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Intervieuw

De 25~jarige Jaap Slob
"Je moet op een gegeven moment toch door!"
NOQRDELOOS---In ons aardse bestaan zijn maar weinig dingen on,afwendbaar. Ze komen zoals
ze moeten komen. Het klinkt fatalistisch - direkt toegegeven-, maar verzet er tegen heeft weinig
zin, want aIle dingen in ons leven hebben een zin, hebben een betekenis. Natuurlijk zijn we
geneigd ons tegen bepaalde dingen in ons leven te verzetten, dat is mensen eigen. Maar is onsleven
niet gelijk aan de natuur? In de herfst vecht de natuur met de elementen om de zomerse
schoonheid te bewaren. Het'ene gevecht mag eens wat langer duren dan het andere, maar het
uiteindelijke, resultaat zal ieder jaar hetzelfde zijn. De herfst maakt velen soms zo treurig; alsof
men afscheid neemt aan het ziekbed van een dierbare. Dat is dan zo'n moment met het gevoel of
alles onafwendbaar is. Feitelijk is dat zo! Maar wat is dan de zin, die er zogenaamd
gaat?!?,
aten we de herfst nemen, die velen soms ZQ
treurig stemt. We kunnen dit jaargetijde ook
positief benaderen. Vormt de herfst eigenlijk
niet de wieg van het nieuwe voorjaar? Schuilt
er achter ieder dwarrelend blad niet een
nieuwe knop; niet een teken van nieuw
leven?!? Ligt er achter ieder sterven niet een
nieuw leven?!? Ligt er niet achter iedere nacht
een nieuw ochtendgloren. En voIgt er niet na
iedere strijd het grote moment van Vrede?!?
In de donkere maanden van het jaar gaan soms
mensen door een levensdal. Ze zijn vertwijfeld
over het nut van het leven: van hun leven. De
dagen zijn triest en kort, De duisternis is klam
en ondoorzichtig. De mens sluit zijn medemens buiten. Volop twijfels over alles. En
dan.....dan is er ineens die Grote Kerstnacht.
Die Nacht met z'n vredige klokken, met
gelovende stemmen en verlichtende lichten.
Dan is er ineens
dat Grote Geloof! Dan
vallen aIle twijfels af en wordt leed verzacht,
want dan ineens herinnert de mens dat Hij is
geboren. Hij die al het leed van de mensheid op
zich heeft genomen.
De mens herinnert zich de medemens; zijn
naaste! De mens herinnert zich de bejaarde, de
zieke en de invalide. Moeten we niet eens
informeren hoe het er mee gaat? Zijn zij het
niet vaak, die de zin van het leven aangeven?!
toe. Het is ge beurd. Ik reed op een moterfiets en
Een van hen hebben wij uit de vergetelheid
getrokken en met hem spraken wij in de ben toen over een auto geslagen, die plotsklaps
voor me stH stond, Daarna heb ik twee
"sombere dagen voor Kerstmis". Hij is jong,
maanden in het ziekenhuis gelegen en heb ik
gedeeltelijk invalide, maar weet zich er
vijf maanden doorgebracht in een revalidatiedoorheen te slaan. We hebben het over Jaap
centrum te Leersum,"
'
Slob. Jaap woont Noordzijde 11 te Noordeloos
J aap vertelt het niet helemaal zonder enige
en is zegge en schrijve 25 jaar oud!
emotie. Dat is duidelijk hoorbaar. Maar de
Rug'gebroken
feiten van het ongeluk dat hem twee jaar
Jaap begroet ons in zijn invalidewagen en gaat
geleden overkwam, liegen er bepaald niet om.
ons voor naar zijn eigen domein.
Amper 23 jaar oud en dan een dergelijk
Daar is het een en ander aangepast aan zijn
ongeval. En dan de "eenvoudige" konklusie,
lichamelijke gesteldheid, Hij veert energiek zo
dat hij voor de rest van zijn leven invalide zal
lijkt het tenminste - vanuit de wagen in zijn
blijven. Dat komt hard aan!! Dat is een
stoel en zet daarbij zijn benen (verlamd) recht.
geweldige klap! Het is niet zo verwonderlijk
Wat onwennig, maar zeker niet moeizaam
dat het ongeluk hem met een· moterfiets
vertelt Jaap hoe hij op een toch weI jeugdige
overkwam, want Jaap is al jaren bezeten van
leeftijd invalide is geworden.
een dergelijk vervoersmiddel.
Jaap Slob doet bedachtzaam zijn relaas: "Bij
Je moet tach door!
een verkeersongeval heb ik mijn rug gebroken.
Jaap heett schijnbaar weinig behoefte om over
Ik ben tot m'n middel verlamd. Het ongeluk is
deze periode te praten. Dat laat zich ook niet zo
gebeurd tussen Oss en Den Bosch. Hetwas een
moeilijk raden, lijkt ons. Jaap is volop met de
ander zijn schuld, maar dat doet er niet zo veel

door
Pieter
A.Kerkwijk

toekomst bezig. Een toekomst die toch zijn
begrenzing heeft. In de tijd dat hem het
ongeluk overkwam werkte Jaap als onde;rhQlldsmonteur bij Dupont ~emours te Dordrecht. Hij werkt sinds vorig jaar zomer
opnieuw bij dithedrijf, maar nu ~ in eeri
werkplaats waar elektronische apparatuur
wordt ontvangen en gerepareerd. Jaap begeeft
zich in een auto naar zijn werk. Hij werkt daar

maar halve dagen. De auto heeft hij van de
Gemeenschappelijke Medische Dienst in '
bruikleen.
Is dit nu allemaal niet schokkend voor hem?
Deze ervaring? "Een ingrijpende geschiedenis
he? Maar ja op een gegeven moment moet je
toch door. Je moet weer wat ter hand nemen.
Je kan weI in een hoekje gaan zitten, maar daar
word je ook niks wijzer van", antwoordt Jaap.
Tussen de vragen en antwoorden in valt het
getik van'een klok te beluisteren.Eeri aangever
van tijd; van heden en verleden. Tussen het
verleden en het heden ligt soms zo vaak iets
onbeschrijflijks.

V er~~Xg:,'
zie pag. 2
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Rest. Brughuis
Uw aandacht waard
zie pag. 3

Idee opgedaan in Amerika
Ondanks aIle tegenslagen is namelijk de Hefde
voor de motorfiets bij Jaap gebleven. Gewoon
motorrijden was en is er voor hem niet meer
bij. Toch heeft Jaap er een oplossing voor
gevondem. Hij heeft met zijn vrienden de
afgeloperi maanden een trike gebouwd. Een
soort motorfiets op drie wielen. Jaap had zulke
motorfietsen gezien in Daytona Beach in
Amerika, in 1975. In die tijd reed hijzelf een
Kawasaki 750.
Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis dacht
J aap al aan een trike. Na wat folders bekeken te
hebben werden diverse onderdelen besteld in
Amerika. Andere onderdelen zijn door Jaap,
z'n vrienden, neef en broer gemaakt. In maart
is men gestart met de bouw en medio
november is de trike gereedgekomen. In de
trike zit een voormaIige volkswagenmotor. Die
heeft Jaap zelf moeten opscharrelen. In de
week werd er gedacht en de zaterdagen
werden gebruikt om ideeen uit te werken. Dat
gebeurde in de stal van zijn vader.

Hij voegt er meteen aan toe dat het de eerste
tijd moeilijk was het te accepteren. Op gegeven
momenten is hij er nog niet mee klaar. Jaap
zegt-volmondig - dat hij nog steeds niet kan
zeggen er aan gewoon te zijn. Op bepaalde
momenten wi! hij er zich tegen verzetten,
komt Jaap in opstand, want als hij ziet wat een
ander kan en dat ditvoor hem verledelf tijd is,
dan heeft hij het moeilijk. Onderwijl slaakt hij
een zucht, die duidelijk boekdelen spreekt. Bet
spreken er over vaIt hem moeilijk. En
verzuchtend slaakt hij: "Je hebt geen ander
aIternatief!"

Onder de mensen
Jaap vervolgt met te verteIlen, dat er heel wat
inspanning komt kijken om je voort te kunnen
bewegen in een invalidewagen. Daar komt het
een en ander voor kijken. Sommige mensen
falen daarin.
Jaap kan er zich echter goed mee bewegen.
Daar heeft hij geen moeite mee. Moeilijker
heeft hij het met het bewegen onder de
mensen. Zoals in een stad of een winkelstraat.
Daar heeft Jaap een gruwelijke hekel aan. "Je
kan je nergens onopvallend bewegen, je wordt
overal bekeken", verduidelijkt hij.
Maar het is met hem weI zo, dat wanneer hij
eenmaal ergens is geweest hij er vaker durft te
komen. We stellen samen vast dat het voor het
uitgaansleven toch weI de nodige belemmeringen heeft. Voor het ongelukleefde Jaap Slob
met z'n moterfiets. Ging hele weekeinden weg
met zijn vrienden en placht met hen veel te
kamperen. Jaap bracht veel bezoeken aan
buitenlandse circuits. En dat alles op zijn motor
en in gezelschap van zijn vrienden. Jaaps
vrienden zijn gelukkig gebleven. AIleen de
motorfiets heeft een gedaantewisseling ondergaan.

zijn lust en zijn leven is. Hijzelf zegt de trike
gebouwd te hebben om weer tussen zijn
motorvrienden te kunnen verkeren. (Hij is lid
van de motorclub Vogelvrij te Groot-Ammers)
Jaap heeft duidelijk een doel om voor te leven.
En nu vaIt hij weer positief op tussen de
mensen.
En dat lijktons een ruggesteun voor Jaap. Hij is
er minder zielig door! Jaap heeft al plannen
voor volgendjaar. Hij wi! er op uittrekken met
zijn trike.

Niet ajzonderen
Jaap heeft zijn vrienden door het ongeluk niet
verloren. Ze zijn hem trouw gebleven. En zelf
wenst hij niet te leven als een kluizenaar. Over
het ongeluk weet hij zichzelf nog alles te
herinneren, alsof het dag van gisteren is
geweest.
"Waar moet ik anders voor leven?", reageert
Jaap Slob als we vaststellen dat de trike toch
weI de nodige centjes heeft gekost. Jaap wi! in
ieder geval weI blijven leven om gewoon onder
de mensen te vertoeven. van zieligheid wi! hij
feitelijk niets weten, maar toch.... toch zijn er
onbesproken momenten dat Jaap het moeilijk
heeft. Het moeilijk heeft met zijn situatie en
zijn toekomst. Dat hoeft aItijd niet met
Kerstmis te zijn! Er kunnen andere dagen zijn
die minder verlicht zullen zijn. Het is goed ons
dat meer dan een keer in hetjaar te realiseren.
Niet aIleen met Kerstmis. Wij verlieten Jaap
Slob - toch weI een gelukkig mens - terwijl de
zon in fiet zuidwesten zakte om plaats te maken
voor een vriesnacht. Nog even dan is het
Kerstmis 1978 voor iedere Christen. Ook voor
Jaap Slob! Een medemens van ons allen!!!

Keuring
J aap heeft 24 november het kentekenbewijs in
huis gekregen. Het leek er aanvankelijk op dat
hij dat bewijs niet zou ontvangen van de
Rijksdienst voor Wegverkeer. AanvankeIijk
was J aap verteld dat de trike zekerzou worden
afgekeurd. Maar hij waagde toch maar de gok.
Na wat wijzigingen op verzoek van de
Rijksdienst togen Jaap en zijn vrienden naar
het vliegveld Woensdrecht. Daar had de
uiteindelijke keuring plaats. Jaap is de eerste
Nederlander met een trike, die goedgekeurd is
voor de weg.
Jaap is inmiddels helemaal in zijn verhaal
opgegaan. Het is duidelijk dat de motorfiets
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Een kwestievan
wederzijds vertrouwen
(Pieter A. Kerkwijk sprak met loco-burgemeester G. den Oudsten'Van Tienhoven).
portefeuilleverdeling, daarvoor is de gemeente
te klein).
Hoe was uw eerste ervaring?
"Ik yond het voor mezelf een uitdaging eneen
opdracht. Ik had nog niet zo lang als raadslid
meegedraaid en daarnaast was hef een geheel
nieuwe materie. Ik heb altijd het idee van
Truman voor ogen gehad.Die stond ook altijd
op de achtergrond als vice-president. En toen
die tot het ambt geroepen werd heeft hij de
gaven gekregen om het te volbrengen. En zo
voelde ik het voor mezelf ook. Ik aanvaardde
het als een opdracht. Daarnaast drukte nogal
zwaar op me de gedachte dat wanneer er een
calamiteit zou plaatsvinden ik de man was die
de leiding moest nemen. Ik heb het gewoon
ervaren dat de ambtenarenwereld een andere
is dan die van het bedrijfsleven.

TIENHOVEN - We zitten in de huiskamer van
de knusse woning van G. den Oudsten, locoburgemeester van Tienhoven. Vanaf 7 december vorig jaar, na het overlijden van burgemeester Wessels, is hij tijdelijk hoofd geweest
van de gemeente Tienhoven. Vanaf 29februari
1972 zit den Oudsten in de raad. Eerst voor de
AR en nu nade laatste gemeenteraadsverkie
zingen voor het CDA. Helemaal juist is dit
laatste niet, want men doet het al jaren
gekombineerd met de SGP.

Hoe bent u loco-burgemeester geworden?
"Ik ben half november wethouder geworden.
Mijn voorganger Goof Spek wilde graag
aanblijven tot de zaak van de voetbalvelden
rond was. Hij was de z.g. eerste wethouder. De
heer Den Braven stond als tweede en
daaronder stond ik weer. En omdat de AR de
grootste partij binnen de Raad was, claimden
wij het loco-burgemeesterschap. Zodoende
werd ik eerste wethotider. Dat viel mij niet
mee dat loco-burgemeesterschap, want ik had
amper drie keer een B_ en W-vergadering
bijgewoond. En toen werd ik er ineens
voorgezet. (In Tienhoven kent men geen

Onze dank

Had het nog gevolgen voor uw dagelijks werk?
"Ik ben boekhouder en ik heb de volledige
vrijheid gekregen die tijd die er voor nodig was
eraan te besteden. Nu heb ik weI achterstand
met mijn werk gekregen, m,aar die loop ik
lieverlee weI in. Ik ging elke dag naar het
gemeentehuis om bij te blijven. Maar er is een
verschil in werkzaamheden tussen Ameide en
Tienhoven. Zo hebben we geen onderwijs en
ook geen woningbouw. Dat laatste willen we
toch weer opvatten.
Wat was voor u het zwaarste?
"Nee, ik heb geen dingen gekend waar ik als
een bergtegen opzag. Ik heb het zelfs enigszins
wonderlijk ervaren dat ik fluitend naar de
eerste ~aadsvergaderingging, terwijl ik me er
terdege op had voorbereid. Ik heb weI ervaren
dat we meenden dat we als team vetder
moesten. Ze hebbe.ri me niet op de korrel
genomen. We hebben het met elkaar gedaan".
Hoe was de samenwerking?
"Ik heb het nooit verbloemd wat ik was. Dat
hoefde ik echt nhit te zeggen. Ze wisten het! Ze
weten van mij dat ik nogal fel AR-er ben.
Maar ze weten ook van mij dat ik een ander kan
respekteren en waarderen. En het deed me
bijzonder veel genoegen dat de laatste keer met
de installatie van burgemeester Bakker, dat
het raadslid van de PvdA gewoon zegtdat ik het
goed gedaan heb. Ik probeerde altijd openheid
te krijgen. Dat ik het zo ontspannen heb
kunnen doen is mede te danken geweest aan de
raa~sleden. Er was een wederzijds vertrou-

wen. Ik heb deze tijd als bijzonder positief
ervaren".

