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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZe:,E, AMEIDE
VEERnENDE JAARGANG NO.3
MEl 1978

Verschljnt maandelijks

"W egwijze r-bokaal"
Inzet van groots Voetbaltournooi
Door Pieter A. Kerkwijk.

'~

Ook zij strijden om de "Wegw'ijzer-bokaal"
AMEIDE-De datum van de strijd om de
"Wegwijzer-bokaal" komt met rasse schreden
naderbij. Nog enkele weken en dan zal op
dinsdag 9 mei de bal worden afgetrapt op het
sportcomplex 't Hoog te Meerkerk. Acht Ie
elftallen van klubs uit de regio zullen hun beste
beentje voorzetten om de nu al felbegeerde
"Wegwijzer-bokaal" in de wacht zien te slepen.
Zoals al eerder bekend gemaakt in de Wegwijzer zullen de voorronden gespeeld worden
op 9, 11, 16, 18,23 en 25 meL De aanvang van de
wedstrijden is vastgesteld op 19.00 uur. De
organisatie en de deelnemende klubs verwachten veel publiek mede omdat de toegang
gratis is bij de wedstrijden in de voorronden. In
de vorige Wegwijzer hebben we uitgebreid de
gastheren Meerkerk in het zonnetje gezet. In
deze uitgave willen wij u andere deelnemende
klubs voorstellen. De deelnemende klubs
rekenen er op dat u in grote getale komt
aanmoedigen!
.

H.S.S.C. '61 hoopt op promotie
Achter de initialen H.S.S.C. '61 gaat de naam
schuil van een aktieve voetbalklub in Hei-en
Boeicop. De volledige naam is "Hei en Boeicop,
Schoonrewoerd Sport Combinatie '61". Een
hele mond vol! De voetbalklub speelt in de 2e
klasse van de zaterdagcompetitie afdeling
Dordrecht. Momenteel heeft men zich genesteld op de 4e plaats met 5 pnt achterstand op
de Lekvogels. Aangezien er in deze 2 klubs
promoveren heeft men in Hei en Boeicop nog
niet de hoop verloren. H.S.S.C. '61 heeft
momenteel 248 leden, terwijl' de klub 7
senioren-, 3 junioren- en 3 pupillen-elftallen
telt. Oh ja, dan is er ook nog dames-elftal. Dit
elftal is 7 jaar geleden opgericht en speelt in
competitieverband afdeling Dordrecht. Het
blijkt dat de dames niet zo warm meer lopen
om een balletje te trappen, want het elftal is
net op de been te houden. Het zal duidelijk zijn
dat de voetbalklub in 1961 is opgericht. Voor dat
jaar was er op sportgebied in Hei en Boeicop en
Schoonrewoerd weinig - om niet te spreken
van niets - te beleven. Men is met 35 leden
gestart, hetgeen verplicht is gesteld door de
KNVB. Toen de bal ging rollen voetbalde men
op het terrein waar nu de F. H. v. Hallstraat
zich bevindt. Dat was me daar een toestand,
Ret erie doel bleek een meter hoger te zijn
dan het andere. Daarnaast beschikte men in
Hei 'en Boeicop over een houten keet waarin 2
kleedgelegenheden en een soort verkooploket
waren onder gebracht. Men heeft er 3 jaar
gevoetbald. Toen is men in maart '65 verhuisd
naar een terrein achter de v. Zuylenstraat. Pas

in 1967 heeftmen het voetbalveld achter de F.
terdagcompetitie afdeling Dordrecht. De klub
H. v. Hallstraat in gebruikgenomen. Ook daar
staat daarin op de 3e plaats met 3 pnt
startte men weer met een veld, terwijl men er
achterstand op Lekvogels, maar aangezien de
nu 2 tot zijn beschikking heeft. Op 29 december
competitie nog weI even duurt - ons gesprek
1969 opende H.S.S.C. '61 een nieuw klubgemet wedstrijdsekretaris Hans Kortleve yond
bouw. Het huidige mode.rne klubgebouw is op 5 eind maart plaats - is er nog weI het e.e.a.
mei 1977 geopend. De aannemingskosten lagen
mogelijk. V.V.A.C. telt op dit moment 250
boven de 3 ton, dus riiet kinderachtig! Het leden, terwijl de klub 7 senioren-, 4 juniorenhalfverharde trainingsveld is voorzien van 4 en 4 pupillen-elftallen in "de wei" kan brengen.
lichtmasten. Deze laatste zijn zo opgesteld en
Voor 1960 was er op sportgebied in o.a.
gekonstrueerd dat men eventueel een lichtMolenaarsgraaf en Brandwijk weinig of niets
'wedstrijd kan spelen. De installatie voldoet in
te beleven. Toen de klub werd opgericht
iedergeval aan de gestelde eisen.
speelde drie-kwart van de leden in Noordeloos
H.S.S.C. '61 startte in de zomercompetitie van
en enkele bij de voetbalvereniging Oud-Alblas.
afdeling Dordrecht. Het zou de start zijn van
Men beschikt bij V. V.A.C. over 2 v~lden en een
een aantal suksesrijke jaren. September 1963
mooi klubgebouw. Trainer is C. Versluis uit
promoveerde de klub naar de 3e klasse. Men
Dordrecht, oud-speler van de eredivisie-klub
bereikte ~~t resultaat ongeslagen met 32 pnt uit
Sparta uit Rotterdam. In de tijd van Jan van
16 wedstnJd.en en 111 voor en 13 doelpunten te- ~ Beveren was Versluis 2e keeper bij deze klub.
gen. In 1966Isdev?etbalkl~buitHeienBoeicop' Men is bij V.V.A.C. gestart met 2 elftallen op
naar de 2e klasse gepromoveerd. Twee jaar een weiland nabij "De put". De leden hebben
later ging men over naar de Ie klasse. En de
met vereende krachten van dit weiland
koek was nog niet op, want in 1970voetbalde
getracht een enigzins bespeelbaar veld te
men zich in de 4e klasse van de zi:lterdagmaken. Dat stuk weiland lag aan de Oostkant
competitie. het jaar daarop kwamen de eerste
van de camping. De enige klubakkomodatie in
verschijnselen van voetbalmoeheid, want toen
die tijd hestond uit een houten keet zonder een
ging het bergafwaarts met de prestaties. De
douche-gelegenheid. Men kon zich verfrissen
prestatiesvan het dameselftal zijn niet om er
in "De Put" of thuis. In 1973 heeft V.V.A.C. het
over naar huis te schrijven. Of de klub nog
nieuwe terrein in gebruik genomen. In' dat
wensen heeft? Natuurlijk blijken die er te zijn,
zelfde jaar is officeel hetnieuwe klubgebouw
maar deze liggen op het sportieve vlak. Men
geopend, waaraan de leden het nodige zelf
heeft namelijk lof over de akkommodatie
hebben gedaan. Het trainingsveld beschikt
waarover men momenteel beschikt. Men is erg
over een verlichting. De klub is gestart in de 4e
te spreken over de inzet van de beide
klasse van de zomercompetitie afdeling Goringemeenten. Daarnaast is het ledental nog
chern. Vanaf 1961 tot 1963 speelde men in de 4e
steeds groeiend. De voetbalklub blijkt een vrij
klflsse afdeling Dordrecht.In 1963 promoveerde
aktieve supportersvereniging te hebben. Deze
de klub aan "De Put" naar de 3e klasse. Vanaf
verzorgt allerlei aktiviteiten in de kantine,
1965 tot 1970 gaf V.V.A.C. partij in de 2e klasse
zoals in het stille seizoen. De vooq:itter is Dirk van de : zaterdagcompetitie. De 3 jaar daarop
maar iedereeen noemt hem Kees - Verkerk en
volgend had men de, eer om in de Ie klasse te
algemeen sekretaris is Bas de Leeuw. De klub
mogen spelen. In het seizoen 1973/74 miste men
heeft pas een nieuwe trainer in de persoon van
de aansluiting bij de hObfdklasse. Weer e,en jaar
Nico v. Kley uit Asperen aangetrokken. WiJlem
daarop - we schrijven 1975 - gegrade~rd.
Camu, gaat H.S.S.C. '61 verlaten. Willem heeft
V.V.A.C. naar de 2e klasse van de zaterdagde klub uit Hei en Boeicop 3 jaar onder zijn
competitie afdeling Dordrecht.
hoede gehad. H.S.S.C. '61 zal het oj. ver De voetbalklub geeft een klubblad uit in
schoppen in de voorronden voor de "Weg- samenwerking met de tennis-,turn- en
wijzer-bokaal".
basketbalvereniging ter plaatse. Natuurlijk
hebbe,n ze bij V.V.A.C. ook weI enige wensen.
Allere~rst wil men zo spoedig mogelijk uit de 2e
V.V.A.C. volop in de running
klasse:~~~n te promoveren. Een halfverhard
De 3e klub die van zich zal doen laten spreken is training~'V'~ld zou ook weI welkom zijn en
V.V.A.C., of te weI "Voetbalvereniging Alblas- daarnaastkijkt men verlangend uit naar een
serwaard Centrum". Deze klub die 20oktober lichtinstallatie, opdat er dan ook lichtwed1960 is opgericht voetbalt nabij de camping "De strijden gespeeld kunnen worden aan "De
Put" langs de provincialeweg Meerkerk/Pa- Put". Mis~chien dat de goede sarnenwerking
pendrecht. V.V.A.C. speelt momenteel zijn
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partijtje mee in de 2e klass'e van de za-

met de gemeenten het e.e.a. kan bewerkis gestart met

.stellig~n._~o~igjaarseptember

de uitbreiding van fiet klubgebouw, die
momenteel al is voltooid. Daardoor kon de
tennisvereniging een eigen onderkomen krijgen. V.V.A.C. draait op de gemeenten Goudriaan, Ottoland, Brandwijk, Molenaarsgraaf,
Bleskensgraaf en Wijngaarden. Dit jaar heeft
de klub voor het eerst van de gemeente
Bleskensgraaf subsidie ontvangen, groot
.
f 300,-. De andere gemeenten tellen per jaar
f 500,- neer.
Ais er niet ge'voetbald wordt probeert men te
trainen. Is dat niet mogelijk dan wijkt men uit
naar het Lingebos, Wantijpark in Dordrecht of
een zaal. Het klubgebouw en velden liggen
eigenlijk wat te ver uit de bewoonde omgeving,
hetgeen al tot diverse inbraken heeft geleid.
V.V.A.C. wekt de indruk van een gezonde
vereniging, die het best zal doen tijdens het
tournooi om de "Wegwijzer-bokaal".

