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Ontmoeting met burgemeesters-vrouwen

(2)

Ameide en Meerkerk hebben nu beiden ruim een jaar een nieuwe burgemeester en dus ook een
nleuwe burgemeestersvrouw.
Wij vroegen ons af hoe het is om burgemeestersvrouw te zijn. Welke verwachtingen zij er zelf van
hadden, wat er van is uitgekomen en hoe ze de plaats zien naast een man die in het middelpunt van
het gemeentelijk gebeuren staat.
Wat het verschil is - of juist niet - tussen hun mening en die van een vrouw die al meerdere jaren
meedraait, hebben we geprobeerd te ontdekken door ook de burgemeestersvrouw van Lexmond
te intervieuwen.
In drie achtereenvolgende "Wegwijzers" plaatsen we hun verhaaI.
De vorige k~e{ was mevrouw Bakker uit Ameide aan het woord.
Deze "Wegwijzer" laat de mening horen van mevrouw Hokken. Haar man is burgemeester van
Lexmond, Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop.

Mevrouw C. Hokken-Beaufort is 30 jaar
getrouwd met de heer Hokken. Zij hebben
samen 5 kinderen. Vier zoons in de leeftijd van
27,25,22 en 15 jaar en een dochter van 14 jaar.
Mevrouw Hokken woont alweer 41/ 2 jaar in
Lexmond en het bevalt haar daar erg goed.
Haar echtgenoot is al ruim 10 jaar burgemeester en enige voorwerpen in de huiskamer
als herinnering aan andere woonplaatsen doen
vermoeden dat mevrouw Hokken aan de
vorige ge~ee.nten dierbare herinneringen
heeft.
Had uw man toen u trouwde al de ambitie om
burgemeester te worden ?
Nee, helemaal niet. Hij had jarenlang een
jfi;;;;;;;k:antoor waar de administratie voor bijzondere
«.\l,cholen uit het gehele land werd verzorgd. We
. iwoonden toen in Sliedrecht en pas nadat mijn
man enige tijd in de Raad van Sliedrecht had
gezeten en daar later ook wethouder werd,

G. J. Woudenberg
40 jaar in dienst van
b.v. Aannemersbedrijf Woudenberg
Ameide

begon er pas enige interesse voor het burgemeesterschap te komen.
Ais een manburgemeester wordt, krijgt zijn
vrouw automatisch ook een funktie. Heeft u
daar geen moeite mee gehad ?
Dat zie ik niet zoo Je hebt als burgemeestersvrouw geen funktie. Je bent getrouwd met je
man die een baan heeft en dat is toevallig
burgemeester, maar hij heeft de baan, ik niet.
Je doet en leeft zo veel mogelijk met hem mee
maar dat lijkt me in een goed huwelijk
normaal. Het feitdat ik er van hou om met
mensen om te gaan maakt het voor mij
prettiger omdat zijn werk dat wei met zich.
meebrengt.
Vindt u het nodig om aan bepaalde aktiviteiten
deel te nemen, omdat u burgemeestersvrouw
bent?
"Hierin praat ik niet aileen voor mezelf.
Als het sociale werk of het verenigingswerk je
ligt, moet je daaraan deelnemen. Maar dat
geldt voor iedereen en niet omdat je nou de
vrouw van de burgemeester bent.
Wordt er vaak een beroep op u gedaan ?
Dat verschilt plaatselijk nogal. In Bruinisse
gebeurde dat vrij veel.
Lexmond had voorheen nooit een eigen
burgemeester en dat was in het begin goed te
merken.

Nu begint men er echt goed aan te wennen en
worden we steeds meer gevraagd voor allerlei
aktiviteiten.
Vinden de kinderen het wei eens verve I end dat
hun ouders zo in de belangstelling staan ?
Nee, dat kah ikniet zeggen.
Ze hoeven namelijk nooit verplicht mee ergens
naar toe.
'
Verder is er niet zoveel verschil voor hen met
andere vaders die een baan hebben.
Er wordt op u gelet. Zijn er dingen die u daarom
niet doet, terwijl u ze vroeger wei deed ?
Nee, daar hebben we nooit moeilijkheden mee
gehad. We leven gewoon ons eigen leven.
Wat was uw eerste daad "in funktie" ?
De opening van een Chinese winkel in
Sliedrecht. Als aandenken kreeg ik toen een
chinees serviesje.
Zulke dingen vinej. ik erg Ieuk om te doen.
Wat is een erg leuke kant aan het burgemeestersvrouw zijn ?
Ik kom erg graag met mensen in kontakt en dat
kom je door het beroep van mijnman vrij vee!.
Verder zie ik het zo, dat mijn man de baan heeft
en ik ben thuis voor hem en de kinderen. Welke
andere baan hij ook gehad zou hebben-ik zou er
waardering voor gehad hebben. Nu is hij dan
burgemeester enhij vindt het fijn werk en
daarom vind ik het ook fijn.

van school kwam en's middags in dienst trad
van het Aannemersbedrijf L. Woudenberg.
Hetfeit dat de heer Woudenberg op 13 jarige
leeftijd ging werken is in onze tijd haast
ondenkbaar.
De heer Woudenberg - de sterke stimulator
voor de enorllle uitbreidingen van dit internationaal bekend hedrijf-bekleedt bovendien nog
vele kerkelijke- en maatschappelijke funkties.
Voor zijn grote maatschappelijke verdiensten
werd hij vorig jaar geridderd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Vele vrienden en relaties zullen zeker· gehoor
geven aan de uitnodiging om maandag 31 maart
deze 53 jarige jubilaris te feliciteren.

April 1980
4-7:
Bastiaans/v.d. Es - Kruithof
De dienst eindigt Paasmaandag 's avonds om
12 uur.
11-13:
de Vries/Albada
- Kentie
18-20:
Boot
- Eenink
25-27:
Bastiaans/v.d. Es - Trouwborst
30 :
Boot
- Eenink
Dienst van's morgens 8 uur tot's avonds12 uuI'.

Praktijk Bastiaans/v.d. Es: Rijskade 2, Meerkerk, telefoon 01837 -1300.
Praktijk Boot: Neerpolderseweg 5, Giessenburg, telefoon 01845 - 1205.
Praktijk Eenink: Voorstraat 4, Ameide, telefoon 01836 - 1210.
.Praktijk Kentie: Vuurkruitstraat 14, Nieuwpoort, telefoon 01843 - 1468.
Praktijk Kruithof: Noordzijde 33, Noordeloos,
telefoon 01838 - 1307.
Praktijk Trouwborst: Hoge Giessen 18, Hoornaar, telefoon 01838 - 1855.
Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar, Meer- Praktijk de Vries/Albada: Stationsweg 25,
kerk, Nieuwpoort, Noordeloos.
Arkel, telefoon 01831 - 1219

Weekend dienst
huisartsen

Maandag 31 maart 1980 zal. het 40 jaar geleden
zijn dat de heer G. J. Woudenberg 's morgens
,.
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Select start nieuwe
filialen
Select Herenmode, een geheel op zichzelf
staand bedrijf, behorend tot de Van Toor-groep
is afgelopen dinsdag gestart met een nieuwe
vestiging in IJsselstein.
Eind april gaat men een nieuwe Select zaak in
Tiel openen.
De Select zaken brengen selecte herenkleding
tegen uniek lage prijzen.
De direktie van Van Toor deelde ons mede
dat men een voorzichtige politiek voert ten
aanzien van de verdere uitbouw van het
bedrijf.

Vijfkamp biljarten in
Ameide

Van Toor Fashion in het
nieuw

Via een fraai uitgevoerde voorpui als aandachttrekker, komt men binnen in een modieuse
damesmodezaak, die geheel is ingericht naar de
eisen des tijds. Ongetwijfeld een aanwinst voor
de Werkendamse winkelst:;md en voor dit
immer bijzonder aktieve bedrijf.

AMEIDE - Na een komplete verbouwing die in
een verbazend snel tempo werd uitgevoerd
heeft Van Toor Fashion in Werkendam een
komplete gedaanteverwisseling ondergaan.

met een bloemetje. Ook werden alle aanwezigen bedankt voor hun komst.
Al met al kon de vrouwenraad en hopelijk ook
alle aanwezigen terugzien op een geslaagde
avond.
Het bestuur van de Vrouwenraad
afdeling Meerkerk.