Fijn gedaan te hebben
"Bij de installatie van burgemeester Bakker
heb ik echter gezegd: "Ik vind het fijn het
gedaan te hebben, maar ik ben blij dat ik er
vanafben. Want ik had weleensmomentendat
ik dacht - het is allemaal goed verlopen - hoe zal
het verlopen als er iets gebeurd?".
Bent u lang in de politiek?"
"Ik ben jarenlang sekretaris van de kiesvereniging geweest. Ik denk vanaf ongeveer 1950. Ik
was de opvolger van mijn vader, Nicolaas den
Oudsten. We hebben het met de paplepel in
gegeven gekregen. We waren thuis altijd
bijzonder ge'interesseerd in deze dingen. Mijn
vaderheeft ook in de raad gezeten, van
Ameide. Maar dat was v66r de Tweede
Wereldoorlog. Goof Spek was altijd lijsttrekker. Bij de laatste verkiezingen nam ik deze
plaats in. Ik was zeer benieuwd. Maar ik heb
v'rij veel stemmen gehad. Ik dacht eerst, gezien
de sterkte van de CHU; dat wordt inleveren.
Maar dat viel enorm mee!".
Teamgeest
"AIs ik weI eens een dag afwezig was belde ik
Den Braven op, dat hij het moest overnemen.
Dat gebeurde zonder problemen. Maar je
voelde je weI verantwoordelijk voor de
inwoners van Tienhoven. Ik heb altijd gezegd,
we zullen doen wat onze hand vindt dat er
gedaan moet worden. Tienhoven is niet te
vergelijken met b.v. Rotterdam of Amsterdam.
Maar er wonen ook mensen. Vandaar dat we er ,
opstonden dat burgemeester Bakker hier apart
werd ge'installeerd., We hebben het niet
gekombineerd willen doen. Dan komt ook"iifi',
eigen identiteit naar voren. De belangstelling
voor de raadsvergaderingen toont dit ook aan.
Er zitten altijd weI een aantal mensen op de
publieke tribune. Er is betrokkenheid met het
dorpsgebeuren. Vandaar dat wij zo protesteren
tegen de gemeentelijke herindeling. Tienhoven is voor ons geen punt, wat dat betreft.
OmTienhoven en Ameide in een groter geheel
te doen opgaan doet ons allemaal zeer. Dan gaat
de eigen identiteit verloren. Ik heb eens tegen
de Commissaris der Koningin gezegd; wij
beschouwen Ameide als onze grote broer. We
zijn er weI ergens trots op dat de voetbalvelden
van Ameide in Tienhoven komen te liggen".
Den Oudsten is zo'n 10 maanden hoofd van een
gemeente geweest, dat droomt tussen Ameide
en Langerak in. Een dorp aan de Lek dat men
dankzij het kerkje riiet ongemerkt passeert. En
in dat kerkje ·laten koperblazers lovende
klanken horen in plaats van een orgel. In de
wintermaanden is het er erg stil, 0 zo stil. En~
alles gaat er z'n gangetje!
...,
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voor het vertrouwen wat U in ons stelde !
Gaarne zien we U terug in het volgende jaar. Dan
ook hopen wij U weer op een zo -- "ettig en goed
mogelijke manier van dienst te zijn!,
Prettige Kerstdagen en
veel voorspoed in 1979

•

J. W. VAN PUTTESTRAAT 73
TELEFOON 01836 -1232, b.g.g. 1614
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Avento Caravans

prettige e1't
Jeestd09

Goede Kerstdagen en veel voorspoed
in het nieuwe jaar toegewenst en onze dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

•
complete wonlnglnrlchting
Schoonhoven -

CARAVANBOUWVAN DER HAGEN
MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens
enbagagewagens.

Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUWen BAGAGEWAGENS

Telefoon 01823· 2450

J. W. v. Putteatraat 6-8 - Amelde - Telefoon 011138·501

Kerstbomen

Afmeting 3.10 tot 5.10 meter
Prijzen vanaf f 8295,- tot
f 11295,- incl. B.T.W.

Caravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN - LUIFELS - KOELKASTEN - KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN

Sti9ter'6
Koestraat 101 -

EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

Wij wensen U fijne Kerstdagen en een heel goed Nieuwjaar

met en zonder kluit tim

4 m. hoog, vanaf f 7,50. Wij bezorgen ook thuis.
Kerststukjes en kersttakken, hyacinten enz.
Droogbloemen en 100 verschillende soorten
paddestoelen, pepers.

Alles per stuk verkrijgbaar bij:

Tuincentrum C. Spek
Kortenhoevendijk 5, Lexmond,
tel. 03474-573.
Geopend aile middagen en de gehelezaterdag!

Ook in 1979 hopen
wij U met onze

S.R.V.

rijdende winkel weer
van dienst te zijn.
Voor U geen gesjouw
want wij brengen
iedere dag thuis wat
U wenst

G. WILLEMSE
J. W. v. Puttestraat 7
Telefoon 1228, Ameide
Prettig Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen U prettige feestdagen en veel
voorspoed in het nieuwe jaar.
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Vuurwerk verkoop
vanuit ons magazijn DAM 4. Kom eens kijken!
Grote sortering!
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voor aile vervoer
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Liindienst op:
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Amersfoort - Gorlnchem - Utrecht en
,
ZwlJndrecht

~

Om aile narigheid, misverstanden en oponthoud bij de
kassa's te voorkomen, gaan wij vanaf 1 januari over op
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TELEFOON 03474 - 330 - LEXMOND

Prettige .' Kerstdagen en Voorspoedig Nieuwjaar
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DAM 4 - ENKAB~ - BROEKSEWEG 6
Woensdag 27 DECEMBER van 7 tot 9 uur start
onze grote

I •

I

~

•
•
•

I•

4.
4

Wij hopen dat U begrip hebt voor deze maatregel
en rekenen graag op Uw medewerking
~

De Jong B.V.
Dam 4, Broekseweg 6.

I
I

:.

Fa. W. van Woezlk
AMEIDE,
Elektrlsche Smederlj en Laslnrlchtlng
Haarden', Kachels, Ollestook. Wasmachlnes
Land- en Hoolbouwwerktulgen

4

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Wij wensen U ook namens onze medewerkers prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig Nieuwjaar.

.....

4

c.

VAN HOVEN
&ZONEN

.....

ADMINISTRATIEKANTOOR

KRING

P. A. van ZWEDEN b.v.
en
AMEIDE'S ASSURANTIEKANTOOR B.V.

Wij wensen U fijne Kerstdagen en een
Voorspoedig 1979

6 December 1978 is de eerste stap gezet vaar de
nieuwbauw van "De Vakman" in Meerkerk.

HOVENIERS

HOORNAAR (blJ de kerk)
TEL. 01838 - 1305 - 1545
Erkend hovenier

KWEKERIJEN,
TUINAANLEG en
ONDERHOUD
TUiNCENTRUM: Uitgebreide collectie o.a.,. rozen, coniferen, heesters,
erica's, stambomen~ vruchtbomen.
Voorts:
Turfmolm, compost, potgrond,
bloembollen, potplanten snlJbloemen en. enz.
Gelllustreerde prijscourant wordt U
KRING
op aanvraag toegezonden.
HOVENIERS
Advies over beplanting of onderhoud zonder kosten en vrijblijven~.
WIJ WENS EN U PRETTIGE KERSTDAGEN en een
VOORSPOEDIG 1979

Wij hopen U in de loop van 1979 te ontvangen in onze
nieuwe en ruim opgezette Doe-Het-Zelf zaak.

uw administratie
en

belasti ngzaken
Wij wensen U prettige Kerstdagen en gelukkig
Nieuwjaar

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld
door administratiekantoor

th. c. j. van doorn
Doe-Het-Zelf en Timmerbedrijf

"De Vakman"

Zouwendijk 26, Meerkerk, Tel. 01837-1405-1662

aaksterveld
ameide

telefoon
01836-1598

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Maak uw DlEPVRIES rendabel

Kom eens kijken naar

onze nieuwe kollektie behang
Exclusief behang met bijpassende gordijnstoffen.
Vinyl, veloute', gestoffeerd behang.
Jute, wol, sisal, linnenwandweefsel.
Zonneschermen, rolgordijnen, Jalouzieen.
Alles voor de wand bij de schildervakman, hij
is gespecialiseerd da's toch logisch.

Prettige feestdagen en Gelukkig Nieuwjaar.

Wij leveren aile soorten

RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij
(Voorbouten, achterbouten en halve
.
varkens).
Gratisklaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar
PLiEGERS HANDWERKEN

ERKELENS-LANGERAK
: VERF - BEHANG - ZONWERING
BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

ASSURANllE-EN ADVIESBUREAU

~

wenst een ieder
FIJNE KERSTDAGEN
en een
GELUKKIG NIEUWJAAR
Nieuwstraat 2 - Tel. 01836-1298 - Ameide

.Ier IUIIII
••
ZIJII
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\';111

DEN HARTOG BV

Ameide - Voorstraat - Telefoon 01836-1340 - 8,g,g na 18,00 uur 01843-370

VAN DER HAM VEEVOEDER
Uw advlseur In :

Fretlige Feestdagen

*

en een
Voorspoedig 1979

VERZEKERINGEN

*

grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838 -1235

ADMINISTRATIES

*

FINANCIERINGEN

*

HYPOTHEKEt'
PERSOONLlJKE LENINGEN

*.

Tevens:
Agentschap NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSSPAARBANK

'~~H ':Dyk'6.;~,::'
LUXE BROOD· en
BANKETBAKKERIJ

Dorpsstraat 56
Telefoon 282
•..:..:..;; LEXMOND

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar, Voorspoedig 1977

A. LIEFHEBBER
DORPSSTRAAT 46 - TEL. 03474-415 - LEXMOND
Ook voor 1979 uw adres voor

RIJWIELEN en BROMFIETSEN
ELECTRISCNE APPARATEN
WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN VERlICNTINGSARTIKELEN

Wij en ook al onze medewerkers(sters) wen-

EN EEN VOORSPOEDIG 1979

zichten Voorspoedig Nieuwjaar.

sen U. Prettige Kerstdagen en een in aile op-

Ook in 1979 natuurlijk weer naar servicebureau

D. BIKKER
ZOUWEN'DIJK 123
.MEERKERK

-

TELEFOON 01837 - 1249

WASAUTOMATEN, DROOGAPPARATEN
K-OELKASTEN en DIEPVRIEZERS
Wij wensen U prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in 1979
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Jonge Hartevelt
Vieux Bois
Citroenjenever Henkes
Citroenbrandewijn
Hooghoudt
Bessenjenever Henkes
La tour Cognac
Langs Whisky Itr.
Bootz Rum
Tia Maria

~
12,95
~. 12,95

13rOO 11,95

Dude Bordeauxwijnen (Kelder restanten)
1969 - 1970 - 1971 en 1973.
Maximaal 1 ds. per klant. Om iedereen in de
gelegenheid te stellen zijn wijnkelder aan te
vullen. Alles een prijs. per fles
9,95
Kerstwijnen
Rose France Francette
3 flessen 9,90
Witte wijnen
Zeller Schwarze Katz (Moezel) 1 doos 60,- Gewurtztraminer (Elzas)
1.S;a6 13,50
Chante L'oiseau (bordeaux)
9,.9&
8,75
Rode wijnen
Chateau Jean Faux '77
(bordeaux)
ZiIfj"
6,95
Chateaux Ricand '76
.a.,.ge
7,95
Chateaux Mortheil '75
(bordeaux) 1.3,-7e 11,80
Cellier des Dauphin ViII '76
Rhone
"Z,.Q&
6,95
Chorey les Beaune '76
Bourgogne ~ 13,50
Pommard '73 Bourgogne
~ 26,00

9,95
9,95
16,95
~ 19,75
~ 11,90
1.6;6t) 15,95

U;etT

1J.,.Qe'
.2Q;-9t)

Bootz likeuren aile smaken
1..Or2'5" 9,50
Wat duur - niks duur, bruisend plezier
• Champagne
Heidsieck demi sec.
~ 19,95
Henriot demi sec + brut
32,95
• . De laatste vijf jaar bekroond als de beste
Sekt. Alt Saarbrucken
Z,.95
6,95
Teener champagne
2,95
•
3 flessen
7,50

SLIJTERIJ

,/t jfortuin"
~
Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Ameide

U weet het "Heerlijk, Helder, Heineken
per krat, pijpjes vaste prijs

~"."'-"".~".~".~".~"".~".~".~"'.~".~".'~".
Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddellijke dekking.
J. VAN DIEREN

JOH. HET LAM Johnz.

Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284

t

Uniek!!
Eenmalige aanbieding

Voor de Feestdagen

•

•

Achtoven 46a, tel. 01836-1230

. ... ...
12,50

.~

~

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

AUTOBEDRIJF

Voor landbouwrisico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

Gebr. Roest b.v.

Wij wensen U fijne Kerstdagen en een heel goed Nieuwjaar

Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

B. Barten • TELEFOON

01837 - 1434 - MEERKERK

PRETTIGE KERSTDAGENen een GELUKKIG NIEUWJAAR

ELEKTRO·TECHNISCH INSTAUATIE BUREAU

PARAMASIE BAAN 2

Dnze dank yoor het genoten Yertrouwen
en prettige Kerstdagen en
Yoorspoedig Nieuwjaar toegewenst.

AMEIDE
tel. 01836-1458
Wij wensen U prettige Kerstdagen en veel
voorspoed in 1979

Specialiteiten in

Van Zessen's brandstoffenhandel
Dorpsstraat 72, tel. 229, Lexmond

OVER VEERTIEN DAGEN IS ER WEER EEN WEGWIJZER

FRUITSCHALEN en FRUITMANDEN

Fam. J.Prinses
A. C.Marijkeweg
de Bruin
45 - Meerkerk

i<
wenst familie, klanten, vrienden en
n
bekenden
FIJNE KERSTDAGEN

en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
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TIENHOVENS - TIROOLS HUWELIJK

Het is natuurlijk niet waar te maken van aIle
huwelijken die gesloten worden melding te
maken in de Wegwijzer.
.
Voor bijzondere huwelijken stellen wij gaarne
ruimte beschikbaar (indien ons dat gemeld
wordt).
Want het zijn vaak deze evenementen die ons
bijblijven en voor de betrokkenen onvergetelijke momenten zijn.
Wij hebben daarom een der bruiloftsgast~n
gevraagd, geef van deze reis en het huwelijk
eens een verslag.
Maar allereerst wie waren deze twee geliefden?
Cees Mesker uit Tienhoven (enige tijd een
aktieve goalgetter in het Ie elftal van v.v.
Ameide) en de Tiroolse schone Annemarie
Mariachet.
Cees leerde Annemarie kennen in Oostenrijk
tijdens een van zijn schoolvakanties.
En hoe gaat dat.....U weet het wel.. ..schrijven
weer eens terug - wintersport - Annemarie
Hollands leren en ja wat dan? Cees, die
inmiddels na de Havo zich bij de politie meldde
kreeg een politie-opleiding en is nu inmiddels
wachtmeester bij de Rijkspolitie te 's Gravendeel.