Stedoco voetbalt voor haar plezier.
Sinds 15 april ,1946 voetbalt $tedoco in
Hoornaar. De klub zal ook present zijn bij de
wedstrijd om de "Wegwijzer-bokaal". We
krijgen eenjofele indruk van Stedoco als we op
een zaterdagmiddag dat de klub thuis speelt
een gesprek hebben met de kwieke voorzitter
D. Baron en wedstrijdsekretaris Dick Brandwijk. Het gesprek wordt regelniatig onderbroken door een kreet van Baron, want met een
oor voIgt hij ons gesprek' en met beide ogen
voIgt hij ·uit de kantine de match. Stedoco telt
momenteel 650 leden. Zes senioren-, 4 junioren- en 5 pupillenelftallen zetten hun beste
beentje voor. En ja....dan komt er ook nog
regelmatig een dameselftal in de wei op het
sportcomplex Groeneweg. De naam Stedoco
staat voor "Sterk Door Combinatie" en telt
leden uit de gemeenten Hoornaar en Hoogbl"okland. Voorzitter Baron vertelt dat men gepoogd
heeft ook Noordeloos onder te brengen bij
Stedoco, maar daarin is men niet geslaagd,
Stedoco voetbalt momenteel in de Ie klasse
zaterdagcompetitie van de afdeling Dordrecht.
Zit in de middenmoot en heeft een vrij jong
elftal. Stedoco voetbalt al enige jaren in de Ie
klasse, want enkele jaren geleden miste men de
aansluiting bij de hoofdklasse.

De klub uit Hoornaar startte in 1947 in de 4e
klasse amateurs van de KNVB. Tijdens het
seiioen 1952/53 is men teruggekeerd in de
afdeling Dordrecht. Stedoco wordt thans
getraind door de Dordtenaar Wim v.d. Starre.
Sinds de oprichting van de klub is de
gemeentesekretaris (Baron) vciorzltter. Een
fervent voetballiefhebber! Maar in 1933 was hij
reeds bestuurslid van de voetbalklub Hoornaar. Hij zegtals voorzitter een regiment
trainers versleten te hebben. Men beschikt op
het sportcomplex over drie velden en een
oefenhoek. De laatste is voorzien van verlichting en zou eigenlijk een opknapbeurt
moeten krijgen. Ook bij Stedoco is het
dameselftal moeilij k op de been te houden.

En natuurlijk hoopt men weer spoedig naar de
KNVB te promoveren. Baron en Brandwijk
prijzen de samenwerking met de gemeenten.
Vorig jaar heeft Stedoco het 3e veld in gebruik
genomen en is de parkeerplaats uitgebreid. De
huidige kleedakkomodatie en kantine nam
men in 1968 in gebruik en is een schuldvrij bezit
van de klub. Ais er niet gevoetbald wordt is er
altijd weI iets te doeri in de kantine. Rook
Buizert is leider van het Ie elftal en Anton de
Koning is leider bij de pupillen. Martinus
Boogaard is niet aIleen penningmeester maar
runt ook nog de kantine. Een kantine waarin
men 10-tallen bekers kan aanschouwen.
Stedoco organiseert dit jaar voor de 7e keer het
. tournooi om de Alblasserwaard-cup. Dit jaar
zullen 12 zaterdagklubs aan de strijd deelnemen. Zij zelf is er nog niet in geslaagd om de
cup een keer te winnen. Misschien dat de klub
uit Hoornaar hoge ogen zal gooien naar de
"Wegwijzer-bokaal"?!?! Over eeh aantal weken zullen we iets meer weten over haar
kansen.

Arkelse Spo~tvereniging-isopgerieht 1 0 to er
1956. Roll' weet te vertellen dcit" men gestartis
met 40 leden, die men via een huis-aan-huisbezoek wist te werven. Momenteel heeft de
klub 312 leden, hetgeen betekent dat een 10deel van de bevolking van Arkellid is van de
Lekvogels zal het ver schoppen
voetbalklub. AS. V. draait thans met 7 seniDe gemeente Lexmond beschikt over een oren-, 5 junioren-, 1 dames- en 5 pupillenelf.
.
schitterend sportcomplex, "het Bosch" ge- tallen. .
naamd. Het sportcomplex is 16 augustus 1975 Het Ie elftal speelt in de hoofdklasse afdeling
officieel geopend door de Commissaris der Dordreeht en heeft zich momenteelop de 4e
Koninging in Zuid-Holland mr. Maarten plaats genesteld met een aehterstand van 13
Vrolijk. En op dat sportcomplex voetbalt punten op kampioen Meerkerk. De klub
Lekvogels. Een klub die schijnbaar vleugels voetbalt voor het 3e seizoen in de hoofdklasse.
Trainer is Jan de Jong uit Gorinchem. In
tegenstelling met de andere klubs draait het
dameselftal van A.S.V. leuk mee. De Voetbalklub uit Arkel startte in 1957 in de 3e klasse
afdeling Dordreeht.· Na·. een jaar voetballen
promoveerde men al naar de 2e klasse. In 1961
promoveerde A.S. V. naar de 4e klasse van de
zaterdagcompetitie KNVE.
Het seizoen 1974175leverde degradatie op naar
de afdeling Dordreeht. Zoals de zaken tijdens
ons gesprek er voorstonden kunnen Arkel,
Zuilichem en Strij en nog promoveren. Volgens
Roel Roll heeft Zuiliehein eehter de beste
papieren daarvoor.
AS.V. heeft haar domein aan de Parallelweg
aehter het station en sehakelstation van het
GEE. De klub kreeg toendertijd van de
heeft gekregen, want toen wij op bezoek gemeente Arkel aIle vrijheid om zelf de plaats
kwamen stond men op de Ie plaats in de 2e van de toekomstige velden te bepalen. Binnen
klasse zaterdagcompetitie van afdeling Dor- de kortste keren wist men een weiland om te
drecht, met 24 pnt uit 15 wedstrijden, Lekvogels toveren in een voetbalveld. Takkeribossen
telt 250 leden, die gezamenlijk 6 senioren-, 3 fungeerden als drainage en men kreeg toejunioren- en 4 pupillenelftallen op de been stemming om het te kleine veld te gebruiken.
brengen. De klub uit Lexmond beschikt over 2 De kleedgelegenheid bestond uit een direktievelden-waarvan een verlicht en waarop keet van 'het bedrijf Betondak. De overige
eventueel lichtwedstrijden gespeeld kunnen velden zijn onteigend door de Heidemij. AS.V.
worden-, een pupillenveld en een oefenveld beschikt momenteel over 3 velden en een
op de ijsbaan. Trainer is Hooghiemstra uit oefenveld. Het laatste is voorzien van verRaamsdonkveer. Lekvogels is gestart op "De, liehting. De zelfwerkzaamheid bij de klub is
Geer" met voetballen. Dat is ruim drie jaar zo . enorm, want zo heeft men niet aIleen het
gebleven. Men speelde toen in de 3e klasse van noodveld maar ook het eerste, eehte veld zelf
de zondagcompetitie van de afdeling Utrecht. aangelegd. Ook de eerste kleedgelegenheid en
Daarna kreeg men een "onderkomen" langs de kantine is door de leden zelf gebouwd. Arie van
rivier de Lek, waar nu het rekreatiegebied is. Lent senior blijkt er alles over te kunnen
Lekvogels beschikte daar maar over een veld. vertellen. Hij is de man van het onderhoud.
Het Ie kampioenschap werd door de klub in Toen wij bij de klub op bezoek kwamen troffen
1963 behaald, hetgeen gebeurde in de 3e klasse wij voorzitter'Piet de Joode druk doende aan
zaterdagcompetitie van de afdeling Utrecht. het toegangshek.
Vijf jaar later-in 1968- werd Lekvogels Bij A.S.V. kan men aantonen dat met
kampioen van de 2e klasse van dezelfde zelfwerkzaamheid veel teverdienen is. Zo had
afdeling. Drie jaar daarna volgde echter weer de Heidemij het eerste veld ontworpen en de
de degradatie naar de 3e klasse. In 1975 is men kosten begroot op f 46.000,-, maar door de inzet'
"verhuisd" naar afdeling Dordrecht. De heer van de leden konden de kosten verlaagd
C. Vlot is momenteel voorzitter, terwijl worden naar f 12.000,-. De gemeente Arkel
Herman de Bondt het sekretariaat voert. Bij heeft altijd zeer positief gereageerd op de
Lekvogels heeft men echter te veel te wensen, plannen van de klub. De huidige kantine en
hetgeen ook weer niet zo verwonderlijk is met bestuurskamer heeft men 10 jaar geleden ook
een dergelijke akkommodatie. Trouwens er weer geheel zelf gebouwd. Momenteel is men
komt hoogstwaarschijnlijk nog een veld bij en bezig met het realiseren van een nieuwe
wordt de kleedakkomodatie uitgebreid.Mens kleedgelegenheid. Natuurlijk heeft men bij
lief wat moet je nog meer! zo rond de A.S.V. een aantal toekomstplannen.
Pinksteren hoopt men bij de Lekvogels uitzicht Zo wil men binnen afzienbare' tijd o.a. de
te krijgen op promotie. Wij nu met z'n allen aan kantine uitbreiden, het oorspronkelijke gehet duimen voor deze klub uit Lexmond. Het . bouw verbouwen en dan denkt men t.Z.t. aan
meedoen van Lekvogels aan het to urnobi om de veldverliehting.' De klub heeft het onderhoud
"Wegwijzer-bokaal" maakt de zaak zeker van de velden in eigen beheer. .'
Het bezoekerstal varieert per wedstrijd. De
aantrekkelijker.
pupillen zitten van oktober tot maart in de
sporthal en nemen dan aan diverse tournooien
dee!. Bij afkeuringen worden in de kantine
Bij A.S.V. weet men van wanten
klaverjaswedstrijden georganiseerd en de
Roel Roll, ongeveer 20 jaar sekretaris, weet jeugd kan zieh dan uitleven bij een instuif..
bijna alles te vertellen van zijn klub Arkel, Diverse bedrijven sponseren de klub met
oftewel "Arkelse Sp·ortvereniging". Deze ge- tassen en shirts. In de zomermaanden speelt
boren Groninger - aanschouwde het eerste A.S. V. regelmatig mee in tournqoi~n. .De 2;.e
levenslieht in Veendam - heeft duidelijk zijn zomer is men dus ook present op het tournooi
• draai gevonden bij AS. V. Roel Roll was om de "Wegwijzer-bokaal". AS.V. houdt
l namelijk ook medeopriehter van de klub. De

