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DERTIENDE JAARGANG
NOVEMBER 1978
Verschijnt elke veertien dagen

Eenvoudig schuurtje groeide uit tot een enorm bedrijf
LEXMOND---Wat ooit eens startte in een
eenvoudig schuurtje is uitgegroeid tot een
enorm bedrijf. We hebben het over de
carrosseriefabriek Fa. J. van Eck en Zonen,
Kortenhoevenseweg te Lexmond. Een bedrijf
dat een geweldige vlucht heeft genomen en een
internationale naam opgebouwd heeft. Van
Eck en Zonen timmert enorm aan de weg door
de door haar gefabriceerde koelwagens.
am met direkteur Koos (Jacobus) van Eck een
gesprek te hebben over het snel expanserende
bedrijf moet men weI enig geduld oefenen,
want hij vertoeft veel in het buitenland voor
zaken. En hem eenmaal gestrikt te hebben voor
een vraaggesprek zorgt een steeds maar
opnieuw rinkelende telefoon voor de nodige
onderbrekingen. pat laatste hoort er nu
eenmaal bij moet men maar bedenken.
Eindelijk zit hij dan tegenover ons en de
geschiedenis van het bedrijf kan opgetekend
worden.

Schuurtje

Ret was vader Johannes van Eck, die in 1911
startte in een schuurtje aan de Kortenhoe
venseweg. Precies exact weet Koos het niet,
maar zijn vader breidde in 1913/14 al uit met
het bouwen van een woonhuis en met
daar achter een werkplaats. Johannes van Eck
startte als wagenmaker. Zoproduceerde hij
onder andere boerenwagens en kaasbrikken.
De grondlegger van het bedrijf werd vader van
vier zonen, te weten Dirk, Aart, Johannes en
Jacobus. Door z.g. "handlichting" kon Koos van
Eck in 1944 zijn' intrek nemen in het bedrijf.
Toen was hij 18 jaar oud. In 1936/37 startte van
Eck met carrosseriebouw. Al snel werd dit
aangevuld met het bouwen van kabines. In de
mobilisatiejareri 1939/40 werden er enorm veel
kabines, laadbakken en veewagens gefabri
ceerd bij van Eck. De tweede wereldoorlog
gooide ook bij dit bedrijf veel roet in het eten.
In de carrosserie voor auto;s werd niets meer
gedaan. Toen werden er voornamelijk platte
wagens met luchtbanden gemaakt. U kent ze
nog weI; "paard en wagen".

Overschakeling

Na de Tweede Wereldoorlog heeft.men bij van'
Eck de carrosseriebouw weer ter hand geno
men. Ret waren voornamelijk veewagens en
vleeswagens zonder koeling. 'I'ijdens de jaren
van de wederopbouw van ons land - in dejaren
vijftig - schakelde men min of meer over op het
fabriceren van koelwagens. De wanden van de
eerste koelwagens bestonden uit twee vlakken
aluminium met daartussen tempex. Daarna
brak de tijd aan dat de eerste koelmachines op
de wagens geplaatst werden. Wat later zou hat
aluminium verdreven worden door de kunst
stofbekleding. Bij van Eck maakte men kabines
voor verschiHende trucks.

Accufabriek
De ondernemersgeest van Koos brengt hem er
toe om in de periodevan 1950-1953 samen met
garage Stok in een accufabriek deel te nemen.
Maar ondanks dat fabriekje bleef Koos gewoon
in de zaak meedraaien en werd zo langzamer
hand de commercHHe man binnen het bedrijf.
Rij ging duidelijk meer de zaken van het
bedrijf naar buiten behart!gen.

(De accufabriek was gevestigd te Bergam
bacht en had de naam Avesto.) In 1957 kocht
men de grond aan waarop het huidige bedrijf
gevestigd is. Een oppervlakte van 10.000 m 2• In
1960 verrees er eerst een woonhuis op deze
grond. Tijdens de zomer van 1962 is men gestart
met het bouwen van een fabriekshal. In
diezelfde tijd brandde de voormalige zaak af
aan de Kortenhoevenseweg. •
Intussen was men in 1960 ook met een
automobielbedrijf en een plaatwerkerij ge
start. Broers van Koos gingen dit bedrijf
ru~men. Tijdens de eerder aangehaalde brand
was de nieuwe fabriekshal net onder de kap.
Bij van Eck hebben ze toen met man en macht
gewerkt om het een en ander klaar te krijgen.
Ret voormalige bedrijfspand, Kortenhoeven-

seweg 66A, is automobielbedrijf en autospui
terij geworden.

Werkplaatsen
In feite staat men bifVan Eck voor niets, want
in de periode van 1963-1965 heeft men voor de
Gascon enorm veel mobiele werkplaatsen
gemaakt. En speciale transportwagens. Na

Het levensverhaal
van

grote-kleine mensen

eerst dit gemaakt te .hebben voor werkzaam
heden in ons land, zwerfden ze uft naar
Duitsland en Belgie.
Koos richtte in 1965 een nieuwe b.v. op onder de
naam Transfrigo. Een koeltechnisch-bedrijf
speciaal voor transportmiddelen.
Dit bedrijf is gevestigd op nr. 75 van de
Kortenhoevenseweg. Van Eck importeert een
Amerikaans koelsysteem via een vestiging in
Frankrijk. En nog waren aIle mogelijkheden
niet ter hand genomen. Van Eck bouwde in die
tijd speciale "perswagens". Riervan kan de kap
hydraulisch omhoog, waarna debak'ruimte
gevuld kan worden met polyeter. Door het
perssysteem - de kap gaat weer naar beneden 
kan dubbel zoveel geladen worden. Deze

_ Vervolg pag. 2.



"perswagens" zijn inmiddels geexporteerd
naar Zweden, Canada en Duitsland.
In 1970 is Koos koelwagens gaan importeren.
De opbouw van de wagens is tegenwoordig
kompleet van kunstof. Dit in verband met het
isolatievermogen. Bij Van Eck is men zo ver
gekomen dat men komplete wagens levert. Ze
verkopen de koelwagens aan bedrijven in ons
land, West-Duitsland, Griekenland, Libanon,
Engeland en Tunesie.
Een apart hoofdstuk is natuurlijk het koelsys
teem. De wagens die Van Eck bouwt zijn
uitgevoerd met een enkelvoudig koelsysteem.
VoIgens Koos wordt een dubbeI koeIsysteem
aIleen maar door Ianden in het Midden-Oosten
gehanteerd. VervoIgens geeft Van Eck een
uiteenzetting over de verschiIIende koeIsys
temen. De koeIsystemen die thans gebruikt
worden kunnen ook de ruimte verwarmen. De
carrisserie van de koeIwagens moet tegen.
woordig aan een bepaaIde "K-waarde" voI
doen.
De koelwagens die Van Eck op de weg brengt
worden verkocht onder de naam "Van Eck
Unitrans". De fabriek die de onderdeIen Ievert
is gevestigd onder de rook van het Italiaanse
Venetie.

Splitsing
Per 1 mei van dit jaar heeft het bedrijf een
splitsing ondergaan. Broer Dirk ging met
pensioen. Jo van Eck kreeg het automo
bieIbedrijf onder zijn hoede. Koos en Aart
hebben de Ieiding van hetcarrosseriebedrljf.
In 1970 kocht meri een bestaand , carrosserie
bedrijf op in het Brabantse Dongen. Voorts
besIoot men IaadkIeppen uit BeIgie te importe
teren, die bij Van-Eck gemonteerd worden lfet·
bedrijf heeft in totaaI ongeveer 60werknemers

HORLOGER V.D. VLIES
Meerkerk.
Niemand zaI in maart hebben kunnen bevroe
den dat de zaak van G. J. van der VIies zo'n
gedaanteverwisseling zou krijgen.
Een sfeervoIle zaak - overzichteIijk - met een
enorme grote sartering - zo zouden wij deze
zaak kunnen noemen.
Eenaktief en ter zake kundig echtpaar staat tot
uw dienst en adviseert U graag voor horloges
groot uurwerk - goud en zilver. En niet te
vergeten een moderne reparatie-werkpIaats.
De winkel heeft een radikaIe gedaanteverwis
seling ondergaan. En onze bewondering voor
het feit dat de heer en mevrouw v.d. Vlies
praktisch de geheeI binnenbetimmering zelf
hebben gemaakt.
Het metseIwerk werd verzorgd door firma
Speyer en de trap in de winkel en de voorpui
werden gemaakt door Gebr. van Es te
Meerkerk.

in dienst. Het verwondert ons niet aIs Koos van
Eck bij het afscheid zegt, dat er in de toekomst
zeker nog weI het een en ander zaI gaan
gebeuren. We hadden eigenlijk niets anders
verwacht van deze dynamische ondernemers

VoIgend jaar wordt het een Jubileumjaar want
dan is de firma 25 jaar gevestigd in de
Gorinchemsestraat.
In 1946 begon de heer v.d. Vlies met zijn vader
reeds de zaak, waar toen ook nog de fietsenzaak
gedreven werd.

. Doch in 1954 vestigde de heer G.J. v.d. VIies
zich zelfstandig en dit feit zaI men voIgend jaar
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Men vertrouwde ons reeds toe, dat men de
klantenkring, voor haar trouw, daar zeer zeker
in zal laten delen.

Crezee
. heeft grandioze

loto- en Iilmcamera aanbieCtingen

TIENHOVENSE
VROUWENVERENIGING
De Tienhovense Vrouwenvereniging wil U er
op attent maken dat ze dit jaar hun verkoping
hopen te houden in het Herv. Centrum op
Donderdag 16 November a.s. 14 November zal
er gelegenheid zijn om warme olieboIlen af te
halen bij C. den Oudsten, Hogewaard 5 om 3
uur. Gaarne dan tot ziens.

Het bestuur.

Voetbalvelden V.V. Ameide
Niet te geloven - doch over ruim eenjaar zult U
zich met Uw fiets - auto of wellicht te voet
kunnen begeven naar het lang verwachte
sportveldencomplex van de v.v. Ameide,
ingang Tiendweg.
Het homen rooien en het bouwrijp maken van
het terrein is nu begonnen.
Vandaar dat het bestuur van v.v. Ameide 23
oktober een aantal zakenlieden had uitgeno- .
digds om mee te denken over de Bouw- en
financiering van de toekomstige Sportacco-
modatie. .
Voorzitter K. ·v. Oort zei: "het gemeente
bestuur heeft ons als bestuur huiswerk
meegegeven - zorg zelf voor de accomodatie.
Vandaar deze uitnodiging aan U en wij hopen
dat U ons zult helpen want de vereniging kan
dit niet aIleen. Wij hebben behoefte aan

te Lexmond. We nemen sneI afscheid van onze
gastheer, want de staf seint dat men hem
dringend nodig heeft. Het zaI weI 't zoveeIste
teIefoontje voor Koos van Eck zijn, veronder
steIlen we!

Hier begon Johannes van Eck in 1911.

