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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
VIJFTIENDE JAARGANG

7 NOVEMBER 1979

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

10 November start
Sint Nicolaasactie
in Meerkerk

VISHANDEL
lOJAAR
IN AMEIDE

De O. V. M. te Meerkerk laat zich weer niet onbetuigd met de Sint Nicolaasaktie.
(""'''\iHet is een sympathieke gedachte om de baten van deze aktie te geven aan
-, ' Unicef.
Honderden prijzen t.w.v. enige duizenden guldens kunnen weer gewonnen
worden. Er zullen in totaal 3 trekkingen plaatsvinden en weI op zaterdag 24
november en 1 december en als klap op de vuurpijl doen aIle uitgegeven
waardebonnen op 5 december weer mee bij de laatste en 3e trekking.
De prijzen vindt u op een aparte pagina in deze krant vermeld. Deze kunnen
weer afgehaald worden in de Snuffeltiek.

ALS SINT IN MEERKERK KOMT
zullen niet alleen de kinderen en de grote
mensen van dit dorp blij zijn, maar ook wordt
gedacht aan al die kinderen op deze wereld die
het niet zo goed hebben als wij en daar een
extra ste,untje nodig hebben.
Immers, de Ondernemers Vereniging Meerkerk heeft besloten een vervolg te geven aan
het Unicef gebeuren in Meerkerk.
Nadat O. V. M. tijdens de feestweek van
Meerkerk een bus ter beschikking heeft gesteld
aan het Unicef - commitee, waardoor voor dit
doel een verrassend resultaat behaald kon
worden, gaan de winkelhoudende leden van de
Ondernemers Vereniging Meerkerk een Sint
Nlcolaasaktie voeren die mede in het teken
staat van Unicef.
De Goedheiligman zal in Meerkerk aankomen
op 10 november 1979, per boot, die om ca. 13.30
uur aanmeert aari de kleine Kanaaldijk, waarna hij zich zal begeven naar het Gemeentehuis
voor een ontvangst door de Burgemeester en
Wethouders.
Om 14.30 uur vertrekt hij vanaf het Gemeentehuis voor een rijtour door Meerkerk, waarbij
de route is als voIgt: Blommendaal, Gorinchemsestraat, Dorpsplein, Tolstraat, Kleine
Kanaaldijk, Dorpsplein, Zouwendijk, terug
naar de Burg. Sloblaan, Pr. Marijkeweg, Pro
Irenestraat, Slirtgerlandstraat, Burg. Sloblaan,
Gemeentehuis.
Om 15.30 uur worden 10.000 loten uit een
metershoge kraan gestrooid, waarbij 300
prijzen te winnen zijn (lego, holly-hobby,

.

tractor - chocolade letters enz), alsmede 1 prijs
voor hem of haar die de meeste loten inbrengt.
Na dit spektakel vertrekt de Sint gezwind naar
andere kinderen in Nederland die natuurlijk
zitten te popelen om hem te ontvangen.
Op 1 december 1979 komt hij terug in Meerkerk
om zijn verjaardag te vieren met de kinderen
van Meerkerk in de Schuur van Brughuis Vink
te Meerkerk.

50 JAAR GETROUWD
Op 17 oktober herdachten het echtpaar A.
Vroon en E. Vroon - Goudriaan, wonend
Prinses Marijkeweg 6 te Ameide, hun 50 jarig
huwelijksfeest.
Onze hartelijke gelukwensen namens alle
lezers.

Donderdag 4 oktober was het 10 jaar geleden
dat vishandel Peter Korlaar voor de eerste keer
op donderdagmorgen in Ameide kwam.
Deze sympathieke vishandelaar uit Spakenburg is. wekelijks op het Stadhuisplein aanwezig en doet daar in enige uren zeer goede
zaken.
Geen wonder, dat men vaak in de rij staat te
wachten, want de Ameidenaar weet goede vis
zeer te waarderen.
Op de foto de nieuwe viswagen welke in
oktober in gebruik werd genomen.
Een modern ge-outilleerde viswagen met alle
vereiste voorzleningen.
Proficiat Peter en je weet het
je bent altijd
welkom in Ameide.

AVVA - NIEUWS
Weet u, dat heren I bovenaan mee draait in dit
Ie jaar in de 2e klasse, en dat ook dames I
bovenaan staat ?
Om deze teams extra aan te moedigen
vermelden we hieronder de thuiswed~trijden
van beide teams in de periode van 17 november
tot eind december.
Deren I
17/1116.30 tegen WIK/BW 3 uit Groot Ammers.
1/12 16.30 tegen Sl./Sport 1 uit Sliedrecht.
15/1216.30 tegen PA/Verkerk/Z 1 uit Zwijndrecht.
Dames I
24/1114.00 tegenFlits 1 uit Papendrecht.
8/12 14.00 tegen Molenwiek 2 uit Nw.
Lekkerland.
Overigens, ook bij onze andere wedstrijden is
natuurlijk iedereen welkom.

Sint -Nicolaas geschenken
Speelgoed o.a. de Jumbo spelen:

o.a. de M. B. spelen:

Het nieuwe leesplankje
Stratego
Super Pim Pam Pet
Het Verkeer en Ik, enz.

Dokter Bibber
Zeeslag (ook met computer)
Vier op eenrij
Numbers Up
Woordbreken, enz.
Huishoudelijke artikelen:

Elektrische artikelen: Strijkijzers
Brood roosters
Haarstylers, enz.

Aardappelschilbakken
Wasboxen, enz.
Een leuke sortering witte sierartikelen.

Voor poeffs, mimisets en andere klein-meubelen
yoor Sinterklaas naar:

Fa. v.d. VLIST
Dorpsplein 7

Meerkerk

TEL. 01837 - 1409

Deelnemer O.V.M. aktie.

