UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
VIJFTIENDE JAARGANG

29 AUGUSTUS 1979.

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

"Meerkerk, een dorn aan de
Zederik, vier! fees!"!
Van zaterdag 1 september tot en met zaterdag 8 september viert
Meerkerk weer haar traditionele Oranje feestweek. Deze feesten
dateren al van v66r de oorlog en de Meerkerkers beschikken over
een behoorlijke ervaring wat betreft de organisatie van zo'n
feestweek. Wat niet wil zeggen dat er voor die organisatie niet een
enorme berg werk verzet moet worden.
Vrijwel iedere Meerkerker werkt mee, zo vertelde ons M.
Hakkesteegt, sinds januari van dit jaar voorzitter van de
Oranj evereniging.
Deze enthousiaste organisator Hakkesteegt heeft de touwtjes
strak in handen en weet een ieder warm te laten lopen voor de
komende feestweek.
De Oranjevereniging, die verder bestaat uit W. C. de Leeuw, A.
de Kuiper, mevr. H. Wiersma, G. de Bruin, O. de Jong, W. Bovenkerk, J. Priem, K. v.d. Berg en C.
Koorevaar, is sinds januari al bezig met de voorbereidingen voor de feestweek.
M. Hakkesteegt vertelde dat het tot nu toe
gladde verloop van de organisatie zeker mede
te danken is aan de politie, de technische dienst,
de publiciteitsman, de EHBO, de Brandweer
en de verdere medewerkers die voorin het
programmaboekje staan vermeld. Ook de
buurtverenigingen zijn erg aktief en vooral de
laatste weken wordt,er keihard gewerkt.
De grote evenementen zullen allen plaats
vinden in de grote hal van A. Verhoef die zo'n
1200 mensen kan herbergen.
De heer Hakkesteegt zei verder geen problemen te zien in de verkeersorganisatie.
Het Westen (de nieuwbouw) is's avonds van 0611 uur afgesloten voor verkeer en door het hele
dorp komen parkeerverboden.
Er komt een openbare vervoers mogelijkheid
om het Westen te bezichtigen maar op welke
manier was op dit moment nog niet helemaal
bekend.
Ruime parkeergelegenheid is er op het terrein
van Y. Boogaard, grenzend aan Blommendaal.
Met zichtbare trots gaf de heer Hakkesteegt ons
het programma van de feestweek. In de opzet
voor elk wat wils, is men zo te zien zeker
geslaagd.
Op vrijdag 31 augustus vindt op de muziektent
de officiEHe opening plaats. Dit wordt gedaan
door burgemeester T. den Breejen. De avond
wordt muzikaal omlijst door de drum band en
de muziekvereniging en eindigt met een
ballonnenwedstrijd voor de kinderen.
Op zaterdag 1 september loperi er 's morgens
vroeg al herauten door het dorp om iedereen er
aan te herinneren dat om 9.00 uur de
Allegorische optocht vertrekt. Deze optocht zal
oak in Ameide te zien zijn. Verder kan men
deze zaterdag kijken naar waterspelen en
genieten van de swingende klanken van de
Country Side Jazz Band, die een rondgang door
het dorp zal maken. Deze avond wordt besloten
o

met een Groot Oranjebal in de hal van A.
Verhoef.
Maandag 3 september staat in het teken van de
bejaarden. 's Middags zal er een radio opname
plaats vinden. Dit programma zal de volgende
dag, dinsdag te beluisteren zijn van 13.20 - 13.50
uur in "Avro - diligence". 's A vonds worden de
bejaarden afgehaald om te genieten van de
Boerenkapel en de Dansgroep vande Plattelandsvrouwen. Deze avond heeft voor de
bejaarden ook nog een traktatie in petto en een
rondrit door verlicht Meerkerk.
Op dinsdagavond 4 september worden Volkssp~len gehouden op het Oranjeplein.
Woensdagmiddag 5 september kunnen de
kinderen hun hart ophalen in de Hal A.
Verhoef, want Kluk Kluk en medeartiesten
komen daar de boel op stelten zetten.
's Avonds is er een gekostumeerd balinclusief
deskundige jury en later op de avond vindt de
prijsuitreiking plaats voor de mooiste kostuums. Meteen is ook de prijsuitreiking voor de
mooiste wagen in de Allegorische optocht, voor
de mooiste straatverlichting, tuinverlichting
en de mooiste etalage.
Donderdag 6 september wordt er in de Hal A.
Verhoef een groot Amusementprogramma
gepresenteerd met vele bekende artiesten
zoals: Nico Haak, Gebr. Brouwer, Mieke, de
Cliftons, Cees en Monique, Pierre Knoops en
de' Royal Show Band.
Vrijdag 7 september kan de oudere jeugd haar
energie kwijt bij Avro's Top Pop metdaarin als
"klapper" het optreden van de groep Earth en
Fire.
De laatste dag, zaterdag 8 september, wordt in
beslag genomen door Ruitersport en touwtrekken kampioenschap Alblasserwaard in de
ochtend. 's Middags een demonstratie parachute springen en een voetbalwedstrijd in.
sportpark 't Hoog tussen S.M.V. 1 - Oud

Internationals. 's Avonds treedt het volledige
Urker Mannenkoor op met een soliste, een
orgelsolo en een trompetsolo.
Dit grandioze feestweek~programma wordt
besloten met een groots vuurwerk op het
eiland in het Merwedekanaal.
Het enige wat "Meerkerk, een dorp aan de
Zederik, viert feest" nog nodig heeft is een
beetje aangenaam weer.
We helpen jullie hopen Meerkerk, dat het weer
jullie goedgunstig gezind is, zodat we allemaal
mee kunnen genieten van jullie Oranje
feestweek.
J.M.C.

HET KIND OOK IN DE OPTOCHT
De hele streek rond Meerkerk zal er onderhand
weI van doordrongen zijn dat in Meerkerk dit
jaar groot feest gevierd gaat worden.
Een feest waarbij het hele dorp van noord tot
zuid, van oost tot west verlicht is, waar
feestavonden gehouden worden, waar o.a. een
badkuipenr,ace georganiseerd wordt, enz. enz.
Het allereerste evenement van die feestweek is
een allegorische optocht.
In deze optocht rijdt ook een wagen mee die ter
beschikking wordt gesteld door de Ondernemers Vereniging Meerkerk ten bate van
Unicef.
1979 is immers aangewezen tot jaar van het
kind.
Elders in deze Wegwijzer meer over Unicef.
Met het beschikbaar stellen van een auto hoopt
OVM mee te helpen aan het bewustmaken van
mensen die het goed hebben om ook, eens te
denken aan de vele kinderen op deze wereld
die het niet zo goed hebben.

OPENING VERENIGINGSGEBOUW TE AMEIDE.
Na een lange tijd van voorbereiding, en de
daaropvolgende drukke werkzaamheden, is
het zaterdag 1 september zover dat de
burgemeester van Ameide en Tienhoven, de
Edelachtbare Heer Bakker het gebouw 's middags zal openen.
Na deze opening zal vanaf 19.30 uur het
Verenigingsgebouw openstaan voor iedereen,
om onder het genot van een kopje koffie het
eindresultaat te bezichtigen van het werk, dat
door vele vrijwilligers in samenwerking met
de aannemer is verricht.

1979 JAAR VAN HET KIND
Iri dit kader zal in Meerkerk worden gestart
met een aktie van Unicef (bekend door de
medewerking van Danny Kaye).
Velen hebben van de naam Unicef gehoord,
maar wat is Unicef?
Unicef is een kinderfonds van de Verenigde
Naties, dat in 1946 werd opgericht door de
Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties,. Met als doelstelling de door de oorlog
geteisterd Europese landen te steunen in hun
streven de noden van moeders en kinderen te
lenigen.
Dit werk is inmiddels verlegd naar ontwikkelingslanden in Azie, Afrika, het Midden-Oosten
en Latijns Amerika.
Unicef helpt nu meer dan 100 landen bij
programma's en projecten voor het welzijn
van moeder en kind.
Unicef helpt ongeacht geloof, ras of politieke
kleur, overal waar honger heerst, waar
gezondheidszorg en ontwikkeling volkomen
onbekende begrippen zijn. Ret bekostigt' de
opleiding van inheemsen tot medisch hulppersoneel, maatschappelijk werkers en onderwijs krachten.
Voor dit werk van Unicef is veel geld nodig. Dit
geld komt voor een groot gedeelte uit vrijwillige bijdragen van particulieren en regeringen.
Aan de basis kunnen we in Meerkerk hieraan
meewerken door het kopen van de bekende
Unicef artikelen, o.a. wenskaarten in diverse
uitvoeringen, een buro-agenda, fotoboek met
een prachtige verzameling foto's in kleur en
zwart-wit van kinderen overal ter wereld,
Unicef-puzzel, bouwplaten, het Unicef-boek
"Mijn Wereld" met informatie over kinderen
die vertellen van hun eigen "wereldje", T
shirts en nog meer.
'
Op 1 september a.s. zal Unicef Meerkerk.zich
presenteren tijdens de allegorische optocht.
Schoolkinderen zullen U vanuit een bus
informatiefolders over Unicef verstrekken.

