets (div. uitvoeringel1),
Haardbankjes, Fauteuils enz. enz.

Rulm gesorteerd In

JAPONSTOF
volgens de laatste mode

U ziet bij MESKER verwent men moeders!
En voor iedere beurs wat

LET OP
Tot Moederdag een pracht
BADSTOF KEUKENDOEK

voor slechts 2.5(}

M:~;~~i~URENTIMMERFABRIEK
VAN VLIET B:\!.

specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking
HOGEWAARD 1 - AMEIDE -TEL.01836.544

Voor aanvulling van de reeds be
staande groep vakmensen in ons
bedrijf zoeken wij :

MACHINALE
HOUTBEWERKERS

Graag zien wij daartoe mensen, die
met interesse rT1ee willen werken
bij het maken van een goed pro
dukt.

Daartengenover stellen wij een goe
de beloning en Interessant werk
In een prettlge sfeer.

Op foto Ibewoners van "Open Vensters" die onder leiding
van Wellfare Werksters· vanhet Roode Kruis, zelfge
maakte artikelen met succes aan de-man brengen. tJit
geschiedt vorvolgens iedere veertien dagen!.

A.V.V.A.
NIEUWS
Zaterdag 1 mei om 16.00 uor
speelt het Ie team de laatste
wedstrijd tegen Flits uit Papen
drecht. De kampioenen zullen
dan gehuldigd worden.

Maandagavond 10 mei wordt de
wedstrijd AVVA-Bernisse, ge
speeld voor de Districtsbeker.
Bernisse komt uit Heenvlieten
komt uit in de 2e klas, dus het
kan een mooie strijd worden.
Aanvang van de wedstrijd 20.15
uur. Komt U ook eens kijken!

bouwen en krijgen er een
prachtige en zeer grote ver
koopruimte bij met een ge
weIdig groot assortiment.
Jammer, dat het net niet
voor moederdag klaar is 
maar U hoort er zeker nog
meer van.
De naam Sigarotheek vel;
valt en hun nieuwe zaak
gaat nu "SntIffeltiek" heten.
Wij dachten een erg origine
Ie en passende naqm,

HET WORDT "SNUFFELEN" GEBLAZEN
IN MEERKERK
Wij hebben het vorig jaar
reeds voorspeld door in een
artikel te schrijven "U zult
nog meer van Gerrit en Joke
Veen horen".

En ja hoor, het komt uit!
Wat wi! het geval. Ret voor
malige winkelpand van de
firma, Frederikze kopen zij,
(het is voor hun een uniek
punt, gelegen naast hun oude
zaak) gaan dit helemaal ver-



iaar
/ 250,00

Verras haar met een

de MODE voor MORGEN

Telefoon 01836 - 212Ameide

*SCHITTERENDE DUSTER

* MODIEUS. NACHTHEMD

Grotekollektie in uitgekiende kleuren!

Tevens aangekomEm

* DE NIEUWE TWEKA BADMODE 1976

Gloedyolle dessins en yele modellen!

MOEDEFIDAO
VOOR MOEDER HET BESTE

STREEFKERK
MET VANDAAG

Fransestraat 7

Maak een··accoortje
met de zon!
ZONNESCHERMEN

zeer goedekwaliteit, 5
garantie yanf

ALUMINIUM JALOUZIEN
20% Yoordeel·5iaar· garantie

Yanaf / 49,00
ROLGORDIJNEN .yanaf /41,00

BALASTORE ZONGORDIJNEN
Yanaf / 10,00

Voorstraaf6 •
Telefoon 01836- 340·' . .

Na 18.00 uur 01836 - 340 - 01843 S370 •..

DEN HARTOG ASSURANTIE AMEIDEB

ERKElENS-lANGERAK
VERF - BEHANG - ZONWERING

BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

1) -C, CREZEE B.V.

