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Ameide en de Muziekschool
Dezer dagen bereikte ODS het bericht dat degemeente
Ameide uit de Stichting Muziekschool Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden zal treden. Hierover is nogal wat
deining ontstaan. Elders in dit blad ziet U het inge
zonden stuk van verontruste ouders, die ook deze week
een handtekeningen aktie hebben ontketend, welke
zeer positief door de inwoners is ontvangen.

Het is haast ondenkbaar dat de gemeenteraad de klok
niet zal terugdraaien - want men kan toch zo'n circa
35 kinderen in Ameide niet de dupe laten worden van
een raadsbesluit, waarvan men de gevolgen niet ge
heel overziet.

De muziekschool b.eeft de. laatste jaren geen goede
pers in de Ameidese raad gehad. Doch wij dachten
niet geheel terecht. (onze gemeente heeft toch ook een
of twee afgevaardigden in het Stichtingsbestuur van
de muziekschool?). .

B. en W. en gemeenteraad van Ameide stellen alles in
het werk (daarvoor aIle lof) om kerngemeente te wor
den en wat gaat men nu doen? Een apparaat dat als
het ware "aan huis lesgeeft" een subsidie van nog
geen f 8000,- onthouden en daar kinderen de dupe
van laten worden en deze iedere muziekles ontnemen,
want priveles zal men nooit kunnen betalen.

Voor de nieuwe, jonge en energieke direkteur Nieland,
die een eigen visie heeft over het muziekonderwijs en
van een zakelijke aanpak houdt en daardoor de mu
ziekschool geheel anders zal presenteren, hopen wij
ook dat de gemeenteraad op de haar ingeslagen weg
zal terugkeren.

Reakties van inwoners

(De stem des volks).
G. van Ochten,
Iepenlaan 26
Ameide.

AI Geesteslicht, al Wetensmacht.
Zij aan het zwoegend volk gegeven.
Dat is het doel waarnaar iWij streven.
Dat is ons heilig ideaaI.

praat er over zijn sociale
voorzieningen, over pen
sioen?

He:eft U veel readies van
ouders gehad?

Er zijn ouders die een
orgel hebben gekocht. Ik
werd opgebeld door een
verontwaardigde leerling
die net 'n nieuwe fluit
had gekocht. Het gaat
hier toch om bedragen,
waarvoor gespaard werd.
Zo'n orgel kost dan toch
maar ongeveer f 4.000,-,
en eenfluit f 600,-. Daar
kun je toch ook moeilijk
aan voorbij gaan en zeg
gen: nou je ziet maar.
Die investeringen vinden
haar oorzaak in het con
tract tussen school en ge
meente. Nogmaals ik snap'
het niet, daar het hier
toch niet zo'n groot be
drag betreft, dat de
Ameidese kinderen het
maar zonder deze, voor
hun ontwikkeling, toch
zeer waardevolle lessen
moeten doen.

teraad beslissingen neemt
met het oog op het wel
zijn van de bevolking.
Mogelijk zijn er redenen
en achtergronden die ik
niet ken. Misschien is de
raad niet goed, of maar
gedeeltelijk, ingelicht
over de juiste kostprijs in
verhouding gezien tot de
culturele waarde die de
lessen vertegenwoordi
gen.

Naar mijn mening wordt
dat zeer moeilijk. Het is
niet onmogelijk dat er weI
een prive leraar gevonden
kan worden door sommi
gen. Maar dat is een ge
vaarlijke zaak. Immers
als het een goede en gedi
plomeerde leraar is, gaat
hij nooit aan huis meer
lesgeven. Dat kost zijn
tijd en zijn auto. Wie

Zou er voor de Ameidese
kinderen mogelijk nog 'n
andere weg zijn om aan
muziek-onderwijs te ko
men?

Daar ik zelf vele jaren_muziek-onderwijs heb gehad
en nu ik ouder ben, er zo'n fijne ervaring ,van heb, ook
mijn kinderen en nu mijn kleinkinderen ook op de
muziekschool ELDERS zou ik U willen vragen "geef
die subsidie". Het is voor elk kind goed dit in haar of
zijn jeugd meegekregen te hebben!

C. M.,
inwoonster van Ameide
Oud 61 jaar.

U zit toch me:t de lessen
in "Het Spant". Wordt
daar dan nog les gegeven?

Natuurlijk weI. In het
Spant komen ook leerlin
gen uit Tienhoven en ik
dacht zelfs uit Lexmond.
AIleen de Ameidese kin
deren mogen er dan niet
meer in.
Overigens, als Ameide als
kerngemeente zou willen
optreden, en ik hoorde
daarover spreken, dan is
het afstoten van de mu
zieklessen van onze school
toch niet met die gedach
te te rijmen. Nee voor mij
is het een onbegrijpelijke
zaak! Ik wi! er altijd van
uitgaan dat eengemeen-

met ingang van 1 septem
ber het raadsbesluit ef
fectief wordt wi! dat zeg
gen dat aile kinderen die
nu les hebben, ook met
Algemeen,Vormend On
derwijs, moeten ophou
den. Het heeft tevens ge
volgen voor de muziek
vereniging "Crescendo"!
Daarom hebben wij ook
een aantal leerlingen op
ons speciale tarief voor
Harmonie en Fanfare.
Weet U wat ik nu het be
roerde vind? Ais muziek
leraar Bot bijvoorbeeld,
tegen kinderen die hij al
jaren kent, en die hij dus
ook mee heeft helpen
groot worden, moet zeg
gen: Nee ik mag je geen
les meer geven. Dat is
toch wel hard hoor, want
je hebt er toch moeite
voor gedaan. Dan wordt
het werk een stuk van
jezelf. Kijk, zo ziet een
muzikant dat. En dan zit
onze meneer Wentink
daar ook. Dat is toch een
volledig gediplomeerd
koperblazer.