·bouwkundigen en financiele experts".
Direkteur Gemeentewerken, de heer Daane
gaf een technische uiteenzetting en toonde de
gemaakte tekeningen.
Er komen o.a. 4 kleedruimten - douches
kantine en aIles wat verder nodig is voor een
up-to-date gebouw.
In maartlapril zal men kunnen gaan bouwen
en zuIlen de velden ge-egaliseerd en ingezaaid
zijn.
Deze avond werden 2 commissiesgevormd, te
weten een bouwcommissie bestaande uit de
heren F. P. Diepenhorst, A. W, Woudenberg, G.
den Oudsten, G. Streefkerk, J. den Hartog, P.
Vroon en Jb. Verhoeven. Toegevoegd lid van
de voetbal E. H. den Hartog.
De Financiele commissie bestaat uit de heren:
J. den Oudsten, H. P. Daniels, R. Rijbroek, D. de
Blank (aktiviteitenconimissie) en Ant. Versluis
(Penningmeester v.v. Ameide).
Vermeldenswaard is zeer zeker dat de aktieve
aktiviteitencommissie in een paar jaar tijd
reeds ruim f 55.000,- heeft bijeengebracht.

Het kale gebouw wordt begroot op circa
f 300.000t - Er is geen kans op subsidie van de
gemeente voor het gebouw, daar de gemeente
zeer veel geld disponibel moet stellen voor de
velden.
Van de N.S.F. kan men f 40.000,- verwachten.
Wij geloven dat met inzet van iedere Ameide
en Tiehhovenaar het zeer zeker mogelijk moet
zijn deze plannen te realiseren.
Wij hopen U steeds op de hoogte te houden van
de gang van zaken.

Hier komen de voetbalvelden



11 November start in Meerkerk weer de
grandioze Sint Nicolaas aktie.
Georganiseerddoor de winkelhoudende
leden van de Ondernemers Vereniging
Meerkerk.

Het begin vandeze aktie is een rondvlucht van
Sint Nicolaas boven Meerkerk en omgeving.
Let op dit vliegtuig, er worden waardebonnen
uitgestrooid met vele vele prijzen

U kriJgt gedurende de hele aktie biJ iedere besteeddef 10,- een
bon.
Bewaar deze bonnen goed, er ziJn dit Jaar 4 trekkingen

1e trekking zaterdag 18 nov.: 100 prijzen van
6 speelgoed prijzen

2e trekking zaterdag 25 nov.: 50 prijzen van
50 prijzen van

6 speelgoedprijzen

3e trekking zaterd,ag 2 dec.: 2 prijzen van
2 prijzen van

12 prijzen van
6 speelgoedprijzen

En als klap op de vuurpijl
Dinsdag 5 dec. een trekking waaraan aile waardebonnen weer meedoen

3 prijzen van f 500,

1 Skelter

f 10,-

f 25,
f 10,-

f 250,
f 100,
f 25,-

Aile prijzen worden uitgekeerd in waardebonnen.
De geldprijzen kunt U naar eigen keuze besteden.

U kunt de prijzen afhalen bij:
H. Spek, Toistraat 23, Meerkerk.

De deelnemende winkeliers zijn:
A. Advovaat - Boekhandel
Fa. Gebr. Alting - Bakkerij
De Vakman - Doe-Het-Zelf
D. M. Bikker - Huishoudelijke apparaten
T. Boom - Slijterij
Fa. D. Bor - Levensmiddelen
Jac. de Bruin - Groenteman
R. Veldhoen - Dieren boutique
H. J. v. Dijk en Zn. - Siagerij
A. v.d. Dool - Fotografie
J. A. Jongkind - Bakkerij
De Koekkoek - Rijwielhandel
B. Lakerveld - Tabaksartikelen
C. 't Lam - C.V. Installatie
B. den Ottelander - Schilder

M. Ouwerkerk - Siagerij
Gerda Brands - Party-Shop
A. Stigter - S.R.V. man
W. P. Schep - de Kaashal
G. J. v. Veen - Snuffeltiek
G. J. v.d. Vlies - Juwelier

. v.d. Vlist - Woninginrichting
B. C. Verheuvel en Zn.- S.R.V. man
H. de With - Supermarkt
A. J. Zwijnenburg - Modehuis
T. Jacobs - Cafetaria
J. G: Wouters - Bloemen "Denise"
Fa. M. Hakkesteegt en Zn. - bij de benzine
J. C. de Ruiter - bij de benzine
Gebr v. Tuyl - bij de benzine



J vander'-'list

Ook voor wol, crochet, ka
toen of borduurzijde naar

••
Hoofdstraat 63, Nieuwpoort, Tel. 01843-248 of 250
Dorpsplein 7, Meerkerk, Tel. 01837-1409

'1Oy kef.,f.,en """r~ een le~ke St. CJ1ic"laa., .,,,rterinf/
in • RIETWERK o.a. verschillende overblo~mpotten

• BORDUURPAKKETTEN
• POEFFS
• MIMISETS
• MODERN ITALlAANS AARDEWERK
• KLEINMEUBELEN
• BABY-ARTIKELEN o.a. Boxpakken, Jurkjes, Pakjes, Luiers

en Spee'goedbeesten ::

Deelnemer a.V.M. aktie

ma-wo-w: Nieuwland
+ Achterdljk

dl.tJo.Z8: Meerkerlc
+ Kenaaltljk

SRV zuivelservice:

BERT STIGTER.
Deelnemer a.V.M. aktie



Deelnemer O.V.M. aktie

Daar is tie weer.
Het boekje boordevol tips en
aanbiedingen van "De Vakman".
Om U te helpen bij Uw inkopen
voor Sint Nicolaas.

EEm van de toppers ziet U hier
afgebeeld.

Boekje niet ontvangen?
Kom dan even langs, in de winkel is
nog weI een exemplaar voor U.

Maak van het Sint Nicolaasfeest
een DOE-HET-ZELF feest met goed
gereedschap van

"De Vakman"
Zouwendijk 26 - Meerkerk.

Avento
Caravans

EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT afm. 2.95 tot 5.10 meter

CARAVANBOUWVAN DERHAGEN
MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens

en bagagewagens.

Caravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN • lUIFELS • KOELKASTEN • KACHELS en

CHEMISCHE TOILETTEN
Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUW- en·
BAGAGEWAGENS



IKEMAIEUR

WASEMAFZUIGKAP 63
SUPER
Roestvrijstalen sehakelpaneel
en inklapbaar plexiglazen ge
leideseherm. Ventilator met 2
snelheden.lngebouwde
verliehting. Laag geruisniveau
Verhoogd afzuigrendement.
Afvoer naar keuze naar boven
of aehterzijde. Afmetingen:
b 60 x d 47.5 x h 17 em.
Bruto prijs ine!. BTW 330.00

nu f 275,-

·ATAG

SCHAAF
Voor de vakman.
Gelakt houten handvat en knop.
Beitel uit "Sheffield" staal.
Verchroomde beitelklem.
Geheel instelbaar.

vanf 282,-
nu f 217,50

-C!lym
En nog veel meer afgeprijsd. ···Bazeldtjk·_t~,Meerkerk, tel. 01837-1810

~--..._'-"...",~ ..........-.~

van f 73,90 voor f 56,90

300 Watt
175 Watt

3000t.p.m.
12 kg

150x 20/40
15mm

Afmeting
slijp
schijven

Vraagt
vrijblijvend
demonstratie.
Een kettingzaag voor Iicht
of voor het zwaarste werk...
It's all in the POULAN-family.

Nu 15% korting

Zolang de
voorraad strekt

Poulan
Kettingzagen
~"

Vermogen
opgenomen
afgegeven
Toerental
onbelast
Gewicht

TECHNISCHE GEGEVENS:

Deelnemer O.V.M. aktie

Bij aankoop voor f 125,- of meer Woodlander kado, zie etala9~-
\".... ',

N_.
CD
CD...
I)-I)
ca
CD-

~;1)
'a.

Q..

Meerkerk

Het huis met de klok
III

Brengt onder Uw aandacht dat wij .in de .:::
I)

prijzenslag steeds voorop lopen. \ :
Waar vindt U zoveel zilveren oorbellen in :-o
prijzen van f 6,- tot f 20,-??? :
Armbanden - Hangers - Ringen- Colliers - !
Bedels - PI:aat banden enz. ..

.& QUARTZ HORLOGES f
• VANAF 79,- GULDEN !

Wat er aan onze horloges te repareren is, doen wij zelf, in eigen ~
werkplaats. ~.

PRONTO is weer van de partij met i-nieuwe modellen in dames en heren horloges.:
a.

Peter Wekkers. Te veel om op te noemen. ~

Een nieuwe serie RadioWekkers vanaf f 119,
Juweeltjes van elektronika precisie.
In Wandklokken steeds iets nieuws.
Keukenklokken Quartz f 69,50 Altijd de juiste tijd.
Barometers. Horlogebanden

"Hel Huis mel de Klok"
G. J. VAN DER VLlES

Deelnemer O.V.M.-aktie Gorcumsestraat 6 Telefoon 01837 - 1424
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Andere MB spelen: Numbers up
Dokter Bibber
Uitweg

en natuurlijk Zee.slag per computer

Ook hebben wij voor de meisjes een mooie
sortering poppen en meubeltjes enz.

Kom tijdig langs om U Sinterklaas inkopen te doen.

Siku auto's in
verschillende soorten

32,50

37,50

DE KOEKKOEK
Toistraat 9 - 4231 BB Meerkerk.

Deelnemer a.V.M. aktie

Deelnemer a.V.M. aktie

Deelnemer a.V.M. aktie

J. A. Jongkind
Kerkstraat 1, Meerkerk, tel. 01837-1396

Voor amandelletters

speeulaas

en marsepein~

MoetUbij ~
Bakkerij Jongkind zijn

FOTO v.d. DOOL
Gorcumsestraat 21 - Meerkerk
Tel. 01837-1463

Prestoprint Kleurenfoto's
binnen 2 dagen klaar.
Pasfoto's klaar terwijl u wacht.

Verkoop van nieuwe en
gebruikte auto's

•
kom dan eens. bii ons langs

ALS U EEN ANDERE

auto wilt kopen
e - :;;7~.-~-·::7

-~

levens erkend inbou*St~i:JrI
van gasinstallaties (! .

Gebr. van Tuy I:atuurliik worden ook schades
Zouwendijk 125, in onze eigen werkplaats
MEERKERK gerepareerd.
Telefoon 01837 - 1412 •

Tevens verkoop van Benzine en L.P.G.-GAS.
Pompen geopend dagelijks van 8.00-21.00 uur.
Zaterdag van 8.00-16.00 uur.



Deelnemer
O.V.M. aktieGROENTEN, FRUIT en

LEVENSMIDDELEN

Pro Marijkeweg 45, Meerkerk, Tel. 1858

J. A. ·C. de Bruin

'V""r St. '11ic"Laa..,
* CHOCOLADE FIGUREN
* CHOCOLADE LETTERS
* LEKKERE PEPERNOTEN
* LUXE KOP en SCHOTELS

H. J. VAN DIJK & Zn.
Kerkstraat 14, tel. 01837-1332 en 
2329, Meerkerk.

Deelnemer O.V.M.-aktie

S.v.p. vroegtijdig bestellen

FONDUE-, GOURMETVLEES _en SAUSEN
KEURSLAGER

WORSTLETTERS en
SUPRISE-DOZEN naar keuze

~
KEURSLA&ER .

