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

UNIEKE BEZINEAKTIE IN AMEIDE

De heer T. van Vliet uit Ameide ridderlijk
onderscheiden

AMEIDE - De Winkeliersvereniging van Ameide gaat in juni een heel bijzondere zomeraktie
houden. Een aktie waar maar liefst ruim 8000 liter benzine valt te verdienen. Om precies te zijn
8170 liter benzine gratis.
Een niet geringe meevaller voor de bevolking dus.
De aktie start maandag 9 juni en duurt tot zaterdag 21 juni. Deze weken bij al uw aankopen voor
iedere f 5,- gratis bon voor benzine. 15 bonnen geven recht op 1 liter benzine.
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Weekend dienst
huisartsen

behaagd om u de eremedaille goud in de Orde
van Oranje Nassau te verlenen.
U bent een van de eersten die deze onder
scheiding van onze nieuwe koningin ontvangt
en u heeft hem zeker verdiend."

Hierna spreekt Ds. Kalkman als vertegen
woordiger van de Hervormde Gemeente
Ameide en Tienhoven. "U was vele jaren
diaken en ouderling van onze kerk. U was,
geleid door Gods Hand, een toonbeeld voor
onze gemeenschap.
Ik wens u nog vele jaren toe; voor elkaar en
voor de gemeente."
De heer Hoeyenbos spreekt als voorzitter van
de zondagschoolvereniging. "Bijna 28 jaar
heeft u zich ingezet voor de zondagschool.
Geweldig zoals u de kinderen onderricht gaf in
het Geloof."
De heer den Oudsten spreekt namens het
personeel "Baas Teus" toe. Op zeer humor
istische wijze memoreert hij de personeels
dagen waaruit blijkt dat de onderlinge sfeer in
het bedrijf erg leuk is. "AIs 65+ bent u niet
uitgeschakeld. AIle groten der aarde zijn 65+
en daar is - Ridder van Vliet - er een van."

De heer T. van Vliet bedankt na: afloop van het
officiele gedeelte. "Ik voel me erg beduusd. Af
en toe kijk ik stiekem naar de medaille om te
kijken of het weI echt waar is.
Diepe dankbaarheid voel ik jegens God, door
wie ik me volkomen geleid voel.
Ook ben ik onze vorstin erg dankbaar voor de
onderscheiding, waarvan ik voel dat hij 'niet
aIleen voor mij, maar voor de hele firma is.
Mijn dank ook voor burgemeester Bakker, ds.
Kalkman, de heer den Oudsten en de gehele
ploeg van medewerkers die zeer vakbekwaam
zijn en waarmee de samenwerking uiterst
plezierig verloopt.
Vooral ook mijn vrouw wi! ik dankzeggen. Zij
was mij altijd een grote steun.
Als laatste wi! ik aari de organisatoren van deze
dag mijn dank uitspreken. Het is onvergete
lijk."

Vanaf dat moment kon iedereen, zakenrelatie
of inwoner van Ameide en Tienhoven, de heer
van Vliet feliciteren en kon men de uitgebreide
timmerfabriek bezichtigen.
Iedereen kreeg een leuke attentie mee naar
huis en gezien het grote aantal bezoekers dat
nog volgde, kon men spreken van een zeer
grote en enthousiaste beiangstelling voor de
kersverse Ridder van Vliet en voor de hele
firma.

Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar, Meer
kerk, Nieuwpoort, Noordeloos.
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6- 8: Bastiaans/v.d. Es
13-15: de Vries/Albada
20-22: Trouwborst
27-29: Boot

door een van de zoons van de direkteuren, de
heer P. van Vliet, kreeg burgemeester C.
Bakker het woord.
De burgemeester prees vooral de onderne
mingsgeest van de heren van Vliet.
"Hout is een goede business. Het is praktisch,
sfeervol en warm. Er zijn zo'n 290 timmer
fabrieken in Nederland met in totaal zo'n 6800

werknemers. Maar 5 a 6 van deze bedrijven
hebben meer dan 40 werknemers in dienst en u
behoort daarom met uw ±55 werknemers tot
een van de grootste.
Dat de firma toch niet zo seriematig is als men
door de grootte zou vermoeden, blijkt weI uit
het feit dat de firma van Vliet een "aIles
kunner" is. Inzet, vakmanschap en vinding
rijkheid staan bij de firma duidelijk bovenaan.

De heer T. van Vliet, de oudste van de drie
broers, heeft weI zeer bijzondere kwaliteiten.
Naast zijn direkteurschap van de firma van
Vliet heeft hij zich zeer verdienstelij k gemaakt
in het gemeenschapsleven van Ameide en dat
vooral op-kerkelijk gebied.
Mede daarom heeft het Hare Majesteit

Veel sukses bij het vergaren van de benzine
bonnen. En koopt u vooral in Ameide. Een
aktieve middenstand verdient dit niet aIleen,
maar juist voor u is het in deze dure tijd toch
een hele goede kans om weI zeer voordelig te
kopen en gratis benzine te sparen. Met andere
woorden: "Het mes snijdt aan de bekende twee
kanten."

Bij aIle winkeliers zijn kaarten verkrijgbaar
waarop u de bonnen kunt plakken. Een volle
kaart (30 bonnen) geeft recht op 2 liter benzine.
Volle kaarten kunnen bij iedere benzinepomp
in Ameide ingeleverd worden. Vergeet u

<? vooral niet uw naaro en adres volledig op de
"'pIle kaart in te vuIlen, want uit aIle
ngeleverde kaarten worden nog eens 5 extra

benzine prijzen getrokken. 5 extra tanks
benzine, ter waarde van f 50,-.

AMEIDE - Maandag 2 juni j.l. was voor de
heer en mevrouw van Vliet een dag om
nooit te vergeten.
De heer T. van Vliet had de pensioengerech
tigde leeftijd bereikt en ter gelegenheid
hiervan besloot de firma om een en ander te
kombineren door een receptie en een "Open
Dag" te houden.
Besloten werd om de heer T. van Vliet in aile

'opzichten eens in de welverdiende bloemetjes
te zetten.

-.:' ...•¥.we zullen u eerst iets over de geschiedenis van
~'> jJe firma van Vliet vertellen.
·iI]'(D~ moeder van de huidige direkteuren van de

timmerfabriek, de heren T., Jac. en A. van
Vliet, stimuleerde de broers in de moeilijke
crisisperiode van de jaren '30, om "het zelf eens
te proberen".
Dat lukte dankzij volledige inzet en keihard
werken, wat zij zelf aIleen maar als een goede
leerschool ervaarden. Vooral na de oorlog
zagen zij hun bedrijfje groeien.
Zij zagen zich genoodzaakt om de werkplaats
aan de Molenstraat te vervangen voor een
fabriekje aan de Hogewaard.
Intussen is deze fabriek uitgebreid tot een groot
komplex van 3 hallen waar door ca. 55
medewerkers wordt gewerkt aan "aIles wat
van hout is", Niet aIleen kozijnen, hang- en
sluitwerk, deuren in elke gevraagde houtsoort,
maar ook trappen, kasten, bars enz., volgens elk
ontwerp. Verder aIle timmerwerk in de bouw.
Ook kunstwerken worden gerealiseerd.
De 4 zoons van de oprichters leiden verder nog
de Bouw- en Aannemingsmaatschappij, het
geen een florerende zaak is mede door de
gunstige kombinatie van bouwbedrijf en
timmerfabriek.

Een van de direkteuren van de firma nam nu
officieel afscheid in het bijzijn van familie,
zakenrelaties en verdere genodigden.
Na het welkomstwoord aan aIle genodigden



Benedendamsestraat 3, Ameide, tel. 01836 - 1308.

AMEIDE - In de afgelopen paasvakantie
organiseerde de Stichting Klubhuiswerk
Ameide, evenals vorig jaar, enkele aktivi
teiten voor de jeugd.
Van de mogelijkheid om op woensdagmiddag
te komen timmeren werd volop gebruik
gemaakt, een flinke partij hout werd verwerkt
tot allerlei fraaie werkstukken.

Donderdagmiddag werd er in Het Spant de
spannende film "Jacht op de schoolbel"
vertoond.
Tot slot kon de jeugd op vrijdagmiddag terecht
om te bakken, poffertjes, pannekoeken of
koekjes, net waar men trek in had. Gezien de
fijne sfeer waarin iedereen bezig was en mede
dankzij het mooie weer kunnen we dan ook
spreken van geslaagde middagen.
Dat er ook in Ameide behoefte bestaat aan
dergelijke vakanti~-aktiviteitenblijkt weI uit
het enorm aantal deelnemers en het enthou
siasme waarmee zij op deze middagen bez;Cij;;t")~!
waren. Daarom hebben wij gemeendomookfi\Lt Y

"

de zomervakantie enkele aktiviteiten voor de
jeugd te organiseren. Omdat de opkomst ook
hiervoor groot zal zijn, vragen wij nog enkele
vrijwilligers voor de begeleiding. Degene die
willen hl:!1pen en in de periode van 28 juli tot 9
augustus een of meerdere middagen hiervoor
de tijd hebben kunnen beIlen: 01836 - 1654 of
1819.

HOBBYKLUB AKTIEF

voorbij Rotterdam zaten, zodat zij soms enkele
uren kwijt waren met reizen.
Er werd gespeeld tegen Oostvoor,ne (uit 3 - 2
verloren, thuis 3 - 2 verloren), E 68 uit Brielle
(thuis met 5 - 0 gewonnen, uit met 5 - 0
gewonnen) en Zwartewaal (uit 4 - 1 verloren,
thuis 3 - 2 verloren).
Kampioen werd Oostvoorne en Meerkerk
eindigde op de derde plaats.

Al met al mag toch gesteld worden dat het
deelnemen aan de kompetitie geslaagd is te
noemen en er zeker volgend jaar mee
doorgegaan moet worden. Het resultaat was
voor het eerste jaar zeker niet slecht, aIle
deelnemers waren enthousiast en ook zijn
verschillende andere leden van plan om
volgend jaar ook kompetitie te gaan speIen.

verloren. De dames hadden nogal wat pro
blemen met het reizen. Zij moesten aIle
wedstrijden spelen tegen tegenstanders die

verloren. Vooral omdat de jeugd nog erg jong is
vergeleken met de andere teams (sommigen
zijn pas 13 jaar) kan dit als een bijzonder goed
resultaat worden gezien.
Er werd thuis (4-1) en uit (3- 2) van N.L.T.C. uit
Nieuwlekkerland gewonnen. Verloren werd
van Alexandria uit Rotterdam (uit 4 - 1, thuis
5 - 0) en van Driebruggen uit Waarder (uit 3 - 2
en thuis 5 - 0). Hier werd Driebruggen
kampioen.

Meerkerk IV, dames team, behaalde ook een
goed resultaat.
Er werden ook 2 wedstrijden gewonnen en 4

Wij zullen ook gaarne uw "OPEN DAG", I:>ruiloft, diner
of receptie verzorgen.

CAFE RESTAURANT

"HEY WAPEN VAN AMEIDE"

De feestelijke gebeurtenis, rond de heer T. van Vliet,
werd verzorgd door:

MEERKERK - Dit jaar nam de Tennisklub
Meerkerk voor het eerst sinds haar lO-jarige
bestaan deeI aan de distrikts kompetitie.
Als proef werd met 4 teams ingeschreven voor
de kompetitie in het distrikt Rotterdam.

Meerkerk I, gemengd team, heeft na een
slechtestart toch een goed resultaat behaald.
De eerste uitwedstrijd werd met 5 - 0 verloren,
maar de overige 5 wedstrijden werden met
3 - 2 gewonnen.
Er werd gspeeld tegen R.L.T.C. uit Bolnes (uit
en thuis met 3 - 2 gewonnen), United Service
uit Hellevoetsluis (uit 5 - 0 verloren, thuis 3 - 2
gewonnen) en Sluipers uit Reeuwijk (uit en
thuis met 3 - 2 gewonnen).
United Service werd kampioen en Meerkerk I
eindigde op de tweede plaats.

Meerkerk II, heren tim 24 jaar, heeft het er
minder goed vanaf gebracht. Er werd slechts 1
punt behaald uit 5 wedstrijden.
De heren speelden een halve kompetitie, daar
er in de afdeling 6 teams waren ingeschreven.
Er werden 3 thuis en 2 uitwedstrijden gespeeld.
De resultaten van deze wedstrijden waren:
thuis tegen Reyerbos uit Ridderkerk 0 - 5, thuis
tegen Maas/Vlaardingen uit Vlaardingen 0 - 5,
thuis tegen D.L.T.C. uit Dordrecht 0 - 5, uit
tegen Hartel uit Spijkenisse 3 - 2en uit tegen Be
Fair uit Waddinxveen 5 - O.
Meerkerk II eindigde op de laatste plaats en
Maas/Vlaardingen werd kampioen.

Meerkerk III, gemengd jeugdteam, tim 17 jaar,
eindigde in haar afdeling op een knappe derde
plaats. Er werden 2 wedstrijden gewonnen en 4

Pinkstertournooi
Tennisklub Meerkerk
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•

WOORD YAHTZEE
voor 2 en meer personen.

