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'Verschijnt maandelijks

Nieuwe auto-showroom
MEERKERK---Vrijdagmiddag 12 meLwas h~t

dan zo ver! Het automobielbedrijfcFirma M.
Hakkesteegt en Zn kon een splinternieuwe
showroom in gebruiknemen in de Tolstraat.
Een modern eigentijds pand met een totale
oppervlakte van 400m2• Goed voor ongeveer
zo'n 30 auto's. Duigelijk een aanwinst voor niet
aIleen het autom6bielbedrijf en de Tolstraat,

,( maar ook voorde gemeenteMeerkerk.Was het
" dan Z0 vreemd dat Burgemeester A. BE:"!rends
t·. het een hele eer vond de showroom officieel te

mogen openen doorhet ()phalen van'een stuk
balast<:Jr~,vanwaaracht~reen relief teyoor
schijn.kVfam, uitbeeldend het embleerri van.
het automobielbedrijf?. .' ." .... .'

(. ··iMochtenJvader. Hakkesteeg( en de drie zonen
/I'het gepaste trots de aanwinst tonen aan de vele

beiangstellenden, als men bedenkt dat de
nieuwe showroom met veel zel<fwerkzaamheid .
isverrezeri.Voordat de feestelijkeopening zOll
plaatsvinden hadden we een gesprekje .met
zoonJaap.

1\

Van uitvoerder tot elektricien
Volgens de overige proeJ.'sen vader Hakke-
steegt is . '.. .
Jaap de aangewezen persoon om iets over de
nieuwe showroom te verteIlen, want hij is er
populair gezegd z6'n 24 uur per dag mee bezig
geweest.
Jaap vertelt dat in september vorig jaar gestart
is met de sloop van het voormalige pando Een
oude garage, die zoals J aap het zelf zegt,
gebruikt werdvoor opslag van rotzooi. De sloop
van dat pandheeftongeveer zo'n 5 weken in
beslag genomen. Daarna is Jaap in kwaliteit
van uitvoerder,gpzichter, opperman.en elek
tricien bij de bouw van de nieuwe showroom
hetrokken geweest
Natuurlijk was dehulpyanenkele pl(l.a~selijke
aannemers onmisb.(l.ar. EenpaalmqeLnog
altijd geheid worden.. En het metselwerk van
een dergelijk pandkun jebeteraan een
vakman 0Y~Fleten..Ma(l.J'ja, alszo'n showroom
een stukj~·\,.(l.njel$YTnisdanwilje duidelijk op
een aktieve'l,;V'ij~TT~pvin.gerindePeP hebben.
Jaap Hakkesteegte'rkent,dat hij alle gelegen
heid heeft gehad van derest van.~e familieom
zij n hart en ziel tE:"!leggen in deve,~iWezenlijking
van de nieuwe showroom. "Mij'ii'vader, mijn
broers, en vooralookhetpersoneel hebben mij

M. Hakke~teegt en Zn.
de tijd gegundomI'l.~t~.e.a,terealis~f~iF',st~lt
Jaap nadru~lf~lijk.
In al zijn bes~heidenheidv()egt hij er a"tll toe
trots te zijn,0pde auto-sl1OVfroom ; Wij kllnnen
het.alleen maar beamen. .·.c...., .... '. '.
Na de sloop~n,hetheien konden, de eigTplijke
bouw.werkza~J:Xlhedenaanvangen. J aapheeft
er· pakweg'i'maanden aan.,gewerkt.Volgens ,
hem was de. showroom hardnodig voor een
bedrijf,datih()pbouw is.. Hijverteltdatzijn
taakin hetpedrijf tijdens de bollwerij is
overgenomen,Het v()ormalige pand- en garage
- was in 1948gebouwd door (Wagenaar) en
Hakkesteegt

Selfmade"man
Burgemeester Berends schetste in een korte
openingsspee9ll.,. welke doorspekt was met
humoristisch.~zinspelingen,in vogelvlucht de
levensloop enondernemersschap van dhr. M.
Hakkesteegt.Hij bestempelde hem als een
originele s~1frriade-ma:ii 'De burgemeester
vond het n()&aliliets; van de verkoop van een
-auto liitgegFo~idtot x aut()'s per Vfeek. Voorts
wees hij op(h.et totale pandenbestand va.n het
aiitomobielhedrijf..F!umoristisgh·ein.<iigde de
burgemeesterJ:Xlet te ..cz,eggen, •••• dat Va~er
Abraham hetqua aantal zonen toch gewonnen
had van dhr,Hakkesteegt.Ook had dhr. Be
rends nog enige slagzinnen in petto.Daarna
ging hij overtot het onthullen van het muurre
lief. Hierbijmoet vermeld worden dat jongste

. zoon Teus als ceremoniemeester optrad tijdens
~e.()fficieleopening, hetgeen hem goed af ging.
a.fging,
Bert van M?llrik sprak namens het personeel.
Hij overhan<li&~e een ingelijste. p~IltekeIliIlg
van een ~tu~jekaraktTJ'i~tiTk·Me.erkeJ'~'''''''''.;<''
En voorts braghthij<ie'dames Hakkesteegfeeri.

.bloemenhulde.
De heerHakkesteegtsenior sprak eenuit~

voerig dankwoord. Ook hij dook in de
geschiedenis van het automobielbedrijf. Hij
konstateerde onder. andere dathet in 1955
moeilijker was dan n u het gE:"!valis. Hakkesteegt
verkochtzijn eerste auto met f 200,'-'winst in
Utrecht "In 1965 verkochten we in geheel
Nederland zonder ooit een letter geadverteerd
te hebben", vertelde hij. Nu Hgtde verkoopzo
ron<:i de 1500 auto~sper jaar. Inzijn dankwoord
betrolf dhr: Hakkesteegt ook '~e •p~J.'soneels~
leden.Voor burgemeester Berends had hij een
enveloppe en wijn, terwijl de burgemeesters
vrou,W werd verrast met een schitterend kado,
gezienhaar reaktie. Daarna mochten vader
Hakkesteegt en zijn drie zonen vele handen
schudden. Het was hun van harte gegund!

Jaarmarkt Meerkerk.
Opzaterdag 1 juli a.s. wordt in Meerkerk (aan
derijk~weg Gqrinchem-Vianen) de traditio
nele jeiu;markfgehouden waar.elke keer weer
dW~erl.dEm):)e~oT~ers komen.
Naastde nOrmale handel is op dezemarkt een
keur aan antiek te vinden. Bovendien zijn er
demonstraties met oude ambachten. In Meer
kerk woont de landelijk bekende wagenmaker
Jan van Peet (onlangs nog opde TV te
zien geweest}die zijnmeesterwerkzal tonen.

De Meerkerkse markt bi~dtvoor jongeIlPud
aantrekkelij~?attracti~s.« •...•...•.•• < .•. '. •.....
Er is'ook eeilautomobielen~encaravanshow
aan de marktdag verbonden.
De markt begint om tien uur 's .rnorgensen
duurt tOL vijf uur 's middags. De Meerkerkse

.jaarmarkt .wil zeggem Een dag met volop
gezellige sfeer in een plattelandsdorp in he.t
groene hart van Nederland, de Alblasserwaard.

Concq,..rs Hippique
Op zaterdag ·17 jani zal de kleine. Alblasser
waar~~e gemeente Noqrdeloos het centrum
vooreen groot hippisch gebeurenzijn.
In en om de manege Slingeland .. in. de
buurtschap Overslingeland tussen Noordeloos
e.n Giesser,tburg aaI). het sc::hilderachtige rivier
tJe De Glessen zullen tIentaIlen·. ruiters en
amazonesin actie komen.
In demorgenuren zijn er verschillende
dressuurwedstrijden, individueel en voor vier
en achttallen.
Vanaf 's middags kwartiovert'l,;V'ee iserE7eI).
nagenoeg non-stop progr~mma van spring
cqncourse~inde.klassellF;M.ep..Z. Verder zijn

E7.r.. v~rseheld. ene concQ..ur...•.•.•~.•...........en .v.pore.enspan.n.e.. n.•entweespannen. •..·...Pi.. .• .....
Er is ook een nummer eenspannen tuigpaarden
gereden door dames'<i
Het grote hippische evenementwordt 's avonds
besloten met de hoogtesprongvoor M~ en~-

combinaties. Aanvang. hal.f.... elfi.n...•... d.. e..•.. g.rote.•.•
binnenbak van de manege. . .
's A.vonds om acht uur iseralsintetmezzo
parachutespringen. Een zestal parachutisten
zal op het concoursterrein landen.