ERIKA KOFFERSCHRIJFMACHINE
*
*

Stabiele machine
Moderne kleuren

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL 01836-1229

f~O

Crezee prijs f 295,-

Geert Vink laat Meerkerk meegenieten
van zijn eerste A.O.W.
Maar weinig mensenzullen ter ere van hun 65ste verjaardag zo'n geweldig feest
geven, als de heer Vink • van restaurant Brughuis te Meerkerk • heeft gedaan.
Op deze manier wilde de heer Vink de Meerkerkers bedanken voor al die uren
en dagen die ze gegeven hebben om de feestweek zo te doen slagen.
Aan het begin van de avond heette de heel'
Vink iedereen van harte welkom.
"De wereld wordt steeds onleefbaarder door
aile overvallen, stakingen, protesten enz.
Meerkerk heeft door de feestweek getoond
hierboven te staan.
U moet mij aan 't eind van deze avond niet
bedanken want ik wit 11 op deze manier
bedanken voor een geweldige feestweek", zo
sprak een ontroerde heel' Vink.

ging en weI oren had naar een eigen salon,
werden er al snel plannen gemaakt. Dat was in
maart van dit jaar.
De wens van beiden werd gerealiseerd in de
bovenverdieping van het woonhuis aan de
Tolstraat.

Economisch
De ruimte op zich is niet zo groot,maar heel
economisch ingedeeld.Deze bevat onder meer
twee wastafels, vijf haardrogers en drie
infrarode lampen die gebruikt worden bij het
maken van een permanent. Dit laatste is vrij
nieuw op kappersgebied. Ook is er nog ruimte
gevonden voor een leuke zithoek. Alles is
uitgevoerd in zacpte kleuren gecombineerd
met bruin. Er kunnen op zijn hoogst vier
klanten tegelijk geholpen worden, maar dan
weI op afspraak. Het is de bedoeling dat er
aIleen maar met afspraken gewerkt zal
worden. Dat werkt ook prettiger voor de
kapsters zelf, die zich dan niet hoeven te
haasten voor wachtenden. Het komt trouwens
bij dameskapsalons bijna niet meer voor dat
men zomaar binnen kan lopen.
De kapsalon gaat ook weI'ken met bepaalde
merkartikelen.
Het is een Kerastase-kapsalon, zodat velen met
haal'-problemen in de salon terecht kunnen.
Andere merken waarmee Trudy en Arien
werken zijn Wella en Schwarzkopf.
Op onze vraag hoe de heel' en mevrouw Oskam
zich nu voelden in de nieuwe zaak van hun
dochters, was het antwoord "erg leuk en een
geweldig iets. We hopen dat ze het goed zullen
doen - maar dat geloven we weI - en voegt
mevrouw Oskam er nog aan toe - ik had dit
vroeger zelf zo graag "gedaan".

en weer ten dele overgegeven heeft aan zijn
zeer sympathieke dochter en schoonzoon Lia
en Jan v.d. Plaat - Vink.
Na koffie met heerlijk gebak (het gebak werd
aangeboden door bakkerij Alting), zorgde
restaurant Brughuis op een geweldige manier
voor drankjes en hapjes en op de swingende
klanken van trio Cees de Nijs lieten de
Meerkerkers zien dat ze nog lang niet waren
uitgefeest.
Later op de avond overhandigde een gast uit
Ameide enige miniposters aan burg. den
Breejen, de Heel' Hakkesteegt, Paul en Lia van
rest. "Brughuis", de Heel' P. Versluis/de
winnaars van het gekostumeerde bal, de Heel'
en Mevr. v. Hees.
"Vel' voor de feestweek, tijdens alle voorbereidingen heerste er al een geweldige sfeer in
Meerkerk. In de feestweek en nu vanavQnd is
die sfeer weer uniek", aldus spreker.De Heel'
M. Hakkesteegt, voorzitter van de oranje
vereniging sprak vervolgens zijn dank uit voor
deze grandioze feestavond.
ij complimenteerde de heel' Geert Vink met
12:ijn zaak die hij overgenomen, mee opgebouwd

De heel' Hakkesteegt wenste de heel' Vink nog
vele gezonde jaren toe tezamen met zijn
vrouw. De zaal betuigde hiermee haar spontane instemming met een welgemeend "Lang
zal hij leven".
Er werd vervolgens nog enige tijd flink gefeest
en na een enthousiaste polonaise vroeg
burgemeester den Breejen het woord om de
heel' Vink, die dan weI geen bedankje wilde
horen, samen met zijn vrouw op het podium te
vragen en de zaal op te roepen voor "een
applaus tot in de gloria". Hierop volgde een
staande ovatie. De heel' Vink besloot het feest
door te zeggen dat hij deze avond onvergetelijk
vond en merkte zeer humoristisch op dat hij
iedereen kon aan bevelen om zij n eerste A. O. W.
feest in restaurant "Brughuis" door te brengen. De heel' A. de Kuiper bedankte verdeI' nog
namens alle buurtverenigingen.
Iedereen kreeg een laatste drankje, aangeboden door Lia en voldaan na een geweldig feest
begaf iedereen zich huiswaarts.

TRUDY EN ARlEN OPENDEN NIEUWE KAPSALON
INMEERKERK
"Ik vind het altijd leuk een nieuwe zaak te
openen en zeker een kapsalon", aldus begon
burgemeester den Breejen zijn toespraak - na
het officieel openen van de toegangsdeur naar
de kapsalon.
"Familie Oskam, als gemeentebestuur zijn we
erg blij met deze prachtige kapsalon. Het is een
aanwinst voor Meerkerk en natuurlijk ook
voor onze winkelstraat - de Tolstraat.
Wat nu precies de naam Haarstylistes betekent
weet ik niet - ik denk haarsnijden (juist
burgemeester - doch betel' is modern kappen.
(red.~. Ik kon het niet vinden in de grote van
Daele. Wat ik echter als man in Uw prachtige
salon weI mis is dat er geen spiegel beschreven
is. In vroeger jaren las men weI eens op de
spiegels "bent U tevreden vertel het Uw
vrienden - bent U het niet vertel het ons". Ik
hoop dat het eerste deel van deze slogan Uw

deel zal worden en ik wens jullie beiden, Trudy
en Arien, namens het gemeentebestuur heel
veel succes".
Hierna dankte Trudy de burgemeester voor
zijn aandeel in de opening van de kapsalon en
bedankte tevens aIle bedrijven voor de prettige
wijze waarop de kapsalon tot stand is gekomen.
In het bijzonder dankte zij namens Arien haar
ouders voor alles wat zij voor hen gedaan
hadden.
De twee kapsters Trudy en Arien, die de zaak
gaan runnen zijn geen vreemden in het
kappersvak. Trudy Oskam heeft tot voor kort
les gegeven aan de Vakschool voor kapsters in
Utrecht, en Arien gaat zelf nog enkele dagen
naar school. Trudy Oskam had echter altijd de
wens gehad zelf een kapsalon te beginnen, en
toen bleek dat haarzuster ook in hefzelfde vak

KIJK UP BOERDERIJEN
met meer dan 200 kleurenfoto's
en deskundige tekst over wonen
inboerderijen, e.d.