---------------~------------------------.-----

SLECHTS 14.95

Vorm, binnen de tijd en in de juiste ronde woorden van 2, 3, 4, 5, of 6 letters, met een zo hoog
mogelijke waarde.
Een YAHTZEE-woord van 7 letters levert extra punten op.

Steeds anders, dankzij de grilligheid van de dobbelstenen.



Bestemensen,

Met gaas van Bekaert kan jealle
kanten nit.

fmBEKAERT
dekreatieve gaasmakers

LUXURSUS®:
Ret populaire,gevloehten boogjesgaas.
Degelijk afgewerkt en gemakkelijk te plaat
sen. Verkrijgbaar vanaf 40 em tim 1,20 m
hoog.

PANTANET® PLASTIC:
De modernste gaasafrastering voor rand uw
tuin. Duurzaam gaas en dennegroen geplasti
fieeerd. Verkrijgbaar vanaf 60 em tim 2
meter hoog.

CASANET®:
Gepuntlast gaas van topkwaliteit. Uitstekend
gesehikt voor Doe-Ret-Zelvers. Zowel ver
zinkt als geplastifieeerd verkrijgbaar in vele
maaswijdten en draad-diameters. Vanaf
50 em tim 1,50 m hoog.

FORTINET®:
Sterke gaasdelen van 1,50 m lang. Eenvoudig
te vervoeren. Eenvoudig te monteren en
overal toe te passen. Verkrijgbaar vanaf
40 em tim 1m hoog.

WAT TE DENKEN VAN:

Super set dopsleutels 84.15 vaderdag prijs 59.50
Set ratelschroevendraaiers 28.50 22.95
Stalen schaaf 44.45 34.95 z ="Stanley" Surformschaaf 31.75 25.95 c:::» lDto-

26.95
...I a:5

"Rochet" bankschroef 36.50 ....
lZII ll.

"Gardena" autowasbors- lZII c:::» e
39.95 CI: C'! e

telset 47.50 II: - >u:I -"Rankin" nietmachine 24.05 18.50 z z
27.50

.... CI:
"Elto" sOldeerpistool 34.50 .... :-

"Vola" waterpas 27.75 21.95 t-=' N.... z
5.50

.... ....
Versteklijmklem 7.55 iii: 0

"Schuil" duimstok 9.20 7.95 II: II:.... ....
5.95

.... :.::
"Stanley" hobbymes 7.25 :& ..,

" " -to- D.
"Peddinghaus" bank- ~

0

7.50
...

hamer, 300 gram 11.70 z z....
"Haso" rubber hamer,

to- =-.... ....
500 gram 13.60 8.95 z c:::»

II:

4.35 =::"Silberschnitt" glassnijder 6.25 0 Co)

9.95 ...I 0
"Gedoie" steeksleutelset 16.50 CI: to-
Gasbranderset 48.50 37.50 z ........ :&

PLASITOR®:
Veilig en funktioneel gaas, vervaardigd uit
gevloehten draad. Voor meer industriele
doeleinden verkrijgbaar tot 3 meter hoog.

HEXANET®:
Kent vele toepassingsmogelijkheden voor
boer, tuinder en doe-het-zelver. Ret is licht,
buigzaam en bijzonder sterk. Is zowel in
verzinkte als in geplastificeerde uitvoering
verkrijgbaaren in hoogten van 50 tim 200em.

Q)
u
'Qj

E«

~
WAAR OOK DE MOOISTE VADERDAGKADO'S TE KOOP ZIJN.



-nExclusieve
set-mode
kollektie
'n Kollektie in rokken, blouses,

blazers, pantalons, vesten en spencers.
ALLES

MET ELKAAR TE KOMBINEREN
in uitstekende kleuren!

dit vaor prachtprijzen

Kompleet 2delig set
79.-en99.-

Kompleet 3delig set
129.- en 149.-
vantoor
fashion

AMEIDE - NIEUWEGEIN - WERKENDAM 
GORINCHEM Piazza Center & Arkelstate



"De fanfare zal het weI
klaren"

NOORDELOOS - "De fanfare zal het wei
klaren", dat is het motto waaronder de fanfare
Volharding in Noordeloos in het komende
najaar het 75-jarige bestaan zal vieren.
Zoals bekend is, is de muziekvereniging begin
dit jaar al gestart met een financH!le actie
"Sparen voor de fanfare". VeeI inwoners
toonden zich bereid om een spaarpot in huis te
nemen.

In augustus hoopt Volharding de spaarpotten
weer op te halen in de hoop dat ze goed geyuld
zullen zijn. De aktie wordt gevoerd voor
nieuwe uniformen. Naast deze aktie is al een
aantal geldelijke bijdragen aan de vereni
ging toegezegd. Er zullen ook wat nieuwe
instrumenten nodig zijn. Ret ledenbestand van
Volharding bestaat voornamelijk uit jeugd,
zodat er heel wat komt kijken voor penning
meester Van Asperen om de touwtjes aan
elkaar te knopen.
Onder leiding van voorzitter Marius Trappen
burg zullen er in verband met het jubileum
vele (muzikale) aktiviteiten worden ontplooid.
Ter gelegenheid van het jubileum wordt een
boekje uitgegeven dat als titel krijgt "Noorde-

loos, het dorp van de fanfare." In dat boekje
komen in hoofdzaak foto's van driekwart eeuw
Noordeloos. De jarige fanfare krijgt in dat
boekje een voorname plaats, maar er wordt ook
ruimte gemaakt voor vele andere facetten van
de Noordelose samenleving, vroeger en nu.
Ret zal in de tweede helft van september
verschijnen. Ret boekwerkje wordt samen
gesteld en van teksten voorzien door journalist
Renk Bovekerk, die een aantal jaren geleden
ook het boekje "Noordeloos, toen opa jong
was", maakte.

De netto-opbrengst van het boekje komt geheel
de fanfare Volharding ten goede. Binnenkort is·
het mogelijk om tegen gereduceerde prijs op
"Noordeloos, het dorp van de fanfare", in te
tekenen bij Volharding.
De jubilerende vereniging hoopt dat ook het
plaatselijke bedrijfsleven etc. mee zal doen. De
vereniging zal namelijk geen feestgids uit
geven, waarvan de kosten doorgaans gedekt
moeten worden door de opbrengst van adver
tenties.

De fanfare, die het met zoveel jeugd zeker weI
zal klaren heeft van burgemeester M.W.
Schakel de toezegging dat hij het voorzitter
schap van een te vormen ere-komite ter
ondersteuning van de aktiviteiten van Vol-

harding op zich wil nemen. In een vergadering
van dat komite zal een overzicht worden
gegeven van aile activiteiten die Volharding
zich voor het najaar ten doel stelt.

Hulde aan B en W van Ameide
S1. Nicolaas heeft gelezen dat het ooievaars
nest op de kerk is geplaats1.
Heel hartelijk dank, burgemeester en het
college, voor deze medewerking.
St. Nicolaas, en met hem de heIe bevolking van
Ameide, zijn u daar erg dankbaar voor.

En nu maar hopen dat het nest bevolkt wordt
door vriend langbeen.
Mocht hij het dit jaar nog af laten weten, en dus
niet komen, wat denkt u dan, burgemeester,
van het volgende voorste!.
Laat het ooievaarsnest voorverwarmen door
het "zonnetje" van uw raad, n.!. uw aller
Veronica. Als Veronica van den Berg daar dan
in "hoogheid" is gezeten, broed zij wellicht een
net zo'n goed idee uit, als wat zij onlangs
lanceerde, n.!. een zwembad aan de Bordenweg
in samenwerking met Meerkerk.

Met vriendelijke groeten,
St. Nicolaas.

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Zijde- en hoogglanslakken
1000 kleuren direkt uit voorraad
leverbaar

Dekkende beitsen

Transparante beitsen

Kleur carboleums en teer pro
dukten

Verf van de vakman en goed advies
bij ons vindt u beiden.

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

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

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

ERKElENS-lANGERAK
VERF - BEHANG - ZONWERING

BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

Wij gaan met vakantie van 20 juni t/m 7 juli.

Biedt aan:
- GEGALVANISEERDE

GOLFPLATEN
- ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT

GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
- ISOLATIE-

MATERIAAL

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

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

BALKHOUT

Eigen moderne reparatie inrichting, veel accessoires, aile
topmerken ! Met 2 gratis servicebeurten.
Tevens ook uw adres voor al uw elektrische apparaten en
verlichting, radio, T.V. enz.

~UIIO~pp

fI\)C,~ BATAVUS

vesPA

YAMAHA
~.,.

O~
~.

Geniet Op een fiets of bromfiets van

ANTON LIEFHEBBER
Dorpsstraat 46 - Lexmond - tel. 034744415

Hier had uw

ADVERTENTIE
kunnen staan

koop bij de man, ~ie ook repareren kan



Feestelijke opening van:

De STADSBIBLIOTHEEK
"AMEIDE en TIENHOVEN"

~

GOUDRIAAN - Op zaterdag 14 en 21 juni
vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur is er in de molen te
Goudriaan een expositie van schilderijen en
plastieken.

De Schoonhovense kunstenaar Wim Graves
Kooiman exposeert daar z'n schilderijen die als
hoofdthema hebben de natuur rondom de
rivier de Lek. In de schilderijen vindt u veel
herkenbare plekjes terug.
Verder plastieken van Arie Otto van der Grij n,
(inderdaad; een bekende naam in deze streek)
eveneens uit Schoonhoven.
Van der Grijn, getuige van een kreatief
vermogen wat in veel van zijn werken tot
uiting komt. Ik denk hierbij aan de oude
mandenmaker e.d.
Op de 2e zolder is er nog een zeldzame
verzameling van oude gereedschappen ten
toongesteld.

Expositie in de 200 jaar
oude molen van Goudriaan

Tournooi
Tennisvereniging Ameide

AMEIDE -15 mei moest de dag worden van de
Tennisvereniging Ameide.
Er stond namelijk een tournooi op het
programma. Nou, het werd gehouden met
maar liefst 14 koppels. 's Morgens om half
negen werd begonnen met de eerste wedstrijd.

Intussen was het organiserend comite druk
bezig in: het klubgebouw met broodjes smeren,
koffie zetten en de bar in orde te maken, want
gezellig en druk zou het die dag worden.
In de ochtend werden de voorronden afge
werkt en's middags de halve finales en de
finale.
Tussen door werd goed gebruik gemaakt van de.
k6ffie met eigen gebakken appeltaart, broodjes,,,, .
koeken en ander geestrijk vocht. . .
Er werd gezellig, ·leuk en goed getennist.
±17.00 uur werd de finale gespeeld tussen
H. Daniels - C. Weegink en L. Groen - H. Schou
ten, een prachtige finale, die gewonnen werd
door H. Daniels en C. Weegink. Daarna kon de
heer K. Stein de persoonlijke prijzen en de
grote wisselbeker uitreiken aan de winnaars.
Al met al een gezellig en mooi tournooi.

T. V. A meide.

Woensdagmiddag: 13.30 - 14.30
Vrijdagmiddag: 15.30 - 17.00
Vrijdagavond: 19.00 - 20.30

Openingsuren:

De inrichting van de nieuwe bibliotheek in het gebouw van de vroegere gereformeerde
kerk aan de Prinsengracht maakt gestadige voortgang en de feestelijke in gebruikname
staat voor de deur.

Op 30 mei is de oude bibliotheek in het Stadhuis op de Dam voor het laatst open geweest.
De medewerkers zijn nu druk bezig met de inrichting, het binnenhalen van de nog
uitgeleende boeken, het uitzoeken van de boekenkollekties en het voorbereiden van het
nieuwe uitleensysteem.

Het programma van de komende tijd ziet er als voIgt uit:*Op 4 juli, vlak voor de vakanties is de nieuwe bibliotheek nog eenmaal geopend voor
het uitlenen van boeken.
Dan wordt nog het huidige betalingssysteem van 10 cent per boek toegepast.*MAAR; daarvoor, op VRIJDAG 20 JUNI om 19.00 uur, zal de nieuwe bibliotheek
feestelijk worden geopend.
De opening zal met kracht worden verricht door een tweetal sterke mannen, n.!. de
burgemeester van Ameide en Tienhoven, de heer C. Bakker en de heer H. Franken,
die meer dan 10 jaar in zijn funktie van voorzitter van de bibliotheekcommissie heeft
geijverd voor een grotere, meer geschikte behuizing.

De opening gaat gepaard met een expositie van historische foto's en een diaserie over
Ameide en Tienhoven, welwillend beschikbaar gesteld door de heren: J.L. den Har
tog, J.M. Verhey, C.v.d. Vliet, A. de Vroome en mevrouw J. Alblas.
Bovendien zal er een kollektie poppen in ouderwetse kledij tentoongesteld worden.
Deze poppen zijn vervaardigd door mevrouw B. Blankensteyn-de Doelder.
De tentoonstelling zal geopend zijn op: vrijdag 20 juni, na de opening tot 21.00 uur:
zaterdag 21 juni van 10.00 - 16.00 uur en maandag 23 juni van 19.00 - 21.30 uur.*Na de vakanties, medio augustus, gaat de bibliotheek op volle toeren draaien.
De grotere ruimte biedt gelegenheid om een veel groter aantal boeken uit te stallen,
u krijgt meer gelegenheid om rustig uw keuze te maken. Ook de akkomodatie voor de
kinderen wordt sterk uitgebreid en verbeterd.

