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VIrGAVE:I)RUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
Wordt gratis verspreid .in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, ,Noordeloos,
NEGENTIENDE JAARGANG
Hoorhaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroeken !'Jie~wland.
DONDERDAG 28 APRIL 1983

Strayers b.v. te Lexmond
heropelltverbouwde zaak

LEXMON~-,Wie,kent niet de zaak van Coer. Mien
Strayers te Lexmond; -Het Loodgietersbedrijf-Sanitair-Verwarming en Dakdekkersbedrijfgeleid door ,'de
heer A.J., Straversen de winkel in:textieh lux~_en
huishoudelijke :artikelen-glas-en .aardewerk, ' g~leid
door mevrouw W.R. Stravers-Burggraaff.

We zijn groter geworden 'zonder het" zeif 'te 'willen.
Onze relaties hebben dit bepaald. Tegeneen' vastc
relatie kan en mag je niet nee zeggeD. Vaste
opdrachtgeverswil je graag houden. ie groeit als het
ware met je opdrachtgevers mee", aldus de heer
Strayers.
Door alles heen blijkt dat Co Strayers zijn werk,
samen met zijn' vrOtlW, met plezier verricht. "Ik zou
het altijd overdoen, io'n zaakgeeft wei kopzorg, maar
we gaan graag met mensen om en dat is onder andere
het leuke' er aan".

leriker wi'nkelen' zijn.Weverkochfen· soms nee, terwijl
het er wei was".
En vervolgt de heer Strayers: "de: winkel isnugroot
genoeg. De omzetsnelheid}aat een: noggrotere winkel
niet meer toe, dat zou nietverantwoord zijn.
Trouwens, we stoppen er nu mee, zo. is he~. g~Il9~~"
iedere keer als we verbouwd hadden maakten:we:,wee:r
nieuwe plannen".
' .
Hebt ubeiden nog tijd voor hobby's?
Lachend:"eigenlijk geen tijd om te werken. We
hebben een sportief gezin. Ik voetbai (60 elftai), mag
best als je 40 bent (red.). - tennis - skie -. stirf en
racefietsen met de kinderen .en m'h vrouw tennist" skiet
.
en speelt orgel".
Ais we' vragen wat··· voor werk de firma Strayers
momenteel uitvoert dan geloven wij dat zij gelukkig
voldoende orders in de portefeuille heeft:
Gorinchem: 71 woningen, loodgieterswerken dakbedekking;. Ochten: 34 woningen, loodgieterswerk .en
C.V.; Zoetermeer: 23 woningen, loodgieterswerk en
C.V.; Ameide: 6 woningen, loodgieterswerk; Lexmond: 4 woningen, loodgieterswerk en CV.; Bleiswijk: 2 veilinghallen; Leerdam: bowling~ en tenniscentrum "De Glasbal"; Delft:, een kantoorpand;
Alphen a.d. Rijn: een winkel en diverse kleinere
werken.
Altijd is er I man vocr het onderhouds-en kleinere
werk beschikbaar. Er kunnen er altijd meer ingezet
worden.
Dinsdagavond 3 mei zsl in bijzijn- van genodigden de
75-jarige Cees Versluis de winkel heropenen.
Een syrnpathiek idee, want zeggen de heer en mevrouw
Strayers: ,;hij is ooze pro-deo: medewerker. Na zijn
pensi()en heeft .hij ons altijd geholpenmet klusjes,
oppassen op de kinderen enz.".
Vanaf woensdag 4 mei (8.l5uur) kurit' u kennis maken
met de geheel verbouwde eo gemoderniseerde winkel.
Tot en met 14 mei kunt uprofiteren van hun extra
aanbiedingen envoor de kinderen iser eengrabbelton.
Of de familie Strayers het werkelijk meende dat de
zaken niet verder uitgebreid zullen worden moeten. we
afwachten~

Zeventien .jaar geleden . begonnen' in een kleine.> zaak
Mevrouw Strayers .had een -.zevenJange textielaan de Dorpsstraat 47· en nu een' winkel van 28 meter ervaring opgedaan in Vianen toen zij trouwde.- "Mijn
diep en 5,5 meter breed aan de Kortenhoevenseweg 18. man .wilde een showroom in sahitair aan de
. \ Dorpsstraat.'Daf··.zag ik' niet zitten, 'want wat verkoop
met. daar boven nog een voorraadmagazijn.
Daarachter is weergelegen de ·zeer ruimewerkpl,aats je'daar nu uit en ik wilde in m'n trouwen ook wat te
en opslagmagazijn.
doen hebben' en daarom zetten we het toenmalige
winkeltje voort", aldus een vlotsprekehde' en altijd
Zoals' de heer elf rnevrouw StraYers .zelf .zeggen:
vriendelijke mevrouw Strayers.
"zolang we hier zitten zijn we' eigenlijk steedsaah' het
,;Het is wel·druk, maar ik ga erg graag met mensen. orn.
bouwen en verbouwen..'. Vroeger verbouwden we aUes
Toen de jongens, Erik (13 jaar) en Edwin (ll jaar)
met eigen personeel. Nuheefteen aannemer gebouwd.
klein warenen,ik,ze de flesgaf heb ik wei eenszitten
Het schilderwerk hebbenweechter altijd uitbesteed".
schudden om· ze sneller te laten drinken, omdat de
Hebt u altijd groat willen worden?
winkelbel weer ging'';vertelt zij lachend",rnaar, het
Pi"hi §4even;jn ons.gezin heeft altijdvoorranggehad.
"Wij werken met· totaal' 19 Il1ensen e.n een paar' part':'
timers. Ik denk altijd te ,weinig .werk te hebben,
[)¢'~~,fel:is,nuzo.uitgebreid om een beteroverzichtte
hebbenen ,meer ruimte.
daarom heb ik waarschijnlij~meestal voor I man werk
te veel.
-H~t,-:'·\Ve'rd-'te onoverzichtelijk; Het zal 'ollwelveel

Wei hoarden \Vij van hen dat er' naast de zaak nog
ongeveer 275 m 2 grond met bomvvergunnirig:ligt.
We dachten zo: de tijd zal het leren. In ieder geval heel
veel succes!

Winkelslmung
In verb.nd met Koninginnedag zijn de
winkels in Ameide z.terdag 30 april
gesloten.

5 mei normale openingstijden.
W-inkeliersver. Amehle

Maanoog 2 mei start Wegwijzerbokaal op sportpark Meihoven

De blinde poes Lara
AMEIDE...- ])ankzij de. goede zorgen van dierenarts
Klaas SteynuifAmeide en na1uurlijk niet. minder.yan
zijnvrouwLex, heeft de blindepoesLara twee weken
geleden het'· leven geschonkenaan vijf poesjes. Ais

Rabobank in Ameide t.n.v. Oranjevereniging, ."Beatrix": giro nr.· v.d. bank: 21750, met vermelding
"Reunie-feest"~

Naar aanleiding van uw betaling ontvangt/i} tijdig de
Zegt het voort. Zegt het V:9ort,;"~

uitnodi~ng.

aIs hulp-organi~te .. van de pra'chH~ N.H. kerk te
Ameide is aangesteld.. Een·· pluiIR ;!'{O()f onja,Nomen,
die bewees dat jeugd no~ meer kail', maar ook voor de
mu~iekschool,:: die haar bestaansr:echt hiermede weer

r

eens:~xtra,onclerstreepte!

Dierenarts Steynheeft< de'~6e~:_l,ara:-"oI'ig-j~'~i"':z:elf
geadopteerd enhet laten Jeven. 0ll1dat~e PQ~S weg~,ns
blindheid niet meer,op eenboerderij ken functioneren;
Yoor heL echtpaar Steyn,)"3s hetrnin of meereen

Diezelfde'clag, zaterdag27 augustus is er's~'mdrg,~ns de
,\:'"
.... '.,
......
'
....
'.'
allegorische optoclt.t., Opgave. tot deeltlame is,:mo~elijk
in:,,'t,lJz~nylnkeltje:,,, :}.:w:··:v~-" Ptitte1)traat. 6?,i:t.eL, ':
1277~,:,\Bij ,':,',b()vengenoemd· adres-·.,.:<ku~r, u,;z,lcli •.' .o()k
op~ey'~il voorh~t>,~Tobbedanse~~ ··wat:zal.. pl~ts
.•yi:nde:n>'~ 'd~",:yroege . avonduren:"Y~p . donderdag;;.l
AMEIDE- Het was vorige weekeen blijde dag voor
sept~w.~r. De: i~sc~ij~ing. is opeI1"Y~)OI"" e,en }eder uit
de nel~ri~~njarige. Tonja Nomen en .' haar ouders toen
stad'of streek. '.
".: :
"'::: . . •.• :<: c· . · . • : ::"!':';

experiment en-- eeo -.wetenschappelijk--onderzoekje om
te onderzoeken _of ceR blind'dier:als: huisdier zichtoch

aan

opmerkelijkheid mag bovendi~ _'WeL vermeld, "worden
dat een _week geleden nog eenpas geooren pOesje werd
aangenomen.

noeh kan handhaven en functioneren. Vooral;wat
betreft zindelijkheid e.d. _
_
_, _ _,.
De eecite 'dagen begeleidde men de poes in·huis.
Leerdt;i:,:;,:"aar. de zandbak stond, hoe ,het met haar poot
hierin: inoe~tgraven, waar de etensbak stond en hoe de
indelingvan'het huis was. Men zag al snel, toen de poes
wegwijs was. ion huis, dat zij ook de bovenverdieping
wilde leren kennen.
Na verloop van" tijd 'ging'de 'belarigstelling "ook naa'r
buiten· uit.

Buiten" ging' men met haar lopen en begeleidde men
Lara al r()epende.
Het is nu zover dat de poes ookde weg naarde buren
kent. Gedachtig aan het gezegde vrijheid blijheid. en
het risico'nemend van overreden te.·worden· heeft men
Lara vrijgelaten en hetis nu zo· dat zij binnen een straal
van circa 50 meter zichzelf' kan' redden. Ais de poes
toch per ongeluk verder weggaat dan is zij de wegzo
kwijten blijft dan al miauwend h()peloos zitten.
Het echtpaar Steyn h~eft· bij Lara de natuuf,zijn lQop
laten hebben' en het gevolg hieIVan was dat zij twee
weken geleden het leven aan 5 poesjes schonk.
De enthousiaste' mevrouw Lex Steyn-Bronkhorst
vertelde over de heel normaal verlopen geboorte en dat
Lara een goede moeder is, erg zorgzaam en heel trouw.
Ook voor het aangenomen poesje.
Het is nog niet bekend of depasgeboren poesjes. ook
blind zijn, daar .men veronderstelt dat de moed.er blind
geboren is.
Of.· het een etfelijkheidskwestie.· is kan men niet zeggen.
Aan hun reakties te zien lOU men zeggen dat, zij niet
blind zijn. Over enige weken weet'men hier' iets meer
over.
Wij zijn blij dat dierenarts Steyn met zijn' vrouw, met
dit experiment bewezen hebben, dat men niet direkt
met eenspui~e moet klaar staan.
Ook een' dier heeft recht op leven!

J\meideLic~tstad 1983

,,Eetlstadaan de Lek vierlfeest"
AMEIDE~ Noraanleiding vanp1lbli~atiesin de

vorige",egwijzeris ~r vee). postit:~ve reaCfie geweest op
over ~e:plannen'een reuJliete organis~ren. Hie~:wat
meer'gegevens~

Zaterdagmi(fdag ,,27'aug~stus .. k~metij4~reuni,e-tijd,
gevolgd . . • door"~ntmoeting,' hemieuwdek,~nnismaking
en gezamenlijkemaaltijd."
.:..
,Het .m~nu ·.voor .de maaltijd; is. nogniet,geheerb,ekend
maar '. past. natuurlijk bij bet· thema .Ameide een stad
aande'Lek~

Op deze:·'i'eullieen: maaltijd . is.. 'elke ..·.Ameidenaar' eli
natuurlijk~ud-Ame,idenaar, van harte welkom. Ais
men '. tenmihste.· aan. het'volgende wilvoldoen.
U stort

f

12,50 op bank rek.or. 3019.60.569 van de

,.

'"

"',

InAja Nomen organiSte.in
.
hart en nieren

De··.oranj~v~reniging "Beatrix;";',::.werkt,. vrolijk"'verder
het pro,~tIlm,a AtIle,ide Lic~tsta.d,'J983:: ..Een stad
aandeL~;k:vi~rtfee~t";,~n.'Y~nst',eeQ. ,ieder die,druk of
minder .druk,~,bezig:is.met .' de .voorb¢~eidingen daaIVan
veel plezieren sucres;

Want het wordt mooi in Ameide, daar kunt u op
rekenen.