Prijs slechts f 32,50

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL 01836-1229

Tijd voor de open haard, en snoeien natuurlijk met een

MOTOR KETTINGZAAG van Husqvarna.
De meest veilige kettingzagen in de hobby en semiprofessionele sector.
Nu ook een elektrische met automatische olie pomp.

Aile modellen voorradig bij:

C 'I Lam
Bazeldijk 19

Meerkerk

Wij leveren ook de tuinfrezen

va~_ Husqvarna.

Automatische kettingrem
De nieuwe kettingrem van Husqvarna werkt bij terugslag (kick-back)
automatisch. Hij werkt dus onafhankelijk van de druk van de hand tegen
de beschermbeugel. Dankzij de veerkracht van de rubber trillingdempers, komen blad en motor met rembeugel bij terugslag dichter bij de
draagbeugel. De aan de draagbeugel gemonteerde aanslagpen zal dan
de rem pal aanslaan,waardoor de rem in werking treedt. De
automatische kettingrem is een uitvinding van Husqvarna en werkt in
elke positie van de zaag en de hand. Hij werkt bovendien veeI sneller
(0,06 sec.) dan een normale kettingrem.

"-

CD
E

VAN 19 nov - 1 DEC.

CD

~~ Jongbelegen

7,50

PER KILO

Alles voor uw aansluiting op het kabelnet van

RADIO EN TELEVISIE
Verkrijgbaar uit voorraadin diverse maten.

DE KOEKKOEK
TOLSTRAAT 9 - 4231 BB MEERKERK - TEL 01837-1297

Deelnemer O.V.M. aktie.

Deelnemer O.V.M. aktie.

Ook slijterij

"ACHTER DE HALTE"
heeft voor het Sint Nicolaasfeest een uitgelezen
sortering

Geschenkverpakkingen in Gedistilleerd en Wijnen.
Uw slijter maakt er een leuk cadeau van !I!

Voor Sint Nicolaas
komen er veel leuke aanbiedingen en ideetjes

Slijterij

"Achter de Halte"

voor kleine kadootjes.

KAAS • WIJN • SAUZEN • SALADES
CHOCOLADE LETTERS en ook
REFORM SPECULAAS.
Deelnemer O.V.M. aktie.

Kleine Kanaaldijk
Telefoon 01837 - 1414
Meerkerk.

Deelnemer O.V.M. aktie.

10 November start in Meerkerk weer
de grandioze Sint Nicolaas Aktie.
Georganiseerd door de winkelhoudende leden van de Ondernemers
Vereniging Meerkerk.
Het begin van deze aktie is een rondrit van Sint
Nicolaas in Meerkerk.
Let op, er worden waardebonnen uitgestrooid met
vele vele prijzen.

U krijgt gedurende de hele aktie bij iedere besteedde f 10,- een
bon.
Op iedere bon dient U Uw naam en adres in te vullen. Bonnen voor iedere trekking
deponeren in de bussen bij de Snuffeltiek en A.Z.

1e trekking

2e trekking

zaterdag

zaterdag

24 nov.:

1 dec.:

50 bankelletters
50 prijzen van
6 speelgoed prijzen

flO,·

50 bankelletters
1 prijs van
50 prijzen van
6 speelgoedprijzen

f 100,·
f 25,·

EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL
3e trekking

vyoensdag

5 dec.:

1 prijs van
1 prijs van
2 prijzen van
10 prijzen van
6 speelgoedprijzen

f
f
f
f

500,·

250,·
100,·
25,·

Bij deze laatste trekking doen aile
bonnen weer mee.
Aile prijzen worden uitgekeerd in waardebonnen.
De geldprijzen kunt U naar eigen keuze besteden.

De deelnemende winkeliers zijn:
A. Advokaat - Boekhandel
Fa. Gebr. Alting - Bakkerij
De Vakman - Doe~Het-Zelf
D. M. Bikker - Huishoudelijke apparaten
T. Jacobs - Slijterij-Cafetaria
Fa. D. Bor - Levensmiddelen
Jac.de Bruin - Groenteman
R. Veldhoen - Dieren boetique
H. J. v. Dijk en Zn. - Slagerij

A. v.d. 0001- FotografiEl
J. A. Jongkind - Bakkerij
De Koekkoek ~ Rijwielhandel
B. Lakerveld - Tabaksartikelen
C. 't Lam - C.V. Installatie
M. Ouwerkerk - Siagerij
Gerda Brands - Party-Shop
W. P. Schep - de Kaashal
G. J. v. Veen - Snuffeltiek

U kunt de prijzen afhalen bij:
de Snuffeltiek Meerkerk.

