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WEGWIJZER BOKAAL 1979 WEER GRANDIOOS SUCCES
Zaterdag 2 juni stond het sportcomplex ,,'t
HOOG" te Meerkerk wederom in het teken
van de eindwedstrijden om de Wegwijzerbokaal. De toeschouwers waren, evenals vorig
jaar, in grate getale opgekomen om van het
voetbalspel te geniet~n en te kunnen zien
welke vereniging de wisselbeker van Meerkerk
zou overnemen.
Welnu 2 x 45 minuten voetbal tussen Ameide en
Stedoco bracht geen winnaar, wanthet einde
kwam met de stand 0- 0, zodat strafschoppen de
beslissing moesten brengen..
Stedoco was hierbij de betere, waarna Meerkerk'swethouder voor sportzaken, de heer P. 't
Lam, de wisselbokaal aan de aanvoerder van
: "Itedoco kon uitreiken. Een mooie prestatie om
,."",xls Ie klasser van de afdeling Dordrecht, in dit
sterk bezette tournooi de eerste prijs te
behalen.
De uiteindelijke eindstand werd als voIgt:
Ie prijs: Stedoco (tevens wisselbeker)
2e prijs: Ameide
3e prijs: Arkel
4e prijs: H.S.S.C.'61
5e prijs: Meerkerk
6e prijs: Lekvogels
7e prijs: V.V.A.C.
8e prijs: Noordeloos
AIle aanvoerders van de deelnemende elftallen
ontvingen uit handen van Meerkerk's voorzitter Versluis een waardebon voor aanschaf van
sportartikelen, alsmede een herinneringsvaantje in rood en wit met het opschrift
Wegwijzer-tournooi 1979.
De heer Crezee reikte voorts de sportiviteitsprijs uit aan het elftal van Ameide; een terechte
winnaar in dit sportieve tournooi.
Ook dankte de heer Crezee de scheidsrechters
t.W. de heren de Koning, van Rij, Verpoorte en
Visser, dieevenals vorig jaar de wedstrijden
:::",~eer op een voortreffelijke wijze hadden
.( . . )leid. Zij ontvingen ook een herinnerings···'Vaantje.
.
De heer Baron, voorzitter van Stedoco, sprak
namens de deelnemende verenigingen een
woord van dank uit aan de heer Crezee en aIle
mede-sponsors, aan S.V.M. als organiserende
vereniging en aan de scheidsrechters.
Dankzij het initiatief van de heer Crezee en de
medesponsors:

Sportman van Ameide 1979:
1. Pel 't Lam,
2. Arie Westerhout,
3. Gerrit Molenaar.
Loco-burgemeester A. G. de Kruyk reikte
wegens vakantie van burgemeester Bakker
tijcfens de feestavond de bekers en bloemen uit
waarbij hij namens B & W grote waarderin.
uitsprak voor dit sportieve gebeuren.
De oudste senior-wielrenner ontving van B Ir
W bovendien een heel apart bloemstukje (dit is
bijzonder gewaardeerd) - waarna de rest van
de avond - de band Granny Lovers' goede
muziek ten gehore bracht en men een gezelli.
dansje kon maken.
Wij zijn benieuwd of volgend jaar weer oudere
dames mee zullen doen. Ais je mag geloven wat
je langs de lijn hoorde - dan zullen ze 't vast en
zeker doen. Trouwens - dan is men al weer een
jaar langer ge-emancipeerd !

BEJAARDENREIS MEERKERK.

De heer Baron schijnt hier nog net voor de
wedstrijd de strategie te bepalen.
Uit de foto blijkt dat de heer Baron het toen al
zag zitten.

SPORTWEEK AMEIDE
GOED GESLAAGD.

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 - Assurantiek.antoor de Kruyk B.V~
- Crezee Ameide B.V. en Van Eck Carrosseriefabriek Lexmond - Dongen.

Wat is het geheim van het steeds weer slagen
van de Sportweek in Ameide ? Is het de goede
organisatie ? Is het de rivaliteit onderling - het
sportieve gebeuren van iedere avond weer te
moeten knokken - de goede sfeer ?
Wij geloven van weI !
Begunstigd door mooi weer en een vlotte
afwerking van aIle onderdelen kunnen de
organisatoren terugzien op een geslaagde
sportweek.
H'et ter elfder ure inlassen van de 'wielerronde Moor senioren getuigt van souplesse bij de
organisatoren. Ook hier werd - evenals bij de
jeugd - fel gestreden.
Uitslag wielerronde jongens tim 12 jaar:
1. Mario Oldani,
2. Andre Verrips,
3. Ernst-Jan Bouter.
Uitslag wielerronde jeugd 13 tIm 16 jaar:
1. Cees de Kruyk,
2.Piet de Groot,
3. Frank Stout. .

konden de spelers en de besturen van de
deelnemende verenigingen terugzien op een
~ijn en geslaagd tournooi aan het einde van een
erg lange competitie en zulleri de behaalde
prijzen weer een welkome aanvulling zlJn op
het spelmateriaal van de clubs.
De organisatoren hopen in 1980 wederoITl het
tournooi te kunnen houden.

Uitslag wielerronde senioren:
1. Wim Boon,
2. Theo Vermeulen,
3. Jan Lakerveld.
Sportvrouw van Ameide 1979:
1. Riet van Toor,
2. Jolanda Bouwmeester,
3. Ingrid de J ong.

Op woensdag27 juni was het al heel vroeg druk
in de straten van Meerkerk.
Practisch allen gingen naar een punt, n.l. het
gemeentehuis, daar stonden drie bussen en een
luxe wagen klaar voor de jaarlijkse bejaardenreis.
Vol goede moed vertrok het gezelschap naar
Harderwijk, waar koffie met gebak werd
gebruikt.
Hier werden aIle bejaarden en helpsters
hartelijk begroet door voorzitter Wim de
Leeuw. Ook reikte hij daar nog een tweetal
"onderscheidingen" uit.
Nr. 1. De bekende Meerkerker Jan van Peet
kreeg eenoranje strik opgespeld, vanwege zijn
onlangs verkregen Koninklijke onderscheiding.
Nr. 2 De heer Kl. Bikker kreeg ook een strikje,
omdat hij die dag jarig was en toch met de reis
meeging.
Vervolgensging de reis naar Giethoorn. Waar
de koffietafel reeds klaar stond, daarna werd er
natuurlijk gepunterd inhet "Venetie van het
Noorden".
Via de Flevopolder ging het gezelschap naar'
Muide.rberg. In het "Rechthuis" in Muiderberg
waar het diner werd gebruikt waren ook
burgemeester en mevr. den Breejen aanwezig.
Tijdens het diner werd er druk gespeecht. De
voorzitter deed dat op zijn bekende manier,
doch de burgemeester is dat ook weI toevertrouwd, de lachsalvo's waren niet van de lucht.
Doch het werd helemaallachen geblazen toen
mevr. de Leeuw-Willemse het spreekgestoelte
beklom, die had n.l. een gedicht gemaakt waar
aIle bejaarden met naam enz. in voorkwamen.
Ouderling H. T. 't Lam sprak daarna nog enkele
woorden en besloot deze Feestdis met dank~
bed.
9mstreeks negen uur was het gezelschap weer
m
Meerkerk, waar de muziekvereniging
"Euphonia" hen verwelkomde. In het A.C.
Wegrestaurant werd nog een kopje koffie .
gedronken. Namens de bejaarden werd een
zeer hartelijk dankwoord gesproken door de
heer P. den Braven.
Naar we uit betrouwbare bron vernamen, is
het bestuur al weer bezig voor de reis van
v:ol~end j.~ar. D~ze reis zal dan een bijzonde r
tmtw krlJgen, m verb and met het 30-jarig
bestaan van de Meerkerkse bejaardenreizen.

De wijn verkwikt het leven,. zo men matig
drinkt, en watis het leven,waar geen wijnis?
Jezus Sirach

VAKANTIE!

I

Vakantie,. vakantie, vakantie, bet is er, het gonst als libellen door de lucht. Iedereen
heeft de vakantieritus. Iedereen wil weg, gaat weg, zal weggaan.
Ga maar; rij maar, trek maar, vlieg maar. Wees blij, vier het, voel je vrij; wees ook
een beetjevoorzichtig, er gaan er zoveel !!! Ik bedoel, zoveel tegelijk.
Vakantie hebben betekent dat je niet hoeftte werken, dat je vrij bent datgene te
doen waar jezin in hebt. Weggaan is e~nvan de mogelijkheden. Vakantie hebben is
ook genietend als een kind, liggend op je rug beesten herkennen in de wolken.
Vakantie hebben is ook, kijken naar elkaar, na.een jaar weer eensvolop genieten
van het gezelschap van je man of je vrouw en jekinderen. Vakantie kan overal als
jejeontspant. Verwacht ook weer niet teve.el van vakantie, want al ga je met je
gezin naard~anderekantvan de aardbol, zelf verander je niet. Je man is niet
ineens een sprookjesprins, je vrouw geen prinses uit duizend en een nacht, de
kinderen blijven dezelfde doerakken als thuis. Houdt U daar alstublieft rekening
mee. Menige vakantie is misIukt door die te hoog gespannen verwachtingen van
eIkaar.
AIs U dan weggaat sIuit dan niet de jaIouzieen of de gordijnen potdicht anders
weten de dieven ook dat U met vakantie bent. En aIs U met de auto gaat, stop daar
dan niet teveeI bagage in en neem voIdoende rust onderweg en Uw vakantie begint
aIs U gaat rijden.
Ik wens U de fijnste vakantie van Uw Ieven toe en hoop dat U allen weer gezond en
weI terugkeert om de volgende Wegwijzer te kunnen Iezen.
MargrietVansluis.

RAYMOND CEULEMANS KOMT
BILJARTEN IN AMEIDE.

die in september steeds om 19.30 uur beginnen.
Wij weten zeker dat de cracks van de club te
weten Paul Versluis en Adri van Wijk u graag
zullen voorlichten.
,..

