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Wordt grati$ verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en' Nieuwland

ZATERDAG 2 JUNI FINALE
WEGWIJZERBOKAAL

OP SPORTTERREINEN TE MEERKERK.

MEERKERK - Op maandag 4 juni (Tweede
Pinksterdag) zal de bekende en populaire
radio- en televisieverslaggever Theo Koomen
de nationale autocross in Meerkerk van
commentaar voorzien. De cross begint 's
middags om half twee op het terrein aan de
Parallelweg (langs de rijksweg 27 Vianen 
Gorcum) en is om ongeveer half zes afgelopen.
Aan de cross wordt deelgenomen door de
AZHACO, een organisatie die grote ervaring
heeft bij het organiseren en rijden van
autocrosses.
Er is ook een zogenaamde "amateurklasse"
waarin minder ervaren rijders in aktie zullen
komen. Voor hen is de inzet het kampioen
schap van de Alblasserwaard en Vijfheeren
landen. De VW-kevers rijden in deze cross in
een aparte groep. Er worden in Meerkerk elk
jaar door het bedrijfsleven "vette premies "
voor de rijders beschikbaar gesteld.

WijnJ!!,_oefavond 8 juni
Slijteri] - -Wijnhandel 't Fortuin

Mevr. A. Plieger-de Kruyk is er ingeslaagd zeer
mooie oude wijnen in te kopen.
Evenals voorgaande keren kunt U deze wijnen
8 juni na 21.00 uur proeven en weer voorlich
ting ontvangen.
Het zal zeker weer een interessante avond
worden.

Autocross
Meerkerk

voor zich - doch hettYl?eert weI de sfeer.
Dat Meerkerk zal trachten een. even mooie
verlichting te realiseren als Ameide geloven
wij zeker, want daar heeft de Meerkerker het
steeds over. Voldoende ideeen heeft men vorig
jaarin Ameide kunnen opdoen.
En dat de Ameidenaar zal komen kijken is ook
zeker, want daar weten ze nu al dat ze geen tol
behoeven te betalen.
Meerkerk veel succes !

Daarna ook eens naar de werkers in de
Gorinchemse straat. We hadden gehoord dat
men al bijna klaar was met het maken van de
bogen en zuilen voor deze 435 meter lange
straat. Een goed idee lijkt ons dat men in deze
straat de zuilen van 3 verschillende motieven
heeft voorzien, dit Lv.m. de diverse bochten en
breedten van deze straat. 60 zuilen met circa
4.000 lampen zullen branden.

Ook hier zagen we een prachtige verlichting.
Dat er tussen deze 2 straten rivaliteit bestaat
Lv.m. de naderende feestverlichting geloven
wij weI. De jury zal het niet gemakkelijk
krijgen.
Fijn - dat iedereen mee werkt om dit feest te
doen slagen van 31 augustus tim 8 september.
Wat een enthousiasme en saamhorigheid en
dan te vernemen, dat er nu al 10 praalwagens
opgegeven zijn voor de optocht op 1september.
Dat er nog meer zich op moeten geven spreekt

Tolstraat waren druk bezig de zuilen en bogen
voor de circa 170 meter lange Tolstraat klaar te
maken. Ruim 6 maanden zijn 30 man drie avon
den per'week al bezig.
Men verklapte ons dat tussen de prachtige
zuilen overspanningen aangebracht zullen
worden en circa 3.000 lampen zullen branden.
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1 - 1
1 - 3

2 - 2
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2 - 3
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Ameide I - Noordeloos I
V.V.A.C. 1- H.S.S.C. '61 I

Lekvogels I - Arkel I
Meerkerk I - SteDoCo I

Arkel I - Ameide I
H.S.S.C. I - Meerkerk I

Noordeloos I - Lekvogels I
V.V.A.C. 1- SteDoCo I

23 mei

21 mei

14 mei

17 mei

\;c:<, /'.. _. "~':-_PONDERDAG31 MEl.
19.00 uur Noordeloos I - Arkel I
19.00 uur Lekvogels I - Ameide I
19.00 uur Meerkerk I - V.V.A.C. I

UITSLAGEN
WEGWIJZERBOKAAL

De sponsors voor de Wegw'ijzer-bokaal zijn:
Hakkesteegt Auto's - Caravanbouw v.d. Hagen
- Timmerfabriek van Es - Garage ".ran Tuyl 
Evenem·entenverzorging W. Bovenkerk -

\,f;;;;~o;ffia..briek A. Kruyt B.V. - Aannemersbedrijf
"");~uudenbergB.V. - N. Pek en Zn. - Garage Eim

de Groot B.V. - Assurantie- en Adviesburo den
Hartog B.V. - Electro Technisch Burt> J.
Verhoeven - Assurantiekantoor de Kruyk B.V:
- Crezee Ameide B.V. en Van Eck Carrosserie
fabriek Lexmond - Dongen.

Meerkerk raakt reeds in de ban
van de naderende feestweek.

Aanvang 13.00 uur.
AIle sponsors hartelijk dank namens aIle
deelneru.e.o& we.tbalclubs.

Toen we hoorden dat de voorzitter van de
Wilhelminavereniging, de heer M. Hakke
steegt met vakantie was, dachten we nu zullen
we eens snel een kijkje gaan nemen in de
Tolstraat, want de grote promotor en stimula
tor is weg en zullen de werkzaamheden nu stil
liggen ?
Niets is minder waar !
Een stel enthousiaste dames en heren .uit de

UITSLAGEN VOORWEDSTRIJDEN
WEGWIJZERBOKAAL

V.V.A.C. A2 - SteDoCo A2 0 - 1
SteDoCo A2 - Peursum A2 2 - 2
Meerkerk A2 - V.V.A.C. A2 0 - 0
Peursum A2 - V.V.A.C. A2 6 - 1
SteDoCo A2 - Meerkerk A2 1 - 0



ERKELENS-LANGERAK
VERF - BEHANG - ZONWERING

BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

"JEZUS LEEFT EN WIJ
MET HEM"

Tevens leveren wij aile typen WINDVASTE Schermen, Jalouzleen,
Rolgordljnen, l;Iorren, Hordeuren, Markiezen.!* WIJ GAAN MET VAKANTIE VAN 22 JUNI T.M. 7 JULI

Aanbieding Degalux Zonneschermen
3 JAAR GARANTIE, UITVAL 90 CM, ORANJE DOEK

250 em breed. f 240,-

275 em breed . f 260,-

300 em breed . f 280,-

325 em breed . f 300,-

Knikarm Zonneschermen
Ideaal voor doorloophoogte zonder storende armen, met
sehulprand, wit afgebiesd en montage, v.b. 500 em uitval

200 em f 1053.-

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.
Fa. van der Hagen-Postbus 40

4230 BA Meerkerk - tel. 01837-2044* Aile kans dat U deze woorden op Hemelvaartsdag zag

wapperen aehter een vliegtuigje

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

Praatte U er over met elkaar - met uw buren of met een kerklid

uit uw omgeving?

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

U kunt ook bellen: 1793 (01838)

Namens 14 kerken uit de Vijfheerenlanden en de
Alblasserwaard.

Firma J. van Zessen
Handel en Transport van Zand en Grinl
Telefoon 01837 -1226 - MEERKERK

Wij leveren U

TUINGROND
SLAKKEN voor erfverharding enz.