Wandelklub heropgericht
Sinds 10 februari 1980 bezit Ameide weer een
wandelvereniging. Nu nog klein, maar men
hoopt weldra groter te worden, nadat men dit
heeft gelezen. Het bestuur wordt momenteel
gevormd door 2 personen en men heeft een
ledenbestand van 12 personen. Het bijzondere
nu is dat deze twaalf allen familie van elkaar
zijn, maar zij zien graag dat dit aantal zich
uitbreidt daar men nu met 4 Ii 5 personen de 5
km. loopt en de rest op de 10 km.
Om een groep te hebben moet deze tenminste
uit 11 personen bestaan. Nu zou men ook graag
kontakt opnemen met de bestuurders van de
vorige klub en men kan zich reeds opgeven
voor de wandelklub. Momenteel draait alles om
de heer v.d. Kolk, van Zomerenlaan 2, tel. 01830
20811 te Gorinchem en deze geeft u gaarne de
nodige inlichtingen omtrent kontributie enz.
Ouders die's zaterdags bereid zijn om met de
kinderen te rijden naar de diverse tochten zijn
erg welkom. Men heeft reeds gewandeld te
Zeist (boswandeling) en Drunen (duinwandeling). Tevens .zoekt de vereniging enige
sponsors, die de kosten t.a.v. kleding en vervoer
op zich willen nemen.
...
Hiervoor kan men zich melden, of informeren,
op bovenstaand adres en men kan zich voor de
wandelklub melden als lid vanaf 5 jaar bij
Gerda Kortman, Broekseweg 85 te Ameide.
Wij hopen dan spoedig iets van u te horen.

Opvallende verandering
van,;t IJzerwinkeltje"
te Ameide
Vrijdagavond 14 maart j.l. konden Gerrit en
Bets de Vroome vol trots hun verbouwde
"IJzerwinkeltje" laten heropenen door burg.
Bakker.
De winkel en het magazijn zijn samen
verbouwd tot een verkoopruimte.
De zaak is hierdoor veel ruimer en zeer
overzichtelijk geworden.
Alle artikelen die ,,'t IJzerwinkeltje" al had
(tuinartikelen, gereedschap, verf, enz.) zijn
veel ruimer gesorteerd en vooral op het gebied
van sieraden kan men nu uit een grote
sortering kiezen.
Nieuwe artikelen zijn de schippersklompen en
de Zweedse muilen.
Burgemeester Bakker sprak tijdens de opening
loveride woorden tot Gerrit en Bets de Vroome.

Verslag van de toneelavond
aangeboden door de vrouwenraad afd. Meerkerk
Dinsdag 4 maart j.l. werd er in de zaal van het
"Brughuis" een toneelavond voor de ouderen
gehouden. Deze werd aangeboden door de
Vrouwenraad ald. Meerkerk.
Om 7.30 uur opende mevrouw Verrips als vicepresidente de avond en heette de vele
aanwezigen hartelijk welkom, alsmede het
"Meekerkse talent" dat deze avond verzorgde.
Zij brachten het toneelstuk "Rensen contra
Menders" door S. Boere voor het voetlicht.
Dat het "Meerkerkse talent" niet te veel was
gezegd, bleek uit de stille aandacht waarmee
werd geluisterd en ook het applaus waarmee de
spelers werden beloond.
De tombola, die in de pauze werd gehouden was
eveneens een groot sukses.
Aan het einde van de avond bedankte
mevrouw Verrips de spelersen medewerkers

t

De aktieve biljartvereniging "Lekzicht" te
Ameide doet weer van zich spreken door' een
vijfkamp te organiseren met topspelers uit de
streek.
Topklassers en overgangsklassers klein biljart
kunt u van 15 tim 20 april zien spelen in caferestaurant Lekzicht te Ameide.
Het programma ziet er als voIgt uit:
dinsdagavond 15 april, aanvang 19.00 uur.
woensdagavond 16 april, aanvang 19.00
uur.
donderdagavond 17 april, aanvang 19.00
uur.
zaterdagmiddag 19 april, aanvang 13.00
uur.
zondagmiddag 20 april, aanvang 13.00 uur.
PENTATHLON
Libre 150 - Kader 38/2 100 - Bandstoten 40 Kader 57/2 60 - Driebanden 15.
DEELNEMERS:
P. Versluis Ameide, B.V. Lekzicht
A Hommerson Gorinchem, B.V. H.G.L.P.
A van Wijk Kedichem, B.V. Lekzicht.
.or:
W. v.d. Goor Schoonhoven, B.V. Stadsherbergr./'··i!i
AF. Braat Dordrecht, B.V. Amicitia.
\/i
.
E. de Groot Goudriaan, B.V. Lekzicht.
De wedstrijden worden georganiseerd door de
B.V. Lekzicht in Ameide.
Aangesloten bij de K.N.B.B.
"U bent een zeer ondernemend echtpaar en u
heeft er samen iets groots van gemaakt.
Het is verheugend in deze sombere tijd om te
merken dat er mensen zijn met moed en
ondernemingslust en met vertrouwen in de
toekomst. U bent allebei ook aktief voor de
gemeenschap in het verenigingsleven en u
bent mede daardoor zo bekend in Ameide, dat
men haast niet om ,,'t IJzerwinkeltje" heen
kan.
Namens het gemeentebestuur wens ik u het
allerbeste en alle goeds".
Gerrit de Vroome bedankte burgemeester en
mevrouw Bakker voor hun komst en bood hen
bloemen en een mand met artikelen uit ,,'t
IJzerwinkeltje" aan. Ook dankte hij ieder die
mee had geholpen aan de verbouwing ~n vooral
voor zijn vrouw Bets sprak hij zijn waarderin.
uit.
Gerrit en Bets kunnen terecht zeer trots zijn op
hun vernieuwde zaak en het is zeker de moeite
waard om er eens te gaan kijken.

ONZE UITGEBREIDE KOLLEKTIE
Teener-dames overalls
Tuinbroeken

-

-

Spijkerbroeken met ritssluiting zakken (wijd boven smal onder)

Spijkerjacks

-

Body warmers

SCHITTERENDE pullovers en blouses, etc.

RIB- EN SPIJKERBROEKENkleine- en grote maten.
DISCO-JOGGING
CLARK
LOIS
LEVIS

ENZ.

schoenen

Gewoon:

GOED en GOEDKO(O)Per- HAL
MEERKERK •

";111

Iler

Gorinchemsestraat 35

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

IUIIII

zilll "I.er .

"I.I.r ellrel.l.er

"DE SNELLE PIEPER"
Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838-1.235

Diverse soortenwinteraardappelen in voorraad.

Uw ~ Bovag Auto-riteit
waarborgt zorgeloos autorijden
:;
~. (Q)EBIRIl ~
-=

•

MITSUBISHI

. . . . MOTORS CORPORATION
TOKYO. JAPAN

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE - TEL. 01836-1402
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exclusief voor U !

De nieuwe mondi-kollektie exc1usief bij van toor fashion.
Ben kollektie met nieuwe frisse ideeen en aparte kleuren.
Vooral voor die modebewuste vrouw, die zich zo goed
thuis voelt bij van toor fashion.

van toor fashion

Bovendien zijn vele andere kollekties reeds binnen.
Komt U eens vrijblijvend kijken en laat U informeren
over al het nieuws!
Ameide-Vianen-Werkendam-Gorinchem(Piazza CenterIArkelstate)

"Goed en Goedkoophal"
te Meerkerk
De aktieve zakenvrouw mevrouw van MeeverMikalaskova (Tsjeehoslowaakse van geboorte)
nodigde ons uit om een kijkje te komen nemen
in de weer geheel veranderde hal.
Het mengeltaaltje Duits-Nederlands is prakties nu geheel gewijzigd in zeer goed Nederlands - daarvoor onze komplimenten.
Zo snel als zij de taal bijleertgaat het blijkbaar
ook met het assortiment.
Een steeds ruimer en modieuzer assortiment
ribfluwelen broeken, T-shirts, jacks, overalls
etc. kunt u er vinden.
Gaat u zelf eens kijken, u bent er altijd welkom!

OP ZIJN PAASBEST
GEKLEED.
Onze kollektie voorjaar 1980
is binnen.
Nu een overhemd naar keuze
K A DO.
Bij aankoop van kostuum-kombinatie of compose (3-delig).

Blousons in rib, div. kleuren.
KOSTUUMS

In de nieuwste tinten

COMPOSl:'s

met spencer of vest

KOLBERTS

met speelse zakken.