Dein april opgerichte biljartver. "Lekzicht" te
Ameide opent dinsdag· 28 augustus a.s. de
nieuwe biljart-accomadatie van cafe Lekzicht
in Ameide met grootse demonstraties tussen de
beste biljarter ter wereld met 110 nationale en
internationale titels Raymond Ceulemans en
dekampioen van Nederland in hpt. kunst.st.oten
Cees van Oosterhout.
De "B.V. Lekzicht" speelt op 2 nieuwe
Wilhelmina-biljarts en is sinds kort aangesloten bij de K.N.. B.B., en de leden kunnen nu
gaan deelnemEmaan de nation ale kampioenschappen van Nederland.
Wist u dat men in deze bond verplicht is te
spelen in zwarte broek, zwart vest of trui en wit
overhemd ?Hieruit blijkt dat het bij de
K.N.B.B. zeet gedisciplineerd toegaat.
28 augustus recipieert de biljartver. tussen
19.00 uur en 20.00 uur voor genodigden.
am 20.00 uurbeginnen de demonstraties.
Entree is vrij; doch weI beperkt.
Bent u geinteresseerd in biljarten ga dan ook
eens kijken op een van de competitiea\'ondeIi

,

SOCIAAL SPREEKUUR!!!!!
Het was eengok,datistttkjeindevorige
Wegwijzer. Nie{altijd wordteerlij~heid op
prijsgesteld.
< . ••.. •.... • ..·.i . ·
.
Hetstemt ons dankbaarU te kunne ll vertellen
dat· de Ameide~ar~n er .• positief .• 9phebbell
gereageerd. ...•. •... ... .•..... . •....... < ....••..•..•.. ; > / :
Het laatste s()ciaal spreekuur V\Tas,,~rnaacl1.ten
pas afgelopen eJ:l~rzijnverschilleriderriens~n
geweest die . die . • dinsdagavondrietkonden
waardoor ze zich op andere m()mellten tot ons
hebben gewend,maar allen. inhetkader van
het sociaal spreekuur.
Wij zijngelukkig. met Uw vertrouwen, wij
zullen het niet beschamen.
Dinsdag T augustus is het volgendesociaal
spreekuur van 19.00.~ 20.00 uur inde opkamer
van. de slijterij 'tFortuin.
U bent zoals· gewoonlij k •van harte welkom.
Zuster Hagoort en Veronica v.d. Berg.

UIT DERAAD VAN AMEIDE.
Waarom stond de voltallige brandweer van Ameide en
Tienhoven, net voor de Raadsvergadering, voor het Stadhuis
opgesteld? Waarorn stond meu"apetrots" 9pgesteld - waarom
meldde commandant Daane het corps aan burgemeester Bakker?

De nieuwe uniformen worden op deze wijze - evenals de piepersaan B & W en de raad getoond.
Daarna ontstond in de Gemeenteraad - inbijzijn van het gehele
brandweercorps - een langdradige discussie over de rechtspositie
regelingen voor leden van de brandweer. Vooral raadslid
Provoost stelde veel vragen over de nieuwe regelingen. Er
ontspon zich enige discussie bij het onderwerp aanleg centrale
verwarming in bestaande woningen.
RaadslidVeronica v.d. Berg werptzich op als verdedigster om
vooral voor de meest zuinige C.V. ketel te kiezen en daarom
liever een jaarte wachten met de aanleg hiervan. "De aanschaf
van eenenergie besparende ketel kost weI f 400.- af 800.- meerdoch men bespaart20 a 25% energie. Wees zuinig met energie en
volg de ontwikkeling vanenergie-besparende installaties op de
voet.
De raadsleden v.d.Berg, Versluis eri Provoost dringen aan op een
beperking m.b.t. hetenergiebeleid.
Bij B & W ontstaatenige irritatie: "Wij zoeken naar de beste

Wijnproefavond 8 juni in 'tFortuin
Over wijn wordt vaak zo deftiggedaan. Er
wordt over gesproken als over iets waar haast
niemand verstand van heeft en bovendien lij kt
hetvaak of de mensen die ietsvan wijn weten
weI . · een slagje beter zijndan de arme
stervelingen die die kennis niet of slechts in
geringe mate bezitten.
Hetwas dan ook met enige aarzeling dat ik de
uitnodiging voor de wijnproefavond in 't
Fortuiti aanvaardde.
Het pakte allemaal heel anders uit. In de
gezellige huiskamer van defamilie Plieger
waren mensen bij elkaar gekomen die wijn
gewoon erg lekker vinden en er graag meer
over willen leren.
Terwijl de heer Domburg op heel ontspannende wijze verteldeover een bepaald wijngebied en over de wijnen die door dat gebied
voortgebracht worden, zorgde de gastvrouw
ervoor dat ieders glas gevuld werd en dat er
voldoende crackertjes klaarstonden. om de
smaak te neutraliseren.
We begonnen met een aantal zeer betaalbare
wijnen, geschikt voor bij een. eenvoudige
maaltijd en ideaal voor bij de barbecue.
Persoonlijk Yond ik de Minervois zeer aantrekkelijk. Vandaar gingen we naar de Bordeaux
wijnen. Terwijl we met iedere nieuwe wijn
een iets betere kwaliteit proefden - na het
derde glas heb ik niets meer weggegooid,
hoewel daar speciaal kommen voor klaarstonden - bleef de prijs lang onder de tien gulden. Er
waren ook duurdere en vee1duurdere wijnen.
Maar dan wist je nauwelijks wat je proefde,
verrukkelijk .!
Mevrouw Plieger heeft bijvoorbeeldde hand
kunnen. leggen op een heel kleine partij
Meursault uit 1970.. Dan waren er nog eeIi
bijzonder goede Nuit Saint George uit 1970 en
een werkelijk heel aparteVosne Romanee Val}>
1970. Al deze wijnen zijn premier crus. . " _
AlIe wijnen werden voortreffelijk op tempera- '.
tuur geserveerd. We eindigden heel feestelijk
met een Sauterne uit 1971, ijskoud geserveerd;
de glazen besloegen ervan.
Al -met al een gezellige zeer leerzame avond,
die wat mij betreft voor herhaling vatbaar is.
Mevr. Plieger heeft in korte tijd een slijterij
weten op te bouwen die kwalitatief kan
concurreren met de beste slijterijen in de stad.
Een van de bezoekers.

installatie en energie-besparing heeft onze volle aandacht - dagen
hebben wij hier al aan besteed.Laten we zakelijkblijven - we
praten nu over C.V. ketels en niet over energie besparing.
Ver:volgens stellen B & W voor 150 m 2 var: de loswal te gaan
verhuren voor f 2.000.-:- per jaar aan de fIrma van Zessen te
Meerkerk voor opslag van zand en grint.
Raadslid Versluis vraagt:
l..is er huuraanpassing in .de toekomst.
2.bij verhuizing naar nieuwe loswal is er toch geen schadevergoeding.
3. moet haven uitgebaggerd worden,
4. gaat fa. van Zessen een filiaal stichten?
5. betalen andere verbuikers ook huur?
Veronica v.d. Berg is blij met belangstelling van elders voor onze
loswal. Dat verhoogt het rendement. Zij vraagt om harde
maatregeIen betreffende stuiven e.d. van het zarid en grint.
"De omwonenden hebben al voldoende overlast van de Loswaler verandert tot op heden niets -zeIfsgeen verfje kan er op de
installaties.
Welke maatregelen is het College van plan te nemen om ervoor te
zorgen dat niet heel Ameide vervuilt en dat de omgeving van de
Loswal bewoonbaar blijft?"
Aan de openbare lagere school aan de Liesveldweg, met name
aan . het dak, werden en worden regelmatig vernielingen
aangebracht door de spelende jeugd.
Zeertegen onze zin zijn wij dan ook genoodzaakt een aantal
maatregelen te treffen om dez 1 vernielingen tegen te gaan, Het
buiten schooltijd zonder toezicht van onderwijzend personeel
voetballen op het grasveld random de school wordt verboden. Er
zullen bordjes geplaatst worden waarop dit aangegeven staat.
De dakrand zal ingesmeerd worden met een kleverig blijvende
substantie die niet of zeer moeilijk van de kleding te verwijderen
valt.
Hoewel wij .het betreuren dat deze onsympathieke maatregelen getroffenmoeten worden, zijn wij daartoe helaas door de
omstandigheden gedwongen.
Burgemeester en wethouders van Ameide
De wethouder,
Deburgemeester
A.G. de Kruyk.
C. Bakker.
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Afscheid Joop van Ooyen in
Meerkerk l.

".

-.....

..

.-

.

VOLLEY:BALHAPPENING
OPNIEUWEEN SUCCES

COMMISSARIS DER KONINGIN
BRACHT WERKBEZOEK AAN
AMEIDE EN TIENHOVEN.

Op zaterdag 2 juni, tijdens de wedstrijd tegen
Lekvogels in het Wegwijzer-tournooi, speelde
Joop van Ooyen zijn laatstewedstrijd in het
standaardelftal van S.V.M.
Ongeveer 20 minuten voor het einde onderbrak
scheidsrechter Visser de wedstrijd om voorzitter Jan Willem Versluis de gelegenheidte
bieden met enkele woorden van deze sympathieke . speIer afscheid te nernen en hem te
bedankenvoorzijngoede inzet en sportieve
speelwijzegedurende velejaren. Overigens
geen afscheid van het voetballen, want Joop
blijft de geellzwarte kleuren op een lager
niveau verdedigen. Ongeveer 13 jaar heeft hij
nagenoeg onafgebroken in het eerste team
gespeeld. Zijneerste wedstrijden in de senioren speelde hij onder de toenmalige trainer
Jaques Kolle. Het was in de tijd dat Meerkerk
nog in de 2e klas van de afdelingDordrecht
uitkwam, zodat hij een groot aantal kampioenschappen en promoties heeft meegemaakt. Ook
2 maal degradatie uit de K.N.V.B.behoorde bij
zijncarriere. Na hettoespraakje overhandigde
voorzitter Versluis narnensde spelers uit de Aseleetie, trainer en het bestuur hem een
nieuwe 'l/oetbaluitrusting, zijn vrouw Ria werd
in debloemetjes gezet.
Ook de h uidige trainer J oop de Vries sprak nog
enkele waarderende woorden.

