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Wethouder van den Berg:
"Een stuk van mijn leven sluit ik nu af - daarvan
ben ik mij wei bewust".
Met dez~ woorden besloot .wethouder van den
Berg zijn afscheidsspeech in de bijzondere
raadsveigadering van 19 april te Meerkerk.
Deze vergadering kenmerkte zich door soberheid
(speciaal op verzoek van wethouder v.d. Berg)
maar bovendien door hartelijkheid en oprecht~

heid.

Burgemeester den Breejen heette iedereen
welkom in het bijzonder mevr. v.d. Berg.
Burgemeester den Breejen zei o.a.:
't Is namens u, dat ik als uw voorzitter thans

"'",'p'j'df'T. woord richt tot de heer VAN DEN BERG,
die vanavond afscheid neemt en als wethouder
en als raadslid van de gemeenteraad van
MEERKERK.
Op 4 september 1962 deed u uw intrede in de
raad.
Van 4 - 9 - 1962 tot 31 - 8 -)970 was u wethouder
en vervolgens van 3 - 9 - 1974 tot nu toe.
Bij elkaar 171/ 2 jaarraadslid, waarvan ruirn 21/ 2
jaar als wethouder. U mag gerust weten, toen ik
constateerde dat de 121/ 2 jaar "gedaan" waren,
ik me in gemoedeheb afgevraagd...dat het toch
waarachtig niet oVerdreven is om hieraan
feestelijk aandacht te schenken.
Toch rueen ik namens de bevolking te mogen
zeggen, "weth. v.d. Berg dat yolk waar u zelf
zoveel jaren deel van uitmaakt, is u dankbaar
voor uw inzet, uw werk, uw zelfopoffering in
uw wethouderswerk.
In die bijna 18 jaren hebt u ook de gemeente
vertegenwoordigd in diverse besturen. Erg
belangrijk. Maar meer belangrijk is niet het

ti!i0i~tantal jaren, doch de manier waarop! En in de
\"J(djd dat ik nu hier ben, heb ik van diverse

personen daarover positieve geluiaen gehoord.
Van een ding was u verzekerd -bij al uw werk
n.l. kritiek!
Toch, ondanks dat, proef ik in uw handelen dat
't gaat om het constructief bezig-zijn in het
belang van het welzijn van Meerkerk.
Uw verantwoordelijkheidsbesef vind ik groot.
Ik weet dat u, uw werk heeft willen doen in het
besef dat de Here God als Schepper en Gever
van ons leven, ons vraagt "bezig te zijn" als
mens. Dat u in dit bezig-zijn ge'inspireerd bent
door de Bijbel als' grondslag voor uw politiek
handelen.
Zijn Zegen wensen wij u toe op uw verdere
levensweg.
Hierna overhandigde de burgemeester mevr.
v.d. Berg nog een boeket bloemen.

Namens de Raad sprak de heer Kooiman. Hij
zei o.a.: "U had een groot verantwoorde
lijkheidsbesef. U was daar waar nodig - zonder
de publiciteit te zoeken. Het wethouder
schap ,is de laatste jaren veel zwaarder
geworden - het vergt steeds meer tijd en als het
eigen bedrijf 0Q.~ !Il~r:_~nd~cht vraagt~.eJ!

men vaak aan.-0okonheuse kritiek ).<rijgt - dan

kan de animo minder worden voor het
wethouderschap.
Wij verliezen in U een goed raadslid. Dank voor
de prettige en sportieve' wijze van samen
werken".
Vervolgens bood de heer Kooiman namens de
raad een portable schrijfmachine aan.
"Wanneer U misschien Uw memoires gaat
schriJven, danis dit een nuttig geschenk". aldus
de heer Kooiman.

Op zeer waarderende wijze zei wethouder 't
Lam o.a.:
"U hield alles altij d stevig in handen en maakte
er iets van - hetzij voor de gemeente, kerk of
school. U deed erg veel - U liep op Uw tenen
voor onze gemeenscllap.
Ondankseigen drukke werkzaamheden was U
er altijd.
Kritiek om de kritiek rn:aakt moedeloos. Onze
karakters en onze denkwijzen waren anders 
maar wij hebben altijd prettig samengewerkt.
"Ik "dank U voor de korrektheid en fijne
samenwerking in ons College".

Vervolgens zei de scheidende wethouder v.d.
Berg:
"Ik verklaar het jammer te vinden op deze
wijze afscheid te moeten nemen. Het spijt me
niet waar te kunnen maken, wat ik als
wethouder beloofd heb, te drukke werkzaam
heden in mijn bedrijf en op bestuurlijk terrein
hebben mij hiertoe genoopt. Ik heb deze
beslissing zonder overleg met wie ook - bewust
genomen. Ik was dit verplicht tegenover mijn
gezin en bedrijf.

M.d.V. dank voor Uw vriendelijke woorden. Ik
heb onze korte samenwerking zeer positief
ervaren.Fijn,dat U mijn vrouw in Uw
dankwoord betrok.
Het politiek bedrijf is een hard bedrijf - het
brengt erg veel spanningen met zich mee. Heer
Kooiman dank voor Uw vriendelijke woorden
enhet geweldige kado".
Tot wethouder 't Lam zei de heer v.d. Berg: "U
was altij d de technische man en daarvoor had
ik altijd veel waardering. Op prozaIsche wijze
hebt U mij gloedvol toegesproken.
Ik heb Uw ijver altIjd zeer gewaardeerd - ook
hartelijk dank voor onze goede samenwer
king";
Vervolgens dankte de heer v.d. Berg gemeente
sec-retaris van Dijk en al het gemeente
personeel.

"Werken als raadslid en wethouder wordt
steeds moeilijker en harder. U kunt aIleen iets
bereiken met opbouwend bezig te zijn en niet
partijbelangen te laten prevaleren. _
Bezig te zijn in gebondenheid aan Gods woord
va:imit deze norm heb ik steeds getracht dit
werk als raadslid en later als wethouder te
doen".
Wethouder v.d. Berg eindigde met deze woor
den:
"Ik wens U Gods wijsheid toe tot geestelijk en
stoffelijk welzijn van onze gemeente".

In deze raadsvergadering werden door de
raadsleden W. T. v.d. Berg, W. de Leeuwen J.
Priem de geloofsbrief van het nieuw benoemde
raadslid H. T. 't Lam onderzocht en goedge
keurd.
In de rondvraag vroeg aIleen de heer v.d. Berg
stappen bij de bevoegde instanties te onderne
men om te geraken tot een verbetering van het
slechte wegdek van de Parallelweg.

Mannen - jongens en meisjes aan
de slag.
13 mei is 't moederdag voor je 't
weet is het zover!

Lees de advertenties in deze Wegwijzer,
Boordevol waardevolle tips!



Namens de A.R.P. - C.H.U.
Europa-werkgroep
Jan de Wit

Bouke Beumer
eerste C.D.A.-man met het oog op Europa

IL--_D_a_a_r_o_rn_:_S_te_rn__7_i_U_ll_i_-_S_t_e_rn_C_.D_eA_e L

E'uropese Parlement door de nationale par
lementen uit hun midden aangewezen en afge
vaardigd. Maar:
"Voor het eerst in de geschiedenis zal het
parlement op 7 juni 1979 door u rechtstreeks
gekozen worden, als u de moeite neemt 7 juni
naar de stembus te gaan!"
Tot nu toe zijn de bevoegdheden van het
Europese Parlement beperkt tot controle
rende, raadgevEmde en budgettaire taken,
zodat men eigenlijk niet van een Parlement
mag spreken. Wellicht vraagt u zich daarom af
welk nut zo een Europees Parlement en daaruit
voortvloeiend Europese Verkiezingen hebben.
Vergeet echter niet, dat, wanneer een'volks
vertegenwoordiging gekozen wordt op Euro
pees niveau, zij erkenning zal eisen van haar
door algemene verkiezingen verkregen be
voegdheden.

ters. Zij nemen de besluiten en beschikken
over een ..veto-recht".

2. de Europese Commissie; bestaande uit
dertiencommissarissen, afgevaardigd door
deLidstaten, de grote landen twee commis
sarissen. Zij zorgen voor de nakoming van
de besluiten, dus de uitvoerende macht en
behartigd de belangen van de Gemeenschap
in de Raad van Ministers.

3. Het Hofvan Justitie; ieder Lidstaat behoemt
een rechter. Zoals in aIle democratieen, is
ook in Europa de politieke macht streng
gescheiden van de rechterlijke macht. Het
hof kan slechts uitspraken doen over zaken
die met de verdragen van de Europese
Gemeenschap te maken hebben.

