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JULI 1977
Verschijnt maandelijks

Op de foto ziet U burgemeester Wessels de
officUHe opening verrichten van ,,'t Oude
Koetshuis" te Ameide.

De trotse eigenaars de heer en mevr. Graaf
hebben inderdaad iets bijzonder fraai,s ge
maakt van de voormalige paardenstallen van
het vroegere Hotel-Restaurant ,,'t Fortuin".
Burgemeester Wessels memoreerde in zijn toe~

spraakover de funktie die deze stallen vroe
gel' hadden en waar men ook een rustpunt

Noordeloos in het hart van de Alblasserwaard
wil weten dat het van oudsher een boeren
dorp is. Daarom wordt daarop in de periode
van 29 juli tot en met 6 augustus nog eens
een extra accent gelegd.

,,'n Boerendorp viert feest", onder dat' motto
wordt negen dagen een Oranjefeest gevierd
onder leiding van burgemeester-kamerlid M.
W. Schakel, die vaor die gelegenheid wordt
omgedoopt tot Opperboer.

Het dorp zal die dagen - met uitzondering

vOlld - toen echter voor de paarden.

,,'t Oude Koetshuis" is een smaakvol restau
rant geworden met een groot open haardvuur
en een,smaa:kvol buffet.

De reakties van het publiek schijnen zo goed
te zijn, dat men nu besloten heeft van dinsdag
tot en met zaterdag open te zijn.

Wij raden U aan - ga eens kijken of wellicht
ook eten!

Familie Graaf - heel veel succes!

van. de zondag - fraai worden verlicht. De
bevolking gaat alle dagen gekleed in ouder
wetse boerenkleding.

Hoogtepunten uit het feestprogramma :

29 juli: Optreden Marinierskapel der Konink
lijke Marine, aansluitend optreden van de
Combo van de kapel voor een groots Oranje"
baL

Vooraf wordt 's avonds een oude waterpomp
-in gebruik gesteld.

30 juli: 's Morgens grote allegorische optocht,
die zich al.s een bont lint door het landschap
zal slingeren.

's Middags grote manifestatie volksspelen,
's Avonds popfestijn voor de jeugd.

3 augustus: Voetbalwedstrijd GVV Unitas te
gen Sparta.

4 augustus: Boerenbruiloft voor groot en
klein van 14.00 tot 02.00 uur.

5 augustus: Nationaal kampioenschap kuiltje
knikkeren.

6 augustus: Oranjemarkt, de jaarlijkse grote
markt. Deze keer met veel antiek, oude am
bachten etc.

LANDELlJK KAMPIOENSCHAP

KUILTJEKNIKKEREN

Op vrijdag 5 augustus 1977 wordt in Noor
deloos, aanvang 19.00 uur, gespeeld om het
nationale kampioenschap kuiltjeknikkeren.
Inzet van deze landelijke wedstrijd is de grote
OLA-bokaaI.

Deelname staat open voor q~genen, die zes
tien jaar en ouderzijn. Om organisatorische
rederwen wordt het aantal deelneIrlers beperkt.
Er 'wordt louter en alleen gespeeld door de
oprechte amateurs, met de knikkers, om het
sp-al. Wie het eerst zijn kuiltje met de knik
kers heeft gevuld blijft in de strijd en heeft
een kans om in de finale te komen.

Hetnationale knikkerkampioenschap wordt
gespeeld in 't kader van het groteOranjefeest
dat Noordeloos in de periode van 29 juli toten
met 6 augustus heeft onder het motto ,,'n
Boerendorp viert feest".

De bevolking zal die dagen ,gekleed zijn in
oude boerenkleding, voor een deel van rond
de eeuw-wisseling. Het feest staat onder lei
ding van burgemeester-kamerlid M. W. Scha
kel, die voor die dagen wordt uitger.Qepen tot
de Opperboer.

Het kuiltejknikkeren onderscheidt zich dui
delijk van het streepjeknikkeren en vereist
ook meer vaardigheid en spelinzicht.

De knikkers zullen o.a. schoksgewijs met de
wijsvinger moeten worden voortbewogen.
Dool'schuiven leidt regelrecht tot di.skwalifi
katie.

Veel voordeel in
MEERKERK

Lees de advertenties op de pagina's
3 tot en· met 8.



DONDERDAG 14 ..lULl

grote opruiming
met vooral echte bodemprijzen in woninginrichting
Pracht EIKEN SLAAPKAMER - compl. metkommode en spiegel ~-1000.00

leer aparte lILVER/GRlJlE SLAAPKAMER compl. met kommode en bankie ~- 885.00

Magnefiek RUNDLEDEREN HOEKBANKSTEL met tafel - iets aparts

Fantastisch EIKEN BANKSTEL gebloemd (moet U zien)

Modern zwart EIKEN HOEKBANKSTEL - vlotte combinatie

Biizonder mooi zwart/wit AANBOUW-WANDMEUBEL incl. vertichting

Modern HOEKBANKSTEL, handgeweven stof - heerliike zit

~- 3995.00

NU VOOR 1795.00

.~- 1795.00

~- 1795.00

~- 2795.00

lwarte EETKAMER SCHUIFTAFEL oerdegeliik ~- 395.00

KOM EN ZIE ZELF Biipassende EETKAMERSTOELEN ~ 165.00

leer mooi MASSIEF EIKEN BERGMEU,EL veel bergruimte

Nog enkele moderne RUNDLEDEREN DRAAIFAUTEUILS

~- 1995.00

~- 595.00

Witte ronde SALONTAFEL~ 225.00 Witte recl1thoekige SALONTAFEL-4a4;7"5""- 225.00

Pracht kwaliteit

.-2-79::6tr- 225.00

Klassieke NOTEN SALONTAFEL..495:00 - 250.00 EN NOG VEEL MEER

Grote collectie TAPIJTEN nu 45.95 '"' 59.95 - 80.00 4,.__.k.a.m.er.b.re.e..d -.

en zolang de VOORRAAD HE1" TOELAAT _

EXTRA lWAAR WOLLEN TAPIJT - 1300 GRAMS, zuiver scheerwol

200 cm breed PLASTIC voor· uw vloer NU.· .23.50

. Restanten beroemde PLOEGSTOFFEN voor uw boot - caravan - kussens, enz. enz.
tegen ALLES - MOET - WEG - PRlJlEN

IN ONlE AFDELING TEXTIEL EN CONFECTIE NET lULKE INGRIJPENDE 'PRlJlEN

liE ONlE ETALAGES KIJKBINNEN OOK EENS ROND!!

