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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZ~E, AMEIDE
DER11liNOE JAARGANG NO. 3
APRIL 19'17
Verschijrit maandelijks

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort GQudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei.,. en Boeicop,Leerbroek en Nieuwland

'Gordijnenatelier "Elti" konfektioneert 5000 meter stof per, week
HET LEVENSVERHAAL VAN
GROTE • KLEINEMENSEN
Door Pieter A. Kerkwijk

tEXMOND - In de kapitale boerderij Lakerveld 192, omgeturnd tot atelier, staat de
38-jarige mede"leigenaar Gijsbert Bos OnB' te
woor'd.. Derondborstige en dynannsche ,Bos
is er eens gemakkelijk voor gaan zitten om
ons het e.e.a. te verteIlen over zijn gordijnenatelier "Elti B.V.". Wij verteIlen Gijsbert Bos
dat we aIlereerst geinteresseerd zijn in het
feit "hoe het allemaal zo gekomen is". Mijn
grootvader die in Meerkerk, woonde was een
kleine boer en had daarnaast een levensmiddelenbedrijfje. Deze ging met paard en wagen de deur' langs. Grootvader Bos had 3 ,zonen en het is gek, maar aIle drie zijn ze in de
textielhandel terechtgekomen", start Gijsbert
zijn verbal. Hij vervolgt met tezeggen, dat
de 3 br.<lers hun' rayoneerlijk hebben vel'deeld. De een vesti,gde' zich in Bleskensgraaf,
de tweede koos Noordeloos uit en zijn vader
vestigde zich in 1937 in Lexmond.

vader te horen dat hij' het pand kon kopen.
Voordat mijn vader het bewuste pand betrok
oefende Dr. Bonk zijn praktijk er uit", aldus
Gijsbert.Die er nog aan toevoegt, dat het
pand van 1896 is. Maar genoeg over de familie-aangelegenheden, we willen weI eens wat
weten van de carriere van Gijsbert Boo.
Gijsbert blijkt in 1957 in de zaak gekomen te
zijn. Zijn oudste zus is enige tijd winkelmeisje geweesL De jongste, Greetje, is momenteel
getrouwd maar ze helpt nog steeds in de zaak.
Ook hij is met de fiets begonnen. "Ik moest
de pakjes wegbrengen. Mijn vader had in '48.
een bestelwagen, gekocht. Na het behalen van
mijn rijbewij's ging ik alleen of met mijn vaderde boer op", zegt Bos. Volgens hem maakte in die tijd dewoninginrichting opgang. In
1958 beslotenvader en zoon Bos gezien de
vraag en drukte aan de zaak ee~ showroom
van 300 m 2 te bouwen.

MET FIETS EN KOFFERS DE BOER OP
"Mijn vader ging met textielgoederen de boer
op met gebruik van de fiets en een paar koffers. Een,jaar later 1938 kocht hij zijn eerste
auto voor f 44,-", vertelt Bos. Het pand
waarin hij momenteel zit - dus de zaak zou oOl;spronkelijk gemeentehuisworden.
"Mij'n vader kon toendertijd het pand huren
voor eeIlj half jaar en daarna waren de nsiko's voor hemzelf. Pas in 1949 kreeg mijn

THUISNAAISTERS
"Mijn moeder heeft vroeger nog gordijnen genaaid voor de taak.. Later hebben we' thuisnaaisters ingeschakeld. Door, de grote verkoop
en de aanneming vah grate projekten werktener op een gegeven ,moment',12 thuisn::l.aistersvoor onze zaak. Daardoor kwam b,et
voor, dat in een ruimte gordijnen. hingen die
van de hand van 5 naaisters kwamen. Dat was
niet bevorderlijk voor de stabiliteit van de
kwaliteit e.d.", zegt Gijsbert Bos hierover.

VolgenS hem werd deze werkwijze een probleem. Gijsbert had toendertijd kennis aan
Jan Ellens, Tiendweg Leerdam. Vandaar ook
de bedrijfsnaam Elti. (EI= Ellens en Ti =
Tiendweg). De vader van Jan werd door een
ongeluk ged'Wongen, die in Leerdam een gemengde textielzaak had, dezeover te drage~
aan zijn zoon Jan die toen,20 jaar was. Deze
Janging al snel de richting vande woninginrichterszaak op" waarbijhet bleek dat zij'n
voorliefde vooral uitging naarhet gordijnmaken. Hij richtte daarvoor hetatelier Elti op.
"Jan had zich laten adviseren en hij ging een
bepaald Amerikaans' systeem toepassen met
_betrekking tot plooiverdeling en blindstikken.
Dat systeem sprak ook mij aan", stelt Gijsbert. Hij maakte met Ellens de afspraak dat
de laatste voor hemging konfektioneren. Jan
Ellens heeft dat jaren verzorgd met prima
resultaten. Bos vertelt dat hij zijn vader daarvoor ook. warm heeft kunnen krij,gen.
Daarna stelt Gijsbert, dat zijn vriend Jan op
24 op trieste wijze om het leven is gekomen. "De pleannen lagen' al op tafel om
alleen aan Elti alle krachten te gaan geven
toen Jan overleed. De familie Bos stond voor
een zeer trieste zaak. Het atelier stond toen
op wankelen", vertelt Bos. Overleg tusse~ zijn
vader, zijn oom Jan en derden leidde ertoe, dat Elti b.y. een zelfstandige toekomst
voerd door oom Jan, die als adjunkt-direk1l.eur de heer C. A. van Betten naast zich heeft
staan.
KAPITALE BOERDERIJ WORDT ATELIER
"Iedereen dacht in 1975 dat ik de agrarische
sektor in ging, toen ik dat jaar - de maand
juli - de boerderij kocht van de familie Verrips. ..Rondom de boertlerij ligt 12 ha grond!
Ik moet bekennen dat ik nog geen bestemming had voar de boerderij", legt hij uit. De
boerderij had een enorme hooizolder van 12
bij 12 meter en 14 bij 12 meter. Gijsbert Bos
bekent dat 'zij voor enorme investeringen zijn
komen te staan. Bij de inrichting besloot men
een modern AmerikaanS machinepark aan te
kopen, naast de bestaande machines. De meisjes uit Leerdam waren bereid in Lexmond te
komen werken. Oktober '75 zijn ze gestflrt in '
de boerderij, Lakerveld 192. D~ordat men
kontinuiteit in het atelier wilde hebben besloot men o6k voor derden te gaan konfektioneren." Een atelier als Elti, zijn, er in ons
-land 6 a 7 te vinden", zegt Gijsbert Bos. Is er
Voor'vervolg zie pag. 2

voldoende vraag in ons land naar gekonfektioneerde gordijnen? Men heeft inmiddels al
gekonfektioneerde gordijnen afgeleverd aan
een Nederlands bedrij~, dat werkzaam is in
Saoedi Arabie. Momenteel konfektioneert
men ook voor BelgH!. Eind januari heeft men
kontakt gehad met 10 gerenommeerde Belgisehe bedrijv~m. Volgens Bos zijner in Nederland nbg ·voldoende perspektieven. IJoordat
zij kunnen praten over vloerafwerking, zonweringe~en gordijnen bewegen zij zieh vOOral op het terrein van aanbestedingen. De heer
Betten weet te vertellen, .dat het ofgelopen
halfjaar 5000 meter gordijnstof per week is
gekonfektioneerd. "De verwachting is, da~ we
over enkele maanden vol zullen zitten en dan
zal er 8000 meter per week worden gekonfektioneerd door ons", vertelt de heer Betten. Bos vult aan met te zeggen, dat tegenwoordig gordijnen kamerbreed te krijgen zijn.
Daarnaast ziet men het gordijn meer als een
wa.nd. Volgens hem heeft men momenteel
kontakt met een beddj'f, dat plafondkonstruktie aanbrengt waarin een gordijnpresentatie
is verwerkt. Elti maakt hiervoor de stalen. Er
is daarnaast een gordijnstoffenfabrikant die
als service en verkoopbevordering een af-