Wat zijn nu de directe ge
volgen voor Ameide?
Dat laat zich raden. AIs

Kunt U ons zeggen om
hoeveel geld het eigenlijk
gaat?
Volgens de administra
teur van onze school gaat
het in 1976 om een bedrag
van ongeveer f 8000,-.

echter z6, dat dat organi
satierapport WEL is ge
maakt en dat daar ook uit
bleek dat onze school be
slist niet duurdet is dan
welke vergelijkbare
school ook in het land.
Een exemplaar van dat
rapport is. in 1973 naar de
Ameidese raad gegaan.

Kunt U ODS inlichten wat
de reden is dat Ameide
uittreedt? Tja, het is voor
mij een onbegrijpelijke
zaak. Ik heb tussen de
stukken het raadsbesluit
gevonden waarin de uit
treding wordt gemeld. Uit
de overwegingen die er
instonden kwamen eigen
lijk twee dingen naar vo
reno 1e. De school is te
duur. 2e Er is een onder
zoek naar de organisatie
van de school beloofd en
dat is er niet gekomen.
Zoals ik uit de overige
stukken kon lezen is,het

Wij spraken hierover met
de nieuwe direkteur van
de muziekschool de heer
Eduard Nieland.



Blouse in
warme flannel f 59,75

Rok in gabardine,
metfijne

leren riem f 65,-

Elegante blouse/rok
kombinatie

bij uwModress-zaak:
ZWijnenburg

van A tot Z gekleed bij Zwijnenburg--;AZW[b[J~~mrn[][]mrn

Toistraat 17, Meerkerk, tel. 01837-1401

alblasserwaard
en

vijfheerenlanden

Gras
maalmachlnes

10% KORTINO

OP ALLE

NOG IN VOORRAAD ZIJNDE

J. W. v. Puttestraat 65

Telefoon 01836 - 277

AMEIDE

ONTDEKKEN
·ZIEN

EN BELEVEN

De toerlstlsche glds van aile plaatsen voor
deze streek.

Compleet met routekaart in kleurendruk

'8.95

UITVOERING SURSUM CORDA
TE AMEIDE .
18 SEPTEMBER: Uitvoering in de Ned. Herv. Kerk
van Ameide door de Chr. Gem. Zangvereniging "Sur..:
sum Corda'~, met medewerking van het Kinderkoor
"De Lentezangertjes".

Coos Glerum, sopraan; Henk van Egmond, orgel; diri
gent Jan Bot. Aanvang 7.30 uur n.m;



"Marinus Hakkesteegt
een echte doordouwer I"

(Een bijdrage door Pieter A. Kerkwijk)

Het levensverhaal

van

grote-kleine mensen

MEERKERK - Een man die net zo gemak
kelijk praat als werkt is Marius Hakkesteegt
uit Meerkerk. Hij .runt met behulp van zijn
drie zonetll een flink automobielbedrijf aan de
Tolstraat in het dorp aan de Zederik. Zij ver
kopen (nieuwe) en tweedehands auto's door'
het gehele land. Naast een garage, benzine
pomp bezit het bedrijf een ultra-moderne
plaatwerkerij en verfspl!-iterij. Een bloeiend
bedrijf, dat door hardwerke:n is opgebouwd.
De 63-jarige Marius doet het wat kalmer aan
nu zijn drie zoons in het bedrijf werkzaam
zijn, maar zaketll doen kan hij toch niet laten,
want een paar keer wordt ons gesprek on
derbroken omdat er voor Hakkesteegt tele
foon is of dat de klant staat te wachten. Een
ding is zeker, Marius Hakkesteegt is ondanks
jaren van ploeteren en zwoegen er vrolijk
onder gebleven.

BOERENZOON UIT GROOT AMMERS

"Ik ben in de "bruine bonentijd" geboren op
een boerderij te Groot-Ammers, vlak nabij 't
veer Gelkenes-Schoonhoven. Eerst heb ik
thuis het boerewerk geleerd. Onze buurman
had in de jaren 1928 - 1930 een T-Fordje ge
kocht en stalde het ding bij ons in de schuur".
begint Marius Hakkesteegt zijn levensloopver
haaL Marius was een jongen van een jaar of
elf toen hij al met dat T-Fordje mocht rijden.
Dat leverde nog al eens merkwaardige toe
standen op. "Op een gegeven moment reed
ik het ding voor de buurman naar garage v.
d. Wal (Klaas de fiets). Kaashandelaar Cor
Verspui moet me toen tegengekomen zijn,
want hij kwam bij m'n moeder zeggen, dat
hij een auto zonder chauffeur had gezien. Ik
was echter van die lengte, dat ik aIleen via
het stuur de radiateurdop richtend op het
rechtse gedeelte van het wagenspoor in de
gaten kon houden", vertelt Hakkesteegt ans
nu nog nagenietend van het voorvaL In die
tijd is naar zijn gevoel belangstelling ont
staan voor de auto. Toen werder ook veel
gezegd, dat de auto het Yak van de toekomst
was. Je zag veel boerenjongens die rlchting
uitgaan..