G. J. v.c:\; Vlies - Juwelier
v.d. Vlist - Woninginrichting
B. C. Verheuvel en Zn. - S.R:V. man
H. de With - Supermarkt
A. Zwijnenburg B.V. - Modehuis
J. G. Wouters - Bloemen "Denise"
Fa. M. Hakkesteegt en Zn. - bij de benzine
J. C. de Ruiter en Zn. - bij de benzine
Gebr. v. Tuyl - bij de benzine

MEERKERK
Zoals U misschien weI bekend is, bestond er tot
voor kort een Federatie voor VrouwenhulJ!,
afgekort F.V.V.H. Deze is echter landelijk en
nu ook plaatselijk overgegaan in de Vrouwenraad. In deze raad zitten vertegenwoordigsters
van alle plaatselijke vrouwenverenigingen.
Sinds de oprichting van de vrouwenraad is het
bejaardenwerk uitgebreid tot 2 middagen in de
maand. Deze middagen worden gehouden in de
grote zaal van de Meerplaats.
Het winterprogramma ziet er als voIgt uit:
19 nov. Open middag.
3 dec. St. Nicolaasviering.
17 dec. Kerstprogramma "door en voor bejaarden.
7 jan. Burgemeester den Breejen vertelt
over het reilen en zeilen in de gemeente.
21 jan. Open middag.

c. 't Lam en GRASMAAIEN
Wonen op het platteland geeft toch veel
voordelen boven het wonen in een dicht
bevolkte stad. Dat zullen de plattelandsbewoners ongetwijfeld beamen.
Doorgaans wordt er niet bij stH gestaan hoeveel
ruimte in - maar vooral- om het huis waard is
voor ieder mens zodat er niet uit verveling,
elke avond maar naar het "kastje" gekeken
wordt omdat op het balkon of voor op de stoep
zitten meer ergenis geeft met al het langs
razende verkeer dan rust oplevert. Vooral als
we zo bevoorrecht mogen zijn dat we kinderen
mogen bezitten is ruimte om uit te leven van,
misschien weI, levensbelang.
De woningen in de plattelandsgemeenten zoals
de meeste in deze omgeving of het nu
woningwetwoningen, dijkwoninkjes, villa's of
misschien tot woning omgetoverde oude
boerderijen zijn, hebben toch allemaal een
tuin. De ene tuin is natuurlijk weI wat groter
dan de andere maar het is voor de kinderen
toch al gauw beter dan zo'n kubus met aan alle
kanten spijltjes waar je niet eens uit mag
klimmen omdat dan de bloemen van moe of de
radio van pa niet meer veilig zijn. Er zijn
mensen die vinden zo'n stuk tuin nog weI
prima maar al de armoe om die vrije zaterdag
steeds in de grond te wroeten hoeft voor hen nu
ook weer niet, dus worden er wat tegels
aangerukt en heel de tuin wordt gestoffeerd
met beton. De een vindt het mooi de .ander
vindt het niet mooi. Gelukkig zijn er veel
meer die het gewroet voor lief nemen en een
mooi aangeklede omgeving toch verre prefereren boven zo'n plaat beton. Deze mensen
leggen een tuin aan met. wat planten en bomen
en veelal met een gazon. Om dit gazon mooi te
houden is er toch weI veel werk aan te doen
waarbijhet in het seizoen minstenseenmaal
per week gemaaid dient te worden, beter is
tweemaal. Voor de kleinere gazons is dat nog
weI te doen, lJ.et zij met een duwmaaier, een
zogenaamde grasperkscheerder, dan weI met
een elektromaaier.
De wat grotere gazons, vooral die, waarin nogal
wat opstakels, zoals bomen en dergelijke voor
komen,kunnen wat gemakkelijker door een
met benzine motor uitgeruste maaier bewerkt
worden. Voor al deze gazons zijn er de laatste
jaren meer dan voldoende goede en geschikte

maaiers ontwikkeld en op de markt gebracht.
Voor de grote en hele grote gazons was er tot op
heden wat minder geschikts te koop of het was
veel te duur. Sinds enkele jaren.is er een haast
unieke zitmaaier op de Nederlandse markt
waaraan zoveel bijzonders t.O.v. vele andere
merken gemaakt is dat er mee gewerkt moet
zijn om het te kunnen geloven. Wij noemen er
enkele b.v.: de maaibalk is vooraan gemonteerd
zodat meer plaatsen bereikbaar zijn zoals
onder struiken en bovendien wordt er gemaaid
voor er over gereden wordt, waardoor geen
spoorvorming. Een ander uniek systeem is de
knikbesturing zoals er op de grondbewerkings
machines weI toegepast wordt, hierdoor blijft
een cirkel van slechts 40 cm. ongemaaid, zo zijn
er nog meerdere punten te noemen zoals de
veiligheid welke voorop staat bij deze machines. Maar deze machine die zeer geschikt is
voor de kleiner gemeenten en hoveniers was
eigenlijk net te duur voor de particuliere
tuinen. Nu komt er in 1980 een geheel nieuw
model te koop waarbij ook de maaibalk vooraan
is gemonteerd met de genoemde voordelen.
Echter om de prijs wat gunstiger te houden, is
de knikbesturing vervangen door achterwiel
besturing zoals bij een heftruck, waardoor een
zeer korte draaicirkel verkregen wordt. De
maaibreedte bedraagt maar liefst 85 cm.
waarbij er drie maaimessen toegepast zijn
welke elkaar gedeeltelijk overlappen, zodat er
geen randjes gras vergeten worden. Het
irischakelen van de maaibalk kan niet door
kinderen geschieden omdat er minimaal30 kg.
op de zittihg moet zitten om in te kunnen
schakelen. Er is een accu aangebracht waarmee gestart kan worden, ook die is b~vemgd als
de machine in een versnelling staat kan niet
gestart worden om te voorkomen dat de maaier
direkt gaat rijden.
Nog enkele andere gegevens:
De motor is een 8 pk B&S 4 takt motor, er zijn 5
versnellingen, vooruit en achteruit, de maaicapasiteit bedraagt ongeveer 5000 m 2/uur.
Het fabrikaat is Husqvarna uit Zweden.
Deze machine waarvan er een in Nederland is
kunt u nu reeds bekijken bij de husqvarna
dealer van deze omgeving, C. 't Lam, Bazeldijk
19, Meerkerk, tel 01837 - 1810, waar tevens zo'n
30 andere husqvarna hand-en motormaaiers
steeds voorradig zijn.