Wij dachten er goed aan te doen U op de.ze reis
mee te nemen naar Tirool.
Het gebeurt niet iedere dag dat een bus
Hollanders naar Oostenrijk reist voor de
bevestigin~ van een huwelijk en daarom
onderstaand verslag;
,

De reis naar Oost-Tirool in Oostenrijk i. v.m. het vieren van het
bruiloftsfeest van
Cees en Annemarie
"Nadat we in Holland op 27 oktober het
burgerlijk huwelijk hadden bijgewoond, vertrok op dinsdag 7 november om 5.30 uur
('smorgens) de bus met familieleden en
vrienden naar Oostenrijk om aldaar te samen
met de familie van Annemarie de kerkelijke
inzegening in Lienz mee te maken, alsook het
navolgende bruiloftsfeest te vieren. Zoals
gezegd de bus vertrok om 5.30 uur met 42 man.
Al spoedig begon men heel enthousiast met het
versieren van de bus met slingers, ballonnen,
vlaggetjes en spandoeken. Het was' een
buitengewone reis met veel plezier, ook werd
er veel gezongen en door de twee gezellige
chauffeurs van de bus w~rd de lange busreis

Eenman

voeltzich
beterineen
'Beterkleder

van 1200 km zeker niet vermoeiend. We
arriveerden tenslotte om 9.00 uur 's-avonds in
Matrei. De plaats of liever gezegd het vakantieoord met bijna duizend inwoners waar wij
zouden overnachten. Allereerst werden we
echter opgewacht door Annemarie en haar
Vader die ons uitnodigden om wat te drinken
bij hun thuis om bij te komen van de lange
busreis. Dus vertrok de bus een tiental
kilometers verderop naar het dorpj e (een klein
bergdorpje met ong. een 15 tal huisjes)
Bobojach waar Annemarie zoveel jaren heeft
gewoond. De ontvangst was overweldigend en
zeer hartelijk en prompt werd er geklonken op
de behouden aankomst. Na wat gedronken te
hebben vertrok de bus naar Matrei waar men
dan spoedig genoot van een welverdiende
nachtrust. Om 11.00 uur de volgende morgen
hadden we weer een gezamenlijk ontbijt, na
het ontbijt was men in de gelegenheid het
dorpje Bobojach bij dag te verkennen. Na
allereerst koffie te hebben gedronken en
bruiloftscake te hebben verorberd, was aangeboden door de ouders van de bruid in hun eigen
Gasthof. Nadat iedereen had genoten van het
uitstekende weer iIi het zon overgoten dal
vertrok de bus met gasten om 2.00 uur. 'smiddags naar de voor Tiroolse begrippen grote
stad Lienz waarin een uiterst eenvoudig
kerkje de inzegening van het huwelijk van
Cees en Annemarie plaatsvond. Het was een
mooie dienst waarin Annemarie en Cees aan
het eind van deze dienst door twee kleine
Oostenrijkse kleuters met een toespraakje
ieder een bosje bloemen ontvingen. Na de
huwelijksbevestiging en de gebruikelijke foto's
vertrok het gezelschap naar Matrei waar in
Gasthof Sonne de bruiloft gevierd werd.
Allereerst werd door het bruidspaar een diner
aangeboden. Om ca. 20.00 uur arriveerde het
huisorkest. Het bruidspaar opende met een'
echte Oostenrijkse dans al spoedig gevolgd door
andere gasten. Het werd een grapdioos
sfeervol feest omlijst door echte onvervalste
Tiroolse muziE';k. Het feest werd tijdig besloten
om zodoende de gasten de gelegenheid te geven
nog wat van hun nachtrust te genieten
'vanwege de lange terugreis de volgende
morgen. Om half negen 's~morgens werd de
terugreis aanvaard die net zo voorspoedig
verliep als de heenreis.
Daarmede was dan een unieke reis teneinde
die je als bruiloftsgast mocht meemaken."
Een bruiloftsgast.

Prettige
Kerstdagen
en
Voorspoedig

1979

Elke week vers geslachte

Braadkuikens
Braadkippen
Soepkippen
Kippelever
Kippepoten
Kalkoen

G.Oskam
Weverwijk 14, Leerbroek
Tel. 01837-1386.

K • • • • • • • • •&
voor de JEUGD

(deelname tim 12 jaar) .
1 Kaart met gereedschap voor de jeugd aangeboden
door "De Vakman".
2 Jeugdboeken aangeboden door den Hartog.
1 0005 legoaangeboden door Fa. Verhoef.
.1 Handwerk aangeboden door Fa. Plieger.
Zilveren oorbelletjes aangeboden door Fa. Blom
2 Figuurzaagsets aangeboden door Fa. 't Lam en 't
IJzerwinkeltje.
't Spel:"Kaartje Keer" aangeboden door de Kruyk,
assurantiekantoor.
. Spotje aangeboden door Fa. Verhoeven.
Kinderzakdoeken aangeboden door Fa. Streefkerk.

En wat dachten jullie van de volgende fantastische
prijzen?!
Er zijn twee hoofdprijzen n.l.:
een diner voor. 2 pers. (aangeboden door rest.
Brughuis te Meerkerk)
een transistorradio (aangeboden door De koekoek te
Meerkerk)
en verder de volgende prijzen:
4 MB spelen "Hey Taxi" aangeboden door Fa. Crezee.
2 T-Shirts aangeboden door Fa. Mesker en Fa. v. Toor.
2 geldprijzen t.w.v. f 7,50 aangeboden door Fa.
Hakkesteegt en Fa. v. Tuyl.
5 Kleurboeken elk 365 pagina tellend, aangeboden
door Fa. Zwijnenburg.
1 Zaklamp aangeboden door Fa. Pek.
1 Bedeltje aangeboden door Fa. v.d. Vlies.
Door de hele Wegwijzer verspreid, vinden
jullie kerstballen met daarin een letter.
De Kerstballen hangen aan een vierkantje,
met daarin een cijfer.
Oat cijfer geeft aan waar je de letter van de
kerstbal, moet invullen in de vakjes van het
wedstrijdformulier.

1 Geldprijs t.w.v. f 25,- aangeboden door garage de
.Groot.
2 Geldprijzen t.w.v. f 10,- aangeboden door de
Rabobank te Ameide en te Meerkerk..

WEDSTRIJDFORMULIER
NAAM:

.

STRAAT:

< •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLAATS:.;
LEEFTIJD:

.
(ie mag niet ouder dan 12 jaar zijn)

OPLOSSING:
Dus:
betekend dat je in hokje 1
een K moet invullen.
De K hebben wij alvast ingevuld, zoek zelf de
nummers 2 tim 13.
Aile kinderen tot en met 12 jaar mogen meedoen.
Ingevuld wedstrijdformulier voor 31 december stl.lren naar:

Drukkerij Crezee
Dam 6 - 4233 EB Ameide
(Inzendingen na 31 december doen niet meer mee)

"tBt

DRUKKER,J • KANTOORIOEKHANDEL

ADVOKAAT

Toistraat 33 - Meerkerk - Tel. 01837 -1301

:

. :.::..

::::~.:.::.

De wegwijzer voor Meerkerk & Omstreken wenst al haar lezers en
adverteerder een prettige Kerst en een voorspoedig 1979.
Redaktie "De l'iIIekerker"

Geprobeerd boven de partijen te staan
Pieter-_._A. Kerkwijk in gesprek met loeo-burgemeester A.G, de Kruyk van Ameide.
~

AMEIDE---Pieter A. Kerkwijk 'sprak onlangs
met de loco-burgemeesters van Ameide en
Tienhoven. Dit in verband met hun tijdelijke
en tamelijk lange ambtsperiode als locoburgemeester. U zult met ons benieuwd zijn
hoe zij deze periode in hun politieke loopbaan
hebben ervaren.
Wij willen echter niet onvermeld laten,
datgene wat onze oud-burgemeester D. Wessels en onze oud-wethouder Nie. de Kruyk in de
voorgaande periode reeds hebben gedaan voor
onze dorpen.
~

AMEIDE---Tegenover ons zit A. G. de Kruyk,
, loco-burgemeester van Ameide. Acht maanden lang is hij binnen de gemeente de hoogste
gezagsdrager geweest. Al die maanden heeft
hij leiding moeten geven aan de gemeente. Een
taak waarover men niet al te licht mag
oordelen, want een loco-burgemeester draagt
dezelfde verantwoordelijkheid als een burgemeester. En aan de dag van vandaag komt er
heel wat kijken om het als burgemeester goed
te doen.

ben je nog gewoon raadslid en morgen ben je in
feite burgemeester van de gemeente.
Dan komt er toch heel wat op je af.'Je moetje in
vele dingen iriwerken. Nu is het weI ZQ dat ik als
raadslid vele vergaderingen in landelij k verband heb bijgewoond. Zoals van AR-gemeente
en provinciale bestuurders. Wat dat betreft heb
je natuurlijk bepaalde kennis opgedaan en heb
je bepaalde kontakten gelegd.
J e spreekt met eOllega's en met statenleden.
Het is natuurlijk weI met je geestverwanten,
maar op deze vergaderingen doe je een
behoorlijke bestuurservaring op. Door dergelijke vergaderingen word je bijgeschaafd.
maar als jegewoon als raadslid funktioneert
doe je in je eigen gemeensehap ervaring op. Je
gelegde konkakten naar buiten ervaar je in een
dergelijk ambt als een pluspunt. Zo zit ik nog
altijd in de partijraadvan de AR en het CDA".

Hoe§ingdo.t de eerste' tijd?
"Ik heb hetniet als iets zwaars ondervonden.
Het was weI een hele verantwoordelijkheid.
Maar ik heb het met plezier gedaan. Maar
zwaar...nee dat niet. De eerste maanden was ik
praktisch iedere dag de gehele dag op het
gemeentehuis. Om me te verdiepen in de
stukken en om de dossiers na te lezen. J e
begrijpt dat dat nodig was om de zaken zo goed
mogelijk te kunnen beoordelen. Dat gold
vooral voor die zaken die al liepen. Dat alle~'
kost natuurlijk weI wat tijd".

ervaren. Wat dat betreft is er nu weI iets uit je
handen gehaald. Om iets te doen voor de
gemeensehap - de gemeensehap wordt gevormd door de mensen - heb ik als iets moois
ervaren".

Had het gevolgen voor Uw gezin?
"Die problemen lagen er niet. Het is hier in
huis weI eens sehertsend gezegd, dat het gezin
zieh rekenschap moest geven van het feit datik
op dat moment burgemeester van de gemeente
was".
Hoe hebt Uw vrouw het ervaren?
(Zij is inmiddels' binnen gekomen). Zij antwoordt: "Ik heb het bepaald niet eng gevonden,
maar ik vond het weI druk. Vaoral tijdens de
fe~stw:eek. Je had natuurlijk allerlei verpliehtingen. Maar daarnaast was mijn man
daarv66r oak al niet veel bij de deur, dus zijn
afwezigheid viel niet ZQ op. De feestweek gaf
weI enige drukte, maar het was bijzonder
leuk".
A. G. de Kruyk vult aan: "Het is door vefe
men-sen gewaardeerd. En dat heeft mijn vrouw
oak goed gedaan".

Gedeputeerde Staten.
"De kontakten met GS waren mij bepaald niet
nieuw en ik stand dan ook niet vreemd
tegenover deze werkzaamheden. Natuurlijk
spreek je als loeo-burgemeester deze mensen
meel' dan als raadslid".
Dhr. De Kruyk voegt er totslot aan toe, dat de
mensen hem dikwijls vroegen of ze hem thuis
ook mochten bellen. De deur heeft bij hem
altijd opengestaan. De leiding van het bedrijf
heeft hij die maanden overgedragen aan zijn
Waar stond U ten opziehte van de Raad?
zoon. Deze heeft het tot zijn tevredenheid
Wij vragen dit omdat U natuurlijk een politieke ' gedaan. Het is duidelijk dat hij zich graag in
loco-burgemeester was, waarvan verwacht dienst van de gemeenschap van Ameide heeft
werd dat hij min of meer boven de partijen zou gesteld e.q. stelt.
staan.
"Ik heb altijd geprobeerd boven de partijen te
staan. Ik heb diverse keren gezegd: "Ik ben weI
een politieke (loeo)burgemeester, maar ik zal
zo veel mogelijk boven de partijen staan",
Natuurlijk kon ik het afen toe niet nalaten om
mijn mening te geven. Een benoemde burgemeester is ook een politieke riehting toegedaan.
De mening die ik dan in de Raad gaf was toen
veelal aan de voorzichtige kant, echt niet
provoserend. Daarnaast moet je je eigen
fraktiegenoten dezelfde behandeling geven als
de overige raadsleden".
Kel'stagenda 1978
"Ik moet zeggen de samenwerking met
Gereformeerde Kerk te Ameide
Wethouder van Oort en het College was
Wat vond U het zwaarste?
bijzonder goed. Bijzonder heb ik gewaardeerd De duisternis gaat wijken
"U moet bedenken dat ik aIleen maar raadslid
de positieve opstelling van de Raadsleden
van de eeuwenlange nacht
was. Ik was daarv66r nog nooit wethouder
tijdens de vergaderingen."
Een
nieuwe dag gaat prijken
geweest. Ik moest me natuurlijk allereerst als
met ongekende prac,ht.
wethouder inwerken. Het is natuurlijk nog al
Dorpsgenoot
wat, als je eerst zo'n 16 jaar raadslid bent
"In een dergelijk ambt ben je iemand vanuit Woensdag 20 December houdt de Vrouwengeweest en dan plotsklaps wethouder' en
het dorp; vanuit de gemeensehap. Dan kun je vereniging haar Kerstavond met de Bejaarden
locoburgemeester wordt. Ik ben op een avond
moeilijkgeheel boven de mensen staan. Maar uit onze gemeente.
in februarigekozen tot wethouder eri de
Commissaris Vrolijk heeft eens tegen mij Donderdag 21 december Interkerkelijke Kerstvolgende morgen werd ik aangewezen als loeo- . gezegd tijdens de afgelopen periode: Natuur- zangdienst(zie Hervormde Gemeente Ameide
burgemeester. Ik was tijdens deze periode
lijk ben je iemand vanuit de dorpsgemeen- en Tienhoven)
aIleen maar loco-burgemeester. De eerste
schap, maar je moet.b.edenken dat je op dit
ambtenaar op het gemeentehuis was locomoment burgemeester bent. Daar moet je Zondag 24 December
10.45 uur Ds. A. T. B. M. v.d. Kevie te
rekening mee houden!!!
sekretaris. Met een benoemde burgemeester
Nieuwegein.
21.30 uur Ds. P. Suurmond met medewerkirig
van leden van Sursum Corda en het J eugdkoor.
Maandag 25 December, Ie Kerstdag
Tot 31-12-78
per paar gouden
10.00 uur Ds. J. van Wijngaarden te Barneveld.
50,- VOORDEEL
ringen
6.30 uur Ds. W. B. v.d. Meulen te Almkerk met
medewerking van de kleine jeugdklubs.
Vrijdag en zaterdag 29 en 30 december onze
traditionele oliebollenactie
Zondag 31 december
G. J. v.d; Vlies,
10.00 uur Leesdienst
Prettige
Feestdagen
~orci.Jmsestraat 6,
17.00 uur Ds. J. ,v.d. Schaft te Asperen.
en een
Tel. 01837-1424,
Voorspoedig 1979
Maandag 1 januari
4231 BH MEERKERK
10.30 uur Ds. G. M. W. Steen te Bunnik

Gaat U verloven???
f

"HET HUIS MET DE KLOK"

ligt dat weer anders. Die is hier in Ameide
burgemeester en sekretaris tegelijk. Na de
komst van burgemeester Bakker ben ik locoburgemeester gebleven".
Is het nu een hele ervaring?
,
"Dat is inderdaad een hele ervaring. Vandaag

Bent U ooit gepolst
sehap?