Expositie bij boekhandel
Crezee te Ameide·

zij slaageJ,e;>xoor haar 4e graads einddiploma orgel met
als gemiddel,~e cijfer een acht.
AI· twaalf jaar heelt zij les van deheer Bot, leraar aan
de l'ituziekschool te Gorinchem.
Nog enige maanden en dan ~al:>.-de Muziekschool
vanwege· het feit dat na 10 jaar orgelles het Rijk geen
subsidie meer verleent, Tonja prive-Iessen moeten
gaan nemen. Het lierst gaat zij zich toeleggen op
improvisatie;':,wa,nt z~gt zij: "ik ,vind ~t :,zelf erg fijn ,:e~
het is erg g0ed bruikbaar .tijdens: 'de .k.erkdiensten.
Improviseren iseigenlijk' een. melodie om een
melodie".

t()~n'Torija'?")a~I"'Wa~ .···en zij met'.·»~~r ':ou~c~I"S' in
,'\alsmeer .:.op:.·.. ' bezoek•.. ,waren, bij ·.. ".kennisse,n·,"," (zelf
()rganist),heefV~ijdie:da:~meteen..viI1ge.r zitt~no~fenen
Pen-en conte tekeningen van
ep',:~s ,avo~ds, sp~el~e zij een kerstliedj~,i~Dezeprganist
WiBem A. Muysert
';,'\y~~, .haar oudeJ:S ,,'toen op haar:. mU,Zikaliteit. ';~nige
,. ".:.
. :... </
,,:,-,
'
, .:'.:":'; '. '''';
. .iJ.· la.ter'.n.o'g
Al\1E:1D:E '7' i",i~em'i\,."MuY~rtJ,wef41'-in~~tt~r~am ja.. r.en..· :.:.;.,.g.. e.l~d.en..... ze. i.~.i.~ ·. ~.e. lf:.s:, ..,.jij.. gaat.;,m
.vo()ibij", 'i}'.····.··:·:··-'.. · <.. . . .••••.. . . .: . . . .• .•. .•. . . . .•. . . •:•. /.. . . .•. ••.. . . . . . . . . . .•. . . ':•...•.•...•. ': '
gebortm:eltwoont~indsru~nt29,jaw:i n~c~o~nhov~.
Hij tekent in hoofdzaak poldergezichten en oude 'Toen'zij enige jaren' blokfluitles had genoten vande
SUidjes, werkt'zeer herkenbaar en. zijn werk gaatt over heer Bot, adviseerden de directeur van de Muziekschool de heer~ieland en de l1eer Bot haar orgeHes te
de hele wereld.
'
gaan: nemen.
Begoni:lell. ,met,een: tyveedehands traporgel, volgdena
tweejaareen .halfvoetpedaalorgel en. vier jaar geleden
.
.' .
een "echt" orgel tl1et volledig voetpedaaI.
Vijfjaar geleden . k,reegTonj~van de heer Bot les op het
orge~, in: deI-I~rv~rIP~,~ ,Kerk.'

Exposities' van de laatste jaren zijn:, Ill, de/\:g~eteri'
kapel te Gouda, in de Patio Woonc()rnposities,in·.'Bree
(B).,,:muziekgalarie,de Kamer te:Rotterdarn; "de:
TUrfkelder te Schoonhoven, galerieaail~,de: Haveilt¢'
Scheveningen, . . ge~ouw .,Wieleroord te Lopik, 'de
Boterhoeve'in Noordeloos;
Nu. ook:'.jn Ameide te bezichtig:ell . bij boekhaildel
Crez¥,. vanaf vrijdag 6. meitotvrijd,ag 20mei a~s.
tijdens de openingsuren van de zaak;
Een expositie dieeen bezoek waard is.

Ionja Nomen slaagt v()or
diploma orgel bij de..
.Muziekschool
AMEIDE - Op 20 april j,l, slaagde Tonja Nome"
voor hete~nd4iploma van. de, muzieksc~ooL' ,Tell
overstaan van een commissie best:l~nde uiLhaar
docent (de heerJanBot),Le~ Terlou'!,,(gecCl;rnmitteerde) en. Eduard Nieland, (directeur)·.. legde zij:d~
proeve van bekwaamheid af.
Een opleiding. vannegen:· jaren··aaIlde,muziekschool
werdhiermedebeei'ndigd. Het.niveauvan d.ezejong~
organiste werd, door de commissie terdege•. bezien en
vastgesteld ·op de cijfers 8voor theorie, en ".8 .voor: het
spelen. T onja preseilteerdeeen volwassen programma, waaronder een koraalvoorspel. en triosonat~
van l.S. Bach, een sonate van Mendelssohn en 'n'werk
van Andriessen. Hiermede beweeszij' dalgedegen
lessen, gecombineerd
metijverige' st~ie, tot
investering leidt waar zijzelf maarook allen:diehaar
zullen· ,horen, spelen ·veel.pl~zier,van,.-z~lle~hebben.<,~en
heelleven lang!
'.' . ,',: . , ' .:, '.>,:'::-': .'.
Datdeze investering, die' fina:ncieeLdoor"haar. ci'tide~
en de. Ameid~se: 'gemeen,t~"l1logelij~, werd, gemf.\3kt,
reeds direkt vruchten afwerpt, getuigt het feit (tat' zij

Nu'is':;~~e'jel1gdigeXonjaal·. 4jaar,o,rganiste in· "Open
Vens~ers~en<hulporganiste sinds, een,:jaar in:de
HeI"V?rlTl~e, Kerk:::van,i\meide. Wanneernodig

bege.l9~dt,Lij ~ngkoren.
,~Ie:dere,;'Q<lg.s~~lt zij . gemi~deld 2ul1f.:enzaterdags

:'pra~t~~s~'de,geh~ledag. .

.........:.' ':
Haargrootstewens is nu in vervulling gegaanmet dit
diplomae:n zoals zij. zelf zegt: .,hetliefstzou ik later
volledig" . .• kerkorganiste willen.. wor~en, en .. koren
qegeleideIl.:Mijn:,Y<l~ef;en.m oeder.hebben' mij altijd
erg gestimuleerd, vooral als ik een inzinking had en
daar benikergdan~baar.,voo~"'... :....•........
Het- kostersechtpaar Nomen kan terecht trots zijn op
hun'dochter T onja.,: Met veeI' gevoeLspeelde zij. 'op het
prachtige orgel ,in, de HeIVormde Kerk,van Ameide
-voorons:" "Dank~ Sei, der. Herr" en de 3e Sonate·. van
Mendelssohn;
,Enigszinsgeroerd .door· haar,: org:elspeF en de prachtige
klanken van dit majestueuze orgel konden 'wij Tonja's
gezegde nog meer begrijpen t,oen, zij zei:, "m'n vriend is
m·n.orgel".

I

Gouden oorknopjes
vana! 5.0,- .

HET HUIS MET DE
KlOK
G.J. V4· Vlies
Gore. sir. 6,
tel. 0183r.- 1424
I

Meer~erk

Denieuwe Op-el Corsa.
Klein. Maar Yolwassen.
Bescheiden van buiten. Royaal van binnen.
olide. Zuinig. En vooral stH.
De nieuwe O~I Corsa TR.
Klein:"· Maar Yolwassen.
e,'legenoegens van een grotereauto. In klein
fQrmaaL Inclusief aparte kofferbak.

Opel. Corsa
Tot nu toe hadden aile kleineauto's zo'n beetje dezelfde
eigenschappen. Dus was het moeilijk kie~",n. De nieuwe Opel
Corsa is klein. Maar heef! verder veel kenmerken van een
volwassen auto. Minimale buitenmaten,een zee van ruimte
binnen. Eensterke, pittige motor met eenopzienba(end laag
verbruik.
Een wendbare, kleine auto met sterke,
bumpers en een oersolide carrosserie voor
uw veiligheid. In de nieuw", Corsa wordt
u zelfs fluisterend verstaan, bij welke
snelheid dan ook. En zo is er meer.
Veel meer.

VRIJDAG 29 en ZATERDAG 3D april
OPEL en,MITSUBISHI

Prettill,lIieuwsvan Garage de Groot
Naast Mitsubishi.gaan wij in samenwerking met autobedrijf 'Gorcum' B.V. de
verkoop en onderhoud van. Opel voor Ameide
e.O. behartigen.
Vrijdag 29 en zaterdag 30 april Show van Opel
en Mitsubishi.

Mitsubishi,

g., ge.~taalde,
. psrfectie

Mitsubishi Colt, ouderwets
. ".. genietenvan uw auto
Economisch, ruim, mooi en
noem maar op.

De economy car van eeh heel nieuw
formaat: GROOT!
.
be nieuwe Lancer F, nog praktischer
en ,sportiever. dan.' op het eerste
gezicht Iijkt Voorwielaandrijving.
Enorm veel ruimte.,Laag brandstof
verbruik.

Mitsubishi Cordia' de nieuwe sportieve loot
aan de Mitsubishi stam. Gebouwd naar de.
nieuwste inzichten en technieken.
Voorwielaandrijving. Enorme bagageruimte.
. Kortom alleswat u wenst

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DEGROOT B.V.

INDUSTRIEWEG 4
AMEIDE
TEL. 01836 - 1402

Einde reconstructiewerkzaamheden
Tiendweg-Hogewaard
TIENHOVEN - In bijzijn van vele gemeenleraad..
IOOen en bewoners van de Tiendweg te Tienhoven,
plantte wethouder D. den Braven een boom als
symbolische arsloiting vande reconstructie van de
Tiendweg - Hogewaard en het einde van de werkzaambOOen.

Op de foto ziet u hoe op" vakkundige wijze de
wethouder van openbare werken ..een boom opzette".
Hierna werden de aanwezigen verzocht naar het
Verenigingsgebollw te komen.
Een veertigtal personen gaveR

b~:[·.~:~I;~&~~;:.:l

gehoor
daar
g:..
de en
ont,wikl:elin

Alligator van Teus van de Hoven, Groot-Ammers;
King of the, Animals van Arie de Leeuw.
Groot-Ammers;
Trickey Power van Adrie Dingemans,' Brielle~

de Tienhovense raad, uiteindelijk cen krediet van

f 373'000'- beschikbaar had. gesteld voor dit werk,

Burgemeester Bakker memoreerde}n zijn',toespraak
dat het door" Aanm:mersbedrij~ Streefkerk' Lexmond
b.v. gernaakte werkgezien mocht worden en ,dat de
sfeer tijdens het werk tilssen aannemer en bewoners,
gezieri het. ongemak. zeer .goed is, verlopen.
De directie van Streefkerk LexInond b.v;bood hierna
een consumptie aan vanwege de vele kopjes koffie die
het ,personeel tijdens de werkzaamheden had
ontvangen.
Een deel van de Hogewaard/Tiendweg is uitgevoerd
in· a.sfalt eILeen dee! in klinkerbestrating.
Om ,', verkeeistechnische redenen' is bij , het, sportcomplex een verschuiving in de' weg gelegdom de
rijsnelheid te verminderen, terwijl bij de aansluiting
Paramasiebaan een wegvernauwing is toegepast.

Over, enkele weken word! de totale deelnemerslijsl
vrijgegeven.

Burgerlijke stand Ameide
Maart 1983
Geboorten:

8 maori /983: vander Leeden, Stefan zv B.P.c. van
def Leeden en M. Bot, J. W~ van Puttestraat 38. /5
maar! /983: Alblas. Jan zv A. Alblas en A. Slolk.

Aaksterveld 7. /6 maart/983: Streefkerk, Johannes
Marinus zv J.M. Streefkerk en J.van den Berg,
Nieuwstraat 31. 20'maart 1983: van den Berg, Merrigje
HeI1drika dv'W,:'.'van·. den' Berg eriN.C.. van Dijk,
Hoepmakersstraat 23. 24 maar, /983: Bnijze, Bart
Comelis zv G.P. B~ijze en E.N.A. Koorn, De Bogerd
7. 30 maar! /983: Bijleveld, Willempje Johanna dv C.
Bijleveld en L.G. Spronk, Den Hoef 29.

Ook deze reconstructie heeft bijgedragen aan de
totaalpresentatie vaneen prachtig stadje aan de Lek.

Overleden:

r" maart1983:

Swets, Neeltje ev J. van. Straten
",onende. te' Arneide, Pro Marijkeweg 52, .overleden te
Amsterdam. 2 maart 1983: de Langen, Teuntje wv A;
Verhoef wonende te Ameide, Pr. Marijkeweg 34,
overleden te Waalwijk. /9, maart ./983: Bochanen,
Gerritev P.E.. Quik wtmendete Ameide, Pro
. Marijkeweg 34, overleden te Utrecht.
Getrouwd:

/I,maart /983.' van Zessen,Dirk. 23 jr.; wonende. te
Arneide en de Hoop, Lijsje, 22' jr.. wonende te
Tienhoven. 18 maart /983: de' Kruijk, Cornelis, 20 jr.,
wonende te Ameide en van Zanten, Yolanda
Mathilde, 20 jt;, wonende'te Meerkerk.