De commissaris van de Koningin Mr. Vrolijk
en Mevr. Vrolijk hebben maandag 25 juni een
werkbezoek gebracht aan Ameide en Tienhoven.
Een druk bezet programma werd afgewerkt.
Na een gesprek met de beide Colleges werd met
een riant motorjacht een prachtige vaartocht
op de Lek gemaakt.
Daarna ontvingen de president-kerkvoogd L.
van Dieren en de oud-president-kerkvoogd G,
H. Spek het gezelschap in de Ned. Herv. Kerk te
Tienhoven.
Hierna volgde een lunch in de sfeervolle
Kruythoeve.
's Middags volgde een interessant bedrijfsbezoek bij MeelfabriekA. Kruyt B.V.
Mevr. Kruyt en direkteur P. den Hollander
ontvingen het gezelschap - waarna men op de
bovenste verdieping in de vergaderzaal kon
genieten van een riant uitzicht. De heren den
Hollander en Vogt gaven explicaties over de
fabriek en de fabricage.
De eendenkooi met het gerestaureerd kooikershuis werd bezichtigd en de heren Vroon en
Blokland lieten het vroegere manden- en
h()fpmakers ambacht herleven.
Terwijl de dames ontvangen werden door
directeur NagtegaaI en voorzitter Buys van
"Open Vensters", sprak de commissaris met
beide raden en werden vragen gesteld door de
raadsleden, welke Mr. Vrolijk direct beantwoordde.
Hierna werden nog snel de in aanleg zijnde
voetbalveldenbezichtigd.

"DE DAGVAN MEERKERK" is weer voorbij.
Het7eopenlucht volleybaltoernooi vande
afdelingvolleybal van de Sportvereniging
Meerkerkis wederorll een succes geweest.
Zeger Lagendijk, Jan vanVeen, Rijk Schalk-.
wijk,G. J, van Ochten en NicoDaamen en hun
naaste medewerkers kunnendan ook met grote
trotsop dezevolleybalhappening terug zien.
Medegezien h~t. aantalinschrijvingen, welke
dit jaar niet m-inderbedroeg.dan78 verenigingenenwaarvan men er wegensoverbezetting
23 heeftmoetenafschrijven, is hetMe~rkeTkse
toernooimet een deelname van 170 teams tot
een . van. de ~ootste van Nederlandgaan
behoren. Lieten de weergoden evenals vorig
jaar ook nu weer in de voorgaande dagen een
dreigend . gezicht zien,zaterdag bleken. deze
Meerkerk goed gezind te zijn en was het op het
Sportcomplex 't HOOG aan de Burggraaf weer
geweldig toeven. 0lllstreeks kwart over tien
werd een aanvang gamaakt met de ± 350 op
deze dag te spelen wedstrijden. Op de 33
uitgezette velden hebben de teams weer met
aIle inzet gestreden voor een van de prachtige
bekersdie er oek nu w~er te winnen waren.
Gezien de geweldige animo vqor het Meerkerkse tbernooi is een 8e toernooi voor de Ameide spelers in sportief gesprek met J oop
organisatoren .onvermij delij k geworden.
vanOoyen.
.

.

.

.

.

.

I

..

..

jfOllllllllllllOllllllllllllOIDlIIllllIIOIIIDlIlIlIIOlIlIlIIlIIlIOlIIlIID 1II01l1l1ll1ll1l0lllmUllilDIIIIIIIIIIII01II11II1II1I01II1I1II1II101II1I1I1I11I01II11II11II101II1II1111II01IIIIIIIIIII01II1I1II1II101II1I1II1II101ll1l1liai

HUiShOU~.!~:J(.!~~~ienondergoed

=

voop·ppllzenom even bll 5111 Ie slaan

BADSTOF KEUKENDOEKEN
NU 4 VOOR 10,EFFEN LAKENS,. wit
1 pars.. 14,50 2. pers.16,50
wit 3,85
EFFEN SLOPEN,
3voor 10,THEEDOEKEN, aileen groen
p.st.
7,50
PRACHT BADHANDDOEKEN
4voor 25,-.BEDRUKTE SLOPEN
4voor 15,2
8,50
CINDERELLA LAKENSETS, gekleurd
NU 20% KORTING
WASHANDJES
4 voor
2,50
3 PAAR PANTY'S
voor
3,95
IN JAPONSTOFFEN, VELE COUPONS
Diverse soorten, HALVE PRIJS!!
HEREN SLIP, S. M. en L., gekleurd nu
3,50

voor

*

B
I5'

9

5
5

JONGENS SLIPS, gekleurd
BADSTOF SLIPS, dames, wit-huid
4 voor
KINDERPYAMA'S, tricot, 98 tot en met
nu
KINDER T-SHIRTS, met opdruk,
98 tot en met 164
TRICOT NACHTHEMDJES
104 tot en met 164
HEREN PYAMA'S, flanel
48 tot en met 56
MEISJES SLIPS, gekleurd
nu
BADLAKENS, donker
LAKENSETS, gekleurd sloop,
1-persoons

~

g

3,10 10,00
140
10,00

I

3,75
10,00
22,90
1,75
10,50
23,95

Vele RESTANTEN HOLLANDIA ONDERGOED
HALVE PRIJS

~

esker
eubelen

5

5

_=i

!
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;

.anulakturen
. . .

AMEIDE

tel. 1235 - 1461
1453-1773
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HENDRIK VAN BREDERODE
BERICHT:

70-jarig bestaan van de Chr. Basisschool "Samen op Weg" te Hoornaar.

Feestelijke ouderavond.
Vrijdagavond 29 juni was de toneelzaal van Het
Spant tot de nok gevuld, ondanks de sportiviteiten buiten, met ouders en andere familieleden
van kinderen van onze school, om naar 2
musicals te komen kijken.
De Ie musical, opgevoerd door de klassen 1, 2en
3, heette "Teun de Speelman". Deze Teun
raakte zijn viool waarmee hij op een feest van
de kip met de gouden eieren liedjes zou spelen,
door diefstal kwijt. Grote consternatie, dat
spreekt. Maar gelukkig ontbrak het happy-end
niet. Leuk en met enthousiasme gespeeld.
De klassen 4, 5 en 6 hadden de musical "De
Tovenaar van Alkmaar" op het programma
staan. Hier was erg veel werk gemaakt van de
kleding. Ook de lichteffecten bij het uitspreken
van de toverspreukep van de tovenaar (erg
goed gespeeld) ontbraken niet.
.
Ook de andere spelers,zoals de kikker en b.v. de
ooievaar speelden hun rol bijna "levensecht".
We kunnen daarom terugkijken op een zeer
geslaagde avond, waarvoor een complimentje
aan het onderwijzend personeel, vanwege het
instuderen en die leden vim de oudercommissie en ouders die vrijwillig de kleding op zich
hadden genomen, niet mag ontbreken.

Vrijdag was l:2t dan zo ver. In de stampvolle
zaal van het gemeenschapshuis in Hoornaar
wachtten ouders, leden en kinderen gespannen
op hetgeen komen zou.
Na de opening door voorzitter D. C. Aanen
verricht, kreeg de oud consulent van het Chr.
Onderwijs de heer J. J ongkind het woord.
Hij liet aan jong en oud 70 jaar onderwijs de
revue passeren. Op boeiende wijze voerde hij
de aanwezigen door het onderwijsland. Extra
aandacht kregende eerste decennia tot aari de
crisistij d.
Hierna verschenen de kinderen uit de hoogste
klassen in kleding uit Grootmoeders Tijd. Zij
brachten de ouders twee potpourri's van
kinderliedjes uit vroeger jaren.
Na de pauze brachten leerkrachten en ouders
·een gevarieerd programma over het onderwijs
van vroeger en nu.
Dia's van de oude schoolsituatie en de huidige
werden afgewisseld door twee parodies over
het schoolleven van vroeger en nu.
Het was kostelijk om ouders te zien als het
schoolkind uit de 20-er en 70-er jaren.
Op knappe wijze werden op het toneel
verschillende lessen uitgebeeld, maar ook het
vieren van een verjaardag, het schoolreisje, de
technische ontwikkeling van nu en 70 jaar
geleden gaven schrille kontrasten te zien.
Een warm applaus klonk voor de ouders, die
onder de bekwame leiding van Mr. R.
Eikelboom een stukje professioneel toneel
hadden gebracht.

Afscheid 6e klassers.
Zoals ieder jaar liepen ook nu de 6e klassers al
weken met geheimzinnige gezichten rond. Er
waren plannen uitgebroed om een feestje te
bouwen. Dit zou gebeuren woensdagmiddag 5
julio Eindelijk was het dan zover.
Half twee ging de "kindermarkt" open. Er
waren poffertjes, slaatjes, gevulde eieren,
koffie en limonade te koop. Maar er was ook
gelegenheid, was op te hangen, busje te gooien,
env'elop te trekken, doel te schieten enz.
Het doel· is ieder Jaar hetzelfde: Veel geld
binnen te krijgen om als afscheid en dank aan
het onderwijzend personeel een cadeau aan te
bieden. Nou, veel geld was er.
Half zeven vertrok de karavaan auto's (onderwijzend personeel met man of vrouw en leden
oudercommissie met man of vrouw en 18
kinderen) richting Gorinchem. Deze avond
werd aangeboden door de oudercommissie.
Eerst werd er gemidged-golfd en toen gegeten
bij de Chinees. Hier kwamen de cadeaus voor
de dag.
Wijn en ook nog bloemen. Erg geslaagd.
Donderdagavond 5 juli werd in de school de
film vertoond, die gemaakt is door de 5e en 6e
klas van de Hendrik van Brederode School.
Spannend ! ! ! Leuk initiatief en voor herhaling
vatbaar.