momenteel een loterij t.b.v. de bouw vaneen
nieuwe kleedgelegenheid. Voorts geeft de klub
iedere week een mededelingenblad uit, dat
huis-aan-huis wordt bezorgd. A.S. V. zal er alles
aan doen om goed voor de dag te komen op het
'tournooi om de "Wegwijzer-bokaal"!

Ameide is niel uil 'I veld geslagen
De voetbalklub Ameide roeit met de riemen die
men momenteel heeft, maar de toekomst ziet er
voor de klub niet sle'cht uit. Sekretaris Eimert den
Hartog bliktmet enthousiasmenaar buiten, want

ondanks de minder prettige outillage hangt er bij
Ameide een aparte klubsfeer. Ameide - Algemene Sportvereniging Ameide - is opgericht
14 augustus 1945. Aanvankelijk waren bij de

komt

U

verenigingen de aktiviteiten voetbal, kotibal en
gymnastiek ondergebracht, maar de 2 laatste
sportenzijn doodgebloed.
Ameide telt momenteel ongeveer 250 leden en
zo'n dikke 100 donateurs. Zeven senioren-, 5
junioren- en 5 pupillen-elftallen moeten het met
z'n allen met een veld doen. De klub speelt met
het Ie elftal4e klasse zaterdagcompetitie KNVB.
Dit is het 2e seizoen in deze 4e klasse. De klub is
onder hoede van trainer H. van der Heiden uit
Nieuwegein. Vanaf de oprichting voetbalt men
op de Koekoekswaard. het is momenteel echt
nog weI behelpen met een veld en een zeer
slechte trainingsakkommodatie. De laatste is
echter weI van verlichting voorzien. Ameide
heeft ooit nog in de 3e klasse van de
zaterdagcompetitie KNVB gevoetbald. Het zal
de lezer niet verwonderen dat gesteld moet
worden dat het veld overbespeeld wordt.
Gelukkig heeft het veld een natuurlijke drainage.
Vorig jaar heeft men een houten, bestuurskamer
geplaatst.
.'
Een jaar of 15 geleden hebben de leden zelf een
kantine en kleedgelegenheid gebouwd. De
wensen van de klub zullen weI bekend zijn.
Een nieuw complex met moderne akkommodatie zit er echter aan te komen. Vandaar dan
ook dat de klub al2V2 jaar een akkommodatiefonds kent, waarin momenteel een bedrag
zit van f 45.000,-.
De opbrengst van de toegangsprijzen bij de
finale wedstrijden voor de "Wegwijzer-bokaal" zullen in dit fonds worden gestort.
Vandaar dan ook dat de organisatoren hope~

dat men in grote ~etale naar Meerkerk zal
komen!
'
Het lijkt ons overbodig te vermelden dat de
klub ongeveer 18 jaar bezig is om een betere
akkommodatie te verkrijgen. De gymnastiektak is in 1964 opgedoekt. Zoals men zal weten
speelt de klub langs de Lek. Het gevolg is dat
vele ballen in deze rivier verdwijnen. Men gaat
zelfs regelmatig over Schoonhdven naarde
overkant om de ballen uit de Lek te vissen.
Omdat men vlak langs de Lek voetbalt is het
veelal een frisse bedoening. Een ander probleem is dat de jeugdige spelers over de niet
altijd ongevaarlijke Lekdijk moeten pm bij het
veld te komen. Volgens Eimert den Hartog
ontplooit de vereniging allerlei aktiviteiten om
zichzelf zoveel als mogelijk te kunnen bedruipen. De organisatie daarvan is in handen van
een aktiviteitenkommissie. De kantine heeft
men in eigen beheer. Over publieke belangstelling heeft men niet te klagen. Een probleem
is dat de klub niet rechtstreeks telefonisch is te
bereiken. Maarrr...over een paar jaar kan aIle
ellende achter de rug zijn!

Noordeloos doel ook mee.
De voetbalklub Noordeloos is de achtste en
laatste deelnemer aan het tournooi om de
"Wegwijzer-bokaal". Hetbestuur van de klub
heeft te kennen gegeven geen behoefte te
bebben aan wat publiciteit. Wij kunnen haar
opvatting aIleen maar respekteren, maar
evengoed wensen wij Noordeloos veel sukses
op het tournooi.

ook ons programma motormaaiers eens bezichtigen.

S

mJ Husqvarna mJ
Voldoen aan aile eisen
als U prijs en prestatie
tegen elkaar afweegt.
De BS-serie met de befaamde
super lo-tone
Briggs & Stratton motoren
keuze uit 5 modellen waarvan
2 nieuwe met voorwielaandrijving,
reeds beneden de duizend gulden.
De MK500-serie met de Husqvarna
2-takt motor en voorwielaandrijving
en keuze uit drie modellen.

ONCORD

Zwaremaaiers, Iicht in gewicht, redelijk in prijs.
Met elektromotoren of benzinemotoren. Voor
'n 600 Wattelektromaaier betaald U f 399,00
met op aile elektromotoren maar liefst drie jaar
garantie. Bijna aile machines met een maaikast
van roestvrijgietaluminium.

Husqvama
uitZweden

Handmaaiers vanaf f 60,00
Elektromaaiersvanaf f 136,50
Benzinemaaiers vanaf
f 599,00 tot .f 1334,00.

~"."......",

SMEDER/J - VERWARMING.........,,-f-.

Fa. C~ 'tlAM

Bazeldijk 19- Tel. 01837 -1810 - Meerkerk

Wie weet er beter dan U wat MOEDER
voor Moederdag wilt
1

Wij zeker niet!
Voor aile arfike'len op ELECTRISCH GEQIED
zult U' bijons in ieder geval $Iagen!

•

J. W. VAN PUTTENSTRAAT 73

Oat weten wij wei zeker.

TELEFOON 01836-1232, b:g.g. 1614

OPEN

HUIS

HAKKESTEEGT
','," ,

Ter gelegenheid van de opening van onzeshowroom
houden wij open huis.
Uw bezoek op vrijdag 12 mei van 19.00 tot 22.00 uur of
zaterdag 13 mei van 10.00 tot 16.00 uur, zal door ons
zeer gewaardeerd worden.
M. Hakkesteegt
Jaap
Teus
Martie

Automobielbedrijf
Firma

M. Hakkesteegt en In.
Toistraat 31 - Meerkerk - Tel. 01837-1250

Voor een
lekkere hap
of
heerlijk ijs
CAFETARIA

ceDE H·AL TE~~
Tolstraat 6
Meerkerk - Tel. 01837-1414

Blom's juweliers afdeling
geeft:
50,- korting

op aile
gouden damesringen.
Leuke moderne horloges
van 85,~ voor 65,-

zilveren slavenbanden
van 45,- voor 35,'!"

Er

zijn nieuwe oorbellen
binnen
Nieuwe modellen Ronson
aanstekers.
, Vi: ~ ,

'

-l~'i'·
,
f) .'~' ill"

De nieuwe nwde kent vele gezichten en daar is het
romantische er een van.
Mooie mode voor de jonge vrouw, zwierig en wijd in verfijnde
kleurenkombinaties, lieve bloemetjesstoffen, luchtige batist en
prachtig kant; nwde met een zucht van de lente, frele en teer.
In de van toor fashion kollektie gepresenteerd in bijv.
de wijdvallende nieuwe blouses (f 69.-), verfijnde japon met
nwdieuze strikceintuur (f 165.-), sportief pakje met
touwceintuur (f 199.-), streepjeshemd (f79.-)
en vest (f 59.-) van opa,
'
sportieve blazer (f 129.-), katoenen pantalon met bandplooien
(f 79,-) en de wijde zwierige katoenen rok bedrukt met
tropische bloemen (f 95.-).
De romantie.k vindt uin de sublieme van toor fashion kollektie
temidden van een totaal nieuwe mode in vele stijlen,
kleuren en modellen.
Breng een bezoek aan deze verfijnde kollektie en ervaar dat
bij van toor fashion excellente mode en modebewuste
vrouwen elkaar treffen.

van tOOT' fashion
AMEIOE. NIEUWEGEIN· VIANEN· WERKENOAM· GORINCHEM (PIAZZA CENTRE/ARKELSTATE)

Te Koop
1 Opel Record diesel4 D. automaat
1 Toyota Corolla 30
1976
1 Toyota Berlina de luxe
1976
1 Peugeot 204
'.' . 1976
1 Toyota 1200
1976
1 Toyota Carina 1600 de luxe
1976
1 Opel Ascona 16N
"
1976
1 Opel Kadett Speciaal
1975
1 Peugeot 404
1973
1 Ford Taunus 1300
1972