's Avonds vindt U in de tuin van de Burgemeester een verkoopstand waar Unicef artikelen
voor U uitgestald liggen en te koop worden
aangeboden.
In deze tuin heeft U dan ook- gelegenheid om
deel te nemen aan de barbecue, verzorgd door
?-e sl~gers Van Dijk en Ouwerkerk.
Wilt U meer informatie over Unicef en wilt U
ook in, pnna defeestweek Unicef artikelen
kopen?
Ret verkooppunt en kontaktadres blijft voorlopig op onderstaand adres.
Mevr. L. A. den Breejen-de Jong,
Tolstraat 1, tel. 01837-1336

Een formidabele vangst.
16 Augustus j.l. bleek weereens duidelijk dater
in de Lek nog hele grote vissen rondzwemmen.
De kleine Gerard de Vroome uit Ameide wist
toen een snoek te verschalken van maar liefst
88,5 em., met een gewicht van 10-12 pond.
Door het grote formaat van de snoek moesten
omstanders te hulp schieten om het dier op het
droge te hijsen.

Nieu w Volleybalseizoen.
Ret nieuwe volleybalseizoen is weer begonnen.
Daarom is het nu het beste tijdstip voor
iedereen die er weI eens aan gedacht heeft
(weer) te gaan voIleybaIlen, om dat goede
voornemen waar te maken.
Op aIle niveau's wordt er bij AVVA gespeeld,
dus van beginners tot sterspelers is er plaats.
Om een indruk van de sfeer en de training te
krijgen is het het beste om op maandagavond in
het Spant te komen kijken (entree vrij).
De twee dames en vier heren teams bereiden
zich dan voor 'op de competitie, die eind
september begint.
Maar ook voor diegenen, die geen competitie
willen spelen, maar gewoon voor de gezeIligheid en de lichaamsbeweging willen volleyballen zijn er mogelijkheden.
De dames recreanten spelen woensdagavond
van 21.00 uur tot 22.00 uur terwijl de heren
recreanten met het 4e competitieteam meetrainen op maandagavond om 19.00 uur.
Tenslotte is er natuurlijk ook voor de jeugd de
mogelijkheid om volleybal te leren en te
beoefenen.
AIle informatie wordt graag verstrekt, iedere
maandagavond vanaf 19.00 uur in het Spant.

Als je tien jaar bent en dan een snoek vangt die
bijna net zo lang is als je zelf bent, is het te
begrijpen dat het moeite kost om hem uit zijn
element te halen.
Na bezichtiging en het maken van een foto is de
snoek weer te water gelaten.
Wie weet, misschien bijt hij nog weI een keer.

Meerkerk viert feest.
Eerst naar

Crezee

en dan naar

het feest in Meerkerk.
Feest aanbieding:
Polaroid 1000 foto camera

dfl

(foto's direkt klaar)
aileen tijdens de

"kaashal"

feestweek ~
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KERKSTRAAT 9 MEERKERK
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geopend:
dinsdag 8.30-13.00uur
woensdag de hele dag
vrijdag de hele dag

_ _ 10.00·12.00••,

AI onze films zijn in prijs verlaagd.
Grote sortering camera's in aile prijsklassen!
Kom eens gezellig rondkijken in onze zaak.
U bent altijd welkom.
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Vrijdag 31 augustus n.m. om 3.00 uur zal onze geheel nieuweDOEHET ZELF ZAAK
geopend worden door Burgemeester den Breejen van Meerkerk.
Wij stellen iedereen in de gelegenheid onze zaak te komen bezichtigen.
Vrijdag 31 augustus van 17.00 uur - 21.00uuren
Zaterdag 1 september van 8.30 uur - 17:00 uur
Ons assortiment is enorm uitgebreid. Teveel om op te noemen, U moet het zien !
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Als openingsreclame gedurende de gehele feestweek in Meerkerk op al onze
artikelen
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U komi loch ook naar hel verlichte Meerkerk.

Lederwaren

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI
Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

tevens het adres voor:

* Eerste klas occasions van div. merken met Bovag
garantie
* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine
"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."
Burg. Sioblaan 1, Meerkerk, Tel. 01837-1315

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

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

*

Sn~ffeltiek
Dorpsplein 2 en 3 - tel. 01837-1700 - Meerkerk.

*

"opWOOl/CENT"
U

voor:
voor:
voor:
voor:
voor:

aile soorten veevoeders.
ledere gewenste hoeveelheld kunstmest.
plastics en re/nlglngsmldde/en.
bestrljdlngsmldde/en.
service en kwallte/t.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

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

Biedt aan:
- GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN
- ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT
GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATIEMATERIAAL

VOORDEEL

--

VOORDEEL

Nu Iicht-beschadigde romans met

25% korting
9 CREZEE
- B.V.
'.CJ
AIIE/D.E: DAM 6 TELEFOON (01836)1221

De Chr. muziekvereniging
"Crescendo" te Ameide jubileert.
1 juli was het 80 jaar geleden dat de Chr.
muziekvereniging "Crescendo" te Ameide
werd opgericht.
De oprichting van deze vereniging toendertijd
was een gevolg van een teruguitgang in het
aantal mannelijke leden welke aan de Chr.
zangver. "Excelsior" w;iren verbonden.
Door een idee van een van de leden van
voornoemde zangvereniging kwam men tot de
oprichting van een fanfarekorps welk de naam
kreeg van Chr. muziekvereniging "Crescendo";
Vanaf de dag der oprichting tot op heden is er
binnen de vereniging heel wat geschied.
De vereniging kende naast tijden van vooruitgang (crescendo) ook nog weI eens wat teruguitgang (decrescendo).
Toch zijn het de grote wilskracht en saamhorigheid binnen de vereniging geweest die haar
tot op de dag van vandaag in stand hebben
gehouden.
De vereniging telt thans 26 leden en heeft 6
leerlingen welke de muziekschool bezoeken.
De heer J. OlischHiger uit RardinxveldGiessendamis thans dirigent van het korps.
Bestuur en leden willen het 80-jarig bestaan
van de vereniging niet ongemerkt voorbij laten
gaan.
Op D. V. 15 september a.s. hoopt de vereniging
t.g.v. haar 80-jarig bestaan een receptie te
houden in het verenigingsgebouw aan de J.W.
van Puttestraat. (15.00 - 17.00 uur n.m.)
's Avonds om 20.00 uur zal m.m.v. een
gastvereniging uit Leerdam een jubileumconcert worden gehouden.
Een ieder is op deze dag van harte welkom.
Ret bestuur.

Financiele adoptie van kinderen.

Enige maanden geleden is er door de gemeenteraad van Lienden aan aIle gemeenten in
Nederland een brief verzonden met het
verzoek om enige kinderen uit de derde wereId
door middel van financiele adoptie te ondersteunen. De gemeenteraad van Ameide heeft,
mijns inziens terecht, besloten dit niet te doen
aangezien het een zaak betreft die thuis hoort
bij geen gemeenteraad.
Naar de mOening van onze gemeenteraad
behoort dit een taak te zijn van partikulier
initiatief. Daarom dit artikel.
Middels dit schrijven wil ik een ieder iets

verteIlen over de mogelijkheden tot financiele
adoptie via de in onze streek erg bekende
stichting "Woord en Daad". Twee jaar geleden
is deze stichting begonnen met het financieel
adopteren van kinderen uit de derde wereld.
Op dit moment worden reeds meer dan 7.000
kinderen via de stichting "Woord en Daad"
geholpen. Een stormachtige groei dus. Wat
houdt financieel adopteren eigenlijk in? Door
het betalen van f 35.- per maand neemt u een
kind uit de derde wereld voor uw rekening.
Met dit geld worden kleding en eten gekocht.
Daarnaast krijgt het kind christelijk onderwijs.
De kinderen blijven dus in hun eigen omgeving
wonen, .wat voor hun ontwikkeling van groot
belang is. Ret betreft hier een zeer doeltreffende en concrete manier van ontwikkelingshulp..
Op deze manier wordt niet eenmalig, maar
jarenlang hulp geboden. Ik dacht niet dat het
nodig is om de nood die er in de derde wereld
heerst nog eens te beschrijven. Via televisie,
radio en pers kan een ieder weten onder welke
omstandigheden het grootste deel van de
wereldbevolking leeft. Wat een rijkdom hebben wij dan!
In Ameide en Tienhoven worden via de
stichting "Woord en Daad" op dit moment 42
kinderen financieel geadopteerd. Fijn dat er al
zovelen zijn. Toch zijn er misschien nog
mensen die ook een kind voor hun rekening
willen nerrien. U kunt zich bij mij opgeven of
rechtstreeks bij de stichting "Woord en Daad"
pia de heerJ. Slot, Rembrandtlaan 10, 3941 CR
Doorn.
Voor informatie en verkoop van handgemaakte artikelen uit de derde wereld kunt u tijdens
de komende paardenmarkt weer terecht bij de
kraam van "Woord en Daad"
J ory Verwolf
01836-1483

Groot slotvuurwerk in Meerkerk.
Avento's
kont Uoveral
tegenKomen

Voor diverse gebruikte auto's
naar

Autobedrijf

C. de Stigter
Zouwendijk 85 - Meerkerk
tel. 01837-1575

lOOk voor reparaties

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

"DE SNELLE PIEPER"
Tel. 01837-1791 - Lexmond - Meerkerk

la. van der Hagen-Postbus 40
4230 BA Meerkerk - tel. 01837-2044*

Groentehal:

Kleine Kanaaldijk, Meerkerk

Nu veeI feest [aanbiedingen) in Meerkerk.
VOOR AUTO - VARIA

Gebr. van Tuyl
Zouwendijk 125
Tel. 01837-1412

Toistraat19
Tel. 01837-1682

U "lndt bij ons .....
het meest .complete programma
tu i nartikelen

Meerkerk

NIEUWE AUTO'S
GEBRUlKTE AUTO'S
ALLE REPARATIES
VERKOOP BENZINE EN L.P.G.
OOK VOOR UW
L.P.G.-INSTALLATIES

HUSOVARNA ZITMAAIERS '

van grasschaar tot

Husqvarna maakt
maaien makkelijk !
Speciaal \'oor mensen met
grotere tuinen, zijn er nu
de Husqvarna zitmaaiers.
Wat een comfort
en wat een gemak !