K WATDE.
. KEURSLAGER SNIJDT

IS KWALITEIT

Voor het GEZELLIG AVONDJE hebben wij
voor U ....

Deelnemer

O.V.M. aktie

Tijdelijk f 261,50
inhoud 140 I. normaal f 302,50

STALKRUlWAGEN.40
Groene kunststof bak. Onderstel van
ovale buis, in vol bad gegalvaniseerd.

Uaangeboden dqor:
/

c. 'I Lam

••

40 liter.
normaal § 7,05 nu § 5,40

ASEF POTGROND
Gebruik deze aarde als basis voor
een.gezonde en vruchtbare planten
groei in potten, bloembakken en in .
de tuin.

II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

Bazeldijk 19, Meerkerk, tel. 01837-1810.

Tuinkalender november

Prijs f 990,-
exel. 4% B.TW.

Houdt het gazon vrij van gevallen blad, dat beslist niet in de vuilnisbak/zak behoeft te
verdwijnen, maar opgeslagen kan worden in de eompostsilo. Bij mooi weer poot u de
bloembollen. Hebt U bomen in uw tuin, sno~i die dan nu in; klimrozen worden opgebonden
en rododendrons bij droog weer natgehouden. De grond rond sierbomen, heesters en
andere planten wordt stevig aangedrukt om opvriezen te voorkomen. Kalk en slakkenmeel
over het bladvrijgemaakte gazon strooien. En natuurlijk maakt U in deze maand de
verlanglijst voor Sint Nieolaas, waarmee de goedheilig man z'n inkopen kan doen bij
Hendrik-Jan de Tuinman.

De veiligste kettingzaag nu in Semi
professionele uitvoering.
De unieke kettingrem werkt onder aile
omstandigheden.

Deelnemer
O.V.M.-aktie Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249

DRUKKERIJ - KANTOORBOEKHANDEL

ADVOKAAT
Toistraat 33 Meerkerk
Telefoon 01837 -1301 B.g.g. 01838-1562

Voor afdeling drukkerij:
VISITEKAARTJES
Dozen BRIEFPAPIER
met ENVELOPPEN
REKENINGEN
HUWELlJKSKAARTEN
GEBOORTEKAARTEN

Afdellng kantoorboekhandel:
FOTOALBUMS
AGENDA'S
BOEKEN
PUZZELS
SCHRIJFMACHINES
REKENMACHINES

Oeelnemer O.V.M.-aktie



Deelnemer
Sint Nicolaas
AktieDeWit

KAPSALONS

voor "hem" of voor "haar"! Dot

haalt U gewoon even bij

Ameide, Molenstraat 1 Tel. 01836-464
Lexmond, Dorpsstraat- Tel. 03474 - 244

Ais U het echt niet meer weet,

hebben wij voor U altijd nog een

CADEAUBQN

Dan kunt U aile kanten uit.

EEN FUN /~~DEAU
," )

Dam 6, Ameide, Tel. 01836-1229 1779

Groot feest voor aile Voorkeurboekkopers.
Dit najaar bri!ngt UIW boekhandel het
twaalfde Voorkeurboek. Er is nu een dozijn
Voorkeurboekenl
Tot 31 december 1978:
de schitterende Omnibus van
Annie Oosterbroek·Dutschun
HET LAATSTE WOORD IS L1EFDE

Omnibus van: Het hart geeft antwoord en
Tegen jou zeg ik ja
Gebonden, 432 bladzijden
Normale prijs f 28.50

"U voor de feestprijs van f ·12,50
Uw voordeel f 16,-

Juwelier-Horloger Harry Mulder
Voorstraat 21, Groot Ammers, tel.: 01842-1650



bij uw boekhandel
een uitgave van In den Toren

ouf18.50

ZOJUIST

VER.SCHENEN

wegens grote vraag weer herdrukt!

Een prachtig boekwerk
met zeer vele illustraties

slechts f 34,50

AN-TON PIECK
ZYN LEVEN· ZYN WER K

prijs na 31-1-1979 f 22,50

talloze encyc10pedische gegevens

572 bladzijden in solide band

Maaike van den Bosch e.a.

H.et I tient~llen speciale
I rubneken

Nederlands 6dedruk

puzzelwoorden
boek I

honderdduizenden
puzzelwoorden

8CREZEE B.Y..

Dam 6, Ameide, Tel. 01836-12291779

Bij het schrijven van deze advertentie worden we zeit steeds enthou
siaster over ons ARTIKELEN ASSORTIMENT.... maar we houden
op want U moet zeit maar eens komen kijken in onze winkel enonze
showroom. U weet het. . . . . . .. U bent altijd welkom

FIJN ALS U ALVAST KOMT KIJKEN EN UITKIEZEN ! ! ! !

••••.• DOEN HOOR!

Wat dacht U van een ZAKREKENMACHINE, reeds vanaf f 45,-

En een KOFFERSCHRIJFMACHINE reeds vanaf f 159,-?

En van al die leuke kleine BURO-ARTIKELTJES
reeds vanat EEN PAAR GULDEN

Daarom raden wij U aan

• Kom eens n.istig kijken en laat U voorlichten

• We hebben een eigen service-dienst

• We hebben diverse aanbiedingen tegen "stadse prijzen"

Natuurlijk kunnen wij dat niet zoals op bovenstaande prent. Maar wij
willen U er wei mee zeggen dat we zoveel* ZAKREKENMACHINES ~ KOFFERSCHRIJFMACHINES

TAFEL REKENMACHINES - KANTOORSCHRIJFMACHI~

NES - KOPIEERMACHINES - TOONBANKKASSA'S - PA
FiIERVERNIETIGERS - KOGELKOP SCHRIJFMACHINES
en alles voor kantoor- of privekantoor

uit voorraad kunnen leveren uit onze showroom, dat hoe klein we het
oak zouden maken niet alles in twee handen kunnen vasthouden.



Voetbalwedstrijd
Meerkerk-Ameide 0-1
Een harde doch sportieve wedstrijd zou van de
afgelopen zaterdag gespeelde streekderby
Meerkerk - Ameide gezegd kunnen worden.
Een wedstrijd vol spanning en sfeer - waarbij
door beide elftallen kansen onbenut gelaten
werden of beter gezegd aan beide kanten had
men pech.
Na de 'eerste wedstrijd voor de Wegwijzer
bokaal, Meerkerk - Ameide, was er op 11
november· j.l. weer een wedstrijd Meerkerk
Ameide maar nu in competitieverband. Om
half drie gafde scheidsrechter het begin
signaal, het was voor beide ploegen eerst maar
wat af tasten hoe de zaken er voor stonden.
In de 6e minuut van de wedstrijd was er een
tragisch moment, bij een overtreding van
Peter den Hartog brak Joop van Gent zijn
onderbeen, .dat gaf vooral voor de spelers van
Meerkerk, Henk de Jong, Wim Mulckhuizen en
Dik Kooyman grote problemen daar zij niet in
hun spel konden komen. Zodoende kwam er
in de tweede helft weillig gevaar voor Ameide.
In de 18e minuut van de eerste helft scoorde
Ameide uit een corner, maar deze werd door de
scheidsrechter afgekeurd. In de 25e minuut
was het Frans Ceton van Meerkerk die bijna
een doelpunt maakte, maar L. van der Ham
redde zeer correct. Ook S. van Rooy had nog
een kans maar deze werd ongedaan gemaakt
door G. Molenaar. .
Na het rust signaal was het goed vertoeven in
de kantine waar druk de eerste helft werd
besproken.
Bij het begin van de tweede helft was te zien dat
het ongeval terzijde was gelegd.
Men speelde met meer inhoud en de oude sfeer
kwam weer terug. Ameide had iets meer
kansen dan Meerkerk o.a. een kopbal van Peter
den Hartog wat op katachtige wijze door
doelman Henk Burggraaf werd gestopt.. Het
middenveld was meer voor Ameide. J .. Tukker
speelde daar een grote roI..
In de 58e minuut van de wedstrijd was het
Henry de Kruyk die scoorde uit een vrije trap
van Cor Haars. Hij kon zeer gelJlakkelijk
inkoppen, daar hij door geen enkele speIer van
Meerkerk werd afgedekt. Vrij snel na dit
doelpunt had Ameide de kans om er 2-0 van te
maken, maar een schot van Henry de Kruyk
spatte uiteen op de lat. Ook h~dN. Vuurens nog
een mooie scoringskans maar Leo van der Ham
stond op zijn post.
De slotfase van de wedstrijd was voor
Meerkerk, maar door tegehaast spelen van
Wim Mulckhuizen, D. Kooyman en C. Bot
waren er geen mogelijkheden meer, om te
scoren.
Met de eindstand 1-0 voor Ameide werd de
wedstrijd beeindigd.
Men kon terugzien op een sportieve wedstrijd
welke correct werd geleid door de scheids
rechter.

Vanaf deze plaats wensen wij Joop van Gent
het allerbeste toe en hopen dat hij over deze
teleurstelling weer snel zal heenkomen.
Het adres waar Joop ligt is: Dr. Bauerstraat 74,
Gorinchem.
Het zou erg leuk voor hem zijn eens een kaartje
of iets dergelijks te ontvangen.
Zullen we afspreken dat de vele voetbalsup
porters iets zullen laten horen.

Jaarprogramma Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen afdeling
Ameide- Tienhoven 1978-1979.
15 nov. "Danseres zonder benen", van Clara

Asher-Pinkhof.
Boekbespreking door mevr. den Boon.

20 dec·. Kerstavond verzorgd door eigen
. leden.

17 jan. Jaarvergadering, Bingo, Film over
oud Termey,

14 febr~ Touristische Quiz.
7 mrt. Handschrift en Karakter.

18 apr. Chinese Fondue door een echte
Ameidese slager.

16 mei Slotavond met en voor de bejaarden.

. Nu onze afdeling binnenkort meer zaalrulmte
ter beschikking krijgt, zijn nieuwe leden
natuurlijk van harte welkom.
AarzeIt U nog, kom gerust eens kijken in 't
Spant.
De aanvangstijden van aIle avonden is kwart
voor acht.
Ook organiseert onze vereniging verschillende
cursussen zoals haken, kleine karweitjes i.n en
om huis, Hindelooper schilderwerk enz.
Het secretariaat berust bij Mevr. Streefkerk
Tukker, telefoon 2033.
Het jaarlijkse reisje wordt gehouden in de
maand meL

STREEKCONCERT
van O.K.K. Streefkerk,
K.N.A. Nieuwpoort, "Unie" Ameide.