spraak heeft gemaakt-bij Elti voor geheel Nederland te konfektioneren. Een woninginrichter bestelt b.v. 4 bane~ van een bepaalde stof.
De fabrikant kan ze -door de afspraak met Elti kant en klaar leveren binnen een week.
"Wij overwegen een handel op te zetten in
Finse en Noorse gordijnstof. Ook denken we
aan het stichten van een filiaal in Zuid-Lim-·'
burg", wil Gijsbert Bos nog welkwijt aan
ons.
WAT WIL GEKONFEKTIONEERDE
GORDIJNEN FEITELlJK ZEGGEN ?
Bij gekonfektioneerde gordijnen kunnen we
ondermeer denken aan het versehil tussen de
levering van stof;-waarvan de klant dan zelf
maar een gordijn moet maken en aan het leveren van de stof plus de bewerking van het
gordijn. Net als bij het tapijtleggen is ook
hier helaas volgens Gijsbert Bos sprake van
"gratis gordij'nmaken" als de stof maar wordt
.gekoeht. "Ret is buitengewoonopmerkelijk,
dat in de VS, waar het "zelf-doen" nog een
veel grotere vlueht heeft genomen dan in ons
land, dit in mindere ma~e het geval is met
gordijnen. Die laat men graag maken. Professioneel, met een hoofdje van 10 maar vaak
12 1/2 en zelfs 15 em. Met meestal een drie-

voudige plooi dus een stofruimte •van 150 Ii
200 procent. Dit word't bijna altijd bereikt
door het verwerken van 'bet z.g. buckramband", legt hij uit. Volgens hem is men bij
Elti stap voor stap verder gegaan in de toepassing van het Amerikaanse systeem van
gordijnen maken. Daarbij werd, dan rekening
gehouden met de specifieke wenrsen van de
mlirkt.- "Deze ontwikkeling is stap voor stap
gegaan, omdat de mate waarin het machinepark wQrdt aangeschaft wordt aangepast aan
de omzet", zegt Bos. Volgens hem kan het
buckram-systeem ook in principe worden. bereikt met een normale naaimachine. Maar ook
in een gordijnenatelier als Elti moet men letten op het zo lliag mogelijk houden van de arbeidskosten.
Na de gedegen uitleg over het toegepaste systeem hebben wij een blik in het moderne
atelier geworpen. De buitenkantvan de boerderij is intakt gehouden. Binnenin heeft men
een sfeervolle werkplaats gecreeerd. Rondom
de boerderij zal men nog een aantal bomen
plaatsen, zodat het landelijke. karakter blijft
behouden. Dynamisehe Gijsbert Bos en al
zijn medewerksters zullen hetzakelijk gezien
nog zeerver schoppen.Daar zijn we heilig
van overtuigd.
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Onze speciale Paas-reklame

Bij iedere kontante aankoop voor een bedrag van
minimaal f25.- ontvangt U tot Pasen

1 doos met 10 verse eieren gratis
U WEET HET
U BENT ALTIJD WELKOM

'Wij wensel1U

BIJ

8CREZEE B.Y..

lijne Paasdagen
AMEIDE: DAM 6 TELEFOON(01836) 229

De zaak waar het zo gezellig wlnkelen
Is en waar U altljd vrljblljvend kurU blnnen lopen.
Let ledere week op onze speclaleaan-bledlngen.

Ni~uwe

gezichten in "Lekzicht"

Assurantie- en Administratiekantoor
P. Joh. den Hartog viert40-jarig hestaan
1 mei a.s. zal het 40 jaar geleden zijndat deheerP.Joh. dert Hartog
een heel bescheiden administratie- en assurantiekilntoor begon.
:In de loop der jaren werd dit kantoor groter en kreeg steeds meer bekendheid, vooral als assurilntie-adviseur.
Na het plotseling overlijden van de heer P .Joh. den I:Iartog zette zijn
zoon Eim het bedrijf voort. We kunnen weI zeggen datde heerE.H. den.
Hartog ookmet grote voortvarendheid het kantoor uitbreidde. Sinds enige tijd heet het kantoor nuAssurantie- "en Adviesburo den Hartog b. v.
Dinsdag 3 meihoopt men van 3 tot 6 uur in Petit-Restaurant Lekzicht te
Ameide te recipieren.
. ..
. ..
.
Wij geloven weI dat kantoor den Hartog heL nieta.an helangstelling zal
ontbreken. Vanafdezeplaats reeds onze hartelijke gelukwensen.

Slager Muilwijk
veranderde I(oeltoonbank

AMEIDE ......,Woensdagavond 30 maart was het in "PETIT.CAFE..
RESTAURANTLEKZICBT",een bijzonder gezellige drukte. ROOen
was, dat een jongen energiek echtpaar hun moderne zaak aan de
Oelangstellenden toonden.
$en fraai tiitgevoerd naambordziet men, komend uit de richting
Tienhoven, zodat ook de toerist in "Lekzicht" kan genieten van ee~
goedkop lroffie, een drankje en er eventueel ook een prima etentje
kan krijgen.
Wij wensen ook deze jonge m~nsen in hun nieuwe zaak en in hun
nieuwe omgeving veel sukses toe.

Keurslager Muilwijk doet niet aIleen op tentoonstellingen en wedstrijden
van zich horen, doch ook op hetgebied vantoonbank koelvitrines.
Wanneer U de winkel nu binnenstapt, dan zal het V direktopvaIlen, dat
deze een gedaanteverwisseling heeft ondergaan.
",
"De nieuwste en meest volmaakte toonbank hebben wij nu staan'met de
mogelijkheidvan hoger stapelen, dankzij een extra hoge verdamper.
Uitdrogen is nupraktisch opmogeliJk door het regelbare 1:>~vochtigings
systeem. Een koudeplaat zorgtvooreen perfekte koeling tl , aldus een
heel enthousiaste keurslager Aart Muilwijk.

Prettig thuis kopen
Wij bieden

KLEDING
niet voor iedereen... maar wei
voor U ! !