Zowel voor heren als jongens.
Ook sportieve jacks.

ALLE NIEUWE KLEUREN
RIBBROEKEN IN VOORRAAD, ook in STRETCH

Uitgekiende kollektie ovefhemden, aile kleuren.
UNI/RUIT/STREEP en GEDESSINEERD.

*.

VOOR JONGENS SPORTIEVE
JACKS MET BIJPASSENDE
BROEKEN.

SPECIALE AANBIEDING
Geldig tim 5 april.

Aile "RANGER" Spijkerbroeken en "RANGER"
Ribbroeken van~
voor 57,50
KINDERMATEN 116 tim 176

NU 10% KORTING

M

esker
eubelen
anufakturen

Volleyball als rekreatie ?
Missehien stelt u zieh, als bewoner van Ameide
of Tienhoven, deze vraag weleens. Missehien
ook weI niet. Een feit is eehter weI dat wij van
de Rekreanten Volleyball Ameide, of kortweg
R.V.A., er van zijn overtuigd.
Ook plaatselijke bedrijven vinden dat het kan,
ja zelfs dat het moet. Zo stelt garage de Groot
!>ijvoorbeeld een groot aantal sporttassen aan
onze leden beschikbaar, terwijl anderen waaronder assurantie den Hartog, de bouwbe~)drijvel1 Mulkhuyse en Streefkerk, alsmede
\,Jautorijschool van Straten sportkleding voor
onze leden beschikbaar stellen.
Misschien is nu uw vraagbeantwoord en vindt
u 66k datrekreatie door middel van volleyball
mogelijk is.
Wellicht bent u nieuwsgierig geworden en/of
denkt u onze gelederen te kunnen versterken.
en uitbreiden, dat kan, immers wij spelen elke
dinsdagavond van 21.30 uur tot 23.00 uur in het
gemeenschapscentrum "Het Spant".
Daarnaast spelen wij weleens "wedstrijden"
tegen andere rekreanten verenigingen uit de
pl'ngeving enorganiseren zelf ook weleens een
foernooi.
l3~jons staat in ieder geval bovenaan het spelen dus de rekreatie . maar niet de eventuele
knikkers.
Bent ugeinteresseerd kom dan eens op een
dinsdagavond kijken en geeft u op als lid. Wilt u
nadere inlichtingen belt u dan even met een
van onze bestuursleden, te weten:
H.van Straten, 01836 ..;1555, penningmeester.
G. Streefkerk,. 01~3& .. 1369, sekretaris.
C. Hartog, 01836 ':'1714, voorzitter.
A. van Holten, 01836 - 1784, lid.
T. Haringsma,01836 - 1287, lid.

Fransestraat 15 - AMEIDE
tel. 01836-1235-1453-1461-1773

OCCASION
1 Olympia copieermachine.
Copieen van de rol. Nieuw f 3000,-

NU voor f 1250,· ex. b.t.w.
1 Copyer Fax 800
Copieermachine A4 en A3 vanuit de cassette.
Nieuw f 2490,-

NU voor f 750,· ex!. b.t.w.

CREZEE AMEIDE B.V.
D'\~!'

6
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TEL 01836-1229

Wegwijzertje

*

TE HUUR GEVRAAGD:
Een bagagewagen voor achter
een personenauto van 19 juni
tot 9 juli 1980.
Tel. 01836 - 2176
Wij betalen goede prijzen voor
Uw oud-Iood, koper, zink en
oude accu's. Wordt afgehaald.
C: Versluis sr.
Metaalhandel,
Slingerlandstraat 38, Meerkerk
Tel. 01837-1264.
Te Koop:
Stalen balken aile maten ert
lengten,! nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - cecalu,
buizen, hOekijzer, betonijzer,
. platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonische afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk.
tel. 01837-1264.

SPEKTAKELSTUK
Ameide heeft geen druiprek meer
Men verwacht nu de ooievaar !
Als u de foto's bekijkt, ziet u natuurlijk al wat
eraau de hand was. Dinsdag 18 maart werd het
afdruiprek in Ameide vel'anderd in het zo
begeerde ooievaarsnest. Dat was geen geringe
zaak.
De heel' de Otter uit Kolhorn de enige
ooievaarsnestenbouwer in Nederland en een
grote ladderwagen van de brandweer uit
Dordrecht kwamen naar Ameide om de klus op
te knappen. De foto's laten u zien hoe groot dat
karwei weI was. Maar op de kerk van Ameide
prijkt weer een ooievaarsn~st. En nu maar
hopen dat het bewoond wordt. Dat het de
goedkeuring kan wegdragen van een paar
ooievaars. Ret zou fantasties zijn als, zoals
bijgaande foto laat zien hoe het in 1968 was, een
nest met 4 jongen, dat ook in 1980 weer
verwezenlijkt mag worden. Burgemeester
Bakker en de heren van het gemeentebestuur
hebben hiervoor hun best gedaan en nu maar
afwachten en hopen dat het niet tevergeefs is
geweest. In ieder geval heel hartelijk bedankt.
Wij ontlenen onderstaand artikel, dat over het
ooievaarsdorp in Groot-Ammers gaat, uit het
decemberblad voor de vogelbescherming "De
Lepelaar".

Nienws nit "Het Liesveld"
Op het ogenblik dat ik dit overzicht
schrijf geeft de kalender begin augustus aan en scheiden ons nog maar enkele weken van de 3e september, de
dag waarop dit jaar het Ooievaarsdorp voor bezoekers wordt gesloten
en de normale winterwerkzaamheden weer onze aandacht gaan vragen. Wederom een broedseizoen
achter de rug. Dit en het feit, dat
de leden sinds het verschijnen van
De Lepelaar van november 1978 niets
meer over het weI en wee van hun
ooievaars hebben gehoord, lijke'n voldoende aanleiding om weer eens bij
te praten.
.
Laat ik bij de afgelopen winter beginnen, en weI met u te vertellen dat
de vogels de winter goed zijn doorgekomen. Zo op het oog leken de
dieren weinig last van de koude te
hebben, hetgeen wellicht ook blijkt
uit het feit dat de vrijvliegende ooievaal'S niet alleen overdag maar ook
's nachts op hun nesten waren te vinden.
De gehele winter zijn de vogels ook
's nachts buiten gebleven en slechts
wanneer De Bilt ijzel en gladheid
verwachtte zijn de dieren uit
veiligheidsoverwegingen in hun hokken gedreven, onder hevig protest
overigens. De ondervinding heeft ons
geleerd dat de poten bij een ooievaar
een zwak punt zijn. Een poot wil nog
weI eens vlug breken, zodat voorkomen moest worden dat tengevolge
van gladhcid slachtoffers onder anze
niet-vliegende' ooievaars zouden vallen. Eenmaal is het gebeurd dat de
beheerder door een plotseling optredende gladheid werd overvallen
waardoor hij de dieren niet meer tijdig in hun stallen kon drijven. Het gevolgdaarvan was dat die namiddag
ook niet kon worden gevoederd. Zo'n,
voedering gaat altijd gepaard met
veel gehol en geruzie onder de hongerige vogels. Voederen op de
spiegelgladde grond lOU dan ook
vragen om gebroken poten betekenen. Die dag zijn de ooievaars met
een lege maag gaan slapen. Het is
prettig te kunnen vertellen dat, dank
zij deze maatregelen, zichgeen ongelukken hebben voorgedaan op de
ijsvlakte die Het Liesveld dikwijls
was.
Veel zorgen bracht ook de voedselverstrekking met zich. Onder norma-