De openingstijden zijn ook wat veranderd en meer geworden.

Voor de betaling wordt ook een nieuw systeem ingevoerd:

De jeugd tim 17 jaar kan, evenals nu het geval is, de boeken gratis lenen.
Voor de volwassenen wordt het huidige bonnensysteem vervangen door een vast
abonnement. Dit kost f 7,50 per persoon per jaar, voor de boeken behoeft dan niet meer
te worden betaald, mits de boeken binnen 3 weken weer ingeleverd zijn.

*DE BIBLIOTHEEKCOMMISSIE NODIGT ALLE INWONERS VAN AMEIDE EN
TIENHOVEN UIT BIJ DE FEESTELIJKE INGEBRUIKNAME AANWEZIG TE
ZIJN EN DAARBIJ DE NIEUWE BEHUIZING EN EXPOSITIES TE BEKIJKEN en
vanzelfsprekend is iedereen ook daarna altijd van harte welkom in de bibliotheek om
boeken te komen lenen.

oun PAPIER - Ameide
AMEIDE - Wist u dat er maandelijks een oud
papier-container staat bij Het Spant ?
De opbrengst hiervan is bestemd voor de in
aanbouw zijnde nieuwe Gereformeerde Kerk.

Steun ons, wees millieubewust, breng uw oud
papier! !
Dat kan op de volgende data:

4 j uli 3 oktober "'.
8 augustus 7 november ~

5 september

15 juni •••••••••• Vaderdag

U bent altijd van harte welkom in

SLIJTERIJ ACHTER DE HALTE
Kleine Kanaaldijk. Meerkerk, tel. 1414

PARKEERGELEGENHEIDR U I ME

Kom voor een leuk Vaderdag-geschenk eens kijken bij slijterij ACHTER DE
HALTE.
Wij hebben een leuke serie van verschillende dranken in mooie geschenk
verpakkingen. Verrast vader eens met zijn lievelingsdrankje



Expeditiebedrijf

van der VIist b.v.
viert

50 - jarig bestaan
HOOGBLOKLAND - Ter gelegenheid van
het 50 - jarig bestaan van het Expeditiebedrijf
van der Viist b.v. te Hoogblokland is er een
feesteIijke receptie voor relaties gehouden in
het gebouw "De Hoeksteen" te Hoogblokland,
het dorp waar D. van der Viist Sr. het bedrijf in
1930 heeft opgericht.

Tijdens deze receptie is deze, de heer D. van der
Vlist, benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Deze onderscheiding werd
door de heer M.W. Schakel, burgemeester van

Roogblokland overhandigd. De heer van der
Vlist nam deze dag tevens afscheid als
commissaris van het expeditiebedrijf, een
funktie, die hij gedurende 12 jaar vervulde.

Ret bedrijf begon in 1930 met een vrachtwagen
met een laadvermogen van 7 ton. Vanaf 1962
specialiseerde het bedrijf zich sterk in zwaar

transport. Toen werden ook de eerste diep
lader's aangeschaft.

Thans beschikt men over meer dan 50 zwaar
transport kombinaties en heeft men ver
gunningen tot een laadvermogen van 1100 ton.
75% van de omzet, die in 1979 meer dan 10
miljoen bedroeg, wordt behaald in het buiten
land. De E.E.G. is verreweg het belangrijkste
werkgebied van dit internationale transport
bedrijf.

Ook naar landen buiten Europa wordt vervoer
verzorgd, waartoe ook gebieden als het Midden
Oosten en Afrika behoren.

Veel plezier
op de Liesveldweg

AMEIDE - Ook ditmaal was er weer een spel
middag georganiseerd voor de kinderen van de
Liesveldweg.

In aansluiting op deze middag een spelavond
voor de ouders, die sportief en enthousiast
verliep.

Ret begon 's middags om 2 uur. AIle kinderen
waren ruim van te voren aanwezig. De spelen
bestonden uit: steltlopen, ringsteken, was
ophangen en een driewielerwedstrij d.
Daarnaast was er ook nog aan het eind van de
middag een poppenkast.

's Avonds deed een ieder die thuis was mee; en
de kinderen moedigden hun ouders aan, die
soms betere resultaten behaalden dan dat zij
zelf verwachtten.
In de pauze kon men drinken krijgen tegen een
geringe vergoeding, want het spel maakte
dorstig.

Toen de spelen geeindigd waren werd er
nogmaals wat gedronken en werden de prijzen
uitgereikt. Iedereen is tot het einde toe
gebleven en ik weet zeker dat, als het niet zo
koud was geweest, er nog vele gebleven waren
om na te praten over de leuke dag welke door
het grote sukses zeker voor herhaling vatbaar
zal zijn.

De bewoners van de Liesveldweg zijn blij met
het bestuur, diedit allemaal zo geweldig
georganiseerd heeft.

Dicky van Ree.

Ret bedrijf, dat- sinds 1968 wordt geleid door
zoonJacob van der Vlist, heeft naast de hoofd
vestiging in Roogblokland vestigingen in
Rijssen, Zuid-Laren en sinds dit voorjaar in
Almere.

Ondanks de groei van de onderneming, er zijn
thans 70 personeelsleden, houdt men zich vast
aan het principe, dat er op zondag niet wordt
gereden. De chauffeurs worden, alszij met hun
lading onder weg zijn in het buitenland en
indien dit ook maar enigszins mogelijk is,
iedere zaterdag naar huis gevlogen en's maan
dags weer terruggebracht naar de plaats waar
zij hun truck hebben achtergelaten.

K. v.d. Berg 40 jaar in
ovetheidsdienst

MEERKERK - Karel van den Berg - 14 jaar
kantoorhouder van het P.T.T. kantoor te
Meerkerk. Een man met vele bestuurIijke
kwaliteiten. Een man die zich ook inzet voor
het maatschappeIijk leven in Meerkerk. Velen
drukten hem vrijdag 6 juni de hand op de
receptie in restaurant ,;Brughuis" te Meer
kerk.

40 jaar in overheidsdienst. Eerst bij het korps
Politietroepen en de Koninklijke Mare
chaussee, daarna bij de P.T.T.

22 jaar in Breukelen - 2 taar in Utrecht en nu 14
jaar als kantoorhouder in Meerkerk.
Vanuit het Streekkantoor te Meerkerk wordt
de post van Meerkerk, Leerbroek, Nieuwland
en Ameide besteld.
De heer van den Berg heeft o.a. zitting als:

bestuurslid in de S.V.M.
bestuurslid Oranjevereniging "Wilhel
mina"
voorzitter afd. Meerkerk V.V.D.
bestuurslid ondercentrale Alblasser
waard/Vijfherenlanden V.V.D.

15
JUNI

VADER
DAG

MESKER helpt U
om vaderdag tot een voordeelfeest te maken, want Uontvangt

Bij aankoop van een kostuum of kombinatie een
overhemd naar keuze kado

zoek het voordeel bij:Enorme kollektie
overhemden

korte mouw

truitjes korte mouw

T-shirts
riemen
sokken
stropdassen
zakdoeken
pyama's
korte broeken
zwembroeken
leuke vrijetijds
kleding

Speciale aanbiedingen

SPIJKER OF RIBBROEKEN
heren of jongensmaten

f 5,- KORTING

op ieder overhemd
f 2,50 KORTING

zowel bij jongens- als herenmaten.

M
ESKER
EUBELEN
ANNENMODE
ANUFAKTUREN

AMEIDE, Fransestraat 15.



Nederlands Astma' Fonds

VERVELING
Mij ergert het mateloos, maar eigenlijk is het een verworvenheid die volwassenen
kwijtgeraakt zijn. Ik bedoel de manier waarop kinderen zich kunnen verv~len.

"Mamma, ik verveel me zo, mag ik een dropje ? Mamma, we weten niets te doen,
weet jij wat? Mogen we een ijsje of mogen we naar het zwembad, dat is het
leukste".
En mamma die op deze zaterdag hard bezig is in de tuin denkt: "He ja, naar het
zwembad, dat betekent halen en brengen." .
"Jongens, (het zijn meiden, maar ja) verzin maar wat hoor, er is hier genoeg te
doen en anders ga je je kamer maar opruimen of ook werken in de tuin." Ik weet dat
het tegen dovemansoren gezegd is.
Ze hebben op de een of andere manier besloten zich vandaag tevervelen en dat
doen ze dan ook. En of ik nu een verhaal houd dat ze een vuurtje mogen stoken en
dat ze daar iets eetbaars boven mogen roosteren of poffen, dat helpt niet, wantdat is
niet leuk op dat moment.

Dan vertel ik hoe wij vroeger ais kinderen na school door de weilanden trokken,
wei eens op de vlucht moesten voor een paar opdringerige koeien waarbij we
menigmaal in een "vlaai" terechtkwamen. We kwamen dan te laat thuis met naar
onze mening weergaloze smoezen als: "We vroegen aan een meneer hoe laat het
was, maar zijn horloge Iiep verkeerd."

Soms wordt het hun dan te bar, dan gaan ze iets "doen" omdat het hun eer te na is
dat ik vroeger zoveel beleefde en zij nu niets kunnen verzinnen. Vaak echter
eindigt zo'n discussie met van mij een ongeduldig: "Jullie zoeken het maar uit", of:
"Dan toch maar naar het zwembad."

Margriet Vansluis

..

AMEIDE / TIENHOVEN - De onlangs in
Ameide en Tienhoven· gehouden kollekte ten
bate van het Astma Fonds heeft f 1.740,- op
gebracht.

AIle goede gevers hiervoor hartelijk dank.
Ook wi! ik, mede namens het Astma Fonds, aIle
koIlektanten nogmaals dank zeggen voor hun
spontane medewerking.

Mevr. J. Bakker,
Ameide.

Balletles
AMEIDE - Op dinsdag 10 juni a.s. geven de 3
balletgroepen uit Ameide een open balletles.

Heeft u belangstelling of interesse dan nodigen
wij u van harte uit deze les bij te wonen.
De les begint om 20.00 uur en zal tot ±21.30 uur
duren en zal plaats vinden in de nieuwe zaal
van Het Spant te Ameide.

Tot ziens aldaar,
Meriam Voorn.

KERASTASE·DEPOSITAIRES

09.00 • 18.00
09.00·21.00
08.00· 13.00

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN

Voor
ALSEHELE
vonVERZORSINS

P EDI CUR E
MEVR. WllSCHUT

Hazelaarlaan 5
Ameide 1/
Tel. 01836 - 1595 I'

Wegens vakantle ge
sloten van 3 - 21 lull
1980.

Elke woensdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

.... --..1'<

Openingstijden
dinsdag tim
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

NU 6,50

Het nieuwe fietsspel.
Leuk voor Op vakantie.
Voor 2 tot 6 personen.

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

Slap op

•

WIJNHANDEL

,:t jfortuin"

SLIJTERIJ

VOOR VADERDAG LEUKE
GESCHENK VERPAKKINGEN

Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Amelda

Jonge Hooghoudt 14,95
Vieux Hoppe 14,95
Bessen de Ketel 12,95
Advokaat de Ketel 5,50
Citroen brandewijn Henkes 11,95
Likeur Paradisi met Glas 13,95
Whisky Langs 15,30
Martini (Rood-Wit-Rose-Dry) 5,95
Cognac Latour 18.75
Patmealey's cream 12,95
Jagermeister 16,50
WIJNEN:
Rose de France 3 voor 10.00
Chat. de La Selette 6 voor 25,00
Forster Liesel 3 voor 11,50
Blanc de Blanc de Loire 4,95
cStes du Rhone 5,90
Chat. Ragoun A.C. Bordeaux

7,501978 M.D.C.



Alternatieve vakanties via
Stichting Vrije Rekreatie

De enorme prijsstijging voor auto- en vlieg
reizen doet duizenden Nederlanders dit jaar
besluiten hun vakantie in eigen land door te
brengen.
De grote vraag is echter: "Waar kan men
terecht ?"
Hotels en pensions zijn volgeboekt, campings
zijn overvol en peperduur.

OVERDUIDELIJK BLIJKT HET
SCHREEUWEND TEKORT AAN

REKREATIERUIMTE

De Stichting Vrije Rekreatie kan daarvan
meepraten.
Reeds tien jaar beijvert deze zich voor een
oplossing van de rekreatienood. In de loop van
de tien jaren heeft het werk van de SVR ertoe
geleid, dat in het gehele land de zogenaamde
mini-campings zijn ontstaan.
Campings rond boerderij of tuinderij, die 
hoewel eenvoudig (of juist daardoor) - bijzon
der in trek blijken te zijn bij de Nederlandse
vakantieganger.
Het kontakt tussen burger en boer, tussen stad
en platteland, is voor velen een veel aantrekke
lijker vakantiedoel dan een verblijf op de
drukke, overvolle officiele campings.