Het vervolg op dit programma wordt Uin
januari weer aangeboden.
Het bestuur van de vrouwenraad is als voIgt
samengesteld:
Mevr. den Breejen, Toistraat 1, Meerkerk, tel.
1336, presidente.
Mevr. de J ong, Gr. Kanaaldijk 6, Meerkerk, tel.
1523, Ie secr. bejaardenwerk.
Mevr. Vink, Oranjeplein 20, Meerkerk, 2e secr.
vrouwenraad.
Mevr. v.d. Ham, Pro Marijkeweg 30, Meerkerk,
tel. 1436, penningmeesteresse.
Mevr. Verrips, Pro Marijkeweg 36, Meerkerk,
tel. 1358, waarnemend presidente.
Mevr. v. Tweel, het Bos 22, Meerkerk, tel. 1632.
Mevr. Herwig, Hobokenstraat 4, Meerkerk, tel.
1400.
Zr. Dijkhorst, Burg. Sloblaan 15, Meerkerk, tel.
1266, adviserend lid.
De vrouwenraad afd. Meerkerk hoopt in de
toekomst ook andere aktiviteiten te ontplooien,
zoals b.v. een VOS-.cursus. Hierover zult U
echter te zijner tijd worden geinformeerd.
Voor inlichtingen kunt U terecht bij de
bovenstaande adressen.
Het bestuur van de Vrouwenraad,
afd. Meerkerk.

GEWELIGE VANGST

Het gebeurt niet iedere dag - maar enige weken
geleden haalden Carl Peterse en Hans Manschot deze geweldige snoek uit een wetering in
Achthoven.
Of de snoek even blij zal zijn geweest als Carl
en Hans valt te betwijfelen, doch voor onze 13
en 11 jarigen was het een geweldige belevenis,
die zij zeker later zullen vertellen.

GROTE BAZAR TE AMEIDE
Leuke 5 december kadootjes op onze bazar !
De Geref; vrouwenvereniging houdt op 17 november een gezellige bazar met o.a. koffie met
cake, verloting van diverse mooie prijzen, w.o. wollen dekens.
Ook voor de kinderen zijn er leuke prijsjes te winnen.
De bazar wordt gehouden in de voorstehal van de firma v.d. Zouwen, Paramasiebaan 10,
vanaf 2 uur.
Kom gerust even bij ons langs, u bent van harte welkom.

AANBIEDING

KINDER MODE
Jasjes - Jacks - Pantalons - Jurkjes

a~

10%

(tim 15 november)

KORTING

OP ALLE KINDERKLEDING

Aanbieding 95,- NU
Ribcord kinderjack
gevoerd
Maat 116 tim 164

59,·

*
Nieuwe Europese
mantel-kollektie
is binnen.
Kom eens passen

Prijzen

229,· tot 459,·

Nieuwe kollektie
Japonnen - Jackjes
Rokken- Blouses

MAAK
GEMAKKELlJK
UW KEUS

Deelnemer O.V.M. aktie.

1001 stuks
kostuums en
kombinatie
pantalons.
Uit
onze
Europese
kollektie

Nou.gewoon omdat u bi j
ons een uitstekende
koIJektie mode aan
zulttreffen die er niet
om liegtVan debeste
kwaliteit «waar u
recht OR hebt» en
voor pnjzen welke
bij ons.aankzij een
oplettend inkoop..
beleid.. werkelijk
laag zljn.Geen
overdreven
verhalen, wei een
ruime,ruime
keus in damesheren- en kinder
kleding.
Komtumaar
eens KIJKENo
&VERGELUKEN
Oat werkt dan
altiJd in uw
voordeel!!

Fa. M. Hakkesteegt & Zn.
Toistraat 1

*
*
*
*

*

4231 BB Meerkerk

Tel. 01837 - 2244

In- en verkoop van automobielen, nieuw en gebruikt.
Garage
Plaatwerkerij
Spuiterij
Chevron - benzinepompstation.

Deelnemer O.V.M. aktie.

Onze gehele bovenverdieping staat vol met geschenkartikelen.
U bent hartelijk welkom.

De Snuffeltiek
Dorpsplein 2

MEERKERK

Tel. 01837 - 1700
Deelnemer O.V.M. aktie.
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'Sint gaat naar "DE VAKMAN" omdat goed gereedschap hem lief is, en de prijs
spreekt ook een woordje mee.
GA KIJKEN IN DE ZAAK MET EEN STADSE SORTERING EN EEN DORPSE SFEER.
Doen, 't is ylakbij: Tot ziens !

"de VAKMAN"
Zouwendijk 23

i

Eigen parkeerruimte.

Meerkerk
Tel 01837 - 1405.

(IRKElZUGt1A(HINE
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STALEN IiLAUWHAr1ER
Amerikaans model. geheel van
staal en met anti-slip handvat.
Gewieht ea. 450 gram.
Van 37,60 voor
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Voorzien van dubbele
beitel van 50 mm met fijninstelling en geribde zoo I.
Lengte 250 mm.
Van 44,50 voor
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280 x 140 mm. kunststof heft.
Van 10.75 voor
.'
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Knipex. Zwaar model. zevenvoudig
'/erstelbaar. Met rode kunststof
beklede handgrepen. Spanwijdte
32 mm. Lengte 250 mm.
Van 20,95 voor

•

i

•

WATERPOt1PTANG

Kunststof handvat met 2 aftekenhoeken van 45 c en 90 0.
Bladlengte 45 em. Van 22,95 voor

I

•
••

I.

Kunststof frame
met witte kap voar
40 W lamp. met
sehakelaar en
Gontaetstop. Met
randaarde. Zonder
iamp.
Van 64.25 voor

HANDlAAG

:
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SOLDEE~REVOlVm
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het 'left. Lengte 130 mm.
\:'2'~ "'.95ioor

tiging. Afmeting van de bakjes
85 x 95 x 50 mm. Van 13,95 voor
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STAPElBAliJES

:

i
I

Weller. Rood
kunststof huis met~m~~~
verwisselbare stift.
momentsehakelaar en
ingebouwd lampje.
Vermogen 100 W.
Van 44.30 voor