O.V.M. IN 1977
Bet is al weer enige maanden geleden dater in de "Wegwijzer" iets
geschreven werd over O.V.M. Welnu, dat kan nu weer goOOgemaakt
worden, want er i,s weer heel wat te vermelden~
Allereerst iets over. de autocross, die ook· dit jaar door OVM in samenwel'king met MAC Magneet verzorgd gaat wordenop30 april.
Vorig jaar is het een groot succelilgeweest, en.we hopen dat ditook
in 1977 het geval zal zijn.
De autocross bestaat uit ritten door amateurs en uit ritten door
Ezahco rijders.
(J~A.ls U ook in 1976 bent gaan kijken weet U, dat zowel de amateurs
~0i{@als de profs voor spectakelstukken kunnen zorgen.
Deelnemers voor de autocross kunnen zich opgeven bij T. Hakkesteegt, Tolstr,aat 18, Meerkerk, tel. 01837., 1200 en D. B. Mollenvanger, Driemolensweg 14, Lexmond, tel. 03474 - 301.
Naqat vorig jaar de gehelevakantiefeestweek een zeer geslaagde
aangelegenheid was, zijn alleMeerkerkse verenigingen het er. over
eens, dat oak in 1977 een feestweek voor de kinderen georganiseerd
moet worden.
In de afgelopen weken is een commissie samengesteld, die alle feestelijkheden gaat coordineren, bestaande uit G. J. van Veen, voorzitter (namens D.V.M.), T. van Dijke, secretaresse (namens Buurtvereniging het Westen), M. H. Hakkesteegt, penningmeester (namens
MAC Magneet), M. van Ieperen, bestuurslid (namens de N.B.P.) en
E. van Tweel, bestuurslid (namens Buurtvereniging Het Bos). De
vakantiefeestweek zal in grote lijnen gelijk zijn aan vorig jaar, dus
veel speUetjes voor de kinderen.
Hiervan noemen we vast:
Polstokverspringen;
Wiellerl'Ond", voor de jeugd;
Wedstrijd voor h~t best verzorgde huisdier;
Zeepkistenwedstrijd voor zeepkisten zonder trapmechanisme en natuurlijk het timmerdorp.
De D.V.M. verzorgt· de laatste zaterdag van de feestweek met een
grootse jaarmarkt, waarop weer van alles en nog wat te krijgen
zal zijn.
Rest nog te ~eggen,dat de vakantiefeestweek gehouden zalworden
van 4 tot en met 9 juli 1977.
Bij het verschijnen van de volgende "Wegwijzer" zullen de plapnen
definitievere vorm hebben aangenomen en dan kan misschien het
volledige programma bekend gemaakt worden.
WIj hopen dat er zowel bij de autocross als tijdens de vakantiefeest\Veek veel publiek op de been zal zijn, want veel publiek zorgt altijd
voor een vrolijke sfeer.

Bel 01837 -1401 (nazes uur1754). Wij
komen dan geheel vrijblijvend bij Uaan
huis

[arnIT@lWm
DAMES-, HEREN-,. M~ISJES- en
JONGENSCONFECTIE

KAMPIOENSCHAPPEN ZUID - HOLLAND, HARDRIJDEN
VERREDEN IN DE UITHOF, DEN HAAG.
Opnieuw heeft de Ameidese ploeg goed l'e8ultaten behaald, nI.
Ie op de 400 meter: Janneke van Oort, Ameide, 2e Anita van Arkel,
Amcide de4e plaats was voor Barry Schakel, Ameide, de 5e ,plaats
voor Diane Graafland, Lexmond en tenslotte de 6e plaats ging naar
Sylvia Bijleveld, Ameide.
Diegenen die in okto'ber zin hebben om van deze maoie sport te gaan
genieten, kunnen zich opgeven bij de schaatskommisllie.
A. v. Halten, De Geer 10, Ameide en
H. v. Arkel, Kerkstraat 28, Ameide.

Voor Uw

GRAMMOFOONPLATEN
MUZIEKCASSETTES enz. enz.
U BENT ALTIJD WELKOM BIJ
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Electrotechnisch Bureau

=e

(Landelijk erkend)

Wij hebben een grate e'rvaring op het gebied van:

*

.•I;
I
i

NIEUWBOUW UTILLITEITSBOUW en

I

RESTAURATIE WERKEN

·15 dat wat U zoekt, neemdan vrijblijvend contact·
met ons op!

I•
•l

I
I

In onze winkel hebben wij alles op hetgebied van
Elektrotechnische en Elektrische huishoudelijke artikelen, Radio, T.V., Verlichting enz. enz.

J. W. van Puttestraat 73

t.......

Griend 5

Tel. 01836 - 232
Tel. 01836 - 614

~

...

Van derHarn

Bij aankoop voor een bedrag
van f 100,- ontvangt U bij ons
een
Delfts blauw geschilderde
WANDTEGEL gratis!

zlln voe..
voo.. elke boe.·.
n~ VAN DER HAM

~

•

Noordelo05

uw

administrati.

worden vertrouwellJk en deskundlg behandeld
door admlnlstratlekantoo.r

tho c. j. van doorn
telefoon
01836-598

VOOR VAKKUNDIGE
SCHOENREPARATIES

naar

KAASSCHIETER
Deschoenmaker
voorMeerkerk
en omstreken

vanaf
vanaf

f

f

4,60,-

*

b.lal'ingzaken

amelde

COLLIERS, zilver
COLLIERS, goud

Geheel vernieuwde serle
KLOKKEN

en

haze'aarlaan 70

Jongens- en Meisies Horloges
f 45,..; tot f 100,-, meer dan rl)
uitvoeringen.
In zilver en goud - OORBELLEN,
OORKNOPPEN - ARMBANDEN, HANGERS, RINGEN, (maat 13 tot 22)

VEEVOEDER

Grote Waard 42

Bij aankoop voor ± f 200,Tegel plus liist gratis

Ruime keus in
BAROMETERS en
WEKKERS
HORLOGEBANDEN
VERLOVINGSRINGEN

*

Altijd met LEUKE VERRASSING. Kom
ons eens vrijblijvend bezoeken in

"HETHUIS MET DE [<.LOK"
G. J. VAN DER VLlES, MEERKERK
Gorcumsestraat 6
Telefoon 01837 -1424

E.H.B.O.-kampioenschappen Zuid-Holland
AMEIDE.

J.1. zaterdag 26maart 1977 werd de Districtswedstrijd om
het Kampioenschap van Zuid-Holland gehouden in Het Spant
te Ameide. Aan deze wedstrijd namen 14 ploegen deel en er werd in 2
boxen gewerkt.
Uitslag ploegen:
1•
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Box A.

Dordrecht
Zwartewaal
Giessendam
OUd-Charlois
Den Haag
Gouda
Linker - Maasoever

Ploeg

Leider

164
163
158

65
63
57
41
43
39
38

134

11 5
11.2
109

Box B.
Groot-Ammers
181
Capell~ aid IJssel 176
161
Bergambacht
Middelharnis
154
146
5. Leiderdorp
138
6. Strijen
124
7. Woerden

1.
2.
3.
4.

Finale
57
56
50
48
41
40
36

1. Dordrecht
2. Groot-Ammers

434

282

dering te hebben voor de afd. Ameide/Tienhoven, omdat zij reeds vele
malen het kampioenschap van Zuid-Holland wisten te bereiken en zelfs
2
Landskampioen werden. Daaromhebben we Ameide uitgekozen om
als eerbewijs de wedstrijd hier te houden. De streek is erg mooi, de
accomodatie is geweldig,zo ook de ontvangst en de medewerking. De
Heer Peereboom Yond diteen extra applaus waard, hetgeen een ieder
in de smaak viele Hierna gaf hij het woord aan dokter Terpstra die de
wedstrijd toelichtte. Zowel voor als nade wedstrijd bracht dokter
Terpstra verslag uit onder dankzegging van de voorzitter, dokter Peereboom.Daarna werd het woord gegeven aan de Heer v.d. Grijn, voorzitter van de afd. Ameide. Deze dankte allereerst het Districtsbestuur
voor de prettige samenwerking en woorden voor onze afdeling.
"Wij, aldus de voorzitter, hebben hieraan veel werkgehad. Ook hebben·
wij veel medewerking van de Gemeenschap gehad. In Ameide en Tienhoven hebben wij veel donateurs en die het nog niet zijn, kunnen zich
vanavond alsnog bij mij melden.
Daarom wilden wij ieder persoonlijk een prijs aanbieden. Uit ondervinding weten wij, dat dit erg leuk is; Je doet allen je uitertse best en dan
moet je toch nog met lege handen naar huis.
Dit kost weI veel geld doch een 1e en 2e prijs wordt weI gehandhaafd.
Vandaar deze prachtige grote beker als 2e prijs; beschikbaar gesteld
door de Winkeliersvereniging Ameide. Veel dank hiervoor!

x

Tevens willen wij alsnog de bedrijven bedanken die ons ter wille zijn geweest en ons geld gaven voor een leuke prijs.
Fa. Woudenberg, Fa,van Vliet, Fa. Diepenhorst en Fa. Mulckhuyse
nogmaals dank. Ook een dankwoord aaJ;!. onze beide Gemeenten, die hebben
toegezegd de tekorten te zullen aanvullen.
Thans willen wij de prijzen overhandigen aan de werkers van deze wedstrijd in de vorm van een uit de streek gemaakt produkt (want de mandenmakerij bood vele arb eiders uit onze gemeenten werk) aangevuld met
een produkt van de scharrelkip en weI het ei.".