GARAGl!: DE RUIJTER

ZIJN EERSTE WERKGEVER
De Ammerse Marius is media 1930 in Meer-

kerk ter~chtgekomen.Dat is gebeurd door be
middeling van ohauffeur Rook den Hartog 
die was indertijd bij Gebr. Broere in dienst
- welke reed op de bus van Kinderdijk-Go
rinchem. Aan hem hadden ze gevraagd -:
Marius en zijn vader - te kijken of hij er
gens werk voor Hakkesteegt kon vinden.
"Ik kon bij garage de Ruijter terecht voor 1
gulden per week", aldus Hakkesteegt. Hij
heeft daareen naamsverandering ondergaan.

De naam Marius werd Mozes. Tegenwoordig
noemt men hem nog steeds Mas, en Marius
weet niet beter.

Voor die ene gulden in de week fietste Marius
per dag 32 kilometer. Trouwens, hoe gek het
moge klinken uit de mond van een autamo
bielverkoper, hij vindt fietsen nog steeds een
gezonde bezigheid. Vier jaar lang reed Marius
van Groot-Ammers naar Meerkerk op en neer.
Over die tijd vertelt hij, dat hij lid was van
de v.v. Noordeloos en tevens te Groot-Am
mers. "Kijk op de dinsdagavond ging ik een
balletje trappen in Noordeloos. De dag daarop,
dus 's woensdags, snelde ik naar Groot-Am
mers om even een hapje naar binnen te wer
ken om zodoende om 8 uur op de training te
zijn. Toen ik onder de wapenen moest te Ber
gen op Zoom kwam ik vandaar regelmatig
naar Meerkerk trappen", aldus Hakkesteegt.
Hoogstwaarschijnlijk is dat de reden, dat hij
gezien zijn leeftijd, zijn zwoegen en zakendoen
er nog zo gezond uitziet.
Na zijn militaire diensttijd kon hij met meer
terecht bij de Ruijter, omdat Marius in de vier
jaar dat hij er werkzaam was geweest een
weekloon van 5 gulden was gaan verdienen.
Zijn vorige baas kon voor dat bedrag er twee
knechten op nahouden. Marius Hakkesteegt
was werkeloos! Terwijl hij in Meerkerk ver
kering had gekregen met Wilhelmina v. d.
Heiden. Dat was dus geen al te beste situatie!

Voordat hij in juli 1936 met Wilhelmina
trouwde ging Hakkesteegt een dag in de week
nog bij de Ruijter werken en daarnaast was
hij werkzaam als spuiter bij v. Tricht.
Na zijn trouwdag - 7 juli 1936 - heeft hij
zeven weken gestempeld voor f 9,10 per week.

PIJPENFITTER UIT BITTERE NOODZAAK

"Toen werd in die tijd de waterle~dingin deze
omgeving aangelegd. De heer Ir. Gerritse, die

de leiding van het werk had, zei tegen mij,
dat ik maar pijpenfitter moestworden. Vrij
dags werd ik gevraagd. De dag daarop ben ik
gaan kijken en's maandags was ik aan de
slag. Ik had dat Yak nog nooit uitgeoefend",
vertelt Marius Hakkesteegt. Hij verdiende
toen 25 gulden in de week. Een fUnk bedrag,
want een onderwijzer verdiende ongeveer het
zelfde. Marius is toen anderhalf jaar pijpen
fitter geweest. Daarna is hij bij garage M. de
Wagenaar terechtgekomen en werd zijn sala
ris gehalveerd. Vrij snel daarop brak de
Tweede Wereldoorloguit. Na deze verschrik
kelijke tijd is hij teruggegaan naar de Wage
naar met de konditie, dat ze het voortaan sa
men zouden doen. Marius heeft 9 jaar met de
Wagenaar samengewerkt, toen strandde het
zakenhurwelijk.

OP Z'N VEERTIGSTE VOOR ZICHZELF
BEGONNEN

In 1955 is de ondernemende Marius Hakke
steegt voor zichzelf' begonnen. Aan de Meer
kerkse Toistraat startte hij met zweet, bloed
en tranen een automobielbedrijf. Marius
werkte er met zijn oudste zoon J aap van
's morgens 8 uur tot '8 nachts 1 a 2 uur. Op
de zaterdag werd tot 5 uur gewerkt. "Dat
tempo hebben 'We drie maanden valgehou
den, toen zagen we dat we wat gingen ver
dienen. We hadden dus in eerste instantie een
garage-bedrijf. Door schadeauto's te behande~

len en particulicr te verkopen zijn we ge
groeid tot datgenewat we momenteel zijn",
aldus Hakkesteegt.

De schadewagens zijn tot en met 1971 de
hoofdzaak geweest. Toen is men ondermeer
ertoe over gegaan tot inkoop van automobie
len van het merk Peugeot. In 1970 verkochten
zij 250 auto's. In 1975 was dit aantal al opge
lopen tot 968 per jaar. Uit aIle hoeken van
ons land komen hun klanten. Nu doet Marius
het wat kalmer aan en laat hij veel aan zijn
zonen over. Hakkesteegt heeft .hen toen zij 21
jaar werden direkt tot medefirmant benoemd.
"Er zijn teveel ouders die in eigen bedrijf te
lang op hun post blijven en hun verantwoor
delijkheid te laat aan de kinderen overdragen.
De laatste hebben dan jarenlang het idee als
loopjongen te fungeren met aIle gevolgen
vandien", aldus zakenman Marius Ha'kke
steegt.