Het zeer goed geslaagde concert in mei van dit
jaar van het Hervormd Kerkkoor uit Arkel en
de muziekverenging "Unie" uit Ameide ligt bij
velen nog vers in het geheugen.
Aangemoedigd door dit succes hebben 3
muziekverenigingen uit de Lekstreek, "Oefe
ning Kweek Kunst" te Streefkerk, "Kunst Na
Arbeid" te Nieuwpoort, en "Unie" te Ameide,
besloten om gezamelijk een concert te geven op
dinsdag 21 november a.s. 's avonds van 8.00
10.00 uur inhet gemeenschapscentrum "Ret
Spant" te Ameide. Voor de bewoners uit
Ameide en omgeving een mooie gelegenheid
om eens kennis te maken met andere corpsen.
Wij hopen dan ook dat vele op 21 november
naar "Ret Spant"zullen komen.
De toegang is vrij.

EHBO
AMEIDE/TIENHOVEN
Ret bestuur van de plaatselijke E.R.B.O.
afdeling Ameide/Tienhoven, maakt aan aIle
leden nogmaals bekend dat er elke Donderdag
avond oefenavond is.
Wij verzoeken vriendelijk deze avond voor ons
vrij te houden en aanwezig te willenzij n, in het
Groene-Kruisgebouw.
Ret is van aller belang om onze kennis op peil te
houden en te versterken, voor U zelf maar zeer
zeker voor uw medemens. We beginnen om
7.45 uur en eindigen om 9.30 uur.
Wij ~ekene~ op uw aller medewerkin_g.

Ret bestuur.

Ingezonden mededeling

ATTENTIE!
De Chr. Muziekvereniging "Crescendo" komt
a.s. vrijdagavond 17' november tussen 18.30 en
20.30 uur weer bij U langs met de bij U bekende
stroopwafels.
Zij kosten f 2,50 per pakje.
Ret is ten bate van het Instrumentenfonds.
Koop dus die overheerlijke stroopwafels.

Ret bestuur.

Wegwijzertje

Plaats in deze kolom
tegen zeer goedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod - f 3,- per 4
regels exel. 4% btw.

Gevraagd:
Butagas kachel voor
bijverwarming.
Adres: Lekdijk 32,
tel. 01836-1229 1779.

••••••••••••••••••••••••••••
Aangeboden:
Agfamatic 5000 fotocamera
van 370,50 voor 296,10,

••••••••••••••••••••••••••••
Agfamatic 6000 fotoc,amera
van 409,90 voor 299,-,
Crezee Ameide b.v.
Dam 6 - tel. 1229,

••••••••••••••••••••••••••••
Fotolijstjes
grote sortering in metaal en
hout, praktisch aile maten.
Crezee Ameide b.v.

Reprodukties van Ameide
slechtsf 10,- per stuk.
Crezee Ameide b.v.

STREEKCONCERT TE AMEIDE

No. 138
No. 201
No. 371
No. 772
No. 381

-
te geven door de muziekvereniging:

op dinsdag 21 november van 8.00-10.00 n. m.
in "Het Spant" te Ameide.

te geven d.oor de muziekverenigingen:

O.K.It. te Streefkerk
K.N.A. te Nieuwpoort
"Unie" teAmeide

zaal geopend 7.30 uur n.m.Toegang vrij

DE HOBBYKLUB BEGINT WEER
Nadat de hobbyklub door omstandigheden de
vorige behuizing moest verlaten, hebben we na
veel zoeken ,nu dankzij de medewerking van
het gemeentebestuur de beschikking gekregen
over een eigen ruimte.
Deze bestaat uit de voormalige houten nood
woning aan de Meidoornlaan.
Zoqra we gereed zijn met de inrichting, welke
bekostigd kan worden uit de opbrengst van de
kollekte "Jantje Beton", zullen we weer
starten met de aktiviteiten voor de jeugd.
Rierover zal nog nadere berichtgeving volgen.
Bel.angstellenden kunnen zich alvast opgeven
b~~H1an Bakker, Razelaarlaan 38, tel. 1654.

De uitslag van de verloting van
"B.V. Marijke", Broekseweg, Ameide is als
voIgt:
Ie prijs: half varken
2e prijs: rollade
3e prijs: karbonade
4e prijs: taart
5e prijs: fles wijn

Graag spoedig aanmelden bij:
J. M. Verhey,
Broekseweg 95, Ameide.

WIE IS DEGELU'KKIGE?



g -
~CREZEE B.V.

AMEfDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 22t

Foto albums

Receptie albums

Kom snel
kijken bij:

VooraIle duidelijkheid:

In de nieuwe Grote Winkler
Prins 80 is de formule gevonden

om de voordelen van verschillende
encyclopediesystemen te bundelen.

Daarom laat de Grote Winkler
Prins 80 van A tot Z aan duidelijk

heid niets te wensen over.

WinlderPrins
heefteen•nlewe

Eqqtclopedie
ultgevonden

8CREZEE B.V.

VOOR FIJNE

SPECULAAS, BOTERLETTER,
BANKETSTAVEN,
GEVULDE SPECULAAS en
PEPERNOTEN naar

c. M. Pellikaan
J. W. v. Puttestraat31--TeI.01S36-1379
Ameide.

Ameide

Oeelnemer St. Nicolaasaktie

Tuincentrum C. Spek
Kortenhoevendijk 5, Lexmond,
tel. 03474-573. '

Sarti'_h._id ............
'001SIIITERKLW·AVO"D !

Fransestraat 27

SLAGERIJJ. v. d. HEK

Grote coniferen, ruim 3 meter hoog, ook voor
haag geschikt (Cham. Columnans glanca).
Nu 3 voor f 120,- of f 45,- p. stuk.

Verder o.a.,
Graszoden 3,25 p.m.2.

Leylandi 60/S0 6,- p. s,t.
Bladprunus 60/S0 5,- p. st.
Bloembollen enz.
Alles voor de tuin
ook aanleg en onderhoud.
Gratis prijsopgave en advies.

Geopend aile middagen en de gehele zaterdagl'

VLEES en VLEESWAREN
KWALITEIT IN

ONZE ROOKWORST WEDEROM MET GOUD

BEKROOND

st. Nicolaas is weer in aantocht, en hij

wMt waar hij zijn lekkers koopt .... !

NATUURLlJK BIJ

BAKKER VAN DElSEN
waar de BOTERLETTER, ·de SPECULAAS

enz enz. nog ouderwets lekker zijn.

Kom eens kijken naar onze kollektieMarsepein, en

Chocolade figuren, Luxe dozen Bonbons en Choc.
" '

Letters, alles eerste kwaliteit.

UW WARME BAKKER'

J. van Delsen
Deelnemer Sint Nicolaas-aktie
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. ,/ttj~trtuinfttlttt" '.,
J.'·W. ~a_n Putt~'str.~a.t 65"Ameide, tel. 01~~,~,1~?7.

Teg
en

ln/e.,erlng "an deze

~(JJ~
Stafen Orient LCD H. .... '.'

erenhorloges van
29

5,_
Zie OOk onze JUwelierSkrant. !foor 225,_
J. F. Th.··B,o",
Dam 11 , Ameide, tel. 01836-1404

'. g vandezeTegen inleverlR ...., .

vooRooE~, CHIlQUIl

tQQ{WEEt CII.~
.... dag 20 nov. tlmzaterd.ag 2{nqv:'Vanmaan", '. '..' '.' . .

'~; bol ih luxe verpakkmg .•....1 Grote AmarYllis ..,!., .... . .. .', ...'"
van 6.25voor4,25·;'Bk Mag. "Ma~J~'J

J Verv~et
• L;fl:t<,!

. d""' B V Molenstraat 10.De Groot's Techn. ,e .. rl) ••

. . TanitaenWin10% Korti..UopaHe luxe . .'. vanaf f 40,-.
aanstekers.

, J'. Gelderen
. · v. k 'garenensigaretten.

I.a~~ ~. S~uttestraat 10; teL 1490



. ..... • 9 van dezeTegen inleverln

VOORDEEL·.CHEQUE

Met de Sint Nicolaas week,

Bakkerij Pellika~n
J. W. van Puttestraat 31, Amelde.

Tegeninlevering van deze

VOORDEEL C8f<;(}IJE
Bij aankoop vein f 30,'- aan drank of
geschenkartikelen een
een karafmet JUSd' orange gratis~

S,ijterij··,,'t Fortu,in".

Teg
en

in/evering van deze

~CllEooB
RoomIJoterstaat van 5,50 Voor 4,50

8,. d
~ e Warme Bakkerop de H

Dam 8, Ameide, tel. 01836-1456. oek

Teg
en

In/evering' van dez
e

'

~CllEooB
4 Meter Lange A
van f 43 45 aarnWl:!Sser

' voor f 37,50

Tegenln/evering van deZe

Tegen inleve.rlng. van deze

.Mourile
MO/enstraat 23, Ameide _ H

OOfdstraat 18 N,'euw
' POort

/ . dezeTegen inlevering van

, VOORDEEL CHEQUE

1 Floombofer letter van de 80erenbakker

D . voor s/echt f 2 49e .long Z.8. '

5 heerlijke speculaaspoppen
a 100 gram p.st. van! 5,50 voor! 4,95.

" tim 1 December
Geldig van 2~ ~ovember Delsen .
Bakkerl) J. van

. . deze
Tegeninlevering van

. 'UEVOORDEEL CHEQ

Hamburgers
5 halen 2 belalen

DE AMEIDESE~LAGERS



Enkele punten om te
'onthouden:

1. De Sint Nicolaas aktie loopt
van 17 november tim dinsdag
5 december.

2. Bij iedere besteedde f 2,50
ontvangt U een lot.

; 3. Let op de bijzonder
i aantrekkelijke voordeelcheques.

4. De trekking van deprijzen is op
zaterdag 16 december in 't Spant
om 19.00 uur.

V()ORllEEt
Staten Orient LCD H
. erenhorloges

Z'e ook onze .

J F Juwelierskrant. SINT NICOLAA·S ·19-78·.Da~ 11 Ih.. 810m
........,..mell'd.e.,tei,·.o1~8.36~-1.40~4....A Nicolaas iszaterdag 18 november om 14.00 uur.

oor de burgemeester op de Dam

• Tijdens de extra koopavonden de laatste week voor
Sint Nicolaas zullen iedere avond drumbands het wirikelplezier
verhogen en verlevendigen.

~.c~~~;~
Hetbekenc1es~elva~\ ••
HEY TAXtvan29.9s9r zlJn

~_:.............•..._: •••.•_... idus
_ Oarrl6~Am~

........~IiiiiiiII...

• Dinsdag 5 december zijn aile
zaken tot 17.00 uurgeopend.

r
cc_ .......llilg4december.

·~~--2~-ir;e:::idere avond - koopavond





Onze specialiteiten
Boeren Omelet
Nasi en Bami Schotels
Kip van 't Spit

Wintertijd Stampot tijd
Starnpot Boerenkool en Hutspot.
Ook om warm mee naar huis te nemen.

Wat voorthuis halen dan naar de snakbar met zijn heerlijke snacks bereid
in eigen keuken.
Roomboter-Rundvlees-kroketten.
Gebakken gepanneerde Mosselen

Aanbieding \ .
I(rat Heineken Bier 111 ,95. \\:\"'\~U"~"'"I-J,~rj!IJ
1 Kg. Voorgebakken Patat~ geen diepvries 12,05. ",
10 Koude FrikandeUen I 4,45. ~

Schaal gevuld met Mini Nassie Bami Bitterballen en .
Balletjes gehakt I 4,45.