S.V.R. wordt overspoeld met aanvragen.
Hoe groot de vraag naar een dergelij k vakantie
oord is ervaart de S.V.R. dagelijks. De telefoon
staat niet stH en de vrijwilligers, die het S.V.R.
kantoor bemannen, maken overuren om al die

rustzoekende vakantiegangers te helpen en,
hoewel het steeds moeilijker wordt, velen
vinden via de S.V.R. hun vakantie-adres.

'-

Betaalbare kampeerplaatsen gezocht.
Hoewel, na de oproep van de S.V.R. aan boeren
en tuiriders om voor de Paasvakantie kampeer
ruimte beschikbaar te stellen, zich tientallen
nieuwe deelnemers aanmeldden, er blijft nog
steeds een groot tekort aan betaalbare, rustige
kampeerplaatsen bestaan.
In de Randstad is de nood het hoogst en zelfs de
S.V.R., die toch niet gauw voor een gaatje
gevangen zit, zegt het ook niet te weten, als hier
niet snel een oplossing voor wordt gevonden.

Oproep aan boeren en tuinders.
De Stichting Vrije Rekreatie (~antoor Broek
seweg 77, 4231 VD Meerkerk eFl telefonisch te
bereiken onder nummer 01837 - 1516) doet
nogmaals een beroep op boeren, tuinders en
bezitters van boomgaarden of bospercelen om
gedeelten van hun grond beschikbaar te stellen
voor de echte kampeerder, die geen luxe
verlangt of grote kantines, maar tevreden is
met een betaalbare plaats voor tent of caravan.

Alternatief
Zij, die nog niet eerder hebben kennis gemaakt
met deze vorm van vakantiebesteding, zijn van
harte welkom op de mini.:campings van de
S.V.R. om eens een kijkje te komen nemen om
te zien hoe dat allemaal gaat, dat kamperen op
de boerderij, dat kontakt tussen mens en dier.
Een andere alternatieve vakantie is de "fiets
vakantie". Herondek uw eigen land. En doe dat
dan eens op een milieu-bewuste manier: op de
fiets.
De Stichting Vrije Rekreatie geeft ook hierover
graag nadere inlichtingen en wilt u zelfs
behulpzaam zijn bij het uitstippelen van uw
fietsroute.
Nederlandse vakantieganger, hoe dan ook, op
de fiets of met de auto:
GA DE BOER OP !

Nieuwe kinderwagen 125,·
Kinderledikantje 85,·

Baxen. Kinderstaelen 59,·
Verkleiners, zakKen enz.

Oak in meubelen nag vele
speciale aanbiedingen.

J. HAMERLING
Dorpsstraat 73-81

LEXMOND.
Tel. 03474-1275, b.g.g. 1375.

N I EUW

KlEUTERBIJBEl

VAKANTIEREGELING
gezamenlijke slagers van Ameide

Siagerij J. Jongkind, Molenstraat
is wegens vakantie gesloten van
30 JUNI TIM 12 JULI a.s.
vanaf 14 juli weer tot uw dienst.

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

Zojuist verschenen van de bekende auteur
Evert Kuyt en gemustreerd door de niet minder
bekende Reint de Jonge.

Prijs tot 1 september
1980: 37.90

Daarna 44.90

Siagerij J. v.d. Hek, Fransestraat
is wegens vakantie gesloten van
7 JULI TIM 26 JULI a.s.
vanaf 28 juli weer tot uw dienst.

Siagerij Simon Muilwijk, Dam
is wegens vakantie gesloten van
28 JULI TIM 16 AUGUSTUS a.s.
vanaf 18 augustus weer tot uw dienst.

WIJ WENSEN OaK U EEN FIJNE

VAKANTIE ,
•

,
•

Doe meer als anders en zet eens

extra "LUISTER" hij

met VADERDAG

Vraag vrijblijvende inlichtingen over Stereo- en
Hi-Fi - apparatuur. • J. W. VAN PUTTENSTRAAT 73

TELEFOON 01836-1232, b.g.g. 1614



Gemeente MEERKERK
Geboren: 12 april 1980:

Reijnoud Arie, zv H. Skledar en T. Treuren,
wonende te Meerkerk, Blommendaal 35.
21 april 1980:
Marieke, dv A. van der Padt en S. Maat,
wonende te Meerkerk, Kerkstraat 12.
22 april 1980:
Kim, dv J. Schalkwijk en M.L. van Arkel,
wonende te Meerkerk, Blommendaal 7.
28 april 1980:
Te Gorinchem. Ferry, zv J.C. Heikoop en F.E.
Groenenberg, wonende te Meerkerk, Het Bos
28.
29 april 1980:
Te Gorinchem. Abe Wobbe, zv A.W. van

29 april 1980:
de Jong, Matthijs, oud 33 jaar, wonende te
Meerkerk en Brinkman, Edith Francisca, oud
31 jaar, wonende te Meerkerk.

11 april 1980:
te Woudrichem. Schmaal, Evert, oud 26 jaar,
wonende te Meerkerk en van der Wiel,
J enneke, oud 22 jaar, wonende te Woudrichem.

Overleden:

13 april 1980:
van der Ploeg, Cornelia ev Uittenbogaard, oud
69 jaar, wonende te Meerkerk, Rijskade 8.

27 april 1980:
Vuurens, Hendrik, oud 72 jaar, wonende te
Meerkerk, Vijverhof 16.

"DE OVERWAARD"

Zoekt voor spoedige indiensttreding

PART TIME
GEZINSVERZORGSTERS

Diakonale Stichting voor
maatschappelijke dienstver

lening

Voor de regio's:
Hardinxveld-Giessendam/Giessenburg,

Ameide/Meerkerk/Arkel,
Herwijnen/Vuren.

Ook als u enkele jaren geleden uw diploma
gezinsverzorgster heeft behaald, kunt u nu
solliciteren.

U kunt telefonisch of schriftelijk kontakt
opnemen met mevrouw N. Blees.
Stichting "de Overwaard", Haarstraat 29,
Postbus 199, 4200 AD Gorinchem, tel. 01830
30133.

Wie heeft (per abuis) een
bruine Gazelle jongensfiets
meegenomen of deze gevon
den?
Hij stond zaterdagmiddag j.1.
langs de Lekdijk tussen
Ameide en Tienhoven.
Graag terugbezorgen bij:
J.M. Verhey, Broekseweg 95,
Ameide.

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

TE KOOP
Bureau (in goede staat) met
kastje en zijplankjes, bureau
blad 60 x 125 em.
Lekdijk 32

Wegwijzertje

Te Koop:
Stalen balken aile maten en
lengten, nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - eeealu,
buizen, hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonisehe afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk.
tel. 01837-1264.

TE KOOP
1 pick-up met boxen. Tegen elk
aannemelijk bod.
Lekdijk 32

dUSTUS
IIISVDer,

atheeft een katmet
, Justus aasvoer
I~~....:..-",t~-.~~ ~,~ake~

Alles! Hij gaatzitten bij een visser die
Justus aasvoer gebruikt.
Hij weet 't: die vangt.

Justus aasvoer. daar vliegt vis op at
(sorry .. ook de poes!)

Voor vader

Tel. 01836-1404AmeideDam 11

J.F. Th. SLOM

Quartz horloges vanaf f 30,-, dasspel
den, manchetknopen, zonnebrillen in
aile prijzen.
Horlogebanden.
Aanstekers. (Ronson)
Diverse soorten heerlijke after shave
enz., enz.
Te veeI om op te noemen.

Te koop:
2 boilers t.e.a.b.
Inl. G. Streefkerk
Tel. 01836-1369

TE KOOP: heehthouten 2-pers.
kano Lz.g.st. Prijs f 170,-.
Broekseweg 93, Ameide. Tel.
01836 - 1984.

Frans eiken bielzen
3 reehte kanten, afm.: 12 x 18 x
260 em.
"DE VAKMAN" heeft ze.
Zouwendijk 26, Meerkerk, tel.
01837-1405.

Merbau buitendeuren 83 x
2.01 5. Borstwering 84 en 89 em.
Nergens te koop voor f 185,-.
WeI bij "DE VAKMAN", Meer-

TE KOOP
Vrieskist met apart invriesvak.
350 liter f 200,-.
G.J. v.d. Vlies, tel. 01837 -1424.

Wij hebben nog veel
meer Op hengelsport
gebied, ook maden en

wormen.



veiligheid. Daarom geeft GARDENA op elke
accuschaar 1 jaar garantie en op de cellen ,
zelfs 5 jaar.Bruto f 165,

NU f 148,50

HP 1132 Philishave
go-Super 12. Met in
klapbare tondeuse.

HP 1213 Snoerloze
Phillshave met !Wee
verende go-Super 12
scheerhoofden.

Bruto f 65,-
NU f 58,50

HP 1207 Snoerloze
Philishave. Met !Wee
verende gO-Super 12
scheerhoofden.

Bruto f 79,
NU f 71,-

TUINGEREEDSCHAP

MOTORMAAIERS

ELECTROMAAIERS

vanaf f 184,·
KANTENKNIPPERS

TUINSLANG

TUINSPROEIERS

GARDENA HULPSTUKKEN

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

"OPEN VENSTERS" te Ameide viert

1e LUSTRUM
met groots concert in de tuin

1975 - 1980

Chr. School. Er zijn volksspelen - volksdan
sen enz. enz.

Wij hopen, dat velen acte de presence zullen
geven. U zult er ileker geen spijt van hebben
gezien het goede programma.

Dinsdag 10 juni wordt 's avonds 19.45 uur
in de tuin van "Open Vensters" een groots
concert aangeboden. Dit ter gelegenheid van
het 5-jarig bestaan van het in ooze regio be
kende Verzorgingstehuis.

Ret lijM ons een goede gedachte van direktie
en bestuur om dit niet ongemerk,t vOOll'bij te
laten gaan en al8 het ware de regio er bij
te betrekken.

Medewerkirug wordt verleend door:
Geref. kerklmor "JUBILATE DEO" utt
Krimpen aan den IJssel;
Herv. kell.'kkoor "SLIEDRECHT" uit
Sliedrec'ht;
Ohr. meisjeskoor "SLIEDRECHT" ui,t
Sliedrecht;
de mU2liekkapel van het
"LEGER DES HElLS" uit Dordrech.t;
Dhr. Gert van der Schoor aan het orgel;
alg,ehele leiding: Henny Korevaar.

's Middags is er om 13.45 uur een feestpro
gramma voor "elck wat wills" met o.a. optte
den van de zanggroep "SJALOOM" uit Groot
Ammers en optreden van kinderen van de

Prot. Interkerkelijke Stichting Bejaardenzorg
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Alblasserwaard-Oost, Ameide
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Direktie "Open Vensters", Pro Marijkeweg 34,
4233 HM Ameide.



ZOEKT U EEN GESCHENK
!

VOOR'VADER

Zoek dan eens bii

B. Lakerveld

Vaderdag begil1t bij:

"DE VAKMAN"

Zouwendijk 5
Meerkerk

Grote sortering

Tel. 01837 - 1466
Een klein deel van onze aanbiedingen zou deze
pagina beslaan.
O.a. de Roly-kit, rolt at rolt op en 't rolt er niet uit,
een uniek opbergsysteem.
Ga in ieder geval even kijken bij:

* TABAK, SIGAREN en

SIGARETTEN, ASBAKKEN,

AANSTEKERS en PUPEN "DE VAKMAN" 'tisvlakbij

Kom kijk.en, wij hebben gewoon leuke dingen

voor aile vaders !

ZOUWENDIJK 26 MEERKERK TEL. 01837 - 1405

Voor een korrekte en deskundige
verzorging van uw administratie

ADMINISTRATIEKANTOOR

P•Joh. den HARTOG b.v.
Voorslraal 6 - Ameide - Telefoon 01836 - 1340

Lid Ned. Coli. v. Bel. Consulenten

Priv6: B. J. v.d. POel,Hoofdstraat 72A
2965 AM Nieuwpoort. tel. 01843 - 1370

A. H. F. Lodewikus, Stevenshof 1,
5109 TX 's-Gravenmoer, telefoon 01623 - 15243

DERDE ZONDAG IN JUNI

VADERDAG
Doe vader een plezier
Geet hem een nieuw scheer
apparaat

van f 92,· tim f 165,·

kompleet
•In

erzekere
~IE-EN ADIIIE:SI3\ffAU

E§~Lt!f.:.~"f29 BV
c:=:;:t zaken.

Agentschap:
Nederlandsche MiddenSlands Spaar
bank

E.H. den Hartog, Voorstraat 6, 4233 EA Ameide
Telefoon 01836-1340

B.J. v.d. Poel, Hoofdstraat 72. 2965 AM Nieuwpoort,
Telefoon 01843-1370

P. de With, Ds. Magedansstr. 9 - 4128 CK Lexmond
Telefoon 03474-1667

Hobby-lamp f 37.50
Pechlampen f 21.75
Zaklichten v.a. f 3.95

Natuurlijk hebben wij ook een grote sortering rijwielen om
vader te verrassen.