Diverse spellen
tagan

Weggeelprijzen

KOMT U ZELF EENS KIJKEN BIJ: 8CREZEE B.""



Het adres voor
Bouwmaterialen, zo
wei nieuw als
gebruikt o.a.

GOLFPLATEN, Asbest
GegaIY., Polyester.
VLAK ASBEST
HOUT
CREOSOLTPALEN
DEUREN
ISOLATIE
MATERIAAL
MULTIPLEXPLATEN
In dly. soorten en
dlkte.
WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranaplne

BIJ

FRANK TREUREN
Burgm. Sioblaan 36
Meerkerk
Telefoon 01837 -1889

GESUBSIDIEERDE MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL
voor Groot-Ammers en omstreken

Aanmelding nieuwe leerlingen
De school - uitgaande van de Stichting voor Christelijk
Middenstandsonderwijs - wi! bij voldoende aanmeldingen
ook het schooljaar 1976 -1977 met een eerste klas starten.
AANVANG: d.v. maandag 23 augustus om 19.00 uur.
PLAATS: Chr. Basisschool te Groot-Ammers.

iNadere inlichtingen en inschrijving bij: J. Graveland, dir., Pr. Margrietstraat 10,
Groot-Ammers, telefoon 01842-1318, of H. de Wind, Nassaustraat 9, Langerak, tele
foon 01843-546.

GROOTSTECOLLECTIE !!
Eigen reparatie~atelier. Komt U eens
iJinnen kijken, daar ziet U onze uit
gebreide collecties.

Dus "HET" adres voor U is:
HET HUIS MET DE KLOK
G. J. VAN DER VLlES - MEERKERK
Gorcumsestraat 6 - Tel. 01837-1424

DE

"Het Auis met de Klok"
* PRONTO HORLOGES* STIJLKLOKKEN*. HORLOGE BANDEN* KEUKEN KLOKKEN* BAROMETERS* WEKKERS* GOUDEN SIERADEN* ZILVEREN SIERADEN

Graag zien wij daartoe mensen,

die met interesse mee willen wer

ken bij het maken van een goed

produkt.

Daartegenover stellen wij een

goede beloning en interessant

werk in een prettige steer.

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

JONGELUI, in het bezit van het
diploma

L.T.S. - Timmeren of

L.T.S. - Machine/Bankwerken

om verder opgeleid te worden tot

MACHINALE
HOUTBEWERKERS
entfMNlERLlEOEN

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B~.

specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking
~OGEWAARD1 - AMEIDE-TEL.01836·544...o111l
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HET IS ERG ~AMMER

Maar de vakantie zit er op.

Niet gaan zitten kniezen.

Uhebt geen tijd te verliezen.

Knap de tuin eens op.

't Wordt beslist een top

HEKWERKEN, diverse soorten en hoogten

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

Liefsl 's aYonds bellen

Gedipl. PEDICURE

NEl MOURIK
Kwakernaak 18, Nleuwland

Tel. 01837 -1912

B.g.g. 01831 -1321

HET "DE VAKMAN" BIJ U IN DE BUURT ZIT



A.V~V.A. Sportweek te Ameide grandioos succesI

Een aktie-foto van het doelschieten. Keeper Jos de

Feyter verrichtte knap vakwerk. Ook weer een onder

deel, dat geweldig aansloeg.

J ohan van Straten
sportman
van Ameide

Anngmiek Bijleveld
sportvrouw
van Ameide

De 3 winnllarsvallde Tour de 'I Ameyde. Dik Schrij

vershof 1; Dik Terlouw 2 en Gerrit v. d. Poel 3.

sportman van Ameide be
kend. Daarna een sportie
ve vrolijke feestavond
met dansmuziek.

Een week waarin, we her
halen het nogmaals,
iedereen geweldig geno
ten heeft en die naar we
hopen, traditioneel zal
worden.

Ontegenzeggelijk zullen
er dan nog meer mee
gaan doen aan zo'n spor
tief en gezond evenement.

Wij geloven dat de organisatoren van· de Volleybal
vereniging Ameidezelf ook niet hadden gerekend op
zo'n succes en enthousiasme vandeelnem:ers en pu
bliek.

Een goede, strakke orga
nisatie, niets aan het toe
val overlatend kenmerk
te deze sportweek.
Iedere avond een andere
tak van sport. Iedere
avond voor de jongeren
een "Tour de '1 Ameyde".
Winnaar Dik Schrijvers
ho£.
Als slot vrijdagavond uit
reiking van de prijzen
door burgemeester Wes
sels in "Ret Spant". Toen
werden de sportvrouw en

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Met introductie korting
Eigen servicedienst!

D. BIKKER
ZOUWENDIJK 123 - TELEFOON 01837-1249 - MEERKERK



Ook "DE KOEKKOEK" gunt degeinteresseerde een rit
naar Amstetdam. VVilt U meer weten:

cultureel gebied ook iets
tot stand zou komen

PUNT 5:
Is het U bekend dat in het
voortgezet onderwijs het
bespelen van een muziek
instrument een vereiste
is?

PUNT 6:
Ret is merkwaardig dat
de Gemeente Tienhoven
de subsidie niet heeft in
getrokken. Dit houdt weI
in dat de Muziekleraren
nu voor enkele leerlingen
naar Tienhoven moeten
komen, nu zij in een an
dereGemeente les gaan
geven. Dit brengt ook
weer extra kosten met
zich mee. Ret is zelfs zo
dat de heer Bot hier in
het begin priveles gaf,
maar na de oprichting
van de Muziekschool zijn
leerlingen meegenomen
heeft.
J ammergenoeg is het niet
mogelijk voor hen en ons
om hier nu priveles te ge
ven, omdat dit verboden
is door de Muziekschool.

