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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZESTIENDE JAARGANG

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

WOENSDAG 12 MAART 1980

Ontmoeting met burgemeesters-vrouwen
Ameide en Meerkerk hebben nu beiden ruim een jaar een nieuwe burgemeester en dus ook een
nieuwe burgemeestersvrouw.
Wij vroegen ons af hoe het is om burgemeestersvrouw te zijn. Welke verwachtingen zij er zelf van
hadden, wat er van is uitgekomen en hoe ze de plaats zien naast een man die in het middelpunt van
het gemeentelijk gebeuren staat.
Wat het verschil is - of juist niet - tussen hun mening en die van een vrouw die al meerdere jaren
meedraait, hebben we geprobeerd te ontdekken door ook de burgemeestersvrouw van Lexmond
te intervieuwen.
In drie achtereenvolgende "Wegwijzers" plaatsen we hun verhaal.
We beginnen deze week met mevrouw Bakker uit Ameide.

Mevrouw J. Bakker-Bakker is 18 j aar getrouwd
met de heer C. Bakker. Ze hebben 4 kinderen te
weten drie dochters (16, 12 en 11 jaar) en een
zoon (14 jaar). Mevrouw Bakker behoort nu
alweer bijna een jaar tot de Termeise
bevolking en we kregen de indruk dat het haar
erg goed bevalt.
Na enige veranderingen aangebracht te hebben in de ambtswoning is de nieuwe behuizing
echt haar "thuis" geworden waarin ze zich erg
prettig lijkt te voelen.
De rustige inrichting van het huis wordt
geaccentueerd door het mooie uitzicht over de
polder en in deze ontspannen sfeer hielden we
ons vraaggesprekje.
Had uw man toen u trouwde al de ambitie om
burgemeester te worden ?
Nee, absoluut niet. Als gemeentesekretaris had
t"~l~ het erg goed naar z'n zin. Het burgemees·· ..··eerschap trok hem niet zo aan.
Pas veellater kwam dat in hem op.
Ais een man burgemeester wordt, krijgt zijn

Uitnodiging
Hierbij nodigt de C.P.J.O., afdeling Meerkerk
e.o., u uit op haar jaarvergadering.
J aarvergadering, dat wil zeggen:
Een jaarverslag.
En natuurlijk een toneelstuk gespeeld door
eigen leden. Het heet: "Marcus de Waterman".
Deze avond wordt gehouden in "De Schakel" te
Leerbroek. Aanvang half acht. Entree f 5,-.
Allen hartelijk welkom, het belooft een
gezellige avond te worden.
Het bestuur

Jaarvergadering
Hout-Bouw- en Industriebond C.N.V., afdeling Ameide, houden samen op 14 maart a.s.
hun gezellige jaarvergadering met grote gratis
verloting in het Verenigingsgebouw.
Leden, met vrOllW of verloofde, en belangstellenden zijn op deze avond van harte
welkom.

Het bestuur

vrouw automatisch ook een funktie. Heeft u
daar geen moeite mee gehad ?
Nee, er is voor mij niet zoveel veranderd. Ik wil
perse mezelf zijn en blijven, dat hou je het
langst vol.
Na de beediging van mijn man door de commissaris van de koningin zei deze: "De vrouw van
de burgemeester mag alles maar moet niets".
Daar hou ik me dus maar aan.
Vindt u het nodig om aan bepaalde aktiviteiten
deel te nemen omdat u burgemeestersvrouw
bent?
Nee. Hierin spelen leeftijd en gezinssamenstelling een belangrijke rol.
De leeftijd is belangrijk met het oog op je eigen
belangstelling en interesse.
De gezinssamenstelling speelt een nog grotere
rol. Als je kinderen 's avonds langer op gaan
blijven omdat ze ouder worden, dan is het niet
goed om altijd weg te zijn.
Mijn man moet voor z'n werk 's avonds veel
weg en dan wil ik thuis zijn voor de kinderen.
Wordt er vaak een beroep op u gedaan ?
Nee, dat valt erg mee.
De dingen die ik tot nu toe gedaan heb yond ik
leuk en die zag ik ook beslist niet als een
verplichting.
Vinden de kinderen het wei eens vervelend dat
hun ouders zo in de belangstelling staan ?
Ach, ze waren echt niet wildenthousiast omdat
hun vader burgemeester werd. Maar ze