Probeer het ook eens U zult tevreden zijn.

Husqvarna

van

pootstok
tot

Evenementen verzorging

BOVEKERK

Meerkerk, tel. 01837-1559

van

spade

snoeimes tot

HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN
Husqvarna motorkettingzagen voor
vakman en hobbyist: volkomen veillg

__ • •1,"-

dankzij SWED-O-'MATIC, Husqvarna's automatisclle kettingrem. de antivibratie-voorzieningen en de uitgekiende ergonomische y?rmgeving.

Husqvarna
0<;;'\<;;'''''

«>'1:'1
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~G<;;'''''
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P.S. Ook tentenverhuur
met of zonder consumpties.

en nog veel meer.

Tijdens de feestweek
een fijne sortering

Bankel, Brood,' Kleinbrood,
Krentenbrood.
~ , .j" .,;." .~

Tevens het adres voor aile (centraJ.e)
artikelen en veer voor de waterleiding.

verwarmings-

BiiC. 'I Lam

Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk - tel. 01837-1810

••
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Voor een echt feestelijkesortering
natuurtijk naar

B.' LAKERVELD
voor al uw ROOKARTIKELEN

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

tabak - slgaren - slgaretten- asbakken - aanstekersversnaperlngen ..;tulnzaden en wenskaarten
ZOUWENDIJK 5 - MEERKERK - TEL. 01837-1466

georganiseerd door
Van der Meulen
beschuit te Hallum.
De opdracht was een ludieke tekening te
ontwerpen die als sticker op de beschuitverpakking zal worden aangebracht.
De 10 jarige Mariette Blokland uit Meerkerk
was de gelukkige winnaar.
Voor de bakkerij van de Gebr. Alting mocht zij
eenprachtige fiets in ontvangst nemen.

MARRIETTE BLOKLAND WINT
FIETS.

Verslag Kinderkledingbeurs.
Op vrijdag 18 mei j.l. hield de Peuterspeelzaal
een kledingbeurs in het Groene Kruis gebouw.
In aanmerking genomen dat het de eerste keer
was dat er een dergelijke beurs gehouden werd
was het resultaat zeer bevredigend: f 300.-;
een bedrag dat de Peuterspeelzaal goed
gebruiken kan. We danken dan ook al diegenen
die ons kleding voor de verkoop aangeboden
hebben.

Eind juni vond de uitreiking plaats van de
maandelijkse hoofdprijs in een wedstrijd

Het ligt in onze bedoeling om de kinderkledingbeurs in de herfst (op de Paardenmarkt) te
herhalen. Misschien kunt u er alvast rekening
mee houden?
Bestuur en leiding van
PEUTERSPEELZAAL "OT EN SIEN"

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN:
Aug. 1979
31 - 2
: Boot

Eenink

Sep.1979
7- 9
14 - 16
21 - 23
28 - 30

:
:
:
:

Bastiaans
Kentie
Boot
Bastiaans

Trouwborst
de Vries
Eenink
Kruithof

Okt.1979
5- 7
12 - 14
19 - 21
26 -28

:
:
:
:

Kentie
Boot
Bastiaans
Kentie

de Vries
Eenink
Trouwborst
de Vries

Meerkerk viert feest.
De nieuwe Moulinex schotelverwarmer

! 72.50 nu voor maar f 57.50

Koffiemolen Super
Junior-S
Maalt in een keer
genoeg voor 6 kopjes.
Met veiligheidsdeksel.
! 32.50 voor f 22.50

Moulinex
contactgril

Nieuw Wigo
stoomstrijkijzer

van! 132.50
voorf 107.50

In de feestweek
van! 74.voor f 45.-

van! 328.-

Een grote
sortering lampen

voor f 285.-

Natuurlijk ook de
grootste voorraad rijwielen voor jong en oud.
Bij wie anders dan

II

•
•

SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN
Zouwendijk 123

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

U komi loch ook naarhel verlichle Meerkerk.

Cafe ..de Gouden Leeuw"!
Eigenaar W. den Hartog

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER
Gorinchemsestraat 22 - Meerkerk - Tel 1248
Dam 8 - Ameide - Tel 1456

* voor een goede borrel
* voor een heerlijk pilsje
* voor een lekker hapje

Dierenboetiek

"MEERKERK"

* ook voor brui loften en partijen

Toistraat 3 - tel. 01837-1871

in "DE MEERPLAATS" in Meerkerk.
DIVERSE SOORTEN VOGELS IN VOORRAAD
O.A.

Dorpsplein 4

MEERKERK
Tel. 01837-1635

Dominicaner wida
Textorwevers
Zwartkopwevers
Oranjewevers
Staalvinken
Boliviaanse Kardinaal
Driekleur papegaai
amadine
Indische Nonpareill
Aarora astrilde
Blauwfazantje
Elfen astrilde
Binzenastrilde
Mozambique sijs
Goudmus
Goudbuikje
Tijgervink
Brilvogels
Bandvinken
Dwergekster
Rijstvogels

Oranje Kaakjes
Zilverbekjes
Napoleons
Zebravinken
Timneh papegaai
Senegal papegaai
Princes of Wales
parkiet
Prachtrosella
Bleekkoprosella
Adelaida parkiet
Witte valkparkiet
Bourk~ parkiet
Splendid parkiet
Elegant parkiet
Veel kleuren parkiet
Redcap parkiet
Baraband
Roseicolli
Kakariki
Geleroodrug

Wegens vertrek van onze medefirmant
zien wij ons genoodzaakt de verkoop
van T.V. toestellen, stereo- en hifi
apparatuur te beeindigen.

De Koekkoek
Meerkerk.

Gerda Brands
Gore. str. 10
Meerkerk

1'--_p_8_rt_Y_S_h_O_P----'
voor de feestweek Feestelijke a~nbiedingen van

Gevraagd
FUnke hulp
bij bejaardechtpaar voor 2 of 3
ochtenden per week.
M. DEVRIES
tel. 01837-1237 of 1516 - Broekseweg 79 Meerkerk.

Hollandse en Franse kaas.
Salade's.
Pate's.
Zoren en sausen.
Zonnatura e.v.a.
Vleeswaren

Groot slotvuurwerk in Meerkerk.
Een begrip voor de hele streek

de4
In Meerkerk en Lexmond.
Wegwijzertje

ptaats in deze kolom
tegen zeer goedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod - f 4,· per 4
regels exel. 4% btw.
Te koop van bijenhouder

zuivere bijenhoning
in pollen van 450 gram.
Kerkweg 23 - Ameide tel. 01836-1898
Te koop:

Kreidler bromfiets.
Geheel nagezien (3 jaar oud)
7.000 km.
Broekseweg 95 - Ameide.

Uw dealer:

9

.

CCREZEE
Dam 6 - 01836-1229

Nu veel fees! (aanbiedingen) in Meerkerk.
Automobielbedrijf

Fa. M. Hakkesteegt & Zn.
Toistraat 31 - 4231 BB Meerkerk - Tel. 01837-2244

IN DE FEESTWEEK HOUDEN WIJ SHOW VAN
NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S

IN DE OPTOCHT
LATEN WIJ U
DE NIEUWSTE
CITROtN liEN.
..,

.*.
•.•••.•.....• •..

.

Meerkerk viert feest.
de gezamenlijke Meerkerkse slagers organiseren op zaterdag 1 september
vanaf 4.30 uur n.m. een barbecuefeest bij de burgemeester in de tuin, waar U
een keuze kunt makenuit o.a.

Sate, barbecueworstjes, shaslicks, drumsticks, hamburgers, karbonades en
diverse soorten sausen.
Een drankje wordt verzorgd door slijterij "ACHTER DE HALTE"

U een gezellig feest toewensend

Siagerij van Dijk en In., tel. 1332
Siagerij M. Ouwerkerk, tel 1371
Slijterij "Achter de Halte", tel. 1414
P.S. Onze slagerijen zijn zaterdag 1 september gesloten

Einde vakantie.
Toen ik vorige week maandagochtend voor het eerst sinds weken alleen was,
kreeg ik een gevoel alsof ik zweefde.
Er viel tot mijn eigen verbazing een last van mijn schouders.
Wij zijn thuisgebleven dit jaar want Je woont immers zo mooi in Ameide en
bruin kon ook immers geen andere opvatting trekken.
Ik heb dus zo'n typische mgedersvakantie achter de rug met lekker veel was
van kinderen die een paar dagen ergens heengaan of die juist terugkomen. Ik
heb stapels loges verwerkt, menselijke en dierlijke en ik heb weer
geprobeerd iedereen zijn eigen taak te geven tijdens de vakantie in de geest
van "als we nu even met zijn allen een uurtje aanpakken dan is het de rest
van de dag vakantie voor iedereen". WeI, misschien is het een heel klein
beetje beter gegaan dan het vorige jaar, maar het was nog geen groot succes.
Daar kwam bij dat het weer zich moest schamen en de weervoorspellers
misschien ook weI. De nieuwslezer van de televisie heeft op het ogenblik zo'n
"Ik kan er ook niets aan doen, ik ben ook maar gestuurd" soort wanhoop in
zijn ogen als hij ons op de wijs van "Ennn dannn staaat die leeepel innn de
breipot" doet weten dat er wellicht een buitje zal vallen met kans op zonnige
perioden. Het kan vriezen, het kan dooien. Ais er morgenochtend sneeuw
ligt, ben ik waarschijnlijk niet eens verbaasd.
Verbazingwekkend is weI hoe goed kinderen zich aanpassen aan de vakantie
en aan het weer en nu weer aan de school.
Ik zal ook weI weer over dat zweverige gevoel heenkomen voor de volgende
"vakantie" aanbreekt.
Margriet Vansluis.