DAMKAMPIOENSCHAPPEN IN
MEERKERK VOOR DE JEUGD.
Op 13 juni j.l. heeft de damvereniging M.D.V.
onder de schooljeugd een wedstrijd gehouden
om uit te maken wie zich in Meerkerk de
sterkste jeugddammer mag noemen. In de,
voor deze gelegenheid uitstekend geschikte,
aula van de Chr. School waren 49 deelnemers
aanwezig in de leeftijd van 6 tim 12 jaar.
In de voorronde werd al gauw duidelijk wie de
ware"cracks" onder de deelnemers waren;
deze kwalificeerden zich dan ook voor de drie
finale-poules. Hierin was het motto: "erop of
eronder" hetgeen zich weerspiegelde in het feit
dat er geen enkele remise partij te vermelden
was. De drie finalisten waren uiteindelijk: Dick
de Bruyn, Arie de Groot en de slechts 9-jarige
Peter van Zessen. De krachtsverschillen tussen
deze 3 spelers was zo gering, dat na het eerste
kampgevecht de finalisten aIle drie gelijk
eindigden, zodat een volledig nieuwe finale
roJ1de noodzakelijk was om de uiteindelijke
winnaar aan te wijzen. Dick de Bruyn
die overigens jeugdlid is van M.D.V. moest het
hierin afleggen tegen het natuurtalent Peter
van Zessen, terwijl.de zeer sterk spelende Arie
de Groot wellicht het slachtoffer is geworden
van de tot een climax opgelopen spanning
waaronder gespeeldwerd, want hij liet zich in
de beslissende fase verrassen door een uiterst
geraffineerde lokzet van Peter, die voor de
laatste de remise en daarmee het kampioenschap veilig stelde. De einduitslag is geworden:
1. Peter van Zessen, 2. Dick de Bruyn, 3. Arie de
Groot.

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

z.g.a.n. 2-pers. matras.
Platenspeler met versterker.
Tegen elk ,aannemelijk bod.
Tel. 01836-1229.
's Avonds 1721.

Te koop
Olivetti kopieermaehine
f 500.- exel. 8.T.W.
in zeer goede staat.
Crezee Ameide 8.V.
01836-1229.

Te Koop:
stalen Silo 10 m3
Versluys sr.
Metaalhandel
Slingerlaridstraat 38, Meerkerk
tel. 01837-1264.

Te koop wegens aansehaf auto
damesbrommer Vespa
boxer 2 oranje i.z.g.st.
J. Vurens,
Prinsegraeht 22

Te Koop:
Stalen balken al/e maten en
lengten, nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - eeealu,
buizen, hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonisehe afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk.
tel. 01837-1264.
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konlektieindustrie in nood
SLEGH...S I WEEK (,~\ \':
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PER S"'UK

Oit omdat Select bij zeer gerenommeerde
konfektie fabrikaoten de gehele vOCJrraad
kocht.Wij helpen oak U door deze gehele
kollektie te verkopen voor stuntprijzen

super sensatie
leegverkoop

~ek~nde

Kostu.ums uit
nederlandse
grandloze kwahtelts klasse
van F. 400.- voor

179:-

kostuum:~~~;~~-:;

::-:;/

I

150.•

het tweede
vaar·

Kostuums en kombinatie-kostuums van duitse meisterklasse
in fijne doordraag kwaliteiten, kortweg gezegd een meesterIiik zakenpak.
van F. 450,- voor

200,.
hett.eede
voor

175.• I

Topkwaliteiten kostuums uit bekende engelse weverijen,
in de onvervalste engelse handgeweven stoffen.
Met meesterhand gekonfektioneerd
van F. 550,- voor

229 r

het tweede
vaar

II

200.•

alsklal!.op de
vaarpl)1
99r •
ALLE PANTALONS, MAAR DAN OOK GEEN EEN
UITGEZONDERD

..n F. 100." 00 F. 110," ""'"

Vooral mensen die weten welke kwaliteiten Select in
de winkel heeft, zullen van deze grandioze leegverkoop
de waarde kunnen schatten en er heerlijk van profiteren!

--- -

•

ENORME

OPRUIMING
BIJ
Wij starten donderdag 19 juli om 9 uur en gaan door t.m. 9 augustus

Eiken BANKSTEL
NU 2795,groen mohair 3498,Moderne eiken EETKAMER
4 stoelen plus uitschuiftafel 1650,500,Korting
NU 1150,Modern BANKSTEL
dralon bekleding, beige
2495,Korting 1200,NU 1295,Modern BANKSTEL
3-zits bank, 2-zitsbank,
1 hoge fauteuil
2945,Korting
750,NU 2195,Eiken SECRETAIRE
klassiek model
750,Eiken EETKAMERTAFEL
85x 130
NU
350,2885,SLAAPBANKSTEL
400,Korting
NU 2485,Grenen SLAAPKAMER
Led. 140 x 200, 1 nachtkastje,
1793,1 toiletspiegel
Korting
500,NU 1293,Eiken BERGMEUBEL
massief front, 235 breed
2275,Eiken KAST
200 breed, massief front,
glasdeuren
2275,Zeer solide eiken
IMPORT BANKSTEL
bloemstof
3490,-Korting 1000,NU 2490,Moderne SALONTAFELS
zwart of glasplaat SPOTPRIJZEN r !

Eiken BERGMEUBEL
150 breed
Korting
NU
lets beschadigd
Eiken FAUTEUIL
bloemstof
Eiken BANKSTEL
wollen mohair bekleding
NU
Leverkleur
ZITGROEP
6 elementen, inc!. hoek
Tweed bekleding, speels NU
Eiken SALONTAFEL
ovaal model 598,NU
DISCO MEUBEL
zwart-wit, 120 breed
NU
STEREO KASTJE
zwart-wit, 85 breed
DISCO MEUBEL
60 breed
Eiken SLAAPKAMER
Ledikant 140x 200
2 nachtkastjes met verlichting
NU

1527,300,1227.-

330,-

1975,-

2495,298,150,79,69,-

1485,-

OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE
KOSTUUMS
KOLBERTS
0
TERL. BROEKEN
korling BLOUSES
JACKS

20°/

OVERHEMDEN
korte mouw

17,50

OVERHEMDEN
lange mouw

19,75

3 kleuren
EFFEN SOKKEN

esker
eubelen
anulakluren

99,125,146,284,199,268,14,50

25,-

46,50

Konlekllealdeling

5 paar

Kom kijken naar onze enorme
voorraad
KWALITEITSMATRASSEN
Enkele voorbeelden
80 x 190
80 x 190 enz.
90 x 200 enz.
130 x 190 enz.
140 x 190
enkele stuks
140 x 200 enz.
VEREN KUSSENS
GESTREEPT VELOUR
120 breed, bruin/beige, p.m.
van 35,90 voor
NYLON TAPIJT
400 breed, groen/beige, p.m.

10,-

NYLON TAPIJT
400 breed, bruin/beige, p.m.
59,90
KEUKENTAPIJT
200 breed, p.m.
NU 37,50
Zuiver wollen BERBERTAPIJT
400 breed, p.m.
189,In VITRAGE en GORDIJNSTOF
vele coupons
HALVE PRIJS
Dubbelzijdig DRUKSTOF
120 breed, p.m.
NU 8,HEREN VESTEN
KINDER VESTEN
STERK AFGEPRIJSD r
KINDERJACKS
SPOTPRIJZEN
En vele andere KOOPJES in
KONFEKTIE RESTANTEN r! r
Zie onze etalage's

*

Op aile niet afgeprijsde artikelen
10% KORTING ! ! !

AMEIDE
tel. 1235 - 1461
1453 - 1773

VANAFDONDERDAG 19 JULI

grote opruiming
Ondanks prijsstijgingen de allerlaagste prijzen!
Groot MODERN WANDMEUBEL, 3-delig, verlichting,
glasvitrine, bar, enz.
2340,- NU VOOR 995,lets aparts - EIKEN WANDMEUBEL, 270 cm lang,
met massieve fronten, veel bergruimte
3695,- min 400 GULDEN KORTING
Schitterend GRENEN WANDMEUBEL, echt iets
van deze tijd
2497,50 min 800 GULDEN KORTING
Bijpassende GRENEN EETHOEK, ronde tafel en
4 gestoffeerde stoelen, 1355,- min 300 GULDEN KORTING
Pas-Toe BLANK EIKEN WANDMEUBEL, iets bijzonders
4670,- min 670 GULDEN KORTING
MAAK ZELF UW WANDMEUBEL!!
Donkerbruine aanbouwwand, losse elementen, essen
2454,- min 1000 GULDEN KORTING
BLANK ESSEN ELEMENTENWAND, met grote lichtkap
en boekenplanken,
2420,- min 700 GULDEN KORTING
Zeer fraai ZWAAR EIKEN BANKSTEL, gebloemde stof
2695,- min 500 GULDEN KORtlNG
Fantastisch LEREN HOEK-BANKSTEL, extra koopje
4750,- min 500 GULDEN KORTING
Exklusief BANKSTEL MET RONDE HOEK
met mooie rib

NU

2395,-

COMPLETE SLAAPKAMERS, te kust en te keur
Eiken - Grenen - Essen
GEEN 10 MAAR 12% KORTING !
OP ONZE SHOWROOM verder nog diverse
KLASSIEKE BANKSTELLEN
GEEN 10 MAAR 12% KORTING I
GROTE KOLLEKTIE FAUTEUILS in stol en leer
FAUTEUIL, met boucle
490,- NU VOOR
FAUTEUIL, met boucle
590,- NU VOOR
NOG 1 FAUTEUIL
VOOR SLECHTS
EIKEN EETKAMERSTOELEN
van 173,- VOOR
EIKEN EETKAMERSTOELEN
van 275,- VOOR
EIKEN EETKAMERSTOELEN (met mohair)
van 240,- VOOR

400,500,195,95,175,175,-

Grole kolleklle laplilen
NU 59,95 - 79,95 - 89,95, enz. enz.
PRACHT KOLLEKTIE GORDIJNSTOFFEN • . • •
EXTRA GOEDKOOP

*

Ook op het gebied van MATRASSEN en BEDDEGOED
ECHTE KOOPJES
vanaf

155,-

ZEER MOOIE TIENER KAMER
ledikant, ombouw, schrijfmeubel
samen van 689,- VOOR

495,-

Nu reeds een zeer GOEDE MATRAS

............................................................................................