TRE FKERK
TEXTIEL EN INTERIEURVERZORGING

Fransestraat 7 AMEIDE Tel. 01836·212



VAI{ANTIEFEESTWEEI{ IN MEERI{ERI{
Drankenpakket
Voedselpakket enz. enz.

Aan het eind van deze week zal er een feest
avond georganiseerd worden m.m.v. een
Meerkerkse band.

Heel apart nieuws bij
De Koekkoek, Meerkerk

er is werkelijk van alles en nog wat te zien.
Maandag 4 juli
14.00--16.00 uur: Instrument maken in de
Meerplaats.
18.30-19.30 uur: Optocht met verklede kinde
ren en drumband.
19.45 uur: Geko,stumeerd voetbal.
lWisseIbeker beschikbaar gesteld door vakan
tieweekcomitee.
Aftrap door de burgemeester.

Dinsdag 5 juli
10.00 uur: Paardenshow en -sport.
14.00-16.00 uur: Puzzeltocht voor de jeugd
van 6 tot 10 jaar.
18.30-20.00 uur: Waterbal m.m.v. de Brand
weer.
20.00 uur: Schaak,simultaan in de Meerplaats.

Woensdag 6 juli
9.30-12.30 uur: Straattekenen op het Oran-
. l'
Jep~em.

14.00-.17.00 uur: Huisdierkeuring.
17.00 uur: Schoonspuiten straattekenen
m.m.v. Brandweer.
18.00-20.00 uur: Fietspuzzeltocht.
20.00 uur: Damsimultaan in de Meerplaats.

Zoals al verrneld in de vorige !'Wegwijzer"
wordt de jaarmarkt voorafgegaan door een
kindervakantiefeestweek, waarin voor kinde
ren van aIle leeftijden weI iets georganiseerd
wordt.

Ied(',r kind kan dus de hele week zijn hart
ophulen en zijn energie kwijtraken in speIle,;
tjes enwedstrijden en de volwassenen kun
nen genieten van hun en andermans kinde
ren die zo heerlijk bezig zijn.

DUS: op 4 juli 1977 begint in Meerkerk de
kindervakantiefeestweek en op zaterdag 9 juli
1977 van 10 uur 's mo~gens tot 5 uur 's mid
dags jaarmarkt op Pro Marijkeweg en Kon.
Julianastraat in Meerkerk.

Ook is er eenauto- e~ caravanshow van de
gezamenlijke garages en caravanbouwer v. d.
Hagen.

In totaal staan er 70 kramen en zijn er onge
veer 30 standplaatsen bezet op de Prinses Ma
rijkeweg en de Kon. Julianastraat in Meer
kerk op 9 juli 1977.

De markt begint om 10 uur 's morgens en
duurt tot 5 uur ',s middags.
VOOI de allerkleinsten onder ons is de markt
zelf natuurlijk niet zo aantrekkelijk, behalve Donderdag 7 juli
dan het ijsje, dat je kunt kopen. Maar na de Kinder,spelen op het Oranjeplein.
markt begint het feest voor hen. Inderdaad, we zagen iets heel aparts. Men
Want om kwart over vijf b~gint in de Meer- Vrijdag 8 juli noemt het telesport.
plaatr. een voorstelling van jeugdpoppenthea- 13.45-17.00 uur: Wiellerronde. En telesport is het allernieuwste T.V.-toestel.
tel' Elinor, waarin poppenspel en goochelen. 17.3G-20.00 uur: Bromfietstrial van 12 tot 20 Met dat toestel 'Wordt het huis nu nog gezel-

J'aar liger, want als het programma U niet naar deDevoor,stelling kan gratis bezocht worden .
want O.V.M. 'hiedt deze aan voor de jeugd 20.00 uur: Discoavond. zin is, schakelt U gewoon over opUw eigen

programma. Dat kan. Want met dit toestel
van Meerkerk en omgeving. Zaterdag 9 juli van Telefunken kunt U maar lief,st 12 ver-
Heeft U weI eens gezien hoe glas wordt ge- 19.30 uur: Trekking loterij. schillende spelen opvoeren, zoals Pelota,
blazer, of hoe tin wordt gegoten of hoe spe- 20.00 uur: Feestavond. Squash, Voetbal, Tennis, Biljarten, Flipper,
culaasplanken worden gemaakt? Velen zul- Tijdens deze week zijn er door het Vakantie- Hockey, Tafeltennis, Kleiduiven schieten, Ha
len zeggen: neen. WeI, dan vraagt OVM U feestweekcomite en de verenigingen verschil- zenjacht, Voetbaltraining en ook nog Hockey
eens te komen kijken op de jaarmarkt, die zij len(le prijzen beschikbaar gesteld. training. 't Is onbegrijpelijk, maar het kan al
organiseren in Meerkerk. De letters OVM Ter bestrijding van de onkosten is er een 10- Iemaal.
staan voor Ondernemer,s Vereniging Meerkerk terij georganiseerd. Met deze \oterij zijn di- AI,s u meer over dit TV-toestel wilt weten,
en het is nu de tweede keel' dat een .J·aarmarkt ver'L' mooI'e prlJ"zen te WI'nnen 0 a

is.!· , •• ga dan maar eens informeren bij "De Koek~
wordt gehouden. Reis naar Londen voor 2 pers. koek" in Meerkerk. Daar kunt U 4it alles zelf
De intree is vrij en U kunt niet aIlee~ genie- T.V. ziell e~ geven ze U graag aIle mogelijke in-
ten van de beroepen die al zijn vermeld maar Horloge lichtingen.