T I EN H 0 V EN
Geboren:

,)4,maart /983: Spaans, Elizabeth Maria dv M. Spaans
eDA.M. Maalkamp. Lekdijk 67.
'Overleden:
/8 .. maar! /983:. de Groot, Wouter, 15 april 1930,
wonende te Tienhoven, Reigersdreef I, overleden te
Goririchem.
MEERKERK
Gebo'ren:

22 maart 1983:)lse; dv D.M. de Goeij en G.E.M. van
Miltenburg wonende te Meerkerk, Bazeldijk 37

Trekker-trekwedstrijden
in de A1bJassenvaard
AMEIDE - Over eokele dagen valt bet starlsebol
voor de trekker-trekwedstrijden van het seizoen 1983.
De seri,e bestaat nit twaalf regi0IlJ11~wet:lstrijden en het
kampioenschap van Ned~rland 'op, ,de Flevohof. Op
zondag 24 april start Itet', circus, in Valkenswaard. Het
spektakulaire gebeuren is dif jaar ook weer te
aanschouwen in de Alblasserwaard.
Op zaterdag 2 juli 'binden 'de brullende tractoreri de
oll~erlinge
strijd ", aan: op, de Slobbengors te
Papendrecht De deelnemers zijn, onderverdeeld, in de
VIije klassen 3,4 - 4,4 - 5,7 ton en Super Stock. Ook
komen ,'de' standaard-boerentrekkers 'aan bod in de
zuidelijke uithoek van de Waard.

gigantische spektakel ruim vierduizend toeschouwers.
Mede door de opgaande lijn van deze sport verwacht
de, organisatie, de "Stichting Trekker-Trek ZuidHolland", dit jaar zeket zoveel belangstellenden. De
Stichting prijst zich bijZonder gelukkig dat dit jaar de
"Smokey Bear" van'Piet Boeruit Meerkerk haar
intrede weer doet in het Trekkerttekcircus. De Euro,;,
pese kampioen van 1981, in de 3,4 ton klasse, heeft in
1982 veel aan de ontwikkeling van zijn trekker gedaan.
De Smokey Bear is nu uitgerust met twee Chevroletmotoren met, alcohol injectie. De meeste Amerikaanse
en Canadese', trekkers." <zijn ,'met dit soort motoren
uitgerust. Smokey, is de." enigste van, ~eze strekking in
Nederhind. De verwachting is d(ln pOk dat deze
machine de show van het.totalecircuitgaat stelen. AIle
tractor-pullers uit Zuid-Holland nemen in Papen,;,
drecht deel, en dat zijn:

De wedstrijdenin Papendrech! worderi' dit jaar Voor

de

tweede keergehouden.Vorigjaar trokdit

Getrouwd: '.',,', '
// mqart, /983: t9Bteda: Weijers, Johannes Fredriklls,
45 jr..,::wonende ~~" Meerkerken van Bruggen,Teuntj~
Ger-rigje, 53 jr. .wonende te Breda. /8 maori /983: te
Ameide, de Kruijk, Comelis;' 20 jr., wonendete
Ameide· .e~':,: :van·,:Zanten; Yolanda Mathilde". -20 jr.,
wonend~te.Meerkerk.

Zilveren oorknopjes
vanaf 5"
ook in· paslelkleuren

HET HUiS MET DE
KLOK

Big Spender van Gert Terlouw, Oud-Alblas;
Spirit of Extasy vanAartJan Kortland,
Oud-Alhlas;

G.J. v.d. Viles
Gore. sir. 6,
lei. 01837 - 1424
Meerkerk

D~

reconstructie
Hogewaard~n.'-iendwegte '-ienhoven
werd uitgev()~rd\• (jq()r

STREEFKERK.l.EXMIIND b.v.
Aannemers van water-, spoor- en wegenbou""
:"

Industrieweg 12

Ameide

'.':;

Telefoon 01836 - 1293

r

NAAMPLATEN

••
,.
••
I

in diverse maten
en prijzen

Sanden

l• •"I]

20/50% kortl::1g I

SchQ.l<d'.l'11per~
Gratis test-montage

Naluurlijk

een fijne

taart

Qncl,rhQudsb,urt

••
I

voor

moeder

Aile merken.

van

Bakkerij

Pellikaan

J.W. van Puttenstraat 31
Ameide
01836-1379

L
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.

_

Degelijkheid en een
technisch uitgebalanceerde konstruktie .

'Dat ktinttiVarf
'nAventoverwachten!

J. het Lam

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

Wijlevel'enalLlIvv'familiedrllkwerk
(verloving- huwelijk - geboorte)

U kunt bij ons uw keus maken uit eengrote kollektieboeken
met die nieuwste modellen en
tekstvoorbeelden

Z~er Iagr luch[weers[andc'n ["eheen ruim inlerieur

Datkuntuvan'qBiod
van..L\yeJ1toverwachten!

Komt u gerust eens langs

·~'.
,.",i" ••
,-,,< ,',".

.

,

, ,

, .

AventC:.iCanlvanbouw
'~#,:,&r-fIagcn
'.,Po5tbus 40 -423o.B,AM~erkerk
Tel. 01837·2044

MOEDERDAG GESCHENKEN
O.a. Gouden-, Zilveren-, Bloedkoralen, granaten,
en double sieraden,
eultive pareIs
Pleet artikelen, w.o.
Klokken, wekkers, barobonbonsehaallje,
meters, keukenklokken
"
vaasjes enz,
'
Horloges: goud-, zilver-,
double-, ehroom en
staal.

Bel BuIs
__I de.1ok
.

• •a'lIWi

.

Q,i v,d. Vlies
Gore. sir. 6,
tel. 01837 - 1424
Meerkerk

Schaakw~den

.
A.C. Restaurant Meerkerk
MEERKERK - Twee weken geleden werden in A.C.
Restaurant Meerkerk VODr de tweede keer schaakwedstrijden jehouden in het kader van het A.C. .ieugd~
schaaktournooi. Het was de halve finale welke net als
vorige keer gehouden werd in'de-'categorieen tim 13
iasr en 1.4 tlm 16 jaar.
Kenmerkend voor deze dag was het sportieve en zeer
spannende wedstrijdverloop, wat resulteerde in een
gelijkspel tusseD de ploegen uit Sas van Gent 'im

Wassenaar. Toen ook. het ,onderling resultaat, geen
uitsluitsel gaf, moest de winnaar worden bepaald door
het Sonnen born-Berger systeem toe te pass~n. wat
resulteerde in een overwinning'vail ~as van ,Gent.
Om 17.00 uur konden de.deelnemers'van de'wilmende
teams prachtige schaakklokken, beschikbaar ;gesteld
door A.c. Restaurant Meerkerk, in ontvangst' nemen
uit handen van de organiserende vereniging uit
Gorinchem.
De teams uit Leiden, Middelburg, Sas van Gent en

Wassenaar zijn geplaatst voor de finale op.7 mei a.s; 'in
A.c. Restaurant Stroe.
1

De uitslag van de ·gespeelde wedstrijden:
Categorie tim 13jaar:
I. Leiden. 5 - 4.5
2. Middelbnrg. 5 - 3.5
3. Viarien, 5 ;'.' 2.5
4. Berkel. 5 - 2.5
5. Amstelveen. 5 -' 2
6. Giessenburg. 5' - 0
Categorie VaD, 14:tjm 1'6 jaar:
, I. Sas'van Gent. 5 - 3.5
4. Nieuwegein. 5 - 3
2. Wassenaar. 5 - 3:,5
5. Stellendam. 5 - I
3. Capelle aj d IJssel. 5 - 3
6. Leerdam. 5 - I

Bij Mesker koopt u nuttige en leuke

MOEDERDAGGESCHENKEN
Wat dacht u Van een lekkere luie

TUINSTOEL
met of londer kussens.

39.75

Keus uit een grate kallektie,
prijzen al van.a!

OOK TUINTAFELS, PARASOLS
EN COMPLETE SETS ZIJN
BIJ ONS VERKRIJGBAAR

BESPAREND IDEE:

Ook hebben wij een grote kollektie:
Baddoeken, keukendoeken theedoeken, lakensets overtreksets en
veel meer, o.a.: Sea Horse, Bias, Jorzolino, Cinderella, 'Favorita
Voor moeder een leuk nachthemd ofeen pyama

nog

5,- KORTING

Komt ueens langs, u vindt dan vast een passend
Moederd(lggeschen k.

Gee! maeder eens een maaie lap
stat ·kado. Bij aankaap van
minimaal 1,50 mtr. japan-stat,
bljpassende rits en garen

esker
eubelen
anufakturen

KADO!

D~
. .r.sensatie
ale,

A,tijdlOO

..I!'

EiPparaten tentoongesteld

van

.

I

,D. BIItIEI

SPECIAALZAAK IN WITGOED
Zouwendijk 123 -

tel. 01837 - 1249

Meerkerk

.·Ile.S ntD"'J"'!" ..\~c
e.fI.
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MOEDERDAG
BI..OEMENDAG
Speciale

Boeken
voor
Moeder:

Moederdag~aanbieding:

25% KORTING

~ TUINVREUGD~;'
Telefoon 01831'- 1888

Claes:
Delmnietjes-hoeve
17,90
·Cath. Cookson: .
Het geslacht Malien
9,90
Anke de Graa!:
Ais je gekozen hebt
29,90
Anke de Graa!: .
Joliens huwelijk
7,50
Konsalik:
Lieldesnachten in de
TaIga
15,90
Doll Kloek:
Vlinders op de wind
19,90
Ooms:
Lidia, het zigeunermeisje
19,90
Oosterbroek-Dutschun:
Het geslacht Van MarleBittere erfdeelDwaaltocht naar het
geluk
14,90
per deel
Ria 'van Rossum:
Omnibus Koosje Mansveld
24,50
Leni S'aris:
Nevel in de lente
21,Mien van 't San!:
Hoeve, De Terp Omnibus
24,50
Henny Thyssing Boer:
Leven zander Iiefde
24,50
24,90
Visser Roosendaa!:
Terwijl de schepen
wachten
22,50
Visser Roosendaal:
Buiten de rooilijn 7,50
Margreet van Hoorn:
Eenzaam zijn de wegen
7,50
Margreet van Hoorn:
De oogst is geborgen
7,50
Agatha Christie:
Het ABC mysterie 15,Bertus Aaljes:
Rechter Ooka mysteries
14,90

·op ALLE SIERADEN
Volop·vaste en een-jarige planten
Ruime sortering bllJ!Jrnbollen
Bloemen- en groentezaden

-------

Gazelle, ereklasse.
Eenfiets koopje voorjaren.
En voorje plezier! Oandenkje al
gaulN aan een Gazelle. Ereklasse!
Bij ons te lien in vele variaties.
Verwen jezelf met een Gazelle.

'DE KOEKKOEK'
TOlstra~t9, fyleerkerk,teL01837

~\'#l ~",l'KELE" b~A

- 1297

• 4-takt motor
.• betrouVI'baar. start cliiekt
• 6 J:l1aaihoogten • roeslvrij
alUminium frame. veilig
• roeslvrijstalen messen
• keuzen uit 7typen

zaterdag 7 me; starten wij weer met de verkoop
van eenjarige tUinplantEm zoals: Alrikaneri,
Salvias, Geraniums, Bolbegonia's en een
prachtige sortering Fu.chsia's.
.
Ook hebben wij plastic- en eiken houten
bloembakken. Roodstenen- en Keulse potten,
potgrond en aile groente en bloemzaden.
KOMT U ZELF EENS KIJKEN, HET KOST U
NIETS!
OOK VULLEN WIJ GAARNE UW
BLOEMBAKKEN.

A.KEPPEL
BAZELDIJK 63

1

-

GOED
TUINGEREEDSCHAP
IS HET HALVE WERK.
HAALHETWEL
BIJ DE VAKMAN,
DUS NAAR

Pasjoto's

HOND~
De Grasverslinciers

MEERKERK

klaar
terwijl

.

u

'

,

.

-:

VerwarminglTuingereedschap

wacht!

C. 'tLAM

Bazeldijk 19. 4231.ZB Meerkerk
Tel. 01837 "'1810
(Naam dealer)

Verwarming/luingereedschap

C. 'I Lam

Bazeldijk19, 4231 ZB Meerkerk, tel. 01837-1810

I

I

ZEGTHENDRIK JAN
DE TUINMAN

Vrouw en BerflPn
'-'''r

Ria Vermaat - ~.d Heul
Kaosmaoksterlboenn
IntervleUH Jeannr

Mudde-Cre=ee

cursus "kaas maken" gaan voIgeri.' Zo'n cursus duurt
13 weken en daannee ben ik gediplorneerd kaasmaakster geworden.
Hoe wordt, ){aas gemaakt? ;
.
De verse melk (in tegenstelling tot de fabriekskaas,
waar gepasteuriseerde oude melk wordt gebruikt)
wordt op de goede, temperatuur gebracht (±29°).
Daarna wordt zuursel en stremsel toegevoegd. Na
ongeveer een half uuris de melk gestremd, en de
gestremde melk (=",rongsel), wordt in kieine stukjes
gesneden. Daardoor' kan hetvocht (=de wei)
rnakkelijker'worden afgestaan. Na ongeveer een uur is
er: voldoende wei afgescheidenen worden de
wfengselbrokjes in, een kaasvat samengesperst.