Wist U.
dat 1 juni het visseizoen ""e.er opengegaan is?
dat reeds menig visje verschalkt is door een
visser?
~at dit ook. vissers uit Ameide waren?
dat ve~l van deze vissers lid zijnvan de
Hengelsportvereniging Am~ide?'

dat nog niet aBe vissers uit Ameide lid zijn?
d8:t degene, die nog geen lid is, met open armen
door ons ontvangen wordt? .
dat dit "ontvangen" f 30,;-=lidmaatschapsgeld
kost?· .. -
dat hiervoor het lidmaatschap van de Hengel
sportvereniging verkregen wordt?
dat bovendien de Grote Ver&unning en het
hengelsport?lad hierin begrepen zijn?
dat alsklapop de vuurpijl dan ook nog op de
Zederik gevist mag worden?
dat al meer dan 100 vissers u voorgegaan zijn?
dat Onze secretaris op u wacht op Broekseweg
40a? .
dat dit adres binnenkort Broe~seweg77 wordt?
dat lang wachten op nieuwe leden net zo
vervelend i~~ls langwachten op de eerste vis?
dat uw sne11e'komst daarom dankbaar begroet
wordt?

Het bestuur van de
HengelspottverenigingAmeide.



Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijl:>lijvend prijsopgaaf

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

";III.ler. II;tlll
_iiii\"••er

\'••••rellfc I•••er

VAN>DER HAM·VEI:VOEDER
grote waar~42 -- r'loordeloos

..tel.: 01838-1235

Doe meerals. anders en zeteens

extra "LUlSTER" bij
met VADERDAG

J. W. VAN PUTTENSTRAAT 73
TELEFOON01836-'t232, b.g.g. 1614



Ookalandere uitgav~vanPoort"net voorradig.

:CREZEEAMEIDE BV

Rien Poor'tvliet:

Het.brieschendpaard

169,50

Amelde

01836-1229

JAN

kleinbeeldeamera

f 349,-

Va~erdag

aallbieding

Form.A3vol-automatisehe pa
pier van rol inel;onderzetkast.
Niellw /4000,- onze prijs

f14iOO,-
exel. b.t.w:

voor! 299,-
+ gratis fi·11'll

+ gratis ontwikkelen '
en afdrukken van de eerste film

bus nog eens! 36,~ kado.

haalt U blJ

NatuurllJk .~ •.
lets voor

AGFAOPTIIVIA 1035

J.W. van Puttestraat

.occaSION
APECO
KOPIEERMACHINE

GREZEEAMEIDE BV

·VADERDAG
Avento

Caravans

Telefoon 01836-1229Dam 6, Ameide

bij lIitstek

voor vader

EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRobl)Kt. afm.2.95 tot 5.1'0 meter.

'CARAVANBO·UWVANDE.R HAGEN
MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens

en bagagewagens.

Caravanonderdtllen en. accessoires .o.a. ...
VOORTENTEN • LUIFELS··· KOELKASTEN..KACHELS en

CHEMISCHE TOILETTEN
Reparatle en onderhoud van aile merken CARAVANS, .VOUW..
en BAGAGEWAGENS



Deiraad van gemeente Ameide; . . ... . .,
gelezen het bij dit besluit behorende voorstel van burgemeester en
wethouders van 2 juni 1978; ..
overwegende dat uit dit voorstel blijktdat hetn()odiakelijkc.q.
wenselijk is een aantal verkeersmaatregelen te treffen binnen de
bebouwdekom van Ameide; . '. .' ...• ". '"
gelet 01' de artikelen 132 e.v. vanhet "Regelement Verkeersregels en
verltkersteke,ns";

• . " ";':---'-'>''),:",-,',;

01' een in de raadsportef~~ille ter inzage iiggendekaaftzifnde te
plaatsen borden aangegeyen, alsmede dereeds aanwezige,krachtens
eerdere besluiten geI'l\l.l!tst~borden.,., .. ,
Wij stellen u v09r. te pe.sluiten overeenkomstig het hierbijgaande
ontwerp-besluit.· . .

··Burge.meester en.wethouc:fersvanAmeide,
D';wnd-~E!cretaris, Deloco-purgeI1'leester,
E. Hartman, A. G.de Kruijk.

Aan de inwoners van Ameide.
Het gemeentebestuur van Am~ide is vaI"l plan een aantal
verkeersmaatregelen te treffen,voor vooral het ouderedeel van
Ameide. .
Het ontwerp van het voorstel met b.esluit zoals dat aan de raad.
voorgelegd zou kutmen worden voIgt hierna.
Voordat besloten word,t tot het nemen van deze maatregelen zou
het gemeentebestuur het op prijs stellen de mening van de
inwoners hierover tehoren. Daarom ligt ter gemeentesecretarie
het onderwerpQe~luitmet de ka.art terinzage.
Ieder die zulksWenst kan reageren opde·Voorstellen.
Ais Minkomen reacHes daartoe aanler4ing·.geven~alook nog een
inspraakavondgehotiden worden.. '. l' . .

BUrgem~~~tereI"l;.vet~ouders van Ameide,

'IDe wnd-secretaris, De loco-burgemeester,
E. Hartman. A. G;deKruijk.

Beslull:
I. in te stelleneen parkeerve;bod aan de oostelijkezijde van de

rijbaan van de J. W. van Puttestraat, vanaf de Molenstraat tot
aan de Fransestraat, door hetplaatsen vah de borden model49
vanhet Reglement Verkeersregels enVerkeerstekens (R. V. V.)

II. hE!t, aanwijzen· van een invalidenparkeerplaats door het
plaatsenaan.de'\j1estelijke zijde v~n de J. W. van Puttestraat,
v66rhe.t perceel~.W, van Puttestl:aat!'letl>0rc:f model54B van
het.R.V,V. ell het OIl het wegdek a:ldaar a~ngE!geven van het
·betreffende parkeervak; ..

III. in te' stellen vQorhe,t"deelvan de.J.W. "ah I'utt~straatvanaf c:fe
Fr!!nsestraattotaa~'deLe,kdijk ••e,en I'!,rk.e;erl.'erboQ. door het
I'laatsen van de' borden' mod:eL59,;,yall hetcRV;V.· met de
aanduiding 1-15 e,1l6-31wa!!rdoor hetI'ar~ee,rverbodafwis-

s",Iend 1.'001' de oostelijkEmwestelijkerijbaarigeldt; .., .
'voor de"Fransestraat door I'laatsingvan de borde~m()de113
RV.v. aan de zijdevan deJ. W. ,,!'n I'uttestraat,van model 12
RV.V. ilande zijde van deD!'m en v!'n ~ode11~R.V.V. 01' de
kruisingen met de Nieu",stfaat, en da:Dam,in te stellen
eenrichtingsveI'keer en daarbij bij teiplaatsen:dE! onderborden
"met uitzo~~eriJlg"anfietsen'e,Il:»;9~fietse,::;

V. in testellen voor de Fransestraat eenparkeeryerbod door het
.plaatsen van de borden model 50 R.V.V. met de aanduiding 1-15
en 16-31, waardoor het parkeerverbod afwisselend voor de
noordelijke en zuidelijke rijbaan geldt;

VI. in te stellen voor de Molenstraat een parkeerverbod door het
I'lilatsen van de borden model 50 RV.V. met de aanduiding 1-15
en·16-31, waardoor het parkeerverbod afwisselend voor de

,~pofdelijkeen zuiderlijke rijbaankant geldt;
'. in teo stellerr; voor de twee rijbanen van de. Prin;engracht
afzonderlijki ,. een parkeerverbod door het plaatsen van de
borden' . ·R.V.V. met de aanduiding 1-15' en 16-31,

eerl.'erbod voor elk vande beide ;ijl>aan-
Idt; .. ../i';t~

hetstopbptg'lllpde,110 RV.V. 01' de kruising Prinsengracht/
I'ara.Ill!!~ieJ;lilall;·!",;"ervangendoor bord nadering voorrangs
",eg lllodel9 ~,y,~,\

de:kruising van de Doelakkerweg met dePrin.s,ellgracht aante"
wijzen tot voorrangskruising, met die'll Ye,r~tandE!.dat h,et:
verkeerop de'Prinsengracht voorrang heeft 01' het verkeer,

",ride vanafde Doelakkerweg, door plaatsing van het bord
eLllRV',v, 01' de Prinsengracht en bord model 9 op de

rwe~;

ising van de Broekseweg met de Prinses Marijkeweg
en"de kruising van de Doelakkerweg Hazelaarlaan met de

. Prinses Marijkeweg te plaatsen de borden gevaarlijke kruising
of splitsing van wegen model 71 R.V.V.;

XI. 01' de Broekseweg aan de zUidzijde van de aansluiting met de
Prinses Marijkeweg en aan de Prinses Marijkeweg aan de
wes~zijdevan kruisingznet de .DoelakkerlHazelaarlaan te

.'plaatsen de .borden Nadering plaats 1.ya.at voetgangers plegen
over te steken. model 84 RV.V.; .

XII. in. te trekken het besluit . wa!'rbij. de. kr~i~ingv?n.. de
Fransestraat met;de••J. W,;, v!,:!1Iluitestraat is aange,,!ezim als
voorrangskruising,· waarbijhetverkeer rijdende over de J,W.
van Puttestraat voorrang heeft 01' het verkeer komende uit de
Fransestraat;

XIIl. te plaatsell 01' het "eiland" "an het plein 01' de Benedendamse
straat.!ien verkeerzuil model 62 R V, V.:.die door bestuurders
varr;noto'rrijtuigenuitsluiterid rechts voorbij gegaan mag
worden·;' .