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

VAI(ANTIEAANBIEDINGEN
BIJ AANKOOP VANAF· 2 FILMROLLEN ONT.

VANGT U OP ONZE TOCH AL "STADSE"

PRIJZEN

10 010 korling

Voor
voordeel
naar

3 CT 18 DIAFILMS

5 SUPER 8 SMALFILMS

f 45,

f 65,

AGFA OPTIMA 535 FOTOCAMERA van f 298,,-

voor stechls f 249 ..

I AGFA OPTIMA 1035 ELECTRONIC FOTOCAME~

L van f 349,- voor slechls f 299,- waar

. . ~ ..
U altijd welkom bent



MEERKERK

De Vakman

GEREEDSCHAP
en dergelijke

TOT ZIENS

Zouwendijk 26

NATUURLlJK!

Wij zorgen Weer voor een

HARTIGE HAP
op de MEERKERKSE MAR'KTDAG
o.a.* SATE - WORSTJES KIPPEPOOTJES* BALLETJES GEHAKT* BELEGDE 'BROODJES

DE MEERKERKSE SLAGERS

R. OUWERKERK
Toistraat Telefoon 01837 - 1371

H• .J. VAN DI.JK
Kerkstraat 14 Telefoon 01837 - 1332

Lid O.V.M. Meerkerk •

DOE-HET-ZELF

Lid O.V.M. Meerkerk

tijdens de markt bii de
Snuffeltiek op het
Dorpsplein

WIJ ZIJN OOK OP DE MARKT

MET VELE AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN IN

ZATERDAG 9 JULI
op de markt te MEERKERK

jong belegen kaas

7.20 per kjlo"
"DE KAASHAL"

Kerkstraat 9 Meerkerk
telefoon 01837- 1402

Lid O.V.M. Meerkerk

Snuiieltiek

NU

POSTERS
van f 10,-

yoor f 7.50
Lid O.V.M. Meerkerk

Ooktiidens de VAKANTIE - FEESTWEEK eens gezellig naar

CAFETARIA "DE HALTIE"
• Voor een HARTIG HAPJE of een LEKKER IJSJE

Toistraat Telefoon 01837 -1414 Meerkerk

Lid O.V.M. Meerkerk Siiia en Teus Jakobs

Op de markl BlEDEN WIJ U AAN:

Marokkaans koper
Perzich zilver
Perzische lapijlen
Ook Uw adres voor COMPLETE WONINGINRICHTING

VAN DER VLIST DORPSPLEIN 7
TELEFOON 01837 - 1409 MEERKERK

Lid O.V.M. Meerkerk



Fa,. C. 't LAM03JHusqvarna Bazeldijk 19 - Tel. 01837 -1810 - Meerkerk

uitZweden

WIJ HOPEN MET MAAII:RS OP DE JAARMARKT IE STAAN !!

tel
Husqvarna ult Zweden

H
Op het gebied van maai

machines een klinkende naam.
Zal wei duur zijn? Ach, zoveel

kwaliteit kan niet het goedkoopst
zijn. Toch zijn de Husqvarna prijzen

zeer redelijk (al vanaf / 599.-).
Keuze uit twee series. De MK 500-serie
met zijn apartevormgeving en handige

voorwielaandrijving. De 12-Speed
, met variabele rijsnelheid en

afzonderlijk regelbaar
toerental van het mes is

eenunicum.
Dan is er de nieuwe

BS-serie in de populaire
middenklasse. Met de

plezierige super lo-tone
Briggs &Stratton motoren en keuze

uit drie modellen.

Vraag naar de fraaie folders
of nog beter: kom de

machines bij ons bekiiken.

DENKTU ER AAN !

Uvindt bij Ons een
uniek programma motormaaiers~

e .,/ '
Concord , . ..,. fjl
Robuuste maaiers in twee series: ONCORD/
met elektromotoren of met l
benzinemotoren. Metliefst dne /':
jaar garantieop aile elektromotoren! In prijzen :'
vanaf / 389,-: voor 'n600 Watt elektro
maaier compleet met grasvangbak.
Maaibreedten van 32 tot 46 em.
Bijna aile machines met een
maaikast van gietaluminium
dus roestvrij en trillingvrij.
Kortom gekonstrueerd voor
jarenlang maaiplezier.

Aanbieding tot· en met de JAARMARKT op' 9 JULI:
Bii boven afgebeelde HUSQVARNA, TYPEBS 400 een HANDY - CAR G RAT I S ter waarde van f 98,50
Bii aile CONCORD MAAIERS DE GRASVANGBAK GRATIS met een waarde van f 39,00 tot f 75,00
OF bii aankoop van een MOTOR- of ELECTRISCHE MAAIER (7 verschill~nde modellen f 50,- tot f 125,- ,
terug voor u~oude GAZONMAAIER!!
~ .

Korn kljken bll kraarn 42voor 'I Gem••nl.hul.,

GEDORE
SET RING-STEEKSLEUTELS

8 delig van f 30,60 voor f 17,75

, SET STEEKSLEUTELS
8 delig van f 18,40 voor f 9,75

SET RINGSLEUTELS
8 defig van f 41,30 voor f '20,40

STAALBORSTELS
2, 3, 4 en 5 rii KORTING tot 50%

Werkbank Slijpmachine
van 198,· voor

1159,50
PLASTIC BOUWEMMERS
van 4,45 voor3,75

nu 3 voor 9,9&

Een stuk kwaliteits-gereedschap
tegen weggeef prijs.