In onze afdeling textiel en konfektie net
zulke ingrijpende prijzen
Kijk binnen ook eens rond

Zie onze etalage

............................................................................................

TI!XTII!L EN INTBRII!UIIVI!IIZORGINCI
Fransestraat 7

AMEIDE

Tel. 01836-1212

DRUKKE RECEPTIE
V.V. MEERKERK.
Bas den Hollander onderscheiden.
De v.v. Meerkerk rondde een geweldig seizoen
af met een receptie naar aanleiding van de
kampioenschappen van het Ie, 2e, 3e en 4e
elftaL De zaal van cafe-restaurant "Brughuis"
was goedgevuld met belangstellenden van
verschillende zijden die het bestuur en spelers
kwamen complimenteren.
Na een inleidend woord van ceremoniemeester
D. C. Kooyman sprak de voorzitter van' de
afdeling voetbal van 8.M.V., de heer J. W.
Versluis het openingswoord, waarin hij ieder·
een welkom heette.
Als eerste spreker kreeg burgemeester T. den
Breejen het woord die veel vriendelijke
woorden had voor de geleverde prestaties.
Volgens hem hadden inzet en geluk tot klasse
geleid en was gebleken dat behalve het
opnemen van een plaatje er ook in andere zin
een goede harmonie binnen de vereniging
aanwezig was.
Namens het gemeentebestuur bood hij twee
leren ballen aan.
Hierna kreeg de voorzitter van de K.N.V.B.
afdeling Dordrecht, de heer
Jonas het
woord. Deze memoreerde dat Meerkerk bij de
eerste promotie naar de 4e klas K.N.V.B. in
feite de afdeling niet was uitgegaan en sprak de
hoop uit dat nu Meerkerk derdeklasser
geworden is dit zozal blijven. Waardering had
hij voor met name de trainingsopkomst
waarvan hijzelf een keergetuige was geweest,
dan ook kunnen de resultaten niet uitblijven zo
zei hij. Verder stond hij stH bij al het andere
werk wat voor de vereniging gedaan moest
worden. De mensen aehter de schermen zijn
minstens zo belangrijk en daar wordt niet altijd
aan gedacht. Tot grote :verrassing van ieder
deelde hij mede dat het afdelingsbestuur,
op aangeven van zijn vrienden, had besloten
om aan secretaris/penningmeester B. den
Ottelander de ZHveren Speld van de afdi:ding
toe te kennen voor zij n grote verdiensten in een
groot aantal jaren. De zaal gaf kracht aan de
juistheid van deze beslissing met ware ovatie
voor den Ottelander. Tot slot deed Jonas een
oproep aan allen die vanwege hun. leeftij d met
het voetballen gaan stoppen om zich beschik-

on.

baar te stellen voor het vele werk wat bij de
K.N.V.B. moet gebeuren.
Hierna sprak de heer A. Hamerpagt namens
Regio III. Deze spreker had weinig moeite de
lachers in de zaal op zijn hand te krijgen want
de ene kwinkslag volgde de ander snel op. Hij
richtte zich speciaal op trainer Joop de Vries
met de woorden: "Joop ik vind het machtig
voor je". Verder vergat hij de spelers niet met
zijn felicitaties en bood hij namens de regio,
waarvan hij op dit moment in feite voorzitter,
secretaris en penningmeester was, een envelop
met inhoud aan, met warme woorden voor de
verenigingMeerkerk in totaliteit.
Vervolgens spraken de, heren Overweel namens de Gorinchemse Scheidsrechtersvereniging en de heer A. v.d. Berg namens de
Leerdamse Scheidsrechtersvereniging. Behalve welgemeende waardering spraken beide
heren een waarschuwend woord om niet op de
lauweren te gaan rusten want zo zei de heer
Overweel "het wordt steeds moeilijker en het
tweede elftal zal aansluiting moeten houden
om over goede en voldoende reserves te
kunnen beschikken". Ook braken zij een lans
voor de scheidsrechterij, het tekort aan deze
mensen neemt bijna catastrofale vormen aan.
De heer K. van Oort sprak namens de v.v.
Ameide, grote concurrent van Meerkerk voor
het kampioenschap van het eerste elftal. Hij
sprak zijn voldoening uit dat ondanks de
intimidatie van trainer de Vries en diens
taktiek, ondanks het feit dat zijn club uiteindelijk adem te kort was gekomen, zij toch de
voldoening hadden Meerkerk 3 punten afhandig gemaakt te hebben. De heer van Oort
vergat in zijn hulde en vriendelijke woorden
ook de spelers van de elftaUen' 2 tim 4 niet.
De heer den Uyl, voorzitter van S.V.W. sprak
namens de eveneens aanwezige delegatie van
Unitas en sprak zijn waardering uit voor het
zaterdagvoetbal. Als zondagsclub hebben wij
de sterkte van deze vereniging zien groeien en
moeten deze nu als gelijkwaardigbeschouwen.
Ook hij had waarderende woorden voor trainer
de Vries, die zo zei hij, tenslotte bij ons aan zijn
carriere is begonnen want hij was en is nu nog
lid van mijn vereniging. Zijn voetbalcapaciteiten waren niet gering.
De volgende 2 sprekers kwamen niet met lege
handen. De direkteur van de Rabobank bood

aan de spelers van de vier elftallen die
promoveerden 60 tassen aan en de heer M.
Hakkesteegt een stevige envelop met inhoud.
Erelid, ex-voorzitterP. Versluis feliciteerde de
jongens en liet door zijn woorden blijken nog
steeds nauw bij zijn vereniging betrokken te
'?:ijn. Ook hij vergat de stille werkers niet.
.
Voetbalvoorzitter J. W. Versluis had tussendoor de sprekers beantwoord opzijn eigen
vlotte en deskundige wij ze waaruit steeds weer
bleek dat Meerkerk prijs stelt op goede
betrekkingen met de relaties in de sport.
De laatste spreker, algemeen voorzitter J. P.
Priem van de Sportvereniging Meerkerk
vertolkte zijn trots op zijn vereniging. Hij
bedankte allen die hadden bijgedragen tot het
succes van de elftallen en tot het welslagen van
de feestavond en receptie en riep de leden op
om, na een welverdiende vakantie, er weer
stevig tegenaan te gaan en de volle 100% te
blijven geven voor S.V.M.

Verenigingsraad Noordeloos
De eerste zaterdag van augustus is voor het
Alblasserwaardse dorpje Noordeloos een hoogtijdag. Dan wordt in de schilderachtige kern
van de bijna 1500 inwoners tellende (nog)
zelfstandige gemeente de jaarmarkt gehouden.
Dit jaar, op zaterdag 4 augustus, voor de vijfde
achtereenvolgende keer. Opnieuw zullen ongetwijfeld duizenden naar de markt komen om
te kopen en om te genieten van gezelligheid en
van sfeer. En om te luisteren naar de
plaatselijke boerenkapel en naar vrolijke
draaiorgelklanken.
Op de jaarmarkt presenteert het verenigingsleven zich in vele facetten. Maar hij niet aIleen.
Ook de kooplieden bemannen de tientallen
kramen met hun gebruikelijke artikelen. En
verder te veel om op te noemen: Tingieten,
kantklossen, stoelen matten, kopergravure,
spinnen, manden maken, smeedwerk, sierstenen slijpen etc. etc.
Er is op de markt opnieuw veel antiek.
Een clownspaar zorgt voor de amusante noot
voor de jeugd.

Uw adres voor:

"opROI}OC'E.lVr

Schaarhekjes en Tuinhuisjes

l1

Met rieten kap
Tevens:

voor:
voor:
voor:
voor:
voor:

aile soorten veevoeders.
ledere gewenste hoeveelheld kunstmest.
plastics en relnlglngsmldde/en.
bestrijdingsmldde/en.
service en kwallteit.

./

Regentonnen, Tuinschermen,
Rietmatten, Rondhout.

P. Versluis
Boezemweg 1, Lexmond, tel. 01836-1300.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309
GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

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

Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddellijke dekking.
J. VAN DIEREN
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284

JOH. HET LAM Johnz.
Achthoven 46a. teL.01836-1230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen
Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

Biedt aan:
-

GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN
ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN
POLYESTER LICHT
GOLFPLATEN
BALKHOUT
PLANKHOUT
ISOLATIEMATERIAAL

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES
Paranapine
Grenen
Vuren
- DEUREN
- GIPSPLATEN
- SPAANPLAAT
- CREOSOLPALEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT
BALKHOUT