XIV. ter voldoening aan het bepaalde in artiketJ33 van eerderge
noemd reglement afschriften van dit besluit te zenden aan:
- het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
Koningskade 1, 's-Gravenhage;
- de heer hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat, van
HOClge,nho~delaan60, 's-Gral.'enh!'ge.. ..
~..Dei'[{oninklij)te ... Ned~rlan,Q.sE!': Automqbielc1ubK.N:A.C..
Sophialaan4, 's-Gravenhage;' , . '
- de Koninklijke Nederlandse Mororrijders Vereniging,
Bezuidenhoutseweg 185, 's-Gravenhage;
_.de Koninklijke. N",derlandse' TouristenbClnd AN.W,B..
Wass,enaarseweg220, 's-Gravenhage';
- Waterschapde Over.waard, Grotewaard2b, l)lQorc:feloos.

XV. Belanghebbende erop te wijzen dat tegeri dit besluit beroeI'
open staat 01' de Kroon binnen een termij n van dertig 4l!gen na
de dag, waarop)iet befoepen besluit ter openbare kennis is
gebfacpt. Hetbe,roep:,dierit gericht te worden aan Hare·
Majesteit de Koningin ..dochwordt bij de Commissaris van dE'
Koningin:i!1·deIlrovincle.Zuid~HollanQ." Ko!1iIlgskade I.te. 'S7'
GravenhageJngedielld;. '''.,;''

Aan de raadvan de gemeente
Ameide.

Ameide, 8 juni 1978.
Door de postcolllmandant vahde rijkspolltie'is 01' 15maart 1978 een
rapport aan ons>.uitgebracht inzake te nemen verke'ersmaatregelen
binnen. debebcpl.wde k0I!:l.yan/Ameide.Het rapport ligt in .de
raadsportefeuille voor u terinzage."Y!!arschijnlijk zijn de groei van de
bevolking en het toegenomenauto-bezit oorzaak van ae door hem
gesignaleerde moeilijkheden. Het blijkt n.!. datde pr()blemen zich
vooral voordoen in het oude centrum, waarin ook' de winkels en
kantoren geconcenteerd zijn.
Naar aaIllei(iillg vandit.advies hebben wij de totaleverkeersituatie
binnenollze bebouwde.k0Ill;be:l:ien. Overleg is gevoerd met de
postcomlllandant "ande~ijkspolitie en WaterschaI' "De Overwaard".
Overleg met laatstgenoemde instantie was noodzakelijk omdat het
wa~erschapnog altijd de formele eigendom en het beheer heeft van
een aantal. binnen 0Ilzebebouwde kom' gelegen ;wegen. Het
waterschap kan zich met de voorgenomen maatregelen verenigen.
De maatregelen behelzen:
1 Het instellen van een parkeerverbod aan de oostelijke zijde van de

rijbaan van de J. W. van Puttestraat, vanaf de Molenstraat tot aan
de Fransestraat. Daardoor wordt zoveel mogelijk aangesloten 01'
de bestaange situatie. De in de van Puttestraat aanwezige
invalidenpar~eerpla.atskan 4an wordengehandhaaft.

2. Voor het overige deel van de J. W. van Puttestraat.kan· dan een
parkeerverbod ingesteld worden, dat afwisselend een halve
maand.geldtvooreen van de beide kanten van de ri.ibaan.

3. Het instellenvan: eenrichtingsverkeer voor de Fransestraat.
zodanig 'dat inrijden nog slechts is toegestaan vanaf de J. W. van
Puttestraat. '. '.
Omdat het 'erom gaat opstoppingen teo vermijden kunnen
voetgangers. fietsers elJ brol)1fietsers vrijgesteld worden.

4. Hetills,tePTnvan eellparkee-rverbod voor de Fransestraatzodanig
dat- geduf.end.e de ee,~stehelft van iedere maand aan de ene zijde en
gedurelJg.e.de anderehelftaan de andere zijde geparkeerd kan
worden. .. >. ..
Door het instellen van eenrichtingsverkeer zal deverkeersstroom
waarschijnlijk toenemen. Door de voorgestelde ma.atreg~len

wordt hetprobleem van de onoverzichtelijke kruisin'g F'ranse
straat,J .. W. van Puttestraatopgelost.

Door de voorgestelde oplossing kunnen uitvaartstoetEm vanaf de kerk
de gebruikelijke route blijvenvolgen.
Ten gevolge van de hiervp?rstaande l'I}il!!tregelen 'kin hetbesluit
van:uwcollega van' 30januari • 1958vervallen. Dit. besluit
behelsde de splitsing van de Fransestraat en de J. W. van Puttestraat
aa'n te wijzen als voorrangssplitsing,niet dien verstande,' dfat "het
verkeer 01' de J. W. van Puttestraat voorrang ·heeft 01' dat van de
Fransestraat. , ;
Uit het hiervoor reeds genoemde overleg kwani teve'hs de
wenselijkheidnaar 'voren' oniook' Voor 'deMolenstraat een
parkeerverbodih te stelleri afiNisselerid per halve maand vClor i:le ene
en de andere zijde van de rijbaan. Een vlotte en veilige doorstroming
van het verkeer zal dan bevorderd worden, doordat met name het
zwaardere vrachtverke,ergjlt v!!n ,deze'~el;l gebruik maakt geen
',slalom" meer behoeft tecrijdelJ.>'.·. '.>c.'· ::)f c,i
De Prinsengracht is een weg met gescheiden rijbaan. Doordat 0'1' deze
rijbanen vaak 01' altijd dezelfde pli'-atsauto's geparkeerd staan:treedt
een zeer sterke bochtige spoorvormjllgoI'.Dit wordt verergerd
doordat deze weg onderdeelis van de··directe verbinding tuss,en de
gellleentelijke 10swaLenhet,indu.*ieterrein.Als gevolg 1an de
optredende plaa-tse.liJke,. verzakkingen van .. het weggek ••. ontstaan
verkeersgevaarlijke situaties. . .
Deplaatseliike bodeIl:lgesteldheid maakt het moeilijk de weg zodanig
aan teleggen datdit euvel zich niet meer voordoet, Teneinde een meer .
gelijkmatige inrijding' van het bestrate wegdek te verkrijgen stellen
wij,l;!yoor een per halve maand wisselend parkeerverbod in te stellen
voo'r elke kant van d'e beide rijbanen. .
Circa twee .. jaar. geleden is, het verplichte st6poord· aim de
Prinsengracht bij wijie va proef vervangen door een bord'nadering
voorrangsweg. De resultaten van deze proef zijn zodanigdat wij u
~v()orstellen deze proefplaatsing definitief te maken.
De praktijk leert dat 01' de kruissing van de Prinsengracht met de

'Doelakkerweg het verkeer 01' de Prinsengracht veelal :,voorrang
neemt OIl het verkeer vande Dc0elilkkerw.eg,Wij stelleri uv06r deze·
situatienu pok ~ormeel te maken doo~ teo bepalen dat dit
e,envpp;rarigskruiss,ing",ordt,' ~ailrbij h,etYe;k,eer oi> de Prinsen
grachfvoorrang heeft oi:> het verkeer komende van de Doelakkerweg.
Tenslotteverdient het ons inziens aanbeveling waarschuwingsborden
te plaatsenbij een tweetal wegkrUissingen waarveelschoolkinderen
en bejaarden plegen over. te steken. Het betreft hier de kruisingen
Doelakkerweg/Hazelaarlaanmet de PrinsesMari)keweg en de Krui
singyan de Broeksewegm.e,tde PriIlse,sMarij~eweg.Teplaatsen zijn
de.> b0-rclen gevaarlijkekruising'e,nhet bordnadering plaats waar
voetgange,;s plegen over,te steken:

Onderwerp:
VerkeersmaaJregelen
Kom Ameide.



6,50
15,Si5
10,55
18,95
11,95
10,45
18,75

5,55

11,75
6,75

17,50

J. W. van Puttestraat 65, Ameide, tel. 01836-1277

Na een verblijf van 4 maanden in het Mil.
Hospitaalte Utrecht en in het Mil. Revalida
tiecentrumfeDoorn, mocht ikdoor Gods
goedheid weer terugkeren in mijn gezin.

Allen, die in die tijd enhi,jmijn thuiskomst
aan rnij dachten, op welke wijze dan ook wil
ik hartelijk dankzeggen.

Diegenen die hun tijden auto belangeloos
beschikbaar stelden voor mijn gezin om op
bezoekt~komey/'enom mij in de week-ends
van en naar Doorn te rijden, hebben wij
hoqglijk gewaardeerd.

Uw hulp en viiendschap heeftons bijzonder
goed gedaan!t .

J.M. Verheij

Koop bij de vakman:

nijptal'lg .van f .9r66"
vijl stanley .~

wandrekset 1.3;95'
waterpas ..28r46
vuist 1.9;at)
klauwhamer 18;5d
soldeerboutset 24;95
rolbandmaat Zr6B'
tuingereed
schapsetje
bladhark
bats

Siagerij MUilwijk, Dam,
is wegens vakantie gesloten vanaf 26 juni t.e.m. 15 juli
a.s.