AIIIIIDE'DAM 6 TELEFOON (011136) 221

Voor moeder Op moederdag
Volop keus uit

luxe dozen chocolaterie
luxe dozen yoordiabetiCi
en onze alom' bekerid~'fiine
gebaksoorten entaarten·

Banietbakkerij J. VANDELSEN
Fransestraat 1 Amaida
De warme bakker

MODERNE REISVERZEKERING
VERZEKERDE BEDRAGEN
(voor personen tol 70 jaar)

Combinatie 1 Combinatie 2 Combinatle 3.
f 5.000,- f 3.000,- f 2.000,-

250,- 250,- 250,-

25.000,- 20.000,- 15.000,-

75.000,- 60.000,- 45.000,·

Personan van 70
jaar of ouder:

Combinalie 4

f 2.000,-

250,-

1.000,-

.

1.500,-
1.500,-

Ook voor
Moederdag .naar
,,'t ij?ttltlinlttltjt'"
Voor de moederdiegraag tuiniert:
Boerenbont tUinhandschoenen

van f 3.35 "oor f 2,90
Bamboe bladhark met extra
verstevigingsstrip

Vllegrlslco: medeverzekerd.

10.000,.* 7.500,-* 1.000,-

MotorlScoolerrlslco: medeverzekerd.
Uitkering bij overlijden max. I 2000,-.

15.000,·*

van f 4,70 voor I 2,95
Degelijk gesmede snoeischaar
met gepolijste bladen

van f 9,75 voor 16,70
Schoffel erg handzaam'm,odel

van f .13,95 voor I 8,85
Oerdegelijke Spear en Jackson spade

van f 35,70 voor I 23,95
Heksenketel met muurhanger

van f 8,25 voor I 5,45
Grasschaar in 3 standen verstelbaar

van f 18,50 voor f 13,95
Bruin gebeitst wandrekje met
3 oranje potjes

0,50

3,75

5.000,-

1,
1,50

1,50 1,- 0,75
2,25 1,50 1,15

0,50 0,50 0,50
3,- ?-,50 2,-
7,50 5,- 3,75

Kosten per Bewi's· van Inschri'vino I 3,-

Premie per dag Europa
Wereld

Eu-ropa~dekklng omvat: Europa, de eilanden in en de landen rond de Middel1andse
Zee. Madeira, de Canarische eilanden en de Azoren.

* Oit verzekerde bedrag geldt per rubriek en voor de drie rubriek:m gezamenlijk,
met dien verslande dat voor extra reis~ en verblijlkosten de vetgo,~ding 25% van
het verzekerde bed rag ,niet te boven'zal 9a2n.

Extra premie per dag:
Verhoging verzekerde bed rag voor geld en
geldswaarden, max. verhoging I 500,- p.p.
Winlersporlrisico (uitsluilend personen tot 60 j.)
MINIMUM·PREMIE PER PERSOON .

van /7,90 voor f 4,95

Plaag moeder en
kind niet met 'n helm
Geef ze een

SNORFIETS

Demonstratie bij

"DE KOEKKOEK"
M E E R K E R K

V'oor ECBTE
~oederdag-geschenken

'~,CREZEE
AMEIDE DAM 6 TELEFOO~~ (015l5) 2;.)

Speciaal voor
MOEDERDAG 10% KORTING op
BLANKHOUTEN ARTIKELEN!

De laatste mode-tip :

Geef moeder een paar klompen !



Wasautornaten
DiepvriezerS
Koelkasten

SPECIALE AANBIEDINGEN VAN DIEPVRIEiERS D. BIKKER
ZOUWENOIJK 123 - TELEFOON01837-1249 - MEERKERK

MOEDERDAG

ALTIJD

SPECIALE

AANBIEDINGEN

MEl

9

DIE OOK NOG PRAKTISCH ZIJN

EN DAAROM

ZEKER HET GEVEN VVAARDI

VINPT U RUIM GESORTEERD BU

* SCHOENEN

* LUXE· en
HUISHOUDELlJKE ARTIKELEN

~euke ~e6chenken

Zaterdag tot 5 uur geopend

Benedendamsestraat 5 .. Tel. 01836-251 Amelda

Fa. H.Verhoef
Hazelaar1aan 5

Telefoon 595

Voor
voetverzorging

Aanmeten van

Steunzolen en

.Efastieke kovsen

PEDICURE

MEVR. WILSCHUT

Indien nodig
bij U aan huis I

Oat is echt niet moei

Iijk. Haal kwaliteits

vlees en vleeswaren

bij Uw Topslager

MAAK VAN MOEDERDAG
EEN FEESTDAG!

met 5 jain garantie!!