Dan als laatste de vierde instelling, voor ons als
kiezers de belangrijkste, n.l. Het Europese
Parlement; telt momenteel48 zetels. Na 7 juni
1979 zullen dit 410 zetels zijn, waarvan
Nederland er 25 krijgt toegewezen. De leden
zijn er niet om nationale maar Europese
belangen te verdedigen. Zij vertegenwoor
digen de volkeren van de gemeenschap als
geheel en zitten daarom in het Parlement niet
gegroepeerd naar nationaliteit, maar in poli
tieke fraCties, die overeenkomen met de grote
politieke stromingen in de landen van de
gemeenschap. Ons Christen Democratisch
Appel maakt dan deel uit van de Europese
Volkspartij, Federatie van christen-democra
tische partijen.
Om de vier jaar werden de leden van het

Eindelijk daar staat hij dan, gestoken in een
zachtgroen kostuum, omhuld door lichte
flarden sigarettenrook. De aanwezigen gaan
bijna onmerkbaar verzitten, en nemen Bouke
Beumer, nieuwsgierig en verwachtingsvol op.
Zijn postuur is tenger, maar krachtig. Energiek
en onbevangen blikt hij staande achter de
kateder, de bloemen en een C.D.A.-pamflet de
zaal in.
"Liever nog geen koffie. Laten we meteen
maar beginnen, ik ben al zo laat. Neem me het
niet kwalijk mensen, ik miste de pont".
Europa wasvoor de Tweede Wereldoorlog het
meest machtige werelddeel.
Zij bezat, de onafhankelijke landen, vele
kolonien. In 1945 veranderde echter veel; de
kolonien kwamen vrij en niet langer maakte
de Europese staten in de wereld de dienst uit.
Amerika moest zelfs het "vernietigde" Europa
met haar Marshallplan in 1947 te hulp komen.

,Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam vooral
bij de verzetsbewegingen het idee op om in
Europa samen te gaan werken. Deze gedachte
continueerde zich na de oorlog. Een Europese
oorlog als voorheen mocht naar men meende
nooit meer uitbreken.
Decennia lang bouwt Europa aan haar toe
komst. Niet aIleen op economisch-, financieel-,
sociaal- en defensief gebied maar ook op
politiek gebied. Met het sluiten van, de
verdragen: Noord-Atlantische Verdrags Orga
nisati€, Europese Gemeenschap \roor KolEm en
Staal, Europese Economische Gemeenschap en
Eurotom (kernenergie gebruiken voor vrede
lievende doeleinden) ontstonden de Europese
Gemeenschappen.
De Europese Gemeenschap heeft vier in
stellingen:

1. De Raad van Ministers; samengesteld uit
vertegenwoordigers van de regeringen van
de Lidstaten. Negen lidstaten negen minis-

WEER EEN
"STEREO HIFI TORENS" Keuzeuit14modellenvanaff998,-

30 JAAR'ERVARING

"Service aan huis".
Voor dit rayon:
Maxwell B.V., Maliesingel 14, Utrecht. Tel. 030-318732.

Deze combinatie moet U zien en horen,dit trof U maar
zelden aan! Kompleet met de geweldige 4-wegs poort
luidsprekers af 448,-.
Frekwentie ber. 20-20.000 Hz. Max. 150 Watt.
Op luidsprekers 5 jaar garantie.

Deze aanbieding set vervolgens:
Rack: met platenbergruimte.
Tuner: met 5 voorkeurtoetsen,

2 VU-meters.
Versterker: vermogen 164 Watt bij 4 Ohm.

vermogen 100 Watt bij 8 Ohm.
Disco uitlezing met Led's.

Cassettedeck: met dolby, microfoonaansluiting
en 2 VU-meters.

Stereo-platenspeler: Snaar aandrijving 4 polige syn
chroonmotor, S vormige arm,
automatische terugloop en lift.

OIT ALLES KOST U normaal f 3548,-.
MAXWELL prijs f 2799,-.

MAAR NU SLECHTS f 2499,-.
U KUNT ZICH OOK WENDEN TOT ONZE
VERTEGENWOORDIGER:

P. VERSLUIS
Zouwendijk 16, Ameide, tel. 01836-1376.



Wegwijzer - bokaal - tournooi

Alle bovengenoemde wedstrijden beginnen
om 19.00 uur.

Zaterdag 2 juni is de finaledag.
Oni 13.00 uur beginnen de wedstrijden om de
eerste tim de achtste plaats.

nr. 4 poule A tegen nr. 4 poule B
nr. 3 poule A tegen nr. 3 poule B
nr. 2 poule A tegen nr. 2 poule B

Om 15.15 uur begint de Finale.

Wij hopen, dat weer. '{eel voetballiefhebbers
van hun belangstelling, zullen blijk geven,
zodat de Wegwijzer-bokaal een ieder jaar
terugkerend evenement kan worden-.---
De sponsors voor deWegwljzer-bokaaI zljn: .
Hakkesteegt Auto's - Caravanbouw v.d. Hagen
- Timmerfabriek van Es - Garage van Tuyl 
Evenementenverzorging W. Bovenkerk 
Meelfabriek A. Kruyt B.V. - Aannemersbedrijf
Woudenberg B.V. - N. Pek en Zn. - Garage Eim
de Groot B.V. - Assurantie- en Adviesburo den
Hartog B.V. - Electro Technisch Burb J.
Verhoeven - Assurantiekantoor de Kruyk B.V:
- Crezee Ameide B.V. en Van Eck Carrosserie
fabriek Lexmond - Dongen.

Reeds in onze vorige uitgave hebben wij
melding gemaakt van de komende streek
derby's op het sportterrein van Meerkerk.
De loting voor poule A en B doet vermoeden
dat de spanning er in blijft zitten - vooral omdat
Ameide en Meerkerk nu niet in dezelfde poule
speIen.

Alle wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Opde
raambiljetten kunt U steeds de schema's lezen..
Hieronder voIgt het wedstrijd schema in zijn
geheel.

Dinsdag 15 mei Ameide -, Noordeloos
H. P. de Koning
V.V.A.C. - H.S.S.C. '61
·Scheidsr. T. Visser

Donderdag 17 mei Lekvogels _ Arkel
Scheidsr. C. W. v. Rij
Meerkerk - SteDoCo
Scheidst. A. H. Verpoorte

Maandag 21 mei Arkel Ameide
Scheidsr. T. Visser
H.S.S.C. '61-Meerkerk
Scheidsr. H. P. de Koning

Woensdag 23 mei Noordeloos_Lekvogels
Scheidsr. A. H. Verpoorte
V.V.A.C. - SteDoCo
Scheidsr. C. W. v. Rij

Dinsdag 29 mei Lekvogels - Ameide
Scheidsr. T. Visser
Meerkerk - V.V.A.C.
Scheidsr. H. P. de. Koning

l)..qn,der:dag 31 mei Noordeloos - Arkel
Scheidsr. A. H. Verpoorte
H.S.S.C. '61-SteDoCo
Scheidsr. C. W. v. Rij

Ingezonden mededeling

Oppoetsen in Ameide
In het begin'stoor je je eraan, maar na een
pooste zie je het.niet meer zoo .
Een enkele keer als iemand van buitenAmeide
~r iets van zegt, schrik je weer even wakker,
maar je 'Yeef dat het toch weI' 'niet zal
veranderen. .
Maar wat schetst mijn verbazing, plots is er
nieuwgrind op de Voorstraat, het rozenperkje
wordt.bij~ewerkt en zelfs de loswal wordt
opgerUlma.
Blij verrast g~ je informeren of er nieuwe
tijden zijn aangebroken en komt tot de
oritdekking dat dit niet het geval is, maar dat
het slechts een eenmalig "oppoetsen" IS ter ere
van de komst van de commisaris van de
Koningin. .
Tot voor kort heb ik nooit zo de zin van ditsoort
bezoeken ingezien...roaar ik ben nu van meI).ing
dat we dit bezoek tot een jaarlijks tenigke~

rende traditie moeten maken.

S.R

Noot redaktie.
Jiizen-aer kunIlen we helaas geruststellen - de
commissaris is ziek geworden.
Het bezoek is dus uit gestl;ld.
Maar het gemeentebestuur zal hier zeker
goede nota van nemen.

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

\
t,~" • t.IJJug .

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

c. VAN HOVEN
&ZONEN

TUINCENTRUivi: Uitgebreide collec
tie o.a. rozen, coniferen,' heesters,
erica's, 8tambomen~ vruchtbomen.
Voorts:
Turfmolm, compost, potgrond,
bloembollen, potplanten snlJbloe
men en. enz.
Ge'illustreerde prijscourant wordt U
op aanvraag toegezonden.
Advies over beplanting of onder
houd zonder kosten en vrijblijven~.

KRING
HOYEHIEAS

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

KWEKERIJEN,
TUINAANLEG en
ONDERHOUD

1?
KRING

HOVENIEM



Voor de liefste het beste...

EER EEN [W~uv

"

Voor een goede

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.