Siagerijv.d. Hek, Fransestraat,
is wegens vakantie gesloten van 17 juli t.e.m. 5augus-
tus a.s. .

Siagerij Jongkind, Molenstraat,
is wegens vakantie geslotenvan 7 augustus t.e.m. 19
augustus a.s.

HOBB¥ PRET '78
Vaderdag aanbiedingen:

Vakantieregeling
gezamelijke slagers van
A'lneide

AMEIDE, juni 1978

Broekseweg 95.

SLIJTEAIJ

Voor vaderdag
vindt Ubij:

Het huis met de klok
Pronto .. horloges
Stalen horlogebanden
Sleutel hangers
Borrel glaasjes
Baro meters enz.

He.inekenPiis pijpjes

Gorkumsestraat 6, Meerkerk,
Telefoon 01837-1424.

JOl;Ige Henkes 1.3r95 12,95
Vieux Bois 'J.3.;9t5 12,95
Citroenjen. de Ketel U;'6O 8,95
Bessenjen. U;'6O 8,95
Citroenjen. Henkes 1.3;5'0 12,75
Joseph Guy 2Q-;S'C1 17,90
William Larosan 1.6;-50 13,95
Jagermeister ta;4O 13,90
Chateau La Fanrogne A.C. 1.975
Bergerge, met gratis wijnglas 7,95
Chateau Camarsan,
met gratis wijnglas

Voor Vaderdag een leuke sortering geschenken.

G. J. v.d. Vlies

per krat van ~voor 12,50
afgehaald bij de slijterij

Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Ameide

Hebt u onze wijnbrief reeds meegenomen met 3
fijne wijnen engunstig in prijs.
Cgtes de Rousillon A.C. 76 3,95
Chateau Bel-Air A.C. 76 5,70
Chateau Timberlay blanc sec 4,95
Voor bij de barbecue en zomeravond in de
tuin.

Voor al Uw reparaties



vrijblijvend offerte·

AmeldeTel. 01836· 850
•

Straten~akersbedrijf

HAAR
Broekseweg 73

Depositaire:
Dr.R.. A. Eckstein
Lady. Rose
Mavala

Te Koop
Opel Kadett 1976
op nieuwe b'anden
50.000 km.
als nieuw

Telefoon: 01838-1235
012030

PEO I CUR E
MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5
Ameide"
Tel. 01836-1595

SCHOONHEIOS
SPECIALISTE

J. LAURET-
BASTINCK

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van

STEUNZOLEN
en
EL.~STIEKE "
KOUSEN

Elke woensdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

Aileen volgens afspraak.
Indien nodig behande
ling aan huiS.

Vakantie van
8 tim 22 juli a.S.

.. Modeme -apparatuur
Behandeling
volgens
afspraak·

Lekdijk 42
Telefoon 01836 - 1937
AMEIDE

Wegens vakantie van 7 juli
tot 14 augustus gesloten.

tel. 01843 . 205

GEVRAAGD

EEN TIMMERMAN

EN LEERLINGTIMMERLIEDEN

Wegens uitbreiding
van onze werkzaamheden

vragen wij voorspoedige indiensttreding:

1e monleurs
Monleur
mOIOrvOe~ulgen
.LeerlingmOnleur
Met vakantieafsprakElJ'l
wordt rekening gehouden

AUIOmOblelbedriJl
Fa~ WIIZiideneld en Zn.
Zijlkade 4, Nieuwland,tel. 01.837-i290~1317

Natuurlijk!
Ook in onze kollektie vindt U een
leuk geschenk
voor vader.
Kom maar eens kijken

Dameskaps~lon

G. J. H. de WIT
TEl. 01836-1464, Ameide

Nieuwpoort . Hoofdstraat 38

Timl11eren Almnemersbedrijf
01836-1229

van f 1295,- excl. S.T.W. met
volledige Crezee-garantie

SCM 7000 elektrische schrijfma
chine, met een 39 em. brede wag~n
carbon- en zijdelintinstallatie. !.

Nu 400 gulden verdiend
Ais inruil voo,J' Uw<oude schrijf-.
machine (ong~achtinwelke staat)
bij aankoop van een

Dam 6

Nu volop
waterplanten
bij

Tuincentrum C.Spek
Kortenhoevedijk 5,
Lexmond, Tel. 03474":573

Graszoden f 3,25 p. m2, Tuinafscheiding
v.a. f 55,- p. stuk enz.
Geopend aile middagen en de gehele zaterdag.

CREZEE AMEIDE BV



Een zorgeloze vakantie?
Pech! beter voorkol11en daflgenezen.

Laat daneersf.Uw auto een goede onderhoudsbeurt
geven!

.W!j willen, dezegaarne voor U verzorgen.>
Ook verkoop van nieuwe en gebruikte wagens.

Voor zorgel(lo$alltorijd~g Fa. Gebr.. van T;gyl
Garage: Zouwendijk 125 -Tel. 01837-1412 .. Meerkerk.
Showroom: Toistraat 19 - Tel. 01837-1682 - Meerkerk.

01836-1229

Gesl~.~~d!
Geef eenRaiio

vanCREZEE
Voor de geslaagde zolang voor
voorradig
Tippa schrijfmachine
vanj...318,-
Voor slechts 1270,
SchoUerenstoel
slechts 1.12$,;'"

CREZEEAMEIDEBV

Plieg~r"anil""erRen
Fransestraat -Ameide

Nu een nieuwe
borduurset
Het stadhuis van Ameide in
prachtige kleuren

::" '.,'> ,: -:,:. ,-:~'- >'!,

WASA.UTOMA'I'.EN KOELKASTEN DIEPVR1EZERS

EIGEN SERVICE·DIEHST

123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249
"-"".:- ',:,-,"",

Wij ziin.mefvakantie van 13 juli t.m. 2 augustusa.s.

uwendijk

II
SPECIAALZAAK

Doe Het Zelf en Timmerbedrijf

"tiE. V·AKMAN"
Zouwendijk 26 - 4231 CE Meerkerk
TelefoOn 01837-1405 - 1662.

Problemen voor Va~erdag?
Een kadobon van de Vakmanis altijd
raak
En om U te helpen geven wij tot 18juni
10.% korting op gereedschap.



Voor
Vad~r~~ggeschenken

JuwelierRikkoert
Reeds generaties voor goede Service van
uw Uurwerken en Sieraden.

Haven 1 +5 - Schoonhoven Tel. 01823-2651

J.F. Th. Blom
Dam 11, Ameide.

Verblijdt·

Vader

met

Vaderdag
met

een

van

Wee! U nietwatU metVaderdag moetgeven?
Hier dan enkele ideetjes
* Zonnebril
* S.O.S. talisman
* Ronson aansteker
* glas met verzilverde voet
* We.kker
* After shave
* Toilettas
* Scheer artikelen
* Verbanddoos
Is hier niets voor Vader bij
kom dan eens vrijblijvend
bij ons rondkijkeriofgeef
onze KADOBON.

Donderdag15 juniom9.00 uurstartgantoorfashio~

.l~n .,al haar zaken met. de' bijzondereverkoop van een ,. kolle:ktie
gerenommeerde damesmode van internationale Jiuizen teg~n
sterk verlaagde prijzen.

van tom- fashion

Een bijzondere verkoolJ' 'pmdatde zeerlageprijzim geldenvoor
de totale kollektie van van toor!a;shion, een naam diegarant
staat voor hoogwaardige~u)aliteitsmode.
Mode in een gevaneerde kollektie,·fijn van styling, gracieus
belijn~en vervQardigd uit'ff!.g~1»(J,ardige natuurstof!enz9als

.~;;~~i~ :':~~ir'werlY4'~°"1t elke vrouw,,"!<JW
r

.....

l'1V:Q~teebruik~~n dit sp:@giQl§~qWfr-mode voor~~l
pm uu;wardero@ete verri};lcen rne~,!ijne mode, n~,tegen '2;;'

,., zeer lage prijze~; - alleen.bi{vantoor fashion! .
Wacht niet te lang met eenbezoek aaneen van onze zaken;
lwe~~rder .. u kornt, hoe groter de keus' deze speciale
kollektie:..aanbieding.

. Tot zieftsi bijvan' toorjashion.

Exclusiei zorner-mode v(Jordeell

LANDBOUWiVI'l,CHINES
uitvoorraa~,Je"e..baar ell

tegen sch~rpeprijzen!

• Bandenwagens
•..•..l:~I::'o~aaiers
·.sWeide~lepen
•••land~ekken
.l.androUen
.;KunstmeststrooierS(diverse ml:>lrk'i!:ii" \

•>sAchterlader.·.• ·.•• ...•...'
• Mengmestverspreiders
• Mestverspreiders
• Aanhangwagens
• Lasapparaten
• Stalen bulksilo's

STRAYERS B.Y.
Kortenhoevenseweg 18, Lexmond

Bano Constructiewerken
Noordzijde 90 - NOORDELOOS

Telefoon 01838-1337.