Bankschroeven
f 22,98 bekbreedte 77 mm

f 29,50 bekbreedte 89 mm

f 34,50 bekbreedte 102 mm



Voor al l)w

• DRUKWERK

• KANTOORBENODIGDHEDEN

• LEESBOEKEN

• ROMANS

naar

Drukkerij en Kantoorboekhandel

ADVOKAAT
Toistraat 33 - Telefoon 01837 -1301

Meerkerk

Lid O.V.M. 'Meerkerk

Het huis met de klok
MET KEIHARDE PRIJZEN VOOR

PRONTO HORLOGES
Bij ons attijd 25% minder geld uitgeven voor
een goed PRONTO HORLOGE, omdat wij im
porteur zijn van PRONTO HORLOGES!

Bij ons veel ZILVER voor iedereen o.a.* OORKNOPPEN, HANGERS, ARMBANDEN* KETTINGEN van 38 tot 80 cm. lang* Speciale sortering ZEEUWSE SIERRADEN
KNOPJES direct in het oor zonder zweerringen

SPECIALE PRIJS f 10,-

* Op' MARKTDAG, SPECIALE PRIJZEN voor HORLOGE
BANDEN + RINGEN, OORBELLEN (Knopjes + enkele
andere artikelen).

G. J. VAN DER VLIES
Meerkerk

Lid O.V.M., Meerkerk

Na testen de beste....
Schaub-Lorens kleuren'-TVis

verbazend veel getest. Eerst in. de
grote Schaub-Loreristabrieken, tot

. alles pertekt was,
En daarna? Wei, in teiteis elke

keer dat 'n gebruiker een Schaub
Lorens keuren-TV bekijkt en

beproeft, een serieuze test.
En wat blijkt klaar-helder uit een

onlangs gehouden onderzoek?
Schaub-Lorens is topklasse! Weet
u wat? Kom zo'n Schaub-Lo'rens

kleuren-TV bij ons testen: bekijken,
beproeven! Welkom!

~ ....

Ook tijdens de

VAKANTIE - FEESTWEEK

voor Uw

ROOKARTIKELEN
naar

B. Lakerveld
Zouwendijk 5 - Meerkerk

Telefoon 01837 -1466

Grote sortering

SCHAUB - LORENS
SCHAUB - LORENS
SCHAUB - LORENS

MET DIT FEEST EN DE FEESTWEEK IN MEERKERK,

GRAETZ
PHILIPS met groene geheugen'
TELEFUNKEN

Diverse AANBIEDINGEN
RECORDERS! !

NU .SPECIALE AANBIEDINGEN
NU f 1698,-

met afstand.sbed. NU f 1825,-
m'et' afstandbed. en ,

Telesportspelen. f 1998,-
NU f 1298,

f 2280,
f 1890,

in RADIO'S en CASSETTE-

"DE KOEKKOEK"
MEERKERK TELEFOON - 01837 - 1297

Ga tijdens de vakantiefeestweek
gezelligwinkelen ~n Meerkerk:

• Tabak, Sigaren

Sigaretten, Asbakken

Aanstekers en

Pijpen

Lid O.V.M. Meerkerk

U gaat natuurlijk naar de Meerkerkse jaar

markt. Wij zijn er ook met allerlei

* VE~SNAPERINGEN

en ons overbekende

* LEKKERE IJS
Komt U even bij ons aan ?

H. J. RIETVELD
Gorcumsestraat 10 - Tel. 01837 -1363
Meerkerk

Lid O.V.M. Meerkerk



Awmm
caravans

Automobielbedrijf

Gebr. van Tuyl
Meerkerk

Showroom: Toistraat 19
Tel. 1682
Garage: Zouwendijk 125
Tel J412

DITMAG
UNlET

MISSEN

DEZE
GROTE4
INEEN

Fa. van der Hagen
Tel. 2044

~
gjuli

latsrdag

Fa. v.d. Hagen Avento-Caravans

Automobielbedrijf de Ruyter Alfa~Romeodealer

Gebr. v. Tuyl Goede occassions

Fa. M. Hakkesteegt &Zn. van diverse merken

Fa. M. Hakkesteegt &Zn.
Tel. 1250

~':.~odJa
dealer \{}J1.
Automobielbedrijf

De Ruyter
Tel. 1315



Bakkerij Gebr. Alting
Gorcumsestraat - Tel. 01837 - 1248

Meerkerk

Lid D.V.M. Meerkerk

J. W. van Putlestraat • Amelde

De schoenmaker voor Meerkerk

en omstrekan

Voor Amalde an Tianhoven be
zorgen en afhalen

Dinsdagavond van 7 - 8 uur

VOOR VAKKUNDIGE
SCHOENR.EPARATIES naar

KAASSCHIETER

Koekkoek"

SMAKELlJK BROOD
op de plank'

En iets
GEZELLIGS bii de KOFFIE

Voor

In de rljwlel en
kleulerafdellng

UW WARME

BAKKER

RIJWIELEN:

Sportfietsen. . . .. nu f 248,-

Union - Gazelle of Sparta v.a. f 299,-

Klnderfletsjes ~ . . . . . v.a. f 108,

Drlewlelers, Steppen, Lilllputtersenz. enz.