KQJlSkoppen

Nederlanders zijn bekend om hun tulpen. hun
bloembollen en hun kaas. Toch hebben we de
naamKaaskoppen daar niet aante da"ken.De
Middeleemvse boeren gebruikten inoorlogstijd
hun kleineronde kaasvaten als helm., vandaar
die naam. De echte kaaskop' is in Nederland
tegenwobrdig dliS nergens: meer te, vinden.
's Winters Jigt het kaasmaken stit, maar's zomers
maakt Ria elkedag ±1O grote en nog een aantal kleine
kaasjes. Behalve de gewone, Goudse kaas,' maakt Ria
kaas met komijnezaadjes en bieslookkaas. Ze
verkoopt de kaasaan 'de groothandel en aan
particulieren.
Hoe ziet zo'owerkdag er dan voor jon. uit?

AMEIDK';b'Aari:· deB~oekseweg~net: buiteil Ameide

staat-:voor~llmod~rn' uitziend, boe_re~bedrijf ee~
groat bord"kaaste koop" ~""Dat_kan" niet missen, want
ikb~~ _op.'" ,weg ",' n~arliia,Ver~a~t',7,_:'l' .(f., Heul,

kaasDlaa~~ter/boe?Il' '- "", --'<, ':',',

Ria
van

is28j~ar,

2kinderen~

getrouwdmet PietVeimaat

enmoeder

"Ik begin's morgen' om 6.30 uur in de kaa,makerij.
Aangezien er steeds momenten zijn dat de melk op
moet warmen, wat even :duurt, of dat het kaaswrongsel moet rusten, ,' heb ik tussendoor voldoende
tijd om in;huismet de kinderen en het huishouden
bezig te zijn. Het is een kwestie van organiseren en dan
Iukt het best.
AI,S: aan het, eind van de morgen' de kaas zover klaar is

IISu

reklamemaakl
moeluwei

in derOIJS
sChiSlen...

Schiet u altijd in de roos?
Of zit ti er wei eens naast?
Crezee Reklarrie benllt uw
reklarrie-slJls.en tot de laatste cent.
Wij verzorsenniet alleen uw totale
publiciteitspakket maar ook voor
kleirye Idl!sjeskunt u.bijons .
terecht. .
O.a.: advert~nties inplaats~lijke,
regionale en landelijke bladen.
Ontwerpenen ideeenv9qr folders,
briefpapier, stickerq,rel"tie:
seschenken, docull1entatiemateriaal, •. fotografie;.kortom alles
op het gebied vanreklame..
Kom vrijblijvend eens uw Iicht op
steken.

Creiee

Refdallle
Dam 6 - 4233 EB Ameide
Telefoon 01836 - 2316 - 1229

Kende je het boerenbedrijf van huisuit?
"Nee hoOr. Mijn vader been'ren bakkerij in
,Nieuwpoort en daar ,heb :ikaltijd; geholpen. Ik Was weI'
,gewend om flink aan te'" pakken 'want eeo' bakkerij
vraagt misschien nog, 'weI meer arbeidstijd- dan het
boerenbedrijf'.
Was het dan niet" moeilijk om door je huwelijk ook
meteen boerin te worden?
','_
"De echte taken op, de boetderij vallen vogr mij eigen~
lijk best mee. Het melkeJ;l;;'yandekoeien,gaat geautomatiseerd, dus het is niet'meer zo dar ik"s morgens
vroeg mee 'moet helpen met melken.
Alleen als er kalveren zijn lorg ik' daar' voor maar dat
vind ik leuk. Verder is er liItijd we,l it::ts te doen, maar
dat geldt voor,iedereen met,eene~gen bed[ijf.
Het kaasmaken ben,ik'er'zelfbij gaan ,doen,' omdat ik
dat ook Ieuk vind. Ik heb de 'kunst eerst van mijn
schoonmoeder afgekeken en, ben ik 'wat later, een

dat hij het valin kan'en tussendepers gaat, dan maken
Piet en ik aUes schoon. Daarna hoeft de kaas alleen
maar ieder uur gekeerd te worden.
's Avonds haal ik de kaas uit de pers ~n' dan moet hij
vijf dagen in zout water liggen om de zoute smaak te
krijgen alvorens de plastic: laag ,er om: heen wordt
gesponst. En de volgende morgen begin ik weer
opnieuw. Je kan als kaasmaakster' en ais boerin nooit
zeggen: varidaagheb ik geen zin, ik zie het morgen weI.
Nee; we kunnen ook niet, ,oil 'vakantie. De koeien
moeten gemolken worden, de melk laat je:niet zo maar
een dag staanwant het zijn je inkomsten.
We zijn lid 'van de z.g.n. "Boerenhulp". Ais Piet zie,k
wordt of we willen echt, perse een week op vakantie, ,
dan zorgt die organisatie voor invallers.
Zoiets kan e,en uitkomstzijn aIs Piet ziek wordt, want
het werk m()et'ieclere,dag:gedaanword~n.,~aar je gaat
niet zomaar'een~eek.-op,vakan~i~,terwijlje thuis ook
nogeen invaller'moet: betalen. Je,weetvag,:tevoren dat
je wat dat betreft vast zit en' daar moet je je dan op
instellen.
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.. In verband me,t de.. her<?,pening, welk~ ~a.1 .~eschieden door de
~.\>\.heer C. VerSlt,HS, zlJn WIJ op 2 en 3 melgesloten.
~>\\f\lil h9penhetvoor u gemakkelijker te maken met een beter
~
overzlchtl. >..
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Voor de kinderen een GRABBEl.:.TON Em ... u ontvangt
natruurlijk bij ons GRATIS RINGZEGEl.:.SI

oo~ E"U,

KI~TIS
'BAL:I.ON
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Wij hebben nu ook Royal Albert in de collectie.
Wij hopen voor u klaar te staan!

~ ~twr ~~rnm~~rn~
'Y1'tN'N ,

JJ~
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liJ AL 'UWAANt(O~!~

Transp<j)ribedrijf A.' de Vr~'6ITie:en' Zn.
de J ong's Levensmiddelen
Mevr. A. Plieger-de Kruyk
G.G. Terlouw en Zn.
Meelfa~riek A Kruyt

Het lot zal 'hier hes'lissen Wie we't'ke',· wedstrljd gailt '
fllliten.

Eerste lustrum
.. Wegwijzerbokaal

Ov~r het verloop van het·tournooi wordt intu~sen"druk
gespeculeerd. Insiders verwachten, dIU het. in ~9:ul~ A
AMEIDE - Degell~l~ 'maand mei staat sport7031 gaan tussen titelverdediger Brederodes en de v.v.
park "Meihov.en"- in,het .teken van, het toumooi om de
Grobt-Ammers..Wat Poule' B betreft lijken Ameide en
Wegwijzerbok~l. H~t- ~iS_dit jaar,::een extra feestelijk
Meerkerk di:'·beste' papieren op zak te hebben"al moet
gebeuren, daar" dit "b~umooi voor de vijfde achter~
ook. terdege' 'rekening .gehouden worden met outsider
eeRvolgeode keer georganiseerd wordt. Opnieuw zijn
H.?,S.C..,.~68. 'Gezi~n het verloop "an de ~ompetiti~ zal
er veel bedrijven gevonden, die', bereid ,!ar
dit
het yoor Meerkerk moeilijk worden, ,_opnieuw de
toumooi financieel te ondersteunen~ Dankzij hen un -'sportiViteitsprijs '.in de" wacht te slepen: Versphillend~
dit jaar het eerste lustrum' een, feit worden.
incidenten' ,hebben" enk~le wedstrijden van "Meerkerk
behoorlijk ontsiert,' ~t-, tijdens het t01)rnooi kan de
Oo'k deze keer zal het tourn~oi georganiseerd worden
plpeg misschien: het een en ander' recht zetten;
door de "Wegwijzer". in samenwerking met>,-de::v.v.,
Ameide. Drie weken lang zollen -er twee we~stnJden . sportiviteit' staat" n.l. hoog in het vaandel. van de
orgarusatie.,
(
,,'
.
per week zijn. met een finale dag aan ,het ein,?,C;.< De
wedstrijden zolleD, gespeeld worden op 2 en 3- mel; ,10.' Streefkerk".en ',:Groot-Ammers hebb,en ':ditjaar weer de,
en II mei en 17 en 19 mei, waarna aile clubs deelnem~n
plaats ingenomen van Arkel :'e'n''-, Peu~um. Vooral
aan de finale wedstrijden op 28 meL
,Groot-Arilmers hoopt,'na haar afwezigheid van vorig
er varig jaar op ~e, finale: dag een: Quae 'jaar, hoge ogen te gaan gooien in dit tourno()k'
ambachtenmarkt, dit jaar zal ,een touwtrekwedstrijd
'De rirganisa:ti,~, hoopt or,: , een,,- 'i6~~I,' ;p'ortief ills;
het, geheel opluisteren. De regionale. Oranjeve~
kwalitatief ,hoogsta~nd tournooi:, De mogelij khed~n
enigingen zullen' hieraan deelnemen, met onder haar
hiervo'or zijn '~~ volop aariwezig. op het schitterende en
,vleugelen enkele, zeer prominente ploegen. Deze
sfeervolle sportpark . .. Meihoven"." Verder hoopt. 'zij
woostrijden heblX:n in onze streek een zekere faam
weer veel bezoekers te mogen verwelkomen; ,vong Jaar
gekregen, en er" wordt dan ook een waar spektakel
waren dat er ongeveer 2000,' onder, uitzonderlijk goede
, . verwacht op "Meihoven".
weersomstandigheden. Ook dit jaar belQ.oft ,:·het weer
een gezellig festijn te worden. waarbij prestatie en
Voor dit tournooi heeft de organisatie wederom' ze~
gezelligheid hand in hand ~ullen gaan.
scheidsre<,;hters ,bereid,. gevonden, de wedstrijden te
leiden. Het gaat om 'de. ~~ren J.,A., de ,.long, -B.J. v.d.
SpoIiSO~:', , __"
',' ,
Poel, K.D. Leijdsman, W: Donker, A TukkerenHcT,
Consolidated. Nederland
Gremmen." ,
'. ':",
',., ':',:'
Het :Wifp~ri. ,van' Ameide.
Zit'zullen ook de finalewedstrijden op 28', :mei ,'lei~~n. - '
Slagerij Si'm'on Muilw,ijk

Slagerij Jan van der Hek
Garage Hamoen
J.L den Hartog Schildersbedrijf
Timmerfabriek-Bouwbedrijf van Vliet
J. Verhoeven Electro
Ron Kersbergen Bloemist
B. de Lange 'Cafe. Tien~oven
J. Haars Straatmakersbedrijf
G. de Vroome Uzerwinkel
Kon.' Aann. bedrijf W01)denberg,:,Aineide
A.G. de Kruyk Fruithandel
Vrooo .
Ass.- en Adviesbureau Den Hartog KV.
Bakkerij Alting
.
.
De Kruyk Assurantien

en _

>

Was

Aannemersbedrijf Streef1~_
'P. Versluis, Maxwell vertegt;.nwoordiger
Transportbedrijf J.W.,Peterse
De Groot Technische Bedrijven
>

Crezee.Ameide B.V.

•

•

'nKnaapvan

'n miniposter .
van eig,-.fotoof dial
tijdelijlt 19,90!'
,

"

'

voor aile bankzaken'

(forrnaat 30 x 40of30~30 em)

Meerkerk
Groot-Ammers
Hoornaar
Ameide

* GEWOON SPAREN(vOor iedereen)
* TIENER REKENING(van 10-14 jaar)

*
*

5% extra-premie .
ZILVERVLOOT (vanaf 15jaar)
100AJ extra-premie
TERMIJN-8PAREN (hogere rente)

MAAR NU OOK VOOR:
WONING-HVPOTHEKEN
PERSOONLlJKE LENINGEN
BUITENLANDS GELD
SALARIS-REKENINGEN
REISVERZEKERINGEN

. Uw mooiste foto's of dia's kunt u
tjjdeljjk extra voordeUg tot een royaal
forrnaatlaten uitvergroten. '0. Pracht van
een miniposter voor slechts f9,90.
.
U hoeft aIleenhetbe(reffende negatiefof
de ilia (pocket, instiunatic ofkleinbeeld)
btl ons af te geven... en binnen een paar
dagen Ugt uw miniposter voor u klaar.
Zorg dat u er snel btl bent, deze aktie is
tjjdeUjk (aileen deze maand)!