OCCASION

Doorinruil bie
.den wij aan ..
3' M automatl-
sche,droog
kC)pleermachl
ne papier van
roll
slechts

/500,-

CREZEEAMEIDE BV

HET ADRES'VOOR
BOUWMAtERIALEN;··ZO
WEL NIEUW ALS

.GEBRUIKTo.a.

.' GOLFPLATEN,asbest
Gegalv. Polyester
VLAKASBEST
HOUT
CREOSOLTPALEN·
DEUREN
ISOLATIE
MATERIAAL
MULTIPLEXPLA
TEN in div, soortenen
dikte.
WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine

Bij:

FRANK TRElJREN
Burg, Sloblaan 36
Meerkerk
Telefoon 01837-1889

Door ons bedrijf werd de staalkonstruktie
vervaardigt "oor9~nieuwe showroom vande
Fa. Hakkesteegtaan de ToIstraat te Meerkerk.

LAGO STAALKONSTRUKTIESB.V.
Schelluinse straat 62, Gorinchem, Tel. 01830-33432 .

gestoken, ~al het koekslaan verzotgen, terv\Tljl
de voetbalvereniging volgens eeuwenoud
ceptde wafels zal bakken. <'

De bibliotijf7ek commissie ho?!>! dat,de.""eers
om:~taIldi~h~dengUIlsti~..~tI,l.lf7l1zijn,l:!n(fe ijis
torische markt tot een geslaagdonderdeel van
de Oranjefe~~!enzullen.rnaken.

Motormaalers
Tulngereedschappen
Centrale verwarmlng,
Voor aanleg en z,elf~,ouw

Hettegelwerk
in en buiten de showroom van
Hakkesteegt
werd uitgevoerd door:

A.,.,emersbedrijf
P.Versluis
Toistraat 35 - Tel. 01837-1492 - Meerkerk

BazelcllJk19MEERKERK

1r 01837.1·810

De.vervvarming
bij Hakkesteegt werd verzorgddoor:

Wij van de V.V.D. Ameide/Tienhoven zijn
heel gelukkig met de zetel die we zowel in
Ameide als Tienhoven hebbe.l1 bE1~aald

tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen;
We zijn echter vooraldank~aarcl1itzoyeel
meer mensen op on~~epben ge~tem(t

Wij hopen dat, we,Uw vertrouwen in de
komende vierjaarnietzl.lll~Hlbesc~~P1en.

Bestllurenlilsttrekkers" .
van de V.V.D.

Afd. AmeidelTienhoven.

.Historische~agop' 2~eptem.l)~r 19,7Q,
Ais een hommage aan de ver""9.rvellheden van
weleer, ais een poging om een stuk cultuurgoed
te bew~ren,ell,install,~te hOltd~ll"organiseertde
StaqsbibUoth~ek.PI>} septem:~er, tijdens het
Lichtfeest, een historische dag.
Weet U nog hoe een wagenmaker wer~t?
Hoe manden worden gebreidn, hoe een smid

i,:;r:::t b~S~~~~: nader bekijken rondom het F(f~,f~~~kAr1"IEHde
Stadhuis en Kerkplein. Lichts.tad
Dwalend over de Dam, in deze schitterende De grote Oranjefeesten weIke,van r tim 9
historisch~om:geving vindt U de hoepmaker en septemb~rin Am.eide gehouden worden nade-
stoelenmatter aan het werk. . , ren met rasse schreden.
Een keur van oude:,ambachtslieden, zoals: hor- Hier en daar is men reeds voorbereidingen op
Iogemaker, kaasml'uikster,. sigarenmaker, r~et~ straat aan het treffen om over enige maanden,
dekker, hoefsmid, tuigmaker, zadelmaker, de' verlichting;iwaar iedere buurtvereniging "
stoelenmaker, siersmid, kooiker, molenaar, weergeheimzinnig over doet,zo op te kUIl,nen
bijenhouder, fuikenmaker, bakker, hciutdraai~ hangen. ," ' ,',' ,i<
er, giasblazer,teenschiller, weefstef, spinster, Ameidegaat de tijd300 jaar terugzetten eilzeer
en drukker, zullen hun vaardigheden demoll,-V'~lenzuIl~n tijdens de 8dagen durende f~esten'
streren, v~rkleed zijn.,

Ret voorlopige feestprogramma zieter zeer
U kUll,ter ook een klompenmaker en steen,- 'aantrekkeh,'J'k uit en, zal zeker weer d'uize,nde
houwef aan het werk zien. naat Ameide Iokken om dan gelijktijdig de
De volley:bll.lyereniging, in historische kledij\mieke verlichting te komen zien.



Nog tot 30 juni kans op
. Gratis ikleuren TV.

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk

01837c1297

RC630K
Radio-recorder
mel zeer goooe
klank weergave.

Sandalen
Slippers ......•...........
of· anderemakkelijk
ZOll1erschoeisel

Fa. H.VerHoef
Benedendam 6, teL01836-1251,
Ameide.

Schoenen~ •LuXe.;e.r. h~ishoudelijke arti"
kelen enSpef!lgoe~eren.

Ookleuk voor vader!

.1iiiii~~I!!!II~' Iileal color
1844
Groolbeeld
klelJren T.V. mel
inlinebeeldbuis
en Ideal Color
loels.

Junior 108
Doorgrole
luidspreker.s 8 x
12cm, kwalileils
onlvanger in de
kJeine klasse.

Golf Europa
108
4 Golfbereiken
mel "Europa"
voorkeuze
loels.

Meerkerk -Tel. 01837-1250

GOLFe\irOp..................... '''-

:.:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.:-:-:.:-:............................~...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Toistraat31

Zomertijd - Barbecuetijd
Voor barbecue's en barbecue-g~reedschap

en aile soorten vlees en sauzen naar:

Firma

Keurslager

H. J. van Dijk en Zn.
Kerkstraat.14 ... tel.01837-1332·-Meerkerk.

P.S.Wij gaan metvakantie van 17 juli t.e.m. 5 aug.a.s.

Wijwensen ook U eenpretlige vakantie.

Een goedestart begint biij

Hartelijk dank voor Uw belangstelling bij de opening vanonze showroom en open huis op 12
en 13 mei j.1.

e I~- en verkoop van<niellwe en gelJ~uikte automo6ielen.
eMeer dan 30 auto':Sr)in diverse prij§!klass.~nslQagin!oll~~

showroom tentoongesteld. ..
e Kom vrijbUjvend eens zien!

Automobielbedrljf······

lIT Schaub-Lorenz is een internationaal
merk dat over de hele wereld een goede
reputatieheeft. U vindt er de hoogste
technische prestaties in gecombineerd uit
meerdere continenten.
Oat alles voor prijzen die beslist
aantrekkelijk genoemd mogen worden.
ITT Schaub-Lorenz... wereldwijde techniek!

Waarom
apparatuurvan

ITT Schaub-Lorenz
uwvoorkeur .

verdient...



De finale-~ag W~gwijzerbokaal

1 Puffend van de warmte kwamen de bezoekers. aan
de poort,soms met een ontbloot.bovenlijf.

2 Wat een hitte - veeltewa.rmom te spelen -
maar heerlijk weer om lekker IUiliggend Ie kljken.

3 D~ seheldsreehters Verpoorte - van Rij en Tas
liete" soms even stoppen om een opfrissertje te
nemen - zo ook scheldsreehter Verpoorte.

4 ,jEuphonia" met drumband vrolijkte de mlddag muzlkaal op

5 Ja ook'dat kan voorkomen - penalty' nemenvoor de beslisslng
1ussen Arkel en Stedeeo.

6 De finale Noordeloos-Meerkerk - spannend - spor~ief- gew~l~
dlge Inzet.- de dulkende keeper van Noordeloos

7 De finalisten s.v.m. Meerkerk tonen trots hun Wegwljzer-trofee.

8 De flnalisten s.v.m. Meerkerk van harte prollelat.
- \



Hendrik van Brederode
bericht:

zeggen. Door he elijk kleine ledental
komen e!! zelden kampioenschappen binnen
rollen. Nlermtnd maalt daarom in Noordeloos
omdatde 'sportvreugdeen een goede sfee~
voorop staan. Al moetwel worden gezegd, en
flat geldt voorelkerechtgeaardesportman of
sportvrouw, dat iedereen liever wint dan
verliest.Noordeloos kent ook voetballende
sp?r~vrou,~en. S~nds vijf jaar heeft de ver
emgmg een afdelmg damesvoetbal;.die verge
leken met damesteams in andereverenigingen
go~.d uit de voetenkan. Het ledental blijft
vrIJw~l konstant. De poSitie op de ranglijst is
van dlen aard dat er nog promotiekansen zijn.
D~ dames hebben ook de gelegenheid om in de
wmter zaalvoetbal te bedrijven.
De Sportvereniging Noordeloos is financieel
redelijk gezond, het ledental zou wat groter
.kunnen, maar zij die aan de sportieve
geb~urtenissendeelnemen genieten. .oat
deden ook de voetballersin het grote tour
nooi ..in Meerkerk waar zij zich tussen
velesportvrienden wisten. . ....
Alf';riogzijn wijin staatomdedeelnemende
klubNo!;>J;"deloos inhet~po(r )tlichtte plaatsen.
Bete~ l~~t.dannooit, iSlIier toepasselijk!