Keuringsdienst van vee en vlees.
Op woensdag 25 juli j.l. werd een verg~dering
gehouden van de Vleeskeuringsdienst Alblasserwaard-Oost, Vijfheerenlanden en Tielerwaard-West.
Ons blad kreeg een uitnodiging om deze
openbare vergadering bij te wonen en naar
aanleiding hiervan vroegen wij ons af wat de
vleeskeuringsdienst precies is en doet.
De vleeskeuringsdienst is werkzaam op het
gebied van de gezondheidsbescherming en valt
onder het ministerie van Volkgezondheid en
Milieuhygiene.
Ret vlees van een slachtdier moet voor en na
het slachtendoor de vleeskeuringsdienst
worden gekeurd,maar dan is de taak van de
keudngsdienst nog niet afgelopen. V66r het
vlees de consument bereikt legt het niet zelden
een nog lange en ingewikke1de weg af. In veel
gevallen komt dit de kwaliteit van het vlees
niet ten goede en in feite zou tot het moment
waarop het aanvankelijk goedgekeurde vlees
de consument bereikt een voortdurend repressief toezicht geboden zijn om te voorkomen dat
dit vlees alsnog· gevaar oplevert voor de
volksgezondheid.

Repressieve keuring heeft tot doel strafbare
feiten te voorkomen.
Dit houdt o.a. in: toezicht op hygiene in
slachterijen, vleeswarenfabrieken, diepvrieskluizen enz.
Ook toezicht op de hygiene bij vleesvervoer,
toezicht op ontsmetting van veewagens, het
opsporen van besmettelijke dierziekten, laboratoriumonderzoek zijn taken van de vleeskeuringsdienst.
Met name het onderzoek naar de kwaliteit van
vlees en vleeswaren (bacteriologisch onderzoek, bepaling van zuurgraad, geur en smaak)
en de wijze waarop deze produkten worden
bewaard valt onder deze repressieve controle.
Regelmatig gebeurt deze controle in slagerijen,
maar ook in de keukens van zieken-, verpleeg-,
en bejaardentehuizen, in de horeca en in
levensmiddelenbedrijven.
Uit het jaarverslag bleek dat de vleeshandel,
die vroeger in handen van een kleine groep
deskundigen was (de slager) nu veel meer
verkooppunten heeft, en dat de kennis omtrent
deze produkten is afgenomen. Er moeten nogal
eens aanmerkingen worden gemaakt inzake
onvoldoende reiniging van apparatuur of
keuken.
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IRet bureau van de keuringsdienst is gevestigd
in Gorinchem.
De kringraad bestaat uit vertegenwoordigers
van 28 deelnemende gemeenten (waaronder
aIle gemeenten waarin de Wegwijzer wordt
verspreid; dus ook uw gemeente is vertegenwoordigd).
Op de vergadering stond als belangrijkstepunt
op de agenda, de nieuwe huisvesting.
Grond voor een nieuw slachthuis is al
aangekocht door het slachthuisbestuur op het
industrieterrein Avelingen-West (te Gorinchem).
De huidige noodslachtplaatsen in Gori~chem
en teerdam voldoen niet meer aan de gestelde
eisen en zullen derhalve gesloten moeten
worden.
Bij de plannen voor de nieuwbouw van het
slachthuis is ook een nieuwe noodslachtplaats
inbegrepen. Parallel hieraan zal met de bouw
van de nieuwe huisvesting van de keuringsdienst worden begonnen.
Ais belangdjk punt van de agenda kan ook
vermeld worden dat om organisatorische
reden~n, de keuringsdienst AlblasserwaardOost een fusie zal aangaanmetAlblasserwaardWest. De bedoeling:is dat dit op Ijanuati 1980.
gerealiseerd gaat worden.
J.M.

t.

"MEERKERK, 'n dorp aan de Zederik viert feest"
Vrijdag 31 augustus:
19.00 uur Opening feestweek door Burg. T. den Breejen,
Ballonwedstrijd

Zaterdag 1 septembe~
09.00 uur Allegorische optocht
15.00 uur Waterspelen
21.00 uur Groot Oranje-bal
septembe~
Radio opname met bejaarden
Ophalen bejaarden, tractatie en rondrit door het dorp

Maandag 3
13.30 uur
19.00 uur

Dinsdag 4· septembe~
18.30 uur

Volksspelen

septembe~
Kinderprogramma met Kluk Kluk
Gecostumeerd bal

Woensdag 5
14.30 uur
20.30 uur

septembe~
Groot Amusementsprogramma door het optreden
van bekende radio- en t.v.-artiesten.

Donderdag 6
20.00 uur

septembe~
Avro's Top Pop
Earth and Fire popgroep

Vrijdag 7
20.00 uur
22.30 uur

septembe~
09.30-10.30 uur
Ruitersport
10.30-12.30 uur
Touwtrekken kampioenschap Alblasserwaard
Parachutespringen door 4 leden van de
14.20 uur
Skydivingclub
14.30 uur
Voetbal: S.V.M. 1 - Oud Internationals
Urker Mannenkoor
20.00 uur
23.00 uur
Vuurwerk

Zaterdag 8

Vrijdag 31 augustus
OPENING FEESTWEEK OP DE MUZIEKTENT
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.35 uur
20.00 uur

Drumband door het dorp
Opstellen Euphonia op de muziektent
Welkomstwoord door de Voorzitter
Opening door Burgemeester T. den Breejen
Ballonwedstrijd vOor de kinderen
Tot 21.00 uur muziek Euphonia

Zaterdag 1

septembe~

Maandag 3

septembe~

STAAT IN HET TEKEN VAN DE BEJAARDEN
13.30 uur Radio opname met Bejaarden
19.00 uur Ophalen Bejaarden
19.30 uur Tractatie Bejaarden
20.00 uur Optreden Boerenkapel
Dansgroep Plattelandsvrouwen
21.00 uur Rondrit met Bejaarden door het dorp
Bezichtiging verlichting

ALLEGORISCHE OPTOCHT
07.00 uur Herauten, rondgang door het dorp
OS.OO uur Opstellen voor de optocht
09.00 uur Vertrek optocht.Meerkerk-Ameide-Meerkerk
Route: Pro Irenestraat - Hobokenstraat - OranjepleinJulianastraat - Pro Bernhardstraat - SlingerlandstraatBurg. Sioblaan - Blommendaal- Gorinchemsestraat Bazeldijk - Provincialeweg - Burggraaf - Broekseweg
Route Ameide:
Prinsengracht - Molenstraat - J.W. va PuttenstraatFransestraat - Dam - Lekdijk - Zouwendijk
Aankomst Meerkerk
Optocht ontbinden: Kleine Kanaaldijk
15.00 uur Waterspelen, Kleine Kanaaldijk
20.00 uur Rondgang door het dorp met de Country Side Jazz
Band uit Putten.
21.00 uur Groot Oranjebal. Hal A. Verhoef
Entree gratis
01.00 uur Einde Oranjebal

Dinsdag 4
18.30 uur

septembe~

Volksspelen. Plaats: Oranjeplein
Inschrijvingvan 18.30 tot19.00 uur.

Woensdag 5 september:
14.30 uur

Aanvang kinderprogramma met Kluk Kluk en medeartiesten. Hal A. Verhoef.
20.30 uur GecostumeerdBal.
Voorzitter Jury Gecostumeerd Bal: Dhr. B. Crezee
22.00 uur Uitreiking. prijzen Gekostum. Bal door Dhr. Crezee
Jurybeoordeling Allegorische optocht, Verlichting
van de straten, grote en kleine tuinen en etalages.
Voorzitter Jury: Dhr. D.Baron
Uitreiking prijzendoor Dhr. D. Baron.
De dansmuziek wordt verzorgd door ..Harmony" uit
Ridderkerk.

GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN
GEMEENTE AMEIDE
De burgemeester maakt bekend dat de eerstvolgende openbare
vergadering van de raad dezer gemeente gehouden zal worden op
MAANDAG 10 SEPTEMBER te 20.00 uur ten stadhuize.
De Burgemeester voornoemd,
C.BAKKER.

GEMEENTE TIENHOVEN.
Tijdens de raadsvergadering van 11 april 1979 is een verordening
vastgesteld waardoor het behoud van de in Tienhoven aanwezige
rieten daken gestimuleerd wordt.
De zakelijk gerechtigden van de met riet afgedekte panden in de
gemeente Tienhoven kunnen hun subsidie verkrijgen van
maximaal 30 % voor vernieuwing of hers tel van deze daken.
Voor zover de werkzaamheden tussen 29 maart 1979 en heden
hebben plaats gevonden dient de aanvraag voor 31 december 1979
ingediend te worden.
Voor werkzaamheden die nog moeten plaats vinden dient het
subsidie vooraf aangevraagd te worden.
De heer Hartman van de gemeentesecretarie kan u aIle gewenste
informatie over deze verordening verschaffen. (tel. 1441).
Burgemeester en Wethouders van Tienhoven.
De Wethouder,
De Burgemeester,
G. den Oudsten.
C. Bakker.