Daarop werd aan aIle deelnemers gevraagd zich midden in de zaal op te
stellen en zo hun prijs in ontvangst te nemen. Dit werd met een luid
applaus begroet. Het Bestuur van de Volleybalvereniging werd nogmaals
bedankt dat zij zo bereidwillig geweest waren de zaal voor dit doel af te
willen staan.
Hierna werden door de voorzitter Peereboom de 1e en 2e prijs uitgereikt
aan de winnaars, alsook aan de 2 beste leiders.
De afdeling Dordt zal dan voor Zuid-Holland uitkomen op de Landelijke
Verder dankte hij de jury en de Lotus slachtoffers die hun vrije zaterdag
Wedstrijd op 28 mei a.s. in Utrecht.
hadden opgeofferd. Als dank en blijk van waardering werd ook hun een
De belangstelling voor deze wedstrijd was zeer groot, vele supporters
mand , gevuld met fruit uitgereikt.
.
van de werkende ploegen waren aamvezig, alsmede een goede belangDank aan de werkcommissie en nogmaals extra dank aan het Bestuur en
stelling uit onze eigen gemeente, wat zeer gewaardeerd werd door de
de leden van de afdeling Ameide en Tienhoven.
EHBO afd. Ameide/Tienhoven, en zeer zeker door het Districtsbestuur. De heer Peereboom Yond het een zeer geslaagde middag, dankte voor de
Voorzitter dokter Peereboom sprak in zijn openingswoord uit veel waar- belangstelling en wenste ons een goede thuiskomst en tot ziens.

Zon
Vrije tiJd
Vakantie
of· zo maar LEKKER LUIEREN
Kom kijkEln naar onzeENORME KOLLEKTIE

*
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TUINSTOELEN
PARASOLS
TAFELS, enz. enz.

Zie onze etalage, Fransestraat 17

Ook ruim gesorteerd in

*

ROlLADE

SLAAPZAKKEN

'M·.··.·~SKER
EUBELEN
.. ··ANUFiAKTUREN
AMEIDE
Fransesti'aat 15

Te1ef~~~(:i)1836 -235
Na 6uur" '453 of 461

VOlOP KEUS IN GROOTVlEES

rosbief,lende,
frikando,
braadstuk

r

: WIJ HEBBEN AllES
: yOOR EEN lEKKERE SOEP
------------i_ soepvlees, schenkels,
FIJNSTE VlEESWAREN
I
mergplJpJes en
achterham 100GRAM 2.- gehakt
gebr.rosbief 100GRAM ~.~
if
gebr. roUade 100 GRAM 2.-' . :~~.i:
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~::r~~k~~~~~:f-- ~i:.>(;L:~;
verse kip·.. .HEEL OF IN. DElEN

:z:-;:~s·~
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---------------------~~
Voor Uw smakelijkePaasmaaltijd naar:

J. JONG·KIND

AMEIDE

Telefoon 01836 - 336

----------...
VOLOPKEUS
IN VLUGKLAAR VlEES

Blinde vinken,
runder vinken,
diverse
schnitzels enz.

--------..,....--- ...

Paasbest PaasVlees
komt van de Keurslager

JJt

Natuurlijk wilt u ook met pasen
weer iets extra feestelijk lekkers op
GLJv
tafel brengen. En aileen het beste is
dan goed genoeg.
Daar hebben wij dan ook voor
gezorgd. Uit traditie brengen wij als echte ambachtelijke
slager het ouderwetse paasbeste paasvlees.
.,

•

De Keurslagerspecial voor de paasweek

tS"tlK£N 180 PERIII

,~

opgeroldll~

Een mals lapje vlees,
om een fijne farce van gehakt dat bijzonder
fijn is gekruid. 20 a 25 minuten zachtjes braden.
Feestelijk en heerlijk bij aile voorjaarsgroenten.

H. J. v. Dijk & zn.

In ens bedrijf en speciaal in onze
toonbank presenteren wij u een
echte PAASSHOWvan de allerfijnste vleessoort.en die voor uw
Paasdis zijn bestemd.
PAASROLLADES van rund·.
varkens· of kalfsvlees. Mooie
malse lende·. braad- en
ribstukken. Blanke frikando's en
filets. Ossehaas en varkenshaasjes.
En bijzonder fijn verzorgde
PAASVINKEN.oesters.
schnitzels. Cordon Bleu.
Cotelelle Suisse en gevulde
filetschijven.
En dan natuurlijk
FONDUEVLEES in vele en
smakelijke soorten.

voorhet
Paasontbijt
heerlijke hamsoorten. Coburger.
Ardenner en Gelderse achterham. Bij de eieren gebraden
rosbief. frikando en kate~speck.
Bij het feestelijk glas: pate
Boucher Elite. diverse salades en
andere pillige hapjes.
Aileen het beste is goed genoeg.
Neem geen risiko. zorg voor een
grandioos traditioneel
PAASMENU.

Kerkstraat 14, tel. 018371332 en 1561, Meerkerk

Paasrollade

A. Muilwijk

500gram

Cobur.ger
ham lOOgram

425

198

Dam, tel. 01836-395,
Ameide
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VVoning.~ypotheek
i
Uw vertrouwensman i
: vandeNMS.
I AANBIEDINGEN
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A.B.C. AFZUIGKAP

I

:•
:

:i
I•
:

I

VOOR AL UW
FOTOARTIKELEN
NAAR
CREZI!E

!•

Een hypotheek is een erg persoonlijke zaak.
En ook daarom bent u voor een hypotheek
bij de NMS aan het juiste adres. Bij ons komt
u niet aan de balie bij mensen.die u niet
kennen. De NMS behandelt elke klant al
vanouds op een zeer persoonlijke manier.
U zult zich zeker thuis voelen bij die spaarbank, die maatwerk levert.

ii
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NMS

f 392,-

NU

f

229,-

Philips STEREO RADIO PLATENSPELER comb. met boxen
f 995~- NU f 799,DAMES- of HERENRIJWIELEN
I
Hollands frabrikaat
NU f 229,-

Tevens

keus u it een

GROOT ASSORTIMENT
RIJWIELEN:
GAZELLE
BATAVUS
UNION
vanaf

*
*
*

f

299,~

Grote kollektie
KINDERRIJWIELEN in aile kleuren
en prijzen!!

·Nederlandsche Middenstands Spaarbank

DENIM SPIJKERBROEK

Agentschap voor Amelde en omstreken :

ELECTROLUX STOFZUIGER

ra

NU

f

199,-

NU

f

199,-

voorstraat 6

tololoo" 01836- 340

I~

DEN HARTOG ASSURANTIE - AMEIDE

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

HOLLAND ELECTRO
STOFZUIGER

N.PEK&ZN.