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

Timmerlieden
Melselaars

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten,achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

vraagt wegens ultbreiding van haar
werkzaamheden:

De sollicitanten dienen zelfstandig te kunnen
werken in Renovatie - Verbouw - Nieuwbouw.
Belangstellenden verzoeken wij een afspraak
te maken met de heer C. Bot, tel. 01837-1334.

AANNEMERSBEDRIJF EEl
GEBR.BDTBM

Burg. SloblaalJ 32A - Meerkerk - Tel. 01837-1334

TEXTIEL
Fransestraat 7 - Ameide
Tel. 01836..1212

""IIENS"--.

Modieuze kollektie

Ten Cate nachtkleding
en natuurlijk keuze in de mooiste

* Dusters
* Badpakken
* Bikini's met bijpassende shorts en leuke
badstof jacks

Moederdag 1979

STREEFKERK
---~

!' ,..._----.-._---.....-
emeenscnap __

1 Ministers; samengesteld uit
irdigers van de regeringen van

i. Negen lidstaten negen minis-

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

F. TREUREN
Burg. Sioblaan 36, Meerkerk (Z.H.), tel. 01837-1889

de Jong's
Machinefabriek B.V.

Firma J. van Zessen
Handel en Transport van Zand en Grint
Telefoon 01837-1225 - MEERKERK

Wij leveren U

TUINGROND
SLAKKEN voor erfverharding enz.

DE JONG
VIANEN

HOGELANDSEWEG80 - VIANEN
Telefoon 03473-3544.

"

De Jong's
Machinefabriek B.V.

Oak mensen die hier voor opgeleid willen worden, komen in aanmerking.
Wij kunnen u bieden: goed loon, reiskostenvergoeding,
gratis werkkleding etc.

Producente van o.a. betonmolens, bouwliften, dumpers en "Equipe"
aanhangwagens, vraagt op korte termijn

Plaat/Bankwerkers
Carrosseriebouwers
Bankwerkers/Monteurs

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

- DEUREN
- GIPSPLATEN
- SPAANPLAAT
- CREOSOLPALEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT

BALKHOUT

Biedl aan:
- GEGALVANISEERDE

GOLFPLATEN
- ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT

GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
- ISOLATIE-

MATERIAAL



KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGENVOOR AMEIDENAREN
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PHILIPS CITRUSPERS
HR 2275 van~

voor f 44,95

PHILIPS BAK-GRILOVENS
HD 4163 van,.329;'=="

voor f 269,-

MERK RIJWIEL

UNION vanaf f 365,-
compleet

Jammer, dat je als plaatselijke "p-ers" in
Ameide uit een ander advertentieblad moet
vernemen dat de heer C. J. de Blank konink
lijk is onderscheiden.
De heer de Blank; die om gezondheidsredenen
niet m~er werkt,.)is door de jaren heen een
met de Ameidenaren geworden.
Sinds 1962 was hij kantoorhouder der PTT
in Ameide.
Als jongeling in 1933 begon hij zijn loopbaan
in Tiel en via het bestellersvak werd hij ten
slotile kantoorhouder.
Op de foto speldt Burgemeester Bakker onder
goedkeurend Gog van mevrouw de Blank de
ere-medaille in zilver, behorend bij de Orde
van Oranje Nassau, op.
I

Voor Moederdag een
grote collectie rijwielen
BATAVUS
UNION
GAZELLE
SPARTA

AAKSTERVELD 2· AMEIDE· TEL. 01836·1271

N.PEK&ZN

RONDE HAIRSTYLER
HP4220van~

voor f 54,95

Burgemeester van Wijk uit Vianen reikte aaIi
de heer G. J. Woudenberg, direkteur van
Aannemersbedrijf Woudenberg b.v. te Ameide
een ddderorde uit.
De heer Woudenberg werd benoemd tot Rid
der in de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester van Wijk sprak in het bijzonder
over de bekendheid van Bit uit ruim 400 man
tellend bedrijf. Over de vele vestigingen in
het buitenland en door de in het levenroepen
van een eigen bedrijfsschool. Daarna werd
ook nog gewezen opde vele maatschappelijke
en kerkelijke funkties die de heer Wouden
berg vervuld.

PHILIPS KOFFIEZETTERS
HD 5147 van 2 -10 kops

van~ voor f 69,95



Basketbaltoernooi
Woensdag 4 april werd in Bleskensgraaf het
jongenstoernooi basketbal gespeeld. Dit ging
weer uit van het scholenkontakt.
De 7 scholen waren ingedeeld in 2 poules:
Poule A: Groot-Ammers, Nieuwpoorten

Streefkerk.
Poule B: Ameide, Brandwijk, Goudriaan en

Bleskensgraaf.
Ameide begon goed, het Won van Goudriaan
met 14-2.
Ook Brandwijk werd, zij het minimaal,
verslagen: 4-2.
Toen Ameide ook van Bleskensgraaf won met
18-0 begreep iedereen dat onze jongens in de
finale zaten.
In deze finale moest Ameide het opnemen
tegen Nieuwpoort, dat gewonnen had van
Groot-Ammers met 14-0, en van Streefkerk
met 18-4.
Deze wedstrijd was niet bepaald mooi te
noemen, maar.... weI hard, ruig en spannend.
Ameide verloor van de Nieuwpoorters met 4-0
en weI'd dus tweede.
Eindstand:
Ie Nieuwpoort.
2e Ameide
3e Streefkerk
4e Brandwijk
5e Groot-Ammers
6e Goudriaan
7e Bleskensgraaf
De spelleiding was in handen van scheids
rechters uit Moienaarsgraaf en Nieuwpoort.
De toeschouwers konden vanuit "de Til" de
verrichtingen van de kinderen waarnemen
w'aar het vaak weI te horen was waar, omdat
het niet gelijk met de zaallag, niet te zien voor
vele kinderen. Jammer, maar al met al een
zeer geslaagd toernooi te noemen.

Kinderkledingbeurs
Ret wordt weer zomer en ongetwijfeld heeft u
kinderkleding die u niet meer gebruikt.
Wij willen een KINDERKLEDINGBEURS
houden op vrijdag 18 mei a.s. van half twee tot 4
uur in het Groene Kruisgebouw aan de
Broekseweg.
Ais u kinderkleding over heeft (geen schoenen,
weI rubber-laarzen) kunt u die inleveren op
dinsdag- en donderdagmiddag van twee tot
vier uur of na telefonische afspraak op
onderstaande adressen. .

Bij verkoop is een gedeelte van de opbrengst
voor u, het andere gedeelte is ten bate van
Peuterspeelzaal "Ot en Sien".
Brigitte Vreuls, De Geer 6, tel. 1776.
Dineke Delgorge, Lekdijk 31-32, Tienhoven,
teL 1930.
Gerda Schouten, Prinsengracht 37, tel. 1819.
Nienke Paap, Aaksterveld 43.
Joke van Laar, Liesveldweg 10, tel. 1617.

Bestuur en leiding van
Peuterspeelzaal
"Ot en Sien".

Weer of' geen weer
Ondanks dat het de hele dag dr-oog bleef, en ~r

zelfs af en toe een zonnetje scheen, heeft het
weer toch roet in het eten gegooid bij veel
koninginnedag-vieringen.
De straffe wind en de kans dat er ieder moment
een fikse bui kon losbarsten, heeft veel Oranje
besturen doen besluiten aktiviteitell niet te
latendoorgacm. ' " " .,'
AlTeen diE'; aktiviteiten, die in ,een droog
onderkomen konden worden gehouden gingeri.'
dan ook door.
Zo kon men in Lexmond 's ochtends genieten
van de spelen, die in het Sportcomplex
gehouden werden.
In Ameide kon het hele programma in het
Spant worden ondergebracht (mede dankzij de
nieuwe zaal). Zodat hier geen programma punt
hoefde te vervallen. Na de gezellige markt en
het ringsteken op de fiets, bestreden 's middags
en's avonds teams van de diverse buurtver
enigingen en straten: elkaar in behendigheids·
wedstrijden en in een kwis.
Onder enthousiaste aanmoedigingen van de
supporters wist uiteindelijk de Broekseweg
met de eel' te strijken.
Ret enige programmapunt dat echt in de
buitenlucht moest gebeuren, namelijk het
planten van de Julianaboom door burge
meester Bakker, werd genadig door het
zonnetje beschenen en kon zo een van de
hoogte.punten van de dag worden.
Meerkerk kampte met de grootste problemen
ten gevolge van het weer.
Nadat 's ochtends de autocross al niet had
kunnen doorgaan door de veel te drassige
grond, moesten ook de kinderspelen afgelast
worden.
Ais pleister op de wonde was er gelukkig een
poppenkastspel, dat erg in de smaak viel.
Dat men in Meerkerk de goede moed er in weet
te houden, bleek weI voor diegenen die
tandarts GeHenbeek diedag opbelden.
Behalve de noodzakelijke mededelingen stond
er op het antwoordapparaat vrolijke muziek en
werd de boodschap besloten met de uitroep:
"Leve de Koningin"!
Bij dit laatste wil de Wegwijzer zich van harte
aansluiten, en wij wensen koningin -Juliana
nog veel gezonde en gelukkige jaren toe.