Om koud mee te nemen.
Huzaren salades in leuke geschenk verpakking.
IJs en IJstaarten.

't ..d:'ortuin"
" ..J}J I

SLIJTERIJ

Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Ameide

Deelnemer Sint-Nikolaas-aktie

ledere vrijdag en zaterdag worden er Oliebollen en Appelbeignets
gebakken.
OokvoorPoffertjes en Berliner Bollenmoet je bij Emma en Jan
zijn.

Boterletters

Marsepein figuren

Ch'ocolade letters

Speculaaspoppen en
brokk~n

Dus tot ziens bij: Emma en Jan
Hoofdstraat 15, Nieuwpoort, Tel. 01843-494.

~e

J'qu.pe
DEJONG's MACHINEFABRIEK B.V.

vraagtop korte termijn voor de produktie
van aanhangwagens:

Carrosseriebouwers
Bij de

."Warme Bakker op de Hoek"
Uw terechte keus

Dam 8, Ameide
Deelnemer Sint Nikolaas-aktie Wij kunnen u bieden: goed loon, reiskosten

vergoeding, gratis werkkleding etc.

DE JONG's
MACHINEFABRIEK B.V.

HOGELANDSEWEG 80 - VIANEN
Telefoon '03473-3544

Ill!

DE JONG
VIANEN



ERRES WASDROGER, kapaeiteit 4 kg
ASO 41187 f 629,-' NU f 548,-

ERRES WASAUTOMAAT, 4,5 kg, 13 waspro
"gramma's, regelbaar eentrifugetoerental van
120-750 omw.lmin. f 1199.- NU f 1069,-

ERRES VAATWASSER AEH 202
f 1185,- NU f 779,-

ERRES KLEUREN TV RS 265535
66 em beeld f 2245,- nu f 1890,-

PHILIPS KLEUREN TV 18e 636,
46 em beeld f 1695,- nu 1490,-

PHILIPS KLEUREN TV, 14e
825/00, 37 em. beeld

f 1295,- nu f 1092,-

Grote eolleetie STALEN NOREN
KUNSTSCHAATSEN, KINDER
SCHAATSEN

Voor sfeervolle SCI;IEMERLAM
PEN. Grote keus uit staande en
hangende lampjes

Kom geheelvrijblijvend eens kij
ken. U vindt vast wei wat.

NU f 149,-

NU f 115,50

NU f 44,95

PHILIPS

SPIES GRILL

f 99,- nu f 89,-

Philips ronde HAIRSTYLlNG
SET, H.P. 4212 66,50

nu f 57,50

nU f 105,-

HAARDROOGKAP met statief
f 92,25 nu f 79,-

* Aile andere dekens voor SPECIALE PRIJZEN!!

PHILIPS 3 KOPS SCHEERAPPARAAT, HP1125, f 144,

VRUCHTENPERS, HR 2275, f 49,95

INVENTUM ELECTRISCHE DEKENS, HN 41,
1 persoons onderdeken, f 168,-

Philips DRAAITOPSTOFZUIGER
HR 6246 850 w f 439,- nu f 359,

HE 2000 STOFZUIGER met 3 j. ga
rantie f 399,- nu f 299,-

MIXER PHILIPS, met stan
daard met kom HR 1187

f 139,- nu f 124,
MIXER HR 1170 R

f 76,50 nu f 65,50

N.PEK&ZN.
AAKSTERVElO 2 - AMEIOE - TEL. 01836-1271

, I

Deelnemer Sint Nikolaas"aktie



DOOR HET OOG VAN DE NAALD!
Achteraf viel het allemaal erg mee. Er zijn geen doden of ernstig gewonden
gevallen. Het was niet eens een echte tankwagen, alhoewel een vrachtwagen
met aanhanger ook belachelijk is op de dijk.
Stelt U zich eens voor wat er gebeurt als een tankwagen gevuld met zoutzuur
van de Lekdijk valt en op de Dam terecht komt. Er zou dan sprake zijn van een
regelrechte ramp. Nu is "slechts" het milieu aangetast. Het was overigens een
akelig gezicht; al die gekapte bomen.
Een paar weken geleden nog maar, hingen ze vol fruit, nu lagen ze daar als
slachtoffers van een verkeersongeluk. De appels. waren gelukkig weI geplukt.

We wonen in een uniek stukje Nederland. We zijn trots op ons rivierenland
schap. Het is een verademing om over de dijk te lopen of te rijden. Iedere dag
is het uitzicht anders. In het voorjaar komen veel toeristen naar de bloesem kij';'
ken. Zo'n landschap schept verplichtingen. We moeten er zuinig op zijn.
Het water dat in deze streek gewonnen wordt kan eventueel ongefilterd ge
'dronken worden. Zijn we ons weI bewust dat we nog maar zo weinig na
tuurlijks consumeren.
De Lekdijk is veel te smal en te bochtig voor het vervoer van schadelijke stof
fen. Bovendien kan geen voertuig uitwijken zonder het risico te lopen van de
dijk te vallen. Bijna aIle plaatsen aan dl'> Lek zijn bereikbaar via provinciale
wegen.

"OVERHEID, DOE ER WAT AAN ! !

SINT - NICOLAAS
GESCHENKEN

EEN LEUKE SORTERING
LUXE DOZEN SIGAREN

Diverse soorten

AANSTEKERS en ASBAKKEN

Voor de gezellige roker

, Verschillende modellen PIJPEN
TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN
KERST- en NIEUWJAARKAARTEN

B. Lakerveld
Zorg ervoor dat over de dijk zo min mogelijk gevaarlijke stoffen vervoerd
worden.

Margriet Vansluis.

Zouwendijk 5
Meerkerk

Tel. 01837 -1466

Deelnemer O.V.M.-aktie

OPENBARE
AANBESTEDING
TE MEERKERK

Op vrijdag 3 november vond in Meerkerk een
openbare aanbesteding plaats.
Tot nu toe werden deze in Meerkerk niet
gehouden maar werkte de gemeente met een
vaste aannemer.
Ret ging om de <'anleg van riolering in de
Tolstraat en een gedeelte van de Zouwendijk
en de aanleg yan een weg vanaf het vereni
gingsgebouw van de Ned. Rerv. Kerk ,,'t
Anker", naar de Prinses Marijkeweg. Deze
nieuwe weg zou ook van riolering worden
voorzien.
Ret verschil tussen de hoogste en de laagste
inschrijving bedroeg f 400.000.
De aannemer die uiteindelijk de opdracht
kreeg: Fa. Starn uit Papendrecht, was met de
laagste inschijving van f 576.300 zelfs ±
f 125.000 onder de begroting van de gemeente
gebleven.

.....Ie V.V.D. en Gemeentebelangen zagen met
dp.ze openbare aanbesteding een wens in
\ ~..vl.t11ing gaan.
Dhr. W. v.d. Berg, raadslid voor Gemeente
belangen en 't enige aanwezige raadslid op deze
aanbesteding, vond 't jammer dat de plaatse
lijke aannemers uit de boot waren gevallen
omda.t er te weinig bestekken aanwezig waren.
Maarverder vond hij - zeker gezien de cijfers
dezeopenbare aanbesteding een groot succes.

Historie
1678 Ameide Lichtstad 1978
is Yoorbij
Ristorie 1678 Ameide Lichtstad 1978 is voorbij.
Met deze woorden opende de voorzitter van de
Oranjever. "Beatrix", de heer G. de Vroome,
de vergadering van rekening en verantwoor
ding van de achter ons liggende feestweek.
Terugziende op deze feestweek werden ver
schillende gebeurtenissen nog eens onder de
loupe genomen. De medewerking van vereni
gingen en personen welke een aandeel aan deze
feestweek hadden, het mooie weer en de sfeer
in Ameide konden ons doen terugzien op een
fijn en mooi feest.
De punten feesttent en jurering kregen ook de
nodige aandacht.
Nadatde penningmeester het financieel ver
slag bekend had gemaakt, konden daar vragen
over gesteld worden.
Daaar het een duidelijk overzicht was kwamen
er we!nig vragen.
Daarna konden de afgevaardigden van vereni
gin,gen en winnaars van prijzen hun uitkering
in ontvangst nemen. .
Na de pauze was er nog de rondvraag waar een
enkele vraag gesteld en beantwoord werd.
Daarna sloot de voorzitter de vergadering op
een vroeg tijdstip.

De uitkeringen en prijzen van verenigingen en
personen, welke niet aanwezig waren op deze
vergadering, kunnen afgehaald worden in
't IJzerwinkeltje.

Elke week vers geslachte

Braadkuikens
Braadkippen
Soepkippen
Kippelever
Kippepoten
Kalkoen

G.Oskam
Weverwijk 14, Leerbroek

Tel. 01837-1386.

~··:./.·:;·~.~fJ?'~:· .
. . - . ."'lOaaraeuadte Sint qtzic"Laad ~edchenken

VINDT U BIJ

JUWELIER RIKKOERT
,,3Jn 't ~tlbtrbup!1"

Haven 1 - 5 Telefoon 01823- 2651 Schoonhoven

Eigen reparatie atelier Aan huls te ontbieden

Boodschappen voor Ameide: Elektrotechnisch bureau Verhoeven
J. W. van Puttestraat - H. Helslool, Broekseweg 19.

Zie onze sierradenfolder



Deelnemer Sint-Nikolaas-aktie

Sint Nicolaas
Nachthemden in vele modellen - kleuren en maten
voor dames en meisjes.

Pyama's in tricot - tlanel - satijn.
Streep - Uni. Gewerkt. Voor heren en jongens.

Lakens in Flane! - kafoen.
Etten - streep - stip - bloem - borduur - blok.

Sjaals in wol - dralon - streep - etten - jaiward.

Handschoenen in leer - vinyl - wol - dralon.

Klein meubelen in eiken - noten -wenge"- bali bruin.
Poets - mimisets - lektuurbakken - kapstokken 
spiegels - paraplu standaars - tauteuils - tele
toonkasjes - bloemtateltjes - div. kasjes.

Zie onze etalage en onze seciale Sint'Nicolaas tatel
binnen.

Fransestraat 15. tel. 01836-1235, 1461. 1453 en 1773,
Ameide.

J. F. Th. Blom.
Dam 11, Ameide, tel. 01836-1404.

Deelnemer St. Nic. aktie - Zie onze sierradenkrant

M esker
eubelen
anufakturen

Aanbevolen
luidspreker boxen
type SX 6485

te veel

om op te noemen

8CREZEE B.Y.

ERRES

Spellen

Platen

Kinder
boeken

Romans

Aanbevolen
lu idspreker boxen
typeSX 6468

m!J1

AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836-1271

Aanbevolen
luidspreker boxen
type SX 6485

(, C,? 7j ,
.'_..-.~ ':';",

Deelnemer Sint Nikolaas-aktie

AI deze Hi-Fi apparatuur brengen wij GRATIS thuis en gratis aansluiten

N.PEK&ZN.