BOARD-Of IDIIm1f.S
~~~;:.u~~?~r:~~e~~~:~j~~~;ar
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Deelnemer O.V.M. aktie.

.

SINT - NICOLAAS
GESCHENKEN

tn

Boek- en Offsetdrukkerij - Kantoorboekhandel

W

ADVOKAAT

::::)

:ll&:::

W

EEN LEUKE SORTERING

LUXE DOZEN SIGAREN
Diverse soorten

AANSTEKERS en ASBAKKEN
Voor de gezellige roker

Verschillende modellen PIJPEN
TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN
KERST- en NIEUWJAARKAARTEN

B. Lakerveld
Zouwendijk 5
Meerkerk

Tel. 01837 -1466

:E

a::

o

zw

Toistraat 33
Telefoon 01837 -1301

Meerkerk

Voor afdellng drukkerlj:
VISITEKAARTJES
Dozen BRIEFPAPIER
met ENVELOPPEN
REKENINGEN
HUWELlJKSKAARTEN
GEBOORTEKAARTEN
Afdellng kantoorboekhandel:
FOTOALBUMS
AGENDA'S
BOEKEN
PUZZELS
SCHRIJFMACHINES
REKENMACHINES
Deelnemer OYM. aktie.

Deelnemer O.V.M.-aktie

FOTO v.d. DOOL
Voor amandelletters

speculaas

Gorcumsestraat 21 - Meerkerk
Tel. 01837-1463

Prestoprint Kleurenfoto's
binnen 2 dag8l1klaar.
Pasfoto's klaar terwijl u wacht.

en marsepein ~
MoelUbij
Bakkerij Jongkind zijn

~

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

Deelnemer O.V.M. aktie

Deelnemer O.V.M. aktie

Komt u eens kijken in
't winkeltje op 't hoekje.
Van alles voor de schoen.
Heerlijke pepernoten
en een grote sortering chocolade
figuren.

Tot ziens in 't winkeltje op
't hoekje.

J. A. C. de Bruin

K.
(!J

KEURSLA&ER
WAT DE
KEURSLAGER SNIJDT
IS KWALITEIT

Voor het GEZELLIG AVONDJE hebben wij
voor U . . . .

WORSTLETTERS en
SUPRISE-DOZEN naar keuze
S.v.p. vroegtijdig bestellen

FONDUE-, GOURMETVLEES en SAUSEN
KEURSLAGER

H. J. VAN DIJK & Zn.
Kerkstraat 14, tel. 01837-1332 en
2329. Meerkerk.
Deelnemer O.V.M.-aktie

Pro Marijkeweg 45

Meerkerk.

Deelnemer O.V.M. aktie.

Goed en
goedkoophal

Speciaalzaak in
Werkbroeken
Spijkerbroeken
Ribbroeken e.a.
K waliteit voor iedere beurs.
Gorcumsestraat 35 - Meerkerk
Telefoon: 01837 - 1214

Een begrip voor de hele streek

de4
In Meerkerk en Lexmond.

Deelnemer a.V.M. aktie.

IGOUD EN ZILlER VOOR DE DUDE PRIJS.I
Zilveren oorknopjes vanaf f 6,Zilveren kinderringen vanaf f 4,-

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

Arm banden, hangers, colliers
in verschillende lengtes
bij ons in voorraad.

Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

Wat moeten wij nog over PRONTO HORLOGES vertellen.
Wij verkopen er steeds meer, de beste reclame die er is.
De nieuwe collectie is net binnen.

tevens het adres voor:

* Eerste klas occasions van div. merken met Bovag
garantie
* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine

Jongens horloge met datum vanaf

f 88,-

Stalen heren horloge voor zwaar werk.
Speciale prijs

f 160,-

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."
Burg. Sioblaan 1, Meerkerk, Tel. 01837-1315

HET HUIS MET DE KLOK
G. J. v.d. VLlES
Gorcumsestraat 6

Tel. 01837 - 1424

4231 BH MEERKERK

Deelnemer a.V.M. aktie.
Deelnemer a.V.M. aktie.

II
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SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN
Deelnemer
O.V.M.-aktle

Zouwendijk 123

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

~

.'.-.---.l./MOURIK
..

Boterletters
Marsepeinfiguren
Chocoladeletters
Speculaaspoppen
en- brokken.

Joh. Mourik & Co's Aanneming - Mij. B.V. is een
"holding company", die haar activiteiten heeftverdeeld
over een aantal werkmaatschappijen
Voor ons hoofdkantoor te Groo!-Ammers vragen wij
een

ERVAREN TYPISTE
Zij krijgt tot taak het typen van correspondentie,
facturen, rapporten en overzichten, schrijven van
brieven en het verrichten van enig administratief werk.
Onze gedachten gaan uit naareen medewerkstervan 21
jaar of ouder met een opleiding op MAVO-niveau, die in
het bezit is van een typediploma en een diploma
handelscorrespondentie. Ervaring in een soortgelijke
functie is noodzakelijk.

Bij Uw warme bakker

Bakkerij Alling
Gorcumsestraat

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer
T. Braaksma, tijdens kantooruren bereikbaar op
onderstaand adres (na 19.00 uur nummer010-740339).

Meerkerk

Uw terechte keus.
Deelnemer O.V.M. aktie.

Uw schriftelijke sollicitatie dien! u te richten aan de
afdeling Personeelszaken oponderstaand adres.

joh. mourik & co's aanneming-maatschappij b.v.

" g8n
Oll!\ aanb\8d'0
let 0' on18 ft
CREZEE AMEIDE B.V.

Yoorstraat 67, postbus 2
2964 ZG groot-ammers
telefoon 01842-1230

DMv' G

TEL 0'836 1229

ROLLE. P300 A

ROLLE! P300 AF
autofocus, met Heidosmat 2,8/85 mm., netkabel,
afstandbedienings kabel en lamp

~

NU 299,·

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM G

Familie Diner

met Heidosmat 2,8/85 mm., netkabel,
afstandbedieningskabel en .Iamp

TEL 01836-1229

~

NU 199,·

Koude schotels

Bruiloft of Receptie

h ·" -Meerkerk
" B ruguis
ALTIJD ANDERS

UW AANDACHT WAARD

...

Q)

E
Q)
c:

Reserveringen tel. 01837 - 1319.

(j)
Q)

Cl

Je hebt dus op die bewuste zaterdag geen
3x maar maar 2x betaald. Daarbij komt
nog dat ais je de poortbewijzen goed had
bewaard je maar een keer had behoeven te
betalen. Dus niet erger maken dan het in
werkelijkheid is beste vriend.
Verder dacht je dat ik voor noppes in de