Brokken stapelen bij de kinderspelen in Ameide.

De Lekdijk
weI en wee

,Mocht de Lekdiik in vroee;ere tijden opge-,
worpen zijn, als waterkermg'die fungeerde om
de binnendijks gelegen gronden bij wassend
water voor: overstrorning te behoeden, tegen
woordig vervuld zijtevens' ppn belangiijke
verkeersfunctie.
Omstreeks 1900 beheersten de v.oetgangers en
fietsers de dijken. Maar nu 'anno 1979 is het
gemotoriseerdeverk~erdatzich laat gelden.
D'e fietse; is welhaast verdwenen of ver
dreven? Hoewe.l... fde schooljeugd daargelaten.
Ais eind Maart begin April de amphibieen en
reptielentrek een jaarlijks terugkerend ritueel
weer op gang is gekomen, geraak ik steeds weer
ontstemd.
Zo een landschappelijk fraai gelegen lekdijk
met zijn prachtige vergezichten buitendijks,
het land van het levende water. Onderbroken
en opgesiert met uiterwaarden begroeit met
meidoorn, knotwilggroepen, rietvelden, gras
akkers, moerasjes lilngs de dijk met regen
water gevuld die fungeren als broeigebied VOOI

onze padden en watersalamanders. Ontstaan
door uitbaggeren ten behoeve van verhoging
rivierdijk, met zijn florissante begroeiing van
bitterkruid, kattedoorn en akkerhoornbloem.
~eel, rose en wit gekleurd een bonte menge
lmg van kleuren veraangenamen mijn fiets
tochten van Meerkerk naar Nieuwpoort in de
zomermaanden. Binnendijks verspreide be
bouwing van boerenhofsteden en burger
manshuisjes, met open stukken grasland
opgevuld met hoogstamboomgaard.
En als je dan het genoegen' hebt hier
regelmatig te mogen fietsen door weer e~wind
met open oog voor de omgeving, dan gaat alles
tot je spreken.
Wanneer het voorjaar het nieuwe leven met
zich m~ebrengt, en je blijde moet maken,
geraakt Je gemoedsgesteldheid in droevenis en
je ogen worden met tranen gevuld. Bij het
aanschouwen van het doodse asfalt, met zijn
lijkjes van padden en watersalamanders, groot
en klein.
Laat ons reeel wezen, als dit leven u ook tel'
harte gaat? Probeer dan de Lekdijk te mijden,
vooral bij regenachtige nachten. Dan loopt de
temperatuur op boven de 5 graden celsius. Dan
ontwaken de koudbloedige dieren, en voelen
zich geroepen tot de voortplantingsdrift, om
het voortbestaan van de soort te verzekeren.
Dit uiten zij, door massaal 's nachts vanuit
keIdel's, of andere plaatsen rondom bebouwing
de Lekdijk op te gaan, op zoek naar een
wederhelft.
l\;I.ocht de Lekdijk voor u onvermijdelijk zijn,
rlJdt dan verantwoord! Al is de auto voor iedere
individuele Nederlander een gemakkelijk
gebruiksvoorwerp? inzijn totaliteit desastreus
voor deze ecologisch verarmde samenleving.
Laat ons weI wezen, heb eerbied voor al het
leven, en zij niet de steen des aanstoots. Want
alleen een steen heeft het eeuwige leven.

Wie weet er beter dan
voor Moederdag wil

Wii zeker niet!

Voor aile artike'len op ELECTRISCH GEBIED

zult U bii ons in ieder geval slagen!

Oat weten wii wei zeker.

wat MOEDER

•J. W. VAN PUTTENSTRAAT 73
TELEFOON 01836-1232, b:g.g. 1614



Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen afd.

Ameide-Tienhoven.
In Ameide wordt dit jaar de jaarlijks terug.
kerende streekdag gehouden.
Dit gebeuren zal plaatsvinden in de nieuwe
zaal van 't Spant op 8 mei a.s.
Het belooft een zeer afwisselend programma te
worden met o.a.volksdansen, Farce Majeure,
zang, declamatie en een quiz.
Het officiele gedeelte zal gevuld worden door
l\4evr. Mollenvanger-Beems, de kringverte
genwoordigster.
In de pauze zullen er in het muziekzaaltje foto's
tentoongesteld zijn van de feestweek.
Ook zijn er dannog enkele kostuums van deze
week te bezichtigen.
Al met al een drukke maar leuke dag voor de
Ameidese bond.

Boelmarkt te Meerkerk
op 12 mei

Op zaterdag 12 mei zal.in Meerkerk weer een
grote Boelmarkt worden gehouden.
Wie er aleens eerder is geweest weet dat het de
moeite loont een uitstapje naar Meerkerk te
maken.
Op de markt is er, net als voorgaande jaren,
weer van alles te koop.
Naast antieke en oude spullen zijn er volop
attrakties voor jong en oud.
En met het oog op Moederdag extra veel mooie
planten en snijbloemen, keramiek, handwerk,
evangelische lectuur enz. enz.
De kinderen kunnen o.a.:
grabbelen, lollie's trekken, brieven trekken
enz.

Gemeentebelangen
Meerkerk

kiest bestuur

~CREZEE
A'I1f.IOE D.. ••• 6 T[ • ~ •

reeds 6 delen
verschenen

Ook wordt er voor de inwendige mens gezorgd.
Koffie met cake, broodjes warme worst en
wafels, waarvan er een persoon de wafels zal
bakken op een ouderwetse potkachel, al met al
voorelk wat wils.
De opbrengst van dit grote gebeuren is voor het
Kerkelijke Centrum "Het Anker".
De markt wordt gehoudenop het grote terrein
van Fa. den Otter aan de Zouwendijk en begint
am 9.30 uur.

Op Maandag 2 april j.l. heeft de vrije
kiesvereniging Gemeentebelangen haar be
stuur gekozen. Gezien de ruime opkomst
,mocht men zeer tevreden zijn en kwam men
daardoor tot de volgende samenstelling.
Met bijna algemene stemmen kwam de heer
M. C. van Es als voorzitter uit de bus en werden
de heren C. de Groot, P. Boogert en J. C. den
Toom als bestuursleden gekozen wier funktie
nog onderling verdeeld zal worden.
Als enige vrouwelijk bestuurslid werd aan
mevrouw M. C. Bouman de voorkeur gegeven,
maar men was ervan overtuigd dat ook zij haar
mannetje zal staan. Zij hoopt zich dan ook in de
politiek op het vrouwelijk gebied verdien
stelijkte maken.
Ook werd er een commissie in het leven
geroepen wier taak het wordt de gemeentelijke
raadsvergaderingen samen met raadslid de
heer W. T. v.d. Berg voor te bereiden.
Voordeze taak bleekonder de aanwezigen zeer
veel belangstelling te zijn. Wij mogen dan ook
aannemen dat ook op de volgende raadsver
gadering Willem v.d. Berg weer beslagen ten ij s
zal komen.

nu in gebonden uitgave

it 29.95
De avonturen van
Asterix de Galliiir

Hendrik van Brederode bericht:

Energieprojekt, door
"Kleuterhaven" en
O.B. lagere school.

Begin april was in onze school een uitgebreide
tentoonstelling te bezichtigen onder de naam
"energieprojekt", voor ouders van kleuter
school en lagere school en andere belang~el

lenden.
De bedoeling van dit proj ekt was de kinderen 
van 4 tot 12 jaar - enig inzicht te geven in het
veelomvattende begrip "energie".
Aan de hand van vertellingen en beeldmate
riaal konden de kinderen op hun eigen nivo
tijdens de "lessen' handvaardigheid en teke
nen de informatie over energie uitbeelden in
groepswerkjes.
De tentoonstelling liet duidelijk zien met
hoeveel enthousiasme, vjndingrijkheid en
energie de kinderen aan hun projekthadden
gewerkt.
Hier voIgt een overzicht van de verschillende
onderwerpen, die in dit projekt zijn verwerkt:

Jongste kleuters : dag - nacht
Oudste kleuters : elektrische apparaten
Ie klas : kleding -zomer, winter

spinnewiel
jaargetijden
zon, maan, sterren

2e klas : jaargetijden
verlichting

3e klas : water- en windenergie
elektriciteit
centrale >elektriciteit in
huis
isolatie
zonneenergie
gas

5e en 6e klas : geschiedenis van het ont-
staan van olie, gas, steen
kool.
Het produktief maken en de
manier waarop dit gebeurt.

Kleine Kanaaldijk - Tel. 01837 -1414

Meerkerk

Geef eens een flesje weg.
Uw sHjter maakt er een leuk cadeau
van! !