hebben er geen last van.
Ze zijn weI erg kritisch en dat is eigenlijk weI
Ieuk. Ze merken er verder ook weinig van want
ze hoeven nooit verplicht met ons mee. De
enige keer dat ze er echt bij moesten zijn was
bij de installatie.
Er wordt op u gelet. Zijn er dingen die u daarom
niet doet terwijl u ze vroeger wei deed ?
Nee ik geloof van niet.
Wat was uw eerste daad "in funktie" ?
De winnende oplossingen trekken uit een
kerstpuzzel voor de kinderen, georganiseerd
door de Wegwijzer.
Wat is een erg leuke kant aan het burgemeestervrouw zijn ?
Zo bijzonder is het helemaal niet. Een vrouw
die haar man de hele dag in een zaak terzijde
staat doet veel meer. Daar heb ik echt
bewondering voor.
Mijn man heeft gewoon net als ieder ander zijn
werk en daar leef ik erg mee mee. Het
interesseert me erg. AIsnij voor ietsaan het
vechten is dan zou ik weI mee willen trekken
en als hij dan iets bereikt heeft dan ben ik daar
ontzettend blij mee.
Verder zijn we door zijn werk dus hier in
Ameide beland en ik vind dat we het daar erg
goed mee getroffen hebben.
Ik hoop wei dat iedereeri zo vriendelijk tegen
mij is om mijzelf en niet omdat ik toevallig met
de burgemeester bengetrouwd.

Weekend dienst
huisartsen

25-27:
Bastiaans/v.d. Es - Trouwborst
30 : Boot
- Eenink
Dienst van's morgens 8 uur tot's avonds 12 uur.

Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar, Meerkerk, Nieuwpoort, Noordeloos.
De weekend dienst begint vrijdagavond 6 uur
en eindigt zondagavond 12 uur.
Aanvraag voor visites gaarne voor 10 uur
's morgens en spreekuurbezoek na telefonische
afspraak.
Ma:art 1980
1~16:
Bastiaans/v.d. Es - Kruithof
21-23:
de Vries/Albada
- Kentie
28-30:
Boot
- Eenink
April 1980
4 7:
Bastiaans/v.d. Es - Kruithof
Dedienst eindigt Paasmaandag 's avonds om
12 uur.
11-13:
de Vries/Aibada
- Kentie
18-20:
Boot
- Eenink

Praktijk Bastiaans/v.d. Es: Rijskade 2, Meer~
kerk, telefoon 01837 -1300.
Praktijk Boot: Neerpolderseweg 5, Giessenburg, telefoon 01845 - 1205.
Praktijk Eenink: Voorstraat 4, Ameide, telefoon 01836 - 1210.
Praktijk Kentie: Vuurkruitstraat 14, Nieuwpoort, telefoon 01843 -1468.
Praktijk Kruithof: Noordzijde 33, Noordeloos,
telefoon 01838 - 1307.
Praktijk Trouwborst: Roge Giessen 18, Roornaar, telefoon 01838 - 1855.
Praktijk de Vries/Albada: Stationsweg 25,
Arkel, telefoon 01831 - 1219
Wegens studiedagen is onze zaak gesloten op 17,
18 en 19 maart a.s.
Siagerij J. v.d. HEK
Fransestraat
Ameide
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MET DEZE STOFZUIGER-AANBIEDING GAAT
HET STOF SCHOON DE DEUR UIT.
Philips draaitop
HR 6246, 850 watt.
Verk.f 449,-

NU f 355,HE 2000, 700 watt
Verk. f 409,-

NU f 299,HE 3000, .1000 watt
Verk. f 459,-

NU f 349,50

HE 1500
NIEUW MODEL,
900 watt, verk. f 599,-

Miele S 220, 950 watt
Verk. f 429,-

NU f 399,-

NU f 486,-

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2

\';111
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AMEIDE •

TEL. 01836·1271

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT
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"DE SNELLE PIEPER"
Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838 -1235

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.
Diverse soorten winteraardappelen in voorraad.