SCHOOLARTIKELEN NODIG ??
SCHOOLBOEKEN NODIG ??
GEEN PROBLEEM !!
~ijve~omenditgaarnevooru!

~~~~~~~~~~~~~~4

Mits u vroegtijdig bestelt zijn de boeken

binneneen week in huis

Nieuws uit onze filmafdelin,g
Filmrolletjes
vanaf heden 50 tot 60 cent voordeliger.
Wit~roberen

ook Uw vakantie goedko~er te maken

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
~
~
~
~

~.
~ Tot 30 september 1979:
~

~
~
~
~
~
~

~

J. W. Doms

~ ZORGEN OM GEERTJE

~

~
~

~
~
~

..,
~

Deze Omnibus van 506 biz. bevat
de boeken: Zorgen om Geertje,
Ons achtervolgt een haai,
Daggelders

~

~
~

Drie boeiende familie-streekromans in €len prachtband!
~ Normale prijs f 29,90

~

NU SLECHTS f 17,50

~

~

~
~

~

~

i) UW voordeel f 12.40
~
i)
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Wij zlJn
•

rUlm
gesorteerd

U weet het

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL. 01836-1229

de zaak waar U altijd
welkom bent

PLIEGER
HANDWERKEN
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De avonturen van
Asterix de Gallitir

~CREZEE
;.'/t

:L

[J

"

"MEERKERK"
Telefoon 01837 -1871

Speciale aanbieding

"CI

=N

caravans voor echte caravanners

II

lil

BRUINOOR PARKIETEN

f 125,- per stel

DIVERSE TROPISCHE YOGELS IN
VOORRAAD, o.a.
Staalvinken - Roodmussen - Bandvinken
Vuurvinken - Mozambiquesijzen - Napoleon's - Oranjekaakjes, Witkopnonnen Zilverbekjes - Goudbuikjes - Roodkoppapagaai-amadines, Ceres amadines -

Fa. van der Hagen-Postbus 40
4230 BA Meerkerk - tel. 01837-2044*
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0
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f 125,- per stel

~.

U
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STANLEY ROSELLA'S

dokumentatie en verkoopadressen bij:

Z

U

f 80,- per stel

WITTE VALKEN

~I
==

I:It)

opent nieuwe vogelafdeling

*
*
*

Q)

Z~

•

DIERENBOETIEK

Toistraat 3

II

II.

~

0
0

U

Tel. 01836-2051. b.g.g. 1298

II 29.95
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nu in gebonden uitgave
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Nieuwstraat 2, Ameide.
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Restanten wol 1.10 per bol
Verder wollen en katoenen
briegarens afgeprijsd

a:

CD

u~
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10% KORTING

I:
'C~
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at
I:

Op aile
borduurartikelen

Avento's
kunt Uoveral
tegenkomen

~
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::I
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~

O~ Het direct klaar systeem
model 1000 van 129.-

4#'

~e.~

-=z:::::=:::::=_=~::::~~O~

Crezee prijs 89,-

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

f
f
f
f

250 em breed.
275 em breed .

Aurora astrilde - Witte en Grijze Rijstvogels - Naehtegalen - Japanse Meeu-

300 em breed.

wen - Kanaries - Engelse Parkieten

325 em breed.

240,260,280,300,-

. Knikarm Zonneschermen

VERDER HEBBEN WIJ NOG EEN
handtamme Beo, Congogrijze Roodstaart, .pratende Amazone Papagaai -

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

Veel kleur Parkieten - Bonte boertjes -

200 em

Agapornissen

-

Bourks

Parkieten

-

Pracht Rosella - Princes of Wales Parkiet - Kakariki's - Bleekkop Rosella Elegant Parkiet.

Perzisehe Kittens, van kampioens-afstamming af te geven.
Gebruikte trimtafel

Tevens leveren wij aile typen WINDVASTE Schermen, Jalouzieen,
Rolgordijnen, fo;Iorren, Hordeuren, Markiezen.

*

TIJDENS BOUWVAK - VAKANTIE GEOPEND

ERKELENS-LANGERAK

Tevens heben wij ook nog:

*

f 1053.-

f 100,-

VERF - BEHANG'- ZONWERING
BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

Bankstel GEMERT
Zwaar uitgevoerd massief eiken bankstel met losse rug
en zitkussens. Voorzien van koudschuim interieurs voor
jarenlang blijvend kamfort.
Bekleed met aantrekkelijk gedessineerde veloursstof, 3·
zits bank en 2 fauteuils opruimingsprijs

%%50,-,

e*tra aanbiedingsprijs
tijdens de opruiming
3 en 2 zits bankstel met aeryl ribstof . . .
(ook te leveren in 3 zits met 2 clubs)

.&

49 r.

~,

•

Oud Hollandse fauteuiI. Eeht eik
frame met losse
kussens welke bekleed zijn met gebloemde epingle.
Extra hoog uitgevoerd. ~98
nu voor een klein prijsje . ,

e

IS

••

,

•

•

Inte1"urve1Z0rglR,
meubeltoonzaleR
•
ZOnwef,ng
textiel

BENSCHOP · BLESKENSGRAAF · LOPIK · MEERKERK
MOERKAPELLE · NIEUWPOORT · POLSBROEK

Hoesmoltondekens
Nu extra goedkoop. Eenpersoonsmaat v.a.

. 18,75
'"(Ook hebben

WIJ

grotere maten).

Sterk synthetisc:h tapijt DESSO
Voor een bijzonder lage prijs. 400 em. breed.

Nunma,79,··
per strekkende meter.

Tientallen coupons tapijt en novilon
brengt U de maten mee
Voor extra lage prijzen.
Verschillende rollen tapijt in voorraad
met 10 tot 30% korting.
o.a. Desso en Parade tapijten.
100% katoenen dekbedovertJ;'ek
in diverse dessins
Voorzien' van sloop en royale instopstrook.
Maat 140 x 200 nu

33,75
Aanbieding in matrassen

99,··
109,··

S.G.30 80 bij 190

...

90 bij 190
S.G. 40 een van de betere matrassen
90 bij190 '

149,··
169,··

90 bij 200

189,~·

120 bij 190

ZZ9,··
Z49,··
Z98,··

80 bij 190

130 bij 190
140 bij 200

t
l IS

interieunenotg..
ing
mlJubeltoonza.len
zonwerlng
textiel

BENSCHOP· BLESKENSGRAAF . LOPIK . MEERKERK
MOERKAPELLE . NIEUWPOORT . POLSBROEK

Rundleren zitkombinatie
twee- en driezitsbank
,

Bankstel bestaande uit 2 maal 2 zits

I1iJ

Ondanks rigoureuze prijsverhogingen van leder en
andere grondstoffen kunt u nu nog profiteren van deze
fantastische aanbieding.
Twee- en driezitter, zeer royaal van uitvoering, met
brede armen, rondom met kwalitatief
met ronde
hoogwaardig rundleder voor slechts

995

z''

'

•
,

hoek bekleedmet bruine rib1 7 9 5 ,••

.&,

M,assief e~ken bankstel
" 8 9 5 ••
nu of nomt
Klassiek bankstel groene dralon stof
van 2780,-- voor
2380,··
Modem bankstel bali met bruin bloemstof
van 2395,-- voor
1.998,··
Bankstel blank grenen vuren 3 en 2 zits +
salontafel van 2645,-- voor 1 6 4 5 . · ·
3-2-1 zits bankstel massief eiken bruin Ieder
van 5905,-- voor
4950,··
2 zits slaapbank bruine rib 5 9 8 ••
nu slechts
,
3 en 2 zits modem eiken naturelleder

Magnifiek eikehouten fauteuil met een uitmuntend
zitkomfort. Losse kussens bekleed met gloedvol gedessineerde velours. Verkoop zo lang de voorraad strekt.

Van 700,-- nu voor

van 6025,-- voor
4795,··
Wandmeubel 250 breed massief eiken front
1975,··
van 2685,-- nu
Wandmeubel 190 breed massief eiken front

550,·

beelelell "all
.... t1Iaar ellkeJe "oor oet het ~eli
Bit ~111I te kollektie, t1 t1I berell.
oll~e gro bekilkell ell pro el'
ko11lell .. el t1Ioeite waar •
lIet IS e

Eiken wandmeubel 200 breed
van 2650,-- voor
1975,··
Zwaar massief eiken wandmeubel 250 breed
van 3955,-- voor
3150,··
Eiken wandmeubel 300 breed
van 4280,-- voor,
3498,··
Mahonie houten salon kast 220 breed'
van 2895,-- v o o r 1 8 9 5 , · ·
~:lonkast met wit 250 breed 6 9 5 , ••

Aldeling
lekker
slapen!
Eiken slaapkamer:
ledikant 140 bij 200
2 nachtkastjes
toilettafel met spiegel

995,··

(is eventueel ook met kast te leveren)

Moderne slaapkamer ledikant 140 bij 200
2 nachtkastjes en complete
· h'
opbouw met verIIC
tmg

798 , ••

Moderne slaapkamer ledikant 140 bij 200
met opbouw verlichting en radio

998,··
heel apart van 1590,--voor 1Z90,··

van 1498,-- voor
Grenen slaapkamer

TienermeubeJen met extra
aanbiedingen
Ledikantmet bed compleet

I. 69,..

"59,··
98 ..

..

KAJUITBED

Blanke ledikanten zeer apart .&
Kajuitbed 90 bij 190
meeneemprlJs
.&,
Diverse tienerkombinaties tegen speciale

..

445,··
189,··
119 ..

meeneemprijzen b.v.
2 deurs schuifkast alleen
meeneemprijs
Tiener bureaus met 2 laden
..
meeneemprlJs
,
Tiener bureaus met 2 laden en 1 deur

139,··
diverse bureau stoelen voor
e"tra lage prijzen.

1Z9,··
790 , ..

Disco meubelen
Spaans.eiken eethoek
ronde tafel met 4 stoelen
van 1678,-- voor
4 eiken stoelen met biezen zitting

850,··
comple~t
895,··
4 stoelen + massief 8 kantige tafel
van 3495,-- voor
Z495,··
Ronde tafel en 4 stoelen
Old Pine
698,··
4 stoelen met tafel
van 995.-- voor
495,··

en ronde tafel compleet
4 eiken stoelen met schuiftafel

Wij wensen U
een fijne vakantie
en een
AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DEGROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4

behouden thuiskomst!

AMEIDE
TELEFOON 01836 -1402

,

De goedkoopste
kopieerl11achine ter
wereld. Kost f 315;:
Spedaal voor al die
mensen die het knap lastig
beginnen te vinden dat ze
voor elk kopietje de deur