VOO'T

het burgemeester~

,,(lachend) Nee h06r! Ik zal het zeker ntet
ambieren. Ik heb het ruim een half j aar mogen
zijn, maar ik zou er geen trek in hebben,
ondanks het feit dat ik het als boeiend heb

Zingt de Here een nieuw lied
Boodschapt zijn heil van dag tot dag
en vertelt onder de volken zijn- heerlijkheid.
Goede dagen, een vreugdevol Kerstfeest en
een Voorspoedig Nieuwjaar wenst U de
Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk.

Gijs van den Berg
een ondernemend Vakmanen niet
aIleen maar een "Doe-het-Zelver"
Woensdag 6 december was het voor de familie's van den Berg en Sp.ek te MeerkeJ:k een belangrijke
dag.
Niet aIleen omdat de voorzitter van de Ondernemers Vereniging Meerkerk - de sympathieke en
goed van de tongriem gesneden Keurslager Van' Dij 1<: de eerste paalwilde slaan - maar omdat deze
jonge oridernemers daarmee de eerste stap zettenop de weg van een 240 iri2 in wording zijnde
showruimte voor een doe~het-zelfzaak. Het wordt aan de Zouwendijk een unieke zaak met eigen
parkeerruimte - zodat de gemeente al gauw haar bezwaren voor deze bouw liet vallen (want
welke ondernemer voorziet in eigen parkeerruimte?).
Wie kent eigenlijk deze welbespraakte Meerkerker niet? Een bewonderenswaardig echtpaarjarenlang zijn Gijs en zijn vrouw Alie lid geweest van de Chr. Zangver. "Sursum Corda" te
Ameide. terwiil zii ook nog lid waren van de Chr. Zangver. te Meerkerk.
In 1972 nam Gijs het timmerbedrijf van zijn
vader over. In de toenmalige oude werkplaats
aan de Zouwendijk begon hij een doe-het-zelfzaak.

De Keurslager schijnt hier te vragen
"wi! jt; de heipalen recht er in oj een "ietse-pietsie
schuin?"
Hoe hij het gedaan heeft ziet U op de andere jato.

Zijn zwager Henk Spek - van origine timmerman - kwam 4 jaar geleden als noodhulp - maar
werd na enige tijd mede-firmant.
Gijs vervolgt: "ik heb 2 rechterhanden - mijn
vrouw en mijn zwager Henk - zonder hen had
ik dit niet durven doen."
"Ik blijf zelf graag op de achtergrond - maar de
teugels hou ik graag in handen.
Ik zie een grote toekomst voor dit type zaken -

het is niet aIleen maar een hobby, doch een'
noodzaak."
"
Veel vrije tijd - deze wil men nuttig bestedengezelligheid en recreatie werken er aan mede
om meer zelf te doen.
Wij geven service en voorlichting - het
behoeven geen grote aantallen te zijn die men
koopt - maar wij willen ook niet als noodhulp
gaan fungeren" aldus vervolgt een enthousiaste Gijs van den Berg.
Voor juli '79 hoopt men klaar te zijn. Het zal
zeker niet liggen aan architectenburo Overhagen te Utrecht. Dit buro heeft een up-to-date
plan ontworpen.
Het timmerwerk verzorgt De Vakman zelf en
het metselwerk doet de firma van Daalen te
Noordeloos.
Het bekende Heibedrijf Verhoef~ b.v. te
Meerkerk deed de vele 15 meter lange
betonpalen - dankzij de Keurslager - er in gaan
als worst (koek).
Wij wensen de firmanten Gijs en Henk en zoon
Jan van den Berg (die naar we geloven de
rechterhand van de verkoopster mevrouwAlie
van den Berg gaat worden) aIle goeds toe, veel
succes en een snelle bouw toe.
Dat wij dit hen niet aIleen toewense'n bleek uit
de spontane belangstelling die het bestuur en
de commissie van de O. V.M. gaven.
Nadien bleef men enige tijd gezellig bijeen in
restaurant "Brughuis".

Rond KERST 1978 - Hervormde Gemeente Ameide en Tienhoven

Denk Op Uw Kerstfeest aan Christus
Mensen gaan zich voorbereiden voor het
Kerstfeest. Ze willen het Kerstfeestdit jaar nu
eens echt gezellig maken. Onze weelde-wereld
heeft er veel geld voor over. Al weken zijiJ. we
bezig met de Kerstvoorbereidingen. Op allerlei
manieren: een paar dagen er tussen uit,
afspraken voor de Kerstavond en wat al niet
meer. Tegen al deze Kerstvoorbereidingen heb
ik geen enkel bezwaar. Slecht een vraag: hoe
staat het met Uw Christus-overtuiging? Reserveert U voor Hem ook een plaats aan Uw tafel?
Ook een ~tille avond? Ook een beetje aandacht?
Kerstfeest bedoelt de persoonlijke ontmoeting
met God. Ais dat er' niet van komt, is Uw
Kerstfeest aIleen wat verdorde hulsten kaarsstompjes,die U de volgende morgen als
waardeloze rommel met de vuilnisman meegeeft.
Maar omgekeerd (misschien moet U veel

missen, 'Inoet U werken op Kerst, of ligt U in het
ziekenhuis) als het op Kerst komt tot de
ontmoeting met God, dan is het werkelijk
Kerstfeest!
Dit is de zin en de bedoeling van aIle Kerstaktiviteiten rond en op Kerst.
Op d.v. dinsdag 19 december is er 's avond om
7.30 uur in het kerkelijk centrum de Kerstfeestviering van de C.P.J.
De meisjesclubs vieren d.v. woensdag 20
december, 's avonds om 7.00 uur in het
kerkelijk centrum het Kerstfeest.
Dan is er op d.v. donderdag 21 december de
Interkerkelijke Kerst-zangdienst, 's avonds om
7.30 uur in de Hervormde Kerk te Ameide.
Onze koren verlenen hun medewerking en weI
het Christelijk Dameskoor "Hosanna", de Chr.
Gemengde Zangvereniging "Sursum Corda"
en het kinderkoor "De Lentezangertjes". De

Christelijke Muziekvereniging "Crescendo"
begeleidt de gemeentezang, terwiji Henk van
Egmond het orgel bespeelt. Jongeren (Nel
Blok, Laura Crezee, Matty de Groot en Alice
van Toor) verzorgen de deklamatie. Ds. P. C.
Suurmond, Geref. Pred. te Brandwijk, mediteert en Ds. W. Kalkman is de liturg.
Met de kinderen van klas 5 en 6 van de O.L.S.
komen we voor de Kerstfeestviering d.v.
vrijdag 22 december" 's avonds om 6.00 uur in
het kerkelijk centrum samen.
Ook de jongensclubs hebben hun Kerstsamenkomst en weI op d.v. zaterdag23 december,
's middags om 4.00 uur in het kerkelijk
centrum.
Dan zijn er de diensten op eerste Kerstdag d.v.
maandal{ 25 december, waartoe ik U heel
hartelijk uitnodig. 's Morgens om 9.15 uur:
samenzang Kerstliederen o.Lv. Henk van
Egmond, orgel, en met medewerking van de
trompetisteri Leo Blok, Maks van Middelkoop
en Wim v.d. Herik, waarna om 9.30 uur de
Kerstdienst begint, waarin Ds. W. Kalkman
voorgaat. De avonddienst begint 's avonds om
6.00 uur. Beide diensten zijn in de Hervormde
Kerk te Ameide. Ook in "Open Vensters" is er
s' morgens om 9.30 uur de Kerkdienst, waarin
Ds. T. van Delen voorgaat.
.
Ook mogen we met de kinderen van onze
Zondagsschool het Kerstfeest vieren. Dat doen
we dan d.v. dinsdag 26 december, tweede
Kerstdag, 's morgens om 10.00 uur in de Herv.
Kerk van Ameide. Daar verwachten we aIle
ouders, alsook iedere belangstellende van de
gemeente.
Ik wens U allen
van harte gezegende
Kerstdagen!

Dan wijs ik U ook heel dringend op, de
kerkdiensten rond de jaarwisseling.
Daar is de Oudejaars-avonddienst, d.v. zondag
31 december 1978, 's avonds om 6.00 uur. Ds. W.
Kalkman gaat in deze dienstvoor. Dat acht ik
een grote zegen het jaar met elkaar in de
kerkdienst te mogen beeindigen. Even vreugdevol en bemoedigend is het ook het nieuwe
jaar met elkaar in de dienst te mogen beginnen.
De dienst in de Kerk van Ameide begint d.v.
maandag 1 januari 1979, Nieuwjaarsdag, 's
morgens om 9.30 uur, waarin Ds. W. Kalkman
voorgaat. Na de dienst is er gelegenheid om
elkaar met een handdruk een gezegend
nieuwjaar toe te wensen. Ook in "Open
Vensters" is er de Nieuwjaarsdienst, 's morgens om 9.30 uur; voorganger: Ds. T. v.an D~~en.
Tenslotte geef ik U het volgende gedlCht bI] de
jaarwisseling ter overweging.
"Hier ben ik, Heer"
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn oren,
geopend om U.te verstaan,
verlangend om te vernemen,
waar U mij zegt te gaan.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn handen,
geopend, opdat U ze vult;
.
ze zijn voor U om te gebruiken,
waar U ze hebben wilt.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn ogen,
geopend en door U ontblind,
om in Uw licht de weg te zoeken,
~aar ik de naaste vind.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn lippen,
geopend, want een lied begint,
het is voor U, dat ze bewegen,
dat ik van Hefde zing.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn voeten,
gekomen ver bij U vandaan;
hier ben ik, Heer, U hebt geroepen,
zeg mij: waarheen, en ik zal gaan.
Daartoe wens ik U allen van harte Gods zegen
toe voor 'het nieuwe jaar,
Ds. W. Kalkman.

De warme bakker op de hoek
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Toistraat 9
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Telefoon 01837·1297
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Door grate verkoop van
Kleuren TV en Hifi ingeruild
Kleuren T.V. Philips 66 em.
f 575,Kleuren T.V. Philips 66 em.
f 925,.Kleuren T.V. iets besehadigdf 1040,Kleuren T.V. witte kast 51 em. f 950,Kleuren T.V. witte kast 66 em. f 875,Kleuren T.V. draagbaar 46 em.f 925,Zwart-wit T.V. draagbaar
31 em. f 150,Hifi Toren met Tuner-versterker
Platen speier - cassette deck f 1450,Stereo Radio Platenspeler eombinatie
met boxen f 175,Stereo radio met boxen
f 160,-

voor al die heerlijkheden die de
komende feestdagen zo gezellig
maken
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar
wensen U

Gebr. Alting en
Netty Versluis
Ameide/Meerkerk

Evenementenverzorging
voor terreinen en feesttenten

Smederij/Verwarmingsbedrijf

C. 'I Lam •

Meerkerk

Ook in 1979 staan wij weer
voor U klaar!!

Dankt U aileen, bekend en onbekend,
voor het genoten vertrouwen en
eventuele klanditie in het afgelopen
jaar.
Wij hopen in het komende jaar nog
meer voor U klaar te kunnen en mogen
staan en wensen U Goede Kerstdagen
en een Gezegend en voorspoedig 1979
toe.

w.

Bovenkerk

Gorcumsestraat 1
Tel. 01837-1559,
Meerkerk

Wij wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig
nieuwjaar

lets extra lekkers voor de feestdagen?
Bij ons een grote sortering
Franse kaas, wijn, noten en vele andere
delicatessen.
Gezellige sortering kerstartikelen

Wij wensen U Prettige Feestdagen en een
Voorspoedig nieuwjaar en houden ons
aanbevolen voor 1979

Wij wensen U fijne kerstdagen
en een
goed nieuwjaar

(J

Ook in 1979 hopen wij U weer
van dienst te zijn met aile
soorten vogelzaden en
dierenvoeders.
Tevens verkoop van aile
soorten vogels.

Party shop

Gerda Brands
Gorinchemsestraat 10, Tel. 01837-1363, Meerkerk

Wij wensen Ugezellige Kerstdagen
en een voorspoedig 1979

Dierenboetiek

SLAGERIJ M. OUWERKERK
Meerkerk, tel. 01837-1371

Meerkerk - Toistraat 3
Tel. 01837-1871

Ais U prijs stelt op een GO ED VERZORGD GD

modieus kapsel
bezoekt dan eens

Prettig Kerstfeest
en een
Gelukkig Nieuwjaar

KAPSALON

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

Het adres voor rollades, fondue- en
gourmetsehotels, verse kip- en
kalkoenprodukten en eigengemaakte
worstsoorten

Ameide's loodgieters bedrijf b.y.
.

Fransestraat 11, Tel. 01836-1243
en 1649, Ameide
Lood, zink, sanitair en gasapparaten

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

!ll
N

Kapsalon DE WIT

·Wij wensen U
fijne Feestdagen
en veel voorspoed in 1979

~

e.z

wenst U prettige Kerstdagen en een
gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar
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Stavers B.V.
LEXMOND

eo
::l:

Molenstraat 5, Ameide, Tel. 01836-1464

Kleine KanaaldiJk 4 - Tel. 01837-1352
MEERKERK

Voor de •••• FEESTDAGEN en OUD en NIEUW

0
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AMEIDE

*

FRISDRANKEN
WIJNEN
LlKEUREN
en

GEDISnLLEERD

J~

~

~

Ook ruim gesorteerd in

Wij danken U voor het genoten
vertrouwen en hopen ook in 1979
U van dienst te zijn met de best
mogelijke service.

Ook wensen wij U prettige Kerstdagen
en voorspoedig Nieuwjaar

A. VAN DEN DOOL - FOTOHANDEL
Gorcumsestraat 21 - MEERKERK
Tel. 01837-1463
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PRESTO PRINT DEALER
PASFOTO'S DIRECT KLAAR

groothandel in Fruit - A. G. DE KRUYK
LEKDIJK 23 - AMEIDE
TELEFOON 01836-1225

thul.bezorgd I

WIJ wensen U fiJne feestdagen en
voorspoedlg nieuwjaar.

Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 1979

Overname Slijterij van Mevr. Boom
Kleine Kanaaldijk, Meerkerk

J. W. Peterse • Goederenvervoer

Na 6 jaar haar klanten van dienst te zijn geweest
op het gebied van wijnen en dranken, gaat
mevr. Boom met ingang van 1 januari 1979 deze
werkzaamheden beeindigen.
Zij bedankt bij deze al haar klanten, die in de
loop der jaren vertrouwen in haar hebben
gehad. Nu mevr. Boom met de slijterij stopt, wil
dit geenszins zeggen dat de slijterij niet blijft
bestaan. Op vrijwel dezelfde plaats wordt hij
voortgezet door het echtpaar Jakobs, die ook
het cafetaria "De Halte" beheren.
Zij beveelt het echtpaar Jakobs van ganserharte aan, in hetvertrouwen dat U zich bij hen in
de zaak spoedig thuis zult voelen.

Molenstraat 25, Tel. 01836-1227, Ameide
Prettige Kerstdagen enVoorspoedig. Nieuwjaar

Mevr. B. Boom
Toistraat 4, tel. 01837-1352, Meerkerk

In aanvulling op het bovenstaande willen wij
nog meedelen, dat de verkoop ook tijdens de
verbouwing en verplaatsing van de slijterij
gewoon doorgaat. Wij danken Mevr. Boom voor
het vertrouwen dat zij in ons stelt, en hopen het
ook tegenover onze toekomstige klanten waar
te maken

reus en Sijja Jakobs
Toistraat 6, Tel. 01837-1414, Meerkerk

0

II:
C5
II:

I
CI
CI
~

III
III

N

Wenst U prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar

GESCHENKVERPAKKINGEN

Be.telllng,n worden zonder prlJ8verhoging

Z

-z IIIen
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Amstel en Heineken pils
voor 10,98 per krat

*

C5

II:

Molenstraat 10-12, Tel. 01836-262

een grote sortering

*
*
*
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DE GROOT'S
technische bedrijven b.v.

slijterij MEVR. B. BOOM

..

Pedicure A. WILSCHUT-SCHOP

BEDANKT
voor onze
fijne
SAMENWERKING
in 1978

*

OOK
in 1979
bent U
VAN HARTE
WELKOM

*

Prettige Kerstdagen
en vooral in 1979
een goede
gezondheid

Hazelaarlaan 5 - Ameide
Wij wensen U prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaa"r

ACCOUNTANTSKANTOOR

Nic. de Kruijk
BROEKSEWEG 4, AMEIDE
Tel. 01836-1362

Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar

Bloemenmagazijn "MARJA"
J. Verveer
Telefoon 1356
PrettiQe Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Boek- en
Offsetdrukkerij

*
Boek- en
Kantoorboekhandel

*
Kantoormachinehandel

*
Fotohandel

~'CREZEE B.ll
AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

Carrosseriefabriek Van Eck
Lexmond - Dongen

<lECK
.

.

Kortenhoevenseweg 66
Telefoon (03474)-754.

wenst vrienden en clientele
Prettige Kerstdagen en een
LEXMOND . DONGENgelukkig Nieuwjaar.

Wij leveren U

TUiNGROND
SLAKKEN voor erfverharding enz.

Firma J. van Zessen
wenst U gezegende Kerstdagen en voorspoedig 1979.

Handel en Transport van land en Grint
Telefoon 01837-1225

-

MEERKERK

Gevraagd voor direkt:

Aftapper
voor de automatische meelaftapperij van Meelfabriek

A. Kruyt b.v. te Ameide
Sollicitaties na telef. afspraak met
de heer De Bruyn of de heer Vogt.
Telefoon: 01836-1955

Met ingang van 1januari 1979 zal ondergetekende, J. vanEck,
de samenwerking met B.V.. Alblasserwaardse Veevoederproducenten "ALVEE" te Ottoland beeindigen
en onder de naam:

·VEEVOEDERRANDEL

J. VAN ECK B.V.
zijn eigeri bedrijf weer zelfstandig gaan voortzetten.
Tevens zal met ingang van deze datum als vertegenwoordiger
bij haar in dienst treden de heer G. B. Pellikaan.
Wij hopen op het vertrouwen van onze relaties en zullen Uw
belangen met de meeste. inzet behartigen.

Langerak, Lekdijk 87, J. van Eck
Goudriaan, Noordzijde 76a, G.B. Pellikaan
december 1978
Wij wensen U prettige kerstdagen en een voorspoedig 1979.

\

Wij bakken Uw oliebollen
Op vrijdag 29 dec. a.s. komen we weer langs
met heerlijke olieboIlen.
Een zak vol = 10 stuks voor f 5,-.
Appelflappen kunnen aIleen op bestelling
geleverd worden. 10 stuks voor f 5,-.
Bel even en U bent er zeker van dat U met de
jaarwisseling olieboIlen in huis heeft. Uw
besteIling kunt U opgeven bij de volgende
personen.
Mevr. v. Diermen, Schans 11, Ameide - tel.
01836-1407.
Mevr. Lakerveld, Lekdijk 37, Tienhoven.
Tel. 01836-1448.
Mevr. de Kruyk-Boogert, Voorstraat 3,
Ameide. Tel. 01836-1303.
U kunt tot donderdag 28 dec. a.s tot 22.00 uur
besteIlen.
Wij helpen U. Relpt U ons?

ADDO-CASIO
doorbreektdeprijsbarriJre in precisie en
elektronische
betrouwbaarheid.

tep'
s8de

~

Ret aktie comite.
Dinsdag 2 januari
Sociaal Spreekuur te Ameide
om 19.00 uur in de opkamer van
Slijterij "t' Fortuin"
Dam 6. Ameide, Tel. 01836-1229-1779

DE VOLGENDE WEGWIJZER
VERSCHIJNT
9 JANUARI 1979

CASIO -IS EI.

4 telwerken (kontente verkopen, verkopan op rekening. reduktios. nelto omzetl 2 tellers (artikelen en

klantenl. Datum en percentage programmeerbaar.

(E8RCJ )
Dealers voor bestelwagens, vrachtwag ens en tractoren:

Automabielbedrijf N. Verhey
Graafland 66a Groot Ammers,
tel. 01843-346

Automobielbedrijf M. L. v.d. Bergh
Waaldijk 9, Dalen, tel. 01830-31338
Dealer voor tractoren:

Fa. Bakker en Brouwer
Schoonrewoerd, tel. 03454-1231.

Hoofddealer:
AUTOMOBIELBEDRIJF

EIMDE GROOTB.V.

Wij wensen U
Prettige Kerstdagen
en een heel
Voorspoedig 1979

INOUSTRIEWEG 4

-

AMEIOE

-

TEL. 0183G-1402

Vrede Op aarde!!!!
direktie en medewerkers
van van toor b.v.
wensen u een fijnekerst
en een bijzonder goed
1979

van toor fashion

En toen op een ochtend stond de reiger niet zoals gewoonlijk tot zijn kuiten in
het water van de slootkant maar liep hij -stijf en onwennig op zijn waadpoten
over het ijs. Het overviel me dat het echt winter werd, ik wilde er ditjaar niet
aan. Hebt U dat ook weI eens, dat U de hele zomer lang tevergeefs op de zomer
zit te wachten en dat je dan gewoon niet klaar bent voor de winter?
Toch is het al Sinterklaas geweest, een typisch winterfeest.
In ieder geval helpt deze kou me om me goed voor te bereiden op het
kerstfeest. Ineens krijg ik zin in kaarsen, sfeervolle versiering en zoals ieder
jaar in bloemen, veel bloemen. Ik denk dat dat een heel primitieve uiting is
die overigens weI mooi aansluit bij de symboliek van de komst van het licht.
Raar feest eigenlijk, Kerstmis. Een Christelijk feest met zeer veel heidense
kenmerken, denk aIleen maar aan de kerstboom en dan nog met wat
welvaartstendensen, denk maar aan het eten.
Vrede op aarde. Het wonderlijke is aIleen dat helemaal niet iedereen op aarde
het kerstfeest viert, eigenlijk aIleen maar het Westen en dan natuurlijk
plukjes Christenen verspreid over de aarde. Veelzeggende tegenstelling:
aIleen zendings- en missieposten en legereenheden schieten me te binnen.
Het is dan ook nauwelijks eerlijk dat wij hopen - en dat doen we immers - dat
Egypte en Israel een vredesakkoord zullen tekenen voor de kerst.
Het is aIleen helaas niet het laatste vredesakkoord op aarde dat getekend zou
moeten worden.
Vrolijk kerstfeest!
Margri.et Vansluis.

V.V.D. afdeling Ameide en Tienhoven
Op 6 november j.I. hield de afdeling haar
jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter was
verheugd te mogen konstateren, dat de
afdeling een springlevende indruk maakt; dit
vaIt vooral af te leiden uit het grote aantal
aanwezigen en - sinds maart 1978 - de grote
ledenwinst. Ten opzichte van dit laatste moest
de afdeling helaas een groot verlies incasseren
tengevolge van het plotseling overlij den van de
heer H. A. Kruyt.
Te zijner nagedachtenis werd door de vergadering een minuut stiIte in acht genomen.

mevr. Labrujere
dhr. G. Streefkerk,
dhr. P. L. v.d. Leeden,
dhr. T. v.d. Broek,

lid
lid
lid
lid

Tevens werd de heer H. P. Daniels benoemd tot
bestuurslid van de Ondercentrale Alblasserwaard van de V.V.D.

Na de pauze hield de gastspreker, mevr. drs. C.
J. Nobel - V.V.D. statenlid - een causerie over
de voorstellen van minister Wiegel ten aanzien
van de provinciale herindeling van ZuidHolland.
De voorgestelde bestuursmutatie werd anuniem door de vergadering goed gekeurd en ziet Unaniem werd zijn voorstel - de Alblasserwaard bij Rijnmond - door de vergadering
er als voIgt uit:
afgewezen met als argument:
dhr. H. P. Daniels,
voorzitter
dhr. J. C. M. M. Bovee,
secretaris
- dat de belangen van ons gebied ondergedhr. Th. C. J. van Doorn,
penningmeester
schikt wordt gemaakt aan die van Ri.jnmevr. M. Labrujere
mond;
dhr. D. Wijland
vice-voorzitter
- dat de Alblasserwaard de recreatieve speel-

tuin wordt van de westelijke agglomeratie
zonder dat zij daar enige zeggenschap in
heeft.
WeI onderstreepte de vergadering de aIternatieve zienswijze van mevr. Nobel, n.I. de
vorming van een derde provincie bestaande uit
Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Drechtsteden en Krimpenerwaard. Dit concept schept,
naar haar mening, betere waarborgen voor een
goede behartiging van onze streekbelangen.

Klaverjasboutmiddag
te Groot-Ammers
Zaterdag 23 december a.s. is er in de voetbalkantine te Groot-Ammers 'n grote klaverjasboutmiddag die begint om 2 uur, inschrijven
vanaf 1.30 uur. Die middag mag een ieder
meekaarten, ook dames zijn van harte weIkomI
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STEREO COMBINATIE 2 X 20 W

f 1080,-

22 AH 974

Nu

Rek
Hifi Cassette Deek
Hifi Platen speier
Hifi Tunerversterker
Samen

Nu

f

980,- .

f 299,f 725,f 415,f 895,f 2334,-

Rek
f 299,Hifi Cassette Deek
f 695,-'
Hifi Platen speier
f 355,Hifi Tunerversterker f 695,Samen f 2044,-

PHILIPS
SpiES GRILL

f 99,- nu f 89,·

f 1998,-

Nu

f 1795,-

ERRES

ERRES KLEUREN TV
66 em. beeld,

nu f 1795,-

ERRES KLEUREN TV RS 265535

MIXER PHILIPS, met standaard met kom HR 1187
f 139,- nu f 124,·
MIXER HR 1170 R
f 76,50 nu f 65,50

ERRES WASDROGER
Kapaeiteit 4 kg.
RSD 400-67 f 679,-

Nu f 597,-

66 em. beeld f 2245,-

nu
nu f 1890;-

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

nU'f 1490,-

PHILIPS KLEUREN TV, 14e
825/00, 37 em. beeld
f 1295,- nu

Voor sfeervolle SCHEMERLAMPEN.
Grote keus uit staande en hangende
lampjes.
Kom geheel vrijblijvend eens kijken.
U vindt vast wei wat.

f 1092,Philps Bakgril oven
reinigend f 329,Nu f 269,-

zelf

Rek. zwart essen
f
Hifi Stereo Combinatief
2 X Box 5X 6468
f
.
TOTAAL f

Nu f

De medewerkers van

249,1595,b 598,2442,2150,-

Grote kollektie

STALEN NOREN
KUNSTSCHAATSEN
KINDERSCHAATSEN
SLEDE

N. Pek & Zn. wensen U
Prettige feestdagen en een
. Gelukkig Nieuwjaar

N.PEK&ZN.
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HiFiTowers groolste keus!!
De uitzonderlijk Iraaie Hifi Towers 01 Audio racks zijn helemaal in. Een van de
grootste voordelen is de enorme plaatsbesparing. Maxwell heeft voor U de allerbeste apparaten massaal ingekocht, en tegen scherpe prijzen. Leesl u maar, en
watht niel te lang met uw beslissing want de verkoop loopl al hard. Aile sets worden
compl••t g.l.v.,d m.t .no...n .n d.julst•••ng.p••t. boxen, en
komen van goeden huize.

SET 1
Een leuke sel in de betaalbare klasse. Beslaande
Wall) plalenspeler en boX~

u~

rack, tuner, verslerker (40
Vergelijkbare prijs f 1599,-

MAXWELL-PRloIS
==-==-901 contant f 248,- + 18 mnd. f 51,77
SET 2: STEREO SYSTEM 100 HIFI
Buitengewoon chique installalie. Een lust voor hel 009. Fraai u~gevoerd in anlraciet:
Audio rack met als extra mogelijkheid de plaalsing van de platenopbergru,mte onder
de apparaluur 01 ernaasl (bijvoorbeeld in 01 op een kast). Tuner mel FM (5 voorkeurtoetsen) mel signaallampjes Mg, LG, en KG. Verder lampjesindicatie voor
sterke ontvangsl. VERSTERKER bijna 60 Wall. met diverse aansluilingen o.a. voor .
hooldteleloon. Volumeknop mel schakelposities. DRAAITAFEL met lift en pauzeloets, stolkap. S-arm voor secuur alspelen. CASSETTEDECK: aUlomalisthe stop,
bandsoortschakelaar, pauzeloels, microloonaansluiting, twee VU-meters en
.
Normaal f 2044,bandteller.

MAXWELL-PRloIS - ' 6 9 9 0 1 f 449,- contant + 36 mnd. f 48,84:
SET 3: 80 WAn ZWART UITOEVOERD
Uit de gouden klasse! Audio racks met glazen stoldeurtjes voor de platenberging.
TUNER mel perfecte ontvangsl. VERSTERKER mel diverse aansluitingen, 2 x 40
Wall. CASSETTEDECK met Dolbll. Bandsoortschakelaar. 2 VU meters. microloonaansluitingen en teller. De klasse DRAAITAFEL is snaaraangedreven en heeft
een gesynschroniseerde motor. Normaal f 2798,-

MAXWELL-PRloIt'l99B, contant f 523,- + 36 mnd. x f 57.02.
SET 4: STEREO SYSTEM 3000 HIFI

DE LAAGSTE
PRIJZEN VOOR

Dit is de absolute perfectie. Een 200 Watt topinslallatie zoals die zelden wordt
aangelroflen. Opgebouwd uit sluk voor stuk de edelste apparaten. TUNER: fM,
MG. LG en KG. VU-meter, 'AFC. uitstekende onlvangsl~lerkte. VERSTERKER: De
krachtige 200 Watt staan garant voor minimale vervorming. Diverse "aansluitingen
o.a. hooldteleloon. CASSETTEDECK: Dolby, 2 VU-meters, hooldlelefoonaansluiling enz. DRAAITAFEL: snaaraangedreven door servo-molor mellacho generalor.
perfecte Inslelm0gelijkheden. S-vormige arm. hydraulische lift. aulomatisch armlerugloop. toerental-fijnregeling en verlichte slroboskoop. Normaal f 3548,01 conlant f 724.- t 36 mnd. x f 78.77.
MAXWELL· 2~.