Sclt""...maak I

Electrotechnisch
installatiebureau

U zoekt een nieuwe lamp? In onze kollektie vele soorten

LAMPEN VOOR ELK DOEL
Kom vrijblijvend eens kijken
Voor veel gemak bij mevrouw's werk zorgen onze

.ELECTRISCtlE HUISHOUDELlJKE APPARATEN
Wij vertellen U graag wat voor U het beste is.

OOK IN RADIO en T.V.
eenkeurkqllektie van de besteen modernste apparaten, zowel
in GELUIDals. BEELD !
U bent welkom als U hien;>ver alles wilt weten

•

J. W. van Puttestr. 73, Ameide. Tel. 01836-1232.

Wanneer wij u voor ons koud buffet van 8 maart
teleur moesten stellen kunt u nu bellen voor
zaterdag 3 mei, aanvang 20.00 uur.
Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 herhalen wij
een visweekend met diverse visspecialiteiten,zowel
gestoofd als gebakken. O.a. Tarbot, Tong, Paling
enz.

BRU6HUIS
Toistraat 34

Meerkerk

Tel. 01837 - 1319

Uw aandacht waard.
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Na een fikse verbouwing
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HEROPENING VAN DOE HET ZELF
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met een nieuw ingerichte winkel en een verdubbeling van onze verkoopruimtevoor
hout en plaatmateriaal in de voormalige school.

•

~.
~

En daarom houden we zaterdag 15 maart van 9.00 tot 16.00 uur open huis waar we u
hartelijk voor uitnodlgen.

~

~
~

We hebben u veel nieuws te laten zien o.a.:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

.

~

De nieuwe kollektie tuingereedschappen van Hendrik Jan de Tuinman.
Tuinzaden - Zomerbloembollen - Pootaardappelen.
Ripolin verven in een nieuwe presentatie.
Bekaert gazen en tuinafscheidingen.
Een groot assortiment Iijmen en beitsen.
Een uitbreiding van de klompen met Zweedse en Schippersklompen.
Een prachtige wand gereedschappen van bekende merken.
Een overzichtelijke wand vol ijzerwaren.
De nieuwste kollektie byouterieen, Lente 1980.
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Oit alles modern en efficient gepresenteerd met de sfeer van vroeger.
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U MOET HET GEWOON ZIEN, EN U BENT ALS ALTIJD WELKOM IN
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Donderdag 13 en vrlJdag 14 maart ge.loten.
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PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836 - 1595

AC wegrestaurant
Meerkerk

Voor

AlGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van

SlEUNZOlEN
en

ElASllEKE
KOUSEN
Elke woensdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.
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SELFSERVICE
In ons AC wegrestaurant vindt u een vlotte
selfservice afdeling met
overzichtelijke vitrines,
waar u in een oogwenk
zelf uw keuze kunt maken.
Efficient, vlot en toch
gezellig.

EETHUISJE
De u itste kende keu ken
en de vlotte en viriendelijke bediening maken
ons restaurant u itstekend geschikt voor het
betaalbare familiediner,
uw zakenlunch of zakendiner.

TRUCK STOP
Waar de vrachtwagenchauffeur zich op z'n
gemak kan voelen teo
midden van zijn kollega's. Kleurentelevisie
en videoapparatuur zorger ervoo r dat u ku nt
zien wat u anders had
gemist.

a:
Y.I

GEZELSCHAPPEN
2 zalen geschikt voor
20 tot 90 personen maken het ens mogelijk
ook groepen op gepaste
wijze te ontvangen.

I-

a:
Y.I
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IW~tl AC RESTAURANTS:
I LA I GEZELLIG TAFELEN LANGS DE WEG.

ty

Z

Hebt u een leuke foto en zocht u daar. een
bijpassende Iijst voor, kom dan eens langs bij oos.
We zijn ruim gesorteerd in metalen en houten lijsten.