uit moeten. Voor de zo·nu·
en-dan-kopieerder.
Zelf kopieren. 'tis heel
simpel. Net zo simpel als
be lien. Naar uw 3M-dealer
bijvoorbeeld.

Gaat U met vakantie
of bIi jft U t h uis,

Uwdealer:

U weet het

------------,

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 228

~~teresseerd

in zo'n
3M·kopieermachine.
Stuur me snel informatie!

II
I

~:;:.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'··················1
I

Woonplaats
,ExdBTW.

de zaak waar U altijd
welkom bent en waar U
zo fijn kunt .
rondkijken en
. . . . alles tegen

P 320-1 E8RCJ
•
27.000 Kgs.

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

scherpe prijzen!

(9JHUSQVARNA
MOTORMAAIERS

PROT. INTERKERKELIJKE STICHTING BEJAARDENZORG
ALBLASSERWAARD-OOST, "OPEN VENSTERS", AMEIDE
In ons verzorgingscentrum hebben wij momenteel
vakatures voor:

A.
Husqvarna
maakt maaien
makkelijk!
Husqvarna biedtu
keus uit8 typen
motormaaiers,
waaronder nu ook
eenhandige
elektromaaier.
Ook voor uwtuin
hebben.we
hetjuiste
type.

een deskundige technische man
voor de onderhoudsdienst
Voor deze veelzijdige funktie is vakbekwaamheid op het
gebied van elektrische installaties en apparaten een eerste
vereiste, doch er is nog veeI meer te doen.

B.

een medewerkster
in de huishoudelijke dienst
geen part-time, die o.a. zal worden belast met aile voorkomende werkzaamheden in onze rekreatiezaal.
Tevens zal zij in staat moeten zijn het hoofd van de huishouding te vervangen bij haar afwezigheid.

Gezien de aard van de stichting vragen wij van al onze medewerkers
een positief-christeHjke levensovertuiging.
Voor beide funkties geldt de salarisregeling volgens de CAO Bejaardentehuizen.

Korn z~ bij ons bekijken en vraag orn een folder.

C. 'I Lam

Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch kontakt opnemen met de
direktie van "Open Vensters", tel. 01836-1541. Schriftelijke sollicitaties aan: Pro Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide.

Bazeldijk 19 - tel. 01837-1810 - Meerkerk

Maak uw DIEPVRIES rendabel
Wijleveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

VAKANTIEREGELING
AMEIDESE SLAGERS
Wegens vakantieJs gesloten de slagerij van
Simon Moilwijk
16 joli tIm 4 augustus.
J. v.d. Hek
30 juli tIm 18 augustus
J. Jongkind
6 augustus tIm 18 augustus
Wij wensen ook U een fijne vakantie !

Wij gaan door met onze
VERBOUWINGS·
OPRUIMING.

Alles moet weg ! !
De laatste koopjes
voor extra lage prijzen

Stigter's woninginrichting
J.W. van Puttestraat 6-8, Ameide. tel. 01836-1501
Koestraat 101, Schoonhoven.tel. 01823-2450

Voar een gezellig avondje
en een partijtjebiljart
Cafe-Petit-Restaurant

,,·LEKZICHT"
Lekdijk 30, Ameide

Het cafe met sfeer!

SPAAR NU BIJ DE

SLIJTERIJ

,/t j1'ortuin"
Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Amelde

Henkes Jonge

13,95 voor

12,95

Parade Vieux

13,95 voor

12,90

Henkes Bessenjenever

11,00 voor

9,95

5,65 voor

4,95

Citroen Brandewijn Hooghoudt
11,00 ·voor

9,90

Advokaat Kratz

Citroenjenever Henkes

13,50 voor

11,85

Pisang Ambon

12,50 voor

11,95

Wisky Red Hackle

15,95 voor

13,95

Cognac Joseph GUy

20,50 voor

18,50

Rum Bootz

13,45 voor

12,50

Rose de France

3,95 3 flessen 10,-

Angers Berger Mosel Blumchen
3,95 3 flessen 10,KELLER BIER
HEINEKENS

7,95
12,95

RABOBANK
Groot-Ammers
Hoornaar
Meerkerk
Ameide

alshetom
verzekeren

gaat...

La Collection Duvin
La Collection Rouge A.C. Bordeaux 1976 6,90

ASSURAN1lE-EN ADVIESBUREAU

La Collection Medoc A.C. Medoc 1976 10,30

DEN HARTOG BV

La Collection St. Emilion A.C.
St. Emilion 1976

13,40

La Collection Sauternes A.C.
Sauternes 1976 11,65

E. H. DEN HARTOG, Voorstraat S. 4233 EA Arnalda, Telefoon 01836-1340
B. J. v. d. POEL, Hoofdstraat 72, 2965 AM Nleuwpoort. Telefoon 01843 -1370

P. DE WITH - Os. Magedansstraat 9 - 4128 CK Lexmond ~ Tel. 03474-1667

20 ook 'maakten we een tocht met kapitein
Nemo aan boord van de "Nautilus" duikboot,
20.000 voet onder de zeespiegel ! Door de
patrijspoorten zag je allerlei soorten vissen,
zeepaardjes, •. . haaien, schildpadden, koraal,
wrakkenvan schepen, een zeemonster, kortom
alles wat je zoal op de bodem van de zee kunt
aantreffen..Alles ook weer perfect nagemaakt
De: meeste iridruk. op mifn zoontje h'eeft de
tocht met hetpiratenbootje gemaakt. Hier voer
je in een vrij donker gewelf, links en rechts van
je waren de zeelieden in gevecht gewikkeld
en vlogen de kogels om je oren. Skeletten tegen
een boom met de dolk er nog in, rovers die de
buit verdeelden, aan de drank geraakt waren.
Een stroomversnelling met als hoogtepunt een
duik met bootje van enkele meters bij een
waterval. Kortom een droom voor ieder kind,
zoals ook het sprookje van Peter Pan. We
vlogen in een bootje boven maanverlicht
Londen, de zee met het bekende piratenschip
en ook namen we een duik rakelings mis langs
de open gesperde bek van een krokodil.
Eel1boo:rn .vverdook beklommen ! Dit was een
hadden wij maar twee dagen. Orri eenklein~
reproduktie van wateen ingenieuze Zwitserse
indruk van de grootte te geven, er werken
familie eens beleefUe. Deze familie leed
dagelijks twaalf duizend mensen in het
schipbreuk en bouwde op een eiland in een
hoogseizoen oplopend tot vijftien duizend
boom tussen de takken hun "woning". Vanuit
personen.Het is met deboot of met de monorail
de boomhadjeeen gE;!weldiguitzicht op het
kasteel van assepoester in het centrum. van
t~ bereiken. Pak je de monorail dan beleef je
directal iets heelonwezenlijks. Deze trein gaat
Disneyland. De Presidenten Hal, hier komen
aIle .presidenten uit de geschiedenis van
namelijk dwars door een 'enorm groat hotel
Amerika weer tot leven. Ieder doet zijn
heen. J e zoeft het hotel binnen en links en
woordje, angstig echt !!
rechts onder jE;! zie je clE;!gasten in de lobby
Er zijn zo ongeveer nog weI zo'n veertig
zittell . VerderE;!mogelijkheden om jete laten
rijden d()or Disneylandzijn de ouderwetse
evenementen op allerlei gebied. Teveel om
stoomtrein, de paardetram, de omnibus of de
allemaal te vertellen. Erzijn straten met
brandweeratito. Wil je varen dan heb je de keus
gebouwenenwinkels, alles opware grootte. Je
uit 't vlot, raderboot of motorboot.Bij een
kunter naat een hoedenmakerij, glasblazerij,
bezoek aan dit ongelofelijk, onwezenlijk, perkaarsenmakerij, snoepmakerij, poppenmakefect opgezet sprookjesparadijs raak je in een
rij, heLknippen van'. silhotietjes, bloemendroom waar het moeilijk is te onderscheiden
markLE;!nz.enz. Dagelijksis er een parade met
wat echt en niet eCl1t is. Bijvoorbeeld: Wij
de meest bekende sprookjesfiguren zoals
.' maaktell eenjunglecruisl:'!' Links en rechts van, Micky Mouse, Goofy, Donald Duck, Pinoccio
deboot):z;agjedl:'! meestgevaarlijke dieren uit
enz.
het.()erwolJ..d<opduiken; zoals krokodillen,
Het hoogtepunt voor bijna het gehele gezel-'-~.
schap was weI de Elektrische parade, welke\~·e;'·
nijlpaarden; leeuwen, olifanten enz. Zelfs de
inboorlingen met doodskoppen in een bootJe
twee maal perjaareen week gehouden wordt.
ontbraken niet. Alles bewoog en maakte geluid.
Heel toevalligkonden,vvij hier van :rneegenieHet enige "echte" was de weelderige tropische ten. Dit alles gebeurde in donker. Een
. sprookjesoptocht met miljoenen lichtjes soms, ,
plantengroei !

Mevr. van der Ham uit Meerkerk maakte droomreis door Amerika.
Op 17 maart namen we dan weI symbolisch
onze prijs in ontvangst in restaurant "Plaswijk" te Rotterdam en kregen aIle prijsWinnaars met genodigden "luchtdoop", maar nu
was het dan werkelijk zo ver.
Nadat we in de V,I.P.-room van Schiphol
afscheid van Biotex direkteur W. Engelberten
verdere familie hadden genomen, zochten wij
de pier op vanwaar we zouden vertrekkeri. Na
de gebruikelijke controle op wapens ·enz.
mochten we, na de instapkaart afgegeven te
hebben, ons plaatsje opzoeken in het toestel. De
vlucht Amsterdam-New Yorkwerd gemaakt
met een Boeing 747. Dit is het grootste toestel
van de K.L.M., 381 passagiers waren er aan
boord. De purser vertelde ons dat het een
lengte van 70.51 m.heeft,een hoogte van 19.34
m. en een spanwijdte van 59.64 m. De hoogte
waarop we richting New York vlogen lag
tussen de 10 en 11 km., de temperatuur op die
hoogte buiten het vliegtuig bedroeg min 42° C.
Na ons op de hoogte gesteld te hebben van de
veiligheidsvoorschriften bij eventuele noodlanding werden wij verwend met drankjes.
eten enz. Ook konden we genieten van een 21/2
uur durende film. (vertonen van films is
gebruikelijk op langere vluchten).