DAMESKAPSA'1~ON

04J ':Dyk6tra
IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
VAN 8 JUNI T.M. 25 JUNI

Telefoon 01843 -1368Hoofdstraat 47
NIEUWPOORT
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I * FRANSE ·KAAS 150 gram ., I
= * SALADES PATE a
; 198 i
= -
§ * PATE'S §
~ ;
i=_ * SAUZEN 150 gram. =_==

HONGAARSEI: :~~N CHAMPIGNONSALAOE 198 I
I Alles voor een IIjn Pinkster-week-end I
- =I Party Shop I
= G d B d GORINCHEMSESTRAAT 10 -
~ er a ran S MEERKERK ~
i . I
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en genieten van een Culinair Koud Buffet met onze beken
de kwaliteiten van gerookte zalm, paling, haring, cocktails.,
salades etc.

------ -- -
:JI::JI::JI::JI::JI: :JI:

met trio Cees de NijsDANSEN

Restaurant "Brughuis", Meerkerk
Reserveren dringend gewenst Telefoon 01837-1319

Zalerdag 9 juni
van 8-1 uur

Een avondje luilekkerland in

AMEIDE - MEERKERK:
ONBESLIST

Zaterdag 12 mei was het weer zo ver, want de
onvervalste streekderby tussen Ameide en
Meerkerk moest gevoetbald worden op de
Koekoekswaard te Tienhoven. Het veld werd
omzoomd door omstreeks 1000 toeschouwers.
Deze keer was het extra spannend, daar het
kampioenschap in 4D op het spel stond. Ameide
startte met de wetenschap dat een overwin
ning behaald moest worden, daar het een punt
achterstand op Meerkerk had met nog twee
wedstrijden te verspelen.

:rf~\!~eerkerk startte verdedigend met John v.d.
\,:~;deuvel als hangende linksbuiten, terwijl

Ameide meteen de aanval zocht. Echt gevaar
lijk werd het echter zelden voor het Meerkerk
doel, waar Piet Vink en Sjaak van Rooijen het
potdicht hielden. Toch kreeg Ameide halver
wege de eerste helft een grote kans; nadat een
hoekschop genomen was vergat Nico Vuurens
met zijn verdediging mee uit te lopen,
waardoor Ameide voorwaartsen Cees Rietveld
en Ton de Kruyk vrij voor doelman Burggraaf
kwamen te staan, door te lang aarzelen miste
de eerste echter. De beide verdedigingen
hadden het verder onder controle, hoewel er in
totaal drie keer om een strafschop ge
schreeuwd werd: Ameide spits Niek Stigter
werd tweemaal hard aangevaIlen, terwijl
Gerrit Molenaar het leder met de arm
beroerde.
De goed leidende scheidsrechter wuifde dit
echter laconiek weg.
De tweede helft stortte Ameide zich meteen op
de aanval, wat tot enkele hachelijke momenten
voor het Meerkerkse doel eindigde, scorings
kansen kwamen er niet uit voort.
Dit offensief luwde nadat Piet Vink een grove
overtreding maakte jegens Ameidens uitblin
ker Jan Tukker, die aIleen de verdediging

trachtte te omzeilen. Het kwam Piet Vink op
een officiele waarschuwing te staan.
De tegenstoten van Meerkerk waren ook niet
van gevaar ontbloot; Jan Tukker moest een
kopbal van Meerkerk spits van de doellijn
halen.
Het laatste kwartier gooide Ameide alles op de
aanval; middenvelder Ton de Kruyk werd
gewisseld voor aanvaller Jan Westerhout en
verdediger Gerrit Molenaar werd naar voren
gedirigeerd. Bij Meerkerk werd spits Arie
Vonk ingewisseld voor Dick Kooijman.

Het mocht niet baten, Meerkerk hield het doel
schoon en verliet juichend het veld, nadat de
zwaarbevochten gelijkspel binnengehaald
was.
De laatste wedstrijd moest nu de beslissing
brengen. Meerkerk won deze wedstrijd met 2
1 van het Dalemse G.J.S. en behaalde hiermee
de titel.
Vanaf deze plaats feliciteren wij Meerkerk met
het behaalde kampioenschap en wensen ze
veel succes toe in de derde klas.
Voor Ameide blijft er niets anders over, dan
het 't volgend jaar maar weer te proberen.

Wordtlid van Gymnastiekver.
OLYMPUS!

U weet toch allemaal hoe belangrijk het is om
in beweging te zijn ?
Ook voor Uw kinderen is het van belang om aan
sport te doen. Daarom is het gewenst dat er een
keuze gedaan kan worden uit verschillende
sporten, zodat ieder kan doen wat hem/haar
het meeste aanspreekt.
We hebben dringend leden nodig, zowel
jeugdleden (vanaf 4 jaar) als meisjes en
vrouwen vanaf 16 jaar en ouder.
Help mee aan het voortbestaan van de
gymnastiekvereniging in Uw omgeving !
Kom eens kijken tijdens de lesuren in Het
Spant op woensdag middag (14.00 - 16.00 uur),
donderdagavond (vanaf 18.30 uur) of vrijdag
avond (18.00 - 20.00 uur).
Voor inlichtingen:

Mevr. J. van Laar,
Liesveldweg 10, tel 1617

AVONDVIERDAAGSE.
Doe mee met de avondvierdaagse op 12-13~14

en 15 juni a.s.!
De eerste 3 avonden wordt er in Ameide en
omgeving gelopen, de laatste avond in Streef
kerk.
De kosten bedragen slechts f 3.- (uitgezonderd
het eventuele vervoer naar Streefkerk).
U kunt zich opgeven bij:

Mevr. L. Kinds, Broekseweg 61, tel 2007
Mevr. T. den Ouden, Kweldam 4, tel 2142

Opgave voor 1 juni a.s.! Deze avondvierdaagse
wordt georganiseerd door Gymnastiekver
eniging Olympus.
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. •, De Kruythoeve, de fraai gerestaureerde

, .I voor gezelschappen op afspraak (fami-

i 'Iiedsgen, bruiloften, bedrijfsbijeenkom-

sten, recepties enz. enz.)

Op korte termijn zoeken wij een

partime medewerkster
die zich bezig houdt met zaken als
uitgifte consumpties, controles en
hulp bij recepties.

Gedacht wordt aan een persoon, die
er zelf van overtuigd is dat zij vrien
delijk, beschaafd en betrouwbaar is.
Aan het idee dienstbaarheid wordt
grote waarde gehecht.

Nadere inlichtingen kunt U krijgen bij

A. KRUYl DEJONG
VIANEN

OOk mensen die hier voor opgeleid willen worden,
komen in aanmerking.

Wij kunnen u bieden: goed loon, reiskostenvergoeding,
gratis werkkleding etc.

Plaal/Bankwerkers
Carrosseriebouwers
BankwerkersIMonleurs

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

HOGELANDSEWEG 80 - VIANEN
Telefoon 03473-3544

De Jong's
Machinelabriek B.V.

De Jona's
Machinelabriek B.V.

TienhovenKerkweg 14
Telefoon 01836-1361

MAGAZldNBEDIENDE

Gebr. van Tuyl

'79
1979

1978

1978

1978

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1976

GARAGE:
Zouwendijk 125 - Telefoon 01837 -1412

SHOWROOM:
Tolstraat 19 Telefoon 01837 -1682

MEERKERK

GARAGE

TE KOOP
1 BMW 323 I, nieuw
1 OPEL KADETT SPECIAAL

1 PEUGEOT 305 SR

1 PEUGEOT 304 SLS

1 DYANA 6

1 MERCEDES 300 0

1 OPEL ASCONA 16 N

1 VW SPRINTER

1 VW GOLF 0, 4-deurs

2 FORD FI!STA

1 FIAT 127 SPECIAAL

1 FORD ESCORT 1100

1 OPEL KADETT 12 S, automaat

1 TOYOTA COROLLA 30 Sportwagen

1 RENAULT 6 TL

Voor sotlicitaties of nader informatie kunt u zich
wenden tot onze hear Guis op kantoor Ameide.