Uw FotoVakman,

.Mg••EP·EIl$

PREMIEA..KOOPWONINGEN
in plan Aaksterveld teAmeide

VOORKEUR'
gaat natuurlij k Uif naar
het nieuwe

Het zijnroyale, goed ge"isoleerdehuizen met 4slaapkamersen de ruimte van de Alblasserwa<ird als omgeving.
De woningen zijnte koopvoor
132.500,-v.o.n.
lncLeigen~

Tot 30 juni 1983:
Mien van 't Sant
WAAR DE RIETVINK NOG FLUIT
Wat eenverrassing! Een nieuwe trilogie
van. Mi.e.n van 't .Sant. Drie onvergetelijke

streekroman's!
De subsidieblijft ()ngewijzigd van kracht volgens de oude, gunstige
premie A regeling en kan alhankelijk vanuwinkomen f 10.900,voor het le jaarbedragen. Dat houdt in datuw maandkosten, met de
huidige hypotheeklasten kunnel1 wedijveren met de huurprijzen
elders.

--II
I

•

I

De verre einder

Dat plekje aan de Linge
Een droom gaat invervUlling

Totaal 506 biz.. gebonden met een
sleervol omslag.
Normale pri;s f 29.90

In/ichtingen over deze bouw bij

NU SLECHTS/14,90

AANNEMERSBEDRIJF

Uw Yoordeell 15,-

STREEEKERK. B..V.

Paramasiebaan 4a
postbus 27 Ameide
Tel. 01836-1269 01 01842-1878

Bij de boekhandel bent u goed uit
KOM

EE~S INg~ZEUITGEBREIOE

BOEKHANOEL KIJKEN
Eft IS ALTlJO IETSBIJ
WEIDESLEPEN.
werkbreedte 5.30 meter

LANDROLLEN
LANDHEKKEN

BANO

ConsInICliewerken
NaanIzIJde •
NlIlInIeIoDs
1lII.·01838-2311

roor Moederdag
5 troevenvan 't Fcfrtuin
*een flesje wijn

1

¥. e~n

eet servies·

,

.
£
"-- _

O~"j

~

• een stukje kaM _ .•..

-

Slijterij 't Fortuin
Fransestraat 12
Ameide

'<-

"

CHAMPINO" Meerkerk
DORPSPl.EIN 5 - 6

-

MEERKERK

-

Tel. 01837 - 2300

UW ADRES VOOR LUXE LEDERWAREN
DISCO-TASJES pastel tinten, echt leer

7,95 - 14,95 ~ 17,95
DAME8TASSEN

vanaf19,95

PARAPLU's

vanaf 14,95

Boodschappentassen, weekenders,
badtassen, koffers enz., enz.
DAMESSCHOENEN
in 4 verschillende breedte

,rF;;C!Jr,f" .~
J..!:J.ffi.ffJtj/DJJJJ . .

maten.
GG tim 42,5
'-FF tim 42,5 - G tim 42,5 - H tim 43

.

JONGENS EN MEISJES
SCHOENEN EN
SANDALEN
_

.

} } MUlLEN VOOR HAAR

'R()IWI~"

EN VOOR HEM

Jongens... herenschoenen

SPORTSCHOENEN

,..

....---_.adidas

BERKELMANS

Suede laarsjes, 36 -41
pastEHtihten, vanaf

64.95

POUR "ELLE"
Dames-pumps

IN DE MODEKLEUREN

SPgRT Et4 SPEL

TAFELTENNISARTIKELEN/

ROLSCHAATSEN
BIWARTARTIKELEN
LUCHTBUKSEN .
LUCHTPISTOLEN
KRACHTSPORT ARTIKELEN
DAMBORDEN
DARTS-SPELEN
BADMINTON ARTIKELEN
LEREN- EN RUBBER BALLEN
ENZ., ENZ., ENZ.

TRETORN TENNIS BALLEN .....
DUNLOP TENNISBALLENii
SPORTTASSEN VAN KLEIN TOT HEEL
GROOT
VOETBAL ACCESSOIRES

8MBI
MOEDERDAG.

TENNIS-RACKETS ADIDAS
TEGEN
.... ADIDAS
AANTREKKELlJKE
BADMINTON-RACKETS
PRIJZEN
ENZ.,· ENZ., ENZ.

AARDEWERK
SCHALEN
VAZEN
DIERENFIGUREN
DIV. OVERBLOEMPOTTEN
RIETWERK
DROOGSTUKJES
GLASWERK
BLOEMENVAZEN
HANGPOTTEN

BLOEM EN
PLANTEN
PLANTEN BAKKEN
BLOEMSTUKJES

PERKPLANTEN

Opel Kadetl 1.3, combi wit
Opel Ascona 2.0 S, LPG, 4 drs., blauw
Opel Ascona 1.6 S, groen metallic
Opel Kadett C 1200, groen metallic
Opel Rekord 2100 D, BElrlinetta aut.;iblauw
2x Ford Taunus 1600 L,LPG
'
Ford Escort, blaiJw
VW Golf, metallic grijs
VW Golf Diesel, rood
VW Golf GLD, diesel, oranje
BMW 316, blauw
Renault 5 L, rood
Renault 5 TL, metallic groen
,
Fiat Ritmo, groen LPG
Alfa Sud 1.5, oranje,4 drs., LPG
Morris Mini 1100 special, grijs metallic
Vplvo 66 GL, aut., bruin
Daf 46,aut.; wit
Opel Kadett, 4 drs., wit

1981
1980
1977
1977
1977

1978
1978
1978
1978
1977
1976
1980
1978
1980
1979
1978
1976
1976
1975

,~~\

~)

~::;1\il
j'rdY · 'n geschenk-idee

.

,.

.

,

--..

~_~;'

_~''<l'

')i~

voor Moederdag:
,.

"/\~_.

Autobedrijf

zo'n ollillen lijst
lI1~t~n ki~derfoto

i'ii~~r~"'·~-,,·_,Uvjndttientallen ideeen

van Zesseri

voor een leuk Moederdagc.

Ameide ~ de Zodeslagen 7
tel.: 01836 - 2280

geschEmk bij

-

Vo(jttle liefste het beste . . .

Moederdag1983
Modieuze kollektie

Nachtkleding :
Nachthemden vanaf
en nattmrlijkkeuze uitdethooiste

4.95

2'

~Dusters"

.' J1..Badpakkenen 13ikini's
(o.a. GOLJ:)ENCUP) van Triumph
International
of misschieneen gemakkelijke Tuinstoel
Wij hebben

Moedetdaggescltenken genoeg
Bij aankoop pan een di:h'bbvengenoemde
artikelen

\

Gratis'een bloemetje voor Mooder
erbij!

Bjjfreefkerk
MEl'VANDAA.G IJE MODE VOOR MORGEN
Fransestraat 7 ~ Ameide~ Tel. 01836 - 1212

-

NU 38,50.--<li!~
'HR5285
C

0",,: ,_

.,'

,(

,

Repeteonvekker.

'

Philips HP 4421

HR6476B

HOT-BRUSCH 'Finesse'

H~~Dt~

~-y~

Oj~\f
J il«i~",'

m'...." · · · .

'bf.,l .

- Kunststofhuis iD'functionela stijl met
duidelijk le,esbare wijzerplf!.at.
- HR 547:6 B: bruine behuiziDg met
zweIte wijz~Il?laat:

-, Vrijwel gemisloos uurwerk met.
zelf-aanlopende'synchroomnotor.
- l2-uurs repeteerweksys,teem.
- Heldere zoemermet verlichte
..

Automatl~chab~~~:'

WijZerPla;"'~';;:~~;~~~ii

- Regelt'zelfdehruiningsgraadvooroud, '
vera en diepvriesbrood.
- Korte wachttijd tijdans roosteren.
- OEfroostard brood wipt vimzelf
omhoog.

-

,

Kunststof uitvoering, draaibaar
snoer>Toepassing vo.or

68,NU 52~·

modellere" en krullen;
Vermogen 25 Watt.

37,50 NU

32,Q5

47,50

Telal 39.009

SUPER SNACK
MINIWASH SIROCCO ~".:::1IL;;>~
Nr.225.
De eerste miniwash die
wast, spoelt en droogt
Vermogen 100/900 Watt

Economy koffiezetter.
- 2-8 kops.
- Filteropzetmo,gelijkheid op
reservoirdekSel. "
- Conste.nte warmhoudtemperatuur
± 83 C.

85,-

Q

NU 75,·
75,NU 62,·

HR2471

:~osti-hamburger

apparaat

:,Met'verwisselbare tdsti~ en ham,- burgerplaten. Anti aanbaklaag.
. Vernirige'n 1000,Watt

EXTRA

179,- NU

Elektrische haDdbUkopener.
- Uniek, praktisch en heel handig.
- Klemt zich op elk blik
- Opent elk !ormaat en elke vorm:

HR 1172
Driesnelheden miZer.
- Met garden voor mengan enkloppen.
- Sterke150Wmotor.

67,50 NU 52,50

135,-

HR'4361A

Set p.offertjespiaten ·van 35,voor

17,50

HD6154
Koffiez&tter.
- Voor 2 tot 12 koppen.
- Conische filter met klemvast deksel.
- Constanta warmhoudtemperatuur van
ca83 "C.

HP 2123 BLSt
Ladysbave.
- Tweazijdige tondausa voor lang enkort
haar. Werkt makkalijk in oksels an op
hat been.
- Onthaart in een beweging koIta en
lange haren.

96,NU 75,·

~1ll!.==!')~~C~~

HD6171

Cafe duo.
- Snel en compact koffiezettertje voor
max. 2)~oppen.
- Ook'voor e.an de wand tEi hangeD.
- Transparant wateneservoir.
- Permanent, niet verkleurerid polyesterfilter, dat bovendien makkelijk schoon
te spoelen!s.
'
- De koffie wordt direct in de kopjes
geschonken.
:

NU 52,50
HR 2371 Z/B

Enkelwandige oven. Met
thermostaat. 8 standen, max.
230°C.' Bakplaat en rooster.
Afmetingen: 30x35x45 em.
V~rmogen 1200 Watt.
169,- NU 16'5,-

Gasaansteker.
- Piezo·elektrisch, dus geen he.tterijen
nodig.
- Twee ontstekingspunten, werkt,snal
enzeker.
- Lange levensduur (ee. 60.000
ontstekingen).
- Zwart of bruin.

15,95
NU 13,95
15,95 NU 10,85

~~P:661

HR2275
CltnUpen.
- Perst sinaasappels,

ciuoenan en grapefruits.

.'

HR2373B

69,~NU

59,95

Compact-keukenhulp.
- Hakt, snijdt, raspt, klopt, IOert an
mengt Iazendsnal.
.

369,~

185,·

NU 325,·
. .

I\I.PEK8.ZN.
A.AKSTERVELD.2 - AMEIDE - TEL. 01836

-

Lego
Fabuland
De NEFITTURBO® met
het GIVEG H.R.-keurmerk
zet minstens 90% van
het toegevoerde aardgas om
in nuttige warmte. Ketels.
die nu aan vervanging
toe zijn. halen vaak niet eens
70% rendement.

Met de NEFIT TURBO®
H.R. e.v . -ketel kunt u fors besparen
op uw stookkosten, zonder een
graadjewarmte in televeren.
In vergelijking met ketels van 5 jaar
en ouder is een jaarlijkse besparing
van f5()O,- of meer geen
uitzondering. De kleine kompakte
NEFITTURBO® lB3x47x34.5 em;
49.2kg)~aakt zieh groOt voor
energiebesparing. Laat u ·eens
voorrekenen hoeveel honderden
guldensu dat jaarlijks oplevert!

Bij aanschaf van de NEFIT
TURBO® .verstrekt de
overheid u tijdelijk ( 250,·
subsidie. Pak mee, dat
extra profijt!

De groene Fabuland
fantaseerdozen
bevattengrappige
dierfiguurtjes,
grote bouwelementen,
gekke wagentjes,
LEGO-stenen en vaak
eenleuk bouw- en
voorleesboekje.
Door de grote
romantische
bouwelementen kunnen
kinderen snalen
gemakkelijk bouwen
en veranderenzodat· ze
vlug kunnen -beginnen
met spelen. dag-dromen
en net doenalsof.

neftt
Hnnu[bJ@
hOfjgrelldelllel1tketel·

Wijvertellen ugraag meer over geldene~ergi.e besparen.

Wa"lI1teteGhnisqbilJlI"F~II,,"IJNMO"D"(R.Vlot)
Hoge Giessen 19-.4.223.tviG Hoqrnaar-Telefoon 01838 - 1635

SERVICE-DIENST KONTINUBEREIKBAAR
Gespeeialiseerd in ENE R G I E B ESP A R I N G

:

Landelijk erkens installateur -lid v.d. AVOL

Wijverzorgen eyenee.ns. aluwloodgiete~swerk

Voor M.oedergeschenkenuit
-· -. gull e. han d·
~~\~:e~~~,~~:~,~~~;~~~~;o~El" ~:~b~I~~~t.k"';m.'ZU.-.-.iger-aIS
de
_

_

-

....,

-"""'~

~~

~:.~~s~r.~~=~~~~~om
1 kg heerlijke krokante frites.
Regelbare thermostaat en van
buitenaf bedienbare lift.

r!
-.
•_. _-

-

-

haar tot in de "finesses .
Lekker lang snoer: 180 em.

