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Problemen met daken definitief
verleden tijd dankzij Save-plus
van Consolidated International te
Ameide
AMEIDE - Wie kent ze niet, de enorme opleggers beladen met grate containers van Consolidated
Nederland te Ameide ? Door heel Nederland rijden deze grate kombinaties naar de werken die
men in uitvoering heeft.
Van dit bedrijf zullen we, naar unze mening, nog veel meer horen en zien.
Bij dit internationaal bekende bedrijf heeft men een systeem ontwikkeld dat SAVE-PLUS
genoemd wordt en dat optimale zekerheid hiedt door een waterdichte garantie op de totale
aanneemsom over een periode van 5 - 10 of 15 jaar.

Met medewerking van een groep verzekeringsmaatschappijen wordt een garantie gewaarborgd, niet aIleen geldend voar de toegepaste materialen en grondstoffen maar voor de
totale aanneemsom.
Zeke'rheden, zoals objektieve kontrole, deskundige adviezen, strenge eisen stellen aan
dakbedekkingsbedrijyen•. grondige inspektie
en periodieke inspekties gedurende de garantieperiode zijn in dit totale' konsept ingebouwd.
Om dit nieuwe' systeem wereldkundig te
maken heeft de direklie donderdag 16 april in
de grote zaal van het RAI-Congrescentrum te
Amsterdam een Symposium dakbedekking in
Nederland georganiseerd.
De huidige problematiek en de oplossing voor
de toekomst, zowel bij nieuwbouw als bij
renovatie, stonden tijdensdit uiterst verzorgde
Symposium centraaL
Voorzitter van dit symposium was prof. dr.
P.A. de Lange.

Ruim 1200 personen, bestaande uit architecten,
aannemers, technische diensten van rijk en
gemeenten, woningbouwcorporaties, namen
aan dit zeer interessante enleerzame syposium
deeL Diverse buitenlandse gasten uit Engeland, Italie, Belgie en Frankrijk waren eveneens aanwezig. De sprekers waren prof. dr. de
Lange, ir. N .A. Hendriks van burG Dakadvies te
Delft. ir. E.G. Houtsma van buro BerenschotOsborne, de heer T. Hopman van Hopmangroep b.v. en direktel)r P.R.J. Smits van
Consolidated InternationaL
Aile sprekers behandelden in hun lezing in
kort tijdsbestek de huidige problematiek "n de
oplossing voor de toekomst zowel blJ de
nieuwbouw als bij de renovatie omdat een
belangrijk deel van de voorkomende technische problemen met betrekking tot gebouwen zowel in de woningbouw als in de,
utiliteitssektor, die wat betreft hun oorzaak
~ijn terug te voeren tot de dakbedekking.

Een stijlvolle ontvangst, een lunch'voor ruim
1200 gasten. korte en duidelijke inleidingen.
een keurig verzorgde dokumentatiemap over
het -nieuwe Save-Plus systeem, waren mede
oorzaak voor dit zeer geslaagde Symposium.
Direkteur Mastenbroek was dan ook heel erg
blij met de vele komplimenten die hij na afloop
mocht incasseren.
Maar wie is deze ondernemende direkteur en
wat is Consolidated voor een bedrijf ?
Een bescheiden heer Mastenbroek moest j'e
weI aansporen om iets over zijn bedrijf te
vertellen. Schoorvoetend begon hij daar aan en
dan blijkt weldra welke gigantische vlucht dit
bedrijf in een korte spanne tijds heeft
meegemaakt.
"AIs technisch adviseur ben. ik in. 1962
begonnen met een kleine opslagplaats ~nd,en
Hoorn (bij Delft). Zonder ene cent. op de fiets,
met de trein (dan weer een fiets huren) de
klanten bezoeken. De fiets aItij d in een andere
straat zetten, want de toekomstige klan ten
moch ten niet weten dat ik hen per fiets
bezocht. Toen ik. nog steeds 1962. mijn eerste
werk van de Ned. Spoorwegen aannam, een
grote loods in Hoek van Holland, toen nam ik
mijn eerste personeelslid aan. Dat was een hele
goede vakman.
Al snel moest ik nog een paar mensen
aannemen. Ret was weI een spannende tijd.
Zelf de mensen iedere dag brengen en halen op
het werk, werk zien te vinden, offertes makert
enz.
De opdrachten werden steeds groter, Maarhet
kostte allemaal veel inspanning. het ging niet
vanzelf.
In 1963 verhuisde het bedrijf naar Maassluis en
in 1964 naar Ameide. Ik kocht er llOOm' grond
en dac.tJ.t voor m'n leven lang genoeg grond te
hebben. Voor m'n ouders bouwde ik naast het
kantoor nog een bungalow", aldus een inmiddels vlot pratende heer Mastenbroek.
Nu in 1981 tell het bedrijf met haar werkmaatschappijen in Raalte, Delft en Beverwijk
165 medewerkers. waarvan 120 dakdekker...
De organisatie ziet er als voIgt uit:
De direktie wordt per I oktober 1980 door 5
direkteuren gevoerd, te weten:
deheer M. Mastenbroek.
algemeen direkteur, de heer P.R.J. Smits,
direkteur algmene zaken, de heer G. Hoogvliet,
technisch direkteur. de heer A. de Kruyk,
financieel direkteur, de heer D. Klopstra,
commercieel direkteur.
Bij het gesprek zijn ook de heren Smits
(direkteur van Consolidated InternationaJ) en
klopstra (organisatie en public relations)
aanwezig. Beiden praatten heel enthousiast
over hun werk en geloven in de nieuwe aanpak
waarvan Save-plus de voorloper is.
De volledige automatisering, de tekstverwerking, de nieuwe computer zorgen voor de
doeltreffende, efficH~nte bewerkingswijze in
code.
Vol trots laat men een werkmap zien mel 'aile
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formulieren welke veelal gecodeerd worden.
Voor de calculatieafdelingen maken de 8
technische adviseurs van het bedrijf kleurenfoto's van de toestand waarin het projekt
verkeert, de bereikbaarheid en stellen hun
advies in 'code op.
De wijze van offerte maken is naar onze
mening uniek. Men is eigenlijk het architectenburo, zo uitgebreid brengt men de offerte
uit.
Ret is dan ook niet te verwonderen dat een
offerte het bedrijf f 1500,- kost en dan
afwachten of alles niet voor niets is geweest.
Men heeft altijd renovatiewerk gedaan, vandaar de uitge'breide kennis hiervan.
De materialen staan altijd in gesloten containers ~ij de werkim.

Consolidated Nederland is dus het uitvoerend
dakbedrijf en Consolidated International de
handelsonderneming.
Van dit laatste bedrijf is het Save-plus concept
de voorloper. Ret volgende zal zijn, dat men de
verkopen vanuit de diverse magazijnen te
Ameide, Raalte, Delft en Beverwijk zal gaan
activeren met scherpe konkurrerende prijzen
maar vooral gratis adviseren.
Bij Consolidated staan de behoeftenvan de
klant centraal. Men is bij het Save-plus
systeem op de stoel van de opdrachtgever gaan
zitten.
Meer dan een jaar heeft men er met zeker 25
man aan gewerkt. "Vaak is de dakbedekking
het sluitstuk met aile gevolgen van dien. Na 5
jaar ~~ak al onderhoud. De particulier of het

betreflend bedrijf zitten dan-met de ellende.
Save-plus geeft zekerheid. De kosten bedragen
3 a 4% van de aanneemsom ", aldus de heer
Mastenbroek.
Op onze vraag hoe krijgt men verzekeringsmaatschappijen zover, antwoordt men: "het is
een totaal nieuwe tak van verzekeren, het is
nog nimmer vertoond, doch alle risico's zijn
wederzij ds uitgesloten zowel voor de ver";
zekering als de opdrachtgever.
Wij geloven erin, het is een concept zonder
dubbele bodem, het is eerlijk".
En wij geloven, dat de heren Masten broek,
Smits en Klopstra met al hun medewerkers de
problemen met daken definitief tot verleden
tijd zullen maken en dat dankzij SAVE-PLUS.

•

Hebt u nog een mooie foto of dia van de
vakantie?
Laat er dan nu een mini-poster van maken.
Tevens een leuk moederdagkado.
Normaal 19.90

NU

10,95

Om het helemaal kompleet te maken hebben we diverse lijsten
randloos en hout.

, TUINCENTRUM
Boomlcwekeri; - Hoveniersbedri;t
Bloemisteri; - Zaadhandel

RIJSCHOOL J. HAARS
J. Haars, Hazelaarlaan 34, Ameide, tel. 01836 - 1375.
Instrukteur C. Nederveen, Tuinstraat 9, Werkendam,
tel. 01835 - 3468.

Als u zich nu opgeeft, de eerste 10 lessen
voor 350,-.
Nu overdag lessen met 5,- KORTING.
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van Hoven Zn. b.v., Dorp$Weg 7, Hoomaar
Telefoon 01838-1305-1545
sinds 1889 .... Een begrip in de Alblasserwaard.
• Erica en Calluna deze maand 3 voor

Graszoden, afget)aald

lets voor moederdag bedenken
dat is niet eenvoudig.

Thuisbezorgd

3.9_5

4,";

4,50

Een taart van Gebr. Alting?
Ja, dat is een goed idee.

Het is toch eenvoudig vindt Uniet?
BROOD- en BANKETBAKKERIJ

Fa. Gebr. Alling
Uw warme bakker
Gorcumsestraat - Tel. 1248
Dam 8
Tel. 1456

MEERKERK
AMEIDE

• Adviserende bediening
• Vakkundige complete service
• Wi) bezorgen door heel de Alblassenvaard

Meerkerk heeft weer
een eigen Bloemenhuis
"Champino"
MEERKERK - Vrijdag 1 mei werd onder
grote belangstelling Bloemenhuis "Champino" aan het Dorpsplein geopend.
De voorzitter van de O.V.M., de heer W.P.
Schep, verrichte de openings han de ling, door
een grate doos weg te trekken waaronder
vandaan een heel mooi bloemstuk kwam dat
bestemd was voor de oudste ,inwoner van
Meerkerk.
Mevrouw Verhoef~de Keijzer, eigenaresse van
"Champino" gaat de zaak rigorEms uitbreiden.
'De voormalige fietsenwerkplaats is omge~
toerd tot showroom • v~rkoopruimte voor
tuinplanten en' aile buiten-tuinbenodigdheden.
De winkel aan het Dorpsplein toont een schat
van kamerplanten,. droogbloemen en snijbloemen. Hier heeft men oak een uitgebreid
assortilnent keramiek, aardewerk en glas
bestemd voor bloemen en planten.
De ruime winkel bergt o.a. ruim 150 soorten
kamerplanten en zeer mooie droogstukken.

Mevrouw Verhoef-de Keijzer heeft altijd al
graag in bloemen gehandeld, "het is een hobby
van me. Altijd was ik met bloemen en planten
bezig, ik heb diverse kursussen gevolgd en to en

dit uniek gelegen pand te koop kwam heb ik het
gekocht.
De naam "Champino" is willekeurig gekozen.
Ik hoop, dat de zaak goed zal gaan lopen", aidus
mevrouw Verhoef.
Na de opening door de heer Schep, waarin hij
mevrouw Verhoef veel suksesen alle goeds
wenste, volgde een geanimeerde receptie, die
geheel verzorgd werd door cafetaria De Ralte
uit Meerkerk.
Op het Dorpsplein ontvingen alle school-

Mevrouw Verhoef is de vierde dochter de
Keijzer, die nu in Meerkerk gaat wonen; Voor
de bevolking van Meerkerk wordthet nu nog
moeilijker, be halve dat aIle zussen in zaken
zitten, lijken zij ook aIlemaal precies op elkaar.
Desalniettemin heel veel sukses !

Burgerlijke stand
Meerkerk

De kanonnen van
Meerkerk

Maart 1981

MEERKERK - Wie vorige week door Meerkerk reed, zal het op'gevallen zijn, dat er enige
kanonnen in de Gorinchemsestraat stonden bij
de bekende zaak van Jan van Peet.
J e eerste gedachte was, dus toch een oorlogstoestand in Meerkerk ?
Of ziet het gemeentebestuur van Meerkerk bij
voorbaat al problemen bij de gemeentelijke
herindeling ? Vandaar die kanonnen ?