TAAKOMSCHRIJVING:
- Het in teamverband ontvangen, lassen, opslaan in

de magazijnen. laden, inpakken en verzenden van
de goederen.

- Enig administratlef werk met betrekking tot het
magazijnbonnen-systeem.

GEBODEN WORDT:
- Een aantrekkelijke. vrij zelfstandige funktie in

teamverband.
- Een goad safaris met goecle secundaire

arbeidsvoorwaarden.

C.N., een snel groeiend en dynamisch bedrijf, dat is
gespecialiseerd in de verwerking van bitumineuze
dakbedekkingsmaterialen zoekt voor het
hoofdkantoor in Ameide een

Industrieweg 7
4233 GA Ameide
Tel. 01836-1741

Bellweg 15
2627 AW Delft
Tel. 015-560232

Heesweg 16
8102 HJ Raalte
Tel. 05720-4133

CONSOliDATED NIOERlAHD

Vaar al uw handels- en familiedrukwerk 8CREZEE B.Y.

Dam 6. Ameide, Tel. 01836-1229-1779



SORRY, MAAR IK BAALDE.
Hobbyklub

te Ameide bakte ze bruin en timmerde aan de
weg.

Ik was het zat, ik was het zo verschrikkelijk zat. Daarom stond er ook niets van mij
in de vorige Wegwijzer. Ik weet niet of U dat ook weI eens hebt, maar mij overvalt
het soms, ik kan er dan gewoon niet meer tegenop~

Ik kan niet meer tegen aIle ellende in de wereld en niet meer tegen aIle
oneerlijkheid waar onschuldigen het slachtoffer van worden. Al die oorlogen in
allerlei soms verre landen, dichterbij gebracht door technisch perfecte
publiciteitsmedia zoals de verguisde en onvolprezen televisie die ons helderrood
bloed laat zien vloeien op nog geen twee meter afstand ook al vond de aanslag plaats
op tweeduizend kilometer.
De wereld mag dan vaak klein genoemd worden, er gebeurt veel meer dan vroeger
omdat we alles veel sneller weten. Ais dan ook hetverleden weer eens heel dichtbij
gabracht wordt, wat goed is omdat we dan weer eens zien hoe gevaarlijk haat is.
Haat, agressie en fanatisme; de basis voor de Holocaust uit de tweede Wereld
Oorlog en naar ik vrees zeker te weten ook van wat elders in de wereld op vele
plaatsen nu gebeurt en morgen weer gebeuren kan.
In een periode dat deze zaken zo sterk op me af komen wil ik geen nieuws meer zien
of horen en geen kranten meer Iezen. Ik heb dan de neiging om in huis te blijven en
de gordijnen dicht te trekken.
Daardoor wordt de wereldsituatie niet beter, maar ik denk dat iedereen weI eens
verzadigd is van aIle ellende, zodanig dat er niets bij kan. Ik reageer me af door me
terug te trekken.
Toch geloof ik dat je ondanks alles moet proberen de positieve dingen te blijven
zien, dat je levensblijheid moet kunnen opbrengen.
Ik geloof zeUs dat je verplicht bent voor je gezin een eilandje van rust en geluk te
scheppen. Er moet toch een basis zijn voor kinderen om evenwichtige volwassenen
te kunnen worden ?
Ideaal zou het zijn als ik een evenwicht kon vinden tussen mijn betrokkenheid met
de wereld en de noodzakelijkheid van een privegeluk.
Tegen de tijd dat ik zover ben heb ik misschien weI niets meer te vertellen omdat
mijn leven dan zo gladjes verloopt dat je het saai zou kunnen noemen. En dat is toch
ook niet precies wat ik zoek want nu ik weer wat meer om me heen kijk heeft het
leven ook zijn zonnige kanten.
Het is eigenlijk best spannend !!

Vrijwillige Brandweerwedstrijden
te Meerkerk groot succes.

Zaterdag 12 mei gonsde het van bedrijvigheid
in Meerkerk. Op het eerste gezicht zou je
denken half Meerkerk staat in brand. Gelukkig

fr~wasdit niet het geval- maar wel dat deze dag 32
!~brandweercorpsen uit de verre omtrek deel

namen.
Commandant P. de Jong en zijn mannen
hadden samen met de wedstrij dleiding en de
jury alles perfect georganiseerd.

Margriet Vansluis.

A.V.V.A. kampioen.
Een terecht trotse A.V.V.A.-voorzitter v.d.
Grijn neemt de gelukwensen van het gemeen
tebestuur van Ameide en Tienhoven in
ontvangst.
Zoals op de foto te zien, kwam burgemeester C.
Bakker niet met lege handen aan.
A.V.V.A. bestuur en leden proficiat en ga door
met jullie aktiviteiten waardoor jullie ons aller
waardering verdienen.

In de afgelopen paasvakantie organiseerde de
hobbyklub voor de jeugd twe middagen, een
"timmermiddag" en een "bakmiddag".
Op dinsdagmiddag was er een hoeveelheid
hout en gereeschap beschikbaar waarmee naar
hartelust kon worden geknutseld.
Op donderdagmiddag kwamen de smikkelaars
aan hun trekken, van de gelegenheid zelf
poffertjes, pannekoe~enen koekjes te bakken
werd rijkelijk gebruik gemaakt.
Dat deze vakantieaktiviteit bij de jeugd wel
bijzonder in de smaak viel bleek uit het grote
aantal deelnemers.
Gezien de fijne sfeer waarin iedereen bezig
was, en mede dankzij het prachtige weer
kunnen we dan ook spreken van goed geslaagde
middagen.

Bejaardenreis Meerkerk.
Ret comite bejaardenreis Meerkerk wil U nog
op het volgende attenderen.
In de week van 14 tim 20 mei j.l. zijn onze
helpsters bij U aan de deur geweest, om te
vragen of U wilde deelnemen aan onze reis op
27 juni a.s. Velen hebben zich reeds opgegeven,
erg fijn. Toch missen wij nog enkele bekende
namen op de lijsten, misschien was U niet
thuis, toen men bij U aanbelde.
Denk nu n!et, ik kan dit jaar niet mee.
Maar kom even langs bij Wim de Leeuw,
Prinses Marijkeweg 29, tim 15 juni kunt U zich
nog opgeven.
U weet het, een ieder die 65 jaar is, of het dit
jaar wordt, mag mee.
Tenslotte wil het comite van deze gelegenheid
gebruik maken om een ieder die ons financieel
gesteund heeft, daar voor hartelijk dank te
zeggen.

FIETSEN BIJ V.V.A.C.
Op zaterdag 9 juni a.s. organiseert de voetbal
vereniging V.V.A.C. uit Ottoland een rijwiel
tocht.
Deze tocht, de ,,8 van V.V.A.C." genaamd, voert
U door de mooiste plekjes van de Alblasser
waard en Vijfheerenlanden.
U kunt kiezen uit 2 afstanden, namelijk 50 of 150
km. De start vindt plaats tussen acht en tien
uur vanuit het V.V.A.C. clubhuis nabij "de
Put" te Ottoland.