Na van deze brief kennis
genomen te hebben en
van de lijst van gedupe.er
de ouders en leden van
de Muziekvereniging
Crescendo, verzoeken wij
U dringend Uw besluit te
herzien, en alsnog de sub
sidie te verlenen aan de
Muziekschool zodat de
lessen doorgang kunnen
vinden, of een alterna.tief
te zoeken voor deze zaak,
tot heil van onze kinde
ren en meerdere glorie
van de gemeente Ameide.

Roogachtend,
De Ouders.

PUNT 2:
Mogen wij U erop wijzen
dat ook in deze gemeente
grote sommen geld aan
allerlei verenigingen en
sport worden uitgegeven.
Op zichzelf een goede
zaak, maar wij achten ook
de muzikale'ontwikkeling
van onze kinderen van
groot belang voor hun
verdere leven. Rieruit
kunnen in de toekomst
musici voortkomen, ook
in Ameide.

PUNT 1:
Wij hebben allen grote
kosten gemaakt in ver
band met de aanschaf van
een orgel of andere in
strumenten tot waarden
van soms 3 it 4000 gulden
en het uitgeven van ja
renlang lesgeld. Indien
deze opleidingen niet vol
tooid worden is dit weg
gegooid geld. Ret is na
melijk zeer moeilijk, zo
niet onmogelijk om in dit
rayon andere leraren te
vinden.

PUNT 3:
Van regeringszijde wordt
in verband met de kortere
werktijden ook van alles
gedaan om tot een nuttige
vrijetijdsbesteding te ko
men, waar wij dit er een
van achten

PUNT 4:
Mogen wij U in herinne
ring geven dat bij de op
richting van de Streek
muziekschool U als een
der eerste Gemeenten was
die er achter stond omdat
er op sportgebied al veel
gedaan werd en U het
nuttig achtte dat er op

Een brief aan de Gemeenteraad van

Ameide betreffende muziekonderwijs
Met verontrusting hebben wij kennis genomen van het
feit dat U besloten heeft geen subsidie meer te ver
lenen aan de Streekmuzieks~hool t~ Gorinchem. Wij
wilden U verzoeken dit besluit te herzien om de vol
gende redenen:

Uitslag kleurwedstrijd GARAGE ElM DE GROOT
T-Shirt/Set kleurpennen/Michelinspel: Anita van Ar
kel, 11 jaar, Ameide; Janette Starn, 9 jaar, Brandwijk;
Danny Starn, 8 jaar Molenaarsgraaf; Arie van Oart,
6 jaar, Ameide.
Troostprijzen: Set kleurpennen:
Janneke van Oort, 11 jaar, Ameide; Addyde Roos, 9
jaar, Ameide. Prijzen afhalen voor 1 september.

STADSBIBLIOTHEEK AMEIDE - TIENHOVEN
27 augustus 1976 om 16.00 uur zal de Stadsbitbliotheek
weer haar poorten openen in het Stadhuis op de Dam.
Ret nieuwe leesseizoen zal beginnen met ca. 1800 nieu
we boeken, zowel voor jeugd als volwassenen.
Tengevolge van een nieuwe wetop het bibliotheek
wezen hoeft de jeugd geen inschrijfgeld en leesgeld
meer te betalen, dus voor de jeugd! Alles gratis.
De volwassenen hebben ook dit seizoen weer de mo
gelijkheid om naast de romans etc. 1 hobbyboek gra
tis mee te nemen.
Openingstijden 16.00 - 17.00 en 19.00 - 20.00 uur.

Vandaar dat wii veeI tegen EXTRA LAGE
PRIJZEN nu aanbieden.

* Oat gaat zo door tot eind september!

* Steeds andere koopies

* Oat is toch geweldig

* Let op onze aanbiedingen, doen hoor!!

"DE KOEKKOEK"
MEERKERK TELEFOON 01837 - 1297
Kan U hier alles over vertellen

We hoeven U niet te vertellen dat de FIRATO een van
de hoogtepuriten is in de Nederlandse wereld van ge
IUidsapparatuur. televisie, radio's etc.
Een week lang (dit jaar van 27 augustus tot 5 septem
ber) staat de RAI in Amsterdam bol van al 't nieuws dat
er in deze sektor te koop is. En tienduizenden belang
stellenden en aspirant-kopers laten zich maar wat graag
over aile "ins & outs" inlichten.

:-':.' Amsterdam...·
.................. '., - ~

, .
• •
11l~~in oktober zal onze winkel GEHEEL VERANDERD ziin I
: en zult U alles veeI overzichteliiker vinden en n09 ge-
: . zelliger !

I•:
I•I U bent altijd welkam bij I
I• ••
·1 I.............................................................:



Jasti-band

Op bovenstaande foto staat de volledige Josti-band

Voorts zijn er diverse spelletjes
voor de bewoners.

Ook is er een rondrit met de Paar
dentrpm door ens dorp.

'5 Avonds om 19.30 uur vindt het
tweede optreden van de Josti -band
plaats.