\...MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE-TELEFOON 01836-27~

100% katoen, 6' zakken
en kontraststiksels,
116-170 en 116
(zonder riem)
20,kl. st.p.maat
T-shIrts in diverse
dessir'ls, 5.~ en 7.90

i~l.
Tolslraat 17· Meerkark

Lente 1977
Lentemode 1977
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=
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FANTASJISCHE KLEUREN

MET DE KLEURRIJKSTE FANTASIE
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UW UHGEBREIDE

STERKE
LEU K E
VLOTTE
RAVOT-MAAR-RAAK

Geld

IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN
Bij een contractdatum
18 mnd. 24 mnd 36 mnd. 48 mnd.

2000
3000
4000
4500
5000

129.58
191.73
253.22
283.64
314.05

101.56
149.73
197.26
220.70
244.13

5500
6000
6500
7000
7500

344.47
374.89
405.30
435.72
466.14

267.57
291.01
314.45
337.88

8000
8500
9000
9500
10000

496.55
526.97
557.39
587.80
618.22

60 mnd.

107074
141.30
157075
174021

126.28
139.25

107 040
118 028

361.32~

190.67
207.13
223.59
240.05
256 050

152.22
165.19
178 016
191.13
204.10

129 015
140.03
150.90
161.78
172.65

384.76
408.19
431.63
455.07
478.51

272.96
289.42
305.88
322 024
338.79

217 006
230.03.
243 000
255.97
268.94

183.52
194.40
205.27
216.15
227.02

(Geld binnen 24 uur in hUis)

kollektie

ASSURANTIE - FINANCIERINGSKANTOOR

DEN TOOM

bij Uw
MODEHUIS
Fransestraat
Telefoon

7

01836 - 212

Ameide

Streefkerk

Meerkerk

Voor al Uw goede zaken
Het Bos 9 Telefoon 01837 - 1640

In verband met Goede Vrijdag, 'savonds geen
koopavond!
Deze wordt verplaatst naar donderdagavond.
.Dinsdag na Pasen normaal om half 1 geslo-

VOOR AL UW
FOtOARTIKELEN
NAAR

BOEKVAN DE MAAND.

Ameidse Winkeliersvereniging

CREZ~E

"Het Woord in Beeld". Een kleurrijke
verzameling foto's en prenten over de
invloed die de bijbel de laatste
vijfbonderd jaar op ons dagelijkse leven
heeft gehad. Een bijzonder boeiend
boek.

ten.

NU F1S.50

Maak

uw DIEPVRIES

rendabel
Wlj leveren aile saorten
RUND- en VARKENSVLEES ult elgen slachterlJ

Na 7 mei f29,50.
bij:

(Voorbouten, achterbouten en halve varkens).
Gratlsklaargemaakt .. Vrljblljvend prljsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838 -1224 - Noordeloos

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

OOK U VINDT DE JUISTE MAAT
en • • •• DE JUISTE· MODE
IN ONZE KOLLEKTIE

VOETVERZORGING
Nieuwland enomstr.
Behandeling volgens afspraak, ook bij U aan
huis.
Liefst 's avonds bellen.

Gedipl. PEDICURE

NEL MOURIK
Kwakernaak 18,
Nieuwland
Tel. 01837-1912
B.g.g. 01831 -1321

SCHOEN-EN
OP Z'N PAAS'BEST!!

Tot Pasen bij elk paar schoenen het juiste onderhoudsmiddel
gratis
STEEDS HET NIEUWSTE IN
LUXE- en
HUISHOUDELlJKE
ARTIKELEN

Regelmatig voordelige aanbiedingen, dus.
altijd de moeite waard eens te kO'11en kijken.

GA DUS 00 K NAAR

Firma H.iffRHOEF

Telefoon 01836 - 251 - Ameide

Zater-dags tot 5 uur geopend

VAN. TOOR FASHION

De modeshow welke Van Toor Fashion dinsdag 22 maart in Het Spant organiseerde, is een groot succes geworden. Meer dan 200 personen waren
in de grot e hal aanwezig, waar men een zeer smaakvol decor had gebouwd. De show en de kleding stonden in het teken van de Safari, geinspireerd op oerwoud en woestijn. Dunne katoenen stoffen in kaki- en
legergroene kleuren en combinaties van beiden. Fijne kleding in een
prettige prijsklasse.
De vakantie-mode sloot duidelijk aan op het voorgaande, waarin niet alleendezelfde kleuren terugkwamen, doch Ook de zeer sterke zwart-wit
combinaties.
Nonchalante mode in strakke pantalons, sportieve, wat ruim vallende
jacks en oneindig veel T-shirts.
De avondkleding werd ook zeer goed gebracht. We zagen de romantische
folkloristische mode voor de jonge vrouw, verwerkt in katoenen stoffen
en de geraffineerde chique avondjapon, bestemd voor de party; Veel
werd geshowd in een iets glanzende stof - voornamelijk in .zwart-wit
met veel geraffineerde details van uiteenlopende aard. En last but not
least showde men de verfijnde klassieke mode.
Merken als Lucia, Ara, Elvi en Huche bewijzen dat Van Toor Fashion op
dit modegebied veel te bie~en heeft.

Nieuwe ladyshops te Ameide en Gorinchem
Donderdag 10 maart opende Van Toor Fashion in Gorinchem haar ladyshop inhet Piazza Center. Mocht· men vroeger nog last van drempelvrees hebben gehad, dan heeft Van Toor Fashion ook dit weggenomen,
want behalve dat er geen drempels meer zijn, zoekt U ook tevergeefs
naar een deur. ·U loopt op het plein en ineens staatU in de zaak van Van
Toor Fashion. Vrij en ongedwongen kan men er rondkijken naar de zeer
rijke mode-collecties.
Een week later, 16 maart, werd de Ladyshop in Ameide geopend. Deze
zaak he eft ook een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Een smaakvol1e Ladyshop met een enorme sortering dameskleding. Wanneer je beide
zaken bezoekt om even een foto te maken dan vallen diverse dingen op
en Cees van Toor ( de nog jonge manager van dit bedrijf) geeft als voIgt
zijn visie:
a. we moeten steeds professioneel van opzet zijn.
b. ons afstemmen op de mode (op wat de vrouw vandaag will
c. er moet sfeer en gezelligheid zijn -men moet zich er thuisvoelen welkom zijn,
d. vinden wat je zoekt - wat je verwacht van een Ladyshop.

Hoofdkantoor blijft in Ameide
Door de zeer snelle groei van het bedrijf met al zijn filial en is het een
must geworden om te beschikken over· een Centraal Magazijn en kantoory
ruimte. Deze heeft men gevonden in de voormalige tassenfabriek Arts te
Ameide. Men beschikt nu over een zgn. "crisiscentrum" waar alles samenkomt, van waaruit alles wordt gedirigeerd - waar ook het rustpunt
moet zijn - maar wat vaak in de wandelgangen ook wordt bestempeld als
het "zenuwcentrum" •

Van Toor fashion ook in Arkelstate
Arkelstate wordt in september het nieuwste winkelcentrum in Gorinchem.
(Centrum) en VanToor Fashion ga~t daar twee ~aken openen.
Een s~eciaal dameszaak van 170 m en een speclaal herenzaak van
130 m • In de dameszaak zal tevens een bontkollektie worden ge-introduceerd.
De herenzaak zal 'een zeer modische zaak op hoog niveau worden voor de
man van nu. Deze zaak t.z.t. onder een andere naam worden gepresenteerd.
Beide zaken moeten heel duidelijk hun eigen identiteit krijgen, hetgeen
voor de mensen prettiger is.
Van Toor Fashion heel goede zaken en veel succes.