.}. ..... . ..• Bed;l'!1kt.Noordeloos!

Wiede geschiedenis van de Sportvereniging
Noordeloos ter hand neemt (de club kreeg die
na,am toen er een afdeling gymnastiek bij
kwam) zal totflecondusie komen dat de naam
van Gerrit.Advokaat nauw met de club is

. verweven. Ais mede-oprichter, secretaris en'
thans als voorzitter heeft hij de vereniging de .
juiste richting ingestuurd, daarin bijgestaan
door vele anderen natuurlijk. Sirids 1945 heeft
Advokaat, met slechts enkele korte onderbre-

.kingen, aan de bestuurstafel gezeten. Door zijn
inzet kwam er ongeveer twaalf jaar geleden
een gymnastiekvereniging bij de club. Onder
zijn' bezielende leiding bouwde Noordeloos
tegenhet einde van de zestiger jaren een
nieuw clpbhuis, dat nunog de trots van de
veJ;"E!niging magheten." Advokaat was de
oouwmeestE!I" de uitvoerdeJ;" en de, opperman.
Nogaltij d' staathijklaaryoor zijn vereniging,
diehij oijna 33jaardient. , .•
Overdesp'ortieve prest;lties valtweinig te

Voetbaltournooi van het scholenkontakt tf
Streefkerk, woensdag 31 mei j.l.
Deelneniende scholen: Ameide, NieuW'poort,
Brandwijk, Goudriaan, Gr. Ammers en Streef-
kerk.. .
Bloedhete middag.Gelukkig heeft een van de
ouders een kratlimonade meegegeven.
AmeidE! is irri.~en.poulei:ll,gedeeldbij Gr:
Aromers en l:Jrandwijk~;

"f~meidewintv!lnC;·r~i\.mrners. Odk Brandwijk
wint ,\"anGr.AmIl1ers.D~beslissingvalt in de
~eds~rijd,.i\J:Ilei~e ,- Br;:mdwijk:. Uitslag. if';
g~lijk.Met.doelSQhieten moel beslist worden
'IN'ie bij de finale om d.e Ie en 2eplaats moet
f';pelen. Brandwijkwint.
AJ:Il~idemoetdaarnll tegen Goudriaan spelen
omde3e en 4e plaats.~meide wint en wordt 3e.
De finale gaat dan tussen dewinnaar van de
andere poule, Nieuwpoort en Brandwijk..
Nieuwpoort wint hettournooi en Brandwijk '
wordt 2e. .
Woensdagmiddag 5 juli a.s. zal in "de Dom
pelaar" in Groot-Ammers een. interscholair
Zwemtournooi wordengehouden.
De wedstrijdafstandenzijn: 25m., 50rn.,100m.,
en een estafette. '
Aan deze wedstrijd doen Ieerlingen mee van
klas 1 tim 6. Aanvang half 2.
Aan het bestaande scholenkontakt vah de regio
is toegevoegd de Bassisschool uit Bleskens
graaf.

Strafschoppen

Arkel is via strafschoppen op de 3e plaats
geeindigd in het toernooi. Zij streed met
Stedeco om de 3e en 4e plaats. Het was Dik
~leppe die Arkel aan een 2-0 voorsprong
hlelp. Stedeco raakte echter helemaal niet
ontmoedigd, want Jan Bassa wist zuiver het
doel te vinden en scoorde trefzuiver. Stedeco
zag zelf kans na de rust op 3-2 te komen.
Hiervoor zorgdenJohn Pant~koek en Rinus
Muysson. Jaapv.d. WielyanA:rkel trok
uiteinde,lijk, de stan.d"weer geli,~,'"k;lilj scoorde
een om,stred.en doelpunt. HSSC 61 behaalde op
VVAC een"gemakkelijke winst,warit Jaap
Tuk~ervan d.e laatste klubkopte in eigen doel.
Ameldehaalde fors uittegel1 Lekvogels.Zij
boekten een overwinning 6-2. Daardoor
eindigde Lekvogelsopde laatste plaats in het
tQernooi.. Voor de rustscoorde Cor Haars en...
Gert de BieVoorAmeide:Koos 't Lam trok met
2 goals de stand weergelijk.Het mocht echter .
niet baten want Leov.d.Grijn, Ton Schippers,
Kees van Gelderenen Cor Haars maakten de
half dozijn voor Ameide vol.
Het publiek behoefde zich in de pauzes niet te
vervelen, want voor muzikale verstrooiing
zorgde de muziekvereniging "Euphonia" uit
Meerkerk.

1. HSS~i61221puntei:l ••
2 en 3 Ameideen Lekvogels
4. Noordelpos2tO punten
5. VVAC/201punten .
6. MeetM:erk190punten
7. Stedeco177punten(I>pt.BaI'on zal er

, 'ietsa!lnmoeten doen).. ,

8. Arkel 139 puriten' " .'
De eindstand om de Wegwijzerbokaal werd als
voIgt: 1. Meerkerk, 2. Noordeloos, 3. ArkeI, 4.
Stedeco, 5. HSSC'61, 6. VVAC, 7. Ameide en 8.
Lekvogels.

Sportvreugde staat
bij Noordeloos voorop.
Toen op 6, juli1945 werd besloten' tot de
oprichting van de NoordeloseFootball Club
wasdat niet de eerste voetbalvereniging die
Noordeloos kende. In de dertiger jaren was er
ookeen club,maar die kon het hoofd niet boven
water houdendoor de steeds verder om zich
!?-e~!1 grijpende economische crisis.
De club die in 1945 werd geboren verheugt zich
altijd nogin een grot~belangstelling en heeft in
al die jaren een bijdrage geleverd aan de
sportieve ontwikkeling van jongerenbinnen

. en buiten Noordeloos.

Verdere uitslagen
w.e zijndelezersnog enigeuitslagen

verschuldigdin devoorronden: Stedeco won
van IJekvogels met,,2-1. NOOl'cleloosen VVAC
speeld,en gelijk(l-l). Amelfl,~.verloor van
HSSC61~nMeerkerkkwam tege'!1 Arkel niet
verderdanJ-L Het lijkt.mjf';f';chien wat
Qverdreven'J:Ilaar ,nogJ:Ilaals!J:Iloet;worden
vastgest~ldd~thet toernooi van ~eWegwijzer
bokaal •goed'is ,aangeslagen.De'publieke
belangstelling bij de voorronden was groot. Ret
fraaie weer zaldaarineen belangrijke rol
hebben gespeeld. Wij hebben geenbehoefte om
in superlatieveIl'te vervallen, maar de organi
satoren,yan helJoernooi om deV\('egwijzer-
bokaal verdieneneen pluim;
Hopelijk tot volgend jaar!!

Recette voor'Ameide
De finale~wedstrijdenwerden door zo'n800

toeschouwers bijgewoond. Trouwenshet mag
weI evenworden vastgesteld, dater tijdens het
gehele .t.Qernpoi een zeer grote publieke
belangstelling is. geweest., Duideli]k een
aanmoed1ging om volgend jaar het'toernooi
weerte organiseren.De opbrengst vim de
finale, want iedere toeschouwer moest betalen,
komt ten goede aan 't akkommodatiefondsvan
Ameide. Deze opbrengst zaltijdenshet diner in.
het, bekende horecabedrijf "Brughuis'" 015
woensdag 21 juni worden bekend gemaakt en'
tegelijk worden overhandigd. Wethouder't
Lamnoemde het eenfelle strijd om de bokaal,
maarprees daarnaast de sportiYiteit die het
toernooi heeft gekenmerkt
Hij sprak de wens uit, dat het toernooi een
vervolg zou krijgen.