In een der laatste raadsvergaderingen van Tienhoven is
aangedrongen op meer aandacht voor het aanbrengen van
erfbeplanting rond boerdeI'ijen, erven, woonhuizen en schuren.
Ook langs de wegen en perceelafscheidingen kan vaak meer
opgaand geboomte en wildbeplanting aangebracht worden dan
thans vaak het geval is.
't Blijkt dat er steeds meer waardering en belangstelling ontstaat
voor het hebben of aanbrengen van dit soort beplanting.
Ook bij de overheid is deze waardering aanwezig.
Er zijn ook een groot aantal subsidies en bijdrageregelingen op dit
gebied.
Het is waarschijnlijk dat vanwege de kosten vaak afgezien wordt
van het aanbrengen van beplanting omdat men onbekend is met
de subsidie-mogelijkheden.
Ter gemeentesecretarie is daarom een informatiemap samengesteld waarin de rijks- en provinciale subsidieregelingen
verzameld zijn.
Beiangstellenden kunnen deze map ter secretarie komen inzien
en een van toepassing zijnde regeling in fotocopie meekI'ijgen.
De waarschijnlijk het meest van toepassing zijnde regeling voIgt
hieronder.
Beschikking Bijdrageregeling Landschap (subsidie landschapsbouw)
De Directeur van het Staatsbosl:ieheer kan ten behoeve van de
aankleding, het herstel en de verbetering van het landschap aan
eigenaren of gebruiksgerechtigden van gronden 'n subsidie verlenen om
de kosten van het aanbrengen van een beplanting indien deze uit
landschappelijk oogpunt noodzakelijk of gewenst is.
De subsidie moet worden aangevraagd bij het Staatsbosbeheer ten
kantore van de Hoofdingenieur-Directeur voor Landinrichting, Gronden Bosbeheer in de provincie, waarin de beplanting zal worden
aange bracht.
De subsidie wordt vastgesteld naar een wisselend percentage van de
goedgekeurde beplantingskosten en is afhlmkelijk van de belangrijkheid
van de beplanting uit landschappelijk oogpunt.
Bij de bepaling van het subsidiebedrag kunnen inaanmerking worden
gebracht:
ode kosten van de grondbewerkingen/ofverbetering,
o de kosten van aankoop van plantmateriaal en eventueel meststoffen,
boompalen en andere hulpmiddelen,
o de kosten van planten,
o de kosten van uitvoering, toezicht, controle, alsmede de kosten van
inboeten en onderhoud.

De kosten van het laten maken van een beplantingsplan kunnen voor
100% worden gesubsidieerd, rhits deze kosten niet meer bedragen dan 14%
van de begrote en door de Directeur van het Staatsbosbeheer
goedgekeurde kosten van de beplanting.
Indien de s.ubsidie minder zou bedragen dan f 250.- wordt hij niet
toegekend.
De aanv·rager van een subsidie in de kosten van landschapsbouw
onderwerpt zich door het indienen vali een aanvrage aan de volgende
voorwaarden:
o met de uitvoering van de werkzaamheden zal niet worden begonnen alvorens het beplantingsplan door het Staatsbosbeheer is goedgekeurd,
o de werkzaamhedenzullen worden uitgevoerd overeenkomstig het
goedgekeurde plan en binnen de termijn, zoals deze in de subsidie beschikking is aangegeven,
ode aanvrager is gehouden op zijn kosten al datgene te verrichten of na te
laten wat naar het oordeel van het Staatsbosbeheer voor een goede groei
en ontwikkeling van de beplanting noodzakelijk is.
Bij het niet nakomen van deze voorwaarden kan een reeds toegezegde
subsidie worden ingetrokken.
De subsidie wordt uitbetaald in twee termijnen, namelijk 50% zo spoedig
mogelijk, nadat de beplanting tot genoegen van het Staatsbosbeheer is
aangebracht en 50% nadat de eventuele noodzakelijke inboetingen en/of
verbeteringen zijn uitgevoerd.
Objecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:
o erf~ en kavelgrensbeplantingen met bomen en/of struiken,
o randbeplantingen van sport- en kampeerterreinen en andere terreinen
met recreatieve betekenis,
o beplantingen van wegen, dijken, waterlopen, industrieterreinen,
zuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, woonwagenkampen en groenvoorzieningen van streekbelang.
De subsidie bedraagt afhankelijk van de aard van het object, 30, 400f 50%.
De subsidie landschapsbouw is ook van toepassing op de hieronder
genoemde gevallen.
Vervanging van landschappelijke beplantingen die ter bestrijding van
het bacterievuur in 1977 en 1978 zijn of zullen gerooid, voor zover deze
beplantingen waren aangelegd in ruilverkavelingsverband of met een
bijdrage als bovenbedoeld. De subsidie bedraagt in deze gevallen 100%.
Het yellen van door iepeziekte aangetaste iepen en het onschadelijk
maken van besmette materiaal van mogelijke broedplaatsen van de grote
en kleine iepespintkevers, uitgevoerd of uit te voeren in het tijdvak 1-11975 tot en met 30-4-1981.
De subsidie bedraagt 100% en wordt in een bedrag uitbetaald. Deze
bijdrage wordt niet verleend aan open bare lichamen, tenzij het
waterschappen betreft.
Vervanging van landschappelijke beplantingen die ter bestrijding van de
iepeziekte zijn of worden geveld in het tijdvak van 1-1-1974 tot en met 304-1981. De subsidie bedraagt in deze gevallen 80%.
De bijdrage wordt niet verleend voor vervangende beplantingen gelegen
binnen de bebouwde kom en vool' vervangende beplantingen buiten de
bebouwde kom die eigendom zijn van open bare lichamen, tenzij het
gemeenten en waterschappen betreft.
Achterstallig onderhoud van knotbomen in het tijdvak van 1-1-1976 tot en
met 31-12-1980 voor zoverin dat tijdvak geen rijksbijdrage is of wordt
verleend voor het beheer of onderhoud van terreinen waarop deze
knotbomen voorkomen. De bijdrage wordt verleend indien de aanvraag
betrekking heeft op ten minste 50 knotbomen. Meer eigenaren en/of
pachters kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen.
De bijdrage bedraagt f 4.- per knotboom en wordt in een bedrag
uitbetaald.

Ook de provincie heeft een subsidieregeling onderhoud
landschappelijk belangrijke beplanting, riet en biezen ZuidHolland.
Volgens deze regeling kan subsidie verleend worden in
onderhouds-kosten van landschappelijk belangrijke beplanting
en van het maaien van riet en biezen, een en ander voorzover in
het landelijk deel van een gemeente gelegen.
Onder beplanting worden verstaan bomen en struiken, ongeacht
of deze in groepen, in rijen of als enkeling zijn geplant.
Aanvraagformulieren voor deze regeling zijn ter secretarie
verkrijgbaar.
Informatie is eveneens verk.rijgbaar bij de heer P. G. Louwaars
van Staatsbosbeheer.
Deze houdt kantoor in het bureau van de ruilverkaveling, van
Brederodestraat 20a in Noordeloos (tel. 01838-1541). Hij kan u
desgewenst na een bezoek aan de te beplanten plek tevens
informeren en adviseren over de soort van de meest wenselijke
beplantingen en de wijze van inplanten.
Burgemeester en wethouders van Tienhoven
De wethouder,
De burgemeester,
G. den Oudsten.
C. Bakker.
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Feest in Meerkerk?
Maak het blilvend!
Diverse aanbiedingen in
fototoestellen, films en filmrolletjes
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CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL. 01836-1229

"MEERKERK, 'ndorp aan de Zederik viert feest"
Donderdag 6 september:
20.00 uur

Groot Amusementsprogramma met medewerking van
Nlco Haak
Gebroeders Brouwer, trompet
Mleke
De Cllftons, bandparodisten
Cees en Monlque, zang

Cees en Monique

Pierre Knoops, Conferencier
Begeleiding: Royal Show Band uit Valkenswaard
Bal met muziek van de Royal Show Band
Hal A. Verhoef

Vrijdag 7 september:

Zaterdag 8

20.00 uur Avro's Top Pop
22.30 uur Popgroep Earth and Fire.

09.30-10.30 uur
10.30-12.30 uur
14.20 uur
14.30 uur
20.00 uur
23.00 uur

s~ptember:
Ruitersport
Touwtrekken kamploenschap Alblasserwaard.
Parachutespringen door 4 leden van de
de Skydivingclub
Sportpark ,,'t Hoog":
S.V.M.1 - Oud Internationals
Urker Mannenkoor
Groot vuurwerk op het eiland in het Merwedekanaal.

Urker mannenkoor

U komi loch ook naar hel verlichte Meerkerk.
Fa. J. van Zessen

Handel en Transport van land en Grint
KI. Kanaaldijk 1 - Meerkerk - 01837-1226
Opslag: Industrieterrein Meerkerk - Loswal
Ameide
WIJ LEVEREN U:
METSELZAND
OPHOOGZAND
GRINT
TUINGROND
HOOGOVENSLAKKEN

A.V.A. SLAKKEN
RODE MIJNSPLIT
STEENPUIN
ENZ.

01837-1226 bellen, dan kunnen wij u meer
vertellen.

Meerkerk Y"iert feest
Oak in de feestweek zijn uw foto's binnen
2 dagen klaar bij

Foto v.d. Dool

Gorcumse str. 21 - Meerkerk

Wij verkopen ..ok zwart-wit en kleurenfilms
en diverse flitslampjes
en maken pasfoto's, direct klaar.

Niet aileen

nu

•

Rest. "Brughuis" Meerkerk
is altijd uw aandacht waard

Groot slolv,uurwerk in Meerk>erk.

WAAROM

~~.~~

••••

Alhts wat de klok slaat is
Kwarts horloge
Hoe duurder des te meer functies
Waarom geen mechanisch aut. horloge.
Kost geen batterij, is milieu vriendelijk. Zeer
betrouwbaar, gaat veel langer mee en minder
onderhoud.
Wenst U inlichtingen hierover, praat er dan met
Uw horlog~r over die zelf repareert.