•

,ec eneXCUSle
Modieus

MANTELPAKJE
in "pied de coq:'
van zuiver scheerwol
Het mantelpakje met elegante
stiksels is van hoogwaardig
kamgaren-glace kwaliteit
natuurlijk ook van zuiver
scheerwol
Prijzen v.a.

1300.-

P.S.

VAN TOOR
geeft deze weken voor pasen
haar klanten een kleine
attentie

n.l een fraaie corsage
of een leuk sjaaltje,
zomaar kado

vantoor
("'\)(

fashion

'.'
•
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SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

EIGEN SERVICE-DIENST
Zouwendijk 123

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

VOOR AUTO· VARIA

VOORUW

Gebr. van Tuyl
Garage: Zouwendijk 125 - Telef. 01837-1412
Showroom: Toistraat 19 - Telef. 01837-1682

ZEKERHEID

MEERKERK

een vertrouwd buro
voor snelle en korrekte
afwikkellng van al uw
schadeclalms :

~.~J~.lA.~

:~~~--=7~~~
-=~. 1;",,--- >-~
'""

~.~

DEKRUYKb~

*
*
*

assurantien

*

Broekseweg 4 - Ameide - Tel. 01836 -701

0,

-----

~.

NIEUWE AUTO'S
GEBRUIKTE AUTO'S
ALLE REPARATIES
VERKOOP BENZINE

Probeer het ook, eens •

I
IB

..

U zult tevreden zlJn
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Stratenmakersbedrijl
•
•Broekseweg 73
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Tel. 01836 - 850
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Vraag vrijblijvend offerte"
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ARM en RIJK SLAAGT bij VAN DUK
Grote keuze HEREN OVERHEMDEN

VOOR PASEN NOG EVEN NAAR

De Wit'skapsalon's

f 22,50

Lexmond - Dorpsstraat - Tel. 03474-244

VOOR AL UW
FOTOARTIKELEN
NAAR

Spotkoopje, KORTE DAMESVESTEN

Ameide -Molenstraat - Tel. 01836-464

CREZ~E

f 24,50
0,98 cent

en .... U bent verzekerd' van een goed verzorgd kapsel.

PANTALONS
SPIJKERBROEKEN

v.a.

moderne kleuren 37,50 voor

PANTY NY~ONS

~;;~~::'~~~;;::;;;:"""··"'''··''·'''·''''··I
I
I
Wij hebben weer de lentekriebels en hebben SPECIALE

II

KOOPJES voor de SCHOONMAAK o.a. diverse

Begeleid uw ja-woord met een Anjer
verlovingsring. Kies uit onze rayale
callectie in een plezierige sfeer.

stofzuigers en afzuigkappen

I

lOOk hebben wij voor Uw oude stofzuiger een

•:

klop- en zuigborstel

I

voor aile merken stofzuigers!

I
I•

••:
•

Verder alles op het gebied van Electrische Huishoudelijke
Apparaten en Verlichting
Zeer veel voor speciale prijzen, kom dat zien bij

ii Ant. Lielhebber
Dorpsstraat 46

Lexmond

Telefoon 415

!
VOORJAAR BIJ TUINCENTRUM

C. SPEK
Lexmond - Telefoon 03474-573
Kortenhoevendijk 5
Verbeter nu uw gazon met graszoden of graszaad.

HARRY ,MULDER

Ook hebben we speciaal doorzaaigraszaad voor kale plekken.

Voorstraat 21
Telefoon 01842 - 650
Groot-Ammers

Verder aile Beplantingen, legels, Hekwerken,
Mest, Zaden, Bloembollen, Vijvers, Bielzen,
keien, enz enz.

€en nieuwe Lente
zowel in mode
als in kleur
GROTE KEUS IN

"

Ook aanleg en onderhoud van uw tuin !
Geopend maandag, vrijdag, zaterdag

BOS "
voor DAMES en HEREN BONNETERIE
wii hebben de bekende merken

*

T-SHIRTS

*

SPIJKERBROEKEN

*

NACHTKLEDING

En voor
.dames:

*

BLOUSES

*

*

SOKKEN en

*

SPORTKOUSEN

*

En de nieuwste kleuren

*

SETTERLAINE en BUDDIBON
de

juiste correctie van uw figuur

PLAYTEX en PASTUNETTE

Ook TEN CATE CERTIFORM ondergoed voor
Dames- Heren en Kinderen!
U WEET HET TaCH

JOVANDA PANTIES

Loop eens vrijblijvend binnen bij

A. J. STRAVERS B~V.
Lexmond

*

Telefoon 03474 - 430

BOS textiel
voor meer kwaliteit
LEXMOND

i
I•
I
I
:•
•:•
•

i

!

J

Postbus 14
Industrieweg 4
Telefoon 01836 - 402

Ameide

Wij verkopen ieder jaar weer meer personen- en bedrijfsauto's.
Meer auto's betekent ook meer serviceen reparatie\Verkzaamheden ..
Ondanks de toenemende drukte willen
we toch dat onze klanten op een correcte manier worden behandeld, maar.
dat is voor ons wei eens hollen geblazen.
Om onze taken een beetje te verlichten
en om onze service nog meer te verbeteren zoeken wij een

AUTOMONTEUR
om samen met ons het wagenpark van
onze klanten te onderhouden.
Onze voorkeur gaat uit naar iemanq die
er echt zin in heeft en die onder leiding
van de werkplaatschef aile werkzaamheden die aan auto's voorkomen kan en
wi! uitvoeren.
Ben je degene die wij zoeken, neem dan de
telefoon en draai 01836 - 402 of, nog beter,
kom even langs en bekijk en hoor de mogeIijkheden die er voor je zijn.'
Ook voor part-time opleiding zijn er mogeIijkheden.
We verwachten je !

"'. MAARS Taxibedrijf

SLlJTERIJ annex VERHUUR

,:tjf'orluin"

Autorijschool

F. J. GRAAF
Fransestraat 12 - Ameide
Tel. 01836 - 355

voor

TROUWRIJDEN
BEGRAFENISRIJDEN

en

ZIEKENFONDSVERVOER
Voor Uw vakantie: verhuur van V.W. busjes
en Opel Kadett

1 Liter JONGE DUBB. GRAANGENEVER
HOOGHOUDT van 1 15,90
1 Liter BESSENGENEVER
HOOGHOUDT van 1 12,95
1 Liter CITROEN BRANDEWIJN "DE KETEL"
van 1 11,00
1 Fles KRATZ ADVOCAAT, zacht van smaak
Van 1 5,65
1 Liter TAP ROSE
van 1 3,50

voOr

1 13,75

voor

110,95

voor

1 9,95

voor
voor

1 3,25

1 5,15

Nieuw: Party-Service-Culinairo-Foxy
HAZELAARLAAN 34

AMEIDE

TELEFOON 01836 - 375

Eigengemaakte Bitterballen 10 stuks
voor
5 Pers. Saus Stroganoff: verse Paprika, Champig nons
5 Pers. Opera: Madeira en Kippelevers
5 Pers. Zingara: Truffel en Rundertong

*

f 3,f 10,1 10,-

t

10,-

AI deze sausen zijn ook geschikt voor uw barbeque en Spiesgerechten. Tevens verkopen wij :
Houtskool, Aanmaakvuur, Grillpennen, Sauskommen, Handschoenen en diverse Barbeque-apparaten.