IDe snelheid is naar eigen keuze, want U kunt
, tot 18.00 uur binnenkomen.

Ret inschrijfgeld bedraagt voor 50 km. 3 gulden
en voor de 150 km. 5 gulden. (Kinderen tim 12
jaar f 1.- minder). Voor iedereen, die de tocht
uitrijdt is er een leuke herinnering.

I
Voor inlichtingen kunt U terecht bij:

B. J. van Wijk tel. 01844-1701
J. Kortleve tel. 01844-1664

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

•••SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN

Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249



SLIJTEAIJ

,,'t jf'ortuin"

Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Ameide

HOOGHOUDT JONGE JENE~~~

v. ~o v. f 12,95

BOLS VIEUX v.~ v. f 12,90

HOOGHOUDT C.B. v.~ v. f 9,95

RED HACKLE WISKY v.~v. f 13,95

BESSENJEN. HOOGHOUDT ~ -t ./

v.~ v. t 9,95

COGNAC JOSEPH GUY v.~ v. f 18,50

SHERRY BONITO v. ~v. f 4,95

KOPKE PORT v. ~v. f 9,45

KRATZ ADVOKAAT v. ~ v. f 4,95

COTES DE ROUSILLON v. 1-95'
6 flessen f 25,00

CHATEAU LAGRANGE 1974
Grand Cru Classe St. Julien (Medoc) 18,25

CHATEAU LA TOUR CARNET 1974
Appellation Haut Medoc 18,50

CHATEAU LEOVILLE POYFERRE 1974
Appellation St. Julien Controlee 20,50

CHATEAU GRAND-PUY-LACOSTE 1973
Paulliac (Medoc) 21,25

CHATEAU DUHART-MILON-ROTHSCHILD '74

Grand Cru Classe 22,50

KELLER BIER per krat 24 fles~en 7,95

HEINEKENS per krat 24 flessen 12,50

Ook in de zomer kunt U terecht bij

TUINCENTRUM C. • P E K
Kortenhoevenseweg 5 Lexmond
Telefoon 03474 - 1573

GRASZODEN
EENJARIGE PLANTEN
BIELZEN - VIJVERS
WATERPLANTEN, enz. enz.

Komt U eens kijken

Geopend aile middagen en de gehele zater
dag

Maak uw DlEPVRIES rendabel

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

Let op
Crezee vakantieprijzen

Nu vlak veer de vakantie extra lage prijzen

AGFA POCKET 2008 NU 141,50

AGFA POCKET 2008 tele NU 174,00

AGFA OPTIMA 335 NU 246,00

AGFA OPTIMA 535 NU 297,00

AGFA OPTIMA 1035 NU 389,00

POLAROID 1000 van 129,00 NU 89,00

FUJICA FLASH met ingebouwde f1itser NU 259,00

Nu ook diverse FILMROLLETJES STERK AFGEPRIJSD

Zie standaard in de winkel

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

FU.JICA
Fllmeam.ra's mel exira
garanlle

De Fuiica P-2 is de gemakkeliikste filmcamera
ter wereld.

ledereen kan ermee filmen: Cassette in de came
ra, kiiken door de zoeker, druk op de knop. De
rest gaat automatisch.

Deze camera kriigt U van ons te leen, U schiet
er een filmpie mee vol; paar dagen laterbekiikt
U het filmpie.

* leder mislukt filmPie (behalve natuurliik door
fouten van de filmer zelf) wordt door ons
vergoed.

1.2 59.-1



* 2 JUU tot en met 21 JULI

naar

Benedendamsestraat 5
Tel. 1251 - AMEJDE

Fa. H. Verhoef

BAKKER VAN DELSEN
* 23 JULI tot en met 11 AUGUSTUS

BAKKER PELLIKAAN
* 13 AUGUSTUS tot en met 15 SEPTEMBER

Wegens vakantie gesloten
DE BAKKER OP DE HOEK

Wij wensen ook u eentijne vakantie!

VOOR

* SCHOENEN* LUXE- en HUISHOUDELlJKE
ARTIKELEN

* SPEELGOED

I

I

Voor Meerkerk e.o.:

Toistraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Dinsdag de gehele dag
gesloten

J. P. KAASSCHIETER
SCHOENREPARATIEBEDRIJF

Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

Lei op!
JULI KOMT RAS NADER!!!

25 jaar
Huls mel de klok

TE MEERKERK

G. J. v. d. VLlES
Gorcumsestraat 6 - Tel. 01837 -1424
MEERKERK

I 7 jnli jaarmarkt te Meerkerk I
~-----------

ZEER GOEDE KWAUTEIT
SET SCHROEVEDRAAIERS

10 stuks NU f 19.95

UNION HERENRIJWIEL
in kleur, compleet f 365.-
GARDENA KOMBISYSTEEM* U koopt een steel en daar

past alles op wat U nodig
hebt!

GRINDHARK GAZONHARK
SCHOFFEl BlADHARK
HAK TUINHARK
GRAS KANTESTEKER enz. enz.

Adviesprijs f 62,50

NU f 56,25
Snoerloze Phlllshave HP 1213
Altijd glad geschoren waar, u ook bent.
Twee verende "SO-Super' scheerhoof
den. Scheert ongeveer vier weken op
vier "penlight"·batterijtjes. Onmisbaar
op reis.

NU f 99.-

KlOKRADIO
MA 36 elektronische klokradio tJ1G-FM
220 V. Groene aflezing. Regelbare dim
mer en weksterkte van radio of zoemer.
Oortelefoon aansluitlng.

- Uniek scheerblad met laagje plaUna

- Ligt goad in de hand

- ElllO knopsbedienlng

- Cassette teverTS wandhouder

ADVIESPRIJS f 154,50 NU f 119,-

MICRON
SCHEER
APPARAAT

AAKSTERVELO 2 - AMEIOE- TEL. 01836-1271

N.PiEK&ZN.

Phillshave 90-Super 12, HP 1132
Scheert sneller, dieper enschoner dank
zij drie verende ,,90-Super" scheerhoof
den met elk 12 mesjes. Inklapbare ton
deuse voor snor en bakkebaarden.

.. Handige aan-uitschakelaar. Los spiraal·
snoer. In luxe cassette.

Adviesprijs f 157,- NU f 142,-

B.-un micron



AIIEIDE: DAM 6 TELEI'DON (01836)1228

1) -OJ CREZEE B.V.

~ -
~CREZEE B.V.

•••••••••••••••••••••••••••••

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836)1228

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.

OCCASION
TWEE 3M
KOPIEERMACHINES

model 51
f 150,-

exel. S.T.W.

Te koop
3 GASKACHELS
ELECTR. FORNUIS

01843 -1370

Wegwijzertje

Dit alles te verkrijgen

,bij de zaak waar U al

tijd welkom bent! !

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

Plaats in deze kolom
tegen zeer goedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod - f 3,· per 4
regels exel. 4% btw.
..............~ .
Wij betalen goede prijzen voor.
Uw oud-Iood, koper, zink en
oude accu's. Wordt afgehaald.
C: Versluis sr.
Metaalhandel,
Slingerlandstraat 38, Meerkerk
Tel. 01837-1264.

* BOEKEN* FOTOTOESTELLEN* BALLPO~TS* VULPENNEN* FOTOALBUMS* PLATEN* CASSETTEBANDJES* BRIEFPAPIER* ZONNEBRILLEN

* Verkoop 7 - 8 - 9 juni.