Sportartikelen

Aan de heer Crezee was de eer de door de
sponsors beschikbaar. gestelde waardebonnen
te overhandigen;Endat was niet mis, .want
iedere klub ontvingeenwaardE!bonvanf.500,"'
die men kon bestedenaari sportartikelen. De
heer Crezee had veelwaardering voor de inzet
van de sportverenigingJV!:eerkerk" vooral die
van het bestuur, oinhettoernooi·· in aIle
opzichten te doen slagen.En J:Ilen kan ervan
overtuigdzijn dat het inderdaad hen is gelukt.
Een speciaal woord richtte Crezee aanhet
adres van Jan Willem Versluis. Wie deze
"voetbalgek" bezigzietenhoort moet zeker
even denken aari Theo Koomen. Ongelooflijk
wat hij organisatorisch kan verstouwen.' Hij
had tijdens de finale-wedstri~dendetouwtj~s
weer goed in handen; De heer Crezee
overhandigde. de,deelneJ:Ilendeklubs,.~cheids:
rechters en allen die zichhaddemingezet voor
het slagen van heH,oernooi een herinnerings
plaquettf'

Sportiviteitsprijs

De heer Vink van Brughuis overhandigdede
niet minst waardevolle prijs voor de ploeg die
zich tijdens het toernooi het meestaan de
spelregels had gehouden. Het team van
HSSC'61kreeg deze prijs toegekerid indevorm
van een vast en zeker, smakelijk diner in het
horeca-bedrijf van dhr. Vink. Tevens nodigde
dhr. Vink de oegeleiders, scheidsrechtetsen
nog enkele mensen uit voor het diner. Voorts
zal het dagelijks bestuur van Ameideen
Meerkerk en de materiaalverzorgers mogen
aanzitten. De uitslag voor de sportiviteitsprijs
was als voIgt:

Meerkerk wint grandioze strijd om de. Wegwijzer-bokaal
MEERKERK---Meerkerk heeft de strijd om de
Wegwijzerbokaalgewonnen. In de finale zagen
de gastheren kans om Noordeloos op 2-0 te
zetten. Aanvoerder Piet Vink mocht dan ook
uit de handen van wethouder P. 't Lam de
felbegeerde bokaal in ontvangst nemen. De
aanhang van Meerkerk was terecht in the
mood. Mochten zij even?!?! Hun club had in
een harde maar vooral sportieve strijd om de
bokaal aan het langste eind getrokken. De strij d
om de Wegwijzerbokaal is er een zonder "bloed
aan de paal" geworden. De heersende warmte
op zaterdag 3 juni speelde deploegen duidelijk
parten. In ieder geval drukte deze het tempo,
terwijl beide teams poogden h~t ingrote getale
aanwezige pupliek eenaantrekkelijk partijtje
voetbal voor te schot~len.}lolg~l1s insiders
lukte dat bij vlageniwaarbijNoordeloos het
vooralvan de countersmoest hebben. Het was
zelfs vooreenleek duidelijk datMeerkerk het
spel bepaalde, maar wist daaruit weinig
doelrijpe kansen te scheppen.Vijf minuten
voor rust was het daneindelijk taak. John v.d.
HeuvelplaatstE! eenvoorzet die Henk de J ong
geheelonverwachts. achter goalie Kees Ter
louw deponeerde.Even voor rust leek Noor
deloos gelijk te maken, maar Amel Advocaat
brachtde doelrijpekans om zE!ep door aIleen
voor doelman Burggraaf de bal net over de
doellat te schieten; Vrij snelnade rust zette Cor
Bot van Meerkerk eenschitterende opgezette
aanval om in een fraai doelpunt. Noordeloos
was verslagen. Aan beide zijde vielen daarna
nog kansen, maar de warmte had de spelers al
teveel vermoeid. Tijdens de twee speelhelften
stopte de scheidsrechter het spel om de heren
de gelegenheid te geven hun dorst te lessen. Na
het laatste fluitsignaal stroomde het publiek toe
om hun bokaalwinnaars te feliciteren.'
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ME$I(E~~,~i,lpt U
om vaderdag toteenv~or~eelfeesttelnaken, ~ant .Uontvangt

Bi.j aan~fJOp("CJg'EJiEJq/kfJ~lu~mof kombirialieeen
overhel11dinaarikeuze Rado

zoekhet voordeel bij:Enorme kollektie
overhemden

korte mouw

truitjes korte mouw

T-shirts
riemen
sokken
stropdassen
spijkerbroeken
pyama~s

korte broeken
zwembroeken

Speciale aanbiedingen

5 paar~()kken1 0,....
ruitoverhemden
2voor 25,-

op ieder overhemd
boven 20,
2~50 korting

M
E~KiEIl
EUBELEN
ANNENMODE
ANUFAKTUREN

AMEIDE, Fransestraat 15.
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i!1iI1!1: TECHNISCHMEDEWERKEHS
:tj;r:op/de Kalkqlatie Afdeling
::~:~:i:;:;: die beantwoorden aan de volgende eisen:
;::::::::::: - Bouwkundige opleiding opM.T.S.-niveau
:::::::::::: - Goede algemene ontwikkeling
::::;::::::: - Mavo-opleiding is gewenst, maar niet vereist•

.:::::::::::; alsmede ervaring in de branche.
::::::;:;:;: - Bezit van rijbewijs BE

;;~;~;;;;;j TAAKOMSCHRIJVING:
jtt:~ - Assisteren biJ onze technisch adviseurs met het
,!:;:;:;::: opnemen van werken, hetgeen later zelfstandig

;:;:::::::: ' gedaan moet worden ' .'. rtm '
:::::::;::: - Het uitw.erken van de inspektierapporten vap ·;x: .
;:::::::::; orlzetechnisch adviseurs tot komplete offertes ter ;::::::::::
:;:;:::::;: ver~endingnaar onze· relaties. :::::::::::

1111~\1 ~~~~:~,774" ;~~;:;~t::::::~~::~klie .,i:.:.,:.:~:.::..[.:;:.·.i;.I.,
::::::::::: Bellweg 15 _ Een goed salaris. . . .. .... ';
::::;:::::; Oelft _ Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden .:.:.:.:.:.:
:::;::::::: Tel. (CliS) 560232- w.o. een premievrije pensioel'lregeling. ;:::::::::::
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AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DEGROOTB.V.
INOUSTRIEWEG 4 - AMElOE - TEL. 01836-1402

JUWELIER • HORLOGER

GROOT-AMMERS

.,-,.,

Voorstraat 21 ~ Telefoon 01842·1650

VoorVader
een prachtiggeschenk.

Een oe'rsterk en water dieht
Belinda horloge

,HARRY MULDER

Dealer voor:

EB80 Vrachtwagens
EBRO .Bestelwagens
EBRO Tractoren
Doelmatig en eeonomiseh

INOUSTRIEWEG 4 - AMEIOE - TEL 01836-1402

AU10IVIONTEURS
. AUTOMOBIELBEDRIJF . .. .•... .•

ElM DEGROOTB.V.

Gevraagd



Nieuwe kapsalon Ie Ameide
Woensdag 17 mei stonden de heren de Wit,te
weten de heer C. de Wit (herenkapper) en ~e

heer G.J.H. de Wit (dameskapper) trots ais een
"kapper" in de nieuwe Dameskapsalon van
jonge ondernemer Gerrit de Wit en zijn vrouw
Jenny.

In aanwezigheid· van de families werdde
officiele opening ve:rricht door de lleer C. de
Wit (deherenkappervan Ameide)dieeen
ieder welkom neefte en o.a. zei ,,'
't Is wel treffend, dat in dit huis Opa de Kiefte in
1902 als kleermaker en barbier een zaak verder
voortzette,nadat hij die al begonnen was op de
Benedendam, waar nu Huib Verhoef een
Schoenenzaak heeft. Opa de Kiefte heette
Gerrit Jan Hendrik, lie overgrootvader van
Gerrit Jan Hendrik de Wit.
Bier waar' nu de winkel is was toen zijn
werkplaats,en hier was een alkoof waar ze
sliepen en daarachter was de woonkamer met
daarachter een. smalle kleine keuken. In dit
huis ben ik op 13 jarige leeftijdbegonnen om
Opa de Kiefte te helpen met inzepen. Al gauw
moest ik het scheren leren, en 'Waren er
Hanten die zich daaraan waagden,' een van
die mannen leeft nu nog, maar ik moest voor
Opa ook oude zieke mannen gaan scheren,
die mensen d'r gezondheid ging toen hard
terug. . "

Toenwe f970dit huis kondeii kopen van Opa de
Wit orndat wiju~tde .. dqmessalqn in de
Fransestraat moeste71- 'WII~ hetdebedoeling om
hier een damessalonteopenen, Dan zouden
Opa en Oma de Wit naqr een bejaardenhuis
gaan., 2 maanden later vroeg ik ap.n Opa en
Omade Wit, of ze liever hier in d'r huisje
bleven wonen, enze waren geweldig blij dat
ze hier mochten blijven.

.Toen konden we dat hoekhuis kopenvan neef
Aart de Wit en we hebben dat toen ingericht als
dameskapsalon met parfumeriewinkel. Toen
het bijna klaar was hadden we nog geen
kapsJer er voor, totdat er op een avond gebeld
werden een. kap~ter zei :"Ik heb gehoord dat
u nog geen kapster in A meide hebt,'ik wil u wel
drie maanden helpen" waarwijgeweldig blij
mee, waren, endie kapster <1VlLS Ger~a.

Gerrit en Jenny, jullie hebbenmij gevraagd of
ik deze' nieuwe .dameskapsalonwilde openen.
Je moeder en ik vonden dat fijn dat we dat
mogen doen enmogen beleven dat je dit
allemaal aandurft, om dit pand eerst te kopen
en daarna metmedewerking van je broers en
zwagerhet uit te breken, en met behulp van
Aart als architect en raadgever, het weer zo op
te, bouwen, dat,>we hier een prachtige dames
salon te zienkrijgen. We hopen. dat je door

vakmanschap, doorz;ettingsve,rrnogen en za
kelijk beleid samen met je vrouw Jenny
hier in Ameide een goede boterham mag
verdienen. Je moeder en ik wensen je
'In~tGods zegen een goede gezondheid en

,veel werk toe.