Geboren:
3 maart 1981:
Jantina, dv J. den Tuinder, en G.C. Hiele,
wonenden te Meerkerk, Burg. Sloblaan 29.
12 maart 1981:
Bianca, dv W. van Eck en A.M. Haanstra,
wonende te Meerkerk, Kon. Julianastraat 6.
21 maart 1981:
Martin, zv H. Wink en W. Donatz, wonende te
Meerkerk, Het Bos 15.
24 maart 1981:
Patricia, dv P. Versluis en D. de Bruin,
wonende te Meerkerk, Kon. Julianastraat 16.
Gehnwd:
6 maart 1981:
Boogert, Gerrit, oud 25 jaar, wonende te
Meerkerk en Uittenbogaard, Adriana, oud 27
jaar, wonende te Meerkerk.
6 maart 1981:
Oudshoorn, Jan, oud 22 jaar, wonende te
Meerkerk en Lodewijks, Deliana Johanna, oud
19 jaar, wonende te Meerkerk.
Overleden:
8 maart 1981:
van Ieperen, Frederik, oud 30 jaar, wonende te
Meerkerk, Zouwendijk 7.
13 maart 1981:
de Caluwe, wv Loeff, J ohanne M., oud 81 jaar,
wonende te Meerkerk, Slingerlandstraat 1.

kinderen een gratis ijsje via de ijswagen van
W. Bovekerk evenementenverzorging.
Na afloop sprak de heer J. Nyssen (direkteur
van Konstruktiebedrijf Nyssen te Asperen)
eeil dankwoord namens de familie Verhoef.

Bij nadere informatie bij de heer van Peet
bleek dat de eigenaar de gemeente Nieuwpoort was.
De kanonnen, daterend uit 1812, staan op
,geheel nieuwe onderstellen van massiefeiken
en zijn gemaakt door Jan van Peet, fa. Gebr.
van Es en fa. v.d. Vegt.
Een kanonloop weegt 11/ 2 ton, dus dat er eisen
gesteld moeten worden aan het onderstel
spreekt voor zich.
Inmiddels staan de kanonnen opgesteld in het
stadje Nieuwpoort.
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~\.t.\1 NERGENS GOEDKOPER IN DE BESTE KWALITEITI
Broeken (Jeans) van 's ~werelds
bekendste merken zoals:
.
Blouses
T-shirts
Sweatshirts
Polo shirts
Jacks enz. enz.

Wrangler (nu slechts 65,-)
Clark
Jordache
Ball
Lee Cooper etc. etc.

ISkailerenbroeken56,901

\\':ilEN

Kindermaten - grote maten - bijna aile maten
Stretchbroeken, zowel dames als heren model
Bermuda's

goed en goedkoophal
Gorinchemseslraat 35 - M e e r k e r k h e t

HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING

I~OerJ"OOP'

~'-----------~-------t",";:::;llJet
•.1
Geopend: rna. - woo - do. - 9 - 18 uur

di. - 9 - 12.15 uur za. 9 - 17 uur

KOOPAVOND
yr. 9 - 21 uur

Gereformeerde Kerk van Ameide
opende haar nieuwe Sionkerk
AMEIDE - 29 april is voor de Gereformeerde Kerk van Ameide wei een heel bijzondere dag
geworden. Een dag welke tot grate blijdschap en dankbaarheid stemde aangezien men '8 avonds
de nieuwe Sionkerk officieel in gebruik nam.
De bouwkommissie bestaande nit de dames A. van de Reede en J. Wilschuten de heren W. de Jong,
B.L. v.d. Poel, A.W. Woudenberg en B. Crezee, de zeer vele spontane vrijwilligers en de financieIe
kommissie en de kerkeraad kunneD terecht trots zijn op dit fraaie kerkgebouw dat de naam
Sionkerk heeft gekregen, n.a.v. 1 Petrus 2 : 43 en 6: "En komt tot Hem, de levende steen, door de
meRsen wei verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar".
Daarom staat er in eell schriftwoord: "Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen en
wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen".
Ds. Wolven te Almkerk was de voorganger in deze speciale kerkdienst, welke bijgewoond werd
doorzeer vele genodigden, waaronder oud-predikanten, de voltallige raden en kolleges van
B & W van Ameide en Tienhoven.
Ds. Wolven zijn thema was het bovengeNamens de bouwkommissie werd een foto
album met foto's van de bouw aangeboden en
noemde schriftgedeeite uil I Petrus 2 : 4a en 6.
Na de dienst voerden diverse sprekers het de sleutels van de nieuwe kerk was de
symbolische overdracht van de nieuwe- Sionwoord.
Ais eerste de heer Crezee als voorzitter van de
kerk aan de kerkeraad.
bouwkommissie.
De heer Crezee besloot met de woorden uit
Hij sprak zijn grote waardering uit over de
Hebreen 10: 24 en 25a: "Laten wij op elkander
geweldige medewerking en inzet van de acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en
,vrijwilligers. Over de enorme inzet van goede werken. Wij moeten onze eigen bijeende bouwkommissie. Over de enorme inzet van
komst niet verzuimen. Praeses, wanneer een
de mannen van de bouwkommissie, te weten ieder hiernaar tracht te leven dan is de bouw
de heren Wim de Jong, Adriaan Woudenberg van onze Sionkerk niet vergeefs geweest."
en Bas v.d. Poel en zei o.a.:
"Wim de Jong, jij als bouwkundige, die alles Hierna voerden vele sprekers het woord. Ds.
ontworpen en getekend heeft, het moet vooral Kalkman, namens de Herv. Gemeente, de heer
voor jou een enorme dag zijn, temeer daar de Bijl namens de Classis Gorinchem, burgeStichling Steun Kerken is.S.K.) welke een meesterBakker namens de gemeente Ameide

Op onze vraag aan de bouwkundige deJong,
die alles ontworpen en getekend heeft en dit in
zijn avonduren moest doen, hoe hij alles
ervaren had, zei hij: "ik ben er erg blij mee,
voorheen tekende ik in de prive:-sfeer huizen,
maar nog nooit zo iets. J e moet dit niet
vergelijken met mijn werk bij de Ballast
Nedamgroep. In samenwerking met interieurarchitect F.D.G. Prins vind ik dat het een moei
geheel is geworden.
Het is een hobby geweest, waarin wei veel uren
zijn gaan zitten. Het legt wei een grote druk op
je. Je moest zoveel regelen, steeds maar weer
vooruit denken met de andere kommissieleden Woudenberg en v.d. Poel. Van april tot
juni en vanaf de Paardenmarkt tot nu toe
iedere avond en aile zaterdagen op het werk
zijn. Maar het resultaat mag er .zijn en dat
vergoed. veel".
'
Bas v .d. Poel, een vakman in hart en nieren is
erg gelukkig met het resultaat. M'n vrouw zei
vaak:, "je kan beter in de kerk blijven slapen".
En dan na zo'n gesprek ga je de heer Adriaan
Woudenberg zoeken. Waar denkt u hem te
kunnen vinden ?
Natuurlijk in de Sionkerk. De laatste verfijningen aanbrengen met ZQon Bert.
Bert Woudenberg, die ais jonge H.T.S.-er de
maquette van de Sionkerk als afstudeerwerkstuk koos (en hier notabene 9,8 punten
voor kreeg, dus net geen 10) heef! dit werk ook
iedere dag mede begeleid en gezorgd voor
korrekte planlijsten.
"Ik heb het met plezier gedaan en voelde me
er ergbij betrokken", aldus Bert.
Een gelukkige heerWoudenberg zegt: "Dit voel
ik als mijn levenswerk, ik wilde dit al tientallen
jaren,. een nieuwe Gereformeerd Kerk':

Leuke dingen
voor de mensen
AME'IDE - Ook Ameide heef! zijn beweg.
wijzering. Het zoeken is nu voorbij !
Je rijdt de bordjes na en je komt waarjewezen
wilt.
Alleen wanneer je via de Oudendijk Ameide
ingaat volg je de pijl bij de warme bakker en de
weg voert je naar de Prinsengracht.
Daar staat een hele paal vol Qorden. Als je het
gemeentehuis zoekt, dan moet je weI omdraaien en de weg weer terug nemen.

grote organisatie is binnen de Gereformeerde
Kerken in Nederland, tijdens een van onze
bezoeken, ons verzocht heeft am jouw ontwerp
voor andere kleinere kerken te mogen hanteren."
Adriaan Woudenberg en Bas v.d. Poel werden
ook geprezen om hun zeer vele werk, evenals
de beide dames kommissieleden. Bert Woudenberg werd genoemd vanwege zijn bouwmaquette en het uitwerken van de bouwplanningen.
Het gemeentebestuur werd bedankt voor de
prachtige beplantingen en het sierstraatwerk
en voor de prettige medewerking, ook van
Gemeentewerken ondervonden, in de persoon
van de heer Daane.
i,Dit is door ons gewaardeerd. Burgemeesterin
uw raadhebt u eens gezegd het burgemeester
Wesselsveld moet het visitiekaartje van ons
Stadje worden met daarom he en de Geref.
Kerk. Het Spant, de Rabobank en het te
bouwen nieuwe Postkantoor. U als gemeente
hebt een prachtig plantsoen aan laten leggen",
alcius de heer Crezee.
De leden van de Gereformeerde Kerk hebben
bijna f 80.000,- in eens bijgedragen voor de
nieuwbouw. Bovendien spaarde men f 70.000,uit door zelfwerkzaamheid. f 60.000,- ontving
men als bijdrage van S.S.K. f 36.000,- brachten
uit eigen kring in 3 jaar tijds een kleirie aktieve
groep bijeeri.
Het oude kerkgebouw werd aan de Gemeente
verkocht voor f 98.000,- als Stadsbibliotheek.
Dit alles maakte hetfinancieel haalbaarder. Dit
wi! natuurijk niet zeggen dat de ruim 60
gezinnen nu niet voor zware lasten meer
zitten.

en Tienhoven (bood 2 zilveren kaarsenstandaards aan), de. oud Predikanten, Ds. v.d.
Kevie, Dr. Vlijm, Ds. v.d. Stoel enDs. Verhave.
En A. van Eck namens de Geref. Kerk van
Lexmond.
Zij allen waren evenals de Geref. Kerk blij met
het mooie Kerkgebouw en spraken hun
bewondering uit over de enorme inzet en
eensgezindheid die hieruit bleek. Zij allen
wenste Gods zegen toe. De oud predikanten
haalden enige leuke herinneringen aan uit hun
Ameidese periode.
Ouderling Maarten Wilschut, voor velen
bekend om zijn stukjes in de Gereformeerde
Kerkbode kondigde de diverse sprekers aan.
Hij deed dit op zo'n knappe, sublieme wijze, dat
een ieder hiervan genoot. Een predikant is in
hem verioren gegaan. Zijn prozaYsche zinsneden, vol humor
geweldig !
Praeses W. Veen dankte hierna een ieder.
Het is een geweldig mooi, funktioneel geb()Uw
geworden met een ruime kerkzaal met
daaraan een kleine zaal, gescheiden door een
vouwwand. Een jeugdlokaal dat geheel afgesloten kan worden van de kerk met een eigen
ingang en keuken. ~en grote keuken, grenzend
aan de ruime hal, geheel van glas en een mooie
consistoriekamer.

Misschien kan er nogeen bordje af met daarop
Gemeentehuis, en- als,,'t effe kan": ook eert
bordje met Stadhuis (we hebben toch een
prachtig stadhuis ?)

Uitslag
,
Paaskleurwedstrijd

In de kerk, achter het liturgisch centrum,
hangt tegen de muur een mooi modern
wandkleed van de kunstenaar Leslie Ga-',
brHHse uit Rotterdam.
De bouw van de nieuwe kerk is binnen 1 jaar ·De pocketradio is gewonnen door:
gerealiseerd.
Leen Korevaar"Doelakkerweg 42, Ameide.
Hoofdaannemer was Aannemersbedrijf Wou.,.
denberg uil Ameide. Zij zorgden met de Deze kleurwedstrijd ~erd' georganiseer~ door
onderaannemers voor een ga_af stl'k v'akwerk. Fa. mevrouw Erkelens-Langerak te Ameide.

,

Het nieuwe kerkgebouw
voor de Gereformeerde Kerk
van Ameide werd door
ons bedrijf
uitgevoerd.
.--....
...
B.V. AANNEMERSBEDRIJF
......
_.,._
.
....
_.-_
.. WOUDENBERG
_-..-_
._-- AMEIDE
Het
graaf- en
heiwerk
van de Gereformeerde Kerk van
Ameide werd
verricht door:

Het
interieur
van de Gereformeerde Kerk.
werd geleverd door:

I

INTERIEURVERZORGER
AANNEMERSBEDRIJF

J.A. Boer b.v.

Nieuwsteeg 1, Meerkerk.

STREEFKERK·
FRANSESTRAAT 7 -

AMEIDE -

TEL. 01836-1212

De geluidsinstallatie
voor de nieuwe .
Gerefor,meerde Kerk
werd verzorgd
door

Het
.
elektriciteitswerk voor de
Gereformeerde kerk
van Ameide
verzorgde

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

Het meubilair
. voor de Sionkerk
leverde

II
J. W. VAN PUTTESTRAAT 73
TELEFOON 01836 - 1232, b.g.g. 1614

~(J7

De Betonmortel voor
de Gereformeerde
Kerk van Ameide~
leverde

Aan het projelct

'LJ
Nieuwbouw
Gereformeerde Kerk
teAmeide

~

werd oak weer door ons geleverd.

BETONMORTELCENTRALE

TIMMERFABRIEK VAN VLIET B.V
specialisten in machinate en ambachtelijke houtbewerking

"DE LEK" B.V.

HOGEWAARD 1 - AMEIDEv TEL. 01836 - 1544'

.