Ie omstandigheden wordt het dagelijkse rantsoen ratten en/of kuikens
(ongeveer 50 a 55 kilo per dag) ontdooid door het in het stromend water
van de wei te leggen. Na betrekkelijk
korte tijd is het voedsel dan ontdooid en kan, nat en weI, aan de
ooievaars worden gevoerd. Deze
werkwijze kon tengevolge van de
doorlopend lage temperaturen nu
vanzelfsprekend niet worden toegepast. Meer of mindel' ontdooid voedsel aan de ooievaars voor te zetten
was volkomen uitgesloten aangezien
dit funeste gevolgen voor de vogels
zou hebben.
De oplossing werd gevonden door op
flessengas werkende. warmte-stralers
aan de lOldering van de werkplaats te
monteren en het voedsel daarondet
uit te spreiden. Het vroeg weI wat tijd
maar deze droge ontdooiing voldeed
goed zodat de ooievaars 's middags
een "warme hap" kon worden voorgezet.
Al met al zijn wij, zoals reeds gezegd,
de winter goed door gekomen. Wat
er echter aan getob en kou geleden is
laat zich moeilijk onder woorden
brengen. Ik meen dan ook namens
alle ooievaarsvrienden te spreken,
wanneer ik beheerder Smits en zijn
hulp, Arie Brands, onze erkentelijkheid betuig voor aIle moeite en inspanningen die zij zich onder moeilijke omstandigheden hebben wiIlen
getroosten voor het welzijn van onze
ooievaars.
Voordat ik u nu iets over het afgelopen broedseizoen ga vertcllen moet
ik eerst nog een zeer belangrijke gebeurtenis memoreren. Bijna op de
dag af waarop v66r tien jaar het
ooievaarsproject van stapel liep,
werd op 10 maart j.l. te Herwijnen
ons eerste "buitenstation" officieel in
bedrijf gesteld. Herwijnen ligt aan de
Waal, ongeveer 10 km oost van Gorcum. Onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van onze Vereniging, de burgemeester van de
gemeente en vanzelfsprekend van de
volledige ooievaarswerkgroep Herwijnen, die de gehele accommodatie
heeft gebouwd, en de leiding van het
stationop zich heeft genoil1en, werden tien uit Het Liesveld overgebrachte ooievaarsin hun nieuwe om·
geving losgelaten. Deze groep be-

stond uit 8 een-jarige ooievaars en
een broedpaar. Voor een goed begrip moet hierbij worden verteld dat
het de bedoeling is het broedpaar begin 1980 in vrijheid te stellen in de
hoop dat het een van de thans hiertoe
al opgerichte paalnesten zal gaan bewonen. Inmiddels is voor hetzelfde
doeI in de loop van deze zomer nog
een tweede paar naar Herwijnen
overgebracht. De jongen die uit deze
en naar wij hopen volgende paren
zullen worden geboren zijn vrij om in
het najaar Of naar zuidelijker streken
te trekken Of als vrijvliegende vogel
in Herwijnen te blijven.
In ieder geval ligt het niet in de bedoeling deze jongen voor uitbreiding
van het aantal teeltvogels te bestemmen, zoals dit in het Ooievaarsdorp geschiedt.
Ik zou niet volledig zijn als ik u niet

vertelde dat tegen alle verwachtingen in, het in maart overgebrachte broedpaar in april in de kooi
een nest bouwde waarin het wijfje zes
eieren deponeerde. Helaas ging het
mannetje nog al slordig met zijn
nakomelingschap in wording om. Hij
werkte successievelijk de eieren uit
het nest om deze daarna stuk te pikken. Gelukkig konden twee eieren
van vader's piklust worden gered en
aan de broedmachine worden toevertrouwd. Van de twee jongen die
uit deze eieren werden geboren overleed een al spoedig. De andere is via
de couveuse opgegroeid tot een flinke ooievaar die aan de bezetting van
het "buitenstation" is toegevoegd.
Wat voor nieuws is er verder van Bet
Liesveld? De gevolgen van de lange
strenge winter en het daarop volgend
natte en koude voorjaar traden al di-

rect aan het iicht door de datum
waarop het eerste ei werd gelegd. Het
vrouwtje (m. 39), dat al twee achtereenvolgende jaren het vroegte-record
op haar naam wist te brengen (1977 13 maart, 1978 - 21 maart) kon dit
jaar eerst op I april tot deze prestatie
komen.
De eer moest zij overigens met twee
andere wijfjes delen die ook op die
dag hun eersteei legden, De overige
data waarop andere vogels het eerste
ei legden waren over de gehele
maand verspreid, tot in de laatste
week april toe.

kwam vrij laat in .het seizoen en gezonde ooievaars weten groot te
bracht het niet verderdan de nest- brengen;Bedankt mevrouw Smits.
bouw. Tenslotte trok een wildvrouw- Even tussen de regels door het voltje zich het lot aan van een door zijn gende. Van de bovengenoemde 28
wederhelft verlaten man, Het werd jongen zijn er nog ongeveer lOa 12
een gelukkig' huwelijk waaruit twee die naar adoptief ou~ers uitzien. U
welgeschapen eibertjes gro6t werden. weet toch, dat u tegen een eenmalig
Te vermelden valt voorts nog dat een bedrag van f 100,- een ooievaar
paartje tengevolge van het misera- kunt adopteren? Heeft u er belangbele weer na het verlies van hun jon- stelling voor, belt u dan even de progen opnieuw een· legsel hebben ge- jectleider' (070-837608, ook 's aproduceerd dat eveneens op een mis- vonds). Hij zal u gaarne alle gelukking is uitgelopen.
wenste inlichtingen verstrekken~
Een paartje, waaI:van beide partners Nu wij toch met het Liesveld bezig
vrouwtjes waren, niet meegeteld was zijn, is een bericht over het Roofvode verdeling van het aantal broed- gel Revalidatie Centrum, dat zijn voparen als voigt:
gellievend werk op het terre in van
- .7 vrijvliegende paren nestelden in Het Liesveld uitoefent, wei op zijn
het Ooievaarsdorp, 2 paren idem nes~ plaats.
telden in de omgeving van het Ooie- Zodra de th,ans nog in het centrum
vaarsdorp, 4 gekooide paren, 3 paar opgenomen roofvogels en uilen weer
geleewiekte vogels waarboven nog de in de natuur zuBen zijn teruggezet,
beide wilde paren. Totaal 18 paren zal deze nuttige instelling worden gedie 60 eieren hebben gelegd waaruit sloten. Nieuwe patienten worden
28 jongen zijn groot geworden. Een sinds kort al niet meer opgenomen.
resultaat, dat nog niet zo slecht is Wat is er aan de hand zult u zich afwanneer wij rekening houden met de vragen.
droevige weersomstandigheden van Het voorschrift luidt, dat in het Cendit voorjaar, gevolgd door eeil zomer trum gestorven roofvogels of uilen
die niet veel beter was. U zult be- naar het Centraal Diergeneeskundig
Parende Ooievaars (foto: F. Gommers)
grijpen dat net als alle jaren de echt- Instituut te Doorn tnoeten worden
Ook dit jaar sloegen wilde ooievaars genote van de beheerder weer een opgezonden om de doodsoorzaak na
hun tenten (lees: nesten) in Het Lies- hand in het spel heeft gehad. Heel te gaan. Nu heeft dit onderzoek uitveld op. Van een paar mislukte het wat jongen heeft zij ook dit jaar van gewezen dat er vogels in behandeling
legsel van 3 eieren, het tweede paar de dood kunnen redden en tot flinke zijn genomen die aan besmettelij,ke

ziekten leden. Zo zijn bij uit ons RevalidatieCentrum afkomstige vogels
gevallen van botulisme, vlekziekte en
kortelings van vogelcholera geconstateerd, ziekten die alle van zeer besmettelijke aard zijn. Naar aanleiding
hiervan heeft het Diergeneeskundig
Instituut met klem gewaarschuwd
voor de gevaren welke onze ooievaars lopen met een dergelijke infectiehaard in 'de directe nabijheid. Het
Bestuur heeft dan ook gemeend deze
welgemeende waarschuwing niet in
de wind te mogen slaan en daarom in
het belang van onze ooievaars besloten' het roofvogel revalidatiewerk
te beeindigen.
Tot slot wil ik u een geval van een geslaagde revalidatie niet onthouden.
Tijdens de afgelopen winter werd een
uitgehongerde buizerd binnengebracht. Dank zij de goede zorgen en
de rijke maaltijden kart de vogel op
25 april in vrijheid worden gesteld.
Op 16 juli werd de vogel als
draadslachtoffer in Zweden dood gevonden. Jammer dat nu juist deze vogel na een geslaagde revalidatie tot
de duizenden en duizenden vogels
moest gaan behoren die jaarlijks aan
de hoogspanningsleidingen ten offer
vallen.
.
C. J. A. Wijnaendts

ZONNESCHERMEN
Uitval 100 em, oranje met
vaste armen.

f 249,f 286,f 323,f 360,f 398,f 435,-

150 em
200 em
250 em
300 em
350 em
400 em

KNIKARMSCHERM
Oranje, uitval 200 em
v.b. 300 em
Prijzen inc!. a.T.W.

f 931,-

ERKElENS-LANGERAK
VERF - BEHANG - ZONWERING
BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

Tuincentrum

~.SPlER
Lexmond

-

Telefoon 03474 - 1573

Aanlegen
onderhoud van tuinen

****

Graszoden 3,25 per m1.
Grote coniferen in soorten
Laurierkers 60/80
F 5,Aile soorten beplantingen.
Advies en offertes zijn gratis.