SKELTERS boven f 130,- gratis een Transis
tor radio II

"De

o
8

2

5
3
o
8
5

2
o
7

Geld
IS EEN ZAAK VAN- VERTROUWEN

Bij een contractdatum

C
l'tl0l
>c
01'
l'tl c
... <Il
-0-

B.DEN OTTELANDER
Bazeldijk 15a Tel. 01837 -1225

MEERKERK

Dns winkeltje is zaterdags gesloten

Pro Marijkeweg 45 - Tel. 01837-1858
MEERKERK

GEVRAAGD

• ZIE ONZE KRAAM

OP DE BRADERIE

(Geld binnen 24 uur in huis)

ASSURANTIE - FINANCIERINGSKANTOOR

DEN TOOM
Voor al Uw goede zaken

Meerkerk Het Bos 9 Telefoon 01837 - 164Q

<Il<ll 18 mnd. 24 mnd 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd.al-o

2000 129.58 101.56
3000 191.73 149.73 107.74
4000 253.22 197.26 141.30
4500 283.64 220.70 157.75 126.28 107.4
5000 314.05 244.13 174.21 139.25 118.2

5500 344;47 267.57 190.67 152.22 129.1
6000 374.89 291.01 207.13 165.19 140.0
6500 405.30 314.45 223.59 178.16 150.9
7000 435.72 337.88 240.05 191.13 161.7
7500 466.14 361.32 256.50 204.10 172.6

8000 496.55 384.76 272.96 217.06 183.5
8500 526.97 408.19 289.42 230.03 194.4
9000 557.39 431.63 305.88 243.00 205.2
9500 587.80 455.07 322.24 255.97 216.15

10000 618.22 478.51 338.79 268.94 227.0

Lid D.V.M. Meerkerk

UITGEBREIDE SORTERING

GROENTE en FRUIT

(niet bekwaam, onnodig te solliciteren)

Vakbekwame

J. A. C. DE BRUIN

ONDERHOUDSSCHILDERS

Lid D.V.M. Meerkerk
Meerkerk, telefoon 01837 -1297
Lid D.V.M. Meerkerk

Meerkerk biedt U een echt voordeelfeest
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I Sukses laat zich I
i niet kopieren I
••• •• •• •• •• •I Veel konkurrenten proberen onze suksessen te imiteren. I

I Misschien heeft deze of gene daar ooit eens geluk bij. •
I Maar wie als eerste twee zulke suksesrijke kopieerapparaten produceert, I
• heeft meer dan geluk aileen. Hij heeft zijn kunnen bewezen. I

I I
• •I Toshibafax BD-702A I
• K '.• ompakte Plain Paper Copier •

I· -.Als kleinste in zijn soort de grote ruimtewinner. I
I Ook door z'n fraaie kopiekwaliteit een topper die •
• hard op weg is nr. 1 van Europa te worden. •• •• Afmetingen: 61 x 55 x 39 em. Kopieersnelheid: 600 kopieen :

I
. per uur. Xerografiseh en volkomen droog- op gewoon I.

papier, zowel een- als tweezijdig. Dokumenten,

I
bladzijden uit boeken en tijdsehriften, foto's en •

kleine voorwerpen: Automatisehe papier- :
• toevoer uit een kassette + probleem- •
I loze met-de-hand-toevoer voor :
• afwijkende papierformaten, offset- •
I masters ·en transparanten. Repeteren: instelbaar .:
: van 1 tot 20. •

• •• •:1• •I I• •I Toshibafax BD-25S I
I Kopieren van de ral I
I Als elektrostatische kopieermachine nog I
• steeds de allerbeste. Kopieert snel en •
·1 haarscherp in een konstante kopiekwaliteit. I

Jaar in, jaar uit. I
••• Afmetingen: sleehts 60 x 31 x 42 em. I

Kopieersnelheid: pOO kopieen per •
I. uur. Een wereldsukses van ••

Toshiba die als meest verkoehte
I alles-kopieerder iedere kopie- I·
I behoefte dekt. Papiertoevoer

III. vanaf een rol, met de mogelijkheid de ·1
kopieen op elke gewenste lengte af te snijden. Om van
een klein origineel een klein kopietje te maken voor een
klein kopie-prijsje! Repeteren: instelbaar van 1 tot 20.

• •I •• •I WI) zljn T,OSHIBA· DEALER i
: I• •• •• •· ------~---------------------- .• I •
.:1.
1

III Ontdek wat sukses is I:
Vraag met deze BON vrlJbllJvend: 0 TOSHIBA dokumentatle 0 een demon8tratle

I Naam:• •• I Straat: •

I I •Plaats: Tel: :I I ~. •I I Stuurbonongefrankeerdlnenvelopaan: Crez6e Amelde b.Y. te Amelde •

I ----------------------------- J
• •........................................................................................................



Velen hebben reeds geprofiteerd van onze

ENORME KOOPJES
EN KORTINGEN tiidens de VERBOUWINGSOPRUIMING maar
on%e geweldige voorraad is nog niet uitgep·ut. Dus kunt U
nog tot en met 16 JULI bii ons terecht voor VELE ARTIKE1EN
TEGEN

Ranger Spijkerbroeken
smalle piip

nu 49.8&
4 paar $okken

nu slechl. 10.-

WEGGEEFPRIJZEN
Ook in deMEUBELSHOWROOM staan nog
diverse aanbiedingen.
Loop rustig eens binnen!!
VAN 18 TOT EN MEJ 23.JULI ZIJN WIJ
GESLOTEN.
Dan moet nl. onze winkel helemaal ontruimd
worden.

esker
eubelen

anulakturen

Fransestraat 15 - Ameide - Tel. 01836 - 245

Maar 25 juli starten wij de uitverkoop
weer in onze MEUBELSHOWROOM ACHTER
DE WINKEL.

Ook dan kunt U nog tim 4 augustus van
onze KORTINGEN EN SPECIALE KOOPJES
profiteren.