Er zijn kraampjes waar U 0.0. kunt

......... - ..=-

1. Koraal no. 1

2. Samenspel "Klokkenfeest"

3. Koraal no. 3

4. Avondklokje

5. Roodborstje

6. Ne voy pal pueblo

7. Oi Molto

8. Koraal no. 3

9. Glorie - G10rie - Halleluja

AVONDPROGRAMMA

....... n __

kopen: oliebollen, pannekoeken,
koffie, thee, limonade, so~p etc.
Er is een grote verloting. AI met 01

een groots feest, dot wij met een
extra pagina bij U aanbevelen.

Go er kijken, luisteren en geef
daarom blijk vati Uw belangstdling
in de feestelijk versierde en
s avonds verlichte tuin van het Ver
zorgingstehuis "Open Vensters".

. ......

• ... we

MIDDAGPROGRAMMA

1. Melodie d'Amour

2. In 't Groene Oal

3. EI Jangadero

4. Ou du Iiegst mir im Herzen

5. Muss i Oenn

6. Feestpotpourri

u:m •

Leden van de Josti - band ziin be
woners van de HogeBurcht te
Zwammerdam, huize Ursula te
Nieuwveen en he'f gezinsvervangend
tehuis De Hoeve.

Het zijn mensen die beperkt zljn
in hun geestelijke vermogens.

Zij brengen zeer gevarieerde mu
ziek en bespelen diverse instrumen
ten op enthousiaste wijze.

am ec'hter een oordeel te geven
moet U beslist hen goon beluiste
ren en wij garanderen U', dot U
heel enthousiast zult worden.

De Josti - band treedt '5 middags en
'5 avonds op.

Zie het programma hier op deze
pagina afgedrukt.

Dot het woensdag 25 augustus een
groot zomer tuinfeest wordt ge
loven wij weI.

Direkteur Nagtegaal en zijn mede
werkers zijn 01 weken voorberei
dingan aan het treffen.

am half 3 opent burgemeester
Wessels het tuinfeest. Dan is het
eerste optreden van de Josti - band.
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Jaarmarkt Meerkerk enorm geslaagd G.M.S. Meerkerk
Na weken van droogte zag 't er eigenlijk niet naar uit,
dat het juist op zaterdag 31 juli zou gaan regenen. Op
die dag immers zou de Ondernemers Vereniging Meer
kerk in het kader van de vakantiefeestweek een jaar
markt organism-en. Daarbij kwam, dat op aIle dagen
van de vakantiefeestweek het weerzeer gunstig was
geweest, zoais bijvoorbeeid tijdens het schoonspuiten
van de met bijna 200 tekeningen gesierdestraten van
het Oranjepiein; bij buitengewoonzomeravondweer
yond bijna niemand het vervelend aan een bad of
douche in de openlucht - weI met kleding - te moe- .
ten J:eloven.

LlCHTINSTALLATIE IN "HET BOSCH"
TE LEXMOND

Boetiek Renes

De verlichting zal op 26
augustus wanneer het
clubkampioenschap zal
beginnen in gebruik wor
den genomen en daarna
iedere avond tussen 7 en
11 uur door de leden ge
bruikt kunnen worden.

Wegens opheffing van de G.M.S. te Meerkerk moeten
de G.M.S. - spaarkaarten, die nog in omloop zijn, inge
leverd worden voor of op 31 augustus 1976.

Na die datum zijn deze kaarten ongeldig en worden
dan ook niet meer uitbetaald ! !

Door een geweidige inzet
van een groot aantal Ie
den en de technische
commissie van de Lex
mondse Tennisvereniging
is het sportcomplex "Het
Bosch" een lichtinstallatie
rijker geworden.

Boetiek Renes, Hbofdstraat 48, Nieuwpoort had zater
middag een wereldkampioene in de zaak. Gestoken
in de regenboogtrui hielp Tineke Fopma, het meisje
dat vorig j,aar de wereldtitel bij het wielrennen won,
de klanten of ze nooH anders gedaan had.

Tineke Fopma was in Nieuwpoort om mee te doen aan
de wielerronde van Nieuwpoort, en was gaarne bereid
een uurtje in de fraaie Boetiek te komen assisteren.

Al met al was 31 juli 1976
e:en zeer geslaagde dag in
het kader vaneen zeer
geslaagde vakantiefeest
week.

werd niet vergeten: de
Plattelandsvrouwen zorg
den voor koffie met iets
erbijen voor poffertjes,
terwijl elders op de markt
ook barbecuehapjes ge
kocht konden worden,
verzorgd door de geza
menlijke slagers van
Meerkerk.
Omdat de organisatie van
zo'n markt voor de eerste

keer een hele rompslomp
betekent, gaf het de orga
nisatoreneen ruime mate
van voldoening te horen,
dat alle kraam- en stand
houders tevreden waren
over de door hen behaal
de resultaten en dat
iedereen het zeket zag
zitten om volgend jaar
weer een markt te organi
sereno

zochten Meerkerk en je
kunt dus zeker spreken
van een succes.
Er was op deze markt
dan ook van alles te krij
gen: Jan Hagel, zeer
moeilijk aan te komen,
omdat het nog slechts
voor bepaalde personen
op bepaalde voorwaarden
wordt vervaardigd - en
kraamhouder Adriaan
Borgstein was dan ook al
om kwart voor twaalf
Nitverkocht; antiek en cu
riosa, kaas en noten, ro
tan en ga zo maar door.
Ook de inwendige mens

Maar op zaterdagmorgen
om 8 uur vielen de eerste
druppels en dat was weI
zeer triest voor diegenen,
die hun waren in de kra
men moesten uitstallen.
Gelukkig was het na 10
uur met het weer wat be
ter gesteld en was het op
een enkele bui na toch
droog.
Achteraf is het O.V.M.
bestuur, bij monde van
marktmeester Teus Hak
kesteegt, eigenlijk zeer te
vreden met dit weer,
want naar schatting acht
tot tienduizend mensen be

J. W. VAN PUTTESTRAAT 73

TELEFOON 01836 - 232, b.g.g. 614
•laatU dan vrijblijvend door ons inforrneren.