P.S~

Wij hebben Kwarts horloges vanat.

f 69.-

STADSBIBLIOTHEEK
"Ameide - Tienhoven".
VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1979 heeft de Stadsbibliotheek weer haar poorten geopend in het
Stadhuis op de Dam.
Aan het begin van het nieuwe leesseizoen staan
weer vele boeken op enthousiaste lezers en
lezertjes tewachten.
Voor de jeugd is alles gratis !!!

.

Ret inschdjfgeld voor volwassenen bedraagt
f1. 7 per persoon, terwijl per boek f 0.10 per
. week wordt berekend.
Devolwasse,nen hebben ook dit seizoen weer
de mogelijkheid om naast romans etc. een
hobbyboek gratis mee te nemen.
BovEmdien willen. wij erop wijzen dat de
mogelijkheid bestaat "aan te vragen", d.w.z.
Inocht uit het lezerspubliek een aanvraag
komen, betreft interesse- ofstudieboek, waar-

aan op dat moment in eigeri bibliotheek niet
kan worden voldaan, kan dit boek altijd d.m.v.
de bibliotheekfunctionaris bij de Provinciale
Bibliotheek Centrale voor U aangevraagd
worden.
Het boek wordt U dan. t.z.t. thuis bezorgd.
Openingstijden: elke vrijdag.
16.00 uur • 17.00 uur
19.00 uur • 20.00 uur
Stadhuis op de Damte Ameide.

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar
AUTOBEDRIJF

geschenkeningoud
en zilver o.a.

hangers,
colliers,
armbanden
en
ringen

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

Kwam U al eens in onze speciaaJzaak in

GROOT-AMMERS?
'U VINDT ER EEN RUIME
KOLLEKTIE
TROPISCHE VOGELS
TROPISCHE VISSEN
ALLE SOORTEN DIERENEN VOGELVOEDERS
BLOEMEN EN PLANTEN
ALLES VOOR DE
HENGELSPORT.

Kom ook eens naar de speciaalzaak

Uurwerken
en horloges
~uwelier-Horloger

Harry Mulder

l(oorstraat 21, Groot Ammers, tel.: 01842-1650

EEGDEMAN

Voorstraat 46 - Groot-Ammers - te1.01842-1674

GEMEENTE AMEIDE
bevolking jnti 1979

GEMEENTE AMEIDE
bevolking juni 1979
GEBOORTEN:
4 juni 1979: Bastiaan zv C. Borsje en L.
Molenaar, Broekseweg 79.
11 juni 1979: Maria Gerrigje dv J. H. den
Oudsten en G. Versluis, J.W.
van Puttestraat 27.
11 juni 1979: Hein zv G. Willemse en A. A. S
Wijnbelt, Nieuwstraat 15.
12 juni 1979: Linda dv H. M. Boote en N. van
Straten, De Schans 7.
29 juni 1979:
te Utrecht
Erik Alexander zv P.J. de Vries
en E.P. Tack, Aaksterveld22.
HUWELIJKEN:
1 juni 1979: Jan Arie Versluis, 26 jaar te
Meerkerk en Wilhelmina Margarethis Maria van Wijk, 26 jaar
te Meerkerk.
1 juni 1979: Gijsbert den Hartog, 26 jaar te
Utrecht en Antina Jenny Agina,
26 jaar te Amsterdam.
14 juni 1979: Dirk Leendert Wijland, 27 jaar
te Ameide en Theodora Antonia
van Rossum, 28 jaar te Nieuwegein.
22 juni 1979: Aart Molenaar, 24 jaar te
Ameide en Cornelia Blok, 21
jaar te Ameide.
29 juni 1979: Geleijn Pieter Buijze, 25 jaar te
Utrecht en Ellen Niesje Agatha
Koorn, 23 jaar te Ameide.
OVERLIJDEN: Geen mutaties
INGEKOMEN:
C. Bakker (13-02-39), J. Bakker-Bakker (06-0640) en kinderen: Maria (16-03-63), Govert (0409-65), Hendrika E. (08-06-67) en Jeannette (2911-68) v Streefkerk n de Geer 1.
VERTROKKEN:
H. P. van Arkel (05-05-05) v Broekseweg 50 n
Vlissingen, Anjelierenlaan 130.
W. van Mourik (29-05-57) v Meidoornlaan 41 n
Genemuiden, Gans 11.
W. Eenink (20..;07-56) v Voorstraat 4 n Utrecht,
Milodreef 29.
E. N. A. Buijze-Koorn (02-06-56) v Hazelaarlaan
19 n Utrecht, Jan van Galenstraat 73.

GEMEENTE TIENHOVEN
bevolking juni 1979
GEBOORTEN: Geen mutaties
HUWELIJKEN: geen mutaties
OVERLIJDEN: Geen mutaties
INGEKOMEN:
A. C. Nomen (10-09-54), A. Nomen-v.d. Grijn
(18-05-57 en dochter: Carina W. (03-10-74) v
Suriname n Tiendweg 8.

Alsnog proficiat "Huis met de klok"

Hoewel het 25 jarig jubileum van "Het huis
met de klok" tijdens de week van de jaarmarkt
GEBOORTEN:
met de klanten gevierd werd, willen wij toch
7 juli 1979: Anne Elisabeth dv. G. W. niet nalaten - hoewel te laat - hier nog even de
Groenendijk en M. E. M. den
aandacht op te vestigen.
Hartog, Broekseweg 57.
"Het huis met de klok" een vertrouwde naam
17 juli 1979 te Utrecht: Matthatias Wilhelmus voor Meerkerk en wijde omgeving zet haar
zv A. J. Woudenberg en E. A. J.
jubileum-aktie ook in de feestweek voort.
Versluis, Broekseweg 75.
Bij besteding van f 50.- of meer,ontvangt U
25 juli 1979 te Utrecht: Cornelis-Harm zv G.
J. H. de WitenJ. Versluis, Para- een passend geschenk en men graveert gratis
naam in bij aankoop van plaatband- of plaatje.
inirsiebaan 9.
31 juli 1979: Vincent Paul zv G. H. de Wit en
T. M. de Jong, Aaksterveld 42.
HUWELIJKEN:
6 juli 1979: Adrianus Francinus Gerrit de
Vroome, 25 jaar te Ameide en
Maggeltje de Groot, 24 jaar te
Tienhoven.
9 juli 1979: Jan Berkouwer, 32 jaar te'
Schoonhoven en Helena Frei 25
jaar te Schoonhoven.
OVERLIJDEN:
7 juli 1979: Elisabeth van Asperen, 90 jaar (4
feb. 1889).
12 juli 1979 te Gorinchem: Aart van der Ham,
66 jaar (29 nov. 1912).
INGEKOMEN:
W. Renes (4-10-36) v Rotterdam n Zouwendijk
17.
J. C. Blom (1-5-47) v Gorinchem n Zouwendijk
18.
M. de Vroome- de Groot (28-12-54) v Tienhoven
n Iepenlaan 10.
T. A. Wijland-van Rossum (16-5-51) v Nieuwegein n Den Hoef 7.
G. Slob (24-1-15)en J. Slob-Verhey (21-4-23) v
Wijngaarden n Molenstraat 47.
H. Bot-Zwijnenburg (15-9-07) v Meerkerk n Pro
Marijkeweg 34.
VERTROKKEN:
J. C. Wessels (18-6-57) v J.W. van Puttestraat 53
Op de foto de heer v.d. Vlies tijdens de
n Utrecht, Esdoornstraat 14a.
H. G. J. Delpeut (4-8-51) en S. P. Delpeut- . jaarmarkt bij zijn graveermachine.
Verhey (30-9-59) v Prinsengracht 73 n Lexmond, Heicopperweg 37.
A. M. Blom (18-3-61) v Broekseweg 20 n Breda,
Langedijk 75.

GEMEENTE TIENHOVEN
bevolking juti 1979
GEBOORTEN: Geen mutaties
HUWELIJKEN: Geen mutaties
OVERLIJDEN: Geen mutaties
INGEKOMEN: Geen mutaties
VERTROKKEN:
M. de Vroome- de Groot (28-12-54) v Kerkweg
34 n Ameide, Iepenlaan 10.

VOORUW
ZEKERHEID
aen vertrouwd buro
voor snalle en korrekte
afwikkeling' van al uw
schadeclaims:

DEKRUYKb~

assurantien

Broekseweg 4 - Ameide - Tel. 01836-1701

VERTROKKEN: Geen mutaties.

Stratenmakersbedrijl

•

AAR

Hazelaarlaan 70 - Tel. 01836-1850 - Amelde
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BEHANG MET BIJPASSENDE
GORDIJNSTOF OPENT EEN
NIEUWE WERELD VAN
BEHANG PLEZIER

I

VANAF f 14.95 PER ROL
GORDIJNSTOF VANAF f 14.95
(120 em. br.)
BIJPASSENDE
ROLGORDljNEN
• 90 em. br. 175 em. h. f 52.50
.120 em. br. 175 em. h. f 65.• 150 em. br. 175 em. h. f 82.50
180 em. br. 175 em. h. f 97.50
210 em. br. 175 em. h. f 115.-

Firma G. Graveland
en Zn.
Dorpsstraat 50 - Lexmond - tel. 03474-1516

Wanneer u meer wilt weten
over wandbekleding, wanneer
u zelfde verschi1lende soorten,
kleuren en motieven wilt
. komen zien, dan bent u van
harte welkom. Wij zullen u met
plezier helpen en adviseren.