20 0/0 korling
op aile

• HERENKONFEKTIE
• NACHTKLEDING
• DAMESSTOFFEN
• OVERHEMDEN - T-SHIRTS
• VESTEN - TRUIEN
• Ook BABY en KLEUTERKLEDING

VERDER OP VRIJWEL ALLE ARTIKELEN

10°/0 korllng

850 KLEUREN HOOGGLANSLAK voor
UW BUITENWERK

Wat wilt U nag meer I

Wij gaan met vakantie van 6 tot en
met 27 augustus

ERKElENS-lANGERAK
VERF - BEHANG - ZONWERING

BROEKSEWEG 3- AMEIDE

VAN DER HAM n~

VEEVOEDER IIJI
VOOR BETERE RESULTATEN MET

UW' DIEREN

Grote Waard 40 Noordeloos
Telefoon 01838 -1235 - 2030

AUTOMOBIELBEDRIJF

LAAT uw VAKANTIE NIET MISLUKKEN!!!

Breng Uw auto in onze garage voor een
extra goede beurt voor U de reis

van het iaar begint.
Want. zeker is zeker, 66k op vakantie ! ! !

GOEDE REIS • • • • EN VEEL PLEZIER

ElM DE GROOT b.v.
z~EZ7

AMEIDE POSTBUS 14 INDUSTRIEWEG 4 TELEFOON 01836·402



:Houtverkoop van 't IJZERWINKELTJE
Gevraagd op korte
termiin

BEDIENINGSMAN'
in de fabriek

Een stukje hout in de briev€nbus maakte de inwoner.s van Ameide en Tienho
ven er op attent, dat 't IJzerwinkeltje hout gaat verkopen. Een lokaal in de
'!oude Chr. School is daarvoor ingedcht en biedt aan de doe het zelver ruime
mogelijkheden de materialen daar te vinden die ze nodig hebben. IWij wensen
Gerrit el\ Bets de Vroome veel succes met deze nieuwe uitbreiding.

A.V.V.A.~NIEUWS

Van der Ham veevoeder
GROTE WAARD 40

NOORDELOOS

TELEFOON 01838 - 1235

Beste sportvrienden opgelet !! Ret is vandaag (2 juli) officieel de laatste dag
van het inschrijven voor de sportweek.

Sportvrouwen, sportmannenen wielrenners maak er gebruik van en geef je
nog snel op. De inschrijfsluiting heeft te maken met de vakanties. Allemaal in
gezondheid tot 23 juli en een prettige vakantie.

Met sportgroeten

Wij stelden een bijzondere,
aparte kollektie zomer- en· vakantiemode

voor U samen. Bovendien ontvangt U
vanaf heden tim zaterdag 2 juli a.s.

volgende kortingen:

Nu de zomer is begonnen
en U al volop aan de vakantie denkt

of al vlug gaat, denkt van toor fashion
metU mee

in al onze zaken

Mantel v.a. 175.

Japon v.a. 100.

Rok v.a. 39.

Blouses v.a. 39.

Pantalons v.a..39.-

75.- k?ntant terug
25.- kontant terug
10.- kontant terug
10.- 'kontant terug
10.- kontant terug

Deze aanbieding geldt voor de gehele kollektie m.u.v. de speciale buitenaanbiedingen.

~..... vantoor
~'fashion
AMEIDE· N!EUWEGEIN· VIANEN· WERKENDAM· GORINCHEM (PIAZZA CENTER I



Grijp Uw kans !
Vele honderden guldens
voordeel op radio
en kleuren TV gebied
Aantrekkeliike aanbiedingen op diverse WASMA,.
CHINES en nog veel meer!!

• Kom kijken en overtuig U ! ! !
• J. W. VAN PUTTESTRAAT 73

TELEFOON 01836 - 232, b.g.g. 614

g -
C'CREZEE a.v:.

Een prachtige Omnibus van een van
Nederlands meest gelezen schrijfster.
457 bladzijden lang geboeid lezen!
Eengoede vakantie. De boekhandel zorgt
vooruw eerste voordeel: , 10,60

juli1977 tot 30 september 1977

Jos van Manen Pieters
OP WEG NAAR DE ANDER

Omnibus van: Roepend in de wind
Tocht zonder thuisreis

Normale prijs f 27,50

NU f 16,90
UW VOORDEEL" 10,60

Bij bent u goed uit

1 fles MOSELBLOMCHEN
Iichte frisse wijn van f 3,75 voor 3,45
1 fles WHISKY VAT 69

van f 16,55 voor 15,55
1 liter JONGE GENEVER BOKMA

van f 15,45 voor 14,95
Prachtige OUDE MELKBUSSEN, geschilderd
door een kunstschilder, diverse voorstellingen
o.a. boerderijen en vissersboten

per stuk f 165,
Door de velegoede reacties, gaat ons restau
rant ,,'t Oude Koetshuis" van dinsdag tot en
met zaterdag open.
Onze keuken is open van 12.00 tot 19.00 uur.
Wij maken diverse schotels die U af kunt ha
len. Bittergarnituren, salades en sausen.
Door onze activiteiten in het restaurant, zijn
wij genoodzaakt de Slijterij 's maandags de
gehele dag te sluitenen. zaterdag om 17.00
uur.
Onze hartelijke dank.

Geheel tot uw dienst
Fox en Mia Graaf

,,'t fj~ttWinktltje"

SLlJTERIJ annex VERHUUR
,:tjfortuin"

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

AmeideJ. W. v. Puttestraat 65
Telefoon 01836 - 277

Wij wensen
U een prettige vakantie !

Wij hopen
U te zien bij onze kraam op de Meer
kerkse markt.

Wij komen
als er bij U wat gerepareerd of
vernieuwd moet worden

Wij geven
graag advies als U dat zelf wilt gaan
doen

Wij gaan
met vakantie van 18 tot 23 juli.



G<oopJESFEEST bij

STIGlER's
COMPLETE WONINGINRICHTING

AMEIDE - J. W. van Puttestraat 6-8 - Tel. 01836- 501

SCHOONHOVEN - Koestraat 101 - Tel. 01823 - 2450

1 BANKSTEL eiken met losse kussens NU f 650,00

1 'BANKSTEL stof, 3-zits 2-zits plus dub NU f 798,00

1 BANKSTEL stof 3-zits 2-zits plus hoektafel
NU f 1460,00

EIKEN KAST 165 cm breed NU f 1495,00 .