Miele
en

·B
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Ruton

PRI..S

·.··~···=.··-_·
">.- .'

:
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.I~

STEREO~

I

DRAAOBARE. T.V.

AUTORADloCASSETTERECORDER

!!'XWELL-PRI..S I 299,-.

Mel boxen en inbouwmaleriaal. Uitmunlende geluidsweergave en kwaliteil. 10 Walll Nu 01 noo~! Gemakkelijk zeit te monteren.
.
Normaal f 418,- NU I 229,(zonder radio f 129.-).

FAM STOFZUIOER

.

Handig door draaitop. Slerk door bijna 600 Watt motor. Veilig met KemaKeur. Kortom een lopklasse slolzui-

3 "AAR OARANTIE OP DE :~::;~~~:1s
- -:-----::.:=====:-,BEELDBUIS
Ongekend voordeel. 3 Jaar garanlie . .---~----"":"-...

Bekendm.rk
WASAUTOMAAT

•

Voorzien van aile standaard-nood·
zakelijkheden.

~~~:~ti:':-iii..s 499

St.,.o '.dlo-c••••«.,.co..

199

op het duursle en belangrijkste deel
van uw nieuwe ·kleuren-I.v. En loch
belaalt u niet meer. nee zells minder.
Van f 2395,- voor f 1499.- (geen
druklout) 01 in termijnen. Verdere
pluspu'nten 67 em, 110 gr. beeldbuis,
8 tiptoetsen automalische kleurinstelling. betere beeldkwalileil, 2luid,
sprekers, vollransislor. Door moduulsysteem snellere reparalie.
.
Normaal f 2395.-

MAXWELL-PRI..S I 1499,+

ol.conlant f 399,36 mnd. x 43,39

'Voor slechts f 100,- meer koopl u bij

cns aen machine met extra
punlen.

Stljlvoll.
P••rdj. .klok

Klassebeeld. Pertecte
Gemakkelijke bediening. Op nel of
accu. Frisse rode kleur. Hel belere
2e loestel. Normaal f 479.-.

plus~

d.,

Absolute topklasse voor een lancy·prijs. Zeer veel m0gelijkheden o.a.
Cro2 cassettes, slaaploets, teller,
exira aansluiling voor boxen enz. 6
Watt!. Normaal 714 nu I

399

RADIO-CASSETTE.
RECORDERS

Een oerdegelijke machine voor aile
voorkomende karweiljes en het maken van nieuwe kleding. (Kofler
f 30,- extra). Compleel met aceessoires.
Normaal f 504,-.

MAXWELL-PRI..S I

299

199

en vertegenwoordiger

-~~~!!!!!!!!!i~----

(Kema keur7 De allerbeste uit de test
Van 1525.-

1069

DIEPRVRIESKAST

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 197? wensen U

MAXWELL B.V.

Nu

Een goedkoop apparaat met toch . .- - - - - - - - -. .iiiii-..
behoorlijke prestalies. Op net en
WASDROOER 3th kg.
ballerij.
Onmisbaar in ons kille nalle landje.
Zorgt voor kastdr0ge was. Geschild
Normaal f 235,-. NU I
voor gebruik met 01 zonder atvoer.
Kema-keur dus veilig. 68 x 50 x48
Typ.303.
em (hxbxd). Normaal f 649.-.
Uitmunlend toestel ver onder de
MAXWELL-PRloIS I 399,-.
prijs. Fors volume, sterke ontvangsl,
regelbare klank, aansluiting o.a.
voor recorder 01 plalenspeler.
NIEUW is de slaaploets welke het
apparaat op hel gewenst tijdstip laat
ZANKER EZ 5E
stoppen. Bestel snel, voor ze 00 ziin.

139

Imp.l. NAAIMACHINE.

Fanlaslisch
mooi en goed.
Notehout 85
em. Prachtige
originale
gongslag.
Warme gezelIigheid. Normaal f 329,-

120 liter. Tafelmodel. Beperkte voorraad. Met
lade en kleppen.

399

U KUNT ZICH OOK WENDEN TOT O~ZE
VERTEGENWOORDIGER :

.P. Versluis

P. VERSLUIS

Zouwendijk 16 - Ameide - Telefool) 01836-1376

Komt U ook eens een ,kijkje nemen
onzer TOO N K A MER S.
VOOR DIT RAYON:
Maliesingel 14 - Tel. 030 - 318732 - Utrecht
Bij stadsschouwburg

l~-'""'""l(@

@

@p--~",",(@

SERVICE AAN HUIS

Wegwijzertje

~HET BESTE VOOR
..... DE FEESTDAGEN..
---------------------------------FEESTELIJK VLEES
Biefstuk. schnitzels
varkenshaas en
blinde vinken

--.-_
.... -------------- ...
SPECIALITEITEN
naar keuze rund of varkens

-

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

... -----

VLEESWAREN
Ardennerham. Coburgerham.
rookvlees. gebr.rollade.
gebr. rosbief en gebr. frikando

I

Vleessalade
Filet americain
\:

~----_

•I

Boere-, champignon- enpeperpate
Kip- en .zalmsalade en noten-pate

-~

• Kalkoenpoten
Kalkoendijen
Hele Kalkoenen
Kippen
Kippep.oten en
Kipfilet

:
. :Achterham

( -~~:--*:~::g~s::~---oJ/
~

~especialiseerd

:

ontvangt U, bij Uw bestelling van ons een fraaie
jaarkalender met daarop
veel recepten

I

In

"..~r- ~ondue- en

Te Koop:
Z.g.a.n. kinderwagen
Bruin denim met oranje figuurtjes met Dekentje en
Lakensetje
G. J. Vuurem, Het Bos, 13
Meerkerk.

I

.. Is I'
gourmet schOle

••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop:
Ford Capr: 1700 GLX, 55.000
km. sportvelgen, toerenteller,
radio. Prima staat.
Yr. pro f 3750,Tel. 01836-1579

GAVOOR EEN SMAKELlJKE KERSTMAALTIJD
NAAR UW TOPSlAGER

Siagerij J. Jongkind

••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop:
2 CV 4, bouwjaar 74.
De heer R. Blok,
Meidoornlaan 12, Ameide.

Molenstraat 41, Tel. 1336, Ameide

••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop aangebQden:
Vrieskist: 300L. slechts 1 jaar
gebruikt f 275,-.
2 luxaflex 82 br. 1.35 lang
2 luxaf)ex 1.02 br. 1.50 lang
p. stf 25,-.
Te beyr. G. J. v.d. Vlies, Tel.
01837-1424.

•••••••••••••••••••••••••••

.... 1

Burg. Sioblaan 36
(industrieterrein)

Tel. 01837 -1889

Handel in:
HOUT • GOLFP~TEN • TEGELS enz.
Wij dan'ken U. voor het vertrouwen in het

Wij wensen U prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar.

afgelopen jaarin ons geschonken.
Wij wensen· U
Wij wensen U goede Kerstdagen en een in

Prettige Kerstdogen

aile opzichten voorspoedig Nieuwjaar.

en' een olleszins
Voorspoedig Nieuwjoor

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2'- AMEIDE - TELEFOON 01836-1271

CAFETARIA

"DE HALTEn
Toistraat Tel. 01837-1414 - Meerkerk

Grote Kerstboutdraaiavonden van de V.V.Ameide

Uitvoering "Unie"

slijterij 't Fortuin.
U kurlt nu raden naar de kostprijs van' deze
geweldige hoeveelheid delicatessen en dranken en bij iedere keer dat U voor f 1,~ raadt,
ontvangt U zo'n gratis lot. Deze loten worden
beide draaidagen gegeven en de trekking ervan
zal aan het einde van de' zaterdagavond
gehouden word,en.
Voor die ene gulden, die het kost om naar die
fantastische mand te raden, heeft U dus 2
kansen. De mand zelf en een bedrag van
f 100,Verder iser als vanouds een schiettent en voor
de jeugd een grabbelton met veelleuke prijsjes
en een paar verrassingen.
U ziet, alleszins de moeite waard om een bezoek
te brengen aan "Het Wapen van Ameide" op 22
en 23 dec. a.s.

Traditiegetrouw geeft de muziekvereniging
"Unie" op 2e Kerstdag weer haar winteruitvoering in het gemeenschapscentrum "Het
Spant':. Na het concert is er voor de liefhebbers
nog volop gelegenheid een dansje te maken. De
dansmuziek wordt verzorgd door Thommy
Grey uit Breda. Het belooft ook deze keer weer
een gezellige avond te worden. Dit is dan tevens
de laatste aktiviteit, voor Unie althans, van een
druk muzikaal jaar. Om te begirnen het
concert samen met het "Hervormde Kerkkoor'" uit Arkel.,
Het jaarlijkse concert bij "Open Vensters". Op
21 november een concert samen met O.K.K. uit
Streefkerk en K.N.A. uit Nieuwpoort, en tot
slot 2e Kerstdag de winteruitvoering. Dit alles
in het jubileumjaar van "Unie", die 19
september j.l. haar 80 jarig bestaan herdacht,
en waarvoor op 30 september een jubileumbal
werd gegeven voor donateurs en genodigden.
Zoals, U ziet, Unie is een vereniging die aktief is,
en de bevolking van Ameide en Tienhoven wat
presenteert op muzikaal gebied. Wij hopen op
2e Kerstdag "Het Spant" weer helemaal vol te
hebben, en wensen U bij voorbaat al een heel
prettige avond toe, want:
"Een Unie uitvoering,.....Altijd gezellig"

Gewoonte getrouw organiseert de aktiviteiten':'
commissie van de v.v.Ameide ook dit jaar weer
haartraditionele boutdraaiavonden. Op vrijdagavond 22 dec. en zaterdag23 dec. Vanaf half
drie kunt U Uw geluk beproeven in "Het
Wapen van Ameide" waar een uitgelezen
hoeveelheid bout en tientallen andere prijzen
op U liggen te wachten (o.a. kandelaars van
oude scharnieren en fraaie bloembakken).
Vorig jaar gaven wij gratis loten weg voor een
geheel verzorgd weekend Londen voor twee
personen; dit jaar hebben we gemeend om 5
mensen gelukkig te maken door gratis loten
weg te geven voor 5 keer een bedrag van f 100,kontant in de hand.
Hoe komt U aan die loten? WeI, wij hebben
deze keer een mand met inhoud' laten
verzorgen door mevr. Plieger-de Kruyk van

Antiekbeurs in ,:,Het Spant" te Ameide
Op zaterdag 30 december a.s. van 10.00 tot 17.00
uur organiseert de activiteitencommissie van
de v.v.Ameide iets geheel nieuws voor Ameide
en omgeving.
Dan wordt namelijk de eerste Antfekbeurs van
Ameide gehOl,lden in "Het Spant".-.; .
Ca. 20 antiqa~.rWa;aronder het.plaatselIJke
echtpaar Frank en LEin>,'Blom, uit M~erkerkde
heer Veen en uit Le~moIid de antiekhandel
"Het Zwarte Schaap", exposeren de meest
uiteenlopende antiquiteiten van een klein
zilveren sieraad tot grote meubelstukken en
kasten.

Verder vindt U er wapens, gereedschappen,
poppen, klokken, schilderijen, boerenantiek,
kerkantiek, koperen, tinnen en zilveren gebruiksvoorwerpen uit limg vervlogen tijden.
Ook komt er een stand met postzegels en oude
munten. Uw speciale aandacht vragen we voor
een stand met zeer bijzondere mineralen en
gesteenten van over de hele wereld.
Zeker de moeite waard en een buitenkansje om
deze waardevolle zaken zo dicht bij huis te
kunnen bewonderen en aan te schaffen. De
entree it f 2,50 komt geheel ten goede aan het
accomodatiefonds.

Da's een ding dat zeker is!
In onze SHOWROOM In de TOLSTRAAT, Is het VEEL '
en VEEL PRETTIGER voor U, maar ook voor ons, om
te klJken naar en Ie praten over 66n van de nleuwste
auto's die daar staan.

,,'t ij?ttttlinlteltje"
wtnst

~

gorbt fttstbagtn
tn ttn

bOOfspOtbig 1979

Voor U een goede reden om eens een bezoek te brengen aanonze zaak als U, erover denkt een auto aan
te schaffen.

Gaame geven wij U advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat U van uw auto verlangd.

GEBR. VAN TUYL
ZOUWENDIJK 125

TELEFOON 01837-1412

MEERKERK

,Ret Kerstfeest 1978
schenke U goede dagen
Ret jaar 1979 geve U
voorspoed, veel geluk
en een goede gezondheid.

Fam. J. Jongkind
De Schans 10, Aineide

Wat kan een mens beter wensen
Dan koren op het land en brood voor
aIle mensen.
Brood- en banketbakkerij

J. van Delsen
Fransestraat - Ameide

Wij wensen U fijne Kerstdagen en veeI voorspoed in 1979

wenst allen prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar

GEMEENTE AMEI,DEEN TIENHOVEN
Samenvatting van de raadsvergadering van
Ameide gehouden op 8 november 1978.
De burgemeester dankt de raad en de gehele bevolking
voor het zeer hartelijke welkom dat hemzelf zijn vrouw en
zijn kinderen te beurt gevallen is bij zijn installatie op 16
oktober j.l.
Besloten is om over de herindeling een brief aan
Gedeputeerde Staten te sturen waarin verzocht wordt om
er. bij de minister van binnenlandse zaken op aan te
dnngen dat Ameide ingedeeld' wordt in een nieuw te
vorn;en gemeente, bestaande uit Langerak, Tienhoven,
Am~lde, ~exmond e~ .Hei- en Boeicop. Het is dan mogelijk
een mdehng te verknJgen met gemeenten rond de kernen
Groot-Ammers, Ameide en Meerkerk. Er is daarbij vanuit
gegaan dat Ameide bestuurlijk centrum zal worden.
Een aantal woningwetwoningen werd verkocht aan de
inwoners.
Tafeltennisvereniging de Lekpongerskreeg een eenmalige subsidieverhoging van f 250,- voor het seizoen
1978/1979.
De bijdrage aan de Molenstichting werd verhoogd van
f 0,25 naar f 0,35 per inwoner.
In een groot aantal gemeenschappelijke regelingen
werden vertegenwoordigers aangewezen.
Een beroepsregeling in verband met de indicatie"
commissie ,bejaardeoorden werden vastgesteld. ,teld.
Gedeputeerde Staten hadden de mening van de raad
gevraagd over de provinciale herindeling zoals die onlangs
door de minister is vastgesteld.
De raad heeft zich uitgesproken voor een opdeling van
Zuid-Holland in twee provincies. De Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden zouden dan samen met Dordrecht en
het Rijnmondgebied in een provincie komen te liggen. Van
vorming van een groene provincie werd gevreesd dat deze
provincie een te eenzijdige functie en takenpakket zou
krijgen. Ook thans zit Ameide met de Rijnmond in een
provincie zonder dat dit problemen oplevert. Algemeen
w.as het oordeel dat het feitelijk voorbarig is al een
Ultspraak te doen over de geografische indeling van de
nieuw te vormen provincies, zolang er nog geen inzicht
bestaat in het toekomstige takenpakket en de bevoegdheden van de provincie en gemeenten.
Enkele raadsleden spraken zich uit tegen de vorming van
een provincie waarin de Alblasserwaard en Rijnmond
samengaan, omdat zij eente vergaande invloed van het
Rijnmondgebied op de Alblasserwaard verwachten.
Met de voetbalvereniging ASVA' moeten een aantal
afspraken gemaakt worden met betrekking tot het gebruik
van het in aanleg zijnde sportcomplex. De uitgangspunten
waarvan daarbij uitgegaan moet worden zijn besproken.