hal op Meerkerk was.geweest. Dat is ook al
niet waar. Daar ben ik in het geheel niet
geweest. J e moet dan ook beter leren
Iezen. Ik schreef: Ais ik met 4 personen
naar Meerkerk ging en IK WILDE naar
het Urker mannenkoor.
Dat is heel iets anders dan IK GING.
Goed Iezen kan niet iedereen. Begin nog
eens met AAP, NOe>T, MIES. De boekhandel in de Toistraat heeft misschien nog
weI een leesplankje voor beginners voor je.
Verder schrijf je: Ik + 4 personen is 5. Als
je rekenen wilt op die manier dan heb je
volkomen gelijk. Maar ais ik in restaurant
"Brughuis" een diner ga bestellen en ik
zeg dan ik kom morgenavond met 8
personen dineren dan zijn ze daar weI z6
intelligent dat ze voor 8 personen' klaar
zetten en zeker niet voor ik + 8= 9 porties.
Dan houden ze er 1 over en dat zou
jammer zijn. Dan was misschien de winst
weI weg.

NOGMAALS
TOLGELD IN AMEIDE
Beste redakteur van "De Mekerker"
Of misschien om het wat vriendschappelijker te houden, beste vriend den Otter.
Met belangstelling je reaktie tegemoet
gezien en het met veel genoegen gelezen.
Ik en zeker velen met mij zullen hebben
gelachen, vooral toen je opmerkte dat ze in
Ameide veel inspiratie hadden kunnen
opdoen van de optocht van Meerkerk. Zo
erg is het nu ook weer niet gesteld met ons,
beste vriend. Onze optocht mag dan wat
minder geweest zijn in 1978, maar daar
staat weI tegenover dat verlichting en de
vele kostuums in oude stiji dat voor de vele
tienduizenden betalende bezoekers voIIedig weer goed hebben gemaakt.
Nu ik het toch over betalen heb moet ik
even iets recht zetten. J e schreef: een
bezoek aan "Open Vensters" kostte je met
3 gasten tiengulden tolgeid. s'Middags
even naar de markt, weer tien gulden
tolgeld. s'Avonds nog een keer naar
Ameide, weer een tientje. Driemaal op
een dag, dus je vond het dan toch weI de
moeite waard. Maar
je kwam s'middags. en s'avonds en dus ook s'morgens
want dat is dan 3 x. Dan ben je in je
rekenerij weI heel erg fout, want
s'morgens hebben er nog nooit poorters
gestaan. Die namen pas om 14.00 uur hun
plaats in bij de poort. Op zaterdag
tenminste. Andere dagen pas om 19.00 uur.

.
;& i&
~..
_~

"~

••..

".;:

\f~.

Wat aardrijkskunde betreft ben je slecht
op de hoogte met de streek waar je woont,
want Ameide en Sluis zijn geen aparte
. steden, maar Sluis is de voorstad van
Ameide en daarom behoeven de bewoners
daar vandaan ook nooit tolgeld te betalen.
Ook brengen we daar geen verlichting aan
want dan zouden vele bezoekers daar
blijven feesten. We hebben ze liever op de
Dam, dat is gezelliger, met z'n allen in het
centrum, en
dan moeten ze door de
POORT. Dan kunnen we tenminste weer
knaken kruien, hoewel tientjes teU wei
beter aan.
.
Nog een vraag: was de watertorEm nu weI
of niet verlicht. Dat kwam er dacht ik niet
zo bestuit, of heb ik dat soms verkeerd
gezien?
Beste vriend den Otter, ik ga deze discussie
via" De Wegwijzer" besluiten met de
hartelijke wens dat we elkaar in 1983 weer
in goede gezondheid mogen ontmoeten
tijdens "Ameide LICHTSTAD" en dan
sportief blijven.
We verwachten trouwens niet van onze
buren dat ze zullen zeggen "Ik moet naar
"Open Vensters", om op die manier het
tolgeid te ontduiken".,
Verder heel veel succes met " DE
MEKERKER"
J. M. Verheij
Broekseweg 95
4233 CV Ameide.
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Verder begrijp ik niet wat een molen met
een DAM te maken heeft. En watermolens
vind je niet alleen in Meerkerk en
Kinderdijk.
Ook in Lexmond, Noordeloos, Goudriaan
en in Groot-Ammers, zelfs weI vier
waarvan, ais ik goed ben ingelicht er twee
eenwatermolen zijn. Opvallend is weI dat

ze bijna altijd bij kleine dorpjes staan.
In een stad zie je ze niet zo vaak.
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Avento's
kunt Uoveral
tegenKomen

Wegwijzertje
Ptaats in deze kolom
tegen zeer goedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod - f 4,· per 4
regels exel. 4% btw.

TE KOOP
MAZDA 1000. Bouwjaar eind
1976. I.v.m. vertrek naar Brazi-'
lie. Te bevragen: Mevr. H. S.
Schep - v. Oriel, Gorinchemsestr. 48. Meerkerk. Tel. 01837 1206.

Wil degene die in de avond
van 25 okt. per ongeluk tegen
mijn auto gebotst is dit even
komen vertellen s.v.p. ?
Als je W.A. verzekerd bent, kosf
dat niets.
T. Vuurens
Prinsegracht 22
Ameide

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

Acl:1tl:1oven 46a, tel. 01836-1230

LEXMOND

Aile verzekeringen en finaneieringen
Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

""

~N",
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caravans voor echte caravanners

voo,:
voo,:
voo,:
voor:
voo,:

aile soorten veevoeders.
lede,e gewenste hoeveelheld kunstmest.
plastics en ,e/nlglngsmldde/en.
bestrl/dlngsmldde/en.
service en kwalltelt.

dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.

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

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinehemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

lIJlIJlIJ~~~~~.~lIJ~~~~~~~~lIJ~~lIJ~
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iil· De 23e druk is verschenen!
iJ
iii

III

•

Anne de Vries

iii

KLEUTERVERTELBOEK
voor de Bijbelse geschiedenis

•

I