Vooreen goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar
AUTOBEDRIJF

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

II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN
Zouwendijk 123

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

SOCIAAL SPREEKUUR
What is in a name.
Sociaal betekent MAATSCHAPPELIJK. Dat
betekent dat het sociaal spreekuur bedoeld is
voor iedereen met een probleem op wat voor
gebied dan ook.
De maatschappij is de manier waarop wij onze
samenleving georganiseerd hebben. Sociaal
betekent dus alles wat met die samenleving te
maken heeft. Een woord met een zo breed
mogelijke betekenis.
Waarom deze uitgebreide uitleg? Wei er
waren mensen die meenden het woord sociaal
met politieke betekenis te moeten beladen.
Dan worden wij een beetje boos. Wij willen
slechts een ding: Mensen die het gevoel hebben
dat ze met hun probleem nergens meer terecht
kunnen op weg helpen naar een oplossing. Die
wens komt voort uit onze persoonlijke sociale
bewogenheid en uit de wetenschap dat hoe
goed de maatschappij ook geregeld is er altijd
mensen tussen wal en schip vallen. Dat
ontkennen is dom en arrogant.
Komt u dus rustig en als u iemand die een lastig
probleem heeft naar ons toestuurt, zijn wij u
dankbaar. Wij hebben al heel moeilijke zaken
tot een bevredigende oplossing kunnen brengen.
Wij zitten ervoor, ook weer op dinsdag 1 april
van 7 tot 8 uur in de opkamer van slijterij
,,'t Fortuin"
Veronica Van den Berg
Zuster Hagoort

Traditie-ge1rouw brengen·wij met Pasen iets
.. _.1\''''''~
zeer fijns.
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Onze kwaliteit vlees is werkelijk op ,.'n
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Bestelt U eens een lijne Fondue-schotel. Ook
hebben wij heerlijke Gourmet-schotels oP.
verzoek. Verrukkelllke Salades op schaal, I n .
overleg met U te maken. Mogen wij U adviseren?

VOOR BIJ DE
PAASEIEREN
GEKOOKTE HAM
RAUWE HAM
HEERLlJKE BACON
GEBRADEN ROSBIEF
GEBR. FRICANDEAU

PAAS

~ O~OO~~ \C..p-\..f- 5 O\..\..P-O~ __ - --C ~\IIj\..O f-\\..~\~ __ - --G ,'Ij\..O~ _ -G~,!-

VOOR DE
PAASMAALTIJD
PAASROLLADES
BRAADKUIKENS
ROSBIEF OF LENDE
VARKENSHAASJES

ROLLADE rt,4t1c1-ofvar~ef1S

VooR ACHTERHAM

_

_ --

...-----....
VOOR UW
PAASAVOND
SALADES
KLEINE SLAATJES
HEERLlJKE PATE'S
VLEESKROKETIEN
GELDERSE WORST

500£jrv.a

9,25

1oo,gra~

2,10

DIll! SELLERIESALADE
Traditiegetrouw kochten wij voor de feestdagen weer een van de

J JONGKIND'

beste paasossen.
Daarom dus naar topslager
•
..
~
Molenstraat 41 - tei. 01836 - 1336 ~ Ameide.
"
.
-..'_
I'

I

•

geschenken in goud
en zilver o.a.

hangers,
colliers,
armbanden
en
ringen

slechts

f 99,-

CREZEE AMEIDE B.V.
Ij::.. ..•
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-
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Uurwerken
en horloges
Juwelier-Horloger Harry Mulder
Voorstraat 21, Groot Ammers, tel.: 01842-1650

...

HEERLlJKHEDEN VOOR OP 'T BROOD:

Zelf gemaakte
gekookte ham
verrukkelijke leverworst
Uiterst fijne Pate's

AL ONS VLEES UIT EIGEN SLACHTERIJ EN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN I

Siagerij van der Hek
Fransestraat 22 ,. Ameide - Telefoon 01836-1239
Pijlsnelle mode van Boetiek Renes.
Denim overall ook in chintz en katoen.
Denim smalle pijp jeans met 3 kleurig stiksel,
perfekte pasvorm.
Pullovers met mofzakken. In pasteltinten met
strepen en konijntjes applicatie.
En nog veel meer superaktuele jeansmode.
Ais u wilt, morgen komen kijken en morgen
gekocht.
Bel of kom naar Nieuwpoort vpor uw pijlsnelle
Jeans-mode.

Pilotenjeans, cowboyjeans, werkmansjeans in
ontelbare kleuren met en zonder ritsen ook in rib
en katoen, met bijpassende sweatshirts en levi's
for feet sportschoenen.
Alles oak voor kinderen.
Kinder ribbroeken 27,90.

Hler had uw

ADVERTENTIE
kunnen slaan

voor:
voor:
voor:
voor:
voor:

aile soorten veevoeders.
ledere gewenste hoeveelheld kunstmest.
plastics en re/nlglngsmldde/en.
bestrijdingsmidde'en.
service en kwalltelt.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

Maak

BIJ ONS IN DE ZAAK:

DIEPVRIES rendabel

Wi; leveren aile soorten

RUND· en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

NIEUW. ParadeParlando.
HetwollentaRijt,
ciat geihspireerdis opaenatuur:
Bij ons in de zaak kunt u
kennis maken met een nieuwe
wollen berberkwaliteit van
Parade: Parade Parlando.
Opnieuw deden ontwerpers
van Parade in de natuur hun
inspiratie op, bij het ontwikkelen
van dit sehitterende tapijt in
gloedvolle kleuren.

UW

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

Siagerij A. ZWIJNENBURG

f299-

Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

per strekkende mtr.'

0000000000000000000
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B
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Houthandel
Fa. D. van Halm
0e-enzoon
.

We kunnen direkt leveren.
Dus als u snel een "nieuwe"
sfeervolle kamer wilt, bent u bij
ons predes aan het goede
adres!
~

Parade Parlando. ~

o

Nog maar net ontworpen en
snelleverbaar. Zware kwaliteit
wollen Berber, in de schitterende natuurtinten 'berber",
"camel" en "beige".
Geweven polyesterrug.
Breedte: 400 em.

o

o
o
o
o

o

B
o

o
o
o
o

'5
.
STIGTER

o

Bazeldijk 68, Meerkerk,
tel. 01837-1215

0
Creasol palen,
zowel gecreasolleerd als gewolmaniseerd
(groen, ge'impregneerd) in div. lengten.

Tuinschermen azobe,
spoorbielzen,

o
o
o

Ameide, J. W. v. Puttestraat 6 - 8, telefoon 01836 - 1501
Schoonhoven, Koestraat 101, telefoon 01823 - 2450.

o
o

0
0
0
0

8

0
Azobe vlechtwerk,
0
grote verscheidenheid in hoogte.
0
Grote collectie ptaatmaterialen, 0
schrootjes, isolatie materialen, 0
Uw bedrijf voor bijna aile soorten hout.
0
Event. thuisbezorgd in overleg.
0

zowel nieuwe als oude in verschillende prijzen

B Zeer scherpe prijzen.

meubelen
en tapijten.

0

levens Ie koop:
houten gebouwtje 4 x 7 m. met
indeling. In prima staat.

B
0

0
0
0
0

0000000000000000000
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Electrotechnisch Bureau

•

(Landelijk erkend)

:

Wij hebben een grote ervaring op het gebi'ed van:

:•••

*

i•
I••

NIEUWBOUW UTILLITEITSBOUW en'
RESTAURATIE WERKEN

Is dot wat U zoekt, neem dan vrijblijvend contact
met ons op!

•

•:•

In onze winkel hebben wij alles op het gebied van

! •
•:
•
••

Elektrotechnische en Elektrische huishoudelijke arti-

i•
:

:

••
••
i
•
.:•
•
••:
:

i

•:
•
•
Griend 5
•
,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:

·

kelen, Radio, T.V., Verlichting enz. enz.

J. W. van Puttestraat 73

.

.

,

Tel. 01836-1232
Tel. 01836-1614
. .

.