I'

II,

de grate zuiger niet echt nodig is.
Altijd klaar voor gebruik met

Type HP 4421.

muuroplaadtoestel.

Adviesprijs: f 37.50
Guile Hand Prljs:

Kleur: savanna-zand.
Adviesprijs: f 123,Guile Hand PrlJs:

.

~ff.!,~~1~~1f,~~~1:~::~t

maken en een handige opberg~
mogelijkheid voor hetsnoer.
Type 690

2:29.,95 85 ,
.i

. •7 ·

.. .

... .•

.

. .

..

.....

.., .

.

5.i{;1~~,'-" ~,·~o~~,"!~.~"I:!~_~~3!!~BilV.

_.

Voor deze grote ddg hebben wij
een uitgebreide kollektie
voor u ter inzage.
De nieuwste ontwerpen
van traditioneel tot modern.
Komt u eens longs.
Ook de tekst kunnen wij
samen met u opstellen.

ProgrammJl; f(lJ~gjn[redJlg
zaterdtlg)~O.apTil1983

8.30 uur:

R.eveille

9.30 uur:

De kinderenen leerkrachten van het. kleuter- en basisonderwijs zijn aanwezig bij Het Spant. Dit geldt ook
voor kinderen tl m 12 jaar die op een kleuter,. of
lagere school bniten Ameide gaan. .
.'
.
Uiteraard hebben. dekinde~n~lin ~elltaalhun fiets
ofzichze~ v~J'Si~rd ()m ineenvrolij¥e optocht J1ll3:r de
Dam te gaan In gezelschap van <iemuziekvereniging
en de Drumband.·
., .
.

Honda Civic, 3. drs.
1978
ford Escort 1.3, aut.
1977
Mercedes 220 D
1978
Mazda 626,4 drs., LPG
1980
Renault 4 GTL
1979
Opel Kadett 12 N, 3 drs.
1980
VW Golf C, 4 drs.
1982
Audi.80 CL, diesel
1982
Dat~un Cherry,bestel
1981
Mercedes 280 S, nieuw model
1980
Datsun 120A F2
1978
Renault 18TL
1979
Opel Al:lcona 2,Q$,Adrs. de luxe, aut. 1980
HOnda prelude, aut../ '. .
1979

Aubade.

9.45 nur:
10.00 uur:

De optocht van deversierde fietsen gaat met .de
Drumband een tocht door Anieide rnaken.
De kIeuters gaan met de nil1ziekverenigingnaar
Het Spant voor een kleuter-fJlmvoorstelIing.

±1O.45 uur:

Jjeversierdefietsen optocht arriveert bij HetSpant
\,??r de t""et:de fJlmvoorstelIing voor aile kinderen
\,a~4 tot12jaar.

" ,.. ,.. _: .. ::,.:_,;,.C

± I I.30 unr:

Einde filmvoorstelIing. Uitreiking traktaties;

11.45 uur:

Eillde morgellprogramnm.

iV£;/JiJagpfOgrfll1l1llil
2.30 uur:

Strlitenspel. Deze spelen worden gespeeld door
ploegen samengesteld uit de buurtverenigingel1 van
Ameide en Tienhoven. Despelen vinden bijgoed wee..
plaats op het Burg. Wesselsveld. Bij slecht weer is er
een a1ternatief spelprograrnnm in Het Spant.

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR-, VAN TUYL
Zouwend'ijk 125
Tel. 01837 - 1412,
Showroom: Tolstraat 19 - Tel. 01837 - 1682.
Meerkerk
Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 - Tel. 04188 - 1216 - 'Herwijnen

A v(jndprogl'arnrt!IJ. '.;. • . . .'
7.30 uur:

.I

Straten kwis. Ookde kwis ""ordt gespeelddoor
koppels, samengesteld nit de buurtverenigingen die
ook inhet Stratenspel hebben meegespeeld;

~:: ::::

~::~n~::~::i:::~;::gi~n~:~~;:dO'S.

5 mei geven de plmItselijkentuzlek- ell zangverenigingenom 8 uur 11.111.
een CONCERT in Het SPaht.·

I Adverteer
1..-

.......

Speciaal
voor
LANDROLLEN

\VEIQE'L~~~,.

LANDHEKKEN

uit voorraad leverbaar

BANO

COnstru~e1Merken
Noordzijde 90
Noordeloos
tel. 01838-2311

nog meer

keuze
Leuke kleine
kadoOfjes!

Bloemtiek
,,". Kooitje"
',"

'.'

.'. ',

,':'0

J.W. van Puttestraat 77, Ameide

. Tel. 01836' 1868

Leuk kado-idee voor moeder
/raaie

seriePOTTEBAKKERS AARDEWERK

in de Wegwijzer

--+-+-+-+-+-+-+-+-__+-+-+-.. . . . . .

Bazeldijk 68. Meerkerk, tel. 01837-1215

Moeqerdag

getrokken en op he/inrichting

y

Van An Wil
reeds vanaf

1 - 100 of 1900 SP<>()RBIi:LZEN
IN DIVERSE PRIJZEN

·9HUSQVARNA
MOTORMAAIERS
Husqvarna
maakt maaien
makkelijk!
Husqvarna biedt u
keu5uit 8typen
motormaaiers,
waaronder nu ook
een handige . '.
elektromaaier.
Oo~V()pry't' tuin
hebbenwe
hetjuiste
type.

Hy§gvarna
Kom ze bij ons bekijkenen vraagQrtl een.folder.

•Verwarming/lulngereedschap

C. 'I Lam

. Bazeldijk 19,' ;1231 ZB Meerkerk. teL

dl~3t1810
""".'

,

NIEUW
IN
ONZE NAMI1)4'
KOLLEKTIE
Terkenn isrnaking voor
Moe.derdag

150!o'KORT.INCx
~,

'

.

.

•

.

c

5 jaar garantie op deze

parel-eolliersS2 _
reeds vanaf

•

.

JUWELIER - HORLOGER

HARRY MULDER . '.· . . .

Voorstraat 21 - Groo\-Ammers - Tel. 01842'-'1£150 _."

..

Oat ik lid ben van de

.:'·1'1".
I
'

:

.::,

'

,'-

~_:

Want alsonafhankelijke en zelf-

'-,";standige:verzekering_~adviseurS'

: hebben wij hoofd en handen
volledig vrij voar uw verzekerings belangen, Wlj zljn niet
maatschappij-gebonden maar
helpen u de juiste keuze te
, maken.
De NBvA, Nederlandse Bond van
Assurantlebemiddelaars, bestaat
nu al ruim 70 jaar en dat geeft u
ni,st,alleen'aen gevoel:van
yemgheid.- maEU oak· van
zE:lkert:leid. WH staen vaor onze
klanten klaai' en dat Is belangrijk
voar u,. mEi8r ook in:. h,et·beleng
van cns zel1.

.

Zakelijke dienstbaarheid met dat
persoonlijke trekje van de vrije
ondernemer, die de tijd, de takt
en het geduld kan opbrengen om

u
, "
IDor
U ~::.;:~e1~~:k'
is erg belangrij~

Onderstaande artikelen kunnen
wij tegen scherpe prijzen leveren

* Diervoeders
* Kattebakvulling
* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

* Kunstmest voor gazon of tuin
* Waspoeder en anderereinigi,ngsmiddelen
* Gewasbeschermingsmlddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastics
* Veevoeders in aile soorten

. ~~~~~e~~nd~~,~a\T8~:n,. na te

adviseren" En die bovendlen op

;~)£g?n~~ f~~:\~~~ige moment

Kerkstraaf16: .,
4126 RS Hel- enBoeicop
Telefoon: 03454 - 1751

. Bel even,
't is de moeite van
informerenwaard !
:,'.

J. V. ZandWIJk

!III

Meerkerk - Gorlnchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309,

een album
vol kinderfoto's

VOOR MOEDERDAG
BAKKEN WIJ HEERLlJKE

U vindt tientallen ideeen
voar eeln leuk Moederdaggeschenk bij

GEBAKJES

'

GillisVersluis
HANDEL IN
DUO IJZER-MET AlEN-P APIER- AFVA lSTOF FEN

en

,

'

TAARTEN
Dat mag iedereen best weten ! !
Voor eengoede
BROOD- en BANKETBAKKERIJ

J. van Delsen
Fransestraat 1
Arnelde

Tel. 01836 -1353

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar
AUTOBEDRIJF

.Gebr. Roest b.v.
Lekdijk73, tel. 01843-1233,Langerak

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Ameide
Telefoon01836 - 1595

Maall uw. "IEPVRIES rendabel
WiJleveren aile soorten

Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING
Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,
Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,
Tabak / rookwaren
LET OP! Schalen enve:renigingen
ontvaQgen,korting!

de anu'Nltlek
Dorpsstr. 3, Meerkerk, 'tel. '01'S37 1700
w

Aanmeten van

STEUNZDLEN
Elke woensdagmorgen zi!ting
in Meerkerk in 't Groene KrUlsgebouw;

RUND" en VARKENSVLEES glt elgen
slachterlj
(Voorbouten, aChterbouten en halve
varllensl.
Gratis klaargernaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel, 01838"1224 - NOordeloos

Cafetaria

BCidklpding
Mode 1983

Nagtrgaal

Nieuwe kleuren en lTI()dellen
Zeer aantrekkelijke prijzen!

voor al uw snacks

Zie dekollektie in
onze zaak.

BO SIl/lODEENTEXTIEL . ·

Dorpsstraat 83
LEXMOND

metgezellige.bar

LEXMOND

Voor lieve, kleine,. aardige,mooie,
leuke,lekkere, grappige, fleurige,
geurige, kleurige geschenkjeS voor

T£ KOOP
ZWART£
GROND
MErSELVUlLZAND
GRIND en
PUIN

MOEDER
naar

Oorpsslraal 69 - 71

-

Lexinond· c Tel. 03474 - 1566

YOORMOEDERDAG'

H. BURGGRAAF

Een goede Batavus damesrijWi~I,ldeqFbruin, 28;hchWielEi""
geheel compleet v o o r ·
.. 325,"
Pakaf tassen .
.•
..• •
vanaf 18,50
Lange dames regenjassen
vanaf.
Philips Cafe-Duo, van 69,~
voor 59,"
Philips Lady-shave, van 60,voor 49,"
Staande Pul-schemerlampjes in diverse kleuren
28,"

NieuweRijksweg '104,: texmond.

Telefoon 03474 - 1550 - 1699

"9,"

Vdor:adV.ie:~.·-aanleg- on-

STOFZUIGERS YOOR SPECIALEPRIJZEN
In de week van 2 tot 7 mel geven wlj DIJBBELE
.
RINGZEGELS

derhoud - aile beplanling legels-klinkers
graszoden 3,50 per in'

Voorditalles en nag veel meerkunt u terecht bij

fruitbomen .,;;:vijvers - enz.

ANTON LIEFHEBBER

HAAGCONIFEREN, 1.20 m.
al voor 6,50 per sluk.

Lexmond

Dorpsslraat 46

Tel. 03474 -1393

Komeen"s-Iangs.