De uitwerking en vastlegging van deze uitgangspunten zal
na overleg met de ASVA plaats vinden.
.
De nieuwe statuten van de muziekschool werden
vastgesteld. Uitdrukkelijk werd daaraan de voorwaarde
verbonden dat de eerder door de raad aan de weerintreding verbonden limitering gehandhaafd moest worden.
Geconstateerd werd dat de uittreding van Ameide gevolgd
door een hernieuwde toetreding onder voorwaarden
(limitering subsidiebedrag) blijkbaar van gunstige invloed
was geweest op het financiele beleid van de school.
De burgemeester werd met algemene stemmen benoemd
tot ambtenaar van de burgelijke stand.
Besloten werd toe te treden tot de regionale brandweer
"Zuid-Holland". Opgemerkt werd dat ook van deze
regeling de kosten nauwlettend in het oog gehouden zullen
moeten worden.
Besloten werd een krediet beschikbaar te stellen voor de
aanschaf van een aantal noodzakelijke zaken voor de
openbare lagere school. O.a. vernieuwing van de
gordijnen, standaards in de fietsenstalling, plaatsing
studiecabines,en een gefaseerde vernieuwing van het
meubilair.
Akkoord gegaan werd met de toetreding tot de gemeenschappelij ke regeling Vleeskeuringsdienst Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Dit betreft een fusie van de twee bestaande diensten. Voor
de gemeente zijn hieraan geen kosten verbonden.
In de rondvraag werd onderzoek gevraagd van de
mogelijkheden om voor de raadsstukken kringlooppapier
te gaan gebruiken.
Voorts werden vragen gesteld over de verdere aanschaf
van stil-alarmontvangers voor de brandweer en de
mogelijkheid tot invoering van een route gevaarlijke
stoffen.

Het bleek dat voor de aanschaf van een groter aantal stilalarmontvangers de financien ontbraken. Uitgangspunt is
altijd geweest dat het hele brandweercorps met deze
ontvangers moest worden uitgerust. Zodra er middelen
beschikbaar blijken te zijn zal dit samen met de andere
prioriteiten be?:ien worden.
Een r?ute gevaarlijke, stoffen wordt bestudeerd op de
mogehJkheden. Ook praktische overwegingen spelen
daarbij een rol.
!e:r:-slotte werd gevraagdnaar de mogelijkheid om voor de
mnt van de loswal een parkeerverbod in te stellen. Omdat
volgens de verkeerswetgeving niet voor inritten geparkeerd mag worden is dit overbodig. WeI zal het probleem
onder de aandacht van de politie gebracht worden.
Op een vraag naar de stand van zaken met betrekking tot
de aanleg van een nieuwe loswal bleek dat de mogelijkheden nog weer eens bekeken worden.

Samenvatting van de raadsvergadering van
Tienhoven gehouden op 20 november 1978.
De burgemeester dankt de raad en de gehele bevolking
voor het zeer hartelij ke welkom dat hemzelf zij n vrou wen
zijn kinderen te beurt gevallen is bij zijn installatie op 16
oktober j.l.
Besloten is om over de herindeling een brief aan
Gedeputeerde Staten te sturen waarin verzocht wordt om
er bij de minister van binnenlandse zaken op aan te
dringen dat Ameide ingedeeld wordt in een nieuw te
vormen gemeente, bestaande uit Langerak Tienhoven
Am~ide, ~exmond en Hei-en Boeicop. Het is dan mogelijk
een mdelmg te verkrijgen met gemeenten rond de kernen
Groot-Ammers, Ameide en Meerkerk. Er is daarbij vanuit
gegaan dat Ameide bestuurlijk centrum van de gemeente
rond Ameide zal worden. Een der leden kon zich hiermee
in zoverre verenigen dat als Ameide geen bestuurlijk
centrum wordt zijn voorkeur uitging naar de vorming van
een gemeente bestaande uit Groot-Ammers en Ameide
met alles wat daar tussen ligt.
De tafeltennisvereniging kreeg een eenmalig subsidie van
f 200,- voor het seizoen 1978/1979.
De bijdrage aan de Molenstichting werd verhoogd van
f 0,25 naar f 0,35 per inwoner.
In een groot aantal gemeenschappelijke regelingen
werden vertegenwoordigers aangewezen.
Een beroepsregeling, noodzakelijk in verband met de
werkzaamheden van 'de indicatiecommissie bejaardenoorden werd vastgesteld.
Gedeputeerde Staten hebben de mening van de raad
gevraagd over de provinciale herindeling zoals die onlangs
door de minister van Binnenlandse zaken is voorgesteld.
Deze voorstellen behelzen de vorming van 17 nieuwe
provincies in plaats van de huidige 11. De raad heeft zich
overeenkomstig het voorstel van de minister uitgesproken
voor een opdeling van de provincie Zuid-Holland in twee
provincies.
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zouden dan
samen met Dordrecht en het Rijnmondgebied in een
provincie komen te liggen. Ook thans zit Ameide met de
Rijnmond in een provincie zonder dat dit problemen
oplevert. Drie van de raadsleden waren voorstandervan de
vorr:r:-ing van een provincie groenmiddengebied, omdat zij
daarm meer waarborgen zien voor het bewaard blijven
van het karakter van ons gebied. De provincie stelt zich
voor om begin volgend jaar nog een aantal hoorzittingen
over dit onderwerp te houden.
De raad ging akkoord met de nota die als uitgangspunt
moet dienen voor de afspraken met ASVA over het
gebruik van het sportveldencomplex aan de Hoge Waard.
De burgemeester werd met algemene stemmen benoemd
tot ambtenaar van de burgelijke stand.
Besloten werd in te stemmen met de fusie van de
Vleeskeuringen Alblasserwaard Oost en West tot een
nieuwe kring Alblasserwaard en Vijfheerenl ll IldeIl.
Hieraan zullen voor de gemeente geen kosten verb.ondEm
zijn.
Uit een bij de rondvraag gesteld.~kraagbleek dat het plan
v~or de verbreding van de Hogewaard is aangemeld bij de
DIenst voor aanvullende Civieltechnische Werken. Gelet
op de ..arbeidsmarktsituatie in onze omgeving valt
nauwehJks te verwachten dat in dat kader middelen
beschikbaar gesteld zullen worden.

Nu het einde van het jaar 1978 in zicht komt en de kosten zeker niet minder worden
wi! Mesker een handje helpen met

ENKELE SPECIALE AANBIEDINGEN

Wij danken voor het vertrouwen in 1978

tot en met 31 dec. 1978

Johan, Piet Adrzoon, en Piet Pd'zn., wensen aile
clientele, vrienden en kennissen Gezegende
Kerstdagen en in aile opzichten een Voorspoedig 1979

Aile heren en dames pulli's met of zonder kol

f

12,50

Tot ziens in onze zaak!!!!

Op ieder kostuum of kombinatie

35.00 korting

.~

10.00

5 paar effen heren sokken

.£

ESKER
EUBELEN
~~.
ANUFAKTUREN .~

Aile kinder joppers, jacks en parka's

15.00 korting
1 persoons lakenset "Treffer" gebloemd
gekleurd 25.00

Telefoon 01836-1235

~

.

Heren "Ranger" spijkerbroeken 67.50 nu

59.00

Wijwensen
al onze clienten

Direktie en medewerkers
wensen U prettige Feestdagen

eK eeK

en een
Voorspoedig 1978

"oor6poeaig q'lieuwjaar

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET BN.

Zoek gezelligheid in

specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

Cafe-Petit·Restaurant

"LEKZICHT"

Hogewaard 1 - Ameide - Tel. 01836-1544

Ameide

BEN en SYLVIA - Lekdijk 30 - Tel. 01836-1244

BROOD· en BANKETBAKKERIJ
AUTO· RIJSCHOOL •• TAXIBEDRIJF

.J.HAARS
Ameide

Super Benzine

5 ct. Korting

J. A. JONGKIND
Kerkstraat 1 - Tel. 01837 -1396 - Meerkerk
Wij wensen U fijne Kerstdagen en veel
voorspoed in 1979

wenst een ieder Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 1979

Cafe

WELGELEGEN .
TIENHOVEN
BART DE LANGE

Het bestuur en leden van de

E.H.B.O. Afdeling Ameide en Tienhoven
wenst iedere ingezetene een
Voorspoedig 1979 toe.

AUTORIJSCHOOL H. VAN STRATEN
Meidoornlaan 16 - tel. 01836-1555 - Ameide
Prettige Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar

wenst allen

prettige Kerstdagen
en een voorspoedig
Nieuwjaar

Eenmalige zeer bijzondere aanbieding:

DE SHARP~ELECTRONISCHE
SCHRIJVENDE
REKENMACHINE CS 1154 B
van~- nu aileen bij Creme
veer slechts

r'i:l

L!fI

325

Met spoed gezocht:

Energieke jongeman
als 1e assistent op de afdeling
Expeditie van Meelfabriek

A. Kruyt B.V. te Ameide
Sollicitatiebezoek: gaarne een
telefonische afspraak met
de heer F. de Bruin.
Telefoon: 01836-1955 of 1272

• •

(exel. BTW)

Een technisch geperfectioneerde schrijvende
rekenmachine met aile normaa/ aanwezige
moge/ijkheden o.a.:
• de 4 basisfactoren (optellen-aftrekken- de/envermenigvu/digen)
• procenttoets met 8TW te/werk
• volledig geheugen (ideaa/ voor facturering)
• met 10 cijfersen vaste komma instelling
Profiteer nu van deze kans om tegen een uitzonder/ijk
lage prijs in bezitte komen van een uitzonderlijk goede
rekenmachine!

~-m====..,~

~

Direktie en medewerkers
wensen U prettige Feestdagen
en een
Voorspoedig 1979

BOUW. EN AANNEMINGSMIJ.

Van Vliet B.V.
~·jogewaard 1 - Ameide - Tel. 01836-1544
Woonhuis Bram van Vliet - Molenstraat 37
Telefoon 01836-1609

* De naam Sharp staat garant voor kwaliteit en onverbiddelijke

garantie, gerealiseerd in een ongeevenaarde service.

;~I=~~:ber1978
Dezeaanbieding

CREZEE BY
Dam6-Ameide- Telefoon01836-1229

~

~

1

r-----------------r

" "-:";'

G. C. Terlouw & In. B.V.

Fruit- en Eierhandel
Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1979

Sparen door de jeugd bij de RABOBANK
van 11 tot 14jaarGRIJP
met 5% extra-premie
vanaf 15 jaar

5
Du

DE ZILVERVLOOT
met 10% extra-premie
Heb je de rekening al volgestort voor dit jaar? Het kan nog tot 29 december.
Maximum inleg f 480,- per jaar.

Rabobank

GELD EN GOEDE RAAD

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

HOORNAAR
MEERKERK
AMEIDE
LANGERAK·NIEUWPOORT

DIRECTIE en PERSONEEL VAN
TRANSPORTBEDRIJF

WIJ WENSEN U

A. de Vroome en Zn.
wenst allen
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig

EN EEN

~eLukkif1 CYZieuwjaar

nieuwjaar

FIJNE KERSTDAGEN
en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
SCHOENREPARATIEBEDRIJF

BOS

J. P. KAASSCHIETER
Voor Meerkerk e.o.:
Toistraat 27 - Tel. 01837-1697
Meer'kerk.

INTBRIBURVERZORGING
LEXMOND

Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

Voor een geslaagde Kerstmaaltijd
naar

GEBR. VAN DIJI{
Fruithandel
Achthoven 68 • Tel. (01836) 1389 • Lexmond

Rund- en varkensslagerij

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

J. van der Hek
Fransestraat 23 - tel. 01836-1239 - Ameide

AI onze produkten komen uit eigen
worstkeuken

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VERSLUIS
Prinsengracht, Tel. 1480·, AMEIDE

Speciaal aanbevolen:

Verse kip, kalkoen en kip- en
kalkoendelen

BENEGAS
Leverancier van ESSO - PETROLEUM

'*

Prettige Kerstdagen eneen
voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen U een goed Kerstfeest en een alleszins voorspoedig 1979

SCHILDERSBEDRIJF

Bloemenhuis

B. denOttelander

Denise

Dorpsplein 5 - Meerkerk - Tel. 01837-2323

Bazeldijk 15a

-

Telefoon 01837 -1295

Meerkerk

"*

openingstijden: maandag tim vrijdag v. 9-6 uur.
koopavond tim 9 uur
zaterdag tim 5 uur.

Wij en ons personeel wensen U
goede Kerstdagen en een heel
voorspoedig 1978

Tevens gevr.: vakbekwame

klantenschilder

Onze feestaanbiedingen

1 bos chrysanten

v. 2,50

Brood- en Banketbakkerii

C. M. PELLIKAAN
Wij wensen U prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

J. W. van Puttestraat

-

Aineide

wenst alle~ Prettige Kerstdagen en
Voorspoedig Nieuwjaar.

Voor een grote sortering

PRETTIGE KERSTDAGEN

en een

GOED BEGIN

NAAR

goedgekeurd

VUURWERK
tegen de scherpste prijzen

DAM 11 - TEL. 01836-1404 - AMEIDE

j. LAURETBASTINCK

doKoupsIafjop
vopsioptuw KopsttafuI

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Lekdijk 42
Tel. 01836-1937
Ameide
Wenst U prettige
feestdagen

V6PSi6P6RORV6Psi6P6R is tW66

",,,,

Prettige Kerstdagen
Wi}" vers/eren" uw Kerstmsaltlj"den met een ;;ftgelezen

sukses worden. Die garCintie geW:1I wi} u ora8g.
Wi} wensen u geze/!J:qe feestdagen

assortiment van de fijnste vleessoorten, vleeswaren en
speciaiiteiten.

.

Uw Keurs/ager

Een keus hieruit vindt u op deze folder vermeld.

Wij versiere.n ook letterlllk uw Kersttafel. - Als kleurrijk
nieuwtje bieden WI! U fraaie stijlvol uitgevoerde
PLACEMATS voor uw GOURMET· of FONDUEPARTY

Wat u hier niet kunt zien, maar straks weI merkt, is
her vakmanschap en de service die wi} als Keurslager in

uw dienst stel/en. Want uw Kerstmaaltijden moeten een

Als u "groot vlees"
verkiest

GEVULOE
KERSTFILET 100QJam

Volop keus voor uw
gourmet- en fondueparty

IDIIiI

1,78

Blanke varkensfilet gevuld met een speciale Kerstfarce. Grootte v.a 700 gram.
Rondom bruin braden en op matlg vuur 50 mlnuten
doorbraden Gevulde Kerstfllet IS ook In schlJven verkflJgbaar BraadtlJd 30 mlnuten Lees ons recept voor een
feestelijkesaushierbij.

De piacemats zijn aan 2 zlj"den bedrukt met tal Van gezellige variaties op het fondue- en gourmetgebeuren.
Met de placemats ap uw tafel kunnen uw gasten zeit tal
van leuke variaties lezen en meteen proberen.
Oat geeft dolle pret. De placemats, 5Ox35 die f 1. - per
stuk kosten vindt u verkleind a/gebeeld op de andere
zijde van deze folder. Reserveer ze tijdig.

•

~~~tl"DES I '

,.