Ameide's
Loodgietersbedrijf
Fransestraat 11, Ameide

.

I.

NIEUWBOUW - VERBOUW -RESTAURATIE,LOOD.- KOPER - liNK - SANITAIRDAKDEKKERSWERG - GASVERWARMINGSAPPARATEN·
0011: wijwerkterimee aan de bouw van de
Gereformeerde Kerk van Ameide.

Het glaswerk in de
Sionkerk werd
geleverd door:
SCHILDERSBEDRIJF

J.L. den <ltartog
Zouwendijk 39 - Ameide
Telefoon 01836 - 1508

Midget-golf vereniging
W.I.K. Lexmond
LEXMOND - Zoals voor vele ·verenigingen hreekt eens ·de tijdaan om·een zoveel jarig bestaan te
herdenken. Als de betreffende v,~reniging kan hagen op'een respektabel aantal jareD, dan worden
de handen nit de mouwen gestoken, respektievelijk nit de zakken gehaald.
Vergaderingen over hoe of wat gaan we voor de leden fer gelegenheid hiervan organiseren, moet
de televisie uitgenodigd worden, "Van Gewest tot Gewest" bijvoorbeeld of het Journaal c.q.
Jeugdjournaal ? Welke regeringsfunktionaris moei een toespraak houden ? Welke V.I.P's worden
uitgenodigd ? Uii hoeveel gangen bestaat het diner? En welk ball-room orkest zorgt.er voor de
muzikale omlijsting ? Zo kunnen we dus nog wei even doorgaan.
Wat is er waar van deze gernchten ?
offieieel jubileum, over 5 jaar dus weI, maar
. t
I I N t
I"k l t d
WI K
het getal 35 is toch ook weI wat om even blj stil
N ou, me
vee, . .a uur IJ aa e s.v..._. . ,
te staan.
een en ander met ongemerkt voorblJgaan.
Maar wij menen het zonder bovengenoemde De eerste georganiseerde wandeltoeht vond
belangstellenden ook best te kunnen redden, pIsats in 1947 en velen volgden er nog.
waarsehijnlijk zou het finaneieeU niet haalbaar Maar op een gegeven ogenblik liep de animo
zijn, alhoewel een eventuele regeringsfunktio- om te wandelen terug, endaarom besloot men
naris, met de verkiezingen in zieht, het om over tegaan op midgetgolf en dit gebeurde
missehien weI ziet zitten, om zo eens een keer dan ook. En W.I.K. zou W.I.K. niet zijn als dit
onder het gewone volk (pardon, burgers) niet in een keer goed aangepakt zou worden.
zichzelf ten to on te stellen, tenslotte is het maar Met veel mede werking van eigen leden, die
1 maal per vier jaar
die: verkiezingen
dan.
Wat gaat W.I.K. nu d.en ?
Nee, geen stemadvies uitbrengen, al zou het er
missehien weI op gaan lijken.
Alhoewel....... als er een politieke partij
opgerieht zou worden, we doen het niet hoor,
want er,zijn er al zo weinig, en die partij zou
bijvoorbeeld W.IK. 81 heeten, dan doet de
naam al vermoeden dat dit best eens een partij
zou kunnen zijn die staat voor zijn/haar zaak.
NOll zeg, wat is er nn eigenlijk aan de hand?
Een heel goede vraag. Nu is het dus tijd omuit
de hypothetisehe sehrijverij te geraken ennaar
de werkelijkheid over te gaan.
Het was 8 mei 1946.
Toen kwam men op het idee om in Lexmond
een wandelsportvereniging op te riehten,
hetgeen dan ook gebeurde.Dus _de snelle
rekenm~ehines onder u zullen onmiddellijk
opveren en zeggen: "He, die bestaan dus in mei
35 jaar !"Inderdaad, 8 mei 1981 bestaat de s.v.
W.I.K. te Lexmond 35 jaar. Weliswaar geen

Op de; kiek ter gelegenheid van de eerste
wandeltocht 1947.

Oosterbeel< 1959.

hun vrije tijd besehikbaar stelde, werd een
praehtige golfbaan gerealiseerd.
Tot op heden mag de vereniging zieh verheugenin een nog steeds groeiend ledenta1.
Blijkbaar een goed idee dus, dat midgetgolven.
Feestavond voor leden en oud-Ieden.
Op 16 mei a.s. wordt ler gelegenheid van dit
alles een feestavond gehouden in de sporthal
van het sportkompleks "Het Bosch" te Lexmond. En dat beloofl heel wat te worden. Er
wordt gerekend op een aa:nzienlijk aantal oudleden, zie oproep elders in dit blad, die er mede
voor zullen zorgen dat er weer heel wat
nostalgie naar boven zal komen.
Paastoernooi in Soestduinen.
Zaterdag 18 aprilj.1. vond er in Soestduinen een
paastoernooi plaats, _dat georganiseerd werd
door de M.g,e. "DuinhoIers". Op ziehzelf niet zo
opzienbarend. Dergelijke toernooien zijn in
midgetgolfkringen orde van de dag c.q. het
weekend,_ maar het: vermeldenswaardige zit
'm hierin: ,;Voorheteerst ging er veel jeugd
mee, varierend in leeftijd van 7 tot 13 jaar en
het totale aantal Jeugdleden die meegingen
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Voor moederdag
diverse bloemstukjes
Tevens een ruime sortering
vaste planten en snijbloemen.
Schitterende kollektie mondgeblazenglaswerk in zeer fijne
vormgeving.

DEBEURS
Dorpsstraat 69·71 . Lexmond, tel. 03474·1566

bedroeg 19. Met de volwassenen meegerekend
gingen er in de vroege oehtend zo'n 7 auto's met
totaal 31 personen riehting Soe,stduinen !
Allemaal spelers weI te verstaan !
Heel wat dus voor zo'n "kluppie". -Aan het
eindevan de middag kwamen ze voldaan en
sommig~n met rode: wangen vande slaap weer
thuis~

Maar niet met lege handen ! De nodige- eieren
waren weer veroverd en de Ie prijs in de A-

klasse heren werd eveneens door een W.I.K.lid gewonnen enwel Jan de Jong uit Lexmond.
In de damesklasse werd ook geengek resultaat
behaald, n.1. een 2eplaats en' weI door Joke
Rollman uit Lexmond. Bij de jeugd, j unioren,
ook ai, het zou haasteentonig worden, een 2e
plaats, en wei Jolanda Raben uitLexmond. In
alle bescheidenheid, doch niet zonder trots,
kunnen wij weI stellen dat dit toernooi
geslaagd mag heten.
Ais er bij zo'n to~rnooi totaal 79 deelnemers
zijn en in aIle klassen bezet de s.v, W.I.K. uit
Lexmond een Ie e'n twee 2e plaatsen, dan
begrijpt u hoe de stemming was.
Uit dit alles blijkt over wat voor kwaliteiten
deze vereniging beschikt en daarmogen ze
gerust trots op zijn.
_
En wat de jeugd betreft, hopenlijk hebben deze
zo'n toernQoi buiten dedeur ook leuk gevonden
en gaan zij bij een volgende gelegenheid weer
mee. Want hoe sterker de vertegenwoordiging
van onze vereniging b,uiten de deur is, hoe
beter er natuurlij k wordt gespeeld.
.En afgezien vanhet wedstrijdelement is het
nog gezellig ook, zo'n dagje uit !
Een plulm voor de jeugd ! (Schouderklop mag
ook).
Ontzettende zin.........•..
Dat hebben nu misschien wei, na het lezen van
dit artikel, een aantal mensen, om eens die
mooie baan in Lexmond te komenbekij ken en
er misschien weI voor voelen om die sport te
gaan beoefenen.
Dat kan.natuurlijkaltijd.Maarwekunnen ons
voorstellen· dat men eerst eens even wil
kijken, ook dat kan, n.L iedere woensdag..;
avond wordt er geslagen,u bent dan van,harte
welkom ! Een belangrijkenoot in ditgeheel is
n.!. dat men als lid voor niets (geen geld dus)
deze sport kan beoefenen, behalve dan de
kontributie natuurlijk, maar deze is dan ook
ontzettend ..laag !
Deze sport vergt in principe bij des.v. W.I.K,
geen aankoop, van kleding- ofmateriaaL Het
nodige materiaal is besehikbaar aan de baan.
Ook voor de recreant is de prijs(f 2,,- per
ronde) laag te noemen en het materiaal gratis
beschikbaar.
.
Tot ziens bij de s.v. W.I.K.
ThRo11.

VOORMOEDER
IS DE NIEUWE KOLLEKTIE
DAMESTASSEN 1981 BINNEN

Voor de
Ideinverbruiker

leren- en skai portemonne's' . paraplu's . dames- en herenhandtassen
koffers - boodschappentassen

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.
:=
--

{NG IN MO: 5
der "oor 2. ,.
'AANBlED

-

10 kilo ~aspoe

- **

--

F::;;;~~==W

*
*
*
*
*
*
*

.-

Diervoeders
Kunstmest voor uw gazon
of groentetuin.
Landbouwplastics
Reinigings- en bestrijdingsmiddelen.
Houtvezel en turfmolm en
vanzelfsprekend aile
soorten veevoeders.

INFORMEER EENS
't is de moeite van een
telefoontje waard !

J.v.zandWUk

de Inafleltlelc
Dorpsstraat 3

-

Meerkerk

-

Meerkerk - Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309.

Tel. 01837 . 1700

Toer 'ns anders !
Een leuk boekje
vanaf 18 mei.

ligt

voor u klaar

Spaaraktie van de Rabobank voor
nieuwe en bestaande spaarders.

labobank
geld en goede raad

Rabobank

P:j

GROOT·AMMERS
HOORNAAR
AMEIDE
MEERKERK

HOOPVOL
Weet u wat ik nOll hartverwarmend vind ?
Om te zien hoe Iijsttrekker Den Uyl zich vol mededogen buigtnaar Hjsttrekker Wiegel
en liefdevol zijn handen pakt in eell paging om te troosteD.
Nog slechts enkele ogenblikken daarvoor, toen de gewraakte vraag werd gesteld,
bedacht ik wat eeo afschuwelijk bedrijf politiek toch kan zijn, hoezeereen politicus in
de kijkert staat en op welke walgelijke manier daar misbruik van kan worden
gemaakt.
De politieke denkbeelden van de beide heren doen hier niet fer zake, maar toen de ene
"mens" onderuit gehaald werd, bedacht de andere "mens" zich geen ogenblik en
tooode zijn medemenselijkheid. Den UyI traosite op dat moment niet aIleen Wiegel
maar met hem veel geschokte kijkers.
Dat was riiet aileen hartverwarmend, zoiets stemt ook hoopvoI.
Deze twee mannen kunnen zonder overdrijving gezien worden als twee van de
grootste politieke tegenstanders in ons land. Toch reageerden ze duidelijk als
"mensen" op elkaar. Ais iedereen die zich in welke politieke discussie dan ook mengt,
voor ogen zou houden dat hij of zij spreekt tot of over een "mens" zou die houding veel
agressie doen verdwijnen. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat iedere politicus,
ondanks het nodige falen, een "mens" is die zijn of haar best doet en die een groep
kiezers achter zich heeft.
Zo'n vertegenwoordiger van een groep mensen met bepaalde (andere) politieke
denkbeelden verdient respect.
In het kader van de op handen zijnde verkiezingen voor de Tweede Kamer misschien
een gedachte om even op te kauwen.
Margriet Vansluis.

Autocross te Meerkerk
is gered!
MEERKERK - Eeu verheugde sekretaris vau
de MAC Magneet te Meerkerk, Martie Hakkesteegt, deelde ons mede, dat de autocross
m.m.v. de professionals EZHACO op 2e
Pinksterdag zal worden gehouden aan de
Noordseweg.
Gelukkig, want deze traditie werd abrupt door
de ruilverkavelingskommissie in maart de
grond ingeboord. Men gaf zonder enige reden
geen toestemming meer voor het terrein aan
de Parallelweg. Ook het terrein aan de
Noordseweg biedt voldoende parkeergelegenheid.
Erdoen ±50 amateurs mee.
Kommentaar ,geeft de' bekende kommentator Theo Koomen.
De organisatie berust bij de M.A.C. Magneet en
de O.V.M.