Wij betalen goede prijzen voor
Uw oud-Iood, koper, zink en
oude accu's. Wordt afgehaald.
Co' Versluis sr.
Metaalhandel,
Slingerlandstraat 38, Meerkerk
Tel. 01837-1264.

•••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop:
Etna gasfornuis en een Atag
Afzuigkap.
Tel. 01836-1773.

Te Koop:
stalen Silo 10m3

Versluys sr.
Metaalhandel
Slingerlandstraat 38, Meerkerk
tel. 01837-1264.

•••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop:
Stalen balken aile maten en
lengten, nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - cecalu,
buizen, hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonische afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk.
tel. 01837-1264.

Wegwijzertje
Plaats in deze kolom
tegen zeer goedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod - f 3,· per 4
regels excl. 4% btw.
•••••••••••••••••••••••••••••
Allen die aan mij gedacht
hebben met mijn yerjaardag op
3 april zeg ik hartelijk dank.

Marry de Vroome,
Benedendam 13, Ameide.

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

Halte"de
SLlJTERIJ

Wij zijn ruim gesorteerd in

* LIKEUREN
W IJ N E N enz. enz.

Ook voor eenMOEDERDAGCADEAUTJE

Kunt U bij SLlJTERIJ

"ACHTER DE HALTE"
zeker slagen !

Tevens willen wij allen, die ons geluk wensten
en een attentie stuurden bij de opening van
onze slijterij heel hartelijk dank zeggen.

"Achter

0.0. NONCHALANGE

SUGGESTION

MAGNOZEEP

WILLS COSMETICA

DOUCHE FRIS

BOLDOOT

KERASTASE
HAARVERZORGING

OF ANDERS ...
EEN KADOBON !

waarmee elke moeder .blij verrast
zal zijn.

Vrijdagavond geopend van 7·9 uur.

Kom kijken, wij geven U gaarne advies.

BIJ DE KAPPER EEN UITGELEZEN

KOLLEKTIE

Kapsalon De Wit
Molenstraat 5 - Tel. 01836 -1464 - Ameide

•••••••••••••••••••••••••••••



Raad van ~eerkerk

'0 Sportief oebaar

* Verkiezing nieuwe Wethouder* Handtekeningenaktie Buurtvereniging
en leidt tot alternatieve plannen

* Mini-markt nu definitief* Wilhelminavereniging krijgt f 3000,-
voor Oranjefeest

In zijn openingswoord herdacht een goed lei
dende voQorzitter het overlijden van oud
raadslid en oud wethouder Joh. Boer, die zeer
veel voor de gemeente Meerkerk heeft gedaan.

Tot nieuwe wethouder werd gekozen de heer
H. T. 't Lam. Na de eedsaflegging feliciteerde
Burg. den Breejen de nieuwe wethouder en
wenste hem sterkte toe en Gods zegen bij
deze ontegenzeggelijk zware taak.

AIle raadsleden complimenteerden de heer
't Lam - hoewel de partijen Gemeentebelang
en en V.V.D. melden 'blanko gestemd te heb-

ben. Hieruit blijkt dat wethouder 't Lam 4
stemmen verkreeg.

Bij de ingekomen stukken vraagt de heer
v. d. Berg herziening bestemmingsplan, daar
dit nooit zorgvuldig bekeken is en Mw. Gey
tenbeek zag voortaan graag dat· aIle brieven
ook beantwoord zullen worden.

Komt er nn nog weI een zwembad ?

Namens de gezamenlijke buurtverenigingen
sprak op vlotte wijze de heer Borgsteijn over
de grieven t.o.v. het zwembad aan de Pro Ma
rijkeweg. Hij bood 444 handtekeningen aan
als protest tegen datgene wat men wilde bij
het aanleggen van een bad.

Grieven: foutieve ligging - grootte van het
bad - diepte - geen parkeerplaats.

Nu ontpopte de raad zich zeer ge-emotioneerd.
Teleur:gestelde raadsleden de Leeuwen van
Geytenbeek. De raadsleden v. d.Berg en
Kooyman "dit was tevoorzien - we hebben
gewaarschuwd".

Wij citeren .in het kort wat ,zoal gezegd is :
W. de Leeuw: "waarom nu pas deze reaktie
van de aktiegroep - we zijn praktisch met
alIef: rond? Ais men een enquette houdt, dan
niet eenzijdig. Somde vele hiaten van deze en
quette op. Wat zijn de financiele gevolgen?
Laten we alles nog maar eens bezien".

W. T. v. d. Ber:g: "zeer bewogen" zoals hij
zelf zei, ging staan en zei a.a. "Oollege, iJ
hebt nooit geluistero naar de kritiek. Ik heb
steeds gevraagd naar mogelijkheden in de
Burggraaf. Verkoop de grond en zet huizen
op de plaats van het zwembad. Met dit geld

kunt U de meerdere kosten in de Burggraaf
ten dele financieren. Wij als partij Gemeen
tebelangen staan geheel achter deze aktie
groep. Raadpleeg deskundigen".

Mw. van Geytenbeek: "dit is geen theater - ik
blijf zitten. Denk aan de financiele gevolgen.
Meerkerk heeft financieel geen armslag. Wan
neer we gaan verplaatsen (wanneer, over 3
jaar?) dangaat alles wellicht 1 miljoen gul
den kosten. Dan haakt mijn Partij af. De
aktiegroep had ook de financien erin moeten
betrekken".

Weth. 't Lam: "er zijn deskundigen gevraagd.
Het ging om een kinderbad en niet dat ou
deren erin kunnen duiken. Een plan in de
Burggraaf gaat plusminus f 237.000,- meer
kosten enkomt dan op circa f 677.000,-.
Ik heb begrip yoor uw steun q.an de aktie
groep heer v. d. Berg. Maar welke belastingen
moeten omhoog om dit te kunnen realiseren?
Vecht onze cijfers aan, maar verdiep U ter
zakekundig".

Na schorsing voor intern beraad werd beslo
ten- het v,oorstel van B & W aan te houden
en alternatieve plannen in de Burggraaf te
onderzoeken en weI: eenzelfde plan, wat gaat
dat in de Bur~graaf kosten met en zonder
ligweide, met en zonder diepbad.

Hierna vraagt de voorzitter te trachten 23.15
uur te stoppen. Aan deze geste hield de raa:d
zich in hoofdzaak- 23.45 uur sloot Burg. den
Breejen deze vergadering.

Maar eerst kreeg de Wilhelminavereniging
een subsidie van f 3000,- voor de komende
feesten. Raadslid de Leeuw verdedigde dit
vanzelfsprekend.

Ov,er de Mini-markt was men het tamelijk
eens. WeI pleitte men yoor een goed ,ov'erleg
met de O.V.M. en de consument bij nieuwe
Uit~iften van standplaatsen.

••••



GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN

Provinciaal Studiefonds

Van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ontvingen wij de
,mededeling dat in ZUld~Holland thuishorende gegadigden voor
een provinCialestudiebijdrage voor het cu'rsusjaar 1979/1'980, zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval v66r 1 oktober 1979, daartoe
bij hen een aanvraag moeten indienen.
In het algemeen verleent de provincie Zuid-Holland slechts
toelagen voor die opleidingen in Nederland waarvoor het Rijk in
beginsel geen studiebijdragen toekent. .
Nadere informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij
de vierde afdeling van de provinciale griffi~, Jan van
Nassaustraat 26 te 's-Gravenhage (tel. 070-264111) of op de
gemeentesecretarie.

Wij hebben voor U
ingekocht

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.
Fa. van der Hagen-Postbus 40

4230 BA Meerkerk - tel. 01837-2044*

Uw adres voor:

Schaarhekjes en Tuinhuisjes
Met rieten kap.

MOEDER
DAG

Voor elke
moeder
wat wils

* BOEKEN* FOTOTOESTELLEN* BALLPOINTS* VULPENNEN* FOTOALBUMS* PLATEN* CASSETTEBANDJES* BRIEFPAPIER* ZONNEBRILLEN

Oit alles te verkrijgen
bij de zaak waar U al

tijd welkom bent! !

1) -OJ CREZEE B.V.

MEIDE: DAM 6 TELEFDON (01836)1221

*

Een leuke baan MET TOEKOMST II

In onze drukkerij is vakant
een funktie voor

FOTOZETTER
op elln van de modernste
electronische fotozetmachines

Wanneer men typt als op een schrijf
machine, kan men het beeld volgen
op een TV-scherm. Er zijn erg veel
mogelijkheden op zo'n machine.
Erg leuk en afwisselend , !

Verelsten:* Goe(j ontwikkeld taalgevoel
(3- of 4-jarige MAVO - ook een
L.T.S.-er kan in aanmerking ko
men).* Enig technisch gevoel en teken-
aanleg.* Diploma typen.