VARKENS

Voor Iiefhebbers van
"klein vlees"
KIPFILETS l00gram

1,85
2 20

ONGEPANEERDE

Speciale
Kerstsaus

SCHNITZELS

Gewaardeerd door jong en oud.
Week een kop razijnen en maak een blikje fruitcocktail
open. Warm dit geheel in de jus, eventueel met bouillon
aangevuld. Even door laten koken en tegelijk iets ker~
taevoegen. Binden met aardappelmeel of maizena.
Heerll7k bij varkens vlees of kip.

B. LAKERVELD
Zouwendijk 5 ,
,'c.
Tel. 01837-1466·
MEERKERK

Rokersbenodigdh.

•; :
lOOgram

Voor liefhebbers van,. vlees op de plank". T-BONE
STEAKS I ± 8CXJ gr. 1aileen blj" vooruitbestelling.

Voorspoedig 1979
toegewenst

TABAK -SIGAREN
SIGAREnEN en

,.

.,". ., IGORDON
NOE}, 225

RUNDERLENDE. mooie ROSBIEF. STAARTSTUK.
OSSEHAAS. OSSETONG. KALFS· en VARKENS·
FRIKANDO. verse kip.

en een

100 gram

,

Kerstvinken
met speciale vuUing. varkens- en kalfsoesters, varkensen runderbiefstukken, tournedos.

GESORTEERDE

FONDUESCHOTELS
maar ook losse verkoop van runder- en varkensvleesblokjes. kip. diverse soorten fonduegehakt. tartaartjes. enz.

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

G. OOSTVEEN

GESORTEERDE

Het Bos 24

Gourmetschotels

MEERKERK

Hierop een uitgelezen assortiment met dunne plakjes
runder-, varkens- of kalfsbiefstuk. lever, diverse
gehaktsoorten. ham en ontbijtspek.
Ruime keuze in bijbehorende witte en rode sauzen
voor fondue en gourmet.
Vraag ons advies. Oesgewenst fondue- en gourmetstellen te huur zolang de voorraad strekt.
Dank aan onze placemats met fondue- en gourmetvariaties, a f 1.- per stuk

Tel. 01837-1474

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Entrecote
heerlijk om met groene pepers te'serveren.

~===============~

Voor een
feestelijke soep
Bouillon
schijf lOOgram
Een moaie schijf saepvlees gevuld met soepgroenten en
kruiden, waarvan u een heerllj"ke bouillon trekt.
Verder schenkelschijven lcamelotsl, ossestaart.
soepvlees. kalfspoulet (ook geschikt voor ragout).

ATTENTlE: voor aile gewenste artikelen geldt. zo lang de
voorraad strekt. De aanbiedingen zijn geldig tot 31 DEC_
dus ook voor oUdjaar:

Witte Kerstsoep
Smelt een flinke lepel bater met iets kerrypoeder, Roer
hier door een lepel bloem. Als dit gaar is. hierop koude
bouillon al roerend aan de kook brengen. Afmaken met
room en gesnipperde peterselie.

Diverse soorten pat~'s waaronder Ardenner Boerenpate. gebraden kalfsrollade
I

Echte Achterham. gebraden frikando. grill ham en
vele andere soorten.

~.~.~.~.

Wij wensen
al onze clienten
vrienden en
bekenden
gezegend Kerstfeest
en een
voorspoedig 1979

Van Dijk & Zoon

FAM.
L. VERWOLF

Kerkstraat, Meerkerk, tel. 01837-1332

voor vakmanschap en echt persoonlijke bediening

Fransestraat 19
Ameide

.......

....... .

Aanbiedingen voor de feestdagen
Op'alle Gero artikelen 10% korting
Complete cassettes 20% korting

Natuu.rlijk....
ook in 1979
bent U weer welkom in onze 'zaak

FIRMA H. VERHOEF
Telefoon 1251 - Ameide

._-.......
....
_.,._
.
_......_-__
.
__
.
._--

Wij wensen U
prettige l(erstdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar

B.V. AANNEMERSBEDRIJF

VVOUDENBERG
AMEIDE

Sociale akademie "De Nijenburgh"
te Culemborg

wenst U prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar

Foto: F. den Oudsten
Vianen.

, ..

A

Graag wi! ik de directie van Meelfabriek "A. Kruijt B.V." Alvee
hartelijk bedan~en voor de wijze
waar ze mij op· 17 november ter
gelegenheid van mijn 40 jarig
jubileum bedacht hebben, en ook al
degene waar ik gelukwensen en
attenties van mocht ontvangen.
De zo druk bezochte receptie
aangeboden door bovengenoemde
directie heeft er ook zeker toe
bijgedragen dat het voor mij een
onvergetelijke prettige dag geworden is.

P.v. Bruggen
Ameide, December 1978,
Pro Marijkeweg 47.

WIJ WENSEN U
PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 1979

Cafe "De Gouden Leeuw"
Famllle Kramers

Meerkerk

Ook U bent van harte welkom I

Wij wensenU
Prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1979

1978 = Wij dan.ken U yoor het
genoten yertrouwen
1979 = Als dealer staan wij weer
achter U met:

*
*
*
*
*
*

DESSO - Tapijten
PLOEG - de mooiste gordijnstoffen
GARDISETTE - de beste vitrages
MEUBELS - die in Europa toonaangevend zijn
Nog steeds een prima sterk
TAPIJT kamerbr. vanaf 59,95
Een pracht zuiver wollen
TAPIJT kamArbr. nu 235.00

*

Gezegende Kerstdagen en een
Yoorspoedig Nieuwjaar

Sint Nicolaas Aktie
Meerkerk
Ie trekking 18-11-1978
Kleur blauw
15465
Monopoly
1958
Pop no. 1
7689
Pop no. 2
12280
Doos lego
2~70
Borduurdoos
751
Radio
110 prijzen: Waardebon van
f 10,-:-

I

2e trekking 25-11-1978

Uitslag 3e trekking

Kleur rose.
1532
Combino spel
11463
Pop no. 1
19754
Pop no. 2
9610
J eugdscrabble
13448
Master Mind
3261
Voetbalradio

Kleur groen
7693'
Pop no. 1
16582
Pop no. 2
23039
Goocheldoos
17776
Doos lego
401
Voetbal radio

Waardebonnen Waardebonnen
van f 25,van f 10,643
8485
178
8442
1071
8691
285
8650
1276
9820
790
8926
1625
10107 1098
9217
1785
10227 1558
9530
1820
10388 1613
9948
2201
10649 1619
10271
2206
12201 2288
10275
2354
13237 2746
10357
2730
13438 2899
10636
2736
13590 2912·
10986
2764
13670 2922
11864
3345
15527 3434
12564
3932
16091 4023
12665
3968
16523 4149
13260
4093
16664 4796
13276
4138
16810 4870
13433
4205
17371 5020
13701
4329
17948 5542
13717
5066
18142 6568
17722
5685
18252 7227
17922
5960
18587 7232
19001
6335
19218 7260
19043
6935
19257 7266
19213
7179
19378 8230
19576

Waardebon
Waardebon
Waardebon
Waardebon

van
van
van
van

f
f
f
f

4e trekking hoofdprijzen:

f 500,f 500,f 500,Skelter

250,250,100,100,-

5849
14480
13338
3903

12 waardebonnen van f 25,304
1232
2623
5346
6641
9753
10151
11223
11726
12831
12868
16782

1680 blauw
3123 rose
7967 groen
12165 blauw

Extra prijzen:
Draagbare radio
1659
Draagbare radio
4056
Monopoly
16464
Goocheldoos
14500
Doos lego
h uiskamer125
Doos lego
shell station18023
Doos lego
fire fighter
10147
Doos lego
fire fighter15126
Jumboline
13847
Roulette
9447
Dokter Bibber
17893
Stratego
12922

groen
rose
groen
rose

blauw
11841 7302
2784
17612
4658
11321
2507
701
groen
13537 15297 7336
8706
13()04 6627 ·16645 10611
rose
1999
14714 16843 169Q1
12191
4326
3682 -1889
blauw
16141 11674 2813
19069
blauw
12217 17937
1929
366
groen
2699
7401
8696
14936
rose
12451 2291
3626
rose
969
11346
3170
Prijzen afhalen Tolstraat 23,
12184 6149
11443 8868
Meerkerk.
11598
13006 11630 1131
Sluiting 31 dec. 1978.
7866
7901
6268
11498
19181 8115
12460 3654
11328 18670 15807 1212
10102 19478 4700
4901
4466
2714
14693 15298
'10410 427
11886 10405
AFDELING MEERKERK e.o.
18502 9316
16081 2716
7015
11236 18354 19462
wenst aile leden en toekomstige leden
2654
7542
12149 15733
14088
8641
575
8744
preUlge kerstdagen en gelukktg nleuwj'aar
Prijzenafhalen: Tolstraat 23,
17030
1254
18241 9435
Meerkerk.
15908 17700
9410
1542
'~"~-----------------------------------------------:----------:--

~2~9
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Afscheid na 45 Je aar!!

Vrijdag 27 oktober was het een hijzondere dag voor de Ameidese Paardenmarkt commissie. Op
deze dag werd afscheid genomen van 4 leden, die een respectabel aantal jaren hun kracht
gegeven hebben aan de commissie.
Het afscheid betrof de heren A. Langerak, C. Versluis, A. Kortleve en J. Langerak, die nu het
commlssiewerk aan jongeren krachten gaan overlaten.
De leden van de commissie boden deze 4leden een afscheid aan dat er wezen mocht.
Zij werden met hun echtgenotes opgehaald en naar een voor hen onbekende bestemming
gebracht. Dat bleek niet ver van huis te zijn, nl. in Tienhoven. ~n de geze.llige en sten:l.Ipi~e
Kruijthoeve werdenzij QP een fijne avond onthaald en werd afscheld genomen op een mamer dIe
zij niet snel zullen vergeten.
ooor de herEm van Kekem, Peterse, Koudstaal,'
Na de ontvangst werden oude herinneringen
van Gelderen, Terlouw, de Bie, Versluis, van
opgehaald. Dan blijkt hoeveel erin Ameide en
Staverden en van Heusden, hoewel in 1657 het
Tienhoven afgespeeld is e.n nog afspeelt. Je zou
Stedeke Ameide van Hendrik van Brederode
er een boek over kunnen schrijven.
het privilege kreeg om een paarden- en
Tijdens het koud buffet werd afscheid
beestenmarkt te houden. Meer dan 300 jaar
genomen. Voorzitter de Jong memoreerde hoe
Ameidese paardenmarkt met al zijn ups en
de officiele commissie in 1928 opgericht werd
downs. In1869 was er nog een aanvoer van 2000
paarden, in 1900 was dat terug gelopen tot 750
stuks, terwijl dat aantal nu nog veel minder is.
Maar er is een opleving te zien, hopelijk zet
deze door, want wat is Ameide zonder de
paardenmarkt?
Bij de paardenmarkt hoort ook de ambachtsheer. In 1876 werd de ambachtsheerlijkheid
Ameide met het recht van tiend, jacht enz., het
stadhuis en diverse landerijen opeen openbare
verkoping aangekocht door de familie van
Stolk te Rotterdam. Deze familie is nu nog elk
jaar aanwezig op de markt en stelt wisselprijzen beschikbaar voor de keuringen. Na
deze inleiding nam de J ong afscheid van de 4
leden. Hij stelde dat het eigenlijk eenunicum is
dat er personen zijn die 45 jaar, zoals A.
Langerak, 40 jaar, 'zoals C. Versluis, 30 jaar,
zoals A~ Kortleve en bijna 30 jaar, zoals J.
Langerak hun krachten in willen brengen in
een commissie. Om elk jaar maar weer, als
iedereen in Ameide familie ontving om samen
de markt over te gaan, juist die dag klaar te
staan en de gehele dag op de markt aanwezig te
zijn om de handen uit de mouwen te steken.
En ofdat nu was om te schrijven, om touwen te
spannen, loten te verkopen of de ringrijderij te
organiseren, zij waren de .hele dag in touw.
Veel dank hiervoor. Als aandenken schonk hij
hen het boek van Rien Poortvliet: Het
briesende paard, terwijl de echtgenotes een
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die afscheid namen.
Ook hij haalde nog vele fijne en leuke
herinneringen op. Al was je dan elk jaar druk
op de paardenmarkt, toch zouden ze deze dagen
niet hebben willen missen. Ze stelden dit
afscheid erg op prijs, vooral ook omdat het zo
spontaan van de leden van de commissie
uitgegaan was.
De goede sfeer in de Kruijthoeve kwam deze
avond extra naar voren. De heer Kruijt was erg
blij om deze commissie, waar hijzelf nog enige
tijd lid van geweest is, te mogen ontvangen in
zijn bedrijf, waar juist voor deze evenementen
het een goede plaats is om te mogen toeven.

Bloemenmagazijn "Denise"

"Denise is de naam van de nieuwe bloemenzaak welke sinds enige weken gevestigd is aan
het kerkplein te Meerkerk.
Een fantastische sortering planten en bloemen
kunnen de Meerkerkers nu weer vlak bij de
deur kopen.
Wij dachten een goede aanwinst voor Meerkerk!

AANNEMERSBEDRIJF
I

STREEFKERK Bll
Prinsengracht 14 - Ameide - Telefoon 1269-1369

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Wij wensen V Prettige l(erstdagen
en een Voorspoedi~ Nieuwjaar

750

Tegen in levering van deze cheque
krijgt u dit bedrag terug
bij aankoop van een
TRUI of PULLOVER

•

10-

krijgt u dit bedrag terug
bij aankoop van een
TERLENKA HERENPANTALON

•

Tegen inlevering van deze cheque

35.,,•

Tegen inlevering van deze cheque
krijgt u dit bedrag terug
bij aankoop van een
J A C K of COAT

25

Tegen inlevering van deze cheque

Tegen inlevering van deze cheque

krijgt u dit bed rag terug
bij aankoop von een
HERENKOSTUUM

Tegen inlevering van deze cheque

20.-

"-«iig t u dit bedrag terug
bTj aankoop van een
BONTJASJE

KNIP

UIT!
Doe U zelf niet
te kort
't scheelt guldens
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