Fa. Gebr. van Tuyl
ZOUWENDljK 125 - TEL. 01837-1412
, MEERKERK
SHOWROOM:
Toistraat 19 - Meerkerk - Tel. 1682
Tevens met spoed gevraagd

1e OF 2eMONTEUR
voor personen wag ens

Voordellge geschenken voor moederdag
ESTA DIEPVRIEZERS

DRAAGBARE T.V.
200 liter voor

535,-

300 liter voor

599,-

ESTA DIEPVRIEZERS

Iichtnet en ac:cu NU

Tevens een
GROTE KEUS IN RIJWIELEN

ERRES WASAUTOMAAT
RSW 406/87 NU

889,-

ERRES SLEE STOFZUIGER
600 w;att NU

149,50

*
*

599,-

PHILIPS SCHEERAPPARATENmet tondeuze
3 kops van 144,- NU 115,50

vanaf

259,50

lEER GROTE KEUS .IN

ERRES DUBBEL-DEURS KOELKAST
225 literNU

299,-

T RIM FIE T- SEN
en

R ACEFI ETSEN

KINDERFIETSEN in aile maten enkleuren
Keuze uit 150 modellen

N.PEK&ZIII.
AAKSTERVELD<2

•

AMEIDE - TEL. 01836-1271

OPENING NIEUWE KAPSAlON DE WIT
Woensdag 17 mei a.s. zal mijn vader,
de heer C. de Wit, onze geheel
nieuwekapsalon, Molenstraat 5, te
Ameide openen.

Ter gelegenheid hiervan nodigen
wij U uit om donderdag 18 mei a.s.
tussen 20.00 en 22.00 uur onze
kapsalon te komen bezichtigen.
am aan de opening een feestelijk
accent te geven ontvangt U een
leuke attentie.

Het is vanzelfsprekend
dat U voor moederdag'&en

Illne laart
Of diverse andere
GEBAKSOORTEN
besteld bij

Bakkerij Van Dijk
Dorpsstraat 56
Lexmond

-

Tel. 03474 - 282

U WILT TaCH KWALITEIT GEVEN ! ! !

Wij wensen Uprettige Pinksterdagen
Voortaan zijn wij ook vrijdagavond
(koopavond)geopend van 19.00 tot
21.00 uur.
Heren dan is er ook voor U gelegenheid om op AFSPRAAK geknipt en
gef6hnd te worden.

Gymnastiekvereniging Olympus te Ameide
zeekt met speed een

LEIDSTER
veor de Kle':-!tergymnastiek

KapsalonG. J. H. de WIT
Molenstraat 5 '-

Telefoon 01836-1464

-

Ameide

Lesuren ep woensdagmiddag van 14.0015.45 uur
Inlichtingen bij Mevr. J. v. Laar, Liesveldweg 10,
Ameide

WASAUTOMATEN

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

EIGEN SERVICE·DIEHST
Zouwendijk 123

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

-"",,,,,:,,",

LANDBOUWMACHINES·
uit voorraad leverbaar en
tegen scherpe prijzen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V()()tal Uw VERZEKERINGEN enFINANCIERI.NGl:H. gaven wij U
graag -~it~raar~ zond~r enige verplichting- (lfferte enbetrouwbaar
advl~s. Desgewenst onrniddelijke dekking.
J.VAN DIEREN
JOH. HET LAM Johzn.
Gregoriuslaan 11. tel.. 03474-284

Landrollen
Landhekken

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Weid~lepen

Cyclomaaiers
Bandenwagens
KunstmeststrooierS(diverse merken)
Achterladers
Mengmestverspreiders
Mestverspreiders
Aanhangwagens
Lasapparaten
Stalen bulksilO's

Voor landbclliwrisico's en verzekeringen geiiligende betrouwbare verzekeraars

'MOEDERDAG 14 MEl
SPECIALE
MOEDERDAG
AANBIEDINGEN

Bano Conslrucliewerken

geldig tim 14 mei

Noordzijde 90 - NOORDELOOS
Telefoon 01838-1337.

Pracht velours BADHANDDOEK

50 x 100116,25
Hierbij GRATIS 1 fles Bad-.

Wat dacht U wat!!
Voor moeder een

schuim "Irene Pascal" Parijs

fLUISTERMAAIER

Op a'lIe nachthemden
5,00 korting
Op aile dusters

van

BLACK en DEKKER

7,50 korling

Huishoudtextiel

of zo'n handige

ACCA GRASSCHAAR
van A tcit Z gekJeEid bii Zwijnenburg

I~I.
ToIslraal17 - Meerkerk

heeft veel

TUINGEREEDSCHAP
diehet werke'n in de tuin
tot ~enfeest maken.
WAT DACHT U WAT
KOM EENS LANGS!

Achthoven 46a. tel. 01836-230

Natuurlijk
een fijne

taart
voor

moeder

Grote sartering Treffer Cinderella
enz.
Lakensets, gekleurd,gebloemd of
wit geborduurd.
Baddoeken - Keukendoeken Theedoeken -Washandjes
Tafellakens enz. enz.
Voor de vakantie of vrije tijd, volop keus in

TUINSTOELEN, LlGSTOELEN
PARASOLS,VOETENTAFELTJES,
SLAAPZ~KKEN

LlGSTOELLOPER

van

Bakkerij

Pellikaan

J. W. van Puttenstraat 31
Ameide
Tel. 01836-1379

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN
Arneide'" Fransestraat 15

OP 18, 19 EN 20 MEl A.S.
HOUDEN WIJ

EBRO-SH'8
Een unieke gelegenheid kennis te maken met aile
Ebro produkten

t.w. bestelwagens met 1000 tot 1700 kg. laadvermOgen
personen busjes met 9 zitplaatsen
vrachtwagens mett 500 tot 10.000 kg. laadvermogen
landbouwtractoren vanaf 47 pk

r

~~ Breng een van deze dagen een bezoek aan ons bedrijf en overtuig Uvan
doelmatigheid, gekoppeld aan economische prijzen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

EIMDEGROOiT B.V.
INDUSTRIEWEG 4

AMEIDE

TEL. 01836-1402

,

UIT GOED VOOR U • dan naar

.

Re6ttlrltl "MIRC(J"

De keuken is van's morgens 10.00
tot's avonds 23.30 uur geopend

l

I

ONZE SPECIALITEIT
BOEREN-OMELET en
BIEFSTUK VAN DE HAAS
met gebakken champignons met Stroganoff-saus.

I

Voor lekker wal eten, of gezellig wat drinken
trefpunt voor jong
en oud

jI

WAT VOQR' THUIS HALEN, DAN NAAR DE SNAKBAR
metzijn heerlijke SNACKS uit eigen keuken, b.v.
onze RUNDVLEESKROKETTEN met echt rundvlees
en stukje ham
Nieuw zijn:
MACARONIE-HAPJES, CORDON BLEU en niet te vergeten de KUIKEN-SCHNITSELS
ZOMERTIJD, MILKSHAKETIJD een heerlijke ijsdrank

Nu ook Poffertjes eten in Nieuwpoort, de echte ouderwetse Poffertjes met roomboter en poedersuiker..

MOEDERDAG - IJSTAARTENDAG
verwen MaEDER eens met zo'n heerlijke
SOFTIJSTAART met slagroom !
Ook voor Campina-IJstaarten het aangewez~n adres!

*

AANBIEDING
krat HEINEKEN BIER
1 kg vers VOORGEBAKKEN PATAT
10 koude FRIKANDELLEN

11,75
2,25
,.. 6,45

Dan 101 ziens bll EMMA en ..JAN
HOOFDSTRAAT 15

NIEUWPOORT

TELEFOON 01843 ~ 494

·Met Moederdag ZONNEN
IN EEN FIJNE STOEL
ONDER EEN
GEZELUGE PARASOL
IN EEN LEUKE BIKINI
OF MOOI ZWEMPAK
IN VERSCHILLENDE
PRIJZEN EN MODELLEN I

VAN DE RV LIST
NIEUWPOORT, Tel. 01843-248

MODES en INTERIEURVERZORGING
Erkend Luxaflexdealer

Winnaressen naar
Londen.

Nationaal
Katnpioellschap
K uil tjeknikker~n

Op 17 maart j.1. vertrok Nel Schippers met haar
vriendin Corrie Blok voor een 4 daags reisje
naar Londen.
Nel Schippers was namelijk de gelukkige
winnares van de gratis verloting van de v.v.
Ameide, die gehouden werd tijdens de bekende
Kerstdraaiavonden van de voetbalclub.
De vriendinnen kozen Londen uit voor een
geheel verzorgd weekend, waarvan ze moe
maar voldaan terugkeerden.
Hun commentaar: "Met de volgendedraaiavonden mag A.S.V.A. weer zoiets organiseren". En reken maar, dat A.S.V.A. weer zo'n
stuntzalleveren!!

Op vrijdag 4augustusa.s wordt in Noordeloos
opnieuw het nationale kampioenschap kuiltjeknikkeren georganiseerd. De titel wordt verdedigd door Wim van Genderen uit Noordeloos.
De wedstrijden worden's avonds gespeeld.

zig en ook aan de verzorging van de inwendige
mens wordt volop aandacht besteed. Volop verkrijgbaar tegenbi1lijke prijzen zijn gekoelde
dranken en diverse etenswaren. U ziet het, er is
voldoende te beleven in Uw naaste omgeving
. op2e Pinksterdag en U steunt tegelijk een
plaatselijke vereniging.

25 jaar Crezee

(J.M.)

Jaarmarkt.
Op zaterdag 5 augustus is in Noordeloos. de
jaarmarkt, die weer wordt gehouden aan
weerszijden van het oude· veenriviertje de
Noordeloos. De mark! is nagenoeg volgeboekt
waaruit blijkt dat de kooplieden graag in
Noordeloos zijn.
Als extra attractie dit jaar een rondgang-enkele
malen - van Pipo de Clown en Mamaloe,
bekend van de TV.