Op Grafische school te Utrecht
ontvangt men 1 x per week verdere
opleiding op avondschool.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 - TEL. 01836-1229

Wandt~xtiel
Welke wij U nu kunnen aanbieden
voor slechts f 5,50 p.m. incl. b.t.w.
90 em. breed.
Echt iets voor een aparte wand.
Regelmatig in voorraad restanten
behang tegen sterk gereduceerde
prijzen.

Voor verf, glas en oehang
natuurlijk naar de schilder
waar een dergel ijk advies er gewoon
bijhoort. .

c Tevens:

Regentonnen, Tuinschermen,
Rietmatten, Rondhout.

P. Versluis 0

Boezemweg 1, Lexmond, tel. 01836·1300.

Schildersbedrijf

B. den Ottelander
Bazeldijk 15a - tel. 01837-1295 - Meerkerk *



0000000000000000000
B Houthandel B
B -~ Fa. D. van Halm B
B~enzoon B
o~Bazeldijk 68, Meerkerk, 0
o tel. 01837-1215 0
o 0
o Creasol palen, 0
o zowel gecreasolleerd als gewolmaniseerd 0o (groen, ge'impregneerd) in div, lengten. 0
o Tuinschermen azobe, 0
o spoorbielzen, 0Bzowel nieuwe als oude in verschillende prijzen B
o Azobe vlechtwerk, 0o grote verscheidenheid in hoogte. 0
o Grote collectie plaatmaterialen, 0
o schrootjes, isolatie materialen, O.o Uw bedrijf voor bijna aile soorten hout. 0
o Event. thuisbezorgd inoverleg, 0
00o Scheepsluiken 0
o en Hardhout 0
o 0o in verschillende maten 0
o Zaterdags geopend tot 5 uur 0
o 0
0000000000000000000

§CREZEE

Dam 6 - 01836-1229

Direkt klaar
terwijl U wacht.

8CREZEE
AMEIOE DAM 6 TEL£' ))~ (\l\iL51 ?2«

alshetom
verzekeren

gaat...

~
RANTlE-EN ADVIESBUREAU

DEN HARTOG BV
c:=t. Voorslraa18 • 4233 EA Arnalde • Telefoon 01836.1340

Moederdag
OOK BIJ ONS

EEN LEUKE KOLLEKTIE

geschenken

DE GROOT's
TECHNISCHE BEDRIJVEN

Molenstraat 10 - Telefoon 01836-1262
Am~id~

Voor uw zakelijke bijeenkomst (op welk niveau dan
ook), voor uw receptie, voor uw familie-bijeenkomst
is er De Kruijt-Hoeve.

De Kruijt-Hoeve is eenfamiliebedrijf!

Het dienstbetoon staat daar voorop.
Dienstbetoon zoals het was in de tijd toen deze hoeve
werd gebouwd.
Nooit is er meer dan een gezelschap tegelijk in De
Kruijt-Hoeve.
U bent dus steeds baas in eigen huis.

Wat betreft spijzen en dranken: verfijnd, fantasievol en
betaalbaar!

Kortom, het is goed en gezellig toeven in De Kruijt
Hoeve.
Parkeerproblemen zijn er niet.
Indien u hetop prijs stelt, zen den we u ge'illustreerde
documentatie toe.

Een eldorado van rust en gezelligheid voor degenen
dieals familie,vrienden of zakenrelaties bijeen
willen zijn.

Nu ook een· mogelijkheid voor circa
60 personen om buiten te barbecuen

Eigenaar: Familie Kruijl Adres Kruijt-Hoeve: Lekdijk 22 Tienhoven ~

Corr. adres:Kerkweg 14 4235 VV Tienhoven Z.H. " ..~.. ,,~~.~-~~~
Telefoon: 01836-1361 of 1552, ~ "-'-'~



MOEDERDAG 13 MEl
Nueen paar Panty's
yoor 25 cent
bij aankoop voor een bedrag
van f 25,-.
Geldig tot en met 12 meL

Huishoudtextiel
Grote sortering Treffer, Cinderella
enz.

Lakensets, gekleurd, gebloemd of
wit geborduurd.

Baddoeken - Keukendoeken -
Theedoeken Washandjes
Tafellakens enz. enz.

DOE HET ZELF en
TIMMERBEDRIJF

..DE YAKMAN"
MEERKERK LEXMOND

Wij zljn :
een TIMMERBEDRIJF

Wlj maken:
aile voorkomende timmerwerken,
zoals NIEUWBOUW, VERBOUW en
ONDERHOUDSWERK

Wij werken:
in hoofdzaak in de gemeenten
Meerkerk en Lexmond
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U kunt kontakt opnemen met H. SPEK, Kas
tanjelaan 23, Lexmond, Telefoon 03474 -1916

Wilt u:
afwlsselend werk dicht bij huis, kom

dan eens praten.

Voor de vakantie of vrije tijd, volop keus in

TUINSTOELEN, LlGSTOELEN
PARASOLS, TAFELTJES,
SLAAPZAKKEN,
LIGSTOELLOPER

ESKER

M EUBELEN
ANNENMODE
ANUFAKTUREN

Amalde - Fransestraat 15

Wij zoeken:

een timmerman
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Uit voorraad leverbaar



Wegwijzertje

1) .
OfCREZEE B.V.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836)1228

Te Koop:

Prachtige notenhouten E;lettafel

met 4 stoelen en bijpassend

Theemeubel.

z.g.a.n. 2-pers. matras.

Platenspeler met versterker.

Tegen elk aannemelijk bod.

Tel. 01836-1229.

's Avonds 1721.
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Bij

Pliegers handwerken
weten ze er wei raad mee.

BlOEMENMAG.AZIJN MARJA

Een uitgelezen kollektie

HANDWERKEN
zoveel, dat er voor elke moeder een
verrassing is.
Kom zelf maar eens kijken.

VERVEER - v. Puttestraat 2 - Tel. 1356

Nieuwstraat 2 - tel. 01836-2051 - Ameide

13 mel moeaeraa~ I
Da's .toch geen probleem?

BLOEMEN en PLANTEN
zijn toch zeker altijd wel-

0" komi
Wij hebben ze in vele scor
ten.

Als U tijdig besteld voor
komt u teleurstelling.

45.-voor de spotprijs van

met een jaar garantie !

J. F. T. Blom
Dam 11 - Ameide - Tel. 1404

UURWERKEN
Voor

"* 10% korting op onze nieuwe
collectie zilveren horl~es

"* Leuke zilveren oorbellen
vanaf f 7,50

"* Of geef eens een heIe mooie en
goede zonnebril !
Zojuist de allernieuwste collectie
binnen.

*' Voor vader en zoon een prachtig
L.C.D.-Quartshorloge, 6 functies

en

SIERRADEN

naar "Het huis met de klok"
Voor aile moeders hebbcim wij een pas
send geschenk :

NIEUW!
HALF EDELSTEEN COLLIER f 30.-

Past bij aile kleding !

ZILVEREN OORKNOPJES v.a. f 6.
WEKKERS v.a. f 19.95

Komt U zelf naar onze zaak, wij hebben
de nieuwste klokken, en de klok wordt
gratis bij U thuis opgehangen.

Graag tot ziens bij:

G. J. van der Vlies
4231 BH Meerkerk - Tel. 01837 -1424
Gorinchemsestraat 6

1979 - ~ee6tjaar 1 1
~e6clteKkeKjaa~



Stigters

Complete

Woninginrichting

LUXE DOZEN

heeft veeI moederdaggeschenken o.a. handgeknoopte
kleedjes al vanaf 26.-

Smyrna kleedjes en tafelkleden Zuiver Wol

Kleinmeubelen, mimisets, ladenkastjes, lectuurbakken enz.

Kasten met 2 schuifdeuren eiken kleurig, als pakket mede te
nemen 224.

grenen kleurig 209.-

Boekenvakkenkasten eiken kleurig 99.-
grenen kleurig 89.-

Wordt eventueel ook bezorgd en opgebouwd tegen geringe
vergoeding.

Schitterende sierkussens

al vanaf 6.95

al vanaf 11.95

Bonbons
Kop en schutels

e.v.a. kleine kadootjes !

Franse
Pate's

en vele andere delicatessen!

KOM VOOR MOEDER KIJKEN IN

f 12,50
f 12,90
f 9,95
f 13,25
f 17,90
f 12,95
f 5,75

P.S. Laat U ons even weten, wanneer U een groot meubelstuk gaat
aanschaffen.
U wordt gehaald en thuisgebracht.
Wij staan graag voor u gereed met zo'n 2000 m2 toonzaal.

Stigters Complete Woninginrichting
J. W. van Puttestraat 6.,.8, - Tel. 01836-1501 - Ameide
maandag en dinsdag n.m. gesloten - Vrijdag koopavond.