EIKEN KAST iets beschadigd NU f 1600,00

EETKAMERSTOELEN per stuk nu vanaf f 49,00

BIJPASSENDE EETHOEKTAFELS in prijs VERLAAGD!!

Kleinmeubelen enz.

SLAAPKAMERAMEUBLEMENT zonder kast f 695,00

LEDIKANTEN, hout of staal IN PRIJSVERLAAGD!!

POLYETHER MATRASSEN NU AL VANAF f 89,00
DIl MOET ·U liEN!!

• Hoe zit het met Uw dekens? Het is de moeite waard
ze nu te kopen, :lowel dralon als wol

per stuk al vanaf f 59,00

TAPIJT is a'i te koop voor priizen waar U
VERBAASD VAN STAAT!!

GORDIJNSTOFFEN ook nu weer DE BEKENDE
PRUIENSLAG al vanaf f 2,95 per meter

• VIlRAGES DIE U NERGENS GOEDKOPER VINDT

• COUPONS VITRAGE en OVERGORDIJNSTOFFEN
,Zie de etalages!!

WIJ RUIMEN OP TOT 29 JULI ,1977'

Wegens vakantie 29 juli om 12.30 uur
gesloten

Arm en rijk
slaagl bij van Dijk'
Enorme SEIZOEN-OPRUIMING

Spotkoopies in JURKEN v.a. 9,95
BLOUSES 10 tot 25% KORTING ! !
Ook in Tricot T-SHIRTS
Nog enkele heren
SPIJKERBROEKEN 22,50

enz. enz. enz.

HET ALGEMEEN ZIEKENFONDS voor

GORINCHEM & OMSTREKEN,
vraagt voor spoedige indienst

treding een

administratieve kracht (mnl.)
voor haar ledenadministratie .

De direktie

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wijleveren aile soorten
Rund- en Varkensvlees uit eigen slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve var
kens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

Sollicitaties met opgave van genoten oplei

ding etc. te richten aan het adres Burgstraat

59, Gorinchem.

A. SPEK
ALTIJD

DE MOEITE WAARD

OM EVEN

TE GAAN KIJKEN

bij

UITVERKOOP
HETADRES YOOR
BOUWMATERIALEN, zo
WEL NIEUW ALS
GEBRUIKT 0.8.

GOLFPLATEN. Asbest
Gegalv" Polyester

- VLAK ASBEST
- HOUT
- CREOSOLTPALEN
- DEUREN
- ISOLATIE

MATERIAAL
- MULTIPLEXPLATEN

in div. soorlen en
dikte.

- WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine

BIJ
FRANK TREUREN

Burgm. Sioblaan 36
Meerkerk
Telefoon 01837 ·1889

PLAATST UW ADVERTENTIE IN DE WEGWIJZER

~CREZEEC
:,MEIDl t \M 6 TELEFOOr, (018)1'» ;2;)

Gedlpl. PEDICURE
NEL MOURIK

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

Oprulrnlng
PLATEN

.. II

VOETVERZORGING
Nleuwland en omstr.

Behandeling volgens af
spraak, ook bij U aan
huis.
Liefst '5 avonds bellen.



~ ..· . :: Geachte client, •

I A.s. maandag beginnen de bakkersvakanties. Daar onze coliega's het :
nodig vinden om aile twee gelijk met vakantie te gaan, zijn wij genood- :

I zaakt om aileen uit de winke.1 te verkopen. Wij hopen dat U deze situatie I
: zult begrijpen, dat wij dan niet met brood bij U langs kunnen komen.
• In, Tienhoven zullen wij bellen bij het veer en op de Kweldam. De Lek- :
: dijk zal bezorgd worden. Op Sluis, de Zouwendijk en Boezemweg bellen :I wij. In Achthoven wordtook bezocgd. ledereen wordt verzocht om langs I
• de weg en in de winkel CONTANT te betalen. •• •I Wij danken U allen voor Uw medewerking en wensen ook U een prettige :
: vakantie. :
• •: ONZE ZAAK IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 25 JULI TOT EN :
: MET 13 AUGUSTUS. :
• •I DE BAKKER OP DE HOEK I
...............................................................1

Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGt;N geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddelijke dekking,
J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn.,
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 Achlhoven 46a, leI. 01836-230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende belrouwbare verzekeraars

Geslaagd
Zaterdag 4 juni slaagde aan het Utrechts Conserva
torium voor het hoofdvak klarinet Wim de Bos, leer
ling van de Muziekschool Alblasserwaard eIlj Vij~hee

renlanden.
Hij werd hiervoor opgeleid door de heer J. v .d. Nent.
De begeleiding voor wat het theoretisch gedeelte ge
schiedde door de heer E. Nieland, directeur der school.

Koordirektie
Literatuur over het vak "koordirektie" is schaars. In
de Nederlandse taal bestond tot heden geen enkel up
to-date boek meer. Het zal velen plezier doen dat een
ervareni vakman als Eduard Nieland, directeur van de
Muziekschool Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en
o.a. docent bij de cursu&sen "koordirektie" van de Fe
deratie van Nederlandse Zangersbonden, een boek
heeft geschreven dat is afgestemd op de moderne di~

rektietechniek. Alleenal vanwege het vraagstuk ,,-slag
techniek" zal men dit boek willen hebben. Maar er is
me,er: de betrekkingen dirigent-koor, het sociale ele
me~t, de menselijke visie behorend bij de echte koor
leider.
Voorts oefeningen voor stemvorming en koorscholing.
Centraal IStaan echter de technische adviezen. Veel
muziekvoorbeelden met - soms zeer gedetailleerde 
direktiesuggesties maken het boek extra aantrekkelijk.