Tienduizend
doden per dag
GORINCHEM Regelmatig worden we
vanuit de Derde Wereld geconfronteerd met
onvoorstelbaar leed. Door droogte, misoogsten
en erosie, a"lsook door politieke en economische
verwikkelingen lijden miljoenen mensen hong er. Voor velen is de toestand schier hopeloos.
Vooral kinderen en met name de jonge
kinderen hebben het meest te Hjdeu. Baby's
Jiggen soms bewegingloos in de schoot van de
moeder, terwijl deze weet dat haar kind nog
slechts enkele dagen leven kan. Vele kinderIichaampjes zijn gezwollen door hongeroedeem. Door gebrek aan voedsel sterven 10.000
mensen per dag, waaronder veel kinderen.
Met het vaststellen van' deze feiten is echter
niemand geholpen.
Bet is een goede zaak dat via "Woord en Daad"
al ruim 11.000 kinderen d.m.v. financiele
adoptie worden geholpen. Op scholen. in
opvangcentra en weeshuizen ontvangen deze
kinderenelke dag voldoende en volwaardig
voedsel. Daarnaast ontvangen deze kinderen
christelijk onderwijs. Op dezemanier is het
mogelijk hen naast het dagelijks brood de
boodschap van het Evangelie door te geven.
Doormiddel van deze hulpverlening is er voor
deze kinderen hoop voor de toekomst. Voor f
35,- per maand kunt u ineen der ontwikkelingslanden een kind verzorgen. Inlichtingen
worden u graag verstrekt door, dhr~ J. Slot,
Rembrandtlaan 10 te Doorn. Tel. 03430-4103.
Verder wordt erdoo'r Stichting "Woord en
Daad" naar gestreefd kleine land,;. en tuinbouw
bedrijven te stichteri en daarvoorjonge boeren
en tuinders op te leiden. De mogelijkheden

daarvoor zijn in verschillende landen aanwezig. Met het stichten van deze bedrijfjes is
het mogelijk een positieve bijdrage te leveren
in de strijd tegen de honger die elke dag
miljoenen bedreigt.
Mogen we in deze strijd op uw aller gebed en
steun rekenen ?
Giften voor dit doel kunt u overmaken op giro
30.20.900 of op A.B.N. Gorinchem. rek. nr.
50.98.11.566 met vermelding: .,Dagelijks brood".
Stichting Ref. Hulpaktie )) Woord en Daad",
Post bus 560, 4200 AN Gorinchem. Telefoon
01830 - 32550.

Molenfietstocht
van de Sportvereniging
Noordeloos
NOORDELOOS - Op zaterdag 23 mei wordt
voor de negende, achtereenvolgende maal de
Molenfietstocht van de Sportvereniging Noor...
deloos verreden. Startplaatsen zijn ook nn
weer: Alblasserdam, Leerdam, Schelluinen,
Noordeloos.
Er kan gefietst worden over afstanden van
ongeveer 40, 60 en 100 km. De kortste afstand
geldt niet voor, degenen, die in Alblasserdam
starten.
Inschrijven voor deelname is die dag mogelijk
tussen negen uu:t;' 's morgens en twee uur
'smiddags. De buro's blijven tot vijf uur
's middags open voor kontrole voor degenen,
die elders zijn gestart.
Startburo's zijn:
Klubhuis v.v. De Alblas, sportpark Souburgh
Alblasserdam.
Klubhuis v.v. L.R.C. Loosdorp Leerdam.
Klubhuis v.v. Schelluinen sportpark Scalune
te Schelluinen.
Klubhuis v.v. Noordeloos sportpark De Noordeloos te N oordeloos. '
De Molenfietstocht heeft dit jaar een nieuw
aspekt. Tijdens de rit is het mogeHjk om een
tweefal molens te bezichtigen. Op de 23ste mei
zijn de gehele dag open:
De Westermolen te Langerak (Iangs provo weg
38 tegenover het Achterland).
Scheiwijkse Molen te Hoornaar (Aan de
Voordijk in Schelluinen).
De Molenfietstocht wordt de laatste jaren
georganiseerd onder auspicien van de Stichting tot Instandhouding van Molens in de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een deel
van de netto-opbrengst komt de stichting ten
goede. Inschrijfgeid is f 5,- per deeinemer.
AIle deelnemers krijgen, een,her:innering aan
deze rit.
Voor nader.e informatie:
Mw. Jans den Ouden, tel. 01838-19~0.
Gerrit Verheij, tel. 01838-1544.
Jan Zuidervaart, tel. 01838-2021.

Kleding- en Speelgoedbeurs te Ameide
AMEIDE - Vrijdagmiddag 8 mei a.s. wordt er
door dePeuterspeelzaal Ot en Sien een
Kleding- en Speelgoedbeurs georganiseerd.
Deze beurs wordt gehouden in het Groene
Kruisgebouw te Ameide van 13.30-16.00 uur.
Heeft u kinderkleding of speelgoed over?
Wij ontvangen dit graag van u op een van de
onderstaande adressen.
Roelien v.d. Neut, Aaksterveld 32, tel. 1693.
Cora Zwaan, Molenstraat 17, tel. 2076.
Joke Bunnik, de Geer 5, tel. 1715.
Dineke Del90rge. Lekdijk 31-32, Tienhoven,
tel. 1930.
Komt u in ieder geva18 mei even kijken !
Wie weet is er voor u ook iets leul;<s bij.
Bijvoorbaat onze hartelijke dank.
Peuterspeelzaal
"Oten Sien".

Snuffeltiek
boekingsadres voor
•
relZen
MEERKERK - De immer aktieve Gerrit van
Veen van de Snuffeltiek, heeft een nieuwe tak
aan zijn bedrijf toegevoegd en wei het
reiswezen.
Op onze vraag waarom hij dit gedaan heeft
antwoordt de heer van Veen:
"Ik wi! het hestaansrecht van mijn zaak zo
groot mogelijk maken door dit dienstenpakket er bij te voegen. Bet reizenper bus gaat
met sprongen omhoog,het is nog betaalbaar.
Vliegreizen'worden 'ooK steeds aantrekkelijker. Vier dagen Londen of Parijs voor
f 346,- c.q. f245,-istochnietduur! Onzeregio
is meest agrarisch en daarom zijn dit soort
reizen veor de boeren erg aantrekkelijk. We
kunnen ook 20 tot 59 persoons bussen chartereri
voor personeelsverenigingen, scholen, ouden
van dagen etc", aldus een vlotpratende Gerrit
van Veen.
Op de jaarmarkt in Meerkerk zal de Snuffeltiek
met een Ebato bus vertegenwoordigd zijn.
Uitvoerige prospekti, met een keuze van lange
en korte rondreizen, kunt u nU reeds afhalen.
Endit alles voor betaalbare prijzen.

Weekend dienst
huisartsen
Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar,
Meerkerk, Nieuwpoort, Noordeloos.
De weekend dienst begint Yrijdagavond 6 uur
en eindigt zondagavond 12 uur.
Aanvraag voor visites gaarne voor 10.00 uur '.
's morgens en spreekuurbezoeknatelefonische
afspraak.
Mei 1981:
1- 3: Albada en de Vries
Kentie
5
Albada en de Vries
Kentie
(dienst eindigt 's avonds om 24 uur)
8-10 : Bastiaans en van Es Trouwborst
15-17 : Boot
Eenink
22-24 : Bastiaans en van Es Kruithof
28
Boot
Eenink
(dienst eindigt 's avonds om 24 uur)
29-31: Albada en de Vries
Kentie

Onze volgende
Wegwijzer
verschijnt in de
week van 25 mei
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't Wapen van Ameide
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Telefoon 01836 - 1308.

Telefoon 01837 - 1888
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Bij ons bent u op het juiste adres voor uw:
verenigingsavond - bruiloft - diner - koud buffet - saladessnackjes.

Zaterdag 9 mei bestaat ons depot 121/ 2 jaar en
die dag starten wij weer met verkoop van
eenjarige tuinplanten.
Elke koper ontvangt van ons die dag een leuke
attentie.
Verder hebben wij die hele week leuke aanbiedingen waaronder een prachtige kollektie
kabouters en dieren voorde tuin. Wij hebbenalle
soortengroente- en bloemzaden, aile soorten
mest, potgrond, koemest, tuinturf, turfmolm,
compost, plastic bloembakken en schalen, ook
van steen.
Tuinbanken en tafels. Prachtige tuinmolens in 4
soorten.

Of gewoon voor een gezelJig avondje uit. Onze ke·uken is
de gehele avond geopend.

P.S. Wij berekenen GEENzaalhuur.

Echt iets voor moeder !
Platsteken en
knopen.
Vele mooie
afbeeldingen in
diverse maten.
Kom vrijblijvend eens
kijken.

Komt u zelf eens kijken, wij makener met u een
bloemenfeest van.
Beleefd aanbevolen.

A.KEPPEL
Bazeldijk 63

PLIEGER handwerken

Meerkerk

Nieuwstraat 2, Arnelde, tel. 01836" 2051, b.g.g. 1298.

Want Gij, Heere! zijt goed. en gaame vergevende
Psalm 86 : Sa

~

MEERKERK
TOLSTRAAT 9
Telefoon 01837 - 1297

~

dinsdag om 12.15 gesl"Olen

Vervult met ilankbaarheiil jegens God
voor wat Hif ons in hen geeft
berichten wif U met vreugde
dat D.V. maandag 18 mei 1981 onze ouders

J.

~OEK1(O
A~
~~
;:¥
vrijdag koopavond lot 21.00 uui"
zaterdag geopend tot 17.00 uur

Als'tmet
'n tweewieler moet
dan zit Ubij
"DE KOEKKOEK" altijd goed.

M. Verheij
en

M. C. Verheij-van Bruggen
25 jaar door het huwelifk zifn verbonden

maandag t/mvrijdag fiets...

Wij wensen hen toe
dat zij vaor elkander en vaor ons
nag long gespoard mogen blijven

...zaterdag &zondag fiets!

Gerda en Jan
Andre
Piet
Jeanette
Ans
Gerrii·

4 mei 1981

...want in het weekend fietsenwe anders!

Broekseweg 95, 4233 CV Ameide
GdegenheitftotJeliciteren:vrijdag·22 mei a.s.,
19.00·20.30 uur in.,HetSpont". Paramasiebaon, Ameide

de KOEKKOEK voor:
UNION GAZELLE SPARTA

.De zaak \lV8ar U altljd slaagt!
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Tuinartikelen-depot
A. Keppel 12Y 2 jaar
MEERKERK - 9 mei a.s. hopen de heer e.n

mevrouw Keppel het 12 1/ 2 jarig bestaan van
hun tuinartikelen-depot te vieren.
Het depot, met ruime parkeergelegenheid,
gelegen aan de Zederik te Meerkerk, ligt er
altijd uiterst verzorgd bij.
Toen de kinrleren groter werden en mevrouw
Keppel zich min ofmeer ging vervelen, wilde
zij de handel in !laden gaan uitbreiden.
De heer Keppel nam namelijk al meer dan 30
jaar in de avonduren bestellingen op.
Mevrouw A.T.Keppel-van Dam praat met
enthousiasme en Hefde over haar tuindepot:
"we begonnen 12 1/ 2 jaar met zaaizaad en grand.

De. Alfa RomeoAlfetta 2.0 Turbo Diesel is een zeer snelle diesel, die bovendien
overuitstekende rijeigenschappen beschikt.
De prestaties staan op een hoog nivo, de topsnelheid is 153 km/h., terwijl de
acceleratie vanaf stilstand dermate vlot verloopt, dat deze Alfettatot een van de
snelste diesels gerekend mag worden. Het brandstof verbruik is zeer gunstig bij
lage snelheden doch loopt uiteraard op naarmate er harder gereden wordt. Het
gemiddelde verbruik zal varieren tussen 1 op 9 en 1 op 11, hetgeen als vO'ordelig
gekenmerkt mag worden.
De wagen is uitgerust met random schijfremmen, ook eenrembekrachtiger en
een remkrachtbegrenzer behoren tot de standaard uitrusting. De carrosserie
(altijd 4deurs) is reeds langer bekend van de "gewone" Alfetta 2000. Opvallend
bij zijn afmetingen zijn de ruime binnenmaten en de zeer grote kofferruimte

Dit groeide steeds verder uit en nu verhan-

delen we aIle tuinartikelen, zoals tuinplantjes
en struikjes, sierartikelen zoals kabouters,
bakken, sierpotten, grond, zaaizaad en mest.
Ret is eenechte loopzaak geworden en vooral
's avonds is het druk. Mijn man heeft een goede
b~an, dus we hoeven er niet van te leven. Ret is
mijn man z'n hobby. Rij legt in z'n vrije tijd
tuinen aan. Veel werk hebben we op de
camping De Vijfheerenlanden.

die bij veleri zeker zal aanspreken. In hetinterieur is ruim voldoende plaats voor
vier volwassenen. Het uitzicht rondom is prima. Dode hoeken zijn er niet bit
Voor de technische liefhebber volgen hieronder de belangrijkste gegevens.
De motor is een viercylinder in lijn. 1995 em' cylinderinhoud, boring x slag=
88 x82 mm. Kompressieverhouding 22 : 1. Het Din vermogen bedraagt 60 kw (82
pk) bij 4300 21m.

Onze klan ten attendeerden ons er op dat onze
zaak 121 / 2 jaar bestaat. Zo belangrijk vinden we
het niet; maar we doen toch een aardigheidje
voor onze klan ten.

Ondanks het steeds groter wordende aanbod op de diesel-markt mag deze Alia
zeer zeker een aanwinst genoemd worden, temeer door de aanschaffingsprijs
gezien het gebodene bepaald konkurrerend is.

Mijnman en ik doen het werk met plezier en
we krijgen steeds opmerkingen uit de regio dat
we zo g'oedkoop zijn en dat isnatuurlijk een
leuke reklame", aldus besluit een zakelijk
ingestelde'mevrouw Keppel.