TUINCENTRUM

c. Spek

Korlenhoevedijk 5

Lexmond
Tel. 03474 -1573

Geopend aile middagen en de
gehele zalerdag

TEXTIEL
LEXMOND

I!ffu~

, 'albumvol leuke
~)t{~'
. !Jfengesc:henNdee 'n mlm,
,
voor Mqederdag: toto'S van U1N kleme
,,,.,

, van
·'i\vergrotmg, t to
moeders moDIste 0

';o~~~~~~~vakl1lan
eentoto~~portage

van uW kind

,', ,U vindt tientallen ideesn
vQor;"eenleuk Moederdag'geschenk bij

Poule-imleling:
.• Pouie A:

Eeri nieuwe lente, een nieuwgeluid?
",'

,-

"

-,':--,',>,{'

Even ee." vrOiiik.•. stUk.je,sc..~rijv~n, ".~. aC.ht ik.. " Het is. praChti."g,Weer'.d.;~::_dat moet lukken. Ik.kij
....~:.o.'m.·,':
me heelt en'ikzie;~e ,blo~iende:narcissen,Julpen, ~iooltjes en -de;';0.l1t1uikende- magnolia's.,',.,._,..','. ,,'__ ,'_ ,'.
TerwijL:ik,' helemaal: blii:wordt·- en'hetgevoel krijgdat ,de' Jerite "zich· op dit:moment san' mij
lDee(feelt" deiJ.:~'_ i~: heja, schrijven over de' leote ,waamaar we allemaal zo re,ikbalzend:h~bben
uitgezien~'Een:,dankbaar ond~rwerpniet':Vaar?Ja~_~,ker,:aUeen ••. doelk dat w:aarschijnlijk ieder
jaar wei een keer;,Nee, ik kijl( R!lVOOR. in de kr8lll,;misschienstaatAAar een; ge~ of grappigstukje
in dat me inspir~rt. Ik lees waf koppen: ~,Prim Witlem-Alexander, heeft het moeilijk",
,,Kostel'S, minimull1lijders van de kerk", "Milieuramp van de eeuw", "Leden"FC·Utrecht voor
de rechter", "Slaven,burg turnt am". Allemaal niet vrolijk, volgende pagina dan maar want het
zal wei aan mij liggen: "Een koele briloorlog~,: ;,Het blij.ft:bell,elpen"" "Het sluipende gil'''
"Vietnam ruikt macht in Indochina", "Man .steekt cafe in brand""enzovoorts. Niet zo leuk dus.
Ais nou eens iedereen wat bewuster bezig was met de lente •.. Wellastig:overigens omdat niet
overa., ,de:lente zich. op: dezelfde manier· manifesteert" aIs bij oos en zeker' niet op hetzelfde
moment. Ais iemand in Austrab'e die onweerstilanbare·lente--achtige drarig in'zich voett om de
wereld te verbeteren, roepend dat het buiten zo mooi wordt en dat de.' zan onze harten zal
verwarmen, valt hier de natte sneeUw terwijl wij kleumend op hoge stijve gelaarsde ben~n ~Oor.
de natte koude blubber stappen. Maar niet over de lente schrijven dan? Zeker wei, ondlihks,:alle
rampspoed is, de lente toell' iJegonnen':en',het .zou f(mt;,zij~'" niet te genieten .van, wat goed is. Met
somber zijn of doenlosjede',olievlek niet op~::j\lIeen lukte bet mij eventjes niet,:me op die lente te
c~ncentreren."Daar moet ik wat aandoen,'.anderssla ik ~e lente ditjaar 9ver, 1k ga direct
beginnen. Lieve mensen, volgend jaar zal ik iets heel vrolijks over de leDte schrijven~

B6hdsspaarbank
Cafe.,Restilurant Brughtiis
OO,dern.emers Vereniging Meerkerk
Gemeente 'Meerkerk , " ,
Aannemersbedrijf AC.'de'Gro()f B,V.

..•. I'oule~:
Avento Caravanbouw
Schep Kaashandel B. V.
Bakkerij Gebr. Alling
AC-ReSlaurant'Meerkerk
Waterleiding A & V

Uw Margriet Vansluis.

Birlnepkort . in Leer;tlant-bow!ing-, tennis- en·
s~lJtl!l1triun

Op15 september a.s, ,.wordf aande Industrieweg'teLeer~~mhet ~~\V,~inlh racketcel1trum "de Gbisbal" geopend.
Het geheel bi~dt ruihtt~ aan ongeveer 100 mensendie;~ich aktief viade~llisport kunnen uitleven.
Df!:6bowliirgbanen' kunnen. wordei"l!gereserveerd' voo.r een familieuitstapje, een bedrijfsvereniging of zelfs voor
een kinderfeestje.
,'" . :':C' , . , . : , " ,,~.;:.
~~14g:=~::~n.:die van sp.eciaal''tennistapijt ;zijn voorz,ien~e~~n, een uit~~kende,verlichting die, een optimaal

De 2'squashbanen zijn volgens de geldende norJ!len·gebouw:d ,en uitstekendgeventileerd. Evenals in het
~~=r;~~taathiervoor de mogelijkheid o~ deslcundi~t~.worden geinstrueerd en. begeleid door een tennis of
Om een avondje:uit.:Icf>rJ)pleet,te,maken biedt ;,de, Glasbarook de mogelijkheid om gezellig te gourmetten of te
fonduen~ Een kinderm~n~en aUerlei andere hapjesen dfl:lDkjes zij" te verkrijgen, en na een uurtje inspanning op
de banen kan men zich'lekker, ontspannen aan de bar.

Wedslrijdschemo:
Datum:
Woensdag 27 april:
Bondsspaarbailk -'eaf&-Rest. ~rughuis
Avento - Waterleiding A & V
Donderdag 28 april:
O.V.M. - Gem. Meerkerk
Scher)Kaas- Gebr. Alting
"'niDsdJlg3I11ei:
Bondsspaarbank, - Gem. Meerkerk
AC.-Restaurant Meerkerk - Waterleiding A & V
D6nderdag 5 lIIei:
1.~. de Groot-, C,afe-Rest.;Brughuis
Avento'-~Gebr;'Alting

Maandag9 mei:
a.V.M. - A.C. de Groot
S~he~::,Kaas.:,-:A5;. Rest. Meerkerk
WoenSdag,il,mei:
Cafe-Rest. Brughuis;' Gem. Meerkerk
Gebc. Alting - Waterleiding A & V
Dinsdag 17mei:
Bondsspaarbank - O.V.M.
Avento - AC.-Rest. Meerkerk
Don~erd~~ 19:,J11~i:

Gem:' Meerkerk:'~:A.C. de GrOot
Waterleidil1g:A'~ V~Sc:.hep }(<las
DinSdag24 mei:
"
,
Bondsspaarbank- A.C. de GrOot
GebL(\ltillg~;A·,C.-~~~tfy1::rkerk

Donderdag 26 mei:
Cafe Rest. Brughuis -, O. V,M.
Aventp'- Schep ~aas'

~.,.. ._~i'\--J5-c:~

\~

Wij vroegen de heer M. van Rijri,ihwoner van
Meerkerk, eigenaar en initiatiefnemer van "de
Glasbal'·•.·hoe hij tot. dit idee kwam.
"Ik ben een ondernemer en dan zoek je steeds naar
nieuwe mogelijkheden. De ekonomie sta.at er niet zo
best voor maar.datbetekent niet dat je als ondernemer
stil moet gaan' staan~ Door de·. recessie·.zijn ook de
bouwprijzen veel lager en de rente is e'l1orm'gezakt.
Dat werkt in mijn'voordeel.
Men krijgt steeds meer vrije tijd. m~n,~oekt naar
mogelijkheden om die tijd te. besteden en een tendens is
om die tijd aktief door te brengen. Zo'n bowling-.

tennis-,en. ~quashcentrum "bestaat er nog niet in de
omgeving van Leerdam.Nianen en· Culemborg.
¥enh~~{t. o(Jk ITIinder:g~l<.l, te: besteden. en de huur van
eenbaankostg~ld •.. )na~r:do:or de investering zo laag
mogelij~:.:te:~0l:ld~~,<;;,~:()9J; uitsluite~d funktioneel te
bouwen,~~nri~t1:)v~i;(j~,.'prijzen van de ,,}Janen erg laag
hOll<.leneIl.,dl:ls:,w,~t·ikzek~r dat men graaggebruik ~aI
rn~keriva~,dem,~~,lijlc~~enin "de GI[iSbctl''';.,
~ede'. 'da.nki;iJ;,}W:·:,v()lledig~.. medewerking:-:yan ,'de
'ge.meente.L~r<iallli:';heeff<.de:"Glasstad~er· vanaf',15
,. septetnJ>eceen'aanwinst'lJ!J. Informatie, kUtit.ll tijdelijk
verkrijgen bij: Rijfa b.v., Postbus 8, 4128 ZV
Lexmond (03474 - 1990):

MEERKERK - Op woensdag 27 april 1983 star! .', ge\""".eft d?or ge.br. Alting en dit jaM lO1 Avento,.
het derde O.V.M.-voetbaltournooi.
"',Qir4t~~~ijr:t. beket tlloeten verdedigen. De grootste
beker1 -mf. ,de Sportiviteitsbeker is vorig jaar gewonnen
Een' toumoc:Wdatontstaan is, na het wegvallen van de
Wegwijzerbo~aal uit Meerk~rk.
door' Slili~p~~~:,:t?:,.de~ ~a.lalles in het wer~ stellen
om "d~ze' wedeii:ift('-':~~'~;ve'roveren. De finale's'worden
De strijd om de O.V.M.-bokaal is ,de l<iats~e,jaren
gespeeld op woensdag' I ,en donderdag 2 juni 1983 op
het sportpark '1 Hoog ~p de Burggraaf te Meerkerk.
uitgegroeid tot eeo groots sportge~:Urf:'q,.'t~,5;en de.
ploegen uit het bedrijfsleven van Meerkerk;'lJ.i!~raard
kon dit Diet zonder medewerkiog van S.V.M. '//%'
Dit ~ele gebep.l"C:f1,(st~~t onderd'eskundige leidingvan
Het;'aantalplo~gell,i,s.:4it<jaarlJ~~gel>r~id,;m~t:twee; de heren J. Scherpenzeet en S~,' ~oorn. namens S.V.M.
zodat:'er dit,jaartienploegeD" aan.':meedoen;,t.:~~ en J. v.d. Bergen G.J. van Veen namens de OnderO.V~f\oL - 'Bondsspaarbal1 k '-;Cafe-R~taurant ,Brug~
Demers Vere~igingM~rkerk.
huis'" Avento Caravans- ,Waterleiqing-,G:em.
Wij wensen aile:' ploegen een' plezierig en sportief
Meer~erk- Sch.ep-kaas -Gebr. AItirtg -A.c. de Groot
voetbalgebeuren toe.
AC-restaurant .Meerkerk .
Voor het verdereWedstrijdschema .. kunt
orienteren bij de hieronder vermeldedata's.

~ed~rijd om?~,,5e ~n:6e:.~la(lts.

A/Ie, bovengenoenule' wedstrijde", . begi;men om.i 9 .00
uur.;:

Laren
horlogebandjes
inpastelkleuren
vanal9,50

HEY HUIS MET DE
KLOK
G.J, v.d. Vlies
Gore. sir. 6,
tel. 01837,1424
Meerkerk "

Een lIN voor het oog!

3e O.V.M.-v6etbaltOlJrnOOI
,;.i'.:::':/ • ..;.···:,·
':,'.:,'

Uiteraard staat dit alles onder"auspicien van de
K.N.V.B. De a.V.M.-bokaal is het eerste jaar

Finatewidstrijden:
Woensdag Ijuni:
Wedstrijd om de7e en8e plaats.
\yedstrijd om de?~ en lOe' plaats:
Donderdag 2 juni:
Wedstrijd om de Ie ,eole plaats.
Wedstrijd om, d~'3e,en 4eplaats.

u,zich

A~EID.E-,SOO h.andwerke~,~n,'. andere creativiteitsprodldden in>alle mogelijke.Jechnieken en in ,vele
vormen en kleuren, allemaal gemaakt' door leden van
de . Provinciale . afdeling' Zuid-Holland van de
N~erl8JI:dse Bonll, van ,Plattelandsvrouwen, zijn te
bewondereri' in' Rotterdam,- in ·"De Doelen" (lngang
Expositiezaal, Kruisweg 40), op maandag 2 mei van
14.00. tot 21.00 uur ~nop diosdag 3'mei ran 09.00 tot
16,30. uur,

El1tree' voorleden:f 2,50, voorriiet:'leden f 3,50.
Demonstraties worden gegeven in raamweven; kant~
klossen, eieren verven, quilten, hardanger, kruissteek;
spinn~n, ert, knipsels maken.
Hef provinciaal bestuur van. de Bond en de provinciale
commissies zijn met stands op deze tentoonstelling
aanwezig, ,voor het geven van alle, geweoste
inlichtingen.

blankhout; . ~. koper en tin'. . .. tassen en porternonee's

-$

c:

Moederdag':

o
E
~

Wilt u een 1euk kado voor MA
g,
5i Komdan eens kijken bijRIDOLA

c:

j

lJJ

Kunst~iar,Mf9:\ i
"

Kerkstraat 2

Ameide

GOED NIEUWS VOOR AMEIDE EN OMSTREKENI
Vanaf 7 mei staan ""ij iedere

DONDERDAGMORGEN
EN
ZATERDAGMORGEN

OPDEDAM,tE AMEIDE
Vishandel·

PETER KORLAAR
Palingweg 11,Spakenburg
Tel. 03499 - 2375

~

~(i/

~k=~
=

-

BElUI,NIGEI
J)r& ~ INl.EVEREN
"KIN DAT?

•
• •

JA!

Op verpakkingen en onnodigeaahtalleh

Bij ons vindt u: aile electro Technische installatie materialen vanaf boutje, houtschroef tot instll'latiekast
PElrstuk

MODERNE EN EXCLUSIEVE VERLICHTING
Hanglampen
arVanaf 12,50
Hang-olielampen
' vanaf 39,·
Spots
vanaf 14,·
SL Lampen: 9 - 13-1 ff- 25 Watt
26,95
Lege cassellebandjes:
Philips - BASF - TDK
, vanaf
Voor jong en oud
langspeelplaten/cassellebandjes
vanaf

3,55
8,50

MO£D£aDAG

e
'.,ooa
, I aan b',eding u',t onz

specla e

aldeling

HGrg~J~}ff~JK

, htgewiChtstrijkijZerS
•• 450
v' 9,',_
,,_,
."van 119.- voo r
Grill-crepea9,_
LIC

ElEKTRO-TECHNISCH INSTALLATJE~UREAU

2'

MEERKERK

Zouwendijk

32-34, tel. 01837·- 2449·

KentieJHulsenbek, Yuurkr:uidstraat 14, Nieuwpoort,
. tel. 01843 - 1468.
Kruithof, Noordzijde 33, Noordeloos, tel. 01838 1307.
Trouwborst, Hoge Giessen 18, Hoonlaar, tel. 01838:1855.
Albada/de Vries,sthtibn§weg 25, Arkel, tel. 018311219.