ERRES

BLOEMBOLLEN
nog ruim gesorteerd
DROOGBLOEMEN
in vaas of boeketten
GROENE PLANTEN
in vele kleuren
BLOEIENDE PLANTEN
groot en klein
BLOEMWERK
voor aile gelegenheden* Als u het nog niet wist, wij zijn onbetwist

Uw bloemenspecialist !

BLOEMENMAGAZIJN

d. 'l'er"eer AMEIDE

Nu een feestelijke sortering inSigaren :. Pij
pen en Aanstekers I

Jan van Gelderen
* TABAK - SIGAREN - SIGARETTEN

De enigespeciaalzaak ter plaatse

J. W. v. Puttestraat "10 Telefoon 1490



Muziekvereniging "EUPHON~A"80jaa~

Het kroningsjaar 1898 is in meerdere opzichten van Haaften, die op zijn beurt in 1907 tot
een belangrijk jaar geweest. Naast het feit dat burgemeester'van Krimpen aan de Lek werd
prinses Wilhelmina tot Koningin werd ge- benoemd. '
kroond, is het tevens het jaar geweest, waarin Op 24 mei 1~00 werd voor de eerste maal
het startsein werd gegeven voor de oprichting deelgenomen aan een festival in Haastrecht.
van een aantal muziekverenigingen, want ook - De reis werd 's morgens om half zeven
in Meerk;erk voelde men het gemis van een 'aanvaard met een Jan Pleizier, bespannen met
muziekkorps bij dergelijke festiviteiten. ;' drie paarden en duurde ruim drie en eeh half
Zo kwam men tot de oprichting van "Eupho- uur, waarbij onderweg al menig deuntje ten
nia" en trokken een 13 tal heren de stoute beste werd gegeven, tot groot genoegen van de
schoenen aanom een muziekinstrument te passanten.
gaan leren bespelen, t.w. A. van Kooten, P. C. Volgens de verslagen is heteen bijzonder
v.d. Dool, J. van Gein, P. de Kivit, J. gezellige dag geworden, ondanks het feit dat de
Eikelenstam, A v.d. Grijn, A van Peet, H. beide muzieknummers niet optimaal ten
Beems, A v.d. Heiden, P. L. Speijer, B. de Heus, gehore werden gebracht, maardat kwam mede
W. Speijer en A. van Iperen, bijgestaan door doordat men onderweg al te veel kruit had
een commissie van bijstand bestaande uit verschoten.
burgemeester Binkes en de heren Bodde, van Nadat in 1901 de heer v.d. Vlies uit Sliedrecht de
Es en van Eeten. dirigeerstok had overgenoITj.en werd in 1905 de
De oUiciele oprichtingsdatum werd 1 decem- heer L. J. Gerritsen uit Gorinchem tot dirigent
ber 1898 en de eerstedirigent was de heer benoemd, welke funktie hij 50 jaar heeft
Schofaerts uit Gorinchem, kapelmeester van vervuld tot 1955.
het Regiment Artillerie, aldaar. Onder zijn leiding groeide ,;Euphonia" uit tot;
In artikel I van het reglement der muziek- een orkest dat niet aIleen regionaal maar ook
vereniging "Euphonia", opgesteld bij de op- landelijkbij de I kenners zeer goed be;kend
richting en in bijzonder mooi handschrift stond, en op diverse concoursen vele ere- en
geschreven stond o.a.: "De vereniging stelt zich eerste prijzen wist te behalen. De heer
ten doel om hun, die lust gevoelen, gelegenheid Gerritsen was een markante persoonlijkheid,
te geven, onder goede leiding en genoegelijke een muzikaal begaafd mens, die z'n muzi
samenwerking, zich te bekwamen in het kanten' wist te inspireren tot grote muzikale
bespelen van een blaasinstrument en hen te prestaties.
oefenen in samenspelen, teneinde bij voor- In 1911 werd het koperenjubileumluisterrijk
komende gelegenheden openbare muziekuit- gevierd met een groot' nationaal\ muziek
voeringen te geven." concours. Dat was ook het jaar waarin de Kon.
Het laatste artikel eindigt met: "Bij eventuele Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfare
ontbinding zullen de eigendommen in het gezelschappen werd opgericht en "Euphonia"
openbaar verkocht worden; de opbrengst als een der eerste verenigingen toetrad tot die
daarvan zal met de aanwezige gelden, na organisatie.
liquidatie van aIle schulden in de kas der armen In de loop der jaren heeft "Euphonia" vele
van de gemeente Meerkerk gestort worden." malen met sukses aan concoursen en festivals
Het honorarium van de dirigent werd vastge- deelgenomen. De oudere muzikanten herinne
steld op f 2,50 per repetitieavond en de ren zich nog het concours In Zeist in 1922 waar
contributie bedroeg 20 cent per week voor 'men in de Ere-afdeling van de K.N.F. 59
werkende leden. punten scoorde van de maximaa160 te behalen
Het instrumentarium werd gekocht bij de punten, hetgeen landelijk het hoogste bleek te
firma Kessels in Tilburg voor een bedrag van zijn in de sektie Fanfare over het gehele jaar.
f 400,- bijeengebracht door het uitgeven van Dat leverde een zilveren medaille van Konin
renteloze aandelen en ieder lid moest boven- gin Wilhelmina op en een ere diploma.
dien een inleggeld betalen van f 5,-. Het aantal dirigenten dat "Euphonia" gedu
Op 17 januari 1900 vond, na een periode van rende z'n 80 jarig bestaan heeft gehad is
intensief oefenen, het eerste concert plaats in ,beperkt gebleven tot een·zestal. Nadat de heer
de zaal van A. Verhoef, toegankelijk voor leden Gerritsen in 1955 afscheid,nam werd zijn plaats
met echtgenotes en genodigden. ingenomen door de heer C. van Delsen uit
Dit was een hele gebeurtenis en de vele Leerdam, die op zijn beud dedirigeerstok in
aanwezigen waren dan ook vol lof over de 1962 weer overgaf aan de zeer bekende
geleverde muzikale prestaties. Een belangrijke trompettist en orkestleider Willy Schobben, die'
steunpilaar was de toenmalige voorzitter de vooral in z'n eerste jaren als dirigent ,
heer van Eeten, die echter vanwege zijn "Euphonia" weer naar nieuwe suksessen
benoeming tot Burgemeester van Ameide en leidde. Na 10 jaar dirigentschap verhuisde hij
Tienhoven medio 1900, zijn funktie moest naar Limburg en werd opgevolgdoor de
neerleggen en werd opgevolgd door de heer huidige dirigent Jan Brons, onder wiens

bekwame leiding Euphonia muzikaal gezien
z'n mannetje staat. ,
Ret orkest speelt al vanaf 1948 in de hoogste
afdeling, de vaandelafdeling, van de K.N.F.,
heeft ook al viermaal deel mogen nemen aan
het Topconcours van de K.N.F. waar wordt
gestreden om het kampioenschap en eenmaal
aan het Wereldmuziekconcours te Kerkrade.
Verder is men een aantal malen voor de radio
opgetreden, voor het eerst in 1948 voor de
N.C.R.V. in een direkte uitzending en later o.a.
voor de K.R.O., AV.R.O., TROS en de N.O.S. en
op de T.V. in de Andre van Duynshow in 1972.
Het ledental van "Euphonia" is van dertien in
1898 gegroeid naar de ca. vijf en zeventig in
1978, waarbij inbegrepende drumband en een
tiental leerlingen. De vereniging heeft uiter
aard ook moeilijke periodes meegemaakt door
o.a. vertrek van goede muzikanten en ook
gedurende de periodes van de beide wereld
oorlogen '14-'18 en '40-'45, maar de goede sfeer
in de vereniging heeft er voor gezorgd dat men
er toch weer bovenop kwam.
Bekende namen welke onverbrekelijk met
"Euphonia" verbonden zullen blijven zijn o.a.
Arie de With, in zijn tijd een virtuoos cornettist,
Leen den Ottelander, die ruim 60 jaar solo
bugelheeft gespeeld. Arie d. Ottelander, Toon
van den Heuvel en niet te vergeten de in 1975
overleden ere- en oudvoorzitter Johannes van
der Heiden, die ruim 60 jaar lid is geweest,
waarvan 40 jaar voorzitter.
Begonnen als trombonist groeide hij uit tot een
voortreffelijke bassist. Hij werd in 1930 tot
voorzitter gekozen welke funktie hij tot eind
1969 heeft vervuld. Hij heeft al die jaren
leerlingrriuzikanten opgeleid, organiseerde al
lerlei evenementen op muziekgebied, zoals het
naar Meerkerk laten komen van diverse
buitenlandse orkesten, kortom een man die
gedurende vele jaren een bezielende kracht is
geweest en waar "Euphonia" bijzonder veel
aan heeft te danken.
Terugblikkend op 'n periode van 80 j. kan men
stellen dat er veel is veranderd. Het in stand
houden van een muziekvereniging is tegen
woordig, zeker ook financieel gezien, een hele
opgave.
Naast zelfwerkzaamheid zoals het ophalen van
oud papier, het verkopen van bloemen, het
houden van bazars e.d. heeft Euphonia" de
steun van een aantal donateurs en subsidie van
de gemeente. ' '
De fanfare- en harmonieorkesten hebben in de
loop der jaren toch een grote invloed gehad op
de ontwikkeling van het muziekleven. '
Veel beroepsmusici zijn hieruit voortge
komen en de aanpassing van het muziek
repertoire, maakt het voor de jeugd ook
aantrekkelijker om in zo'n orkest te spelen.
Euphonia heeft bij 't80-jarig bestaan ook nog
enkele tot op\ heden onvervulde wensen op
haar verlanglijstje staan, zoals het kunnen .
geven van concerten in een daartoe akoe,stisch
geschikte zaal of hal, een wens die al werd geuit
na het eerste concert van Euphonia op 17
januari 1900! Verder zijn nieuwe leden van
harte welkom want ook voor een muziekver
eniging geldt: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
Het huidige bestuur, onder voorzitterschap
van de heer Frans van der Heiden, houdt een
receptie op zaterdag 25 november a.s van 15.00
17.00 uur in de zaal van Rest. "Brughuis" met's
avonds eengezellige avond voor de leden.
Vrijdagavond 8 december a.s. voIgt dan een
jubileum-concert eveneens in de zaal van de
voornoemd restaurant voor donateurs en
genodigden.

Na deze puur zakelijke uiteenzetting betref
fende het weI en wee van een 80-jarige, geloven
wij dat Meerkerk terecht trots mag, maar
vooral trots moet zijn op zo'n Fanfarecorps.

Wij geloven, dat zeer vele Meerkerkers en zij
die "Euphonia" een warm hart toedragen op de
receptie aanwezig zullen zijn en dat vrijdag 8
december het een grandioze avond zal worden.
"Euphonia", alvast van harte, gelukgewenst.
Wij hopen ook een verslag te geven van jullie
receptie en jubileumconcert.