SPONSORSSTREEKDERBY
WEGWIJZERBOKAAL
Meelfabriek v.h. A. Kruyt - Aannemersbedrijf Woudenberg - Ondernemersvereniging Meerkerk - Timmerfabriek van
Es - Garage Hakkesteegt - N. Pek en Zn. Avento Caravans - Garage van Tuyl Garage de Groot - Rabobanken - Everiementenverzorging W. Bovenkerk - Assurantiekantoor den Hartog - Jb. Verhoeven b.v. - A.Z. - Assurantiekantoor de
Kruyk - Crezee Ameide b.v. en Restaurant Brughuis.

AUTOCROSS IN
AMEIDE

Nel Schippers (I) en Corrie Blok stappen in de bus, die hen
via een Hoovercraft naar Londen brengt.

Molenfietstocht
Alblasserwaard

.

Op zaterdag 20 mei wordt in de Alblasserwaard
de derde Molenfietstocht gehouden. De opbrengst is bestemd voor de Stichting tot
Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De organisatie is
in handen van de Sportvereniging Noordeloos.
De afstand van de tocht varieert van 40 tot 60
km.
Er kan op verscheidene plaatsen worden
gestart.De deelnemers krijgen een aandenken.
Het inschrijfgeld bedraal(t.f 3,50 _per persoon.

Ook dit jaar zorgt onze plaatselijke voetbalvereniging in samenwerking met de E.Z.H.A.C.O.
weer •voor een·· grandioos spektakel op. 2e
Pinksterdag op de Tienhovense Uiterwaarden.
Dan wordt het namelijk de lIe keer, dat de
oude IJsbaan verandert in een strijdtoneel van
stockcars en standaardwagens.
Waar vroeger de rondjes werden gedraaid op
de gladde ijzers, zijn het nu voor een middag de
brullendecrosswagens, die hun rondjes afleggen.
WeI twee uitersten, die elkaar daar treffen,
maar dat kan voor het publiek aIleen maar een
stimulans zijn om in grote getale naar de
IJsbaan te komen.
Zoals reeds gezegd, is de organisatie in
samenwerking met de v.v. Ameide en de
opbrengst is dan ook bestemd voor het
accomodatiefonds, hetzelfde doel, waaraan
de opbrengst ten goede komt van het WEGWIJZERTOURNOOI.
We hopen dan ook op een grote publieke
belangstelling. Parkeerruimte is volop aanwe-

'Zoals U allemaal nog wei zult weten,
was het echtpaar Crezee 2 april 25 jaar getrouwd.
Ook in de 25-jarigezaak werd dit niet vergeten.
Al ging het met de eieraktie goed fout.
Die aktie kon geen doorgang vinden, omdat
de heer Crezee met die eieren de kaas van andermans
brood at.
In plaats van eieren kreeg'elke klant daarom
10% korting op de te betalen som.
Voor ons was het daarmee echter niet uit.
We mochten mee uit eten met bruidegom en bruid ..
3e Paasdag, zo om een uur of half zeven.
moesten weons allemaalnaar Nieuwegein begevenc
Daar was een Steack-house, zOll1aar langs de weg,
maar wat hebben wedaarlekkergegeten zeg!
Eerst een glaasje eneen knabbeltje
en onder een gezellig babbeltje
was het al gauw een uur of negen
dat we het etentje voorgeschoteld kregen.
Over dat etentje valt weinig te zeggen.
Ret is 6nmogelijk.u uit te leggen
hoe gezellig, mooi, lekker en maagvullend het is
gewe~st.

...!

De aanblik aileen al waS eeriwaar fee st.
En tussen de gangen door, om even op adem te komen
heeft Jo Verheij in vogelvlucht de 25-echtjaren
doorgenomen.
Aan het eind van zijn relaas gaf Jo
het bruidspaar, mede namens ons, een mooi kado.
Aangekomen dames met rijk verzadigdeheren
mochten na een fijne avond huiswaards keren.
Vanaf deze plaats Mevrouw en Meneer Crezee
nogmaals dank voor dit bijzondere geslaagde personeelsdiner.
Ret personeel van de zaak
waar u altijd welkom bent.

MEERKERK
Opbrengst kollekte Hartstichting in Meerkerk was f 2737,30.

<'

windvaste -arm

ALTIJD WINDVAST,.~P% KOR.TING·
JALOEZIEEN. JALOEZIE GORDIJNEN. ROLGORDIJN, RAFELROLLOI
10% KORTING voor uw BUITENWERK

terras/glij -arm

GLANS- en ZIJDEGLANSLAKKEN, BEITSEN
HOUTVEREDELINGS- en TEERPRODUKTEN.
Aileen bij de
SCHILDERSSPECIAALZAAK
krijgt U kwaliteit en service!!!

telescoopveer -arm

ERKELENS-LANGERAK.
BEHANG - ZONWERING
BHOEKSEWEG 3 - AMEIDE

VERRAS MOEDER
MET MOEDERDAG
Het is dubbel feest, want
het is ook Pinksteren !
Korn eens gezellig rondneuzen in onze zaak,wanter zifriveelspecifi.eke
kado's voor MOEDER te zien
PRACHT SORTERING

FOTO - ALBUMS
SCHITTERENDE

BOEKENSTEUNEN - BALPENNEN - VULPENNEN
ROMANS - POCKETS ~ GRAMMOFOONPLATEN
MUSICASSETTES
BOEKEN van Rien Poortvliet
BOEKEN voor de tuin
Ach, kom zelf toch kijken !
Ubentaltijd welkom bij

SCHRIJFMACHINES

CREZEE AMEIDE BV
Dam 6, Arneide

Telefoon 01836-1229

Nu volop een-jarige planten zoals :

*

*

RESTAURANT

GERANIUMS, FLlJTIGE LlESJES
SALVIA'S, PETUNIA'S
AFRIKANEN, enz. enz.

,,'t <!E)ube 1!oetsbuis"

Graszoden f 3,25 per m2, enz.

2e Pinksterdag geopend I

Alles voor de tuin bij: TUINCENTRUM

c. SPEK
Kortenhoevedijk 5 - Lexmond - Tel. 03474-573
Geopend aile middagen en de gehele
zaterdag.

lONNEBRI,LLEN

Fransestraat 14
Ameide, Tel. 01836-1355

MOEDERDAG !! HEERLlJK NIETKOKEN
FANTASTISCHE SALADE blj CULINAIROFOXY
Vanaf 2 of meer personen.
EEN HUZAREN SALADE 5 soorten vleeswaren en div. zuren entomaat
EENRUSSISCHE EIEREN, 5 soorten .vis en div. zuren en tomaat
EEN HORS D'OEUVRE, 5soorten vleeswaren, 5 soorten vis
extra pSlinggerookte zalm en crab en diverse zuren en tomaat.

f 6,50
f 10,50
f 20,-

BESTELBON:
Naam : """"",,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,.,,.. Straat: ."""".".""".".""". ""."".""",,,,,.,.,,,,.,,,,,,,,,.,
Huzarensalade aant. pers.: """"""""""""""""""",,; Russ. eieren aant. pers.' '''''''''''''''''''''''''''''':':';''''''
Hors d'Oeuvre aant. per-s.: """."" """.""""""""""
TOT VRIJDAG 12 MEl
,
Beleefd aanbevolen Mia en Fox

BIJ

BLOM

VOOR DE JEUGO

gekocht kunnen binnen 4
dagen v()orzien worden van
nieuweglazen.
Tevensgratis ETUI bij aankoop van een

ZONNEBRIL.

SLIJTERIJ

,,'t jfortuin"

VLOTTE SPIJKERBROEKEN prima pasvorrn, aile matent
33,95
STREEPJESKIELEN, staand boordje 21,50
JONGENSJACKS 28,95
AZET·PAKJES metkorte broek, normale prijs 72,00,
,
NU 44,95
Tevens is de nieuwe TWEKA BADCOLLECTIE 1978'
binnen.

Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Ameide

MET VANDAAG DE MODE VOOR MORGEN
Fransestraat 7
Ameide

AANBI.EDINGEN YOOR DE
MAAND MEl

*

JONGE HENNEKES
van j.3;95'"' voor 11,95
VIEUX DUJARDIN BLAUW
van J.3;9O voor 12,95
BESSENGENEVER COEBERGH
van j.2,.95""voor 11,80
KRATZ ADVOKAAT
van ...A65'" voor
4,95
CITROEN BRANDEWIJN
HOOGHOUDT
9,90
van jD,96" voor
ROSE D'ANJOU
van ~voor
3,95
3 flessen voar 10,95
SANDEMAN SHERRY van -A36" voor
7,70
L1EBFRAU MILCH
van~voor
4,95
bij 12 flessen een 13de fles
gratis, van een ander merk!! !
BALLANTINE WHISKY
van~ voor 14,95
BOOTZ LIKEUREN (aile smaken)
van .1O;5O""voor
9,50
HEINEKEN PILS, PIJPJES

*

per krat van jA,85"" voor
afgehaald bij de slijterij.

STREEFKERK

11,95

Na 12 mei ligt in onze slijterij weer een
wijnbrief,die Uinformatie geeftover2 Rode,
1 witte wijn en een recept voor kip.Speciaal
voor de zomer, om '5 avondS van te genieten,
voor barbecue en fondue.

WIJ HEBBEN NIET ZOVEEL VOOR MOEDERDAG
Maar als U. toch overweegt om

ZONWERING
te kopen, is ens idee: "zet moeder deze keer eens niet
in het zonnetje, maar in de schaduw met een ZONNESCHERM van

"DE VAKMAN"
Doe-Het-Zelf

Zouwendijk26
Meerkerk
Tel. 01827 - 1405 en 1662.