Verschillende prijsklassen

van f 395,· tim f 735,·

DE KOEKKOEK
TOLSTRAAT 9 MEERKERK



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

Hoevee1 m2Wilt u
maaien met 'n
Concord motormaaier?

Polaroid

r;;..
I '

Polaroid
100

de zaak waar U altijd welkom bent!

Dealer van SHARP Rekenmachines, Kopieer
machines en Boekhoudmachines enz.

Ansichtkaart met 2 vinyl-stickers van Ameide,
opde ene sticker staat het wapen van Ameide
en op de andere het stadhuis.

Om op te sturen of op te plakken op auto, fiets
of bromfiets of om zomaar te bewaren.

IN PRIJS VERLAAGD

bovenstaande prijzen zijn exclusief 18% BTW

De trotse Concord series
(ook rolprikkers en

slangenwagen) vindt u
bij uw vakhandelaar:

Bazeldijk 19 4231 ZB Meerkerk
Telefoon 01837 - 1810

De pocketrekenmachines van SHARP even
eens in prijs verlaagd!!

verkrijg,baar vanaf f 30,- inclusief BTW

c. 'I LAM

Er zijn speciale Concord motormaaiers voor~
"gewone", extra-grote en reusachtige
gazons. Kijk b.v. eens naar deze Concord 1
Lex maaier: vooral ideaal voor gazons tot
zo'n 300 m2. En voorzien van AI die
geweldige voordelen, die Concord biedt.
Zoals de solide maaikast. het lage
geluidsniveau (57dB). En de sterke
elektro-motor met maar Iietst 3 jaar
garantie! De prijs zal u bijzonder
meevallen.

Let op: er zijn ook Concord
benzine-motormaaiers. met
de beroemde B & S motoren.

CONCORD



Meerkerk

Avento's
knntUoveral
tegenKomen

GROTE "PLUS"
AANBIEDING!

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

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.

Vaderdag-cadeau? Kies dan bij ons uit 10
sterke, robuuste. lichtlopende motormaaiers
van Husqvarna: kwaliteit ... uit Zwedcn!
U krijgt er tijdelijk bovendien een grandioze
verrassing bij:

GRATIS: elektrische graskanten-maaier.
Paps maait zorgeloos langs

bomen, struiken, onder
atrasteringen enz. Tijdelijk

gratis bij aankoop van
bepaalde typen Husqvarna

motormaaiers.
Winkelwaarde: t 139,-.

Wilt u liever contant geld?
Dan krijgt u t 69,50.

Husqvarna
Kwaliteit uit Zweden.

Korn kijken, kiezen, kopen bij uw vakhandelaar:

c. 'I LAM
Bazeldijk19 4231 ZB

Telefoon 01837 - 1810
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Depositaire:
dr. R.A. Eckstein
Kneipp
Pupa-make-up
Parfums

SLECHTS 16.90

SChoonheidsspecialiste

J. Lauret - Bastinck
Lekdijk 42 - Ameide - Tel. 01836-1937

Behandeling op af
spraak.

Pronto - horloges
Horlogebanden
Bier- en borrelglazen op zilveren voet
Manchetknopen
Zonnebrillen
Klokradio's enz.

15juni"VADERDAG"
"

Voor elke vader hebben "(ij een passend
geschenk o.a.

Ais u zeit komt, ziet u nog meer bij:

Dit is een kleine greep uit ons grote
assortiment.

Geplastificeerde burolegger als we
reldkaart, helemaal up to date bijge
werkt.

EN DE KLAP UP DE VUURPIJL:
HEREN QUARTZ HORLOGES, 6 FUNKTIES

vanat f 50,-

HET HUIS MET DE KLOK
G.J. v.d. VLIES

Gore. str. 6 - Tel. 01837 -1424
4231 BH Meerkerk - Giro 624376



Na afloop komplimenteert aannemer Mulck
huyse de burgemeester met het slaan van de
lste paal.

eethoek aan de achterkant van het huis zijn.
Door de ingang links voor en de keuken rechts
achter te plaatsen is het niet mogelijk om vanaf
de straat door het huis te kijken, waardoor het
aquarium effekt van andere types doorzon
woningen vermeden wordt.

In de tuinkamerwoning is deze'privacy bereikt
door de keuken aan de voorkant te plaatsen.
Er is nu een kleiner en hoger raam aan de
voorkant, waardoor de inkijk verminderd
wordt. Direkt achter de keuken is dan de
eethoek, terwijl de zithoek aan de achterkant
(tuinkant) van het huis komt.

De meanderwoning is dus vooral een type dat
zich voornamelijk op de straat richt en
profiteert zo mee van het levendige wat een
straat biedt.
De tuinkamerwoning richt zich vootnamelijk
op de eigen achtertuin en is weinig betrokken
bij het gebeuren op straat.

Van de z.g. te bouwen premiekoopwoning
en zijn er nog enkele te koop waarvan de prijs
ligt rond de f 130.000,-.
Doordat de regering de premies verhoogd heeft
tot max. f 44.000,- is het kopen van deze
woningen nu extra aantrekkelijk.
Inlichtingen over premiekoopwoningen kunt u
krijgen bij Bouwbedrijf K. Mulckhuyse of bij
de ambtenaren van het gemeentehuis.
Als alles volgens planning verloopt, worden de
eerste huizen mei 1981 opgeleverd.

woonkamtr
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MEANDERWONING
MET AANGEBOUWDE BERGING

BEGANE GROND
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Het BOliwbedrijf Mulckhuyse zal een 29 tal
premiekoopwoningen gaan bouwen, waarbij
keuze is uit twee· types n.!.: de Meander
woning en de tuinkamerwoning.
Beide woningen hebben een hal, woonkamer,
keuken en een toilet op de begane grond,
terwijl op de eerste verdieping drie slaap
kamers en een badkamer zijn.
Onder de kap bevindt zich dan een ruime
zolder, waar ook de centrale verwarming
geplaatst is. Deze zolder biedt de mogelijkheid
om hem zelf te verbouwen tot een slaapkamer.

r
I

~
I....

. Het belangrijkste verschil tussen de twee
woningen is gelegen in de indeling van de
plattegrond van de begane grond.
Bij de meanderwoning is de zithoek aan de
voorkant gedacht, terwijl de keuken en de

Eerste paal geslagen
voor Aaksterveld 2

Burgemeester Bakker schijnt het heien een
plezierige bezigheid te vinden.

AMEIDE - Op dinsdag 20 mei j.l. werd de
eerste paal geslagen voor de 2e fase varthet
uitbreidingsplan Aaksterveld te Ameide.
In juni 1979 nodigde de gemeente aile plaatse
Hjke aannemers uit om een plan te maken voor
deze uitbreiding.

Eind september werd het plan van Fa. K.
Mulckhuyse aangenomen. Het plan is ontwor
pen door architectenburo E. Schreurs.
Na onderhandelingen met de diverse over
heidsinstellingen en door een enorme inzet van
burgemeester C. Bakker kon vastgehouden
worden aan de streefdatum om te gaan
bouwen, zodat de toekomstige bewoners van
Aaksterveld 2 op 20 mei de eerste paal de grond
in konden zien gaan. Na afloop werd met elkaar
een drankje in het Raadhuis van Ameide
gedronken.

/

Voor al uw rokersbenodigdheden

naar:

JAN van GELDEREN
J. W. van Puttestraat 10, Ameide.

DE ENlOE SPECIAALZAAK TER PLAATSE

Wegens enorm sukses is de
Rekreatiekaart van de
Alblasserwaard
reeds uitverkocht.

Nog enkele exemplaren hebben wij te
pakken kunnen krijgen, en een nieuwe
bijgewerkte druk staat reeds op stapel.

Koop die kaart en stap op de fiets
en verken uw eigen omgeving. NU 8.25

De vakantietijd breekt weer aan I
•

Veer Buitenlands geld
Reisverzekeringen
Reis- en kredietbrief ANWB

DE RABOBANK Rabobank Meerkerk
Hoornaar

Groot-Ammers
Ameide
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• •wlnnen In vervoer
VW - L van 2,8 - 4,5 ton
MAN - VW van 6 - 9 ton

MAN van 10 - 40 ton

KOOP
BIJ ONZE ADVERTEERDERS !

Automobielbedriil
Fa. W. Zijderveld en Zn.

Zijlkade 4 - Nieuwland
Tel. 01837-1290-1317

PERKGOED:
GERANIUMS
AFRIKANEN
PETUNIA'S
LOBELIA'S enz

boomkwekerijen/hoveniersbedrijf
DE LAAK, LEXMOND
Prive-adres: Ds. Magendansstraat 1

GEEN CASH AND CARRY
WEL DE GOEDKOOPSTE !

SPECIAAl VOOR VADERDAG

Vanzelfsprekend verzorgen wij ook graag uw overige
beplanting.

Geopend: vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag.
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MEUBELEN EN TAPIJTEN

U dingt mee naar een

10% KORTING op aile
TUINMEUBELEN
Deze aanbieding is' geldig tot en met 14 juni a.s.

Ais u deze advertentie bij ons
inlevert voorzien van uw naam en
adres.

Uitslag in de volgende Weg
wijzer.

GRATIS TUINSTOEl

Schoonhoven, Koestraat101, telefoon 01823 - 2450.

Ameide, J.W. van Puttestraat 6 - 8, telefoon 01836 - 1501.

STIGTER

'""''fffNi'''t''''"''f'''"''fflll'f'''t''''"''f'''

Woonplaats: .



R.V.A
Volleybaltournooi

AMEIDE - Op dinsdag 20 mei j.I. werd in het
gemeenschapscentrum Het Spant het 2e
R.V.A. volleybaltournooi gehouden. !
Zoals u weet staat R.V.A. voor Rekreanten
Volleybal Ameide, een klub die in Ameide
volleybal als rekreatie beoefent.

Ditmaal betrof het in beginsel een tournooi
tussen R V.A. en haar sponsors waarvan er
echter een tweetal (bouwbedrijf Streefkerk en
Ass. kantoor den Hartog) waren verhinderd.
Het tournooi werd nu gehouden tussen het
bouwbedrijf Mulkhuyse en autorijschool van
Straten, het bouwbedrijf van Holten en
ambtenaren van het hoogheemraadschap
Groot-Alblasserwaard. Deze laatste 2 als in
vaIlers voor de verhinderde sponsors.

GEMEENTELIJKE
HERINDELING

AMEIDE - Het is weer geruime tijd stH
rondom het front van de gemeentelijke
herindeling. Het Iijkt er op, dat aile gesprek
ken, nota's, hoorzittingen e.d. een storm in een
glas water zijn geweest en dat de soep niet zo
heet wordt gegeten als ze wordt opgediend.

Niets is echter minder waar, want Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland werken achter
de schermen - gestaag door aan een advies dat
zij te zijner tijd aan de Minister zullen
voorleggen. Op zijn beurt zal de Minister een
voorstel indienen bij het Parlement en dit zal
uiteindelijk over het weI en wee in onze regio
beslissen.

Het laatste standpunt van Gedeputeerde
Staten ten aanzien van Ameide en Tienhoven,
is een samenvoeging van Ameide, Tienhoven,
Langerak, Nieuwpoort en Groot-Ammers.

;..Ret is onbegrijpelijk dat thans gekozen is voor
!,een kombinatie waartegen G.S. indertijd zelf

een aantal bezwaren heeft aangevoerd.
Heel duidelijk blijkt hieruit, dat G.S. met deze
gemeenten kennelijk geen raad wist en ze
gemakshalve maar op €len hoop heeft geveegd.
Hierdoor zijn bedoelde gemeenten het slacht
offer en de sluitpost geworden van een
politieke herindelingshobby.
Ook duidelijk is, dat de Gedeputeerden - indien
zij eenmaal zijn gekozen - slecht of helemaal
niet willen of kunnen luisteren naar de wensen
van hun kiezers, want een ieder weet dat de
grootst mogelijke meerderheid tegen elke
herindeling is !

Het bovenstaande is voor het bestuur van de
V.V.D. afd. Ameide en Tienhoven aanleiding
om op 9 september a.s. een openbare gespreks
avond te organiseren, waarbij een ieder - die
enige belangstelling heeft voor het welzijn in
zijn gemeente - van harte welkom is.
Desgevraagd hebben de overige politieke
partijen t.w. de ARP., C.H.D., P.v.d.A en de
S.G.P., reeds hun medewerking toegezegd.
Bovendien staat vast, dat de alom bekende heer
D. Baron, gemeentesecretaris van Noordeloos,
Hoornaar en Hoogblokland, een inleiding zal
houden over de eventuele voor- en nadelen van
gemeentelijke herindeling. Daarna bestaat
voor een ieder de gelegenheid om met een, uit
de politieke partijen gekozen forum, te de-

Na een avond van sportieve en gemotiveerde
strijd eindigden de eerste 3 ploegen gelijk,
echter het doelsaldo bracht daarbij uitkomst,
de voIledige uitslag was:

1. R V.A. II
2. Hoogheemraadschap
3. RV.A. I
4. van Straten
5. Mulkhuyse
6. van Holten

In de pauze werden nog de door de sponsors
beschikbaar gestelde sporttenues en de van
garage de Groot verkregen sporttassen ge
toond, waarvoor RV.A haar hartelijke dank
aan de guIle sponsors middels dit tournooi
kenbaar wilden maken. Dat dit als een
geslaagde poging mag worden gezien, uitte zich
ondermeer in het feit dat na afloop 5 nieuwe
leden konden worden ingeschreven.

batteren teneinde tot een eensluidend stand
punt en/of aktieprogram te komen.