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

Voor een goede

"DE SNELLE PIEPER"

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

Tel. 01837-1791 012242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

AUTOBEDRIJF

Gebr.Roest b.v.

Diverse soorten aardappelen in voorraad.

Lekdijk73, tel. 01843-1233, Langerak

Heelt u iets te vieren, komt u eens
langs in de "Kruythoeve" en zie
hoe het ook kan.

.

VClor moderne flnlinciering en 'lillevetllekerlnllen, doet u er goed
aan.6en van de onderstaande adressen te bellen,

J. van Dieren

Gregoriuslaan 11, Lexm'ind, teletoop D3474c 12.84.
_~~
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Straat-, grond- en
rioleringswerkzaamheden.
Levering van aile soorten
tegels, stenen,grond enz.
Aannemersbedrijf

A.GiI de Groot b.v.

Prinses Marijkeweg 44a. Pastbus 32, 4230 SA Meerkerk.
Telefaon 01837 - 1557, b.g.g. 1937.
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MEERKERK
TOLSTRAAT 9

A.

e;'¥

Telefoon 01837 - 1297

dinsdag om 12.15 gesloten
vrijdag koopavond 10121.00 uur
zaterdag geoperidtot17.00 uur

Moeder staat
ALTIJD klaar.
G.un haar een
Nu een 3-delig
tuinset voor
maar

79,·

"goede zit".
Da's een
kado wat
haar past.

.

{\O{\cna.\~MOEDERDAG

fen

. '!Jell

Zaekt u vaar Maederdag nag
geschenken ?
Nau dan hoeft u niet lang meer na te
denken. KAPSALON DE WIT heeft de
echte kada's voar Maeder.
Wat dacht u van een ruikertje af een
daosje paeder ?
Kamt u gerust eens bij ans binnen lopen,
wij verplichten u echt niet tat kopen.

~t

ql

KAPSALOND

E WIT· ~.~t5

Molenstraat 5, Ameide, tel. 01836 - 1464.

Een kado voor Moeder ? ? ?
Kom eens in

,/t tj?ttwinktltjt"

Speciale

kijken.
Grote kollektie byouterien.
Blankhout voor volksschil-·
derkunst,. en natuurlijk tuingereedschap.

HDDllIJ[ JAN

DI!UID'IAB
aanbiedingen

J'w. van Puttestraat 65

Arnelde
Telefoon01836 - 1277.

De aedecoreerden van
nenhoven. LeHmond en
Meerkerk

D. den Braven te Tienhoven.
Ere medaille in gaud verbonden aan de arde
vanOranje Nassau.
.
Vanaf september 1958 raadslid, vanaf 1974 als
wethouder voor het C.D.A.
Vanaf 1972 nota bel ill de Ned. Herv. Kerk te
Tienhoven. Sinds 1973 schouwmeester bij De
Overwaard, 2e plaatsvervangend hoofdingeland.
Sinds 1977 bestuurslid (penningmeester) van·
de C.B.T.E. Vanaf 1963 bestuurslid van afd.
bestuur C.M.C.-Noord-Hoiiand.

D. Bas te Lexmond.
Ere medaille. in· gaud verbonden aan de arde
van OranjeNassau.
De heer Bos was Quderling derGer., Kerk van
1940~1944 - 1952-1956 - 1958-1962 - 1964-1968 1972-1976 en waarvan vele jaren scriba en
praeses. VooTzitter van de b:eroep~ngskom
missie. Vervulde vaak een voortrekkersrol en
wordt· daarom weI eens spottend "de koning
van de kerk" genoemd.

P. de Jong te Meerkerk.
Ere medaille verbonden aan de orde van
OranjeNassau.
Vele maatschappelijke en kerkelijke funkties
vervuld. Aktief lid van kerk_ en school besturen.
Ruim 40 jaar de gemeentelijke brandweer
gedie:nd waarvan vele,jarenals brandweerkommandant. Ineen bijeenkomst in de
brandweerkazerne spelde burgemeester den
Breejen de ridderorre op.

WIJNHANDEL.SWTERIJ·DELICATESSEN

J ac. Bagaard te Lexmond.

Ere medaille verbonden aan de orde van
Oranje Nassau.
Van 1962-1970 raadslid C.H. U. Bestuurslid V.a.
1957 C.H. U. en afgevaardigde naar de Statenkring Dordrecht.
,Bestuurslid vanaf 1957 van de kring van
Geitenfokverenigingen in de Alblasserwaard
en de Vijheerenlanden. Voorzitter van de
hout- en bouwbond C.N. V. (1953-1973).
Voorzitter van de industriebond C.N.V. (vanaf
1974). Van 1963-1976 bestuurslid en later
voorzitter IJsklub. Plaatselijk voorzitter NOVIB-komite en komite Pr.Beatrixfonds'.

Mevrouw B.F. Bogerd-Horden te Nieuwtand.
Eremedaille in goud verbonden aan de orde
van' OranjeNassau;
Gedurende 40 jaar heeft zij 'zichverdienstelijk gemaakt als concierge van het Gemeentehuis'te Nieuwland.

Franseslraal' -12'· Tal. 01836- 1754 - Arnalda

Grasmaaimachine-show
C. 't Lam groot
sukses

Gf,VRlJIIGD

MEERKERK - De grasmaaimachine-show van Husqvarna en Honda maaiers op 24 en 25 april 1.1. bij en
in het AC-restaurant is een groot
sukses geworden.
Vele bezoekers en een heel goede
verkoop, zegt een heel tevreden Cees
't Lam.
Deze steeds aktieve zakenman timmert goed aan de weg. Vandaar oak
waarschijnlijk dat hij een Weg-

Meisje
voor de slagerij
In onze moderne Keurslagerij, waar bediening en hygiene op de eerste
plaats staan, vragen wij een meisje die op een vlotte en nette manier
bereid is hier aan mee te werken.

~

U kunt solliciteren by:

~Sl~~,~~
Crezee nieuws ,

met daglicht projektor ontwikkeld.
Bovendien kunt u met deze filmcamera

restaurant neemt om de show meer
tot zijn recht te laten kamen.
Buiten en binnen een keuT van
maaimachinesvan de bekende merken.
Binnen, in een aparte zaal een
Tustige sfeer met eerlijke adviezen
van de heer 't Lam.

AMEIDE - Een dezer dagen kunt n bij
foto Crezee demonstraties zien met de
nieuwe manier van filmen.
Dikwijls is het probleemJ!et projekteren.
Men vindt dit - v.aak een te groot. werk,
bovendien moet het donker zijn.
Dit alles is niet meer nodig;
Agfa heeft een revolutionaire filmcamera

ff{/:

~~e;f::~r::e::jn~oto
Crezee
u heel graagzien.
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liP 4228. Romle hairstyler. TwOO warmte-

~~~~b~l~rll

snoorbervaSliging.
Comploot mellljmlkamen borstel.

NU 55,50

NU 77,-

NU 90,liP 4&18 as lIaenlrJlllllhp_ Instelbaarop 7sianden. 550 Wmel ophangbeugel M vIoarstlt'et.

Philips Ladyshave

voorde modeme,

modieuze vrouw

NU Bl,liP 4230 Rondo hairstylor. Drle warmte-

~t\'~~ b1r:I;~

snoarbervashging.MeI
driehulpslukken.

NU 6B,-

liP 2111 Ladymve.
Metdublleietondellse
_ ;:~laOgeenkorteha-

liP 4625 Coeipa~e
ballonllaalllreger.Drie
warmtestanden (300.375-250 W). Lang
snoor3.&Om. Zearlaag
geluldsmveau.

NU 63,w

•

NU 90,-

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

liP 4222 Rondo fIalr-

~~e~~~~~~t~ldao

(1000-800·400 WI.

Draaibarasnoerbeveshglng. Vijl hulpstul<ken.

NUB9,-

.2;}-

z;}

Koninginnedag
in Lexmond
LEXMOND - Koninginnedag werd in Lex.mond ·op bescheiden wijze gevierd.
Echter vaar de kinderen was er weI het een en
ander georganiseerd.
Er Was ,een soort van feestmiddag, waar toch
wei een behoorlijk aantal kinderen op af waren
gekomen.
20 was er een foto-puzzeltocht, een film en vaar
de allerkleinsten een poppenkast, die, bij de
kindere,n geed in de smaak viel.
Onder de bezoekertjes waren er oak een aantal
die vanwege hun leeftijd nognieteen varm van
onderwijs volgen. Deze kinderen werden
echter aan het slot van de middag op niet mis te
verstane wijze gekonfronteert met het feit dat
zij duidelijk achtergesteld werden in vergelijk
met kinderen die weI een varm van onderwijs
in Lexmond vol gen.
Wat was het geval ?
Aau het slot van de middag werden namen

afgeroepen van kinderen die op de kleuter~
scholen zitten. Nou dat was watt Wat zou'er nu
gebeuren?
Hen viel ten deel een zak met als inhoud een
schrift, balpen, een appeltje van Oranje, mars,
drop, snoep en meer van dat lekkers.
Voor kinderen die verstek hadden Iaten gaan
werd e.e.a. gereserveerd.
De namen waren aUemaal afgeroepen en de
zakken uitgedeeld. De kleintjes van zo rond de
3 a 4 jaar zaten nu braaf te wachten op hetgeen
hun ten deel zou vallen.
Zij kregen een baIlon, weliswaar een van een
jaar oud, van de Kroning, maar goed,het gevaI
was oranje en er stond een afbeeldingvan de
Prinses en de Koningitl op; Heel mooi dus
.

een Oranjefeest voor de kinderen' van Lexmond;
We Ieven in een tijd van bezuinigen,maar
waarschijnlijk zaI dit toch niet de oorzaak zijn
geweest van hetgeen boven omschreven is.
Het isnatuurlijkwelsneu als je met je vriendje
van een feestje komten jij hebt een ballon en
de ander heeft een zak vollekkers met schrift
en balpen.
En om op zo'n jonge leeftijd al gekonfronteerd te worden met het feit dat de eeil veeI
meerheeftlkrijgt als een ander is natuurIijk,
op z'n zachtst gezegt, niet 20 Ieuk.
Van dat feit kunnen ,ze nog lang genoeg
"genieten".

Maar daar bleef het bij. Daar begrepen ze maar
weinig van,waarom zij meer ais wij. 0 ja, ze
zullen natuurIijk weI denken dat het op is.
Maar in de gang bleken nogverscheiden dozen
te staan. Nouzijn kinderoogjes op die leeftijd
natuurIijk weI klein,maar ze funktioneren
prima~ Het gevoIg daarvan laat zich makkelijk raden
.
Toch wei merkwaardig, zo'n onderscheid,op

I
Ip------~-----------_.
TEKOOP
I
I
I
I
Johnson buitenboordmotor.
I
I
I
Z.g.a.n. 4 pk.
I
I
I
Telefoon 01836 - 1229.
I
I
--------------

1

Leuke kadootjes
voor MOEDER
vindt 11 altijd bij

....

Een leuk

moment.. .
Geef een
Polaroid direkt
klaar kamera
voor moederdag,
zo blijft deze dag een
bijzondere dag.

Maak keus uit onze kollektie elektrische
huishoudelijke apparaten (van broodrooster
tot wasautomaat) die het werken voor
moeder zo prettig maken.

U vindt ze bij:

•

Kom eens langs,
wij demonstreren
deze kamera's
graag voor u.

Nu met de nieuwe
super-color film
kleuren nog
beter!

J. W. van Puttestraat 73
Griend 5

• •••••

Tel. 01836-1232
Tel. 01836-1614

-

Wij betalen goede prijien voor
uw oud-l.ood, koper, zjnk en
oude accu's. Wordt afgehaald.
C. Versluis sr.
Sling-erlandstraat 38, Meerkerk
Tel. 01837 -1264.
TE KOOP:
Stalen balken aile maten en
'Iengten, hleuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen buizen, hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonische afspraak.
C; Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk,
tel. 01837 - 1264.
GEVRAAGD
Flinke hulp voor huishoudelijk werk. 1 ochtend per week.
Tel. 01837 - 1516.

HOE BESTAATHET I
1000 • ballpoints f 130,-,
8anstekers,jO,75, metlekst;
1001 RELATIEGESCHENKEN.• Vraag" folders.
P08tbus 1, Lexmol'ld, leI.
03474-:1325, oak 's aYonds~

TE KOOP AANGEBODEN
Diverse gebruikte damesrijwielen, merken Sparta en Batavus.
De Koekkoek. Meerkerk, teL
01837-1297.

De nieuwe film van Agla, de
Vario XL. U kunt nu onder aile
omstandigheden fotograferen,
te belichten van 22 DIN tot 33
DIN. Dus voor elke foto. een
jui'ste gevoeligheid die daar bij
past
NatuurliJk ook bij Crezee, Dam
6, Arnelde.

GLASPARELPROJEKTIE·SCHERM
Kompleet op voet
'125X125 em

Rollei diaprojektoren·

89,239 J

Rolleimat F, kleinbeeldcamera met ingeb.

Fiii" . ·
electronen flltser

van

geheel automatisch 359,·

-

%

-

-::::.",~

P 300 A, volautomatisch
Halogeenlamp 24V 150 w.
Ingeb. diavieuwer.

198,245
.

Rollei P 355 A, dezelfde uitvoering als de
P 300 A maar nu met enkel-

beeldprojektie enkabel
voor afstandsbedlening,

ROllei
P 360 AF, het summum van techniek. Volautomatisch. 24Vl150 w.
Halogeenlamp, enkelbeeld projektie, lampsterkte regelbaar, dia~
vieuwer,. overvloeimogel ijkheid,

,.

magazijn alsluitbaar'419 _
.

Rollei P 300 AF
Idem als P 300 maar nu
met autofocus.

299,-

_

,
Rollei P 355 AF
Idem als P 355 A
Nu met a'utolocus,

369,-

WedSlrllden voor de
Wegwllzerbokaal
starlen 5 mel .
AMEIDE - Dinsdag 5 mei a.s. zal op het
Sportkompleks Meihoven te Ameide het
yoetbal-Wegwijzertoernooi weer beginnen.
Wilt u er aan denken, dat ditjaar de voetbalverenigingAmeide als gastheer zal optreden ?

In ponle A spelen:
v. v .Lekogels - v. v.Ameide
v.v·, Groot-Ammers - v.v.Brederodes
In poule B spelen:
v.v.H.S.C.C. '61 - v.v.Arkel
v.v.Ste Db Co - v.v.Meerkerk
WEDSTRIJDSCHEMA: .
Dinsdag 5 mei:
Lekvogels
- Ameide
Scheidsrechter: v.d. PoeL
H.S.S.C. '61
- Arkel
Scheidsrechter: Leijdsman.

Donderdag 7 mei:

Groot-Ammers
Brederodes
ScheidsTechteT: TukkeT.
Ste Do Co
- MeeTkeTk
Scheidsrechter: Gremmen.
Dinsdag 12 mei:
Arkel
' - Meerkerk
Scheidsr€chter: Tukker.
Ameide
- Brederodes
ScheidsTechteT: v.d. Poel.
DondeTdag 14 mei:
H.S.S.C. '61
- Ste Do Co
Scheidsrechter: Leijdsman.
Lekvogels
- Groot-Ammers
Scheidsrechter:l;remmen.
Dinsdag 19 mei:
H.S.S.C. '61
- Meerkerk
ScheidTechteT: v.d. Poel.
Arkel
- Ste Do Co
Scheidsrechter: Leijdsman

Donderdag 21 mei:
Ameide
Groot-Ammers
Scheidsr€chter: Gremmen.
Lekvogels
- Brederodes
ScheidsTechteT: TukkeT.

Bovengenoemde wedstrijden beginnen aIle om
19.00 uur.

FINALEDAG: zaterdag 30 mei 1981.
Programma 30 mei 1981.
13.00 uur no..4 poule A - no. 4 poule B
13.00 uur no. 3 poule A - no. 3 poule B
15.00 uurno. 2 poule A - no. 2 poule B.
15.00 uur no, 1 poule A - no. I poule B

De wedstrij den opde finaledag zuBen worden
geleid ~oor bovengenoemde scheidsrechters.
Het bestuur van v.\;. Ameide zal er zeker alles
aan doen om evenals de vorige organisatoren
uit Meerkerk, het Wegwijzertoernooi dit jaar
ook tot een sukses te maken.

OPROEP

Zaterdag 16 mei a.s. viert de s.v. W.I.K. te
Lexmond haar 35-jarig bestaan.
Ter gelegenheid hiervan willen wij aile

OUD-LEDEN

uitnodigen, om samen met hen dit 35-jarig
bestaan te vieren.
De feestavond vindt plaats in de sporthaI "Het
Bosch" te Lexmond en begint om 7uur.
U bent van harte welkom !
Sportvereniging Willen is Kunnen, Lexmond.
.

Premieberekening bij
10-jarig kontrakt,
inklusief isolatieglas
1 ~ 4 kamerwoning

S - 6 kamerwoning

f 46,50 per jaar.
f 60,- per jaar.

PREMIE EKSKLUSIEF ISOLATIEGLAS
1 - 4 kamerwoning
f 31,50 per jaar.
f 43,50 per jaar.
S - 6 kamerwoning

Polis- en aanhangselkosten f 7,50.
Assurantiebelasting 6% van premie plus
kosten.
Als kamers worden aangemerkt:
Woonkamer, slaapkamer en studeerkamers.
NB. Keuken-gang-bad of douchekamer,
garageschuur of ander'~ bergruimte zijn
welmeeverzekerd, doch tellen niet mee
VQer de premie berekening.

TE KOOP
in

AMEIDE

ASSURANTIE- EN ADVIESBUREAU

Gunstig gelegen hoekhuis,
voorheen woon-winkelpand met
schuur en tuin.
Prijs f 76.500,-.'

DEN HARTOG BV

Ook Uw adres voor aile spaarbank·
zaken.

Agenlschap:
Nederlandsche Middenstands Spaarbank
4233 EA Ameide - Voorstraat 6· Tel. 01836-1340 - Na 18.00 uur b,g.g. 01843-1370.

b:g.g.03474-1667.

Te bevragen: 01836 - 1847

KROONWOON-ACTIE
een ideevanuwwoningitJ1:1chter
Twee zware jongens.
Sterk, synthetiseh tapijt
voor intensiefgebruik.
CANTATE, in zeven
. moderne kleuren,
400 em breed; per str. m.

f199,·
AMQURETIE, weelderig
tapijt voor de slaapkamer,
in zevenzaehte limen,
400 em breed, per str. m.

f134,·

Aan de 'Kroonwoon' aerie doen een
groat aantal woninginrichters mee, verspreid
over heel Nederland.
Zij maken regelmatig hun keuze uit een
groat aantal binnen- en buitenlandse

collecries, kiezen veor hoge kwaliteit en

ESKER
.OEDERDAG.GESCHENKEN
001 EN VOORDELIG

M

Specialeaanbiedingen
voormoederdag, geldig
tim zaterdag 9 mei a.s.

BIKINI-slip
Bon Giorno (diverse kJeuren)
per stuk 3,95.
NU 3 voor

10,·

UP ALLE DAMES NACHT ~
HEMDEN .EN .PYAMA's

5,· KORllNG

bedingen een scherpe prijs.

Daar ziet u hierboven een voorbeeld
van, maar veor het complete Kroonwoonactie-assortiment kunt tJ. terecht bij:

esker
eubelen
anufakturen

Bij aankoop van japonstoffen voor 25,of meer G RAT 1 Seen KEUKEN- OF
GASTENDOEK naar keuze.

KOM KIJKEN
ZAAK.

IN ONZE

Er is voor

IEDERE MOEDER EEN
VERRASSING.

De oplossing van PORTAS:
• Binnen een dag gereed
• Passend bij uw interieur
• PORTAS kunststofommanteling
.In vele houtmotieven en effen kleuren
• Voordelig en precies werk
• Gratis advies - bel meteenvoor een afspraak.
Of vraag mformat,ematenaal aan.

PORY"S"
""

PORTAS-Vakbedrijf F. H. Kamsteeg B. V.
• •
Kon. Wilhelminalaan 102, 3372 AG Boven-Hardinxveld PORT"S

Tel 01846-2377
PORTA$.deuren·vaRbedrijven overal in Nederland en in vele Europese fanclen.

-a·.~

Weer volledig tot uw dienst

Zeerlage luchtweerstand en toch cen ru im intcrieur

FaM;\·Verhoef

Datkunt u van 'nBiod
vanAventoverwachten!

Benedendamsestraat 5,
tel. 01 B36 - 1251, Ameide.

caravans voor echte caravanners

I

Avento Caravanbouw
van cler Hagen
Postbus 40 42'30 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

SCHILDERS· GLAS· EN BEHANGERSBEDRIJF

EK.1&d.EIK
(v.h. B: den Ottolander)

Bazeldijk 15a - Tel. 01837 - 1295 - Meerkerk

.SneLzuinigenstil.
De nieuweIIfetta 2.0
Turbo Diesel.

Prijs31.990,-

(m~.

BTW).

. ",..,.." 0 \
_toot 2.,.,,'i&OU
"U 50,,0
.

O",..ott
Uw dealer:

Auto de Ruyter Meerkerk B.V.
Burg. Sloblaan1, 4231 AA Meerkerk,'
.
Telef()onQ1837 - 13J5; . .

HeeH u plannen voor dubbele beg lazing, een nieuwe voordeur of een
verbouwing, vraag" dan vrijblijvend
offerte.
Wij hebben vooru vele soorten
SIERGL~S voorradig .
Bijglasruiten .die Wegens brellkvervangen moeten
worden, zijn wi], wegens wanbetalingen genoo.dzaakt deze ruiten kontant alte rekenen ofwei per giro
c.q. bankcheque.

Wij. zijn gespecialiseerd in onderhoudsschilder" en reklamewerk.
Bent u voornemens uw.woning te
schilderen, vraag dan bij ons prijsqpgave. Het verplicht utot niets.
.. .. ,.. Vro.e.g.tijdiliL ~p..r.~k.e.,," 'voorkomt eerl.
.'Iangewacnttijd."'<
.
-.
...
.

~,~

•. ,.. '.-.'.

;'~'., ,

Wilt u apart dineren
met uw familie. of gezin ?

In 'I Brughuis kunt u
beschikken over tolaal
vernieuwde ruimlen

voor:

* 10 tol 20 personen
* 20 tot 70 personen
* 70 tot 150 of 200
personen

BRU6HUIS
uw aandacht waard !