VAKANTtE
in de

ELlAS

Van particulier te huur vakantiewoning
in Elzasser bouwstijl.
Zwembad en tennisbaan. Volop gelegenheid tot wandelen en tochtjes
maken.
Nog vrij: 2e helft juni en na augustus.
laag-seizoen prijzen.
Informatie: 01846-4028, b.g.g. 01858-6001

Avento
Caravans
EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT, afm. 2.95 tot 5.10 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

Voor moeder Op moederdag
VoJop keus uit

luxe dozen· chocolaterie
dozen voor diabetici
en onze alom bekende fiine
gebaksoorten en taarten

Banketbakkerij

J.

Fr'ansestraat 1
De warme bakker

VAN DELSEN
-

Ameide

Leuke

MOEDERDAGGESCHENKEN
op het gebied van

HUISHOUDElIJKE

Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUWen BAGAGEWAGENS

en

ELECTRISCHE ARTIKELEN
Een nieuwe Lente - een nieuw model.

Prachtige sportieve

FIETSEN
K~ompen v.a.
Laarsen v.a.
Zweedse m. v.a.
Werkschoenen v.a.
Gymschoenen v.a.
Leren muil v.a.
Clox sandalets v.a.

9,00
7,00
30,95
30,95
11,95
24,00
35,95

'

.

DORPSSTRAAT 46
LEXMOND

•

..
_._-~

TEL. 415

14 MEl MOEDERDAG
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ANT. LIEFHEBBER

Maak er geen probleem van, wat U
haar zal geven.
Een bloemetje maakt altijd blij
Wij hebben ze in een bonte rij.
Ais U op tijd besteld, wordt U niet
teleurgesteld.

Jan Hartog Azn.
Weverwijk 11 - Meerkerk - Tel. 01837-2157.

BLOEMENMAGAZIJN MARJA
VERVEER - v. Puttestraat 2 - Tel. 1356

Stratenmakersbedrijl

•

Broekseweg 73

-

AAR

Tel. 01836·850

-

Amelde

&\

\)~

Vraag vrijblijvend offerte

Waarom naar de stad

ELECTRONISHE
ZAKREKENMACHINES

voor aile richtingen van onderwijs!

met tijdaanduiding;rnetlJllekker; met
datum- en dagaanduiding, met stopwatch op 1/10 sec.ni:tuWkeurig.
En het mooie hiervan ishij rekent nog
ook.

SNELLE LEVERING - ZELFDE PRIJZEH

prijs slechts, 1'4'7,50

Gaarne leve.ren wij jullie

SCHOOLBOEKEN

CAMERAAANBIEDING
AGFA MATIC 2008,146,90 nu 119,50
AGFA MATIC 2008 tel.e,179,90
nu 149,90
AGFA OPTIMA 5000, 370,50
nu 296,50
AGFA OPTIMA 6000 409,90
nu 325,00
OPTIMA 535 electronic, 298,nu 249,00
OPTIMA 1035 electronic 349,nu 299,00
Agfa films, scherpe prijzen

3 Super 8 films,slechts 42,·
3 CT-18 36 opnamen slechts 45,.

TOT PINKSTEREN
MINIPOSTER
30 x 40 em, in kleuren'
voor een mini-prijsje

10,50

Zojuist verschenen

KONSALIK OMNIBUS
DE DUIVELSE GODIN
VLAMMEN in de NACHT

32,50
.

ADLER TIPPA

KOFFERSCHRIJFMACH1NE
318,- voor

270,·

......,'

'.

ZOLANG VOORRADIG '.

SCHOUERENSTOEL
5 jaar/ga.rantie,.!TletpzlJI/enkWielen
nu

125,-

CREZEE AMEfDIli.BV
Dam 6, Ameide

Telefoon 01836-1229
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Voor
Moederdaggeschenken

Juwelier Rikkoert
Reeds generaties voor goede Service van
uw Uurwerken en Sieraden.
Haven 1 + 5 - Schoonhoven Tel. 01823-2651

Voorstraat 6

Assurantle en Adviesbureau Den

•

Lid N.V.A.

I~.