Koestraat 101 - Tel. 01823-2450 - Schoonhoven.
Maandag gesloten.
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~ Een nieuwe lente met VOORKEURBOEK. ~

~ Dank zij een pracht Omnibus van niemand ~
~ minder dan Rie van Rossum, die reeds vele ....
/i;\ beroemde boeken op haar naam heeft ~

"" staan. IJ
~ Tot 30 juni 1979: ~

~ Rie van Rossum ~

~ ELKE VROUW HEEFT HAAR GEHEIM ~

~ Omnibus van: Keer terug mijn, dochter, en ~
~ Gepaarde schelpen. Gebonden 436 biz. ~

~ Normale prijs f 29,90 ~

~ NU slechts f 17,50 g
~ Uw voordeel f 12,40 ~

~ ~
~. Dam 6 - 01836-1229 ~

~. ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TUINGEREEDSCHAP
voor de creatieve moeder

SPECIALE AANBIEDINGEN:

Natuurlijk koopt u dat in
•.'1 IJZERWINKELTJE"

Spade van f~ voor
Snoeischaar van f )-7,'59 voor
Schoffel van f~ voor
Hark van f~ voor
Grasschaar van f~§P voor
Planlenschaal van fX- voor
Heksenkelel van f )t9O'voor
Zwenkgazonsproeier _..£

van f 'p:s,50 voor f 17,90

* TUINVAZEN* TUINKABOUTERS* BUITENTHERMOMETERS
en nog veel meer voor moeder!

Speciaal voor Moederdag kochlen wi; in :

BROCHES in aile kleuren
KETTINGEN en 60RKNOPPEN,
kortom een grote kollektie. mode
accessoires ! !



Tel. 01836 -1353

Oat mag iedereen best weten ! !

TAARTEN
en

VOOR MOEDERDAG

BAKKEN WIJ HEERLlJKE

GEBAKJES

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

J. van Delsen
Fransestraat 1
Ameide

I 295,
I 250,
I 195,

I 50'0
I 150,
I 25,
I 85,
I 395,
I 65,
I 75,-

koppel
koppel
koppel
koppel
koppel
koppel
koppel
koppel
koppel
koppel

Japanse Nachtegalen
NU SLECHTS I 35,-

MEERKERK

DIERE NB0UTI QUE ~~C~;~~~TO~837-~871
Het adres voor uw dierenvoeders, vogelzaden
en hengelsportartikelen.

Australische Parkieten Veel kleur parkieten
Pennant Rosella
Bleekkop Rosella
Pracht Rosella
Stanley Rosella
Grijze valk
Witte Valk
Princess of Wales

Bij aankoop van een Roodkopkakariki

VOGELKOOI Geelkopkakariki

krijgt U op vertoon van deze advertentie
1 KANARIE of 2 PARKIETEN voor de
HALVE PRIJS

Bestellingen worden uitsluitend op zaterdag
bezorgd.

STREEFKERK TEXTIEL
Fransestraat 7 - Ameide - Tel. 01836-1212.

VAKMAN"

IN ORDE TE HEBBEN ....

Maar het kan nu nog snel geregeld
worden, als u direkt naar

Zouwendijk 26
Meerkerk
Telefoon 01837 -1405

"DE VAKMAN"
gaat

OM UW

ZONWERING

't Is

DOE HEY ZELF

P.S~ Nu ook

aile schermen
met electrische bediening
en dat kost maar

HOOGTIJD

f 85.00 extra

"DE

-.-65
pijkerbroeken

Nag steeds de beste.
Oat zie je aan het rode lipje.

f':::~(,it~~.:--~·!;' .
. , Voor

Moederdaggeschenken

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

uw Uurwerken en Sieraden.

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

;·:·:·.~:;~~5f~~!. ~f .
. ,



Fransestraat 12 - TeL 01836-1754 - Ameide

Jonge Henkes J3;96voor 12,95

Vieux Hoppe ~voor 12,95

Bessenjenever Bois J.:1-;OO voor 9,90

Citroenbrandewijn Hooghoudt
)J-;OO voor 9,95

Red Hackle Wisky J3;96voor 12,95

Cognac Joseph Guy ~voor 18,50

Bonito Sherry ~voor 4,95

Kratz Advokaat ~voor 4,95

Cidre Carte d'Or ~voor 2,75

Rose d'Anjou 3 flessen 10,-

Cotes du Rousillon A.C. 3,95

Chateau Jean Faux Borc.;leaux Sup,1977 6,95

Chateau Ricaud, Cotes de Blaye 1976 7,95

voor

moeder
van

Natuurlijk
een fijne

taart

Bakkerij

Pellikaan
J. W. van Puttenstraat 31

Ameide
Tel. 01836-1379

VOOR
ALGEHELE
VOETVERZORGING

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5

Tel. 01836 -1595

Ameide

SCHOONHEIDS
SALON

J. Lauret· Bastinck
Lekdijk 42
Ameide
Tel. 01836 -1937

Gratis huldanalyse

Manicure

Llchaams-
behandellngen

Kuur behandelingen met
modeme apparatuur.

Abonnementen !

krat 7,95
krat 12,50

./tjf'ortuin'"

SLIJTERIJ

KEtLER PILS
HEINEKEN PILS

vanf~

n~f 825,-

vanf~

voor f 499,-

Aandrijying d.m.v. ket
ting-overbrenging.
Grasvangzakleverbaan

TB 500 de m~est beproefde
en geteste zelfrijdende mo
tormaaier in Scandinavie.
Briggs.& Stratton 4 pk
(2.9 kW) 4-takt motor.

De Dino, een ongekompli
ceerde en altijd bedrijfsklare
motormaaier met een
3 1/2 pk (2.6 kW) Briggs
& Stratton 4-takt motor.
Door-Iopende wielassen.
5 maaihoogten.
Grasvangzakleverbaa~

Bazeldijk 19 - tel. 01837-1810 - Meerkerk
c. 'I Lam

lIusqvarna's
populaire motormaaier
voor een populaire prijs.

Tuinartikelendepot

Tuinvreugd
TELEFQON 01837 - 1888

Zaterdag 12 mei
starten wij weer met de verkoop van eenjarige tuin

planten, zoals Afrikanen, Salvia's, Petunia's, Agratum,

Geranium's, Bolbegonia's, kortom teveel om op te

noemen.

Ook hebben wij voor U aile Groenten- en Bloemzaden

Vele soorten mest.

Voor uw tuin, Potgrond, Koemest, Tuinturf, TUrfmolm,
Compost.

Plastic Bloembakken en Schalen, Regentonnen,
Schqorhekjes en hardhouten en plastic Banken.
Roodstenen- en Keulse Potten.

Komt U zelf eens kijken het kost U niets !

I Yathzee I
8 - 80 jaar

Wanneer U eenmaal Yathz~ begint te'spelen,
weet U niet meer van ophouden

U bent dus
gewaarschuwd!
Er komt geluk bij te pas, maar ook slimheid
door de score van de worpen met een
vooruitziende blik te noteren

f 17,70
Yathzee blokken weer volop in
voorraad.

A.KEPPEL
BAZELDIJK 63 MEERKERK

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6 - TEL, 01836-1229



AVVA:
Dubbel Kampioenschap:

AVVA heeft in het afgelopen seizoen 2
kampioenen begroet nJ. Heren I en Dames 1.
Afgelopen 7 April was het danzover voor
Heren I met 1punt achterstand op S.N.A.. moest
de laatste wedstrijd de beslissing brengen. In
het volle Spant waar de spanning te s:ilijden
was traden: de 2 ploegen aan. Na de eerste set
met 15-5 gewonnen te hebben begon de 2e set
SNA deed er een schepje boven op omdat zij
aan een punt genoeg hadden om kampioen te
worden, toch pakte AVVA zeer geconcentreerd

de 2e set en toen onder aanmoediging van het
enthousiaste publiek pakte AVVA de 3e set.
Eindelijk gelukt na 2 jaren de boot gemist te
hebben is het kampioenschap binnen. Van deze
plaats af willen wij aIle supporters heel
hartelijk bedanken die ons het afgelopen sei
zoen gesteund hebben.
Maandag 23 april speelde de Dames I hun
kampioenswedstrijden. Na een zenuw:l.chtige
start haalden. de Dames een regelmatige over
winning op Meteoor. Wat betekende dat zij
kampioen wa.ren geworden. We wensen
AVVA's Heten en Dames het beste toe voor het
nieuwe seizoen.

Bovenste rij van links naar rechts: Bert de Blank, Ad v.d. Voorn, Cor Kromdijk, Teus
Verboom, Arie den Hartog en coach Cor v.d. Hout.
Onderste rij van links naar rechts: Harm Grethe, Gerrit de Kruyk. Peter Kruyt en Bert
Middelkoop.