Per 1 april hebben wij in voorraad gekoeld BLlKBIER van Heineken TAP ROSE, TAP SHERRY en Liters JONGE BOKMA.
Graag tot Uw dienst :
MIA en FOX GRAAF

zijn al diverse suggesties gedaan om deze week te vullen. O.ok is ter
sprake geweest of in deze week "iets" of "wat" centraal moet staan. U
weet nog weI dat in 1973 de Kon.Marine in ons midden was en enkele proWoensdag 16 maart j.l. vergaderde deOranjevereniging "Beatrix" in caff gramma-onderdelen voor haarrekening nam.
Het Wapen van Ameide.
Ook wordt er gedacht aan de viering van het ? ?? ? ?jarig bestaan van ons
Alhoewel de opkomst niet groot was, werd het toch eenvruchtbare verga-oude stadje. Er wordt naarstig gezocht hoeveel jaren ons dorp bestaat.
dering. De gebruikelijkepunten zoals notulen, jaarverslagen secretaris Zou dit een aantal jaren zijn, dat een mijlpaal in de geschiedenis is, dan
en peimingmeester werd vastgesteld. Ookwerd het programma voor
zouden de feesten in het teken van die herdenking kunnen staan. Het ide,e
KONINGINNEDAG 1977 vastgesteld en weI als v o I g t : '
is geopperd om dan te trachten de inwoners in oude kledij te steken.
' d
dDT b'
b' , d
U ziet: het is 16 maart j.1. een vergadering geweest waar over veel din9.30 uur
e eglnnen lJ" e
'T
'"
,
A u b a d e d oor d e k in eren, op earn.
gen is
gepraat.
lJdlms die vergadermg
kwam weI een zorg naar voren,
,,
Openbare lager
school
Via
Pr.MarlJkeweg
(HummeltJeshonk)
n"l'
d
t
l'
enkel
"ke
/
f
t
t
" be,
/
(
, . ,,)
•• a n
e W1J n en 0 s ra en nog geen b uurt verenlglng
en hoek Meldo?rnlaan Broekseweg School met de B1Jbel
staat. Genoemd werd o.a. Aaksterveld. Ook had men geruchten verno.,..
wandelen de kmderen met
aan kop naar de D,am. me n d a t d e b.u.urt gemeensc hap d e G eer me
' t meer b es t 'ond •
, de Drumband
, ,
Daar staat de Chr. Muzlekveremglng Crescendo opgesteld
De'
ding" d
b
d b
d'
"k
om enkele nummers ten ehore:lte bren en.
verga er
...ee een eroep
e ewon~rs van le W1J en om weer
g
g
of voor het eerst een buurtveremglng op te rlchten om straks met de
10.15 uur Kinderprogramma in Het Spant (clown; poppenkast enz.)
feestenin 1978 gesteld te staan.
Een aantal buurtverenigingen lijden in de jaren tussen twee feesten een
14.00 uur Fietspuzzeltocht door de omgeving van ons dorp.
dommelend bestaan. Ook op deze buurtverenigingen deed de vergadering
Inschrijven vanaf 13.30 uur in Het Spant alwaar ook wordt
een beroep om activiteiten te gaan ontplooien voor volgend jaar. Het begestart.
stuur van de Oranjevereniging zal in het begin van het najaar aIle buurtInschrijfgeld: Kyin.lderen tot 12 jka,ar f 1, -b-.
1'2 '
f 2
verenigingen vooreen gesprek uitnodigen 'om het Mm en ander onder de
o wassenen en ind eren oven
Jaar,', - I t '
.
, ,
.
,
oep e nemen.
19.30 uur Optreden van zang- enmuziekgroep in Het Spant.7x"'~ . Mochten nog mededelingen van belang,zijn voor aIle buurtverenigingen
In de pauze zullen de prijswinnaars van de fietspuz'zeltoCl;t""'~,\danzal de Oranjevereniging deze wr --- in de Wefl'W;lzP"'i(''''... ~~
bekend worden gemaakt.
"'""st nu veel f;ucces toegewenc;'
'or'

ORANJEI(LANI(EN

,or:

AIle inwoners worden verzocht op Koninginnedag de nationale dr'ieklemr
m~~mp~uit~~e~n.MocMU=gp~n~on~erl~~zili~~n_~

~

~

_

kunt U bij aIle Ameidense manufacturiers er ~fn kopen. Elke rechtgeaarde Nederlander heeft toch een NATIONALE YLAG? ? ?????? ?? ? ?; c-~-.------.~---.------.----------:--------'-------Oranjefeesten 1978
Alhoewel het wellicht enigszins vreemd aandoet om nu reeds te schrijven
over de Oranjefeesten 1978, is het toch al nodig hierover te denken en
te praten. Trouwens, wist U dat er al buurtverenigingen zijn die nu al
aan de versiering en verlichting van hun straat werken? ? ? ?
In de vergadering van 16 maart j.l. is in principe beslotenvolgende jaar
de 5-jaarlijkse feesten te houden en weI van vrijdag 25 augustus (opening)
tot en met zaterdag 2 september 1978 (sluiting). Tijdens de, vergadering

P E D IC U R E
MEVR.WILSCHUT
Hazelaar1aan 5
Te,lefoon 595

Voor
Aanmeten van

voetverzorging
Steunzolen en
Elastieke ko'usen,

HET ADRES VOOR
BOUWMATERIALEN, ZOWEL NIEUW ALS
GEBRUIKT 0.8.
GOLFPLATEN. Asbest
Gegalv,. Polyester
- VLAK AS BEST
- HOUT
- CREOSOLTPALEN
DEUREN
ISOLATIE
MATERIAAL
MULTIPLEXPLATEN
in div. soorlen en
dikte.
- WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine
BIJ

0';---

._------------------------

AaL

had,-"-'-~-------------'----------~--------------------

een groot "i
Een iederdie
. - - - ---------~---~----. - - - - - - aat van de TennisCll..
of via de telefoonnum~ers 1631:1

Bij aankoop van een
regenmantel een sjaal cadeau!

FRANK TREUREN
Burgm, Sioblaan 36
Meerkerk
Tefefoon 01837-1889

Indien nodig
bij U aan huis !
I

Het is weer

£el1te!
Geniet van

de

natuur!

Koop NU een FIETS of BROMFIETS!
Wij hebben een leuke sortering
voorraad!

In

Ook MANDEN en FIETSEN uit
OPOE'S TUD

Ant. liefhe·bber
Dorpsstraat 46

I

Lexmond

Tolstraat 17, Meerkerk, tel. 01837: 1401

Voor slaapcomfort, vitrag-es, gordijnen en tapijt
vindt Ubij Streefkerk Uw bedje gespreid

~

_ _.JJ':..••

.f,' .'f "
.",.

r:;fl.

~

Tapijt zonder spijt, dat niet zo
snel slijt. Wij wijzen U feilloos
de weg door het tapijtdoolhof.
Vakkundig en objectief. Niet
duurder. Wei beter. En .... vakkundig gelegd.

Gezonde nachtrust, erg belangrijk voor uw gezondheid. Laat .
ons U vakkundig adviseren. Wij
hebben aile soorten matrassen,
boxsprings, ledikanten. Kortom:
aHes voor de slaapkamer.

Uw huis met 'n piekfijn gordijn.
Sfeer in Uw interieur. Volop
keus in overgordijnen en vitrage.
Ook "open weave". Veel speciale aanbiedingen.

Streefkerk maakt 't rondo Van de
vloertot aan 't plafond. Compleet.