D.BIKKEII

uw speciaalzaak voor wasautomaten,
koe1kasten en diepvriezers.
Voor dat ekstra stukje service!

Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.

Natuursteeph'.mdel
Skledar & Brandwijk B.V.
FABRIEK

c

KANTOOR - SHOWROOM

Nijverheidsstraat 1 - Meerkerk (Industrieterrein)
Telefoon 01837 - 2056 - 1806 - 1944

DE GRDDTSTE $PECIAALZAAK DP GEBIED VAN

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALTlJD QPVQORRAAD.

Door rechtstreekse )nvoer de ,scherpste
prijzen.

* Onbeperkte garantie, en ,ser"ice~
* Geheel Nederland is ons leverings*

gebied.
Eigen vervoer.
Een hecht ..team vakmensen die weten

*
wat is doan.
* Vrijblijvend prijsopgave
plichting.

zonder

ver-

"DEVAKMAN"

VOOR MOEDERDAG
BAKKEN WIJ HEERLlJKE

DOE HET ZELF" EN TIMMERBEDRIJF

Zouwendijk 23, Meerkerk,
tel. 01837-1405/03474-1916

GEBAKJES
en

TAARTEN
Oat mag' iedereen best weten ! !

Geef moeder eens de rust die ze
verdient.
Of zet haar eens in de schaduw.
Tuinbanken met een fijne "zit",
geheel hout en gemonteerd

f

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

J. van Delsen

195,-

Fransestraat 1
Amelde

Tel. 01836 -1353

KERASTASE - DEPOSITAIRES

De montage wordt met uw hulp
door ons voor een klein prijsje
verzorgd.

"DEVAKMAN"

G?

Openingstijden
dinsdag tim
donderdag 08.30 - 17.00
vrijdag
08.00 - 20.00
08.00 - 13.00
zaterdag

I

""4"I1sTYLlS1~<;

als het goed moet zijn.

Haarstyl istes

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

c+

CONlSTANT
CONSTANT

ZILVEREN
VRIENDSCHAPSRINGEN

Vele modellen.
Zowel glad als bewerkl.
Vanaf f 70,· per paar.

10 MEl "MOEDERDAG"

"GROEl" BRII.)ANT
SIERADEN
met certificaat

Een ri ng met een
Constant "groei"briljant
is er al voor f 1095,·
Er zijn oak oorknopjes en
hangers met "groei"briljant.

c+

CONSTANT

"GROEI" BRII.)ANT
SIERADEN
met certificaat

Een ring met een Constant "groei"briljant is eral voor f 331,·
Er,zijnook oorknopjesen hangers met
"groei"briljant.

Maak Moeder blij
met "lets aparts"
een
PRISMA-QUARTZ

Luxueus double
horloge met quartzuurwElrken
beeldschone band.
Trend 81.
AI vele jaren uw ad res
voor deskundige
sieraden- en uurwerken
reparaties !
Speciale service!
U belt, wij komen !

,,3Jn: 't iililbtrbu!,~"

dUWELIER
RIKKO.ERT
SCHOON HOVEN
Haven 1 en 5, nabij 't Veer
Telefoon 01823 - 2651

"En ze leefden nog lang en
gelukkig
"

Balletvoorstelling
in Vianen
VIANEN - In de balletschool van Toos
Waldman wordt dagelijks hard gerepeteerd
voor de voor~tellingendie plaats zullen vinden
in gebouw "De Hoeksteen" in Vianen.
In de goed ingerichte ballet-studio (spiegels,
barre etc.) wordt momenteel de laatste hand
gelegd aan de kostuums en de decors. Bier en
daar worden nog waf pasjes doorgenomen.
Heks
De volgende week moet alles klaar zijn, wan(
op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei vinden
er twee identieke voorstellingen plaats. Twee
avonden, die beginnen om half acht en
eindigen om circa kwart over negen.
Het programma ziet er als voIgt uit: Voor de
pauze een optreden van de dames der
ritmische gymnastiek en de dames van de
klassieke b.alletklas. Na de pauze komen de
kinderen aan de beurt in een wervelend ballet
dat gemaakt is naar een verhaal van een der
leerlingen, Nina Davis, en dat de romantische
titel draagt: "En ze leefden nog lang en
gelukkig........." Een balletsprookje met o.a.
Elfen, Kabouters, paddestoelen, konijntjes en
zelfs een heks.
Scapino
De choreografie van het ballet is van Toq?
Waldman zelf. Zij werd geboren in Indonesie
en kreeg haar eerste balletlessen van Puck
Iy.Ieyer. In de jaren vijftig studeerde Toos aan

Renovatie haven
w.s.v. Bolsweerd
Lexmond

de beroemde "Royal Ballet School" in Londen.
Na een verblijf van twee jaar in Engeland en
met diverse ballet diploma's ging ie naar
Nederland en danste o.a. bij het Nederlands
Danstheater en het Seapino Ballet. Aan
laatstgenoemde groep was Toos acht jaar
verbonden. Vijf jaar geleden startte zij een
balletschool in Vianen en vorig jaar nam ze
haar nieuwe studio aan de Badhuisstraat in
Vianen in gebruik.

elektrische installatie, zoals kasten, aansluitingen enz. thuis in elkaar tezetten. Er is werk
genoeg voor de leden van Bolsweerd !
De jaehthaven heeft de afgelopen maanden
een flinke gedaante verwisseling ondergaan.
De reeds bestaande damwand aan een zijde
van de jachthaven wordt verlengd. Aan de
andere zijde van de jachthaven werd nu ,ook
een damwand geslagen. Bovendien is de
jachthaven uitgediept, zodat deze nu ook bij
laag water bevaarbaar is. In voorgaande jaren
was de jachthaven zo verzand, dater bij eb
dikwijis geen boot meer in- of uit kon.
Bolsweerdhad konstant last van te weinig
water in de haven.
De iroriie van,het lot-wil, dat Bolsweerdjuist nu
veellast heeft van een te hoge waterstand,
Wat is namelijk het geval ? Een bestaand stuk
damwand, ongeveer 20 meter lang, moet op
dezelfde hoogte ge bracht worden als de nieu we
damwand.

Balletlerares Toos Waldman (r.) in haar studio
aan het werk voor de voorsteHingen van
volgende week donderdag en vrijdag 14 en 15
mei.

Bij hoog water kan er niet gelast worden. Het
vervelende voor de Lexmondse watersporters
is, dat andere werkzaamheden pas ,kunnen
begit:1;nen als deze dam wand verhoogd is.
Op de andere fronten maken de zelfwerkers
van "Bolsweerd echter goede vorderingen.
Medio juni hoopt de vereniging zo ver: te zjjn
dat de jachthaven officieel in ge:bruikgenomen
kan worden.

Belangstellenden voor de balletvoorstelling
kunnen telefonisch kaarten bestellen op de
volgende telefoonnummers: 03474-3543 of 5092.
Plaats van handeling dus: (kerk)gebouw "Iie
Hoeksteen" aan de Groene Kade vlak bij de
grote sporthai.

de led€m bezig om alle hardhouten Vlonders in
elkaar te timmeren.
Ook zijn er mensen die op hun eentje werken.
Zo is een lid bezig om komponenten van de

LEXMOND - Wie de afgelopen weken langs
de jachthaven van Lexmond is gekomen, zal
daar regelmatig mensen bezig hebben gezien,
bezig met allerhande werkzaamheden. Dit
waren de leden van de watersportvereniging
Bolsweerd die de nieuwe steigers maakten
voor de gerenoveerde jachthaven.
De werkzaamheden die bij de jachthaven
plaats vindenvormen echter maar een deel
van at het werk dat door de leden van
Bolsweerd wordt verricht.
Veel van de werkzaamheden zijn en worden
namelijk elders in het dorp verricht. Zo is sinds
september vorig jaar een vaste kern van
Bolsweerdleden bezig methet maken van het
staalwerk in een Lexmonds carroseriebedrijf.
Een andere ploeg is op het terrein van een van

H. BURGGRAAF
Nieuwe Rijksweg 104, Lexmond.

Telefoon 03474 - 1550 - 1699

r --------~--------,
Uitlaten
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1e kwaliteit. Gratis montage!

•

••
Schokdempers
•
Onderhoudsbeurt •
••
VIABAND B.V .•
Sanden

••
•I
••
VIANEN
•L -------- --------- _.J
20/50% kortlngl

Gratis test-montage

ADVERTEER IN
DE WEGWIJZER

Sp"ia~!.a.", .~
,,9)~93~'

•~

Botersloot 1 - Tel. 01838 -1969
4225 PR NOORDELOOS
vi

Aile merken.

HOFPLEIN6

TELEFOON 03473-1507-5006

•

Reserveren is gewenst.

HIEft KIN UW NIEUWE
BEDRIJFSPIND KOMEN TE STAAN
VIINEN * LEERDIM * GORINCHEM
Industriegrond beschikbaar te:

r~-~-~--~----------------~------~Energiebewust bouwen met Rijfa
f
systeembouw
I
Blj Rljla staat Isolatle hoog

van verzekerd zijn, dat u iets goed

aangeschreven

heeft. Rijfa garandeert u dat. Het

Isalatie. wie denkt daar tegenwoordig bouwsysteem is zowel in bouw als
niet aan. En toch wordt het bij veel
materiaal van een zeer hoge kwaliteit.
bedrijfsruirnte nag maar als stiefkind

Vaor ondernemers-met een goede

beschouwd. Rijfa isoleert uw gebouw
met 9 em isolatie (k·waarde 0,33).

toekomst zeer- zeker een doorslag·
gevend argument.

Rijfavindt hetjuist erg belangrijk en

II

I
I
I
I
I
I
1

nlet in het laatst in uw belang, denkt u Rljla regelt het voor u
maar eens aan veellagere investeDe tijd is kostbaar daarom is het ook
ringskosten in de c.v.-Installatie en
zo makkelljk om Rijfa in te schakelen.
•
een bespaTlng in stookkosten. Over
Rijfa regelt alles: Architekten, konkostenbesparing gesprokenl
strukteurs, installateurs, bouw1
vergunning en regels inzake hinderVormgevlng een sterk punt van Rljfa wet. Wij spreken van te voren een
'.
Als Rijfa een bedrijfsgebouw neerzet. bouwprijs.af. dus geen toepassing
I
dan mag dat ook gezien worden.
. .
I
Rechte blokkendozen bouwen is
van nSlco-rege ing. De gebouwen
I
worden 'turn-key'opgeleverd en u
geen Jt:unst. maar een gebouw zo
kunt verzekeTd zijn van een hoog
•
bouwtempo. Na dlt alles gelezen' te
I
maken dat het in estet.ica ook aan
hoge eisen kan voldoen, dat is de
hebben, kunnen wij ons voorstellen
•
dat u nieuwsgierig bent geworden.
I
kunst. En die kunstverstaat Rijfa
maar al te goed.
Dan moet u snel even de informatie~
Kwalltelt voor uw dure geld'
bonlnvullen. en wij vertellen u nog
•
Ais u voor uw dUTe geld een bedrijfs; veel meeT.
•
gebouw laat neeTzetten, wilt u er o o k ,
' . ' ' ',' , '- ,I'

'I

I
I

r------~---------------------~~~i
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I

I
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bon YOOr informatie

§;::"I_~=.~~".m,"_"_~
konl.klpersoon
RIJf. Systeembouw b.v•• Antwoo~dnumnier

I~.

35. 4000 VI' Leilmond. tel. 03474.

'-lui.
1990' 1991

I
I·.

I
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RIJFA b.v.:

Systeembouw passend
voor ieder bedrijf
LEXMOND - Op ieder inrlustrieterrein ziet
men tegenwoordig wei moderne" bedrijfshallen staan. In die bedrijfshallen zitten
allerlei takken van industrie.
Dat deze gebouwen zelf ook weer door een
onderneming worden gereaIis.e.erd, daar staat
men niet zo vaak bij stH. Deze hallen worden
vaak volgens 'een bepaalde systematiek ontworpen: "systeembouw".

De kracht van.deze ondernemingis gelegen in
het gebruikvan een zeer flexibel bouwsysteem
waardooraan de wensen van de opslrachtgever
optimaal tegemoet gekomen kan'worden.
De Rijfa ontwerper slaagt er daarbij.·ook op een
fraaie,manier in,om de uiterlijke vormgeving
vanhet gebouw aante passen aan h~tkarakter:
vanhet bedrijf wat er in gevestigd 'wordt.
Ieder gebouw ziet er dus weer heel anders uit
De enige terugkerende kenmerken zijn de
materiaalkeuzen; de borstweringwordt uitgevoerd. in gasbeton en voorzien van een
coating terwijlvoor de rest van de gevel
geprofileerde, ge'isoleerde stalenbeplating
wordt gebruik,t.
Door twee maal zo dikke isolatie· toe te passen
als normaaI· is, weet Rijfa deverwarmingskosten met zeker 40% te drukken.

Twee .totaal verschillende bouwwerken, 'cge_
realiseerd door Riifa b.v. te Lexmond. Behalve

Ook op andere manieren p:r:obeert Rijfa de
kosten voor de opdrachtgeve'tzo laag mogelijk
te houden. Snelle bouw van zeer goede
kwaliteit zorgt voor laag renteverlies en lage
onderhoudskosten.
Als voorbeeldvan Rijfa's systeembouw laten
we u twee projekten zien.
Het gebouw van Arti '70, Ambachtsweg 4 te
Lexmond (totaal opp. 1350 m', inc!. kantoor).
Met de bouw werd begonnen in augustus 1979,
terwijl de Ie oplevering plaats yond in
december 1979.
Aan de bec:irijfshallen voor verhuur, eveneens
aan de Ambachtsweg te Lexmond (4250 m' incl.
kantoren) werd begonnen in mei 1979terwijl
de Ie oplevering plaats yond in oktober 1979.
Rijfa b.v., gevestigd op de Ambachtsweg te
Lexmond, is zo'n systeembouw-bedrijL
Onder leiding van de heer M.J. van Rijn
werken claar 4 mensen aan het ontwerpen van
bedrijfshallen.
De uitvoering van de bouw wordtgerealiseerd
met behulp van onderaannemers.
Na de H.T.S. werktede heer van Rijn zo'n 6jaar
ali projektleider bij een _staalkonstruktie"'bedrijf. Toen· kreeg hij het idee om zelf een
bedrijf op te zetten en door o.a~ veel ondernemingslust is hij daar op eenuitstekende
manier in geslaagd.