Bovenste rij van links naar rechts: Marjan de Muynck, coach Ab Rijksen,
Lydav.d. Broek, Thea Pek, Janny q,e B.lank en Cor v.d. Hout.
Onderste. rij van links naar rechts: Truus Roodho7'st, Anja van Oort,
Marijke Rijksen en Els Abelskamp.
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.~ KINDERSPAARPLAN !
~ §
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~ een nieuwe spaarvorm van de Rabobank §
§ Q

§ voor kinderen van 0 tim 10 jaar §

i I
I 6% rente I
i f 250,- per jaar vrij opnemen I
~ II rnIDIDm[bml~ [LE!J I
= _&
i

a Rabobank :::~~ERK I. HOORNAAR ii GROOT·AMMERS i
i =_ a
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••
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249

I

tier IUIIII
••

ZIIII \'tter
ell~e I.tter\'t.t.r

LEXMOND

..~ =:~~:r~Uh~we~
I Professionele zonneschermen worden van staal gemaakt. Omdat I Moederdaggeschenken
• staal sterker is en langer meegaat. Zeker het staal dat Degalux :.
;.:' voor z'n zonneschermen gebruikt. Dat staal wordt eerst Tuinstoel met bijpassen-
• zwaar verzinkt. En of dat niet genoeg is, daarna nog eens van een :
: dU'urzame polyester coating voorzien. Resultaat: zonneschermen I de parasol
:. waar u absoluut geen omkijken naar hebt. Zonneschermen die • T-sh.-rts, Nachtkled-.ngJ jaar in, jaar uit een pretlige sfeer scheppen. •

I Tegen een al even pretlige prijs. I· en natuurlijk de nieuwste

i I(9EGALUXII ~~~:;da panties
: maaktvanschaduwietsmoois I Gero zilmeta • Zilduro• •.: I en Zilvium en nog vele
I : andere cadeaus.

i i StrayerS b.v.
I I· :I:. :

:
1 1• •1 :
· Ij I1 ERKELENS-LANGERAK I
I. VERF - BEHANG - ZONWERING j", VAN DER HAM VEEVOEDER
• BROEKSEWEG 3 - AMEIDE
• • grote waard 42 - noordeloos
: : tel.: 01838-1235: . .
I 1

Nuf19,50
Na 2 juni f34,50.

HONDERDJAAR GELEDEN HEET'T.
EN HET IS EENJEUGDBOEK.

Schitterend geillustreerd met meer dan
90 tekeningen,foto's en dokumenten.

Hoe het werkelijke leven was rond 1870.

BoekvandeMaand

* SCHOENEN

..*< UJXE.··. en

<"'UISft()UDELlJKE ARTIKELEN

Voor

Moederdaggeschenken

Fa.H.Verhoef
g .C CREZEE a.v.Bij!

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (011\36)/229
Benedendamsestraat 5 - Tel. 01836-1251 - Ameide



Slijterij
"Achter de halte"

heropend.
Na een kort welkom door de heer Domburg,
welke sprak namens de heer en mevrouw
Jakobs, 'Opende op voortreffelijke en vlotte
wijze burgem.eester den Breejen van Meer
kerk de nipuwe slijterij. Burgemeester den
Breejen zei o.a. "het is met veel plezier dat ik
deze slijt~rijinag openen - doch fiiet alle.en
voor Uzelf moet het fijn zijn - nu naast Uw
goedlopend Cafelaria ook deze mooie slijterij te
gaan runnen - maar zeker ook voor de O.V.M.
een fijne gedachte omdat U durft te inves
teren. Daarvoor heeft ons College veel respect.
De, basis voor deze slijterij is gelegd door de

familie Boom - U heeft door deze slijterij te
verplaatsen achter-Uw_ Cafetaria nu een
nieuwe basis gelegd.
Ik hoop, dat mede door Uw beider inzet, ons
aller wens, een klein winkelcentrum nog eens
ge-realiseerd zal worden.
Goede wijn behoeft geen krans. Ik hoop, dat
Uw ondernemerszin een positief resultaat zal
behalen, want om ondernemer te zij n is in deze
tijd moed en durf nodig.
Namens hetGemeentebestuur veel succes",
aIdus besloot de burgemeester zijn speech.
Hierna ontkurkte burgemeester den Breejen
met vaste hand een fles Champagne en bracht
een toast uit op het welslagen van slijterij
"Achter de Halte".
Hierna j{regen familie en bekenden gele
genheid Sijja en Teus Jakobs geluk te wensen
met hun nieuwe rijk gesorteerde Slijterij.

"Unie"
geeft concert

Zaterdag 19 mei geeft "Unie" een concert. Zij
zal dan een uitvoering gevenvan de con
courswerken waarmee "Unie" op 26 mei a.s. in
Zoetermeer aan een nationaal muziekconcours
deelneemt.
Het verplichte werk is Scenes de Ballet van
Oscar van Hemel en het keuzewerk Othello
van Rimmer - Flink. Dit concours staat onder
auspicien van de A.N.V.M. en volgens het
reglement van de S.O.N.M.O. "Unie speelt
daar voor het eerst in de hoogste afdeling sinds
zij in 1976 is gepromoveerd. U mag weI voor ons
duimen! Traditie getrouw is er na de pauze in
het programma een andere vereniging en dit
keer is dat de muziekvereniging "E\Ifonia" uit
Meerkerk. Dichtbij huis en zeer bekend. Komt
U ook luisteren op 19 mei 's avondsom 8 uur in
"Het Spant"? 2 muziekcorpsen in een geza
menlijk programma en dan nog vrij entree
ook!

Eind Resultaat
Jeugd Toernooi

van Tafeltennisvereniging
"De Lekpongers"

Ie + 2e klas
1. Erik Mulkhuysen
2. Annet van Middelkoop
3. Cora van Gelderen

3e + 4e klas
1. Bert Willemse
2. Elina Weeda
3. Willem van 't Hull

5e +.6e klas
1. Bert de Kruyk
2. Freddy Schakel
3. Ernst Bouter.

Hetbestuur kijkt met plezier op dit jeugd
toernooi terug. Erg geslaagd.

Ook voor heerlijke CAKE en DOZEN BONBONS
Ook telefonische bestellen onder nummer 01836-1456

heerlljke TAART

U haalt hem bij De Bakker op de hoek

MOEDERDAG . TAARTENDAG
geef moeder nu eens een

Ons programma hand- en motormaaiers
is weer belangrijk uitgebreid

De belangrijkste merken zijn:

Husqvarna U weet wei, uit Zweden.

Concord met aluminium maaikast.
Door Husqvarna op de Nederlandse markt gebracht.

Qualcast elektromaaiers enz.

Wij hebben voortdurend,25 tot 30 modellen in voorraad.

Nu ook de unieke:

Husqvarna park 2000 zitmaaier
met de maaibalk vooraan gemonteerd.

Komt U eens vrijblijvend langs bij:

c. 'I Lam
Bazeldijk 19,
Meerkerk
Tel. 01837-1810.

SB 50 Variospeed.
Zelfde uitvoering als de
SB 50 'I\vinjet echter te
yens voorzien van een
variator met 12 versnel
lingsstanden. Deze maai
er is speciaal ontworpen

voor het goed onder
houden gazon.
Voor beide modellen
is er een extra grote
grasvangzakleve~

baar.

De SB 50
maaiers zijn

uitgerust
met een
slipkop

peling
voor

<F. extra
beveiliging.



EEl

c. 'tLam
Bazeldijk 19 - Meerkerk - 01831'-1810

vraagt wegens uitbreiding van haar
werkzaam heden:

Voegers
voor Nieuwbouw en Renovatiewerk, ook
knip/schaduwwerk.

Belangstellenden verzoeken wij een afspraak
te maken met de heer C. Bot, tel. 01837-1334.

drooglengte van voor

40m ~- 99,50

50 m ~ 109,50

60 m ~ 119,50

Er is reeds een molen met 50 meter
draad voor f 60,-

met patel')t, Draaimechanisme in de
kop

Burg. Sioblaan 32A - Meerkerk - tel. 01837-1334-

DROOGMOLENS

VOEGERSBEDRIJF

GEBR. BOT B.V. i.G.

KEUKENTRAPPEN
TOMADO, met ± 25% KORTING ! !

Bij

Moederdag
geschenken in goud
en zilver o.a.

hangers,
colliers,
armbanden
en
ringen

Uurwerken
en horloges

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

Uw ~ Bovag Auto-riteit

waarborgt zorgeloos autorijden want•••
bij aankoop -van 2 Michelin banden ontvangt U naast
de gebruikelijke korting een gratis wegenkaart

Uit de volgende wegenkaarten kan een keus gemaakt worden:

• Spanje (no. 990)
• Italie (no. 988)
• Frankrijk (no. 989)
• Groot Brittannie / lerland (no. 986)
• Belgie / Luxemburg (no. 409)
• Zwitserland (no. 427)
• Benelux / Duitsland / Oostenrijk (no. 987)
• Nederland (no. 408)
• Joegoslavie (no. 991)

(De winkelprijzen varieren van
f 7,50 tot f 8,50.)

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE - TEL. 01836-1402