Aileen die artikelen met een • op het
prijskaartje !

aGED GEPRI....D

vanf~

nuf 825,-

vanf~

voorf 499,-

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

TB 500 de meest 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~

oRJ 50mtr:

voor f 109,50

c. 'tLam
Bazeldijk 19 - Meerkerk - 01837 -1810

Bij

c. 'I Lam

Bij elke niet afgeprijsde MAAIER, boven
f 600,- een ELECTRISCHE KANTEN
MAAIER .KADO, t.w.v. f 139,- ! ! ! ! !

Bazeldijk 19 - tel. 01837-1810 - Meerkerk

KEUKENTRAPPEN
TOMADO, met ± 25% KORTING! I

b ·compleet met grondankerruea ·draait vederlicht in de top
droogmolen ·Ieverbaar m.~t 40, 50 of 60

meter drooghJn

~
·5JAARGARANTIE

1" \liD __»MDW1M"'WQTPA'1 '1

VAN 130,-

Husqvarna's
populaire motormaaier
voor een populaire prijs.



D,e VVD en de Europese verkiezingen.

STEM DONDERDAG 7JUNI
VVD/EUROPESE UBERAAL-DEMOCRATEN

Reeft U interesse, komt U gerust eens langs;
aIle avonden worden gehouden in 't Spant en
beginnen om kwart voor acht.

toeristische quiz
homeopaat
koekvergulden
kerstavond
jaarvergadering
demonstratie batikken
diepvriezen .
produktschap groenten en fruit
slotavond

0-2
1-0
2 - 0
2-2
0- 1
2 - 0
0-3
1 - 0
0-2

Op 7 juni opnieuw naar de stembus, Nu om een
historische daad te verrichten. Voor het eerst
in de geschiedenis kiezen burgers van verschil
lende souvereine staten een overkoepelend
parlement. Een parlement dat tekenend is voor
het Europa van nu: geschillen niet meer
oplossen door oorlogen, maar door gemeen
schappelijke aanpak. Ret zijn dus verkiezingen
waar wij met z'n allen in Europa erg blij mee
mogen zijn. De VVD is dat dan ook van harte.
Er is geen partij in Nederland die zo volledig
achter Europa staat als juist de liberale partij.
Geen wonder dan ook dat het juist de liberalen
in Europa zijn die gezamenlijk tot een
democratisch vastgesteld verkiezingsprogram
zijn gekomen. Daarmee zijn zij de enige.
Een verkiezingsprogram dat de sterke kanten
van de Europese samenwerking wil uitbuiten.
Daarom sterk de nadruk op het milieu-beleid,
op de bestrijding van de werkeloosheid en op
een gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Maar ook een program dat streeft naar

Ned. Bond van Plattelands
vrouwen afd.

Ameide-Tienhoven.
l,~~Dinsdag8 mei was voor onze afdeling een grote
·!,:,#dag. In de nieuwe zaal van 't Spant konden 230

dames genieten van een zeer afwisselend
programma, geheel verzorgd door eigen leden
van onze afdeling.
's Morgens gaf Mevr. Mollenvanger-Beems een
zeer duidelijke uiteenzetting over het reilen en
zeilen in de Ned. Bond van Plattelandsvrou
wen.
Farce Majeure was er met een geheel eigen
versie op aIle bij onze kring aangesloten
plaatsen. Er waren volksdansen te bewonde
ren; er werden voordrachten geholiden, prima
gedeclameerd, er was een quiz en er werd door
het koortje een selectie Zuid-Afrikaanse liedjes
gezongen.
Uitstekend georganiseerde dag.
Donderdag 17 mei gingen 52 dames gezellig een
dagje uit. 's Morgens werd eerst de Euromast in
Rotterdam bezocht, alwaar de koffie werd
gebruikt. Daarna was de tocht naar het
warenhuis Ter Meulen. Vanwaar de tocht
vervolgd werd om te gaan lunchen en het

;/,ostorderbedrijf Ter Meulen te bezoeken. Zeer

versteviging van de wat zwakkere punten,
zoals het nadrukkelijk eisen vanruimere
bevoegdheden voor het nieuwe parlement.
Op 7 juni staat achter lijst drie: VVD/ELD.
Die ELD staat voor Europese Liberale en
Democratische partijen. In acht van de negen
lidstaten' zijnzij vertegenwoordigd. Met het
zelfde program: Met overal bekende politici,
die staan voor Europa. In Luxemburg bijvoor
beeld voert premier GastonThorn de lijst aan,
in Nederland is dat Cornelis Berkhouwer. De
liberalen sturen kopstukken naar Europa.
Omdat zij ervan overtuigd zijn dat het een
ongelooflijk belangrijke zaak is, waatd om door
de beste politici verdedigd te worden.
De VVD voert daarom naast een campagne
voor haar eigen opvattingen en ideeen 66k de
leus: ga stemmen op 7 juni. Europa is het
waard.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Afdeling Ameide en Tienhoven.

groot; transportbanden van 2 km. lopen daar
door de gebouwen.
Ret diner werd gebruikt in 't Koetshuis te
Ameide. Prima !!!
Deze dag was een leuke afwisseling op de
dagelijkse sleur.
30 mei wordt in de nieuwe zaal van 't Spant
onze slotavond gehouden. Op deze avond zal de
Ameidense Toneelvereniging een klucht op
voeren, getiteld: "De nachtclub van de kromme
Nelis". Deze avond zal ook weer bezocht
kunnen worden door aIle bejaarden. Deze
hebben gratis toegang. Voor aIle andere
introduce's is de prijs f 4.50.
Ret programma voor volgend seizoen ziet er als
voIgt uit: .
12 sept
240kt
21 nov
19 dec
16 jan
20 febr
19 mrt
23 april
21 mei

Hendrik van Brederode bericht:
Excursie gemeente werken
Op 23 mei brachten de leerlingen van de 5e en
6e klas van onze school een bezoek aan de
gemeentewerf te Ameide. De heer van Schayk
"van de gemeente" zorgde voor een heel
plezierige en leerzame rondleiding. De kinde
ren kregen eerst dia's te zien van Am,eide en
Tienhoven, waarbij de nadruk lag op de
groenvoorziening, wegenbouw, aanleg van het
nieuwe voetbalveld en de tot stand koming van
de wijk Aaksterveld.
Voorts mochten ze een. kijkje nemen in het
"tuincentrum" van de gemeente (warme~ en
koude kassen), de timmerwerkplaats (demon
stratievan machines), het gebruik van contai
ners en - heel opwindend ! - het materiaal van
de plaatselijke brandweer. Er bleken tenslotte
heel wat kinderen ineen brandweerauto te
kunnen ! Tot slot kregen de kinderen nog wat te
zien en te horen over het geheimzinnige werk
van de landmeter. Een geslaagde excursie.
De excursie van 23 mei naar de gemeentewerf
sloot aan op die van een week eerder naar het
Gemeentehuis. Daar werd al de maquette
getoond van de in aanleg zijnde voetbalvelden.
Ook de burgelijke stand werd van nabij
bekeken, enkele kinderen kregen hun eigen
"kaartje" uit de bak te zien. Ook het "echte'"
raadhuis werd' bezocht. Er werd zelfs voor
onzekinderen eentocht gemaakt naar de
zolder van het gemeentehuis om het bord wat
in de tijd van Napoleon is gemaakt te laten zien.
Ook deze excursie was erg geslaagd.