N~

Voorjaars-voordeel
~

''**
'*
''**
''**

PRIJSBOEK

480 bladzljden in band
mel stolomsIag

10% KORTING

zolang
de voolTOOd strekt
in uw boekhandel
voorslechts

10 GULDEN KORTING
Heren STRETCH RIBCORT pantalons 10 GULDEN KORTING
Heren TERLENKA pantalons

117,90

Heren JACKS - met badstof voering - normale prijs f 93,95

I 79,95
Jongens- en meisjes RIBPANTALONS voordeelprijs I 35,Kinder SPIJKERBROEKEN
voordeelprijs I 35,Vlotte MEISJESJURKJES
reeds vanaf I 26,95
JOGGING - .JACKS met capuchon, maten 128 tim 176 nu I 27,50

pmn!!!YJ
De 11U1Il in tiejochthut
Wij IeiJen maareettl

voor het hele gezin ••••••.••••••••

WRANGLER en LEVI's pantalons, deze week,

cAnne ~VrieJ

no 31 julIl980 WORllde prlJs 124.50

nu tijdelijk voor

Uitgeverij

e:t' G.F. Collenbach bv

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

.-

TEL 01836-1229

STREEFKERK TEXTIEL
~

~

Fransestraat 7 - Ameide
MET VANDAAG DE MODE

va OR

MORGEN

De vakantie staat weer voor de deur, de
plannen zijn al gemaakt. Heeft u al een
keus gedaan hoe u dit alles gaat
vastleggen ?

DE KRANTEN STAAN ER BOL VAN

GOUDOMHOOG - GOUD OMLAAG
Bij ons blijven de prijzen betaalbaar.
Een goede inkoop is beter dan de grootste advertentie.

Kom dan eens bij ons langs, wij
adviseren u hier graag over

De Agla camera's
GOUDEN oorknopjes

reeds vanaf

I 49.90

met ingebouwde f1itser

f 299,-

58,100,vanaf 7,20,vanaf

Meer dan 50 modellen onder de

ZILVEREN oorknopjes
Meer dan 100 modellen onder de

ElDIA groeibriljant ringen:
Mooie serie tussen 300,- en 600,-.
PRONTO jongenshorloge

vanaf

88,De Rolleimat F

PRONTO automatisch herenhorloge,
geen batterij vanaf

170, -

Geheel vernieuwde serie hangklokken.

Praktica EE 2

275,-

Pendules vanaf
Leuk model pendulette, kwarts-werk.
In eiken uitvoering

dia projektoren

I 199,-

CREZEE AMEIDE B.V.

Graag tot ziens bij:

HET HUIS MET DE KLOK

I 798,-

Rollei

99,50.

Gorinchemsestraat 6 - Tel. 01837 - 1424
4231 BH Meerkerk - Giro 624376

elektronische camera

G~J.v.d.VLlES

DAM 6

-

TEL 01836-1229

VOOR AUTO,;. VARIA

Gebr. van Tuyl
Zouwendijk 125
Tel. 01837-1412

Toistraat 19
Tel. 01837-1682
Meerkerk

1 Opel Kadett City 1979
1 Toyota Carina 1600 de Luxe 1978
1 Citroen G Special met L.P.G. 1978
1 Opel Manta 16 S 1977
1 Opel Ascona 16 S 1977
1 Opel Kadett 1977
1 Opel Kadett 12 S 1977
1 Opel Kadett 12 S automaat 1977
1 Opel Kadett Caravan 1977
1 Austin Alegro 1300 S 1977
1 Ford Granada 2300 14 deurs 1977
1 Renault 14 TL 1977
1 Peugeot 104-6 1977
1 Citroen Diane 6 1977
1 Opel Rekord diesel
1 Berlina 4 deurs automaat 1976
1 Opel Ascona 16 N nieuw model 1975
1 Opel Ascona 1200 1974
1 Opel Kadett 1972

BESTEL
VROEGTIJDIG UW

~

Ruime sortering

't"aa..,brood

*
**

*

PAASMANDJES
KIPJES
HAASJES en
EIEREN

dinsdag om 12.15 gesloten
vrijdag koopavond tot 21.00 uur
zaterdag geopend tot 17.00 uur

VAKKUNDIG ADVIES • UITGEBREIDE SERVICE
Een grote sortering
rijwielen en
bromfietsen in
diverse prijsklassen.
Ze staan voor u
klaar om met Pasen
er op uit te
trekken.

DIVERSE SOORTEN PAASTAARTEN
FIJNE SORTERING

"an

*

GEBAK

KERASTASE·DEPOSITAIRES
Openingstijden
dinsdag tim
donderdag
vrijdag
zaterdag

':Dyk'64

LUXE BROOD- en
BANKETBAKKERIJ

-~

09.00· 18.00
09.00 - 21.00
08.00 - 13.00

Dorpsstraat 56
Telefoon 1282
LEXMOND

Haarstylistes
GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

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

Biedtaan:
- GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN
- ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT
GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
- ISOLATIEMATERIAAL

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES
Paranapine
Grenen
Vuren
- DEUREN
- GIPSPLATEN
- SPAANPLAAT
- CREOSOLPALEN
- 6ROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT
BALKHOUT

•

Trudy en Arien
Toistraat 45 . Meerkerk
Telefoon: 01837 - 2283

Voor moderne finaneiering en aile verzekeringen, doet II er
goed aan 6in van de onderstaande adressen te bellen.

J. van Dieren

Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284.

J. hat Lam

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

SLlJTERIJ

"Ach'ter De Halle"
Ook in onze slijterij, kunt u voor de Pasen terecht.
Wij zijn ruim gesorteerd,
in allerlei geschenken
speciaal de tijd rond Pasen.
.BROOD- enBANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING

Wekelijks voordelige aanbiedingen, o.a.:

*
*
*
*

Jonge genever
Rode wijn
Witte wijn
Rose, enz.

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

r-----------------------~II

i :

TOT ZIENS IN DE SLIJTERIJ.
Kleine Kanaaldijk

-

Meerkerk

~~~

-

Telefoon 01837 - 1414

~

I!

~J I

Opnieuw leverbaar

PARTY SHOP
GERDA BRANDS
Meerkerk

I
I
I
I
I
I
I
I

DE ALBLASSERWAARD

het schitterend

fotoboek door Jan Stout e.a.

f 47,50

I
I

I

Telefoon 01837 - 1363

Heeft u de film al gezien ?
Heeft u het boek al gelezen ?
Het vervolg op Help de dokter verzuipt.
Toon Kortooms

LAAT DE DOKTER MAAR SCHUIVEN

f 19,75

Speciale paasaanbiedingen

9.65

Beatrix,
onze jonge koningin

f 13,90

van 3,00 voor

2,45

Herdenkingslepeltjes
1948 - 1980

f 11,50

van 2,50 voor

1,65

1 kg. jong belegen kaas
van 11,20 voor
150 gram achterham
10 grote eieren

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

T!=L 01836-1229

I
II

------------------------Lenteweer Fietsweer!
Fiets goed Brom best

\)t\\ot\

1t\)G\\

a.f·"118

op een fiets of bromfiets van

ANTON LIEFHEBBER
Dorpsstraat 46 - LexmOnd - Tel. 03474 - 1415

Eigen moderne reparatie inrichting
veel accessoires, aile top merken!
Tevens vooral Uw elektrische apparaten en verlichting.

~

Lally Hos.
Pink
Revolution '80

De nieuwe
maquillage mode.
Verkrijg baar bij uw
huidverzorgingsspecialiste

J. LauretBastinck

koop bij de man, die ook repareren kan

Lekdijk 42, Ameide

01836-1937.

Noteert u even
A.C. Restaurant Meerke.k t8 en 19 april

*

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI
Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

tevens het adres veer:

van hand- tot zitmaaier;. tevens
demonstratie met motorzaag.
Wederverkopers voor zitmaaiers
ook hartelijk welkom
18 april 14.00 - 22.00 uur.
19 april 9.00 - 16.00 uur.

C. 'I LAM
Bazeldijk 19 -

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

(W Husqvarna

Tel. 01837 - 1810

Kwaliteit uit •••••• Meerkerk
Door aanschal nieuwe machine's:

CREZEE

~

~i-:~

~~~~

"..'"

U zorgt voor een goed getypt of
getekend zwart model.
Maximum formaat 24 x 34 em.

Speciaal "Sneldruklarief"

Uw drukker vandaag en morgen.

Vanaf 100 exemplaren al vaak
goedkoper dan kopieren en het is
veel scherper.

In onze, 200 jaar oude, hoeve vindt u de sfeer en de
gezelligheid die nergens anders te koop is !