Voor

~~~l~~~ Fa Fa.H.Verhoef

Kantorendie lid zijn
van de N.V.A. zorgen
voor Uw zekerheid.

Moederdaggeschenken

*

*

Woningkredieten
Persoonlijke leningen
Hypotheken

LUXE· en
HUISHOUDELlJKE ARTIKELEN

Benedendamsestraat 5 -Tel. 01836-1251 - Ameide

•••••••
•••••••
••
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SCHOENEN

Het is maar dat U het weet
wij hebben vele

Moederdaggeschenken
Tuinstoel met bijpassende parasol

T shirts, Nachtkleding
en natuurlijk de nieuwste
kleuren

Wij verbouwen de zaak, maar de
verkoop gaat gewoon door.

Jovanda panties
Gero zilmeta • Zilduro
en Zilv.ium en nog vele

De reparaties iedereweek klaar.
Onze prijzen blijven laag.
Grotecollectie goudenen zilveren
sieraden.
Wandklokken - Keukenklokken
Wekkers op batterij ofzonder,
Barometers, Horlogebanden,
Bestek, vaasjes enz.kunt U Vinden
in.

andere cadeaus.

StrayerS b. v.
LEXMOND

uw
administratie

HET HUIS .MET .DE KLOK
G.J. v.d. Vlie5
Gorcum5e 5tr. 6 MEERKERK

en

belastingzaken

Tel. 01837-1424

P.S. ALS IMPORTEUR VAN:

PRONTO HORLOGES.

steekt U altijd 20 tot 25%
grossierswinst .in uw zak. Denkt udaar goed aan als U van
plan bent een horloge te kopen.
GEMA: Kinderhorloges vanaf f 39,75.

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld
door administratiekantoor

th. c.J. van /doorn
hazalaarlaan 70
ameide

telefoon

01836-1598

INTERVIEUW

Meneer Daniels, U bent thans de nieuwe
voorzitter van de V. V.D. Wilt U een korte
beschrijving van Uzelf geven?
Nee, dat wi! ik niet; U moet dat maar aan
anderen vragen. Ik wi! me weI beperken tot de
opmerking, dat ik hier ter plaatse, 20 jaar
praktizerend dierenarts ben geweest en smds
2% jaar direkteur van de vlees~~uringsdienst
Gorinchem e.o. Voor de partIJ Gemeentebelangen ben ik in 1962, en 1966 tot raadslid
gekozen' de tweede zittingsperiode heb ik
wegens Z,erhuizing naar Tienhoven niet uitgediend.
Is er een wezenlijke funktie voor de V. V.D.in
beide gemeenten?
Allicht! Gezien de huidige samenstelling van
de raden en de uitslag van de Statenverkie-,
zingen, is het een duidelijke zaak dat in Ameide
ongeveer 275 kiezers en in Tienhoven ongeveer
60, niet aan de bak komen omdat slechts 2
politieke partijen in de raden zijn vertegenwoordigd, n.I. de Prot. Christ. Combinatie en de
P.v.d.A. AIle kiezers die moeite hebben met
deze 2 partijen zullen zich ongetwijfeld
herkennnen in ons verkiezingsprogramma;
bovendien zijn er talloze kiezers die landelijk
P.v.d.A. of C.D.A. stemmen - de rivaliteit
tussen de plaatselijke P.C.C. en P.v.d.A. meer
dan beu omdat daardoor veel belangrijke
plannen nog steeds niet gerealiseerd zijn. Een
heel duidelijke funktie dus en ik ben er van
overtuigd - gezien de gesprekken met vele
inwoners - dat dit op 31 mei a.s. wordt bewezen.
Een tweede duidelijke funktie is dat we de
mogelijkheid hebben om te trachten een einde
te maken aan het bij voortduring aanscherpen
van tegenstellingen tussen de beide genoemde
partijen. Pas dan is het mogelijk om konstruktievegemeentepolitiek te voeren. Eigenlijkzou
het altijd zo moeten zijn, zoais met de
voorbereidingen met de paardenmar)d en de
vijfjaarlijkse Oranjefeesten. Dan slaat men
weI eensgezind de handen ineen en kan men
elkaar op allerlei gebied gemakkelijk vinden.
En dan ontstaan erhoogtijdagen; helaas de
enigen!

Kunt U voorbeelden noemen waarbij de
genoemde tegenstellingen oorzaak waren van
stagnatie?
Jazeker, enerzijds zijn dit de sportvelden en
anderzijdsde gemeenschapscentra, zoais het
Verenigingsgebouw en het Spant. Deze welzijnsvoorzieningen zijn geheel in het politieke
vlak geraakt en in plaats van een voortvarende
zakelijkheid te betrachten ging men elkaars
vliegen zitten afvangen. Wat weI verwezelijkt
werd - en U weet dat even goed a:ls ik - is de
geboorte van het credo: "in andere gemeenten
kan alles, in Ameide nooit wat"!

Wat denkt U van de gemeentelijke herindeling?
Ret provinciaal bestuur hanteert ten opzichte
van het opheffen van kleine gemeenten
teneinde deze groter te maken (4 tot 6
gemeenten bij elkaar) uitsluitend het argument dat de kleine gemeenten grotere bestuurskracht behoeven. Ik kan me weI voorstellen dat dit een wens van een kleine
gemeente kan zijn, maar men moet weI erg
naief zijn om te willen geloven dat de provincie
dit ook zou willen. Logischer is het te
veronderstellen dat de bestuurskrachtvergro-

ting niet meer is dan een doekje voor het
bloeden waardoor de aandacht wordt afgeleid
van een dirigistisch streven van de provincie.
Zolang wij ook niet overtuigd worden van
eventuele voordelen.van gemeentelijke herindeling - we zien slechts nadelen - zullen wij ons
met aIle ons ten dienste staande middelen
hiertegen verzetten. Wij hopen dit niet aIleen
te hoeven doen maar in samenwerking met de
P.v.d.A. en de P.C.C. en na intergemeentelijk
overleg.

Met welke voornemens gaat U de verkiezingen
in?
Uiteraard niet met voornemens aIleen, maar
tevens met de vaste wi! deze ook uit te voeren.
In verband hiermee prijzen wij ons gelukkig
dat mevr. Veronica v.d. Berg bereid was om als
nummer eenop de verkiezingslijst van Ameide
te fungeren. Raar intelligentie, werkkracht en
deskundigheid is voor ons een waarborg dat al
onze voorneniens een goede kans maken ook
gerealiseerd te worden. Datzelfde geldt ook
voor de gemeente Tienhoven met Ed Kruijt als
lijsttrekker. Zijn doorzettingsvermogen en
vechtersnatuur zijn voor ons een waarborg dat
de Tienhovense belangen,bij de Gemeentelijke
herindeling uitputtend verdedigd zullen worden. De lijsttrekkers zullen bovendien - ter
ondersteuning van de plaatselijke problemen
terzijde worden gestaan door een adviescollege
dat ook na de verkiezingen actief zal blijven.
Riermee bedoel ik dat wij ook daarna attent
zullen blijven voor wat betreft het weI en wee
van de gemeente en ons niet zullen beperken
tot verkiezingsaktiviteiten en dan inslapen.
Integendeel, uitgaande van de gedachte dat de
gemeenteraad het hoofd van de gemeente is,
zullen we niet schromen - indien de omstandigheden dat noodzakelijk maken - metinitiatiefvoorstellen te komen.
Ons beleid zal er op gerichtzijn het ALGEMEEN BELANG te dienen met respect voor
andermans overtuiging en met de bereidheid
naar minderheden te luisteren. Met andere
woorden, "democratie" is bij ons meer dan het
toepassen van de regel: "de helft plus een" Als
konkrete wensen zouden wij willen noemen:
- uiteraard de verwezelijking van de sportvelden maar dan onder leiding van een
nieuwe,' onafhankelijke sportcommissie gekozen uit de verenigingsraad.
- een stH brandl;llarm zodat de drommen
mensen niet meer de gelegenheid krij gen de
brandweer op een levensgevaarlijke manier
voor de voeten te lopen.
- een, algemene, aangepaste aula zodat de
nabestaanden op hun passende wijze afscheid kunnen nemen van de overledene.
- modernisering van de haven omdat deze
van economisch belang is; dit met in
achtneming van een juiste toepassing van de
hinderwet.
- kritische benadering van bestem,mingsplannen; dit om te voorkomen dat we weer
industrie in de bebouwde kom krijgen; dat
we voorkomen dat de bejaarden nog meer in
een afgezonderde hoek geveegd worden,
waardoor ze geisoleerd worden van de
leefgemeenschappen.
Dit zijn slechts een paar hoofdpunten; belangrijk is echter ook de opmerking, dat het zeer
belangrijk is, ter verwezelijking van allerlei
plannen, dat er zo spoedig mogelijk - zeker v66r
sept. a.s. - een nieuwe burgemeester wordt
benoemd. Ret zal voor de huidige colleges, die
hun uiterste best doen, een onmogelijke opgave
zijn de gemeentelijke problemen optimaal te
behartigen. Ik hen er van overtuigd dat de
burgemeester hier geen chaos zal aantreffen
maar weI een hoop werk. Mede in verband
hiermee hoop ik dat de nieuwe burgervader i
mijn mening zal onderschrijven, dat er thans
geen redenen meer zijn die de dubbelfunktie
burgemeester/ gemeentesecretaris rechtvaardigen.
Gelet op de huidigeomstandigheden vindik dat
Ameide en Tienhoven een full-time gemeentesecretaris aIleszins waard zijn
De kandidaten voor de a.s. verkiezingen zijn:
Ameide:
Tienhoven:
Veronica v.d. Berg,
Ed Kruijt,
G. Streefkerk,
Corn de Groot,
T. v.d. Broek,
A. M. Jaspers,
C. F., Koorn,
Mevr. M. V. Daniels,
J. Wijland,
L. v.d. Leeden.
A. F. de Jongh,
R. Franken,
A. M. de J onge,
J. C. M. M. Bovee,
D. L. Wijland

Misschien komt er voor
het eerst een vrouw in de
gemeenteraad van
Ameide.

Wie is Veronica van den Be;g, de lijsttrekker
van de V. V.D.?

.

Ik heb het gevoel dat er van het ene op het
andere moment ontzettend veel is gebeurd.
Jullie zijn een kleinetwee jaar geleden komen
wonen aan de Zouwendijk, op Sluis dus.
I edereen heeft je daar zien ploeteren om uit het
onkruid en de chaos weer eentuin tevoorschijn
telaten komen. Als je New Foundlander
"Pluis" weer een kans gezien had te ontsnappen, kon men je al roepend over de dijk zien
hollen achterdie grote zwarte beer van een
hondaan, maar niemand wist dat je ook aan
politiek deed.
Dat klopt, sinds we in Ameide wonen, deed ik
ook niets aan politiek. Ik wilde een rustperiode
inbouwen. Dat heeft dus nog niet eens, twee
jaar mogen duren. Ik was er eigenlijk al heel
jong bij. Eerst als lid van de JOVD afdeling
Rotterdam, toen als bestuurslid, als zodanig
was ik ook lid van het Zuidhollandse jongerenparlement. In die tijd, ik studeerde toen al
Nederlands M.O., volgde ik ook de kadercursussen van de V.V.D. op de Pietersberg. Enige
jaren later, inmiddels was ik al getrouwd en gaf
ik Ies, verhuisden we naar Nieuwerkerk aan
den IJsseI, waar onze eerste dochter haar
aanwezigheid duidelijk maakte. Daar werd ik
bestuurslid van de afdeling, propaganda was
mijn speciale taak en na een tijdje werd .ik
kandidaat-raadslid. Ik ben er ook lid geweest
van de gemeentelijke commissie voor onderwijs en cultuur. Toen verhuisden we naar
Nieuw Vennep in de Raarlemmermeer en
negen maanden later kondigde onze jongste
dochter zich aan. Op een gegeven moment
werd ik ook daar bestuurslid van de afdeling,
met ais speciale taak, inderdaad weer propaganda.
Toen verhuisden we naar Ameide waar ik een
paar weken geleden nogal patsboem bestuurslid werd met als speciale taak, inderdaad weer
'propaganda.
Je bent dus eigenlijk al een oude rot in het vak,
hoewel oud niet op jouzelf kan slaan. Hoe oud
:ben je eigenlijk?
Jk ben 35 jaar.

:De V. V.D. is je dus met de paplepel ingegeven,
heb je dan geen erg eenzijdig beeld?
Ik hebeen eenzijdig beeld van de V.V.D. Ret
imago-van de -v'.v.n. is eenzijdig. Ik heb