Voetbaltoernooi Scholenkontakt.
Woensdag 23 mei was voor de jongens uit klas 5
en 6 van de Rendrik van Brederode een grote
dag. Ze sleepten n.l. de Ie prijs weg bij het
voetbaltoernooi, wat georganiseerd was door
de Openbare Lagere School uit Streefkerk.
Voordat het echter zover was dat de trofee in
ontvangst kon worden genomen, moesten er
eerst nog een aantal wedstrijden gespeeld
worden. Rier de uitslagen:
Groot Ammers -'Ameide "
Ameide - Brandwijk
Brandwijk - Groot Ammers
Streefkerk - Nieuwpoort
Nieuwpoort - Goudriaan
Streefkerk - Goudriaan
Groot Ammers - Nieuwpoort
Goudriaan - Brandwijk
Streefkerk - Ameide
6e prijs Groot Ammers,
5e prijs Nieuwpoort
4e prijs Brandwijk
3e prijs Goudriaan
2e prijs Streefkerk
h~ prijs Ameide
Proficiat jongens !!!

voor: aile soorten veevoeders.
voor: leClere gewenste hQeveelheld kunstmest.
voor: plastics en re/nlgingsmiClde/en.
voor: bestrijdingsmiddeli!n.
voor: service en kwa/ltelt.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

Uw adres voor:

Schaarhekjes en TUinhuisjes
Met rieten kap

Tevens:

Regentonnen, Tuinschermen,
Rietmatten, Rondhout.

P. Versluis

J.van ZANDWIJK
Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

Boezemweg 1, Lexmond, tel. 01836-1300.



DAVERENDE BALLETUITVOERING.

Hoogblokland.
Onder deskundige leiding van Mevrouw Anja
den Toom heeft de Meerkerkse balletschool
"Papillon" afgelopen zaterdag een uitstekend
programma gebracht in de "Hoeksteen" te
Hoogblokland.
De dansen varieerden van klassiek tot modern
en ook de leeftijden van de leerlingen liepen
zeer uiteen.
Het eerste gedeelte van het programma was
geheel gewijd aan klassiek ballet en hoogte
punten hieruit waren zeker een dans uit
"Doornroosje" en een solistisch optreden van
de 6-jarige Anke Werter die trouwens de
gehele avond de harten van ~t publiek stal.
Voor de moderne dans was klaarblijkelijk
meer animo onder de leerlingen gezien het
uitgebreide repertoire hiervan. Zowel de
kleintjes (in de leeftijd van 6 tot 12 jaar)
vertolkten dansen uit "Grease" evenals de
meisjes vanaf 13 jaar en de dames.
Ook een eigentijdse vertolking van "Singin' in
the rain" (waarbij de parapluutjes niet

ontbraken) kon het publiek zeer waarderen.
Op originele wijze werden dansen als; Star
Wars en disco-dansen uit de film Saturday
Night Fever ten tonele gebracht.
Opvallend waren de solistische nummers als
"Last Dance" en "The Runner" die door Anja
den Toom en Irene Verwey zeer professioneel
werden gedanst.
De klappers van deze avond waren zeer zeker
een haremdans uitgevoerd door de dames met
als soliste Margriet Kampman en het nummer
Y.M.e.A. waarbij het publiek stevig mee
stampte en klapte.
Tot slot kwamen tijdens de finale aIle 50
deelnemers nog eens allemaal ten tonele met
het nummer "in the Navy" waarbij ze allen
verkleed waren als matroos. Dankbaar namen
zij het daverende applaus in ontvangst.
Gezegd mag worden dat, dankzij de enorme.
inzet van de deelnemers, deze uitvoering een
groot succes genoemd mag worden.

Van Uw Meerkerkse correspondente.

De C.P.B. Afd. Ameide en Tien
hoven hield haar jaarvergadering

op maandagavond 7 meL
Na de opening en een welkomstwoord van de
presidente gaan we over tot het huishoudelijke
gedeelte van de avond. Mevr. Haringsma leest
de notulen.
Dan voIgt het jaarverslag geheel op rijm gezet.
Mevr. Beyen brengt financieel verslag uit over
het boekingsjaar 1978/1979.
Tot slot de bestuursverkiezing en dan wordtde
Ie pauze aangekondigd.
Als we de koffie genuttigd hebben gaan we de
avond. verder met een dia-quiz.
Twee groepen van elk vijf dames nemen het
tegen elkaar op. Ze worden getest op kennis van
de omgevi~en diverse bezienswaardigheden
in Nederlana. We spelen vervolgens het bingo
spel, waarvan de opbrengst is bestemd voor
hulp aan een project in Ghana.
In de tweede pauze krijgen we ijs aangeboden.
Na deze pauze wordt er nog een stuk
opgevoerd. Hieraan nemen 16 leden van de
vereniging deel.
De titel "Beroep - Beriep - Beroepen".
Diverse beroepen worden hier uitgebeeld en
gezongen. De tegenstellingen tussen vroeger
en nu komen hierin duidelijk tot uiting.
Deze avond, die geheel verzorgd werd door
eigen leden kunnen we zeker geslaagd noe
men.

,.,.IER zouden duizenden
uwadvertentles

nebb•.'Id,....1

EBRO TRUCKS NEDERLAND BV· ROOSENDAAl· 01650143350

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4

AMEIDE

TELEFOON 01836 -1402

(ESRCJ ]

ESFlCl F-27S
mikrobus



De Luxaflex jalouette is maar
25 mm sma!. Zo kunt u in
geopende stand van 'n vrijwel
onbeperkt uitzicht genieten.

Maar daarnaast dienen ze als
sfeervolle Iichtregelaar die uw
raam een decoratief extra geeft.

Kom de vele andere voor
delen bij ons bekijken. Want 't
begint bij adviseren. En dan pas
kunnen we meten, monteren en ...
garanderen.

:::::==="------1
<!!lEen wettig gedeponeerd handelsmerk van l3 Hunter Douglas

ESKER

M EUBELEN
ANNENMODE
ANUFAKTUREN

Ameide - Fransestraat 15

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 Achthoven 46a, tel. 01836-1230

LEXMOND

Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

\';) II tier II;)III
••

ZIIII \'tter
\'ttttr ellt.e Ittter

Gaarne verzorgen Wij weer de leverantie
van al uw schoolboeken

VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos

tel.: 01838 -1235

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

F. TREUREN

Snelle levering

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

LIBERAAL:GEWOON JEZELF KUNNEN ZIJN
Burg. Sioblaan 36, Meerkerk (Z.H.), tel. 01837-1889

Camelis Berkhouwer
Vice-Voorzitter
Europees Parlement

Biedt·aan:
-GEGALVANISEERDE

GOLFPLATEN
- ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT

GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
- ISOLATIE-

MATERIAAL

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

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

BALKHOUT

- door zander angst op straat te kunnen lopen
- door zelf te kiezen welke rol u als man of vrouw kiest in de

maatschappij
- door samen te zorgen dat de milieuvervuiling stopt.
, De natuur de kans geven zich te herstellen. Zodat de jonge

ren straks kunnen bepalen in welke richting hun Europa
zich moet ontwikkelen

- door de (vaak leukere) banen in het-midden-en kleinbedrijf
veilig te stellen. Daar kan je je eigen ideeen en initiatieven
nogkwijt.