Voor uw bruiloft, voor uw familiedag, voor uw receptie
en voor uw zakelijke bijeenkomst is er De KruijtHoeve.
De Kruijt-Hoeve is een familiebedrijf!
Het dienstbetoon staat daar voorop.
Dienstbetoon zoals het was in de tijd toen deze hoeve
werd gebouwd.
Nooit is er meer dan een gezelschap tegelijk in De
Kruijt-Hoeve.
U bent dus steeds baas in eigen huis.
Watbetreft spijzen en dranken: verfijnd, fantasievol en
betaalbaar!
Kortom, het is goed en gezellig toeven in De KruijtHoeve.
Parkeerproblemen zijn er niet.
Indien u het op prijs stelt, zenden we u geillustreerde
documentatie toe.

Nu ook een mogellJkheid yoor circa
60 personen om buiten Ie barbecuen

'3)e .,oorjaar6koLLektie
hebben we weer ontvangen, o.a.

Strayers
LEXMOND

b.v.
Tel. 03474 - 1430

,,'t ij?ttwinktltje"

*
*
*
*
*
*

BABYGOED
KLEUTERKLEDING
NACHTKLEDING
TUINSTOELEN
PARASOLS
KADOARTI KELEN

Avento's
kunt Uoveral
tegenkomen

op z'n paasbest

en de lente in het land.
NU DE TIJD VOOR:

*
*
*
*
*
*
*

zaden en zomerbloembollen
tuingereedschap van Hendrik Jan de Tuinman
klompen, Zweedse- en schippersklompen
de gaaswedstrijd van Bekaert (het deelnemersformulier Iigt op u te wachten.
te timmeren en te klussen
we hebben een grote sortering hout voor u
te verven met Ripolin verven

caravans voor echte caravanners

,,'t ij?trwtnkeltjt"

is er voor u.
Met voorjaarsaanbiedingen van gereedschap
en tuingereedschap.

Neem er even de tijd voor, u bent van harte
welkom.

dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.

Fa. van der Hagen-Postbus 40
4230 BA Meerkerk - tel.. 0 1837-2044*

Ameide, J.W. van Puttestraat 65, tel. 1277.
Wij leveren U

TUINGROND
SLAKKEN voor erfverharding enz.

EEN MOOIE FQTO ?
Kom dan naar ons uitgebreide assortiment
lijsten kijken.
We hebben houten lijsten en metalen in diverse
formaten.

Firma J. van Zessen
Natuurlijk bij:

CREZEE AMEIDE
DAM 6

TEL 01836 1229

n.v.

Handel en Transport van Zand en Grint
Telefoon 01837 - 1226 -

MEERKERK

Veer een gezellig avendje
en een partijtje biljart
Cafe-Petit-Restaurant

"LEKZICHT"

Lekdijk 30, Ameide, tel.: 01836 - 1244

Discotheek De Aaedskelder.
Zaal verhuur voor bruiloft en partijen.

VOOR WIE OP SIMPELE WIJZE GAZON WIL MAAIEN.
EEN GREEP
OIIONZE
KOLLEKIIE.
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Aymo EMinimo

Vaor een klein prijsje maar met grate prestaties.
Speciaal vaor kleine stadstuinen.
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Motorvermogen

Gewicht

5nijbreedte

700W

6kg.

25cm.
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IS UW MOTORMAAIER AL NAGElIEN
VOORDAT U IN DE PROBLEMEN
KOMT ALS II MAAIEN MOET.
.

GAZELLE
BATAVUS
SPARTA

AymoDXE

AymoGT2

De exclusieve luchtkussenmaaier met grasvanger. Als de maaier zander grasvanger gebruikt
wordtzorgteenveiligheidsklepautomatischvoor

Vaor grote gazons waar onder moeilijke omstandighedengemaaidmoetworden.Krachtige2Takf
motor met langelevensduur. Voorzlen van Snor-

afslulting van de grasuitgang.
Motorvermogen
Gewicht

kel filter.
Motor

Snijbreedte

Gewlcht

Snijbreedte

g
g
.:-13_50W_ _
12_k
. _38c_m.--=--9_8CC2_T.kt_15_k
. _47_cm._

WIJ SLIJPEN ALLE MACHINES,
OOK HANDMAAIERS.

BROMFIETSEN
YAMAHA
KREIDLER
ZUNDAPP
SPARTA
BATAVUS
.

t\t\e\S

~O~,\ee

~

• a\ eet\ tt\e~:;;,_
te
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"oot

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836-1271

LENTE in huis met
BLOEMEN en PLANTEN

Haat de

SCHOONHEIDSSALON

•

arlana

van bloemenmagazijn

Bazetdijk 68 - Tel. 01837 - 2195, b.g.g. 1215

Meerkerk

"MARJA"

J. Verveer, J.W. van
Puttestraat, Ameide

heeft haar deuren heropend.
Permanent aanwezig Reinie van Halm, Stivas
gedipl. schoonheidsspecialiste.
Modeme apparatuur aanwezig.
depositair van dr. Eckstein.
Cosmetica te verkrijgen zonder behandeling.
Gewerkt wordt met het produkt dr. A.A. Eckstein,
bio cosmetica.
Mogelijkheden tot het nemen van sauna baden (4
personen), solarium of Zonnehemel.

NU OOK VOLOP KEUS IN

POOT- en ZIIIGOED.

HOUTINDUSTRIE

Gelegenheid tot het opgeven voor lessen in huidverzorging
(groepsverband) wachttijd ongeveer 2 maanden.
Inlichtingen kunt u daarover inwinnen (zie bovenstaand
telefoonnummer).

LOPIK bv
vraagt voor de timmerfabriek met spoed:

Hopende tot ziens,

Maak een
raamdecoratie

"DE VAKMAN"

geeft een unieke kijk op
100 mooie, gezellige, fleurige, modeme, klassieke, neutrale,
verrassend orginele ROLGORDIJNEN.

*
*

Worden door ons exact op maat en geheel kompleet geleverd.
GRATIS maat nemen en thuisbezorgen.

1 allround MACHINAAl HOUTBEWERKER
(Gegadigde moet in staat zijn zelfstandig te
kunnen pennen, fraisen en afschrijven).

TIMMERLIEDEN of MEUBElMAKERS in de afdeling montage en

5 fabrieks

afwerking.
Ook aankomende timmerlieden komen
hiervoor in aanmerking.
Zij die voor de hierboven omschreven
werkzaamheden in de montage-afdeling
opgeleid willen worden, in de leeftijd van 18
Vm 55 jaar, zijn van harte welkom.

Aangeboden wordt:
Prettige werksfeer - Goede beloning en secundaire
arbeidsvoorwaarden - Vakantiebonnen - Getegenheid tot overwerk in een moderne uit te breiden
timmerfabriek.

Levertijd ca. 1 week.

Uw voordeligste adres:

Huidige bezetting 22 man.

"DE VAKMAN"

Gaarne voor telefonische afspraken kontakt opnemen dagelijks op kantoor van Houtindustrie
Lopik bY, 1e tndustrieweg 5 te Lopik, tetefoon 034752028 en's avonds 03475-2010.

Zouwendijk 26

Meerkerk

('t is vlakbij)
Tel. 01837 - 1405

OOK U VINDT DE JUISTI: MAAT
en • • •• DE JUISTE MODE
IN ONZE KOLLEKTIE

SCHOENEN
op' Z'N PAAS'BEST I I

Tot Pasen bii elk paar schoenen het juiste onderhoudsmiddel
gratis

GA DUS 00 K NAAR

Firma H. VERHOEF
Telefoon 01836-1251 - Ameide

Zaterdags tot 5 uur geopend

De Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen afdeling
Ameide en Tienhoven (Z.R.)
Woensdag 19 maart j.l. hield de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen afd. Ameide en
Tienhoven haar maandelijkse avond in de
kleine zaal van "Het Spant".
Mevrouw H. Krouwel van Mierlo van de
Stichting Huishoudelijke Voorlichting hield
een causerie over diepvriezen, wat een zeer
geslaagde avond opleverde.
Woensdag 23 april a.s. wordt de avond verzorgd
door het Produktschap van Groenten en Fruit.
Ook dames die interesse hebben om lid te
worden zijn deze avond van harte .:welkomen
kunnen zich daartoe opgeven bij het bestuurslid van de afdeling mevrouw L. Kinds-Mulder,
Broekseweg 61 te Ameide, telefoon 2007.