A. De techniek van het dirigeren
B. Voorbeelden uitde praktijk
C. Het zingen
D. De koorpraktijk in Nederland

ZWARE BROMFIETSEN

* Z'undapp - Kreidler -Jamaha
aile types uit VOORRAAD. leyerbaar!!!

Bent U van plan een DIEPVRIEZE~ aan te
schaffen, kom dan eens langs om te kiiken
naar de GROOTIE die U zoekt ESTA
KF 200 liter· KF 300 liter - HF 421 I'iter
HF 601 Uter TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

* Ook een GROTE KEUS DUBBELDEURS
KOELKASTEN, tegen ONGEKEND
LAGE PRIJZEN!!!

1 444,00
1 577,00

en Peugeot
yanaf I 1032,50

SNORFIETSEN, uit yoorraad leyerbaar!!!

Zoekt U een fiets groot of klein
GAZELLE
UNION yanaf 1299,00
BATAVUS

Grote coUectie RACEFIETSEN
5 yersnelling PEUGEOT yanaf
10 yersnelling BATAVUS yanaf

DAMES· BROMFIETSEN
Sparta - 'Batayus - Puch

Aaksterveld AMEIDE Telefoon 01836·271

N.PEK&ZN.
MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE-TELEFOON 01836-271
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I Koop nu extra voordelig I
! in de seizoen-opruiming i
a§
j e
~ Zomerschoenen nu voor·· zeer lage prijzen ~.
i g
= Ook in huishoudelijke artikelen i
i veel extra koopjes i
~ .j
i Op niet-afgeprijsde artikelen korting (uitgezonderd ta- c
i 5
~ baksartikelen en enkele merkartikelen) §
! 9

I Fa. H. VERHOEF I
! Benedendamsestraat, telefoon 01836-251, Ameide i
~IIIIIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIOlllllliIllIlOIllIllIlIlIlOIlIllIlIllIlOIllIlIllIlIlDIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIID1I1111111111011ll11ll1l1l01l1ll1l1ll1l01ll1l1ll1l1l01ll1l1l1ll1l0lllillllllll01ll1l1l1l1ll 01l1l1l1ll1ll01ll1l1l1ll1l01l1l!

Wij leveren U

TUINGROND - SLAKKEN.voor erfverharding

FIRMA J. VAN ZESSEN* Handel en Transport van Zand en Grint
Telefoon 01837 -1226 MEERKERK

Electro-technlsch· Installatlebureau

D. v. d. Wllngaard

Voor aanh~g en vernieuwing van Uw,

* ELECTRISCHE INSTALlATIE

Paramasiebaan 2 - Tel. 01836-458 - Ameide

DONDERDAG 14 JULI 'BEGINT

OM 9 UUR ONZE

• •oprulmlng
MET ZEER VEEL

koopjes

Zie onze etalages

A. J. StrayerS b.v.

Opruiming
van

boeken
vindt U

bij
~CREZEE
AMEIOE DAM 6 TELUOO'~ (O\(lJD) n'-l

TANKT BIJ VAN ZESSEN
DE WITTE POMP BLIJFT GOEDKOPER

P. C. VAN ZESSEN

ADVERTEER IN DE ..WEGWIJZER"!!
LEXMOND

TEL. 03474 - 430

Dorpsstraat 72
LEXMOND

gratis
een
sticker

en nag
veel meer

koopjes
tegen
unieke

prijsies I



Wie rekent, reltent "'Op.. ~~

8CREZEE B.\I.

MVBICitizen SR I
• technisch-wetenschappelijke zak

rekenmachine
• kapaciteit 8 cijfers of

5 cijfers + 2 voor exponenten
• uniek systeem met snel verwissel

bare kassettes: 1 kassette met
oplaadbare batterijen en :J voor
gewone batterijen

• adaptoraansluiting
• direkt bereikbaar geheugen
• drijvende komma tot 7 decimalen

prijs slechtst eo.-·
(inc!. BTW)

mel volledige garanlie

We hebben ook

ZAKREKENMACHINES
die in Uw overhemd passen, voor gebruik
thuis - op school - of zakeliik gebruik.

Reeds vanat 3&.-
(incl. BTW)

We ziin dealer van

Sharpelectronische
rekenmachinls
prilzen vanat 42&.-

, (excl. BTW)

bophon.
eenrake

invexerinq.

• 40 funkfies
technisdhefunkties:
sin x, cos x, tan x, sin- 1 , cos- 1 ,

tan- 1 , eX, 10", LN, LOG, 1/x,
yX,y ,x2, +/-,x! ,1r,X~M,

X ~ V, L+, EXP
transformatie van koordinaten
Statistische funkties:
gemiddelden, standaarddeviatie
kans- en fakulteitsberekenigen

• dubbele haakjes
• exponentiiHe of gewone notatie

~offerschrijfmachlnes

vanaI159.-
(incl. BTW)

Kom zelf eens fijn rondneuzen in onze ge
zellig~ zaak. U bent van harte welkom ! !

IC·~:-':-·,c.',' CREZEE
I <

-,.' /'

AMEIDE: [lAM 6 lEi ETUCi~j (018%) 229

15OPHON75
Dit is een eenvoudig te bedienen
toestel met ingebouwde registra
tiemogelijkheid. De inspreektijd
van de meldtekst en de re
gistratietijd zijn variabel binnen
de opnamecapaciteit van 1
minuut. Tijdens.het opnemen
van gesprekkeri kan worden mee
geluisterd. De bandwordt afge-

'" .} luisterd d.m.v. de hoorn M ver-
rrrrrrrrrmrrfn" sterkt.
HET INSPREKEN, CONTROLEREN EN VERWISSELEN VAN
DE MELDTEKST GESCHI EDT D.MV. DE 1ELEFOONHOORN
AAN DE ISOPHON. .