.iJejaardenreis. Meerkerk
MEERKERK - De Meerkerkse bejaarden hopen op
woensdag 15 JUDi a.s•. bun jaarlijkse uitstapje te maken.
Yoigens::de' .voorzitter .:Wim de Leeuw·.blijven wed,it
jaar kort bij buis, maar.komen toch,opplaatsen, waar
de meesten 'nog nooit . zijn geweest.
H,efprogrammaziet'er aIs voIgt uit:
's Morgens kbffiedrinkeri- in het nieuwe auto museum
in Raamsdonksveer .. Vanzelfsprekend wordt het
museum ook met een bezoek vereerd. De broodmaaItijd wordt gehouden in Hotel "De Biesbosch"in
Drimmelen. Daama een boottochtje door cde
1~~eslJ,osch. 's Middags ..~open. we het geheeI... ge'reStaureerde stadje Heusden' te bezoeken. 's' Avonds
J~9R~I1'Y~. in ,de RidderzaaI,van kasteeI .Ammerzoden
het ~inert,ege1:>ruiken.
'i\.q;i Meerkerk zal ook.··· dit'J~~t'hef' eindp'llIlt van d.e
reis Zijn~
,
,

c.n.A.-reis Meerkerk
Hid':gaat er aardig op lijken dat Het Wapen van Ameide ikveIe'eve1ie1iftiltel('d~'i/rbneurm oet hebben.
Oi!,lcnu weer. ,', '''''' '
.. . . , : : : " ' __:<":':::';:"~"::\:i">':::-:'~'.ir':
':
EeftJupperwearavonc:(yoor mannenl, ...'" ".',",",.. ".""}:'-',i.:,. ".,':':;:>':')/,':C\.,;:,!i::-'::,
.Jf~r~ens,\van_?eh()ord? Jfij niet; Het: opmerkelijkl!.~.s'", d.a~4~'verlc0opsf~C':~o$,erg:!J6ed verkochtook!

MEERKERK - De jaarlijkse C.D.A.-rei. word! dit
jaar geh~~~~n..?r:,.~~t~~:d~g .4.jllIU a.s.
pe .reis, ~t na~t:q~""s~ad Qrugge. in BeISie;

~rbr~~R()rmnebnarkt
21mei,aanvang09.00 uur
LEERBROEK".,.--: .. Op·· 21 mei is er . .·. weer een

aantrek~elijke',:r()lIIwelmlll'k! .i~. i-eerbroek.

Om 09.00
uur's morgens za.l::r9.ndo.rii"de'S,~~3:kel" weereen keur
V;u} . allerhande g0l'!deI'e~:'eri" snuisterijen te,koop
aangeboden worden.
." WaardevoIle" stukke.l1-- worden)Ilde . loop ... van de
oc~tend ...bij' :.op.~?~ ". y:~r~ocht. .. De ... Leerbroekse
middenstand en de" niarktkooplieden van de
zaterdagse markt zijn op die daS ook aanwezig.
Voor de Idndere.l1:(zijn:er{a.ttraktIe.s'a.I~een grabbeIton,
pereboom e.d. Hetorganisatiekomite hoopt dat het op
21, mei, med~. door de belangstelIing van rommeImarktliefhebbers, een zonnig-rommelige dag wordt in
Leerbroek:

Bevrijdmgsfi~tstocllt

5 mei1983

Alblasserwaard ell Vijtbeerenlanden
";",;',

Vrijdag en zaterdag hield firma c. 't Lam uit Meerkerk zijn jaarlijkse:.v. o9.fJ.,~a~. ':s-.'.•'. sh.O. w"in..
"Brandpunt" te Nieuwland.
,,
"i:--"::;:
"< ,','
Een ieder weet dat C. 't Lam de zaken altijd grondig voorbereid enzijnshows staan dan.. ook altijd zeer in de
belangstelling. Meer dan 60 model/en waren er tentoongesteld. £en instruktieve film liet zien 'hoe men wei en niet
inet.een ket,tingzaag'!1()et omgaan.

Weekend dienst
Ilillsartsen
A!Deid,e, Arkel, Giessenburg, Hoornaar, Meerkerk,
Nleuwpoort en Noordeloos;
De weekenddienst,' begiilt'vrijdagavond' 6 uuren
~indigr zondagavond 12 uur~ '~anvraag voor visit~s
gaarne"voor lOuur 'smorgens:en spreekuurbezoek na
telefonische afspraak;'
Mei 1983:.. ....
• ..... ••..
.'
6 - 8: Albadaende Vries. Kentieen Hulsenbek.
J2: Albada endeVries. Kentie en:fiulsenbek (de dienst
'duurt van 8-24uur)
13 - 15: van Esen Wilschut. Kruithof.
'20 - 23: Boot. Eenink (de 'dienst' eindigt op Pinkster,maandag om· 24 uur);
27 - 29:,. Kruithof. Trouwborst.
Joni 1983:
4 - 6: van Es en Wilschut. Trouwborst.
10' 12: Albada en de Vries. ·Kentie en Hulsenbek,

17 - 19: van Es en WiIschut. Kruithof
24 - 26: Boot. Eenink
Praktijkadressen:
van Es/Wilschut, Rijskade 2, Meerkerk, tel. 01837

1300.
Boot, Neerpolderseweg 5 Giesseriburg, tel., 91845
1205.
Eeniok, Voorstraat 4, Arneide,tel. 01836 - 1210

Wasparels
vanaf25,"

HET HUIS MET DE

KLOK

G.J. v.d. Vlies
Gore. str. 6,
tel. 01837- 1424
Meerkerk

!

AMEIDE - Op donderd~il5 mei kan de Alblasser'raard sa~en. me~,::,{~,~//:.;~~J~.~~r.en.landen de fie,ts
beklimmen..,... ":;::.>':-';"":;;;/i:::<:>;:,":' .... .
.'
. ,',
y oorhet vierde a~~.~e~~~n",?lgellde;jaar· organiseren ~e
same",v~r~e~de,p:r:~~j~y~.~e:~~gingen,.·· de Lionsclubs en
deGorcuD1Se,~~~:I~!~~uJ.).;:.~~ van,.Arckel de Bevrijdingsfletstoehte~,.,,\ .•. «(/:•.?
Er'k~e~,. ·afstllll~,~?::;::.,~?t"."~~::d.met 150 km word~n
gefie
':::'::i'.,;,;:':
:,
Vorig:,:jaa,r.:"~ebben:',,,~r.J?,eedui~end
mensen. meeg~
daan: Dat leY~f~e: tOt;::n ongeveer 'zesduizend gulden op
voor het Foster;I)arentsPlan, het doel waarvoor in
1982 werd gefietst.
A1Jede~lnelTIer:s krijgeri e~nmedaille en een oorkond~.:
Destartplaatsen .ziti:
Alblasserdam: Sportcomplex Souburgh.
Sliedrecht: De Bonkelaar.
Giessenbu'rg:·" De TiI;-Gorinchem: Clubhuis Jan van Arckel, Spijksedijk~
Leerdam: Sportcentrum Berenschot.
Hoo&blokland: De. Hoeksteen.
Hoomaar: ',Gemeerischapshuis. :'
Noordeloos: Dorpshuis
M~erkerk: Cafe-restaurant Het Brughuis.
Ameide: Het Wapen van Ameide.
Groot-Ammers: 't Posthuis.
Molenaarsgraaf/ Brandwijk: Cafe Boereoklaas.
Ni~lJ\\,poort: Sporthal 't Nieuwrak.
Ottolimd: Dorpshuis.
Starttijden:
.
van negen uur 's morgen's tot vier uur 's middags.
1nschrijfgeld:
Tot zestien jaar f 3,-; ouderf 5,--:.
Bestem~g nettoo()pbrengst: •,,':;'
Bouw van waterputten inhet do'rp Ranipur in India.

tst·): .....:'

Voor ';nlichtingen: 'Cornmissie' Bevrijdingsfietstocht.
pIa: de hee. H,P. Danie/s, tel. 0/836 - /560 .01
1830 - 3//33.

Laat moeder zeit kiezen
Ceef haar een 'bon'!
Ook voor een leuk kado.
U bent van harte welkom bij
BEHANDELING OP AFSPRAAK

DEPOSITAIRE:

SCHOONHEIDSSALON

J. Lauret ~ Bastinck

Lekdljk 42, Arneide, te,lefoon 01836 - 1937,
Behandeling v'llgens afspraak

dr. A.A. 'Eckstein
Kneipp
Pupa
Lady Rose
Kwik Slim

Wist u,
."

- dat wij kwaliteitsmeubelen verkopen;
. - dat de prijzen laag zijn;
.
- dat wij ook tapijt verkopen (schrik niet •
, al vanaf 59,- per meter)' .
.
. - dat wij ook gordijnen verkopen.
..
- (bijv. velour van 39,95 per meter, gratis
gemaakt)
.
- dat wij ook zonwering verkopen
(zelfs de eenvoudige papieren balastores)
- dat wij 2000 m 2 toonzaal hebben in Vianen
- dat wij ook een tapijtreiniger (diep- reiniger) verhuren

P.S. ook nemen wijschoenreparatie aan voor de

FA~B.SL.()()F
uit Schoon hoven

(voor woensdag bezorgen, zaterdag halen)

BROOD- en' BANKETBAKKERIJ

STIGTERS'
COMPLETE WONINGINRICHTING

GEBR.ALTING

JW. van Puttestraat'8, Arneide, tel. 01836 - 1501
Koestraat 101, Schoon hoven 01823 - 2450

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

Voor een geschenk

"afgestemdop de wens van
elke moeder"
naar

Kapsalon de Wit
Molenstraat 5

Arneide

DAN WORDT UW GESCHENK EEN
VERVULDE HARTEWENS!
U KUNT NATUURLlJK OOK EEN
KAPPERSBON GEVEN!

Nonchalance
Suggestion
Levtal
Fenjal

Toch fijn dat u nu ook voor uw moederdag
geschenken in de regio kunt slagen.
Wij hebben voor u een ruime sortering
goede boeken (romans),
grammofoonplaten en cassettes.
'Ook teksttegeltjes en gipsbeeldjes in
voorraad.

Vrijdag 09.00 - 21.00 uur. Zalerdag 09.00 tot 16.00 uur.

FldNE MOEDERDAGI(ADCJ~SVIND
dE IN HEr

,/t ii?erwinlttltjt"',

Onze kolleklie sieraden is up to date en laaggeprijsd.
. De Zweedse rnuilen in rood, wit, blauwen bruin zljn fijnorn te
geven of te krijgen.
'
En voor de tuin veel voordelige aanbiedingen, o.a"
Lysbroschoffel
van 17,50 voor 11,90
van 9,95 voor
7,25
Kunststofbladhark
Furor" verplantschop
van 6,25 voor.
4,50
van 9,50 voor
6,95
Fraaie regen meter
van 27,90 voor 21,50
Furore snoeischaar

OOK AnENT VOOR MqEDERS

',/t ti?trwinlttltjt"

J.W. van Puttestraat 65 - Amelde - Tel. 1277

Voor de altijd "lijtige'
moeder natuurlijk '
Breiwol in vele soorten ,,'.
Borduurpakketlen in mooie motleven

10% korting
Knoopkussens in warme kleuren
Tafellakens om zelf te borduren
Haakmotieven 20% KORTING

MAAK VRIJBLlJVEND UW KEUS BIJ

BOEKHANDEL

Scl1utte
MAANDAGMORGEN

OPENINGSTIJDEN AMEIDE:
Maa,!ldag: 13.30 - 17.30 uur. Dinsdag 09.00 -12.30 uur.
Wb,ensdag 09.00 - 17.30 uur. Donderdag 09.00 -1?~30, uur.

PLIEGER HANDWERKEN
GESLOTEN

Nieuwstraat 2 - Arneide - Tel. 01836 - 2051, b.g.g. 1298
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ooljaar en Zomer. 1
Japon, korte mouw ;
metjasje,
in prachtigcltlssin

•:~,
LE.,,,.I'.P
. •. \
: speciale .
: aanbh~ding

•
•

:
•
:

:
:
•:••

••
:

Kinderbroekjes,2voor5O,: Heren- en dames Twill en
: Spijke~bro~keni diverse
• modellen 59,: Poloshirts, 55,- NU 39,-
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