Gewaardeerde geschenken yoor jong en oud
ALLERHANDE

TEXTIELGESCHENKEN

o.a.
* Dekbedsets vanaf f 49,95.
* Lakensets.
* Verpakte Baddoeken enz., enz.
* Grote kollektie Handwerken.
* Veel keus in Nachthemden.
* Prachtige Dusters (ook velours).
* Heren kamerjassen.
* Voor elk wat wils in

Pullovers - vesten - sjaals en handschoenen.

Ook nog speciale Sint Nicolaas prijzen in
Tapijten en Meubels.

Schillerende kolleklie

* Klassieke Oosterse tapijten.
* Modeme Pooise tapijten.
.* Diverse leren Dames- en Herenfauteuils.
* Voor de jeugd een vlot Bureau.
* Meeneem-fauteuils nu slechts f 490,-.
* Grote kollektie Kleinmeubelen.

* Halset.
.* Mimiset.
* Poefs.
* Lektuurbakken.
* Parapluiebakken.
* Diverse eiken tafels.

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

Zie onze showroom.

Streefkerk
TEXTIEL- en INTERIEURVERZORGING
Fransestraat 7 - Ameide - Tel. 01836-1212.

Keurslagerij
Muilwijk-Ameide

bestaat 60jaar
Ook in vers vlees brengen wij heerlijke
specialiteiten.

van 1.50 per 100 9r.1
voor.

ONZE JUBILEUMAANBIEDINGEN

In november (30 oktober-25 novem
ber) geven wij bij al uw aankopen spe
ciale JUBILEUMBONNEN uit. Op
iedere jubileumbon staat het bedrag
van uw aankoop. Spaar die!

Voor f 60,- jubileumbonnen ont
vangt u een ouderwets-echte

SLAGERS@ROOK ('~-~)

WORST~ "0" •

naar keuze grof of fijn

250
MET • KO RTIN G
U mag in november net zo vaak f 60,
inleveren als u wilt!

Eigenbereide vleeswaren zijn onze spe
cialiteit en onze trots. Tientallen malen
met eerste en ereprijzen bekroond.

SLAGERSROOKWORST
GEBRADEN GEHAKT

GEKOOKTE WORST BERLINER
GEBRADEN ROLLETTE

GEKOOKTEACHTERHAM
HAUSMACHER LEVERWORST

HAMPASTEl

In de jubileummaand iedere week
een eigenbereide vleeswaar tegen ver
laagde Jubileumprijs.

20-25 november

Rauw~~r~~··2~8
27 nov. -2 dec.

Hampastei 158
150gram ........ •

Sombrero's

.25
27 nov. - 2 dec.

Rollade
schijven 98

p. 51. van 1.20 voor

ONS GROOTSTE SUKSESARTIKEL
is onze echte, ouderwetse

SLAGERS

ROOKWORST
GROFen FIJN

Hiermede wonnen wij ruim 30 maal
ere- en eerste prijzen op nationale en

internationale vakwedstrijden.

Vit de verre omtrek komt men speciaal
voor

MUILWIJKS ROOKWORST

Vanzelfsprekend gaan wij onze rook
worst met ons jubileum nog eens extra
voordelig aanbieden n.1.