In onze volgende Wegwijzer zal de initia
tiefnemer van deze aktie - de heer A. Kruyt 
lid van de gemeenteraad te Tienhoven - zijn
mening naar voren brengen.

Red.

Verslag
kinderkledingbeurs

AMEIDE - Op vrijdag 9 mei j.I. hield de
Peuterspeelzaal "Ot en Sien" een kleding
beurs in het Groene Kruisgebouw.
In aanmerking genomen dat een dergelijke
beurs tijd nodig heeft om ingeburgerd te raken,
was de belangstelling bevredigend.

Het ligt in de bedoeling om elk voorjaar een
beurs te houden. Het hele jaar door willen wij
hiervoor kleding inzamelen. Ais u zomer- of
winterkleding over heeft kunt u dit 's ochtends
afgeven op de peuterspeelzaal, die gevestigd is
in de voormalige Chr. Lagere School aan de
J.W. van Puttestraat, of bij €len van de leidsters
thuis.
Wij danken al diegenen die kleding voor onze
beurs hebben afgestaan. Wij hopen dat wij ook
in de toekomst op u kunnen rekenen.

Bestuur en leiding van de
Peuterspeelzaal "Ot en Sien".

TE KOOP INAMEIDE
Royale luxe bungalow met blijvend vrij uitzicht.
Grondoppervlakte: 550 m2 . Aan vaarwater. Bouwjaar
1976. Volledig ge"isoleerd.

Indeling: woonkamer + open keuken ca. 60 m2,

open haard en exclusieve eiken houten
keuken. 3 royale slaapkamers, luxe
badkamer + 2e toilet, grote berging.

Het geheel uitgevoerd in schoon metselwerk, parket
vloeren en betimmeringen.
Oplevering in overleg. Prijs nog overeen te komen.
Telefoon 01836 - 1339.

Groot sukses voor S.V.M.
afdeling gymnastiek

MEERKERK - Zaterdag 10 mei yond tijdens
een gezellige bijeenkomst in het dorpshuis te
Hoornaar de prijsuitreiking plaats .van de
onderlinge kompetitie tussen enkele gym
nastiekverenigingen uit de omtrek. Aan deze
kompetitie werd deelgenomen door Omos
Arkel, W.H.V. Asperen, Apollo-Hoornaar,
Voorwaarts-Leerdam, S.V.M. Meerkerk en
Odi-Vuren.

Deze kompetitie draait al verscheidene jaren
en wordt bij toerbeurt door een van de
deelnemende verenigingen georganiseerd, dit
jaar was het Hoornaar, onder voorzitter
schap van de heer F. Mollema. Voordat?eze
overging tot het bekend maken van de prijzen,
werd onder de voortreffelijke leiding van de
heer Schout enkele volksdansen ingestudeerd,
hetgeen bij de jongelui goed in de smaak vie!.

Voorzitter Mollema, die wegens ziekte weinig
van de wedstrijden gezien heeft, vertelde dat
hij van "horen zeggen had" dat het weer
bijzonder leuk geweest is, dat er sportief
gestreden is en de onderlinge kontakten weer
verstevigd zijn. Hij benadrukte dat deze
wedstrijden speciaal bedoeld zijn voor die
jongelui die nog niet aan het hoge nivo van
de kringkompetitie toe zijn en toch graag hun
krachten willen meten met anderen en
daarmee wedstrijdervadng opdoen, waarom
deze kompetitie dan pok als volkomen geslaagd
genoemd kan worden.

De prijsuitreiking werd een komplete S.V.M.
aangelegenheid, de meisjesgroep van 9 - 12
jarigen won aIle wedstrijden en kwam daar
mee niet aIleen in het bezit van een mooie
beker maar bovendien in het definitieve bezit
van de wisselbeker die ze voor de derde
achtereenvolgende keer wisten te bemach
tigen. De jongensgroep van S.V.M. eveneens
onder leiding van de heer Piet Versluis werd
ook eerste en kreeg dus ook de wisselbeker die
vorig jaar in bezit was van Omos Arkel. Ook de
meisjes van 12 jaar en ouder, onder de
eminente leiding van mevrouw Elly den
Besten, kwam als eerste uit de bus. Het enthou
siasme kende geen grenzen toen bij de
bekendmaking voor het persoonlijk klasse
m'ent Ageeth Doorn (uit deze groep) als hoogste
genoteerd stond. Ook bij de jongens waren
vande 5 hoogst geklasseerden 3 S.V.M.ers
waarvan Huib den Braven als eerste de
persoonlijke prijs ontving. Mieke v.d. Leun,
een veelbelovend jong talent liet bij de meisjes
van 9 - 12 jaar haar leeftijdsgenoten met een
flink puntenverschil achter zich. Deze uitslag is
voor de leiding en de jongelui van S.V.M. een
fijne stimulans om op dezelfde weg voort te
gaan.

Tot slot kregen aIle deelnemers een herinner
ingsvaantje in de kleuren van de organise
rende vereniging.
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Een unieke zomeraktie van de Winkeliersvereniging
Ameide. Een aktie waarbij maar liefst ruim 8000 liter

benzine voor u beschikbaar staat.
Kopen in Ameide ?
JA, NU ZEKER ! !

LEES VERDER

HOE WERKT DE AKTIE ?

Bij aankoop van iedere f 5,
ontvangt u een benzinebon.
15 van deze bonnen geven
recht op een liter benzine.
De bonnen plakt u op een
speciale kaart, welke bij de
winkeliers gratis verkrijg
baar is.Op iedere kaart kunt
u 30 bonnen plakken.
Bovendien dingt u mee naar
5 extra prijzen wanneer u de
volle kaart voorziet van uw
naam en adres.

WAT LEVERT DE AKTIE OP?

Ruim 8000 liter benzine. 15
bonnen leveren een liter
benzine op. Een volle kaart
2 liter benzine. Bovendien
zijn er 5 extra prijzen van
f 50,-, te besteden voor
benzine. Deze extra prijzen
worden na afloop van de
aktie getrokken en in de
eerstvolgende Wegwijzer
gepubliceerd.

HOE LANG DUURT
DElE AKTIE

De aktie loopt
van 9 tim 21
juni dus twee
volle weken.
Volle ben-
zinekaarten
kunnen tot
uiterlijk 30

juni worden
ingeleverd bij
aile benzine

pompen in
Ameide.

Een
absolute

lOMER
STUNT

van de
Winkeliers
vereniging

Ameide.

Zeer mooie STRETCH-PANTALONS nu 10 GULDEN KOHllNG

Grote kollektie ZOMERJACKS, VADERDAGPRIJZEN 69,· en 79,·

STREEFKERK MET VANDAAG DE MODE VOOR MORGEN

Telefoon 01836 - 1212Ameide

Aparte kollektie . .

LlCHTGEWICHT ZOMERPANTALONS nu 10 GULDEN KOHllNG
MERK-OVERHEMDENmet KORTE MOUW 15 GULDEN VOOHDEEL

Fransestraat 7

VADERDAGTIPS !



Brederodes sportiefste, maar .

3 - 4 (7-2)
3 - 4 (4-6)
3 - 3 (4-6)
3 - 1 (4-6)

3 - 6 p.
3 - 3 p.
3 - 2 p.
3 - 1 p.

216 punten
213 punten
211 punten
178 punten
160 punten
151 punten
151 punten
146 punten

1 - 0

3 - 1

2-2
(GA w.n.s.)

6-0

SPONSORS:
Meelfabriek A. Kruyt b.v.
Aannemingsbedrijf Woudenberg b.v.
N. Pek en Zn.
Garage Eim de Groot b.v.
Assurantie- en Adviesburo den Hartog b.v.
Electro Technisch Buro J. Verhoeven
Assurantiekantoor de Kruyk b.v.
C. Westerhoud & Zn., Im- en Export,
Hei en Boeicop
Timmerfabriek van Es b.v.
Caravanbouw van der Hagen
Garage van Tuyl
Evenementenverzorging W. Bovenkerk.
Crezee Ameide b.v.
Restaurant "Het Brughuis"
Van Loon, voor de betere kaassoorten
elke vrijdag te Ameide en Lexmond.

STANDEN:
Poule A
HSSC
Brederodes
Arkel
Lekvogels
Poule B
Meerkerk
Stedoco
Groot Ammers
Ameide

FINALE-UITSLAGEN:
Ie en 2e plaats:
Meerkerk - HSSC
3e en 4e plaats:
Brederodes - Stedoco
5e en 6e plaats:
Groot-Ammers - Arkel

7e en 8e plaats:
Ameide - Lekvogels

EINDSTAND:
1. Meerkerk
2. HSSC
3. Brederodes
4. Stedoco
5. Groot-Ammers
6. Arkel ..
7. Ameide
8. Lekvogels

SPORTIVITEITSPRIJS:
1. Brederodes
2. HSSC '61
3. Stedoco
4. Arkel
5. Meerkerk
6. Ameide
6. Lekvogels
7. Groot-Ammers

5-2
1 - 1
1 .. 1
3-2
0-2
2-4

0-1
2-1
1 - 3
2- 1
4-0
2-2

door JAN DE LEEUW

Poule B
Meerkerk - Groot-Ammers
Stedoco - Ameide
Ameide - Meerkerk
Stedoco - Groot-Ammers
Meerkerk - Stedoco
Ameide - Groot-Ammers

Wegwijzerbokaal

door strafschoppen. de beslissing moesten
brengen. De drie van Groot-Ammers, Jan
Mourik, Peter den Hartog en Leo Boele, mikten
in het verlengstuk beter dan de drie van Arkel.
Slagvaardig was Ameide tegen Lekvogels, dat
haar gezicht nog enigszins wist te redden na het
teleurstellende optreden in haar poule. Het
team van trainer Henk van der Heiden scoorde
zes keer, waarvan Gerrit Molenaar het
leeuwendeel voor zijn rekening nam.

Verrassend
Na twee randen in de poulewedstrijden leek
het er op dat de strijd om de "Wegwijzerbo
kaal" regelrecht op een verrassing zou uit
lopen. In poule A sloeg HSSC genadeloos toe
tegen Lekvogels en Brederodes. Ook Arkel
moest voor HSSC buigen, waardoor twee
KNVB teams moesten afhaken ten koste van de
Heicoppers. In de andere poule zette Stedoco
eerst Ameide voor schut en daarna Groot
Ammers. Een gelijkspel tegen Meerkerk zou
genoeg zijn voor een finaleplaats. Het bleek
voor de equipe uit Hoornaar iets te hoog
gegrepen en daardoor kon Meerkerk de finale
binnen stappen, middels een ruime 4 - 0 zege.

Na afloop werd de "Bokaal" door wethouder
P. 't Lam van Meerkerk aan aanvoerder Piet
Vink uitgereikt. AIle overige prijzen werden
ter hand gesteld door organisator Crezee.

Zo yond ook de sportiviteitsprijs zijn weg. De
ploeg die daar aanspraak op maakte was het
Viaanse Brederodes. De beoordeling daarvan
lag bij de scheidrechters. Bij de vele dank
woorden die uitgesproken werden door wet
houder 't Lam, voorzitter Jan Versluis en
organisator Ben Crezee werden ook de scheids
rechters niet vergeten.
Naast een bloemetje kregen zij ook een
presentje aangeboden. In een besloten kring
dankte Crezee de tournooi organisatoren Jan
Versluis, Jaap Scherpenzeel en Sieb DOorn en
liet dit gepaard gaan met een bloemenhulde.

Vervolg augustus 1981
Het tournooi dat beslist aan haar verwachting
en heeft voldaan, krijgt onherroepelijk zijn
vervolg. Maar, dan niet meer na het seizoen.
Ben Crezee: "Het is mij duidelijk geworden dat
veel spelers voetbalmoe zijn. Aan het begin van
een nieuw seizoen is iedereen weer balbelust,
dus dat is een veel betere tijd om meer
strijdlust te eisen. Want datmagiktoch weI. Bij
verschillende bedrijven en middenstanders
heb ik ruim f 3500,-los weten te krijgen om het
tournooi aantrekkelijk te maken voor de klubs.
Daarom kan ik het niet verkopen dat er dan
gelanterfant wordt".
Crezee heeft volkomen gelijk, want ieder
deelnemend team was voor de aanvang al
verzekerd van een waardebon van f 250,-.
am die reden zijn VVAC en Noordeloos, die
vorig jaar ongeinteresseerd deelnamen van de
Hjst geschrapt, Brederodes en Groot-Ammers
zijn daarvoor in de plaats gekomen.