Modehuis Zwijnenburg
te Meerkerk heropend
Door een aan de voordeur bevestigde rits open
te maken, verrichtte burgemeester den Breejen op woensdag 12 maart de, officiiHe heropening van het vernieuwde modehuis Zwijnenburg.
Namens het gemeentebestuur, maar ook als
oud Tolstraat bewoner uitte de burgemeester
vervolgens zijn lof over de ondernemingszin
van het echtpaar Zwijnenburg.
"U groeit tegen de verdrukking in. Als
'{ldernemer moet je inventief zijn, steeds
f~01oderniseren en vergroten. U trekt ook veel
"kopers van buiten Meerkerk naar u toe en,
behalve dat de Tolstraat dit qua parkeergelegenheid niet kan verwerken, komt dit de
Meerkerkse gemeenschap aIleen maar ten
goede. Voor de parkeergelegenheid moeten we
met elkaar naar een oplossing zoeken.
Uw vele arbeid heeft als resultaat dat het

plezierig kopen is bij AZen namens het
gemeentebestuur wens ik u en uw vrouw aIle
goeds en veel sukses".
Nadat de heer Zwijnenburg de burgemeester
had bedankt voor zijn woorden, en aIle
genodigden en belangsteIlenden van een
drankje en hapje werden voorzien, kon
iedereen op zijn gemak de vernieuwde zaak
bewonderen.
De zaak is meer dan ooit het aanzien waard
geworden. Vooral de herenafdeling is vergroot
en erg overzichtelijk geworden.
De damesmode wordt anders gepresenteerd en
de kindermode is verhuisd naar de voorkant.
De lingerieafdeling is op de lste etage.
Modehuis Zwijnenburg is afgestemd op het
hele gezin en het kopje koffie dat als extra
service de klant wordt aangeboden wijst op een
gastvrij onthaal.
De heer en mevrouw Zwijnenburg hopen
samen met hun vaste medewerkers, iedereen
op eigen persoonlijke manier te kunnen
helpen.

Postduivenvereniging "de Snelvlucht" te Ameide
bestaat 50 jaar
Postduivenvereniging "de Snelvlucht" bestaat
dit jaar 50 jaar en voor het aktieve bestuur van
de vereniging is dit, plus het feit dat het nieuwe
klubgebouw in gebruik kan worden genomen,
een reden om te feesten.
Als buitenstaander merk je niet,zoveel van zo'n
postduivenvereniging. Hoe dit komt werd ons
uitgelegd door enkele leden van het bestuur de
heren A.v. Diermen, P.J. van Gent en een oud_eestuurslid de heer J.v. Gelderen.
, ~' .~be beoefening van deze hobby is sterk gericht
~'-6p het.individu. De mensen die deze hobby
beoefenen verenigen zich dan weer weI met
elkaar, maar de vereniging treedt niet zo sterk
naar buiten".
"de Snelvlucht" werd in 1930 opgericht door de
heren A. Manschot, M.v. Leer, H. Streefkerk en
J.v. Gelderen. Tijdens de ()orlog beleefde de
vereniging haar dieptepunt doordat het ledental terug liep tot 3 man. (De postduif betekende
een rechtstreeks gevaar voor de bezetter omdat
de duif op onopvaIlende wijze in staat was
berichten te verzend~n).
Vanuit Engeland werden na de bevrijding
postduiven aangeboden door Engelse sportvrienden en doordat de postduif kans ziet in
korte tijd voor een groot nakroost te zorgen,
floreerde de postduivensport weer snel.
De heren v. Diermen, v. Gent en v. Gelderen
spraken vol vuur en enthousiasme over hun
postduiven. Ze vertelden: "Wanneer iemand
besmet wordt met de z.g.n. "duivenbacil", dat
wil zeggen dat men met hart en ziel verslingerd
raakt aan de postduivensport, dan wil men ook
aan de wedstrijdsport mee doen".
am mee te doen aan de wedstrijdsport is het
noodzakelij k zich te organiseren.
"de Snelvlucht" is aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhoudersbond van Zaterdagvliegers. Van half april tot half september
worden de duiven minstens iedere week naar

Bovenstaande joto zijn wij u nog verschuldigd
van het vitale ec.htpaar den Boer-van Oort.
De joto werd genomen tijdens de festiviteiten
t.g. v. hun 50- jarige bruiloft.

Kleding- en Speelgoedbeurs, vrijdagmiddag
9 mei a.s. in het Groene
Kruis gebouw.
Deze kleding- en speelgoedbeurs wordt georganiseerd door de peuterspeelzaal at en Sien
te Ameide.
Komt er bij u tijdens de groteschoonmaak
kinderkleding of speelgoed naar boven waar u
..
zelf niets meer aan heeft ?
De speelzaal ontvangt dit graag van u om er een
aantrekkelijke beurs mee te organiseren.
U ontvangt nog nader bericht van ons met
meerdere gegevens, maar we hopen dat u
alvast voor ons wilt sparen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Peuterspeelzaal "Ot en Sien"

Feestavond t.g.v.
56- jarig jubileum
P.V. "de Snelvlucht"

plaatsen gebracht van waaruit ze met een
gemiddelde snelheid van 60 - 100 km/u naar.
huis vliegen. Door speciale duiveklokken kan
de tijd van aankomst geklikt worden en op
uiterst sekure wijze wordt later de snelheid
van de duif berekend.
bankzij medewerking van het gemeentebestuur kan "de Snelvlucht" het nieuwe
klubgebouw aan de Zodeslagen in gebruik
nemen. De 40 leden van de vereniging
(waaronder ook leden uit Langerak, Schoonhovenseveer, Lexmond, Meerkerk) zijn erg
blij metdit nieuwe klubgebouw dat geopend
zal worden door burgemeester Bakker op 12
april a.s. en zij nodigen belangsteIlenden uit om
eens de sfeer te komen proeven van de
postduivenliefhebbers. Gedurende het seizoen
kan men ieder vrijdagavond terecht.

Ter gelegenheid van ons 50- jarig bestaan zal op
12 april 1980 in de nieuwe zaal van Het Spant
een grootse feestavond worden georganiseerd
voor onze leden, oud-Ieden en genodigden.
Aangezien de zaal dan'1log niet vol is, willen wij
u uitnodigen om de nog open plaatsen in te
nemen om met ons mee feest te vieren.
Iedereen is welkom, totdat de zaal vol is.
U kunt weI begrijpen dat voor onze leden,
oud-Ieden en genodigden plaatsen zijn gereserveerd. Zodra aIle open stoelen zijn bezet
zuIlen wij de zaal moeten sluiten. Degene, die
het eerste komt, kan voor zover mogelij k plaats
nemen op de open plaatsen. U bent vanaf half
acht van harte welkom.
Aan deze feestavond zal medewerking worden
verleend door radio- en TV artiesten te weten:
Het duo Schilperoort-Vink, Ad Rommens
"Comedy in pottery", Tonny Leerink, conferencier en de Three (3) Jacquets.
Zaal open om half acht. Begin feest om acht
uur, 12 april 1980.
De Feestkommissie.
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f33,50

Satijnen baseball jack met

Western model. f 45,-

~

WESTLET~

*
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Sportief jack van chintz in
diverse kleuren.
Als extraat]'e een haak
met sleutelhanger·f 65,-
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41!
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Bl]passend een stoere
c~rdU!0Y oroekmet
fi]ne rib. f 56,-

f

Spijkerbroekvan Westley.
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I

Ham spartie'uaarde dogl / (,r;JJ:s':e
Chintz jack in bordeaux of
camel. BadStofgevoerd
Let op de schouders. f 75 _
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bepe~:~~~~rkant "]'oggm'gil
opschrift. f 59,-

~
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140.

Leuk T-shirt in diverse
kleuren met motoremblemen bedrukt. f 10,90

ill!

Westley spijkerbroek in
timmermansmodel.

ill!
ill!

f 47,50
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Sportief eksklusief kompose van Fortex,
Pantalon en spencer in fraai kontrast-dessin f 435.-
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Jongensshirt met borstzak
in changeant ruitvoering.
Verkrijgbaar in blauw,
bordeaux en groen.

41!
41!
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van A tot Z gekleed bij Zwijnenburg
Een elegant voorbeeld uit de nieuwe
compose-kollektie: zeer vrouwelijk en
chique mantelpakje met plisserok.
Zuiver scheerwol.
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Toistraat 17 - Meerkerk
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