T
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ERKELENS-LANGERAK
BROEKSEWEG 3

TELEFOON 1725

__-._.__..-..1-01.......--.......-....1 1
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( EE3 F=I CJ )
Zolang de Yoorraad strekt nog
enkele modellen· yoor een
speciale prijs.

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT 8.V.

ESACl F-27S
mikrobus

I
,

INDUSTRIEWEG 4
AMEIDE
TELEFOON 01836 -1402

EBRO TRUCKS NEDERLAND BV . ROOSENDAAL • 01650/43350

NIEUWS VAN DE HSV AMEIDE
Zaterdag 9 juni was weer een belangrijke dag voor de hsv Ameide. 2 K;ampioenschappen moesten
er vervist worden n.l. 's morgens het kampioenschap van Ameide en's middags het
jeugdkampioenschap van Ameide.
Beide evenementen, die weI door de visclub worden ge-organiseerd, maar waar elke inwotler van
Ameide en Tienhoven aan mee kan doen, hadden aardig wat belangstelling.
Ook het weer werkte goed mee, zodat bij een lekker zonnetje burgemeester Bakker's middags aan
2 kampioenen de bekers kon uitreiken.
Naast de bekers waren er nog veel aJ;1dere prijzen, die o.a. beschikbaar waren gesteld door de fa.
Blom, J. Verhoeven, de slagers Muilwijk en van der Hek, de Ba.kkers Pellikaanen van Delsen, J.
Verveet, fa. Terlouw, G. de Vroome en fa. Pek.en.~ri.
De jeugdkampioenschappen werdenevenals voorgaande jaren gesponsord door de kaas- en
groenteboer van de vrijdagochtendmarkt.
Bedankl mensen, zonder jullie was onze taak veel moeilijker!
De uitslagen:
KAMPIOENSCHAP VAN AMEIDE:
1. E. Alblas Meidoornlaan 1800 gram, kampioen van Ameide
2. H. van Hattem
620 gram
4. E. Alblas, (Aaksterveld) 560 gram
3. A. W. A. de Kruyk
600 gram
5. J. de Graaf
550 gram.
JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN AMEIDE:
Leeftij dsgroep 5-6-7 jaar.
1. Sonja van der Leeden, 109 em.
Leeftijdsgroepll-12-13 jaar.
2: Andy Veen
103 em.
1. Jan Willem van Essen 154 em.
~; Johnny Veen
90cm.
2. Roel Plieger
35 em.
H
3. Daam Westerhout
29 em.
Leeftijdsgroep 8-9-10 jaar.
1. Edwin Versluis 72 em.
Leeftijdsgroepl4-15 jaar.
2/3 Marc Voorn
14 em.
1. Ronnie Alblas 171 em.
Rene Vuurens 14 em.
2. Marco Alblas 127 em.
Na herleiding van het aantal gevangen centimeters, dus rekening houdend met de leeftijd van de
visser, werd de nieuwe jeugdkampioen van Ameide: Andy Veen van De Tol 4.
Nationaal Nieuws.
Er is door de jeugd en de senioren meegevist met de selectiewedstrijden voor het Nederlands
Kampioenschap. Ook hier was weer succes weggelegd voor ons.
Ronnie Alblas van de Meidoornlaan werd federatiekampioen en Marco Alblas, ook van de
Meidoornlaan sleepte de 4e prijs in de wacht.
Beide leden worden uitgezonden naar de Nederlandse Kampioenschappen voor de jeugd.
Bij de senioren vielen we ook in de prijzen. Het eerste korps van Ameide, bestaande uit Andre
Diets, Eddy Alblas (Meidoornlaan), Jan Alblas, Ja.I1:us de Kruyken Dik Kanselaar behaalde de 3e
prijs, zodat ook zij naar de Nederlandse Kampioenschappen gaan.
.
Daarnaast behaalde Harry Kotporaal individueel een 3e plaats, wat goed is voor deelname aan
de Nederlandse Kampioenschapperi.
Voorwaar geen slecht resultaat. Veel succes verder !!.
Internationaal Nieuws.
.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is Marco Alblas, omdat hij vorig jaar bij de beste 10
jeugdvissers behoorde, met de Bond naar Duitsland geweest om daar een jeugdinterland tegen de
duitse jongens mee te vissen. De hollanders hebben deze wedstrijd gewonnen.
Marco werd in de eindrangschikking veertiende.
Marco,proficiat en we hopen nog veel vanje te horen.
Zoals u ziet, hebben wij weer veel te noemen gehad. En dan hebben we nog niet gepraat over de
eigen wedstrijden, over damesconcours, over feestavond, allemaal dingen die nog staan te
gebeurel}.
U merkt het: we bruisen van energie!!!
Bruist u ook al mee ???
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ZOlJ,wenc:Jijlt~ . . . . • .., . ' * ( " , 1 . . . ven. UrenEln' uren vertoefden we bij de
Tijdens mijn vele fietstochten 9vetd'ezol,twenhtegaal. Al mijmerende, kwam weleens de
dijk, krijg je de indruk dat alles om j,e heen . gedachte in mij op, zalik()()knachten zo schoon
hetzelfde blijft. J aar in jaar uit, en iedere dag isnio.eten zingen oin mijh gelieMeals bruid in de
er een als de vorige. Alleende jaargetijd€!ll ,arrn.en te sluiten?Ofde nachten met de
brengen kleursverandering in je omgeving. Al Waterrallen. Maar dit terzijde. We worden ook
weer een jaar of 7in getal, neem ik mijn voor rlladsels geplaatst, zoals op die.avond in
omgeving met een fotografisch geheugen waar. november 1977. Werden we· er op attent
Al kijkende, luisterende, ruikende, proevende, gemaakt een beverrat te hebben doodgereden.
voelende, mijmerende, pratende en fietsende De beverrat komt oorspronkelijk uit Zuidmaak ik op een functionele manier gebruik van Amerika. En is ingevoerd in Europa voor de
IDijn zintuigen. En leef mee, met al wat groeit bonthandel. Daar het klimaat hier mindel'
(Ie

gunstig is, komt de beverrat maar zeer
plaatselijk voor. En dan maar tijdelijk door de
lage temperaturen. Het is een vrij groot plomp
gebouwd knaagdier. Op de rug een grijsbruine
pels. Door zijn gespleten bovenlip ,zijn de
oranjerode snijtanden duidelijk te zien. De
achtervoeten zijn voorzien van zwemvliezen,
de voorpoten zijn graafpoten. De grootte tot
een 60 centimeter, en een gewicht van 6 tot 9
kilogram. De beverrat onderscheidt zich van de
bever door zijn ronde staart. De beverratstaart
is horizontaal plat. In de maand mei 1979 werd
ik er weer op attent gemaakt, nu door de heel'
Piet Bor, deze veehouder had op een middag,
op zijn land, achter zijn huis een rat zien lopeno
Pakte een plank, r:ende achter de rat aan. De rat
sprongin desloot, Piet haalde uiten gaf hem de
. doodsklap. Bij nader onderzoek, bleekhet een
Bisam- of Muskusrat te zijn. De Muskusrat
komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, en
werd ook voor de bonthandel ingevoerd in
Europa. Deze invoer is gunstig, daar het
klimaat in Europa en vooral in ons natte landje
een optimaal voortplantings proces stimuleert.
Een Muskusratten-echtpaar kan per jaar 20
jongen groot brengen. Waarvan de eerste worp
jongen aan het eind van hetzelfde jaar ook
weer jongen krijgen. De Muskusrat werd in
1941 bij Valkenswaard voor het eerst in
Nederland gevangen. In 1978 werden er door de
64 Muskusrattenvangers 104.000 exemplaren
gevangen. Door deze toename, is zij uitgegroeid tot een ware plaag. Door zijn eigenschappen om in oeverwallen tunnels te graven
met uitbouwen voor gezinsuitbreiding toteen
lengte van 20 me!er. Met het gevolg: veehoudeI's kunnenjn een tunnel trappen en een been
breken. Landbouwmachines kunnen er in
verzakt geraken. Het vee trapt erin, en vernielt
zo het land. De Muskusrat wordt in deze streek
steeds meer waar genomen. Een gesprek met
de rattenvanger van Provinciale Waterstaat
leert ons, dat 'er het afgelopen jaar op de
Zederik tussen Meerkerk en Ameide een in een
visfuik was gezwommen. Als zij dan. niet snel
genoeg de kans heeft om zich eruit te vreten
dan verdrinkt zij.
Maar ook bij Langerak in een opslagloods
buitendijks werd er een door eerii hond
gegrepen.
In het voorjaar gaan de Muskusratten op stap.
Eerst de zogenaamde kwartiermakers, deze
creeren nieuwe nestgelegenheid. Deze tijd is
erg belangrijk voor de heer Rietveld uit
Noordeloos, rattenvanger van beroep in dienst
vanProvinciale Waterstaat. Hij moet dan
gegevens krijgen omtrent deze kwartiermakers, nu nog met zijn tweeen, aan het eind van
het jaar met zijn twintigen. De Muskusrat is te
herkennen aan zijn afgeplatte staart, vertikaal
aan romp geplant. Pels bruinzwart op de rug,
onderkant lichter gekleurd. Grootte tot 40 em.
met staarttot 64 em. Gewicht 1 - 1,5 kg. Dus
boeren, burgers en buitenlui, mocht u er een op
uw weg ontmoeten, bezint eel' gij begint.
Geniet eerst' van het leven dat zich daar voor u
afspeelt. Doe hem de groeten van heel'
Rietveld, al zijn het zijn vrienden en speelkameraadjes. Het zijn ook zijn doodsvijanden.
Hij zal het zeer op prijs stellen, als u de
waarneming doorgeeft. Direct aan de heel'
Rietveld in Noordeloos; telefoon 01838-2020, of
aan de politie inuw eigen woonplaats. Bij
voorbaat hartelijk dank.
De opmars van de Muskusrat is v00rlopig nog
niet gestuit. Er zijn plannen om naast de
rattenvangersnatu,urlij~e vijanden in te
voeren, die zelf geen phlatr:kunnen wordell..
Men denkeaa:nde Visotter die door vissers en.
jagers zo streng vervolgd is, dat deze welhaast
uit Nederland is verdwenen.
Zullen we het toch nog mogen beleven, dat de
Visotter weer terugkomt opdeZederik? De
laatste Visotter isop de Zecletik geschoten in de
winter van 1939 - 1940. Zo zie je, nog genoeg te
zienen beleven. Mi,Sschienpent unog nooit op
de zouwendijk geweest. Ais ueensplannen
onderneemt om te gaan kijken, neem dan als
het in uw mogelijkheid ligt, de fiets, laten we
het milieuvriendelijk houden. Geheel vrijblijvend, tot weerziens.