Welkom bij

Streefkerk
textiel en betere'interieurverzorging
Fransestraat 7

telefoon 01836·212

Ameide

Uvindt bij ons een

uniek programma motormaaiers...

e

9H

Vraag naarde fraaie folders
of nOgbeter: kom de
machines bij ons bekijken.

,~

;1

Concord
~
,'t
Robuuste maaiers in twee series:
ONCORD
met elektromotorenof met
'
benzinemotoren. Met fiefst drie
jaar garantie op aile elektromotorenl In prijzen
vanaf f 389,- voor 'n 600 Watt elektromaaier compleet met grasvangbak.
Maaibreedten van 32 tol46 C:m.
. Bijna al/e machines meleeh
maaikast van gietaluminium
dus roestvrij en trillingvrij.
Ko.rtom gekonstrueerd voor
jarenlang maaiplezier.

Husqvarna ult Zweden
Op het gebied van maaimachines een klinkende naam.
Zal wei duur zijn? Ach, zoveel
kwaliteit kan niet helgoedkoopst
zijn. Toch zijn de Husqvarna prijzen
zeer redelijk (al vanaf f 599.-).
Keuze uit tweeseries. De MK 500-serie
met zijn aparte vormgeving en handige
voorwielaandrijving. De 12-Speed
met variabele rijsnelheid en
afzonderlijk regelbaar
toerental van het mas'is
een unicum.
Danis er de Iiieuwe
BS-seriein de populaire
middenklasse. Metda
plezierige super Jo-tone
Briggs & Stratton motoren en keuze
uit drie model/en.

Fa.C. 'tLA.M

(eJ Husqvarna

Bazeldijk 19 - Tel. 01837 - 1810 - Meerkerk

uitZweden

MET PASEN OP Z'N

A.V.V.A.

PAASBEST

NIEUWS

in een leuk JAPONNETJE
MOOI ROKJE

Wasautomaten

FIJNE PANTALON

*

FANTASTISeH TRUITJE

, ..

MIELE - A.E.G· - ERRES

EEN VLOT SHIRT, enz. enz.
Verkoop tegen

Vrijetijdskleding

zeer scherpe prijzen

0.0.

JEANS-BROEK
JEANS JURKJE
JEANS ROKJE
JEANS BROEKROK

Korn vrijblijvend langs I
Binnen 24 uur eigen rnonteur
bij U aan huis, voor onderhoud

in blauw, khaky en safari-

of reparatie,

groen in verschillendekwaliteiten .en merken!
O.a.

Wrangler

Roy

Rogers,

49 R Forty Niner, Be enz.

N.PEK·&ZN.

"'-MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE-TELEFOON 01836-27~

enz. enz.
Als Paasattraktie krijgt U in de week van 1
tim 9 april op bovenstaande artikelen konfektie voor 10010 van het bestede bedrag een
kascheque.

Bij aankoop voor f 100,2.- krijgt U dus een
cheque van f 10,-.

II"..

~t'l

IIlfjt

MODES

NIEUWPOORT

Wij leveren U
TUINGROND • SLAKKEN voor erfverharding
FIRMA J. VAN ZESSEN
Handel en Transport van Zand en Grint
MEERKERK
Telefoon 01837 -1226

*

INWONERS VAN NIEUWPOORT E.O.
Donderdag 7 april om 20.00 uur hebben ju~lie gelegen.:.
heid je eigen paaseieren te komen verdienen en weI
met prijsklaverjassen in de voetbalkantine te GrootAmmerS. Tevenskunt U zich dan opgeven voor de
klaverjas tweekamp Groot-Ammers - Streefkerk op
vrijdag 22 april in de voetbalkantine te Streefkerk. .
Opgave vanaf heden bij F;' Uitman, Willemde Zwijgerstraat, Groot - Ammers en. Q. Sterrenburg, Irene$traat 23,Groot-Amemrs.

Omdat de sportwe;ek 1976
zo'n groots~is geweest
zijn We aJ. weerdruk bezig
aan de voorbereidingen van
de spoitweek 1977, hopend
dat deze week ook deze
keer weer net zo'n sukses
ZQ.l mogen worden.
Nadere informatie van de
sportweek. komt bij .een
ieder thuis. Dit jaar valt
de sportweek van 23 .tot
en met 29 julio
Gezien de vele inschrijvingen van vorig jaar, rekenen wij dat de belangstelling weer net zo groot za~.
zijn.
Desportcommissie
Paastoernociite .11()uden hi
het Sparit.Aarivang9.00
uur 'S morgel1s~Erriemen 6·
plo~en,aal1 d~l;die allen
uitkomen in de2e klas.
AIsu eens volleybal wilt
zien, komdan 11 april naar
't"Spafit";
De deelnernendeploegen
zijn: YUM, Torpedo, OKK,
Smash, C.V.V. (Capelle a.d.
IJssel en A.V.V.A.
AI bij voorbaat zijn wij
diegenen, die voor dit toernooi bekers en andere prijzen beschikbaar stelden
zeer dankbaar.
VOOR AL UW
FOTOARTIKELEN
NAAR
CREZI!E

Electro-technisch lnstallatiebuteau

D.

v.

d. Wljngaard
Voor aanh:!g en vernieuwing van Uw

*

Voor al UwVERZEKERINGEN en FINANCIERINGt::N geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenstonmiddelijke dekking.
J. VAN DIEREN
JOH. HETLAMJohzn.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Paramasiebaan 2 - Te.1. 01836-458 - Ameide

Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financierjngen
Voor landbouwrisico's en verzekeringen ge~Hgende betrouwbare verzekeraars

IS UW

GAZONMAAIER
of

MOTORMAAIER
al nagezien f! !
• Wii verzorgen. het sliipen,
smeren en afstellen van
aile soorten machines.
VERKOOP VAN ALLE TYPEN
MACHINES en
TUINGEREEDSCHAPPEN

Voor. stijlvolle Interleurverzorging met
klassemeubelen naar

STIGTER'S
complete woninginrichting

J. W. van Puttestraat 6-8, Tel. 01836 -501
Ameide

N.PEK&ZN.
MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE-TELEFOON 01836-271

Koestraat 101, Telefoon01823 ~ 2450
Schoonhoven

Avento Caravans
EEN EXCLUS.IEF NEDERLANDS PRODUKT
Afrneting2.95 tot 7 meter

CARAVANBOUWVAN DER HAGEN
MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEfOON 01837 - 2044
Regelmatig goede gebruikte caravans,vouwwagens
en bagagewagens.
Caravanonderdelen en accessoires o.a.

VOORTENTEN - LUIFELS -KOELKASTEN -KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN
Reparatie en onderhoud van atle merken CARAVANS, VOUWen BAGAGEWAGENS

Het seizoen om iets in de
tuin te. doen heeft zijn intree weer gedaan maar
dacht U er aall dat de
grasmachine nu wei misschien een slijpbeurt nodig
heeft,
of, nog erger, het haast begeeft ! ! !
Trek Ugerust de stoute schoenen maar eens
'an, en stapeens binnen bij Hendrik Jan daar
worden de maaiers netjes geslepen en
gesmeerd;
en indien men een andere begeert .... met
de hand of met een motor, kijkt U zelf,
U hebt keusuitzeker meer dan elf.
Wij voeren aileen bekende en goede merken,
waar U jaren met plezier mee kunt werken.
Oak en vooral de HUSQVARNA uit Zweden,
daarmee bent U zeker tevreden.
Beleefd aanbevelend,
SIIIIEDERIJ, VERWARMING·

C. '1 LAM
TUingereedschap
Meerkerk
Bazeldijk 19
Telefoon 01837 -1810