Na ongeveer acht uur gevlogente hebben,
landden we op het vliegveld John F. Kennedy
van New York. Deze luchthaven is enorm
groot, wemoesten dan ook per bus van de
aankomsthal naar de vertrekhal van Eastern
Airline. Metdezemaatschappijvlogen we,met
een tussenstop van 3 uurnaarOrlando. In NE;!w
York was het "Hollands"regenweer,maarha
de vlucht van 2 1/2 uur naar Orlando was het
tropisch. Allen genoten we van het sprookjesachtige uitzicht wat we hadden op New York
bij avond, miljoenen lichtjes schitterden onder
ons. Aansluitend op de aankomst op het
vliegveld was de stransfer naar het Hilton
Gateway InnHotelteKissi:rninee.Een plaats
welke kortbij Orlando eneen:rnijl van
DisneylandUgt. Hettijdsverschil van F'lorida
met Holland is 7 uur. en weI 7 uur vroeger. De
temperatuur was ±300 C.
Walt Disney stond als eer.ste op het programma.
Dit .sprookjesparadijs is zo enorm groot dat je
er weI twee' weken kan vertoeven, helaas

GEEN
PROBLEMEN
als U.zoekt naar een

oerdegelijke
lour.I.I.
of een

super .p""rl.lel.
Als Uonderstaand adresweette
vinden, want

Koekkoek~~

•
•

4231 BB Meerkerk -Toistraat
Telefoon 01837 ...... 1297

*
*
*

.

OAT IS BEKEND
OAT IS VERTROUWD
OAT VERZEKERT
GOEDE SERVICE

KOElKASTEN DIEPVRIEZERS

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

kl~iner dan een fietsbolletje (bijvoorbeeld in de
wImpers van de sprookjesfiguren). Dit
schouwspel is niet goed onder woorden te
brengen, u moet het gezien hebben. Daarna
was het wereld beroemde vuurwerk. Dit kwam
als het ware uit de tQrens van het kasteel van
Assepoester. Een machtig slot van ons twee
daags bezoek aan Disneyworld. Vervolgens
s.ton~ Cape Canaveral op het programma. Dit
hgt m ~en 56.000 ha. grootnatuurgebied. De
tocht. hIerheen was danookergopwindehd
vanUlt de bus zag jede krokodillenheei
gevaarlijk, half boven wl:i.ter ,sluimeren;d
wachten op een prooi!Er zijndaarnuweerz~
veel. alliga;tors dat ze een bepaald gedeelte van
het Jaar met meer beschermd zijn. Dan mogen
er twintig duizend geschoten worden.
Het bezoek aan het ruimtevaartgebied begon
met een kijkje in de trainingskamer van de
astronauten. Daarna mochten we naar' de
contro~ekamer. Deze ruimte hebben we bij de
lancermgen regelmatig op televisie gezien nu
ikhet met eigen ogen mocht gaan bekijken
voeldeik me heel klein met zoveel vernuft en
intelligentie om me heen. We hebben daar
~ogmaals delancering beleefd van de Apollo 11
m. 1969 met Armstrong, Aldrin en Collins, de
eerste bemande maanlanding dus. Door middel
~an.ee~ computer gingen aIle knopjes en
hchtJ~s m de controlekamer in werking. De
aftellmg konden we volgen vanaf 3.15 minuten
voor de lancering. Deaftelling, lancering en
allesdaaromheen zag je tegelijkertijdop film.,
Toen het zover was" was het ook een
oorverdovend lawaai. Wat een belevenis '!
Daarna .mochte~ we zien wat nog allemaal gaat
k?men m de rUlmt,,;vaart. Het project waar ze
zIchnu op voorbereIden is de Space Shuttle. De
lanceertoren hiervoor staat al klaar, ook de 6.5
km. lange landingsbaan vo()r deze shuttle ligt al
klaar. Heel even mochten we erop staan en
tC?eI?- weer vlug de bus in, want er leven claar
gIfhge slangen. Vooral niet naast de baanwas,'t
advies.
~e ha~ waar de Space Shuttle wordtopgesteld
s een Imme~s groot gebC?u,:,!, viermaal zo groot
Is het EmpIre-Stl:i.te BUIldIng. De dikte van de
baan waar~aarsphijnJijkin1981deshuttl~
gaat landen IS ±,60cm. Alsafsluitingvandeze
dag brachtenwe nog e~nbezoekaande Hallof
History" (aIle bezienswaardigheden ~an de

geschiedenis van de ruimtevaart). Als afscheid
van noord Florida gebruikten we het diner in
eeIltrein uit ± 1800,omgebouwd als restaurant.
Heel leuk, een soort wildwestidee jets uit een
film!
'
'
De vijfdedag vertrokken we 's morgE!ns vroeg
voor een bustocht van ± 500 km. Via Fort Pierce
bere~kten welaatin de middag Miami (zuid
Fl(;>rIda).Metdeze tochtkon jede uitgestrekth;eIdyanhet1l.1nd ervaren. Kilometers lange
sIna~sappelplantages~bossenenz. Florida is 4
1/2 maalzo grootals Nederland, en er wonen
maar 7miljoenmensen. Je ziet daar op de
wegen dan ook kolossaal grote auto's om deze
afsta~den comfortabel teoverbruggen. De
benzme kost daar maar 52 cent 'per liter. In
verbandmet,d~etiergiecrisis zal men, toch
genoodzaakt zijnom oyer te gaan op kleinere
~uto's. De maximum snelheid is 60 mile en
Iedereen houdt zich daar dan ook aan want
met te snel rijden krijg je een boete ~n vier
strafpunten. Mettien strafpunten, ben je je
rijbewijsal kwijt. Ook zijn de wegenenhE!t
strand schoner dan bil.ons. Deoorzaak is,alsje
daar wat afval weggoOlt en zesnappen je krijg
je 500 dollar boete !!
'
Na gezwommen te hebben in de Atlantische
Oceaan, wat schelpen en zeeschuim gezocht te
hebbe;o, bezochten we de volgende dag het Seaaq'UarlUm. Daar hadden we diverse shows met
orka's, dolfijnen, haaien, zeeschildpadden e.d.
De laatste dag maakten we een tocht door
Miami. Deze plaats is het grootste cruise
centrum van de wereld. Er liggen jachten met
een waarde van 6.5 miljoengulden. Ook in
Miami het centrum van het bankwezen met
Europa.'Na de bustochtmochtenwe vanaf een
hotel met draaiende bovenverdieping genieten
van,het ,panorama van Ford' Lauderdale.
Dal.lrna voIgde als slot
\Terblijf een tocM
per Mississippiboot "Jungle Queen" door Ford
Lauderdale (het Venetie van Florida). Er
won~n hi~r enorm rijke mensen met ~rote
jachten en sprookjesachtige bungalows.
Halverwege de tocht werd er aangelegdhij
"IndianVillage"waar door een vande
fn~ianeneen krokodillengevecht (show) werd

v~nons

opgevoerd. Na een afscheidscocktail en het
overhandigd krijgen van een foto met astron~ut en een speciaal uit Holland overgevlogen
meuwe vorm va~ Biotexvakantieverpakking
was op de terugreIs na, de droom voorbij.
~e terugvlucht was ook nog een belevenisop
zIch. Door een noodzakelijke verandering in
het vluchtschema vlogen we van Miami naar
Huston in Texas. Dit gebeurde met een DC 10
van, Natii:malAirlinE!s in ongeveer 2 uur. Van
Huston vertrokken we per K.L.M. met de
Boeing 747via Torontonaar Montreal, Canada.
Deze vluchtduurde ± 3 uur.
Na in Canada eeh eskimo als souvenir gekocht
te hebben, stegen we na een tussenstop van een
uur weer op richting Amsterdam. Daar,
landden we veilig en weI om kwart voor acht in
de morgen. Wij werden er verwelkomd door de
reisorganisator van het R.O.B. reisbureau.
!doe, dankbaar enuiterst voldaan kwa:rnen wij
m Meerkerk terug. In de wolken van Biotex en
Florida r!!
Leny.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
KUILTJE KNIKKEREN IN
NOORDELOOS op de eerste vrijdag in aug.
De derde e~i~ie van.l1et Nati~nale Kampioenscl:.ap KUlltJe Kmkkeren vindt plaats op
vrIJdag 3 augustus. Dan zullen weer enkele
ho~.derden mensen (van zestien jaar en ouder)
strIJden om de nationale titel die verdedigd
wordt door Marjan den Ha~tog-van Hees.
Kampioen 1977 is Wim van Genderen.
Er wordt ditjaarvoorde eerstekeer op
kunstofbanen gespeeld, waardoor de deelnemers""at vlugger d~knikkerinhetkuiltje
kunnen krijgen.
De organisatoren zullen dit jaar, bij voldoende
~eelnaI:ge, 'e~naparte klasse vormen voor
Journahsten,diezullen knikkeren om de
persprijs.
Er wordt op deeerste vrijdagvan ,augustus's
avonds vanaf zeven uur geknikkerd.

Voor een goede

\'alll

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

Direkt klaar
terwijl U wacht.

Lekdijk 73,tel. 01843-233, Lahgerak
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VAN,DER HAM VEEVOEDER
grate waard 42 - noordeloos
tel.: 01838 '-1235
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in de seizoen-opru;m;ng

Zomerschoenen nu voor zeer lage prijzen
O~k.i~•.. ~~i~\~\g~~~lijke a rtikelen
veel •extra "k~()F.1J.,s

fa)./~iHi~ .y[RHOi[~F

Bel1edendarnsesfr,a,at, • t,lefoon OU136-251, Ameide

TOTALE
LEEGVERKOOP

o

ALLES met KORTING ! ! !
KEUSEN KWALITEIT
plusm. 2000 st. kinderkleding
halve prijs

Alles moet weg is
ons devies. Het klinkt altijd vervelend,
want het is net of je over artikelen van mindere
kwaliteit praat, die zo nodig verkocht moeten worden.
Gelukkig Iigt het heel anders: aile kwaliteitskleding die we nu
nog in voorraad hebben moet ruimte gaan maken voor de nieuwe
kollekties van straks. Vandaar die totale leegverkoop. Doe uw kwaliteitsvoordeel.

ROKKENiBLOUSES,

PU LLOVE,RS· .·en
DAMESPANTALONS

V~STEN

0

10 tot 4·0% KOHTING

.HERENCONFECTIE

%

KOR1\MG

30 tot 50 VRIJETIJDSPAKKEN
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69.- 79.- 98.-

Tolstraat 17 Meerkerk - Peulenstraat 166 Hard.inxve Id