eigenlijk altijd veel kritiek op de V.V.D. gehad.
Ik zie mijzelf in de allereerste plaats als
liberaaI. Politiek is naar mijn mening een
levensvisie. Dan kan politiek niet bestaan uitde
belangenbehartiging van bepaalde groeperingen, dan moet politiek gericht zijn op aIle
groepen, op aIle mensen, zelfs op ieder mens
afzonderlijk. Ik vind dit heel belangrijk.
Je hebt misschien wet een heel duidelijk beeld
van jouw plaats in de V. V.D., maar heb je ook
een duidelijk beeld van Ameide en van de
problemen die daar spelen?
Ik woon hiernog maar zo kort, wij zijnechte
import, dus ken ik Ameide niet door en door.
~et is waarschijnlijk zelfs onmogelijk voor mij

om Ameide ooit zo te leren kennen als een
geboren en getagen Ameidenaar het kent. Ik
.ben echter bereid mijn oren en ogen wijd open
te zetten, om om me heen te kijken en te
luisteren en om mijn uiterste bestte doen
problemen op te lossen die Ameidenaren
aanbrengen. Daar komt bij dat er een aantal
mensen is dat mij, indien ik in de raad kom en
dat zou om verschillende reden beter zijn, op
een geweldige manier bij zal staan. Dat zijn
dhr. Daniels, de nieuwe voorzitter, die voor gemeentebelangen in de raad heeft gezeten en
ruim twintig jaar dierenarts 'is geweest in
Ameide. En dan dhr.Streefkerk, de aannemer,
die Ameide kent als geen ander en.Ameide kent
hem. In gedachten noem ik hem altijd Ome
Gerrit. Hij is een bron van informatie. En wie
kent niet dhr. Van der Broek van de
. Hoogewaard?
,
,
Voor mij zelf vind ik het een voordeel dat ik
altijd in dorpen heb gewoond. Weliswaar hebik
mijn jeugd in de gemeente Rotterdam gewoond, maar we woonden aan de rand in
Hillegersberg en dat is een hechte gemeenschap. Ais je boodschappen ging doen, ging je
naar het dorp en Rotterdam was de stad. We
hadden weI eens een koe in de tuin, die was dan
ontsnapt uit een weiland vlakbij. Ik breng dus
niet het idee mee dat Ameide maar eens snel
moet verstedelijken. Ik hoop dat Ameide
landelijk zal blijven en zijn eigen karakter zal
bewaren. Ik zal er ook mijn best voor doen dat
Ameide zijn stadsrechten terugkrijgt.
Je zei zojuist dat het om verschillende redenen
beter zou zijn dat je in de raad komt. Wat bedoel
je daarmee?
Dat meen ik inderdaad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 'komen hier maar q,rie
partijen met de lijst uit. Twee daarvanhebben
zitting in de raad. Dat betekent in de praktijk
dat wie zich niet thuis voelt binnen de
Protestants Christelijke, partij en wie geen
Partij van de Arbeid wil stemmen op het
ogenblik niet vertegenwoordigd is in de raad.

Dat is niet goed. Wij willen graag politiek
onderdak bieden aan diegenen die zich nu niet
vertegenwoordigd voelen. Dit zeg ik niet uit
liefdadigheid. Iedereen die op ons stemtheeft
ook echt een stem. Wij willen daarnaar
luisteren of we een zetel krijgen of niet. Wij zijn
van plan om te starten met een sociaal
spreekuur. Daar kqn iedereen die met sociale of
juridische problemen zit aan ons de weg
vragen in de ambtelijke warwinkel van
bureaus en diensten enz. Daar kan men ook
komen met plaatselijke problemen, zodat we,
ook al zouden we geen zitting krijgen in de
raad, toch wat kunnen doen. AI' is het
bijvoorbeeld maar door het schrijven van een
brief !'Ian het gemeentebestuur.

Reb je nog meer stokpaardjes? Ik krijg de
indruk dat je daarmee bezig was.
Wil je er een paar? Onderwijs, milieu,
verkeersveiligheid, huisvesting, ruimtelijke
ordening.
4

Alle:naal nogal sociaal gerichte punten he?
Ja, waarom niet? Dacht je dat liberalen geen
sociaal denkende wezens zouden zijn? De
socialisten hebben niet het monopolie van het
sociaal denken.

Neem me niet kwalijk, ik wist niet dat je kwaad
werd. Kunje heel in het kort iets zeggen over
elk door jou genoemd stokpaardje?
'
Ja natuurlijk, heel kort dan. ' ,. .
Omdat ik lerares ben bijhet algemeen
voortgezet onderwij s, heb ik grote' belangstelling voor het onderwijs in het algemeen. Ik
ben al heel lang actief in de lerarenvakbond om
hem zo maar eens te noemen. Ik vind dat
iedereen recht heen op onderwijs dat bij hem
past en bij zijn levensovertuiging. Iedereen
moet volkomen vrijgelaten worden in de keuze
van het soort onderwijs ,en in de levensbeschouwelijke richting ervan. Ais' er maar

niet gepolatiseerd wordt,Aa~rbel1il6trouwens
altijd tegen. Latenwezoek~nl1aarwat ans bind
en niet naar wat ons gesc~eidenhoudt.
We wonen in zo'n mooiestreekel1itoch zijn er
milieuproblemen. Ik denk onder andere aan d!= '
vogelwacht,aan de Wiel enaandevervuiling;
de haven en het industrieterrein. De verkeersonveiligheid is voor mijn gevoel hier vooral een
kwestie van mentaliteit; lekkerscheuren op de
dijk.
Wat betreft de huisvesting 'vind ikeen eerlijke
doorstroming heel belangrijk 'en' g()ede woonruimte voor alleenstaanden. Met name voor
jongeren en ongehuwden. Dat wordt ee.n steeds
grotere groep, die heeft recht op' gqede
woonruimte.
Bij rUimtelijke ordering denk ik direct aan de
gemeentelijke herindeling. Ten eerste snap ik
nog steeds niet wat de grote voordelen, zijn,
zeker niet in ons geval. Ameide, Tienhoven,
Lexmond, Hei- en Bo!=icop zijn echt met een
stoffer en blik bij 'elkaar geveegd. Dan ben ik
'niet erg enthousiast over de openheid en het
stadium waarin inspraak geduld werd. Er is
niet eens intergemeentelijk overleg geweest.
WeI, en als ze dan toch aan het indelen zij n, lij kt
het mij logischer om Ameide en Tienhoven
samen'te v-oegen, die plaatsen hebben ten~
minste veel banden. En misschien zou de Kaai
bij ,Ameide moeten komen. Dat zou ik logisch
vinden. Maar ja, wie ben ik niet waar.

Iedereen heeft nu tenminste' een beetje
kunnen lezen wie je bent. De lijsttrekker van
de V. V. D. is van plan er hard aan te gaan
trekken. Wij ;:ijnbenieuwdof er dan eindelijk
een vrouw zitting zal nemen in de gemeenteraad van Ameide.
'
De lijsttrekker van Tienhoven, dhr. Ed Kruyt,
wilde geen intervieuw toestaan, aangezien zijn
plaatsgenoten voldoende bekend zijn met zijn
deugden en ondeugden, volgens zijn zeggen.

P. K.

Sparen door de jeugd bij de RABOB,ANK
van 11 tot 14 jaar

GiRIJP 5
met5% extra-premie

vanaf 15 jaar

DE ZILVERVLOOT
met 10% extra-premie

Rabobank

GELD EN GOEDE RAAD

HOORNAAR
MEERKERK
AMEIDE
LANGERAK·NIEUWPOORT

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836-1595
Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN
Elke' woensdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.
Aileen volgensafspraak.
Indien nodig behandeling aan huis.

~

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

J. LAURET-

-rc

BASTINCK

~.~

'Q

.

Depositaire:

'\

Dr. R. A.

?

Mavala

~~

Moderne apparatuur
Behandeling
volgens
afspraak

..

v\
'"\S',"
"-'

Q:

Eckstein

Lady Rose

"1

Lekdijk 42
Telefoon 01836 -1937
AMEIDE

~

DINSDAG HALF 1, ZATERDAG 5 UUR
GESLOTEN
.VRIJDAG KOOPAVOND

PlANUN· ". ~.il
Toistraat 17 - - . Meerkerk
Telefoon 01837 - 1401

!~!~~~DlGBRUIN ~~i

KUNSTSTOF.
DIAMETER 40 em.
HOOGTE 41 em.

.

.

TANKT BlJ VAN ZESSEN
DE WITTE POMP BLIJFT GOEDKOPER

P. C. VAN ZESSEN
Dorpsstraat 72
LEXMOND

NU VAN 13.50

gratis
een
sticker

c. 'I Lam

Meerkerk

lets voor moederdag bedenken.
dat is niet eenvoudig.
Een taart van Gebr. Alting?
Ja, dat is een goed idee.

'lUll"
A. KRUIJT B.V.

~

TIEDRaDED-AmEIIE

Het is toch eenvoudig vindt Uniet?
BROOD- en BANKETBAKKERIJ

Fa. Gebr. Alting
Gorcumsestraat - Tel. 1248 - MEERKERK

Moederdag
Verwen moeder eens
meteen nieuwe klok
Sallander f 345,-

VARKENSVLEES

.•.
"< . .
...
.~

•.....

.,

lUINGIRIID·

~R~~~!!~~KKElIJK~·.f.

van

I .

PORKIADE

IN DE HAND lIGGENDE GE·
REEDSCHAPPEN ,VDORZIEN VAN KUNSTSTDF
HANDVATTEN.

SLACHTVERS DIEPVRIESKLAAR
Ons veredelingsbedrijf legt zich al jaren toe op
het fokken van het specifieke vlees-varken
In vakkringen hebben wij op dit punt ruime
erkenning gevonden.
Uit de beste varkens selecteren wij de
allerbesten voor een directe levering aan de
consument.
NU VAN 16.90 .

VDOR

11.15

DIEPVRIESKLAAR
Overeenkomstig Uw eigen wensen
verpakt en weI.
Tegen de ongelooflijk lage prijs van

f 7,00 per kg thuisbezorgd. Door

JUWElIER-HORLOGER

HARRY MULDER

Voorstraat 21 - Tel. 01842-1650

GROOT-AMMERS

Uzelf in onze slagerij ihgepakt en
meegenomen is de prijs slechts

f 6,20

per kg.

Minimale afname een half varken, d.L rond 45
kg.
PORKIADE - Tienhoven bij Ameide, tel. 018361361, b.g.g. 01836-1217, vertelt U ergraag meer
van. Belt U even? Of een briefkaartje aan ons
adres: Kerkweg 14, postcode 4235 VV (ZuidHolland)
Aileen bij PORKIADE weet U echt wat voor
vlees U in de kuip hebt.

c. 'I Lam

Meerkerk

HET AURES VOOR
BOUWMATERIALEN, lOWEL NIEUW ALS
GEBRUlKT o.a.
GOLFPLATEN, Asbest,
Gegalv, Polyester' .
-VLAK ASBEST
-HOUT
-CREOSOLTPALEN
-DEUREN
-ISOLATIE
MATERIAAL
-MULTIPLEXPLATEN
in div. soorten en dikte.
-WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine.

Voor aanleg
en
vernieuwen van UW

ELEKTRISCHE
INSTALLATIE

'BiL .

FRANK TREUREN
Burgm. Sioblaan36
. Meerkerk
Telefoon 01837-1889

Paramasiebaan 2
AMEIDE
Tel. 01836-1458
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VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838 -1235

Maakuw DlEPVRIES rendabel
Wij leveren aile soorten

RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
sla(:hterij
(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).
.
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf·

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

Parfumerie 810m

··rnot!derd'aggeschenken
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COMPLETE

heeft de volgende aanbiedingen:
Olie van Olaz v. 9,70 voor 6,95
Blase eau de toiletspray van 19,95 voor 14,95
Musk parfum van Max Factor
7,95
Kaloderma creme v. 4,95 voor
3,50
Desert Flower deodorant van 8,50
,
.voor 4,95
3 Jordan tandenborstels van 9,90
nu voor 6,90

WONINGINRICHTING

AMEIDE .. J. iw.i v~n . Puttestraat 6-8 - Tel. 01836-1501
SCHOONHOVEN "K6estraat 101 - Tel. 01823-2450
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Autorijschool

BLOM

voor

DAM- AMEIDE

TROUWRIJDEN
BEGRAFENISRIJDEN en
ZIEKENFONDSVERVOER

ZONNEBRILLEN
BIJ

Voor Uw vakantie: verhuur van V.W. busjes
en Opel Kadett
HAZELAARLAAN 34

AMEIDE

TElEFOON 01836·375

MOEDERDAG - TAARTENDAG
geef moedernu eens een

gekocht, kunnen binnen 4 dagen
voorzien worden van nieuwe glazen.

Tevens GRATIS etui bijaankoop van een
zonnebril!

Ook voor heerlijke CAKE .en DOZEN BONBONS

heerlljke TAART
u haalt hem bij

BLOM

Ook telefonische bestellen onder nummer 01836-1456

De Bakker op de hoek