ERRES WASDROGERS
CENTRIFUGE ERRES
NU f 225.Erres
wasdroger
4 kg.
kast droog!!!

~~_Id

PHILIPS KOFFIEZETAPPARAAT
12 KOPJES
NU f 69~50

NU f 519,679,- NU f 599,...

RSD 411/87 f 629,RSD 400/87 f

ERRES RSC 150157

2B TB8I1 centrifuge.
Kan een IIIIIXimaIe lading
VIII 3,3 kg drooggewogen

HOLLAND ELECTRO
STOFZUIGER
HE 2000 NU f 299.-

wasgoed VlJlWm'ken.

ERRES DIEPVRIEZER

ERRES KOELKAST

130 LITER TAFELMODEL

170 LTR. MET GROOT DIEPVRIESVAK

NU f 499.-

NU f 579.-

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2

-

AMEIDE - TEL. 01836-1·271

Kom kijken naar

Ongeveer half september hopen wij dat de verbouwing klaar
is.

de njeuwe najaarskollektie in schoenen.

Dan staan wij weer voor U klaar.

U kunt ons altijdtelefonisch bereiken onder nummer
01836-1501 of 01823-2450

Stigler's complete
woninginrichting.
Ameide - Schoonhoven.

Fa. H. Verhoef

Benedendamsestraat - tel. 01836-1251 - Ameide.

SLIJTERIJ

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

jongeBols
~
Dujardin blauw Vitwx
~
citroenbr. Hooghoudt
~
Bessen Henkes
~
Red Hackle ors Schots
~..
Cognac Latour
~>J
Sherry Bonito
~
Kratz advokaat
~
Rose de France 3 flessen voor
Anserberser BlUmchen 3 flessen
.J.O.96'"""
Chateau Blanquet 1973
Chateau Baron 1971
~
Chateau Champ de Mars 197~
Buitenlandse Bieren:
Gazelle-Bellevue
Kriek-Bellevue
Tuborg
Hertog Jan
Westmalle triple
Brands up
Dortmunder Union

Heineken
Keller

12.95
12.95
9.95
9.95
13.95
15.95
4.95
4.95
10.10.9.90
11.75
12.75

p. flesje
p. flesje

0.85
0.85
1.25
0.60
1.25
0.60
0.70

p. krat
p. krat

12.95
8.95

\'alll .Ier Ilallll
zilll \'••er
"••••r elite .I.er
VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noor'deloos
tel.: 01838 -1235

Per 1 september a.s. hebben wij, mijnvrouw en ik, onze winkel in verf en
behang over gedaan aan het U welbekende doe het zelf bedrijf "De
"Vakman", Zouwendijk 23, Meerkerk.
Wij danken U voor het vertrouwen dat wij al die jaren hebben gehad en
bevelen onze opvol-gers van harte bij U aan.
Het door ons gevoerde verfmerk Tokion en het bekende Rath en
Doodeheefer behang, wordt in hun assortiment opgenomen. Een reden te
meer omUwbehangen verfprodukten bij de "Vakman" te kopen.
_ .
Hoogachtend
B. den Ottelander
J. J. den Ottelander-de Bruin
P.S. Glas kunt U bij ons blijven betrekken.

In aansluiting op het bovenstaandedelen wij U mede dat wij met ingang van
1 september de winkel van de heer den Ottelander hebben overgenomen.
Wij hopen dat wij het vertrouwen krijgen wat U jaren aan de heer den
Ottelander gaf.
Wij van onze kant doen ons best U daarin niet teleur te stellen.
"De Vakman"
Gijs v.d. Berg - Henk Spek.

Per 1 augustus j.1. hebben mijn vrouw en ik ons glas-, behang- en
schildersbedrijf overgedaan _aan B.V. schildersbedrijf F.K. van der Eik te
Papendrecht.
Wij danken een ieder voor het vertrouwen dat mijn vrouw en ik ruim 30 jaar
van U hebben gehad en hopen dat U hetzelfde vertrouwen ook onze
opvolger zal geven. Wij bevelen hem vol vertrouwen bij U aan.
Ik neem nog geen definitief afscheid van het schildersgebeuren, daar ik als.
medewerkend-adviseur aan het bedrijf verbonden blijf en U zo nog steeds
van dierist kan blijven.
Hoogachtend,
B. den Ottelander
J. J. den Ottelander-de Bruin

per 1 augustus j.1. hebben wij het bekende schildersbedrijf van de heer B.
den Ottelander overgengmen.
Het door ons overgenomen bedrijf zal voortaan werken onderde naam B.V.
schildersbedrijf F. K. van der Eik - Meerkerk. Het bedrijf blijtt gevestigd op
het oude adres Bazeldijk 15a, 4231 ZB Meerkerk, telefoon 01837-1295.
Evenals mijn voorganger zal ons streven zijn kwaliteitswerk te leveren en
het vertrouwen waar te maken dat U in het schildersbedrijf B. den
Ottelander heeft gesteld.
Wij prijzen ons gelukkig dat het personeel mee is overgekomen en dat de
heer B.. den Ottelander als medewerkend-adviseur aan het bedrijf
verbonden blijtt.
Hoogachtend,
B.V. F. K. van der Eik

Maak uw DIEPVRIES rendabel
Wij leveren aile soorten

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

Voor al UW VERZEKERINGEN 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 verzekerlngen en financieringen

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

Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

~m======~

U kunt ook nu weer profiteren vanonze extra
zomer aanbiedingen tim 15 september 1979

~

In ons bedrijf is machinale houtbewerking
beslist lopende-bandwerk. Wij vervaardigen
dan ook niet aileen timmerwerk voor de
woningbouw, maar ook voor de utiliteitsbouw,
de renovatie en de restauratie. En niet aileen
kozijnen, maar ook trappen, deuren; betimmeringen enz. In aile mogelijke vormen.

Bij aankoop van een ribbroek (groot of klein)

gratis een mooie baddoek.

Om daaraan mee te kunnen werken moet je
vakman zijn.
Voor inlichtingen vraagt u maar naar
dhr. P. v. Vliet (jr.) (na 17.00 uur prive
01836-1514).

Uit de meubelhoek

Pracht eiken slaapkamer.
Ledikant 140 x 200 met 2 nachtkastjes.

Voor aanvulling vari de reeds bestaande groep vakmensen in ons
bedrijt, zoeken wij:
Jongelui, in het bezit van het
diploma L.T.S. - Timmeren of
L.T.S. - Machine/Bankwerken,
om verder opgeleid te worden tot

Nu voor f 945.-

Pracht eiken bankstel
met leer beklede kussens
voor maar f 4.195.·

MACHINALE
HOUTBEWERKER
Graag zien wij daartoe mensen, die
met interesse mee willen werken
bij het maken van een goed produkt.
Daartegenover stellen wij een goede beloning en interessant werk in
een prettige steer.

esker
eUbelen
anulakturen

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B~
specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

Fransestraat 15, Ameide - tel. 01836-1235
Na 18.00 uur tel. 1461 - 1453 - 1773

SCHOONHEIDS·
SALON
J. Laurel· Baslinck
Lekdijk 42
Amelde
Tel. 01836 -1937

... HOGEWAARD 1 - AMEIDE TEL 01836-1544 ~

Gratis huldanalyse
PEDICURE

Manicure
Llchaamsbehandellngen
Kuur behandelingen met
moderne apparatuur.
Abonnementen I

MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5
Tel. 01836 -1595
Ameide

,!OO~~t.\-t. O~G\~G
~\-G ~t.~
,!O~

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart
Cafe· Petit· Restaurant

"LEKZICHT"
Lekdijk 30,Ameide

Het cafe met sfeer!

Feest voor ons, feest voor U.
Tijdens de feestweek bij aankoop
van een bedrag van! 50.- of meer
aan kinderkleding een kleurboek

van f 7.50 gratis

KwajonQens Kiwartet V.I.n.r.: Stoere grofgebreide pullover f 33.50.
Flln shirt mfrisse ruit f 35.50. snell~:~~~~~~~;~ri~~ ~~~?~~~~.

rzmilinITrn
~
Toistraat 17 - Meerkerk

De golfplooi is een opvallend detail van dit wollen tweedjack f 239,-.

PMta-~IJMeItf.l4le1JtMe-~

••

FASHION

Ruimvallende rib-blouson, lekker warm gevoerd f 115.-

~..SeIdrieue~fJ4II,11tMJe ..~

Jong en chique. . . jersey angora deux pieces f 189.Gedistingeerde boucle-japon f 159.4