in Lexmond staan er door heel Nederland door
Rijfa ontworpen' en uitgevoerde bedrijfshallen.

HUSQVARNA
TUINFREZEN

Vrijdag 23 april werd op het nieuwe, 8 ha. groot
zijnde industrieterrein van Meerkerk, door
Rijfa Lexmond bego:nnen met de bouw van de
eerste hal ophet nieuwe industrieterrein.
Heibedrijf Ver}lOef b.v. uit Meerkerk verzorgde het heiwerk.
In deze hal,die medio september gereed kan
zijn, "estigt zich Frank mode b.v.
Vanuit deze hal zal de bevoorrading pla~ats
vinden van ·haar 23 modezaken.

FRANK TREUREN
biedt te koop aan:
Timmerhout - isolatie.
Vele soorten golfplaten.
Kozijnen + stijlen - deuren.
Schrootjes - Creosoltpalen.
MUltiplex watervast en nog
veel meer.

GillisVersluis
HANDEL IN
OUD IJZER-METAlEN-PAPIER-AFVAlSTOFfEN

I

PlAATSING CONTAINERS

TOLSTRAAT 22' 4231 Be MEERKEAK TEL 01837 -1530

TE KOOP:

BOERENKAAS
in vele soorten, op eigen bedrijf
gemaakt.
Aile. soorten zijn zonder kleurstoffen.

Burg. Sioblaan 36 - Meerkerk,
(industrieterreln) - Tel. 018371889.

NU 00

\<. ,E \-IUUR

Husqvarna maakt
tuinwerk makkelijk
met haarnieuwe tuinfre:l':en
voor beter en sneller
ploegen, eggen, maaien,
etc.

Husqvarna
Verwarming J
tuingereedschap

C. 'I LAM
Bazeldijk 19,
4231 ZB Meerkerk
Tel. 01837 - 1810

Langs deze weg willen mijn vrouw en ik
allen, die op welke
wijze ook van hun
belangstelling hebben doen blijken bij
het afscheid van ons
levensmiddelenbedrijf en oliehandel,
heel hartelijk dank
zeggen.
Wij wensen u allen
wederkerig het allerbeste.

!I

L

I
I
A. VERSLUIS I

A. VERSLUIS - DE GROOT
Ameide, me; 1981, Pr;nsengracht 65

G. Scherpenzeel
De Laak 33, Lexmond, te1.1256.
Geopend van 9.00-12.00 uur;
Zondags gesloten.

NU:
WATERPLANTEN

O.a.: waterlelles. gele lis, dotters enz.

GRASZODEN•.• 3,50i./m
LAURIER
groenblijvend voor de haag
1 meter.hoog van 8,- voor

2

6 50
,

Gratf$prij$opgave en detlkundfg
advfe$lioor dea{fnfeg van uw tufp f

Tuincenlrum

C.SPEK

Kc>rtehoevedijk 5 - Lexmond.
Telefoon 03474-1573
Gec>pend: aile middagen~n{fe
geh~le zaterdag:

OPENING
Bloemenhuis

"Champino"
Onze deur staat voor u open.
Nu kunt u zelf komen kijken naar de enorme sortering bloemen,
planten, droogbloemen, aardewerk en keramiek.

"Champino"

J.S. Verhoef·de Keyzer
Dorpsplein 5, 4231 SA Meerkerk
Tel. 01837 . 2442

·Automobielbedrijf Eim de Groot
opende nieuwe showroom en magazijnruimte en komt
met een uniek service-plan
AMEIDE - Het zal een heIe opluchting voor Thea de Groot, vader Eim en het personeel geweest
zijn toen de laatste hand aan de nieuwe sh~wroom gelegd werd.
Twee jaar geleden werden de eerste plannen beraamd voor de nieuwe showroom. In november
vorig jaar werd gestart met de bouw. Daar er toen een minder drukke periode aanbrak heeft men
zelf er2" veel 2"edaan. Aannemersbedrijf Mulckhuyse uit Ameide deed het aannemerswerk, het
personeel de staalkonstruktie, het glaswerk schildersbedrijf den Hartog, het elektriciteitswerk
fa. D. v.d. Wijngaard en al het andere werk deed Theo de Groot zelf. En dat was geen kleinigheid en
mae de toets der kritiek doorstaan. Een groot upMto-date magazijn, een nieuwe autoshop en een
showroom van 120 m 2
Men is sub-dealer van Ford en Mitsubishi. In de nieuwe showroom staan 11 typen nieuwe auto's
tentoongesteld.
•
Theo de Groot, die met zijn vader de direktie
voert, heeft na zijn opleiding bij de LV.A.
autoschool te Driebergen, enige jaren bij de
Stichtse Automobiel Mij. te Utrecht gewerkt,
eerst als automonteur en daarna bij de
receptie. Na enige jaren is hij bij zijn vader in
het bedrijf gekomen. Eim de Groot, vroeger
een fanatiek voetballer bij A.S.V.A., begon in
1937 als monteur bij garage Schakel te
Schoonhoven. Vanaf 1938 was hij werkzaam als
monteur bij garage Hamoen. In 1955 gingen
Eim en broer Piet de Groot samen garage

Men kan dan van de faciliteiten van ons bedrijf
gebruik maken, zoals smeerkuil enz., dit alles
kost niets, aIleen olie en onderdelen (tegen
scherpe prijzen) zal men van ons dienen te
betrekken.
Het voordeel is, dat men dit niet op straat e.d.
meer behoeft te doen en onze adviezen krijgt
men gratis. We denken met deze opzet het
autorijden voor deze groep van autorijders
veiliger te maken."
.
.
-..
Dit umeke systee~ zal zeker slagen en WI]
wensen hen daarblJ veel sukses.
Donderdag 30 april heeft burgemeester C.
Bakker de officiele opening verricht in te-

16 mei a.s.
O.V.M.-voetbalteam in
aktie tegen
Artistenteam
MEERKERK -

Het O.V.M. - voetbalteam

genwDordigheid van familie, vrienden en vele
relaties.
Het Open Huis op 1en 2mei trok met de daarbij
gehouden autoshow enorm veel belangstelling.
Men kon kennis maken met een keur van
personenauto's, Ford en Mitsubishi en Ford
bedrijfswagens.
Terecht kan men trots zijn op de nieuwe
showroom, welke random voorzien is van
spiegels en keurig betimmerd en betegeld is.

De klokin de nieuwe showroom (een geschenk
van het personeel) heef! men heel erg
gewaardeerd. De symboliek bij dit geschenk
spreekt hier uit, dat men bij garagebedrijf Eim
de Groot b.v. volledig met de tijd meegaat.

speelt tegenwoordig in eigen O.V.M.-shirts.
Het bestuur van de O.V.M. beoogt hiermede
meer reklame te maken voor haar onder..
nemersvereniging.
Dat zij hierin slaagt bewijst het toernooi dat zij
organiseert en onder auspicien van de K.N.
V.B. gehouden wordt als avondkompetitie.
De heer G. Veen is de leider van dit team en de
organisator van het toernooi.

Bouter & de Groot voortzetten tot Eim in 1964
een garage bouwde van 30 x 20 m. op het
industrieterrein te Ameide. Na enige jaren
werd hij aIleen eigenaar van deze garage.
Deze moderne garage heeft 2 hefbruggen voor
personenauto's en 1 hefbrug vaor vrachtwagens, een serviceruimte met smeerkuil en
een wasserette, waarmen erg veel gebruik van
maakt. Men is dealer van Michelin banden en
aIle soorten brandstoffen levert men, zoals 2
soorten_dieselolie, 2 soorten benzine en L.P.G.
Men verwacht van de nieuwe showroom een
meer direktere verkoop en een sneIlere
beslissing.
Vanuit de garage toonden de auto's veel
minder. "De nieuwe auto's vereisen minder
onderhoud en de reparaties aan auto's worden
ook veel minder. Grote beurten om de 20.000
km. en echte grote reparaties komen haast niet
meer voor", aldus Eim de Groot.

Uniek plan voor de doe-het-zelver
Theo vervoIgt: "daaro~ gaan we iets nieuws
propageren wat de doe-het-zelf autobezitter
niets ekstra zal kosten. Onze al bestaande
serviceruimte wordt begin mei geschikt gemaakt voor "de knutselaar aan eigen auto", dus
voor hen die zelf altijd hun auto on~erhouden.

Het bouwkundig gedeelte van
Garage de Groot werd
verzorgd door:

Het elektriciteitswerk voor de
nieuwe showroom en
magazijnruimte werd
verzorgd door:
(

D.v.d. Wijngaard
Elektrotechnisch installatle buro
PARAMASIEBAAN 2
AMEIDE - TELEFOON 01836 - 1458

.

.
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~OUWbedrijf
W k . mulckhuyse
4233 GC Ameide, aaksterveld 8. Werkplaats: Industrieweg 12a.
telefoon 01836 - 1429. Rabobank, nr. 30.19.03.522, postgiro
2256639.

NalLiurlijk
een fijne,

. t(aA\\-\

~ouk - qltq

10mei:
Maeder iets geven ?

taart

hOU{

voor

moeder

Nu hel .enle wordt
AZB- vlechlmatten en luinschermen
Schaarhekjes in aile malen
Spoorbielzen zowel nieuw als gebruikl
Creosoll palen aile malen ook gewolmaniseerde
Gewassen grindlegels
Aile mogelijkheden voor hel maken
van Pergola's
Verder vele soorlen houl

Natuurlijk bloemen van EEGDEMAN.
'Grote sortering snijbioemen, opgemaakte droogbloemen voor aan de wand, vasta planten.
Bloemstukken v.a. 15,., 20,·, 25,· enz.

van

Bakkerij

OOK
De Jong's zelfbediening,

Pellikaan

TE BESTELLEN BIJ:

Broekseweg 4,
Ameide, tot vrijdag 8 mei, ±13.00 uur.

J. W. van Puttenstraat 31
Ameide
Tel. 01836-1379

BLOEMENMAGAZIJ~OS:u~fCJ/i~/1!,e9w1j

aanbieding
Noors Grenen schroten

VOOASTRAAT 46 - GROOT-AMMERS - TEL. 01842-1674

Voor de liefste het beste

.

MOEDERDAG 1981
Modieuze kollektie

Husqvarna
maakt maaien
makkelijk!

NACHTKLEDING

en natuurlijk volop keuze in de mooiste

*
*
*
*
*

Husqvarna heeftvoor elk
gazon de juistegrasmaaier.
Robuuste, Iichtlopende
handmaaiers. pittige,
milleu-vriendelijke
motormaaiers en nu oak
efficlente, makkelijke
zitmaaiers voor de grotere tulnan.
Aile met messen van hoog,!\,aardig Zweedsstaal.Vraag
uw handelaar om intichtingen
of stuurde bon in vQoreen
interessant jnformatiepak,ket.

DUSTERS
BADPAKKEN
BIKINI'S
of misschien een gemakkelijke
TUINSTOEL
wij hebben MOEDERDAGSUGGESTIES genoe9.

STREEFKERK
~

MET VANDAAG DE MODE 'OOR MORGEN!
Franseslraal7 -. AMEIDE

-

Tel. 01836 - 1212

EXTRA
Bij inleveringvan deze bon

Verwarming /
•I . luingereedschap

TIEN GULDEN KORTING

I

Op een

I

PRACHTIGE DUSTER

I

I

c. 'I LAM

Bazeldijk 19,
4231 ZB Meerkerk
Tel. 01837 - 1810

I
I
I
I
I

I

®Husqvarna~~~,"

Ford Taunus 1600 GL 1976 - Ford Granada GL 1976 Simca Raliye!1975 - CitroerfGS
Pallas 1976 - Mitsubishi Lancer, demonstratiewagen, 1981 - Ford Taunus1600 L, 4 drs.
1981 - Ford Escort 1300 L 1978 - Ford Escort 1600 Sport 1976

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Voor wi~ van de
natuur en van
bewegen houdt:
DE REKREATIEKAARTVAN
DE
DE ALBLASSERWAARD

SCHOONHEIDSSALON

J. Laurel - Bastinck
Lekdijk 42, Arneide, telefoon 01836 - 1937.

met autoroute en
5 fietsroutes

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften.
Kunstnijverheid,
Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,
Tabak / rookwaren
LET OP (Scholen en verenigingen
ontvangen korting !

8,25

Voor moederdag keus uit:
sjaals, broches, kettingen
enz. enz.
Nina Ricci, Fidji, 0' de
Lanc6me enz.
Of geef eens een kadobon

de .nufleltlek
Oorpsstr.·3, Meerkerk,·tel. 01837-1700

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Maak uw DIEPVRIES rendabel
Wij leveren aile soorten

Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836 - 1595

RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij
IVoorbouten. achterbouten en halve
varkens).
Gratis klaargemaal<t - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

~.

KNIPTIP

Boeken lezen over fotograferen (~
en filmen ... dat is leren van de ~
meesters in het vak.
~

Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van

STEUNZOLEN
en

ELASTIEKE
KOUSEN
Elke woensdagrnorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

.

AGFA
OPTIMA

335
ink!. flitser

199,·
Automatische· belichtingsregeling,:voor . filmgevoeligheden:' van -25 tot
400 ASA. Afstandinstelling, van 90 em. totoneindig of via 4 symbolen: Rood
waarschuwingssignaal vanaf 1/30 sec., tegen onderbelichting. Elektronische
sluiter met tijden van 1/30 tot 1/300, sec.

------l-l

Moederdog-

geschenken
in gaud en
zilver
0.0.

hangers,
colliers,
armbanden
en
•
nngen
Uurwerken
en h()rloges
Juwe6er-H6rlQger Hilrry Mulder

Voorstraat 21, Groot Ammers, tel.: 01842-1650

BIJONS
a1tijd goeclkoper dan
elders
GRATIS
graveren + levenslang
garantie op brenk of
. beschadiging bij
ongelukken.

HefHuis metdeKIok
G. J. v.d. Vlies

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

, Mooi
spreekt
voor
ziehl

IDEE IN
ZOMERMANTELS

VIOUe s1ijlvolle BlAZER
ROKKEN - BLOUSES

Stijlvol en modieus
Met perfektle
tot in aile details

Het nieuwste op het gebied
van lenlemode in vele
kleuren en modellen
Uw keus is er besllst bij.

Prijzen vanaf

Prijzen vanaf

f 179.-f 198,-

f 89.- f 109,- f 129,-

Deze naam garandeert
u een pak met· karakter.
Met een betere pasvorm en een
betere afwerking.
.
En in zo'n lekker Beterklederpak zit
natuurlijk ook een wolmerk!

Sommige
pakken hebben
alles mee!

'1

I

Aile bekende
merken Jeans
vind je bij ons

k

<,

I

I
Het bed rag kunt u bij twee Zwijnenburg-zaken opnieuw besteden

Dat is mooi meegenomen
Te besteden in de periode van 15 juni tim 1 ju1i1981 op niel afgeprijsde artikefen
. m

Dj!!

izc:Hi