van 1.40 per 100 gram

voor 1.20
~~~i;;jjk KEURSLAGER

Deelnemer St. Nicolaasak.tie



Meelfabriek
A. KRUYT B.V.

Wij willen dit zeer bijzondere feit herdenken,
en nodigen vrienden en bekenden van hem
uit op een receptie.

Deze wordt gehouden :

17 november a.s. van 17.00 -19.00 uur
in restaurant "Het Koetshuis" te
Ameide.

1978]ubileum

P. van Bruggen
Produktiechef bij Alvee B.V., Ottoland,
is 16 november 1938 in dienst gekomen
bij

Meelfabriek A. KRUYT B.V. te AMEIDE

1938

Onze medewerker, de heer

NATUURLIJK!
Ook U zorgt 5 december weer voor eerr"er
rassing III

* EEN PAAR SCHOENEN, LAARZEN of
PANTOFFELS gevenJ maakt die verras
sing duurzaam I I

Ook in onze hUishoudelijke en luxe afdeling
VELE LEUKE

GESCHENKEN

Firma H. Verhoef

SPEELGOEDEREN
Ais U in onze zaak bent zult U ook merken dat wij ruim gesorteerd

, zijn in o.a.

DE ZAAK om gerust eens binnen te stappen

Deelnemer Sint-Nikolaas-aktie GESCHENKEN, WAAR U NOG LANG WAT

AAN HEEFT
Tel. 01836 -1251 Ameide Elke zaterdag tot 4 uur geopen;:l

~ KLEINMEUBELEN:

STOVEN 28,75

BLOEMTAFELS 68,-

HAARDBANKJES v.a. 48,-

VITRINE KASTJES 219,-

PERZEN en andere OOSTERSE

'\,TAPIJTENv.a. 29,75
\\
P~EFS v.a. 49,-

C~BS, in zowel leer als stof!

R'S
/L"/"J~~~ETE WONINGINRICHTING

J. WI v. 15' teslr~at 6-8, Ameide, 01836 -1501
o,?stra 101, Schoonhoven, 01823 - 2450

! -
/ -<:<).

/
DY'el emer Sint-Nikolaas-aktie

Tel. 01836-1277

een bescheiden, maar zeer mooie kollektie

U zorgt voor een Schilderstuk - Tekening - Rep oduk
tie - Borduurwerk.

U kiest met ons een passende lijst en wij zorg n er
voor dat het vakkundig ingelijst wordt.

Ook te koop per meter als u zelf een lijst wilt rna

schilderij lijsten

Altijd de moeite waard I ! ! !

J. W. van Puttestraat 65

KOM EENS AAN IN

cAlle", i", reea", kLaarfle:et
.,,,,,r uw 5 aec. pakje",pret

ZOAlS

GEZELLIGE MODERNE en KLASSIEKE VERLICHTING I I

RADIO en T.V. APPARATUUR met de beste geluid- en

beeldkwal iteit.

ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN, waarvan

de ervaring ons heeft geleerd, dat de kwaliteit goed is.

Diverse AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN en natuurlijk

Joten Voor de GOUDEN TIENTJES REGEN I II

- I

~
>~
"-~~\ 11I.•/
'---,::,-.J

iEledrotechnisch
installatiebureau

Deelnemer Sint Nicolaasaktie., J. W. van Puttestr. 73, Ameide, Tel. 01836-1232.



Mevr. v. Zorgen.

Oud papier

In verband met de komende feestdagen en de
jaarwisseling heeft mevr. A. Plieger- de Kruyk
van Slijterij 't Fortuin een zeer geslaagde
Wijndag enWijnavond gehouden.
In de uitnodiging had men gezet dat meri wijn
kon proeven en er van gedachten over kon
wisselen.

Geslaagde wijnavond
slijterij 't Fortuin

LANDELIJK KAMPIOEN.
Simon Muilwijk werd in dezelfde afdeling
reserve kampioen (deed voor de eerste maal
mee). .
In de afdeling grove Rookworst werd Aart
Muilwijk reserve kampioen en Simon werd
vierde.
Aart Muilwijk werd tot Algemeen Kampioen
Worstmaken uitgeroepen met het hoogste
aantal punten in beide groepen.
Heren Muilwijk van harte proficiat met dit
succes op UW jubileum. .

. Hier/heeft;:2 niet te vee~ meegezegd,
,want een/z-eer enthousiaste, sympathieke heer

/ // .':A. DoIJIflUrg, van een der grotere Wijnimpor-
//// teu~s;verteldeopenthousiaste wijze alles over

MUl" u:.....J/K de/diverse wijnen- hun herkomst e.d.
k'W1, ,Van zeer vele merken liet men proeven en

/ vertelde de heer Domburg over het karakteris
tieke van de wijnen.
Deze voor Ameide en omgeving zeer unieke
Wijnpresentatie is bijzonder goed geslaagd.
De grote en ruim gesorteerde Slijterij met een
zeer uifgebreide kollektiekristal is' voor de
komende feestdagen feestelijk omgetoverd en
noopt tot kopen.
Wanneer U geen gelegenheid had de Wij ndag of
-avond te bezoeken adviseren wij ga er alsnog
even kijken want het is een feestelijk aanzicht
dit alles te zien en mevrouw Plieger weet zelf
ook bijzonder veel over Wijnen te vertellen, en
zal U zeker graag van advies dienen;::.-

GESLAAGDE
TONEELAVOND

Vrijdagavond 3 november j.I. was er weer de
jaarlijkse toneeluitvoering van de Algemerie
Toneelvereniging Ameide.
Deze avond werd het blijspel "Voor drie dagen
mijn vrouw" opgevoerd.
De zaal was zeer goed gevuld ener werd veel
gelachen. Daarom gaat ook al onze hulde uit
naar de spelers, de rrtensen achten de schermen
en niet te vergeten de regiseur.
Want zoals Teus v.d. Grijn al in zijn bedank
woordje zei: "De' regiseur heeft' een zeer
belangrijke taak".
Ook nu kunnen we weer zeggen dat het bijna
weer een professionele avond was.
Na afloop bleef men nog wat gezellig bijeen om
nog onder andere een dansje te wagen onder
begeleiding van de Skyjumpers.

organiseert het personeel en de ouderkommis
sies van beide scholen een tentoonstelling over
deze z.g.n. "doorgaande leer".
Tentoongesteld worden leermiddelen en met
hodes in de opeen..volgende ontwikkelingsfa
sen; enkele leerkrachten en leden van beide
ouderkommissies zijn aanwezig om de nodige
informatie te verstrekken.
De Tentoonstelling wordt gehouden in de
basisschool, aanvang 19.30 uur. Ze is bedoeld
vobr ouders en V.V.O.leden, maar ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom.

Deze maand herdenkt Keurslagerij Muilwijk
haar60 jarig bestaan. In november 19180pende
grootvader Adrianus Muilwijk aan de Prinsein
gracht in Ameide een bescheiden slagerij. ,'
In 1928 verhuisde hij naar de Dam, alwaar
momenteel nog steeds de zaak gevestigd is en
waar Aart Muilwijk in 1952 de slagerij
overnam. Daar worstmaken behalve zijn vak
ook hobby was deed men vaak mee aan
wedstrijden.
In 'juli dit jaar nam Simon de zaak van zijn
vader over en ook zijn hobby is worstmaken..
Als jubileumattentie ontving iedere klant de
eerste jubileumweek een mooie exotische
Orchidee' in geschenkverpakking. Tot 25 no
vember heeft men diverse Vleesaanbiedingen
die er zijn mogen. Wilt U het oud papier voortaan op zaterdag-
Vorige week werden er in Arnhem weer de morgen tussen 9.30 u. en 10.30 u. afleveren in de
jaarlijkse Rookworstwedstrijden gehouden. schuur vande Firma T. de Groot in de
Zowel vader als zoon Muilwijk namen hieraan Molenstraat, en niet meer op willekeurige
deeI. c tijden door de week.
Het zal voor deze jubilerende Slagerij een Tussen 9.30 en 10.30uur ziJn daar n.I. mensen
bijzonder grote voldoening zijn geweest toen aanwezig die uw oud papier kunnen aanpak-
zij de uitslag van deze landelijke wedstrijden ken en plaatsen.
vernamen, te weten: (Een orde maatregel).
Aart Muilwijk: in de afdeling fijne Rookworst
voor de tweede achtereenvolgende maal

60 JAAR
KEURSLAGERIJ
TE AMEIDE

Toistraat 34 - Meerkerk - Tel. 01837-1319.

Aanmelden:

Restaurant "Brughui$"

Hendrik van Brederode bericht:

Op de foto een trotse heer A. v.d. Lee van Slot
"Herlaer", die ons vorige week er op atten
deerte, dat hij in zijn kas voor de tweede maal
sinaasappelen oogstte.
Gewapend met fototoestel gingen· wij pols
hoogte nemen en in een prachtige kas waar
zeer vele planten gekweekt werden zagen wij
schitterende ora:nje sinaasappelen hangen.
15jaar geleden bracht de heer van der Lee twee
stekjes mee uit Athene.
Het resultaat van een goede verzorging ziet U
op deze foto.
Voor het Nederlandse klimaat is het een
unieke gebeurtenis dat men tweemaal een
goede sinaasappel oogst.

Wegens toenemende drukte
hebben wij plaats voor

Meisje in de' huishouding.
Kellner of Serveerster.
Leerling Kellner of Serveerster.
Week-end Hulp voor.

keukenwerkzaamheden

Sinaasappeloogst in Tienhoven

Integratie (het samengaan) kleuterschool
basisschool.

Zoals U waarschijnlijk weI weet zijn er
plannen van de regering om kleuter- en
basisonderwijs s'amen te voegen.
Dit zal vermoedelijk ± 1983 wettelijk geregeld
worden. Intussen zijn onze kleuter- en basis
school al intensief bezig om doormiddel van
uitwisseling van ideeen, leermiddelen en
lesprogramma's iets aan deze integratie te
doen.
Voor dit doel mogen onder meer de oudste
kleuters met hun juf af en toe een ochtend op de
"grote school" doorbrengen, en de eerste
klassertjes gaan weer terug in de vertrouwde
kleuterbanken.
Dit alles gebeurt om de overgang van kleuter
naar basisonderwijs zo natuurlijk mogelijk te
'laten verlopen.
In onderling overleg tussen beide scholen zijn
voor deze integratie specifieke leermiddelen
aangeschaft.
Spelenderwijs kan de oudste kleuter nu
kennismaken met begrippen die hij straks als
schoolkind op de basisschool nodig heeft, en
eenmaal in de Ie klas mag hij nog een tijdje
doorspelen in de z.g. speelleerklas.

Om ouders en andere betrokkenen te laten
kennismaken met deze nieuwe ontwikkeling,



GOLFPLATEN- en HOUTHANDEL

Burg. Sioblaan 36, Meerkerk, Tel. 01837-1889

·-41

I

.,
II

I
f 7,50

F. J. Graaf

Biedt aan: Gegalvaniseerde Golfplaten - As
best Cementgolfplaten - Polyester Lichtplaten
Balkhout - Plankhout - Isolatie mat. - Mul
typlexplaten - Wandschrootjes, paranapine,
vuren, grenen - Deuren - Gipsplaten - Spaan
plaat - Creosoltpalen - Broeiramen - Partijen
gebruikt balkhout.

F.Treuren

Vanaf 2 pers. div. SALADES, een dag van te
voren bestellen.

* RUSSISCHE EIEREN
5 soorten vis, div. zuren, tomaat f 10,50

* HUZAREN SALADE
5 soorten vleeswaren, div. zuren
en tomaat . . . . . . .

r-'-'-·---·-·-·-·-4-4··
£ RESTAURANT

i ,,'t eUbt }SOttsbuls"
• Fransestraat 14
£ Ameide, Tel 01836-1355

C.P.B. afd. Ameide/Tienhoven
De eerste avond van het seiioen op 2oktober
werd verzorgd door .Dhr. Peter Schenk uit
Maassluis. Het onderwerp is poppen maken.
Hij vertelde over zijn eigen leven en hoehij tot
het maken van poppen gekomen is. .
Aan de hand van dia's wordt de methode van
het poppenmaken uitgelegd. if

Maandagavond 23 oktoberkwam voor ons

* HORS D'OEUVRE VARII:
5 soorten vleeswaren, 8 soorten
vis o.a. gerookte paling en zalm,! div. zuren en tomaat f 22,50

1 TWEEDE KERSTDAG: KERSTDINERS
1 (Aileen op reservering) 0

I
I P.S. De gelegenheid met sfeer, voor uw fa- £

Telefoon 01843 - 379 £ milie-diners en bruiloften ! . £
1-_-4-_.. ~ _.-_._..-._.-4---J

odie belangstelling hebben voor deze mooie spreken Ds. W. Jurg uit Balkbrug. Ds. Jurg is
liefhebberij en ook voor hen die er graagmeer landelijk coordinator van de christelijke drugs- 0

over willen weten. Kom gerust met Uw vragen. bestrijding.
Wij zullen proberen U een oplossing te geven. De sprek~r begon met een inleiding over drugs
We hopen dat velen een bezoek aan onze in het algemeen. In welke soorten drugs
tentoonstelling zullen brengen, en we heten U er zijn en wat de grote problemen die bij
nu alvast van harte welkom. verslaving onstaan zijn.
Geopend: Vrijdag 24 nov. van 19.00-23.00uur. Voor wie eenmaal verslaafd is aan drugs, is er

Zaterdag 25 nov. van 10.00 - 21.00 bijna geen terug meer mogelijk.
, uur. In het opvangcentrum "Tabitha" in Dedems-

Tijdens deze tentoonstelling worden de vogels vaart probeert Ds. Jurg met zijn medewerkers
van zaad voorzien door Dierenboetiek hulp te bieden aan ieder die problemen heeft
Meerkerk. .' op het gebied van verslavin£in de ruimste zin

van het woord.
De begeleiding is sociaal-psychologisch, vooral
ook van geestelijke aard.
In de pauze werden er brochures uitgedeeld
aan de leden. Na de pauze werden er nog dia's
vertoond over de herkomst en bereiding van de
verschillende soorten drugs.
De volgende vergadering is D.V. maandag 13
november. Mevr. Eva den Hartog houdt dan
voor ons een lezing over"Vrouwen in de derde
wereld".
Ze laat dan ook een film zien over Bangladesh.

Tentoonstelling
Vogelvereniging
"ONS GENOEGEN"
~p 24 en 25 november 8.5.

oOp bovengenoemde datazullen in "Het Spant"
de leden van de Vogelvereniging "Ons Genoe
gen" uit Ameide e.o. weer hun mooiste vogels
voor U tentoonstellen. Aan dit jaarlijkse
gebeuren is een keuring verbonden, waarmee
wordt uitgemaakt wie in het bezit is van de
beste vogels. Er wordt ingezonden in verschil
lende groepen n.1. kanaries, tropen, parkieten,
bastaarden en grote parkieten.
Het spreekt vanzelf dat een vogel niet met
andermans veren kan pronken en zelf goed
gepluimd moet zijn om te kunnen meedingen
naar een van de prijzen. Voor deze onderlinge
wedstrijd worden door de "Ned. Bond van
Vogelliefhebbers" ook diverseprijzen beschik
baar gesteld voor de mooiste zelf gekweekte
vogels. Ais de uitslag van de keuring bekend is
wordt de tentoonstelling opengesteld voor allen



OP WOENSDAG 22 NOVEMBER om 19.00 uur vindt de her0 pen i n g
plaats van onze VERBOUWDE en UITGEBREIDE

DROGISTERIJ, annex VERF~ en BEHANGWINKEL

,open vvinkel'TER GELEGENHElb-- HIERVAN HOUDEN WIJ . . . . .

op DONDERDAG 23 NOVEMBER A.S. • Vanaf 8.30
uur 's morgens bent U dan welkom om onze GROTE
KOLLEKTIE te bewonderen !

C»I'ItI1II1S1!SClCll1tJlltclII1S1I!I1 VAN 23 NOVEMBER TOT 30 NOVEMBER:

En bovendien een LEUKE VERRASSING voor de kin
deren (tim 12 jaar).

ELNET HAARLAK
ANDRELON SHAMPOO
DR. SCHUPP SCHUIMBAD
WATTEN BOLLEN 250 stuks
GEMENGDE DROP
MASCARA ROLLER

van 6,80 voor 5,49
van 3,95 voor -2,98
van 4,65 voor 3,49
van 2,95 voor 1,95

half pond 1,59
van 6,95 voor 4,95

BEALY CREAM

Zolang de voorraad strekt :
VERBANDTROMMEL

van 5,95 voor 3,95

van 14,95 voor 9,95-

Fa. G. GRAVELAND & Zn.
DORPSSTRAAT 50 TELEFOON 03474 - 516 LEXMOND

eenzaakvan
vertrouwen...
~RANTIE-EN Al:MESBUREAU

c=I ~~.~~m~
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VAN DER HAMVEEVOEDER
grate waard 42 - noordeloos

tel.: 01838-1235

Ais U prijs stelt op een GOED VERZORGT

modieus kapsel
-

LANGERAK· LEKDI.,IK 173b

Particulier biedt aan :

Vrijgelegen luxe woning

bezoekt dan eens

KAPSALON

AD DIJKSTRA
Hoofdstraat 47 - Tel. 01843-368 - Nieuwpoort

met garage (twee onder een kap), bouWjaar
1972 op ± 1300 m2 grond.
Ind.: Z-kamer m. open haard, keuken met ap
paratuur, hal met hardh. trap. 1e verd. 3 sl.
kamer, badkamer m. 2e toilet; 2e verd. 1 gr.
sl. kamer, hobbyruimte. Tuin en gedeelteliJ~
overdekt terras op het zuiden. .

Vraagprijs f 297.500,- k.k.
Oplev. dec. 1978, tel. 01843 - 424 (niet
op zondag).

Wij leveren U
TUINGROND - SLAIKKEN voor erfverharding

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



Uw ~.Bovag Auto-riteit

waarborgt zorgeloos autorijden

FORD • OPEL • EBRO

5 DECEMBER
GEZELLIGHEID ! ! !

Als U trek hebt in

en

Dan naar

Boterletters

Speculaas

In ook Uw auto al "winterhard" ?,
-

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DEGROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE - TEL. 01836-1402

~ .,

~. "an ':Dyk'd ~f
LUXE BROOD· en .
BANKETBAKKERIJ

Dorpsstraat 56
Telefoon 282
LEXMOND

Daar bakt men ze van de alom
bekende kwaliteit
Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

OVER VEERTIEN DAGEN IS ER WEER EEN WEGWIJZER

Maak uw D1EPVRIES rendabel

Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U
graag -uit~raard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddelli'jke dekking.

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johnz.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 Achtoven 46a, tel. 01836-1230

LEXMOND

Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

" Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten. achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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