.....ONGKIND
Molenstraat 41 - Tel. 01836-336 - Ameide
"Zle onze wekelijkse reklame In de winkel"
P.S. Nu speciaal vlugklaar vlees voor een

gemakkelijke dag !

EEN BRILJANTE KOLLEKTIE

* MOEDERDAGGESCHENKEN

")n 't ~ilbtrbu!,~"
RIKKOERTS JUWELIERSBEDRIJVEN

Haven 1 en 5 .. Tel. 018?3 '" 2651.~ Schoonhove~

Zilver is in, duseen

* ZILVEREN HORLOGE

is voor elke moeder het succesvolle ge

schenk!

GOUDEN en ZILVEREN SIERADEN

,ARMBANDEN, RINGEN, BROCHES



Het is va'12:elfspr.ekend
dat U .voor' moederdag een

Iline laarl
Of diverse andere
GEBAKSOORTEN

besteld bij

Bakkerij Van Dijk
Dorpsstraat 56 Tel. 03474 - 282
Lexmond

U WILT TOCH KWALITEIT GEVEN ! ! !

Een MOEDERDAGGESCHENK
is echt GEEN PROBLEEM

Ook voor uw· tuin :

Elmjarlgeplanten, waaronder veel

Fuchsia's

Aile tuinbeplantingen, graszoden, hek
werken, tegels, vijvers enz.

, Ook WATERPLANTEN in een groot as
sortiment.

TUINCENTRUM C. SPEK
Kortenh6evedijk 5 - Tel. 03474.,572 - Lexmond

* Aanleg en onderhoud van tuinen

Het adres voor
Bouwmaterialen, zo
wei nleliw als '
gebruild o.a.

GOLFPLATEN, Asbest
Gega1v."Polye.ster.
VLAK'ASBEST
HOUT
CREOSOLTPALEN
DEUREN
ISOLATIE
MATERIAAL
MULTIPLEXPLATEN
In dlv. soorten en
dllde.
WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranaplne

BIJ

FRANK TREUREN·
Burgm. Sloblaan 36
Meerkerk
Telefool"l 01837 -1889

U GAAT GEWOON NAAR

DE WIT kapsalons
Lexmond - Dorpsstraat 54 - Tel. 03474-244
Ameide - Molenstraat 1 - Tel. 01836 - 464

Maak haar blij met een moole

* BEDSET of Of'lTBIJTLAKEN

* EEN DUSTER OF NACHTHEMD enz.

Zie onze ruime sortering!

Wi,i <geven van 3 mei tot en met 8 mei

dubPelezegels

Fa. BOS

U kunt er keus maken uit vele geschenk

artikelen voor

HAAR- en HUIDVERZORGING

Dat is nou net wat voor moeder !

Kunt U echt niets kiezen geef dan een

GESCHENKBON
DE lAAK 25 LEXMOND

Ook leuk voor haar, om dan zelf keus te

maken.

Van der Ham

zitn voer

------;;~~ Avento CaravanstliJ gyr- ~. EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

, I ---' Afmeting 2.95tot 7 meter

- Priizen vanaf I 6495,00 tot

114.49~,- incl. B.T.W.

voor elke boer I

n~ VAN DER HAM

1ft VEEVOEDER

Grote Waard 42

ARM en RIJK _

slaagt bii VAN DIJK!

Noordeloos

CARAVANBOUW VAN DER HAGEN
MEERKERK NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 -2044

Regelmollg goede gebruikte caravans, vouwwagens
en bagagewagens.

Caravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN - LUIFELS - KOELKASTEN - KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN

Reparatie en onderhoud van aile m~!ken CARAVANS, VOUW~
en BAGAGEWAGENS

Pracht sortering
Overgoolers en blouses

,Jurken en.PuUl's
Handwerken en Brelgarens

Kinderjacks

loto albums

Receptiealbnms

vindt U bij

8'CREZEE
AMEIDE DAM 6 TELEFOON (01836) 229

MOEDERDAG - TIP

Een nieuwe FIETS

/219,-

Gezien bij

"DE KOEKKOEK"
M -E E R K .~ RK



Fa. N. PEK en2n.
TELEFOoN()1836~ 271 - AMEIDE

Grandloze Moederdagprllzen
mel behoud van service

Een greep uit onze zeer grote col'lectie:
TEFAL FRtTUURPAN van f 199,- voor f 159,-
MOULINEX GRIL BIZ GRIL pius BAKOVEN

. van' f 290,....;;.voor f 259,-
TEFALTOSTI plus WAFELlJZER f 129,- voor f 114,95
MOULINEX CITRUSPERS van f 43,50 voor f 39,
PHILIPS LADYSHAVE HP 2204 van f 45,-voor f 39,95
STOMENDE HAARKRUL,.TANG van f 59,50 vo~r f 39,50
ALLE KOFFIEZETTERS 10 tot 15% KORTING
TEFAL IJSBEREIDER van f 59,95 voor f 53,95
PHILIPS MIXER ORANJE van f 67,50 voor f 59,95
GROSSAG WAFELIJZER van f 72,- voor f 65,-
FONDUE-STELLEN vanaf f 29,95
OOK LOSSE GASBRANDERS LEVERBAAR
B.K. PANNENSET, 6-delig voor f 256,75
FLUITKETEL GRATIS

BRAUN HAIRSTYLING SET van f 75,- voor f 63,50
BRAUN HAIRSTYLING SET van f 85,- voor f 76,50

Door het grote succes hebben wij onze SCHEMERLAMPEN
geheel uitgebreid met de nieuwste modellen I I

Wij hebben de SNORFIETSENklaar staan

voor U!
Als U een proefritje wil maken kom maar even langs* GROTE KOLLEKTIE RIJWIELEN: GAZELLE - BATA

VUS - UNION
geheel compleet vanaf f 279,

met 3 versnellingen knijprem f 325,-* ALLE MATEN KINDERFIETSEN POLLY* BROMFIETEN - ZUNDAPP _. KREIDLER - SPARTA 
PEUGEOT - PUCH - YAMAHA

RUND- en VARKENSSLAGERIJ

"DE WEGWIJZER"

SNORFIETS

Te koop gevraagd
een
BROEIKASTJE
in goede staat
Afm. ± 4 bij 21/2

Telefoon 01836- 229

Plaag moeder en
kind niet met 'n helm
Gee' ze een

..... Demonstratie bij

"DE KOEKKOEK"
MEERKERK

Fransestraat 23
Ameide
Telefoon 01836-239

Daarom voor

IS HET·· BESTE

PAS GOED GENOEG I* KWALiTEITSVLEES en

* FIJNE VLEESWAREN naar

Ook voor VERSE KIP, KIPPEPOTEN en
KIPFILET!

J. v. d. Hek

'Voor

VAN VLIETB~.
Hogewa.ard 1 ~... Ameide - Tel. 01836 - 544

Woonhuis Bram van Vliet, Molen
st~aat 37 - Telefoon 01836 - 609

Onsbedrijf dat aktiviteiten ontwik
keld in zowel nieuwbouw, verbOuw
als renovatie, heeft werk voor aen

allround Timmerman
Van deze man verwachten wij dat hij
met plezier een goed stuk vakwerk
wi! en kan maken.

WI•.rf;3IEDEN:
een goed loon en afWisselend
werk ·In een prettlge sfeer

....... BOUW-· en AANNEMINGSMIJ.

AUTOMOBIELBEDRIJF

AMEIDE

POSTBUS14 INDUSTRIEWEG 4 TELEFOON 01836·402

Ook voor heerlijke CAKE en DOZEN BONBONS
Ook telefonisch te bestellen onder nummer 01836.., 456heerlijke TAART

U haalt hem bij

De Bakker op de hoek

Geef moeder nu eens een

MOEDERDAG - TAARTENDAG