STEMOP7JUNI WST3
WDlEuropese Liberaal~DemQcraten



0000000000000000000
B Houlhandel 8
8 -- . Fa. D. van Halm 8
o-,enzoon 0
o 0o 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, BB zowel nieuwe als oude in verschiUende prijzen 0
o Azobe vlechtwerk, 0o grote verscheidenheid in hoogte. 0
o Grote collectie ptaatmaterialen, 0
o schrootjes, isolatie materialen, 0o Uw bedrijf voor bijna aile soorten hout. 0
o Event. thuisbezorgd in overleg. 0
00o Scheepsluiken 0
o en Hardhout 0
o 0o in verschillende maten 0
o Zaterdags geopend tot 5 uur 0
o 0
0000000000000000000

Voor al Uw

Familiedrukwerk
voor LANGERAK en NIEUWPOORT

AGENTSCHAP:
B. DE BaNDT
Wilhelminastraat, Langerak

CREZEE AMEIDE

Let op
Crezee vakantieprijzen
Nu vlak veer de vakantie extra lage prijzen

2 x 110-20 van 16,40 NU 15,25

3 x 110-20 van 24,60 NU 21,15

2 x 126-20 van 15,40 NU 14,45

3 x 126-20 van 23,10 NU 20,65

2 x 135-24 van 16,90 NU 16,10

3 x 135-24 van 25,35 NU 21,90

2 x Super 8 van 30,- NU 28,50

3 x Super 8 van 45,- NU 42,00

2 x CT 18 135-36 van 33,90 NU 32,00

4x CT 18 135-36 van 67,80 NU 60,00

2 x Polaroid SX 70 van 44,00 NU 42,00

Nu ook diverse FOTOTOESTELLEN sterk afgepriisd

Dam 6 - 01836-1229

Simon
Een COlllputerspel van M.D.

Knop die laatste Knop die langste
combinatie herhaalt un/AAN knop combinatie herhaalt

AIIEIDE: DAM 8 TELEFOON (01838) 229

1)C!I CREZEE B.V.

Natuurlijk bij

Ret geheugenspel
van het jaar.

Kom het proberen bij ons in de
winkel.--Peilknop

Startknop Lichttoets

Spelkeuzeknop----1I_~



KAMPIOENEN MEERKERK

Zaterdag 19 mei was voor het voetbalgebeuren
in Meerkerk een hoogtijdag. Nadat een week
eerder het derde elftal van S.V.M. reeds
kampioen was geworden, konden nu Meerkerk
I en Meerkerk 2 de kampioensvlag hijsen.
Het eerste elftal moest echter daarvoor eerst
het Goriuchemse G.J.S. overwinnen. In een
wedstrijd, waarbij een record aantal toeschou-

.,A wers aanwezig was (ongeveer 1500 belangstel
"'IIllenden), toonden de tegenstanders over vol

doende capaciteiten en inzet te beschikken om
de Meerkerkse aanhang lange tijd in de
zenuwen te laten. Toen G.J.S. in de tweede
helft een 1 - 0 voorsprong nam,· kwamen de
twijfels. Doch de spelers en Joop de Vries
dachten er anders over. De mouwen werden
nog eens extra opgestroopt en het resultaat was
een keurige 2 - 1 overwinning. Bij het laatste
fluitsignaal van scheidsrechter Boeter stroom
de de S.V.M. aanhang het veld op om de
kampioenen te huldigen. Kusjes, bloemen en
felicitaties werden uitgewisseld.
Ook burgemeester den Breejen was aanwezig
om zijn felicitaties over te brengen.
Met deze overwinning kwam een bekroning
van een goed seizoen. Gedurende de gehele
competitie werd de eerste plaats op de ranglijst
bezet; weI een bewijs dat het kampioenschap
bij het juiste elftal is terecht gekomen.

Ruim een uur na deze spontane huldiging kon
het geheel nogmaals worden herhaald. Ook het
tweede elftal had het laatste obstakel overwon
nen. Een mooie 4 - 0 overwinning op Everstein 2
bracht ook S.V.M. 2 het kampioenschap en
promotie.
Hierna konden alle kampioenen gezamenlijk
op de foto. Kampioenschappen en promotie
van de drie hoogste standaardelftallen in een
seizoen is toch een uniek gebeuren, dat
mogelijk nog kan worden geaccentueerd
doordat ook S.V.M. 4 bij een goed verloop van
de laatste 3 wedstrijden het kampioenschap
kan binnen halen.

's Avonds werd er in de zeer gezellige en volle
kantine op het sportcomplex ,,'t Hoog" m.m.v.
The Granny's Lovers (het huisorkest van
S.V.M.) een erg spontaan en fijn feestje
gebouwd. Dat hierbij het clublied van S.V.M.
menig maal werd gezongen zal een ieder
duidelijk zijn.

Onder voorbehoud kan voorts worden medege
deeld dat een feestavond voor de S.V.M 
familie is gepland op vrijdag 29 juni in de
Schuur van restaurant Brughuis, terwijl de
offiCiele receptie op zaterdag 30 juni wordt
gehouden, eveneen-s in het Brughuis.
Hieromtrent volgen vanzelfsprekend nog na
der mededelingen.

Nieuwbouw van "De Vakrnan"
vordert goed.

Door de afgelopen strenge winter werd de
nieuwbouw van "De Vakman" 4 maanden lam
gelegd.
Men heeft de zaken echter energiek aangepakt,
en het is nu reeds zov€r dat het hoogste punt
bereikt is.
Met behulp van een 40 meter hoge telescoop
kraan werden vloeren en stalen spanten
geplaatst. Door al deze aktiviteiten zijn er nog
weI eens verkeersopstoppingen, de buren zijn
echter zeer terwille met parkeren e.d. Alles
wordt in het werk gesteld om het geheel voor
de feestweek in september gereed te hebben.
De nieuwbouw werd noodzakelijk door de
steeds toenemende vraag naar Doe Het Zelf
artikelen, er zal dan ook een sterke uitbreiding
van het assortiment plaats vinden.
Wanneer een en ander is gerealiseerd zal dit
opnieuw een versterking zijn van de plaatselij
ke middenstand.

SOCIAAL SPREEKUUR!
Ongeveer gedurende een half jaar bent U
iedere eerste dinsdag van de maand in de
gelegenheid problemen van allerlei aard te
bespreken met zuster Hagoort en Veronica van
den Berg. Regelmatig worden wij beiden
benaderd met vragen als: "En,hebben jullie al
veel mensen gehad op jullie sociaal spreek
uur ?" De vraagstellers menen het antwoord
allen reeds te weten.
Er is inderdaad nog niemand geweest op ons
spreekuur.
Is het dan een mislukking? Moeten wij er maar
mee stoppen ? "Nee", roepen wij dan samen,
want hoe vreemd het ook klinkt, het spreekuur
werkt weI!
Via, via worden wij benaderd, telefonisch of
gewoon op straat. Natuurlijk gaan wij daarop
in. Wij doen voor iedereen wat we kunnen.
Wij zijn alleen verbaasd (een heel klein beetje
maar, want we hebben er echt weI rekening
mee gehouden) dat al die stoere Termeiers en
Tienhovenaren niet gewoon over de drempel
stappen, de eerste dinsdag yan de maand. Wij
zitten €rvoor en wie zegt dat U voor Uzelf
komt ? U kUnt toch ook voor een ander
opkomen ? Misschien is degeen die U uit wi!
lachen weI een van de mensen die ons opgebeld
heeft. .
U mag ons opbellen, U mag ons aanspreken, U
BENT OOK VAN HARTE WELKOM TIJ
DENS HET SOCIAAL SPREEKUUR !!!!
Tot dinsdag 5 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur in
de opkamer van de slijterij.

Zuster Hagoort en Veronica van den Berg.