Hiermee verklaar ik deze zaak voor ge
opend. I'

En vervolgens bedankt Gerrit ais voIgt:
"Allereerst willen we pa bedanken voor de
goede woorden en het willen openen van onze
zaak.
Nadat ik eerst 3 jaarin Lexmond en daarna :1
jaar in Ameide voor u heb gewerkt, kon ik de
zaak 1 januari overnemen en dit huis van u
kopen, wat ons geschikt leek om een kapsalon
van te maken.We dachten dat alles zo geregeld
was, maar dat viel tegen., Er kwam een hoop
bij kijken, maar gelukkig wilde Aart ons
helpen met het makenvan een tekening. Na
een verandering zus en een Wijziging zo werd
het zoals we graag wilden en kregen daar nog
vergunning voor ook.
Toen moest het' huis gesloopt worden, daarbij
zijn we goed geholpen door Arie,Amel, Aart,
Rob en Eric, waarvoor onze hartelijke dank.
Toen bestek-te~ening gemaakt, aannemer
gezocht, allemaal veel werk, maar dankzij Aart
gelukt. A,art hartelijk bedankt voor al je werk,
wat je prima gedaan hebt.
Ma .Yer~luis, oo~" 9,edatt~t voor het helpen
schoonmaken' en iederdi,e op welke manier
geholpenheeft of helpt.Nu is het tijd ge
~orden om hette gaan bezichtigen en daar
let~ op te drinken;"

Hierna werddezaak getoond. Een moderne
dameskapsalon welkeplaats biedt aan 13
personen en zeer ruim opgezet is.
Bij de entree is een overzichtelijke Parfumeri~
afdeling.
Gerrit en Jenny nogmaais van harte gefeli
citeerd en veel succes!

werd've:rbouwd

door

Hetl0.odgieterswerk
inkapsal6n de Wit werd

verrichtcjOor
Loodgietersbedrijf

STRAVlI5aSB.V.
I<0rtenhoeyenseweg 18, Tel. 03474-430

Lexmond.

Aallllemersbedrijf
K~«MULCKHUYSE

>Aak~t'~r~~l'd,8, Tel. 01836-1429,
., , Ameide.

Luchtverwarming - airconditioning - radiatorenverwar
ming - warmwatervoor:zlening- vloerverwarming - com
plete,' C.,y.zelfbouwpakketten- prive zwembaqen - ,
warmteterugwinningsapparatuur;

De$chans29, Hoornaar, Tel. 01838-1635.

Ook Uvv'adres voor:

bij Kapsalon de Wit

De luchtverwarming in'stallatie

werd verzorgd door



Moedersl.
.HebtU onze koHektie.
schooletui's
at gezien?
Unieke scherpe prijzen, gevuld·
vanaff7,90
Ongevuld in.' alterlei des7insmet

. ritssluiting variaf f 2,40

• int,ti,u",rzDI'fIniJ

l..ls,.·t·· m,ub,hoonza.la.'11..•.../
zonw,r~ng

, . - t,xtl,l,

TEL. 01831 - 1409

TEL. 01843- 248

BU ITEN ZONWE RING 200 breed tot 350 breed

ROLGORDIJNEN 45 breed tot 180 breed

BALASTOHEN 40'breed tot 260 breed

MEERKERK

NIEUWPOORT

~ -'

Specialeaanbieding
compleetWe'rphengelset f 16,50
Instee.khengel 8 mtr. lang f 135,00

Vaderdag aanbieding
Telescoopwerphenge1l1.80 m.met

. luxe foudraalf57;50

,DIERENBOUTIQUE
Toistraat 3
Meerkerk
Tel. 01837-1871

Gedurende het visseizoen geven wij op allehengelsportartikelen

10 % 'KORTING

HAASTU
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

speciaal veer de DOE HET ZELVERS

Voor landbouwJlsi~o's enverzekeringeh geeigende betrouwbare verzekeraars

NIEUW
uit voorraad

HORDEUREN 175._
geen vliegen, wespen of langpoten meer binnen
houd ze buiten de deur

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

J. VAN DIEREN JOti. HET LAM Johnz.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 -' Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND

Aile verzekerhigen en financieringen



NU EXTRALAAGiGEPiRIJSDI
voor een voordelige
GEKOELDE ZOMER

KOELKASTEN

I:STA DIEPVRIEZERS
NU 519,-'

NU 599,-

• NU 725,-

voor f 499,-

200 liter

300 liter

420 liter •

. • • . • 843,- NU 546,

• 904,- NU 639,-

NU 571,-·

• 731,- NU 559,-

• 701,- NU 531,-

• 479,- NU 379,-

-
PHILIPS ·.DIEPVRI.EZERS, tafelmodelvan 659,-

DIEPVRIEZERS

ERRES DUBBELDEURS KOELKASTEN
met automatlsche ontdooler

225 Liter 3-ster . . .• . . • . • .

275 L 3-ster. . . . • . .

254 Liter 3-ster MARIJNEN.

175 Liter 3-ster Tafelmodel

160 Liter 3-ster Tafelmodel

140 Llter2..ter Tafelmodel

ERRESWASAUTOMATEN

ERRES 600 watt. • •. NU 149,50

HE 2000, 700 watt van 399,- .NU 314,-

STOFZUIGERS

Deze en nog vele andere leuke geschen

ken voor vaderdag inonze· kollektielll

pHILIPS 3-KOPS SCHEERAPPARAAT

van 144,- nu voor 115,50

NU 875,--

• NU 979,

NU 999,-

RSW 406 ....•

RSW 526 ...•

AEG TURNAMAT S.

N.AEK&ZN.
AAKSTERVElD 2 - AMEIDE - TEL. OJ 836-127l



Zware maaiers, Iicht in gewicht; redelijk in prijs.
Met elektromotoren of benzinemotoren. Voor
'n 600 Watt elektromaaier betaald U f 399,00
met op aile elektromotoren maar Iiefst drie jaar
garantie. Bijna al/e machines met een maaikast
van roestvrijgietaluminium.

Bazeldljk 19 - Tel. 01837 - 1810c Meerkerk

.P'·m............ SMEDERIJ - VERWARMING.~ ... ~.,.,

fa.iC. 't LAM
Handmaaiers vanaf f 60,00
Elektromaaiers vanaf f 136,50
Benzinemaaiers vanaf

f 599,00 tot f 1334,00.

HUSI[BI18
ultZweden

komi U ook ons prograll1maIl1Ptormaaiie.-.~e~lIsibezichtigen.

19J Husqvarria 19J ~..~•.••.•.•
. .... ONCORD

Voldoen aan al/e eisen
als U prijs en prestatie
tegen elkaar afweegt.
De BS-serie met de befaamde
super lo-tone
Briggs & Stratton motoren
keuze uit 5 model/en waarvan
2 nieuwe met voorwielaandrijving,
reeds beneden de duizend gulden,
De MK500-l?erie met de Husqvarna
2-takt motor en voorwielaandrijving
en keuze uit drie model/en. .e'.

68\\\8 \\&,\
G08 ~&\\8t
i Oot

Vaderdag
Crezee· dag

Onze zaakheefteen ongekende
hoeveelheid geschenken voor
vader.
Van ballpoints tot elektronische
rekenmachioes.
Komvrijblijvend eens fijn rond
neuzen.
Altijd welkom bij:

r1) .
CV~CREZEE B.\I.

GOE.D VERZEKERD UP VAKANTIE
Informeereerst bij UW

N.V.".Assurantie Adviseur.

Voorstraat 6 •

tel. 018:6~1e~~~
b.g.g. 01843-370 ~

Assurantie.-en Adviesbureall Den Hartog B.V. ~

Ook yoor: Hypotheken - Persoonlijke leningen
Spaarbankzaken - Boekhoudingen.

....

Tekoop

+ 70 gebruikte caravans en vouwwagens
Caravans v.a. f 950,-
O.a. Adria, Avento, Otter, Rol/er, Sprite, Tabbert,

T.E.

De zaak met scherpe prijzen - aangesloten bij de
grootsteinkoopcombinatie van Nederland.

Vouwwagens v.a. f 900,-
o.a. Alp. Kr., Scout, Tago enz..

CREZEE AMEIDE BV
Fa. v.d. Hagen
Nijverheidsstraat 2 - Tel. 01837-2044 .. Meerkerk.
Zondag. ge••olen



met een bijpassende pantalon,
jeans, ·rib.. ,
m~t smalle en brede pijp ••.
van LOIS, LEVI'S of WESTLEY

Bloeson met
ko~trClsterende,

a-symmetrische
zakken. Plogitjes
opvoorpanden
n rug.

62,50

,,/!l19~o~ voore~
t modieuzezomer .

Shi;;~iinve.le. nieuwe modellen<en In verrassende
dessins. Metdemoderne trekjes van (lU.

Kom kiezen uit onze gr?otse nieuwekolll:iktie.

Fortex -Selektieve.Gro~pvanModp.'Adviseurs

·In de kleuren
zwart-bruin-beige en marine.

Met epauletten en envelop
zakken. 29,90

van Atot Zgekleed bij ZwijnenblJrg--
AZW[HJ~~mrnrnrnrn--

Toistraat 17, Meerkerk, tel. 01837-1401