Voor een sluk vakvverk
en
kvvalileilsarlikelen
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Belangrijk
Restaurant "Brughuis", Toistraat 34 Meerkerk, Tel. 01837-1319

het aangewezen adres voor Bruiloften, Recepties, Feestavonden

voor Verenigingen en Familie-diners. Aparte gelegenheid voor

diners tim 20 personen. TIm 60 personen of meer!

Uitzending van Salade's en Koude Schotels. Afhalen van

Bami, Nassi, Halve Kippen etc., na bestelling vooraf.

Wij zijn vanaf 5 september op zondag geopend en op maan

dag g~sloten.

P.S. Vroegtijdige reservering gewenst I

I····················································· ,

I f~ AUTOMOBIELBEDRIJF I

i 1:17 ElM DE GROOT b.v.'
I FORD - OPEL- EBRO-TRUCKS I
: ~:

I Nu ook voor LPG en inbouw van LPG installaties I• •: :• •I ONZE INSTALLATIE IS GESCHIKT TOT 9000 cc MOTOREN, en STARTEN OP LPG IS MOGELlJK ii TOT _150 C. ~ Nadere informatieaan on~ bedrijf I
: .I AMEIDE INDUSTRIEWEG 4 TELEFOON 01836·402 I
f•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.1

en

uw administratie

belastingzaken

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5
Telefoon 595

Voor
voetverzorging

Aanmeten van

Steunzolen en

.Elastieke kousen

Indien nodig

bij U aan huis ! .

TUINCENTRUM C. SPEK
Kartenhaevensedijk 5, Lexmand, 03474 - 573

Nu speciale aanbieding van

GEVLQCHTEN AZOBE MATTEN,van
1,80 m haag en 2 m lang.

SCHAARHEKKEN, in diverse maten

UITGEWASSEN TEGELS

RIETMATTEN en SPOORBIELSEN

DIEPVRIESZAKKEN

en
DIEPVRIESETIKETTEN AMEIDE: DAM 6TELEFOON (01836) 22g

telefoon

01836-598

tho c. j. van doorn
haze/aarlaan 70

amelde

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door admlnistratiekantoor



· ....------------------

"LEIZICHT"
Kom ook eens binnen in

Cafe - Petit - Restaurant

Het cafe met sfeer !

Ondervind hoe gezellig het is!

* Onz~ nieuwe biliarttafel
staat klaar voor de lief
heibbers van een gezeUig
partiitie biliart.

Houdt U meer van een onderonsje
aon de bar. Ook voor die liefheb
bers is er ruime gelegenheid.

,
•

VOOR UW
Hypotheken

Persoonlijke leningen!
I
I~

De Rabobank

Ameide
Langerak·Nieuwpoort
Noo'rde/oos
Meerkerk

Korn gezellig eens wat drinken of eten bij

ARIE en NEL SLOB
Lekdijk 30 Telefoon 01836 - 244
Arneide

Misschien een BRUILOFT of PARTIJ?

Vraag ons eens prijsopgave

I
JOH. HEY LAM Johzn.

Aile verzekeringen en financieringen

Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 • Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND

J. VAN DIEREN

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

Voor landbouwrisico's en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

VERF - BEHANG - ZONWERING

BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

ERKELENS-LANGERAK

IglIlIIlIIllIIClIIlIIlIIlIIClIIllIIllIIlClIlIIlIIllIIClIIlIlIIllIIClIIlIIlIIlIIClIlIlIIlIIlO::
9 II NOG DIVERSE I
i SINGLES !
5 ic (grammofoonplaten) §
§ §
§ nu voor I t,- i
c §
§ a
~ LP's met ic §

i &0% KORTINO g
= =S i
5 Ca 5
§ i
c §
§ ~

= i= -a i
§ ;
:== -

:_=i ;- =- -- -
~__~~__~~~~~~ ~__~__~ ~CIIIIIIIIIIIICIIIIIII"IIIC""IIII1I11Cllllmll~c""rn""IC11I1II""IIClllllllj



Van der HaITI

- TELEFOON 01837 - 2044
caravans, vou~agens

De Natuurkollektievan

Eindelijk is er een tapijtkollektie pasgeboren lammetjes in de wei.
waarin we onszelf weer terug Vias, zo eerlijk als het Zeeuwse

kunnen vinden. Puur moDi. land. Katoen, zo sterk en zo
Gekregen van de natuurzelf.Tapijt vrij als de T-shirts en jeans waarin

dat lekker is om aan te raken. we relaxen. Kokos, zo ruig en
Dat prettig is om naar te kijken. romantisch als de wuivende

Dat moDi gemaakt is door de beste palmenrij. En sisal, zo simpe1 als
tapijtmakers van Europa.Tapijt de grond waarop het groeide.

waar geen reageerbuis aan te pas Dat tapijt hebben we nu voor u in
is gekomen. Geen kunstvezel. onze kollektie. We he1pen u er
Schoon tapijt. WoI, zo puur als graag uit kiezen.
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MEERKERK NIJVERHEIDSSTRAAT 2
Regelmat,.g goede gebruikte
en bagagewagens.

b

STREEFKERK
INTERIEURVERZORGING

Fransestraat 7 - AMEIDE • Telefoon 01836 - 212

Caravanonderdelen en accessoires o.a.