UITSLAGEN:
Poule A
HSSC - Lekvogels
Arkel - Brederodes
Lekvogels - Arkel
HSSC - Brederodes
Arkel- HSSC
Lekvogels - Brederodes

wint

MEERKERK - Het 3e tournooi om de "Wegwijzerbokaal" is gewonnen door Meerkerk. In de
finale wisten de elf van trainer Joop de Vries HSSe '61 met 1- 0 te kloppen. De "bokaal" wordt,
nadat Meerkerk deze in 1978 en Stedoco in 1979 wist te veroveren, weer voor een jaar het
pronkstuk in de prijzenkast op het sportpark 't Hoog. Zo kwam zaterdag 31 mei dan eindelijk een
einde aan het tournooi dat dinsdag 6 mel startte. In die tussentijd zijn aile teams vier keer in de
arena geweest om te strijden voor de aantrekkelijke prijzenpot voor hun vereniging.

AIle spelers slaakten na afloop van. hun
wedstrijden, een zucht van verlichting. Na een
lanp;e slopende kompetitie en met dit ver
lengstuk blijkt voor velen te zwaar te zijn.
Organisator Ben Crezee is dat ook niet ontgaan.
De Ameidenaar moest erkennen dat de
strijdlust zo hier en daar nogal eens ontbrak.
"En dat is nu juist niet de bedoeling van zo'n
tournooi", zegt Crezee. "Er is veel moeite
gedaan om een fUnk prijzenbedrag bij elkaar te
garen bij de sponsors. Als tegenprestatie
moeten de spelers inzet tonen".

De inzet ontbrak gelukkig niet tijdens de
finale-dag. AIle teams waren nu wei bereid te
strijden voor de winst en "ereplaats". Vooral de
finale - die door veel toeschouwers, ondanks
het gure weer, werd bijgewoond - was een
aantrekkelijke pot voetbal.Het waren met na
me de elf uit Hei en Boeicop die zich onder
scheiden. Meerkerk dat vorig jaar 3e klas
KNVB speelde en HSSC, Ie klas afdeling,
zorgden voor vele aantrekkelijke momenten.
Daarom een kompliment voor HSSC dat zich
een waardige "cupfighter" toonde.
De kombinaties van Meerkerk waren wat
verzorgder, maar door de goede inzet van de
oranjehemden was er in het veld weinig
krachtsverschil. Het eerste deelleverde weinig
spektakel op. In de 20e minuut kwam er wat
leven in de strijd toen eerst Dik Kooiman voor
Meerkerk voor opendoel miste en Cor Steysen
dreigde voor Henk Burggraaf. Na ruim een half
uur was het onverwachts raak.

Wethouder P. 't Lam overhandigt de aanvoer
der van S. V. M. de begeerde Trofee.

Meerkerk

Een afgeslagen aanval in de HSSC defensie
werd opgevangen door Dik Kooiman, die
zonder te aarzelen ineens onhoudbaar in
kogelde, voor keeper Anton den Braven, 1 - O.
De tweede helft was veel spektakulairder dan
het eerste deel. HSSC wist dat het de aanval
moest zoeken om te pogen de bakens te
verzetten. De aanvalsgolven op het doel van
Henk Burggraaf werden talrijker en moest
vele malen handelend optreden in samen
werking met zijn medeverdedigers.
Vooral het spel van Leo de Leeuwen hetstugge
doorzetten van Jaap den Hartog bezorgden de
Meerkerkers veel werk. Leo de Leeuw, Cor
Steyssen en Jaap den Hartog verschenen allen
vrij voor doel maar het juiste schot ontbrak.
Aan de andere zijde kreeg Dik Kooiman nog
een opgelegdekans om de zege veiligte stellen,
maar dat zou gezien het beeld van de wedstrijd
te geflatteerd geweest zijn.

Niet aileen de finale trok de nodige aandacht.
Ook de overige plaatsingswedstrijden waren
het aanzien ten volle waard. Zo wist Brede
rodes het totaal uitgebluste Stedoco, dat in de
poulewedstrijden zo verrassend voor de dag
kwam, met 3 - 1 te verslaan, waardoor zij de
derde plaats pakte;
Groot-Ammers - Arkel eindigde gelijk, waar-
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Stretchbroek - Tuinbroek etc.

Pilotbroek - Timmermansbroek - Twillbroek - Pilotoveralls

Spijkerjacks - Trim-Jogging schoenen - Overhemden - Zomerjacks
ETC., ETC., ETC., ETC.
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Gorinchemsestraat 35
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5e A.V.V.A. Sportweek
Ameide/Tienhoven

AMEIDE - Op zaterdag 21 juni gaat de 5e
Sportweek Ameide/Tienhoven, georganiseerd
door de Algemene Volleybal Vereniging
Ameide, weer van start.

De dames vanaf 15 jaar en de heren vanaf 17
jaar kunnen dan weer uitmaken wie Sport
vrouw of Sportman 1980 wordt.
Evenals vorig jaar zijn hiervoor een aantal
sportieve en interessante wedstrijden bedacht,
waarin aIle vaardigheden van de deelnemers
gestest worden.
Snelheid, kracht, behendigheid en uithou
dingsvermogen zullen op evenwichtige wijze
op de proef gesteld worden in spelen zoals
hoogspringen, hardlopen, kogelstoten, ver
springen en bokspringen.
Zo zal ook de beruchte stratenloop niet
ontbreken terwijl voor de openingsdag, zater
dag 21 juni, een hindernisbaan op het
programma staat.
Naast dit gebeuren gaat voor de heren
en eventueel dames (bij voldoende belang
stelling) van 35 jaar en ouder en voor de
jongens van 9 jaar tim 16jaarweerde "Tour de
l' Ameide" van start.
Er zal gestart worden in de volgende cate
gorien:

A Jongens 9 - 12 jaar
B Jongens 13 - 16 jaar
C Senioren vanaf 35 jaar

Opgeven voor Sportman/vrouw 1980 en de
"Tour de l' Ameide" kan bij W. v.d. Grijn,
Aaksterveld 28.
Een aanmeldingsformulier krijgt u hiervoor
nog in de bus.
Welke wedstrijden precies en welke routes,
plus de juiste aanvangstijden staan vermeld in
het programmaboekje dat vrijdagavond 6 juni
huis aan huis te koop wordt aangeboden.

. De opbrengst van dit boekje samen met een
r"loterij moeten bijdragen in de bestrijding van

de onkosten die A.V.V.A. voor dit evenement
moet maken.
am het dus mogelijk te maken datditjaarlijkse
evenement voor de gehele bevolking kan
blijven voortbestaan, bevelen wij zowel het
boekje als de loterij van harte bij u aan.

Evenals vorig jaar zal op de openingszaterdag
weer de touwtrekwedstrijd voor bedrijven uit
Ameide en Tienhoven gehouden worden met
als inzet een fraaie wisselbeker.

De teams bestaan uit 4 tot 6 man waarvanper
wedstrijd 4 man aan het touw komen.
De meeste teams van vorig jaar hebben zich
reeds aangemeld. Met spanning wachten wij af
welke bedrijven zich nog meer in deze
sportieve strijd zullen mengen.
Aanmelding bij A. Mudde, Broekseweg 51,
tel. 2089.

De Sportweek wordt afgesloten met een
feestavond op vrijdag 28 juni in Het Spant,
waarbij dan de prijswinnaars bekend gemaakt
zullen worden.

Keurslagerij van Dijk
opende nieuwe slagerij

MEERKERK - 7 Mei was het dan zover. De
bekende slager van Dijk Sr. met zoon Cees
stonden met blijde gezichten te wachten op
hun gasten voor de officHHe opening van hun
prachtige, nieuwe slagerij.

Het was dan ook met bijzonder veel genoegen
dat burgemeester den Breejen een levensgrote
worst - welke de winkeldeur barricadeerde 
doorsneed en zodoende de weg tot de winkel
vrijmaakte.

De beide vleesspecialisten.

Een hypermoderne winkel betrad men hierna.
Een overzichtelijke winkel met een keur van
heerlijke vleeswaren in gekoelde vitrines.
Een vlotte toespraak van een trotse burge-

Voor deze avond is de bekende OSKAR WHITE
BAND gekontrakteerd, die borg staat voor een
uitstekende muzikale begeleiding van de
avond.
Deelnemers aan de wedstrijden hebben daar
bij natuurlijk gratis toegang.

Tot slot nogdit: geeft u allen op, want, ook al kan
er maar een winnen, aan het deelnemen wordt
toch het meeste plezier beleefd.

meester (weer een beter aanzien van de
middenstand) waarbij veel lof voor de onder
nemers van Dijk - de maidenspeech van de
nieuwe voorzitter van de O.V.M. - de heer
Schep en een dankwoord van slager van Dijk
Sr.
Dit alles was een geslaagd begin voor de Open
Huis-dag welke hierna volgde.
De zin op de uitnodigingskaart: "ons bedrijf is

De burgemeester wet nog even het meso

geheel verbouwd en aangepast aan de eisen van
de hedendaagse konsument", willen wij graag
bevestigen - want hierin is men geheel
geslaagd.
Veel sukses !

Notarisbenoeming
te Meerkerk

MEERKERK - Bij Koninklijk Besluit van 13
mei 1980 is met ingang van 1 oktober tot notaris
te Meerkerk benoemd Mr. H. van Dijk te
Apeldoorn.

Voor vader

een prachtig geschenk.

Een oersterk en water dieht
Belinda horloge

JUWELIER • HORLOGER

HARRY MULDER
Voorstraat 21 • Telefoon 01842·1650

GROOT-AMMERS



VOLWASSENEN
ONDERWIJS

TE SCHOONHOVEN
Uitg. v.d. Chr. Avondscholengemeenschap Rotterdam e.o.

. Rector Abr. Vos, Korenbloem 31, Barendrecht. Tel. 01806 - 4975

* Studie in 6 of minder vakken
* Les op maandag, woensdag en vrijdag van 8.45 tot

11.45 uur
* Opengesteld voor iedere volwassene
* Aanvang nieuwe kursus 1 september 1980

INLICHTINGEN EN AANMELDING
V66r 1 juli of na 20 augustus a.s., persoonlijk iedere maandag in de school aan
het Doelenplein van 11.45 tot 12.30 uur, of telefonisch dagelijks 01833 -1030 of
010 - 819330

GRATIS BROCHURE OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR

EEN KADO VOOR VADER

Agfa
MOTOR·pockets

numetlontostische
inruiloktie.

101150,- terug rooruw
oudecDmero Disubi;ons

een rtlzendsnelle
AgioMOTOR-pocketkoopt

Leuke, spannende, grappige dingen
gebeuren altijd onverwacht Met de Agfa
motorpocket, het nieuwste op pocket'
gebied, hoeft u niets meer te missen. De
Agfa motorpocket transporteert de film
razendsnel, zodat u altijd klaar staat voor
de volgende opname.

Kom snel bij ons langs om persoon,
lijk kennis te maken met de Agfa motor'
pockets. Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:

901 E f 239,-, 901 S f 179,-, 901 f 139,-

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

0000000000000000000
B Houthandel B
8 -~ Fa. D. van Halm 8
o.enzoon 0o 0o Bazeldijk 68, Meerkerk, 0o tel. 01837-1215 0
o 0
o Creasol palen, 0
o zowel gecreasolleerd als gewolmaniseerd 0
o (groen, ge'impregneerd) in div. lengten. 0
o Tuinschermen azobe, 0
o spoorbielzen, 0B zowel nieuwe als oude in verschiUende prijzen 8
o Azobe vlechtwerk, 0o grote verscheidenheid in hoogte. 0
o Grote collectie ptaatmaterialen, 0
o schrootjes, isolatie materialen, 0o Uw bedrijf voor bijna aile soorten hout. 0o Event. thuisbezorgd in overleg. 0
BZeer scherpe prijzen. B
o 0
o levens Ie koop: 0
o houten gebouwtje 4 x 7 m. met 0
o indeling. In prima staat. 0
o 0
0000000000000000000

Ook leuk voor vader!

Sandalen
Slippers
of andere makkelijk
Zomerschoeisel

Fa. H. Verhoef
Benedendam 6, te1.01836-1251,
Ameide.

Schoenen, Luxe- en huishoudelijke arti
kelen en Speelgoederen.

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING

UW WARME BAKKER

Gorinchemsestraat 22 - Meerkerk - Tel 1248
Dam 8 - Ameide - Tel 1456



Regionaal UNICEF-Comite
Meerkerk e.o. opgericht

MEERKERK - Het UNICEF-comite Meer
kerk heeft het initiatief genomen tot de opzet
van een regionaal UNICEF-comite. Dit regio
nale UNICEF-comite bestrijkt de plaatsen
Meerkerk, Hoornaar, Leerbroek, Ameide,
Tienhoven, Nieuwpoort, Langerak, Gou
driaan, Ottoland, Groot-Ammers, Nieuwland,
Hoog-Blokland en Noordeloos.