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart

Cafe-Petit-Restaurant

"LEKZICHT
Lekdijk 30, Ameide

ledere vrlldag Disco
..
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STIGTER's woninginrichting
J. W. VAN PUTTESTRAAT 6-8 AMEIDE TEL. 01836 -1501

5JUNI

NU f 1900,
NU f 2800,
NU f 1800,-
NU f 780,
NU f 850,
NU f 975,-
NU f 1280,

1672,- NU f 900,
STERK IN PRIJS VERLAAGD r

1285,- NU f 650,
al vanaf f 160,

NU f 998,
NU f 398,

nu al vanaf f 98,
nu al vanaf f 89,-

BANKSTEL 3 zits mohairstof en 2 clubs
BANKSTEL 3 zits en 2 clubs met eiken armleggers
HOEKBANKSTEL ribstof donkerbruin
2 ZITS BANK losse kussens
2 ZITS BANK modeme stof, pracht bank
2 ZITS BANK losse kussens, bloemstof
3 ZITS BANK losse kussens, eiken

EEN MASSIEF GRENEN KAST
EIKEN KASTEN in diverse maten
T.V. KAST, eiken
LlNNEN KASTEN, 2-deurs,
SLAAPKAMERAMEUBLEMENT met 3-deurs kast
SLAAPKAMER, zonder kast iets beschadigd
LEDIKANTEN 1 persoons
MATRASSEN 80 breed

's morgens om 9 uur begint onze grootse

verbouwings-
• •oprulmlng

MET TOESTEMMING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

* MEER TUINPLEZIER VOOR
IEDERE TUINIER!

B~V. AannemersbedrUI
Woudenberg • Amelde
Voorstraat7 te Ameide, tel. 01836-1641 *

Ais bouwbedrijf zijn wij hoofdzakelijk werkzaam
in de restauratie van monumenten terwijl ook
diverse nieuwbouwobjecten door ons
gerealiseerd worden.

Het personeelsbestand in Nederland bedraagt
ongeveer 400 man. In het buitenland hebben
wij vestigingen in Belgie, Duitsland,
Griekenland, Cura~o en Suriname

Op ons kantoor te Ameide vragen wij een

lechnisch
adminislraliel
medewerker
voor onze na-calculatie.
Gewenste opleiding: M.T.S. of vergelijkbaar.

Functie-inhoud o.a.:
Maken van werkbegrotingen/coderen hiervan.
Voorbereiden van loongegevens t.b.v.
loonkostenbewaking.
Uitwerken met behulp van computer
programma's. Het maken van analyse's en
produktie opname in samenwerking met
uitvoering.

Praktische ervaring in de bouw wordt op prijs
gesteld.

Indien u meent voor deze functie in
aanmerking te komen dan graag Uw
schriftelijke sollicitatie aan ons kantoor t.a.v. de
heer A. M. den Oudsten.

Black en Decker

ELEKTRISCHE MOTORMAAIERS
vanaf f 148,

FLUISTERMAAIER
(geluidsarme cirkelmaaier) f 248,

MESLOZE ELECTRISCHE
GRASKANTSNIJDER,
sniJdt d.m.v. nylon draad, gras langs
muren, bielzen, etc., zonder moeizaam
bukken f 98,-

ELECTRISCHE HEGGESCHAAR
vanaf f 128,-

ACCU GRASSCHAAR
vanaf f 98,-

KOM VRIJBLlJVEND KIJKEN!

IAndere maten tegen VERBOUWINGSPRIJZEN zolang de voor

raad strekt. Alles moet weg, want het pand moet heIemaar reeg r
..... ........... nurw:n:u:nwnurrurwnwm ..,.. nwr:wr

MATRASDEKKEN nu de grote maten enz. - Nu per stuk f 5,
DEKENS, zuiver wol en dralon per stuk nu al vanaf f 69,-
HOEKBANK voor in de keuken, beschadigd f 25,-
EIKEN SALONTAFELS, massief al vanaf f 250,-
GORDIJNSTOFFEN NU f 3,95, f 4,95 en f 5,95 per meter, enz. enz.
VITRAGES, vele koopjes per meter al vanaf f 1,
TAPIJT, bloemdessin, 400 breed, niet te geloven

van f 269,- NU f 98,- per meter
NYLON TAPIJT, prima kwaliteit per meter, 400 breed f 69,-
NOVYLON COUPONS HALVE PRIJZEN r!!
VLOERKLEDEN in diverse maten ERG VOORDELIG
KLEINMEUBELEN enz. TEGEN VERBOUWINGS AFBRAAKPRIJZEN

Onze verbouwings uitverkoop is van 5 JUNI TOT EN MET 2 JULI 1979

((()

HOGE-DRUK-SPUITEN vanaf f 66,50* Diverse uitvoeringen: Gardena,
Mesto, Gloria,
voor spuiten van insecten, onkruid
enz. enz.

,,'t ij?tr1t1inktltjt"

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.



Schoonheidsspecialiste

J. LAURET-BASTINCK
Lekdijk 42 Ameide
Telefoon 01836 -1937

* Behandeling
op afspraak

MET VAKANTIE VAN 16
JULI t.m. 14 AUGUSTUS

DISPOSITAIRE
Dr. ECKSTEIN
LADY ROSE
MAVALA
KNEIPP

VOOR
ALG'EHELE
VOETVERZORGING

PEDICURE
If MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5

Tel. 01836 -1595

Ameide

"Margriet Poli"
Modern, smaakvol
door eenvoud 14 krt.
goud

"Mimosa"
Sierlijke, moderne
creatie voor haar en
hem 14 krt. goud

JUWELIER - HORLOGER
HARRY MULDER

Voorstraat 21 - Tel. 01842-1650
GROOT - AMMERS

,,Anjer"
Romantische stijlvolle
creatie uit 14 krt. goud

Omdatwij
bij elkaarhoren.

"Latyrus"
Graciellze composities
uit geel- en witgoud

. . . en gratis gemonteerd!

STREEFKERK
ZONWERINGSPECIALIST

KNIKARM.
De zonwering die een

vrije doorloop onder het
scherm mogelijk maakt dank

zij een solide knikarmcon
structie. De funktionele vorm

geving is bij uitstek geschikt voor
toepassing bij deuren en terrassen.

Telefoon 01836 - 1212
AMEIDE

FRANSESTRAAT 7

VOOB ILK ZONWIBINGSPBOBLIIM

BIBBIN "~,~~~~ng~!~!~~~~~nnog maa'
--::::.- ..:{}/~ twee voordelen van zonwering. Een preUig en steervol woonklimaat
./ / ....:.:.... \" wordt door het juiste zonnescherm jn de hand gewerkt, vandaar dat

/ /1 \ wij alsspecialist u laten kiezen uiteen ruime kollektie, waar-
mee uw meest specitieke (zon)wensen vervuld kunnen

WINpVASTEARM. worden Vormgeving en optimale konstrukties staan borgHet scherm met de spe- . . . .
ciale windvaste arm voor Jarenlang en onbezorgd plezler van uw zonwenng.
maakt het mogelijk

om ook op de zeer
windgevoelige

plaatsen uw
zonwering

toe te passen.



Tolstraat 17 Meerkerk - Peulenstraat 166 Hard.inxveld

(reeds vanaf 29.-)
zonder schoonheidsfoutjes

* Verkoop7 - 8 - 9juni.
VrijdC)gkoopavond, zaterdag tot 17.00 uur geopend.

Grote kollektie showmodellen van
gerenomeerde couture huizen.

Nu slechts 3 dagen de

HALVEPRIJS

Goed geprijsd
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