VOORTENTEN • LUIFELS - KOELKASTEN • KACHELS en

CHEMISCHE TOILETTEN

Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUW
en BAGAGEWAGENS

Avento Caravans·
,.a....~~ ~~:et~::~~:~:~7N=~t:~LANDS PRODUKT
¥i:.~.J .~ Prijzen vanaf t 6495.00 101

~.;:-- f 14.49~,- incl. B.T.W.

CARAVANBOUW VAN DER HAGEN
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§ Voor GOEDE UURWERKEN en een deskundige reparatie! !
= a= a= == CIJ -= i
~ Juwelier Rikkoert i
= =IJ -

~ u3ln bet ~Hberbu!,tf' I
5 I
~ Haven 1 + 5 - Schoonhoven - Telefoon 01823 - 2651 5
i a= * Ook voor uw Reparaties uit ons eigen atelier == a
IJ =
~ Boodschappen: Electrotechnisch Bureau Verhoeven B.V, R
5 van Puttestraat, Ameide I
~ Fam. Helsloot, Broekseweg 19, Ameicje §
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Noordeloos

vindt U bij

8CREZEE
AMEIDE DAM 6 TELEfom. (018)['1 "9

en nu ook voor de a.s. moeder
DENIM POSITIE KLEDING
vaar leuke prijzen---

LOIS jeans broeken
LEVIS jeans jackets
JACK JONES jurken
BRUTUS jeans jasjurken

jeans rokken
LAND'LUBBER broekrokken
RANG ER jeans pakjes

jeans colberts
49 R jeans hesjes
'ROY ROGERS overalls
IF JEANS

zijn voer

Grote Waard 42

voor elke boer.

n~ VAN DER HAM

lIJI VEEVOEDER

Maak uw DIEPVRIES rendabel
Wij leveren aile soorten

RUND· en VARKENSVLEES ult elgen slaehteri)

(Voorbouten, aehterbouten en halve var·
kens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838 - 224 - Noordeloos

Folo albums

Receptie albums



Electro-technisch installatiebureau

D. v. d. Wijngaard

Voor aanleg en vernieuwing van Uw

* ELECTRISCHE INSTALLATIE

Paramasiebaan 2 - Tel. 01836-458 - Ameide

ALS UW NAAM IN DE "WEGWIJZER"

STAAT, ZIT U GOED!

VOOR AL UW

TECHNISCHE PROBLEMEN

De Groot's
technische bedrijven b.v.

Molenstraat 10 - Tel. 01836-262 - Ameide

I 64,50 NU f 58,
I 89,- NU f 79,
I 112,50 NU f 99,-

f 498,__

f 579,
f 679,
f 779,-

f 599,
f 699,""":
f 299,-

I 305,- NU f 260,
I 377,- NU f 325,

NU f 199,-

VOOR DE SCHOOLJEUGD:"* ALLE MATEN REGENKLEDING
uit voorraad leverbaar!

GROTE KOLLEKTIE RIJWIELEN
UNION
BATAVUS
GAZELLE, geheel compleet f 279,-

RACE-FIETSEN, uit voorraad leverbaar
BATAVUSeJ"!
PEUGEOt, 10versnellingen NU f 398,-

Kom geheel vrljblijvend' kijken ! !!

M:~RIJNENDIEPVRIEZER 150 liter NU
ESTA DIEPVRIEZER 200 liter I 751,- NU

'iESTA DIEPVRIEZER 300 liter I 867,- NU
i ESTA DIEPVRIEZER 400 liter I 1094,- NU

ERRES dubbeldeurs KOELKASTEN 225 I. I 868,- NU
ERRES dubbeldeurs KOELKASTEN 275 I. I 978,- NU
ERRES KOELKAST 140 liter

ST,OFZUIGERS HOLLAND ELECTRO:

HE 1700
HE 2000
ELECTRO LUX

I!lHILIPS KOFFIEZETTERS
tJ:jl 4A 5 KOPS

7A 8 KOPS
9A 10 KOPS
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! TEKooplo =§ §
§ 1 OPEL KADETT SPECIAAL 1976 6
o 1 OPEL MANTA .GTE 1975 =
~ ~= 1 PEUGEOT 104 1975 0
o =
~ 1 FIAT 127 1975 ~

5 1 FORD CAPRI II 1600L 1974 B
o =- -5 1 OPEL MANTA 16..S 1973 =
! ·5
~ 1 PEUGEOT 204 1973 ~ ..

~ 1 SIMCA 1000 1972 ~
= 0g 1 OPEL MANTA 16-S 1971 _~=i

.__=_5 1 TOYOTA COROLLA 1972
9

o =
~ !~

Tevens het vertrouwde. adres voor het in.b.o'u-'§ .. . ~==
- wen van een goedeI * GASINSTALLATIE !
= ====0
-
g==- =VerkoopI * L.P.G. enB~NZINE I
IFa. Gebr. van Tuyl i
g
5 Zouwendijk 126 Telefoon 01837 -1412 ~__=_

Meerkerk
=i . ..' i
IJJIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIO~

,

DIEPVRIESETIKETTEN AMEID~: DAM 6 TELEFOON (01836) 22~

DIEPVRI~SZAKKEN

en

S) .
~CREZEE B.V. N.PEK&.ZN.

MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE.. TELEFOON '01836-271