256 bIz. met 118 tekeningen,
waarvan 70 in vierkleuren van
Hermine Schafer

.,

Iii
Ii]

gebonden in prachtband

iii
iii
iii

slechts

I

24,75

•(If

F. TREUREN

iii
iii

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

I

Een goede
kinderbijbelhoeft
niet duur te zijn!

Iii

Het bewijs ligt in de

Ii]

boekhandel
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VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

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

Groentehal:

COLFPLATEN. EN HOUTHANDEL

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

'·1111 .Ier II1IIII
•• ,·••er
ZIIII
'·••••r elite I•••er

Kleine Kanaaldijk, Meerkerk

VAN DER HAM VEEVOEDER

Diverse soorten winteraardappelen in voorraad.

grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838 -1235

Voor een goede

I

1'..

gebruikteauto
met Bovag-garantie, naar
AUTOBEDRIJF

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

Nil voor slechts f 12,50 p.p.
(Voor kinderen tot 12 jaar zelfs halve prijs).
Een feestelijk avondje uit voor een
prijs waarvoor u het thuis nog niet
eens kunt doen of misschien zelfs
la
wilt doen. Deze geweldige
winterseizoenaktie loopt vanaf
Nil voor slechts f 18.75 p.p.,
22 okt. tot 1 feb. 1980 en wei·
inclusief een karaf rode wijn.
van maandag tjm vrijdag.
Minimaal voor 4 personen.
(Niet tijdens de
AC Restaurants bereidt en flambeert
kerstdagen). Vergeet
dit internationale meesterwerk aan uw
u niet eerst even
tafel vanaf 22 okt. tjm 21 dec. (Maandag
een tafeltje te
tjm vrijdag). Deze aanbieding geldt dus voor
reserveren.
een gezelschap van minimaal vier personen.
Wilt u wei even telefonisch reserveren.

a

Wild

BUdStuk
v/dHaas
Strogatwff

Maak uw DIEPVRIES rendabel
Wij leveren 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

ooialiteiten

uit onze eigen Ar!.l!ildSlagerii. Vele heerlijke wildgerechten
tegen tamme prijzen. U kunt het zelf niet zo klaarmaken.
Suggestie: Hazebout met Portsaus f 17.25 Ons wildseizoen
begint op 1 november en loopt in ieder geval door tot naNieuwjaar.

AC heeft speciale kindermenus

AC wegrestaurant
Meerkerk
.

.
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~p-merkelijk

verosol plisse
Wat is het? U moet het zien.
aanraken. Het weegt haast niets.
Is gemakkelijk aan een koordje op
te trekken. Vergt geen onderhoud.
Het is antistatisch. Af en toe eens
afborstelen met een zachte borsteI.
Verosol is er voor elk raam. U kunt
het zelf ophangen, doodeenvoudig.
Het neemt geen plaats in dankzij
de unieke plisse konstruktie.

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
JALOUZIE GORDIJNEN
ZONNESCHERMEN
10% WINTERKORTING

veel

Rekenmachines
Schrijfmachines
Kofferschrijfmachi nes
Kopieermachines
Elekt'ronische kasregisters
Zij!Lgekocht

bij~

.CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL. 01836-1229

Oa's geen wonder.
Crezee Ameide b.v. is een goed gesorteerde kantoormachinehandel met ruime keuze en goede voorlichting.
Voor de prijs hoef je niet naarelders te gaan en zij zijn bovendien
dealer van Sharp-rekenmachines - INO-administratie.,.systemen Toshiba~en 3 M kopieermachines - Adler-Triumph schrijfmachines.
Bovendien hebben ze een eigen service-dienst.

ERKELENS-LANGERAK
BROEKSEWEG 3

Oom hoor - als U aileen anderen laat profiteren van wat zij hebberi
te bieden.
Kom vrijblijvend langs of vraag vertegenwoordigersbezoek.

TELEFOON 1725

Naast de Agfa Optima's 335,535 en 1035
NU DE 1535
Evenals de bekende Optima-eigenschappen zoals:
rood/groen signaal in de zoeker. Automatische traploze tijd - diafragma - regeling
van 15 - 1/1000 sec. Sensorknop. Snellaadsysteem. Multicoated objektief. Grbte
heldere zoeker met parallax aanduiding, heeft dit nieuwe toestel een gekoppelde afstandsmeter,
d.w.z. dus makkelijk scherp te stellen

Samen met bijpassende computerflitser -543;--

Crezee m1js 499,-

DE WINKELIERSVERENIGING
AMEIDE KONDIGTAAN:
de unieke kombinatie,

ST. NICOLAAS & JUBILEUM AKTIE ! ! !
Volgende weekkomt een speciale Wegwijzer uit met alles over de Sint Nicolaasaktie.
Dit jaar met vele extra(geld) prijzen want het is dubbel feest Lv.b. met het 25 -jarig bestaan
van de vereniging.

FEEST VOOR IEDEREEN
Dus ook voor de kinderen. Dus
LET 0 P DES PEe I ALE K R A NT ! ! !.

.

WINKELIERS·
VERENIGING
AMEIDE.
25 JAAR JONG.

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

Te Koop:
Stalen balken aile maten en
lengten, nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - cecalu,
buizen, hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.

Fa. J. vanZessen

Na telefonische afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk.
tel. 01837-1264.

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.R. SLAKKEN
RODE MIJNSPLIT
STEENPUIN
ENZ.

01837-1226 bellen, -da'n*)\i!kunnen wij u meer
vertellen.

•• De nieuwste kollektie ligt bij ons ter inzage.

•
•
•
•
•
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•
•
CREZEE AMEIDE B.V.
•
•
•
•
•• •••••••••••••••••
•
•
•
•

Vele reprodukties en natuurlijk de unieke
Anton Pieek-kaarten.
Nieuw!
Anton Pieek verjaardagskalender. Dat is nag
eens apart. Een advies! Komt u vooral tijdig.

DAM 6

-

TEL 01836-1229