Donderdag 22 mei werd aan de 21 aanwezige
dames door de heer AurH~1 van UNICEF
uitgebreid voorlichting en uitleg gegeven over
het werk van UNICEF.
UNICEF is het kinderfonds van de Verenigde
Naties dat d.m.v. internationale samenwer
king, vrijwillige bijdragen van regeringen en
particulieren besteedt voor het welzijn 'van
kinderen overal ter wereld. Het Fonds voorziet
meer dan honderd landen van materiaal,
instrumenten, medicijnen, gezondheidscen
tra, waterleidingen, voedsel enz.
Het bekostigt de opleiding van inheemsen tot
medisch hulppersoneel, maatschappelijk wer
kers en onderwijskrachten.
Jaarlijks ontvangen 100 miljoen kinderen en
moeders direkt hulp van UNICEF.
UNICEF geeft aIleen hulp aan die landen, die
hulp nodig hebben, die hulp vragen en die
bereid zijn zelf aktief deel te nemen aan de
projekten, waarvoor hulp wordt gevraagd.

UNICEF is voor zijn werk geheel aangewezen
op vrijwillige bijdragen.
De UNICEF-comite's worden opgericht met
het doel UNICEF te steunen. In de loop der
jaren zijn vooral de wenskaarten van UNICEF
erg bekend geworden. Maar ook T-shirts,
puzzels, stickers enz. zijn altijd te verkrijgen.

Hieronder volgen de adressen van mede
werkers voor UNICEF in de regio. Hier kunt u
altijd terecht voor artikelen of voor inlich
tingen over UNICEF.
De comite's in de genoemde plaatsen zijn van
plan om regelmatig akties te ondernemen voor
UNICEF.
We hopen dat zij daarbij op uw steun kunnen
rekenen want UNICEF is het zeker waard om
geholpen te worden.

KONTAKTADRESSEN:

Ameid~.en Tienhoven:
Mw. J. Bakker-Bakker, De Geer 1, 4233 HX,
tel. 01836 - 1316.
Mw. Boon-Versluis, Aaksterveld 80,4233 GD,
tel. 1847.
Mw. G.N. Blom-de Jong, Liesveldweg 30,
4233 HH, tel. 1512.
Mw. J. Mudde-Crezee, Broekseweg 51, 4233 CT,
tel.2089.
Mw. R. Franken, Hazelaarlaan 42, 4233 ???,
tel. 1469.

Nieuwpoort:
Mw. P. de Groot-Kleiberg, Vuurkruidstraat 16,
2965 BG, tel. 01843 - 1508.
Mw. N. v.d. Graaf, Heulkamp 25, 2965 AH,
tel. 1316.

Langerak:
Mw. Verbeek, Wilhelminastraat 48, 2967 EX,
tel. 01843 - 1325.
Mw. N. 8morenburg, v.d. Boetzelaerlaan 45,
2967 XB, tel. 2419.

Groot-Ammers:
Mw. A. v. Beuzekom-de Vos, Nachtegaalstr. 8,
2964 CR, tel. 01842 - 1252.
Mw. M. Burger-Voshol, Marijkestraat 47,
2964 CG, tel. 1502.

Mw. J. Maurice-8tuye, Liesveld 4, 2964 AG,
tel. 1540.

Ottoland:
Mw. E. Top-Bos, B 17, 2975 BG, tel.01844 - 1400.

Goudriaan:
Mw. M. Keukens-Lourens, van Assendelftstr.l,
2977 AJ, tel. 01838 - 1576.

Leerbroek:
Mw. J. Huisman-van Hees, Recht van Terlede
7, 4245 KB, tel. 03459 - 484.

Nieuwland:
Mej. J.8. de Jong, Zylkade 2, 4243 JE, tel. 01837
1388.
Mw. A. Baars-de Jong, Breezijde 12, 4243 JM,
tel. 2345.
Mw. W. Heikoop-van Wiggen, Geer 30, 4243 JF,
tel. 1393.

Hoog-Blokland:
Mw. C.D.C. v.d. Berg-Hennekam, Onderweg 9,
4221 LC, tel. 01831 - 2126.

Mw. A.v.d. Kevie, Dorpsweg 102, 4221 LK,
tel. 2253.

Noordeloos:
Mw. W. van Mourik-van Peet, Noordzijde 29,
4225 PH, tel. 01838 - 1295.

MEERKERK:
Mw. L.A. den Breejen-de Jong, Rijskadeveld 1,
4231 DZ, tel. 01837 - 1336.
Mw. J.J. Hakkesteegt-Oosterling, Toistraat 18,
4231 BC, tel. 2245.
Mw. E.S. v.d. Kooy-Niehof, Eikenhof 14,
4231 DE, tel. 1979.
Mw. J. v.d. Heiden-de Jong, Eikenhof 15,
4231 DE, tel. 1539.
Mej. C.W. van Dijk, Kon. Julianastraat 3,
4231 BT, tel. 1407.

Voer een goede
Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doet u er
goed aan 66n van de onderstaande adressen te bellen.

J. van Dieren
Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284.

J. het Lam
___________ Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

gebruikle auto
met Bevag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

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

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

\';111 Iler 11;1111

zilll \'I.er
\'I.I.r elite I•••er

VAN DER HAM VEEVOEDER

"DE SNELLE PIEPER"

grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838-1235

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS
II

SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN

Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249



Da's een ding dat zeker is !

In onze schowroom in de Tolstraat te Meerkerk of in de
Nieuwe Steeg te Herwijnen is het veel en veel prettiger voor
u, maar ook voor ons, om te kijken naar en te praten over -€len
van de nieuwste auto's die daar staan.

Voor u een goede reden om eens €len bezoek te brengen
aan onze zaak als u er over denkt een auto aan te
schaffen.

Verblijdt

Vader

met

Vaderdag
met

Gaarne geven wij u advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat u van uw auto verlangt.

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN TUYL
Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412, - Meerkerk
Showroom: Toistraat 19 - Tel. 01837 - 1682.

een

Kado

van
Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 - Tel. 04188 - 1216 - Herwijnen

JUNI

VADERDAG, EEN FEEST
MET EEN HOEK VAN

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

STRAYERS B.Y.
Kortenhoevenseweg 18, Lexmond

Wij leveren U

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

voor: aile soorten veevoeders.
voor: ledere gewenste hoeveelheld kunstmest.
voor: plastics en relnlglngsmldde/en.
voor: bestrijdingsmidde/en.
voor: service en kwallteit.

TUINGROND
SLAKKEN voor erfverharding enz.

Firma J. van Zessen

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

Natuurlijk!
Ook in onze kollektie vindt U een
leuk geschenk
voor vader.
Kom maar eens kijken

Dameskapsalon

G. J. H. de WIT
TEl. 01836-1464, Ameide

Meerkerk
Gorinchemsestraat·2
Tel. 01837 - 1309

";PROOl/C'ENr J1

J. van ZANDWIJK



Viskampioenschappen
Ameide en Tienhoven

Ameidenaar
in programma

,Te land, ter zee
en in de lucht'

Donderdag 5 juni j.1. werd het populaire T.V.
programma van de Tros: Te land, ter zee en in
de lucht", in Gorkum opgenomen.
Deze keer was het onderdeel "Tobbedansen"
aan de beurt en een van de ±60 deelnemers was
Gert v.d. Poel uit Ameide.

Van tevoren moeten de deelnemers aan deze
wedstrijd een ontwerp van hun vaartuig
insturen en pas als is goed gekeurd mag men
mee doen.
De kandidaten moeten dan tijdens de wedstrijd
proberen in hun zelfgemaakte houten tobbe,
kist of krat, een hellend trajekt, uitkomend in
het water, glijdend af te leggen.
Gert hoopt, samen met zijn vriend, in hun
vaartuig, bestaande uit fruitkisten, houten
platen en volop versiering, droog de finish te
bereiken, maar neemt voor aIle zekerheid toch
maar handdoeken en extra kleding'mee.
Donderdag 19 juni a.s. kunnen we rilisschien op
de TV zien hoe Gert het er van af bracht.
(Of men aIle deelnemers laat zien is ons niet
bekend).

AMEIDE - Zoals elk jaar worden door de
U.S.V. Ameide weer de viskampioenschappen
van Ameide en Tienhoven georganiseerd.
Op 13 juni zijn dat de jeugdkampioenschappen.
Aile jongens en meisjes tot 15 jaar kunnen
hieraan meedoen. Men wordt om 18.30 uur op
de loswal verwacht, waar de inschrijving
plaats vind.

Van 19.00 tot 20.00 uur is het dan vissen, waarna
om ±20.15 uur burgemeester Bakker de beker
aan de nieuwe jeugdkampioen zal uitreiken.
Daarnaast zijn er nog veel andere mooie
prijzen te winnen.
Niet vergeten: een emmer meebrengen ! !
Vervolgens wordt er op 14 juni het viskam
pioenschap van Ameide en Tienhoven vervist.
De wedstrijd wordt gehouden op het kanaal te
Meerkerk. am 8.00 uur verzamelen bij de
telefooncel.
Het inleggeld bedraagt f 5,-, terwijl voo:raf, tot
10 juni, aanmelding mogelijk is bij A.W.A. de
Kruyk. Meidoornlaan 32 en D. Kanselaar,
Lekdijk 24 te Tienhoven.
De wedstrijd duurt 21/ 2 uur en de prijsuit
reiking is in Lekzicht.
Wij verwachten veel d.eelnemers, want: U hebt
veel gemist, als u niet meevist.

kontakt opgenomen en hij wilde ook dolgraag
een paar oud-leerlingen zien.

Zaterdag 10 mei reisde hij met zijn echtgenote
naar Ameide en hij moet zeer verrast en
ontroerd zijn geweest toen hij niet een paar,
maar weI zo'n 80 oud-leerlingen die middag
weer de hand schudde.
Het organiserende comite bood hem namens de
oud-leerlingen ook nog een attentie aan en op .
hun beurt ontving het comite bloemen als blijk
voor waardering om voor zo'n Ieuk gebeuren
het initiatief te nemen.
Mevrouw v.d. Hek had voor lekkere hapjes
gezorgd en er werden in een zeer gezellige sfeer
heel wat oude verhalen verteld.

Na afloop van de reunie bezocht meester van
Gerven de heer W. de Groot die wegens ziekte
het gebeuren niet kon mee maken, maar toch
erg graag zijn oude meester nog eens wilde
zien.
Duidelijk is dat meester van Gerven aan
Ameide, en Ameide aan meester van Gerven,
erg dierbare herinneringen heeft.

Oud-onderwijzer van Ameide

ontmoette oud-Ieerlingen

'~::iMEIDE- Zaterdag 10 mei j.1. hield voor vele
Ameidenaren en oud-Ameidenaren een ont
roerend weerzien in met hun nog steeds zo
geliefde meester van Gerven.
De heer J.e. van Gerven (nu 77 jaar) was van
1922 tot 1931 onderwijzer in de 3de en 4de klas
van de Openbare Lagere school.

Zijn populariteit had hij vooral te danken aan
zijn grote liefde voor de schoolkinderen. Ook
buiten de schooltijden toonde hij zich een echte
kindervriend. Meester van Gerven was voor
die tijd ook zeer vooruitstrevend door toen al
operettes door de leerlingen te laten opvoeren
en door korfbalwedstrijden op ,,'t Veldje" te
laten spelen.
Al een poosje leefde het idee bij enige oud
leerlingen om meester van Gerven weer eens
op te zoeken.
Mevrouw de Kloet, mevrouw de Groot,
mevrouw Terlouw en de heer Baars besloten
om met elkaar een reunie te organiseren met
zoveel mogelijk oud-leerlingen van meester
van Gerven.

r T.··M:.•..et meester van Gerven was ondertussen
,leo

Vooreen gezellig avondje
en een partijtje biljart

Cafe-Petit-Restaurant

"LEKZICHT"
Lekdijk 30, Ameide, tel.: 01836 - 1244

Discotheek De Raedskelder.
Zaal verhuur voor bruiloft en partijen.



Cowboy broek in jeans en rib met en
zonder rits. Ook met spijkertjes

Strakke jeans met en zonder rits
en sierstiksels

Ribbroeken in aile voorjaarstinten

Katoenen broeken in strak of
cowboy model.

Werkmansbroeken in jeans en rib

Tuinbroeken in zachte tinten

Hierbij de allernieuwste

Sweaters en Sweatshirts
met strepen, gekleurde vlakken, letters enz.

De nieuwste Lois overhemden zijn binnen en
ook andere merken. En bovendien ook de
nieuwe kinderkledinJ!.

f 50,-NU

NU f 35,-

TmlliJmtiffitfIDi~ Toistraat 17 - Meerkerk

DIVERSE LOIS
Rib pantalons smalle pijp

Normaal f 75,-

OVERHEMDEN
Melka - Turf - Gents.

Normaal f 54.50

f 10,-

VAKANTIEARTIKELEN

HERENSOKKEN

* Adidas T-shirt
* Adidas sportshirts

* Heren shirt Poloshirt.
Riemen enz.

VADERDAG aanbiedingen