";;';>ROIJUCE.NT"

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM G

voor:
voor:
voor:
voor:
voor:

aile soorten veevoeders.
ledere gewenste hoeveelheld kunstmest.
plastics en relnlg/ngsmiddelen.
bestrijdingsmiddelen.
service en kwa/iteit.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZAND WIJK

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

TEL 01836 1229

Dhr. A. v.d. Grijn

Wegwijzerbokaal
Op aandringen van aile voetbalklubs zal ook dit jaar weer gestreden worden om de
WegwijzerbokaaI.
Daar het laatste tournooi V. V.A.C. en Noordeloos enige keren met lagere elftallen kwamen (zelfs
eenmaal presteerde men het om onvolledig te komen) zijn jammer genoeg deze 2 verenigingen
van het Wegwijzertournooi uitgesloten.
Erg blij zijn wij met twee nieuwe klubs en weI de 3e-klasser K.N.V.B. v.v. Groot-Ammers en de
4e-klasser K.N.V.B. v.v.Brederodes uit Vianen.
Voor ingewijden betekent dit een enorme versterking van het Wegwijzertournooi.

25 jaar aktief voor
E.H.B.O.

Het programma ziet er als voigt uit:
Poule A
H.S.S.C. '61
Lekvogels
Arkel
Brederodes
Dinsdag

6 mei: H.S.S.C. '61
SteDeCe
Donderdag 8 mei: Arkel
Meerkerk
Maandag 12 mei: Lekvogels
Ameide
Woensdag 14 mei: H.S.S.C. '61
SteDoCo
Dinsdag
20 mei: Arkel
Meerkerk
Donderdag 22 mei: Lekvogels
Ameide

Poule B
SteDoCo
Ameide
Meerkerk
Groot-Ammers
Lekvogels
Ameide
Brederodes
Groot-Ammers
Arkel
Meerkerk
Brederodes
Groot-Ammers
H.S.S.C. '61
SteDoCo
Brederodes
Groot-Ammers

Scheidsrechter:
T. Visser
H. P. de Koning
A. H. Verpoorte
C. W. van Rij
H. P. de Koning
T. Visser
C. W. van Rij
A. H. Verpoorte
T. Visser
H. P. de Koning
A. H. Verpoorte
C. W. van Rij

ABe bovengenoemde wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Zaterdag 31 mei is de finaledag. Om
13.00 uur beginnen de wedstrijden om de eerste tim de achtste plaats.
Nr. 4 poule A tegen nr. 4 poule B.
Nr. 3 poule A tegen nr. 3 poule B.
Nr. 2 poule A tegen nr. 2 poule B.
De nummers 1 van de beide poules spelen de finale om 15.15 uur.

Janneke van Oort
schaats-kampioene van
Zuid-Holland

Zoals u weet heeft Janneke ook meegedaan
met de Nederlandse Kampioenschappen in
Den Haag.
(';:-~Janneke behaalde daar een I3e plaats, voor\Jlwaar een goed resultaat.
Haar tijden waren: op de 500 m. 52.3 sec.
Op 10 februari moest J anneke voor het
kampioenschap Zuid-HoBand rijden in Den
Haag.
Met veel zelfvertrouwen en in een zeer goede
vorm verkerend wist ze beide afstanden te
winnen.
Dat betekende voor Janneke nieuwe klubrecords en nieuwe persoonlijke records.
Haar tijden waren: op de 500 m. 51.04 en op de
1000m. 1.43.73 sec. U ziet het verschil.
Als blijk van medeleven kwam burgemeester
Bakker Janneke persoonlijk feliciteren en
bood haar namens het Gemeentebestuur een
bos bloemen aan en een envelop met inhoud,
waar Janneke erg blij mee was.
Burgemeester Bakker yond het een prachtig
resultaat en wenste haar verder nog veel
sukses toe.
- - - - - - - - - - - , . . . - - - - - - ' -_ _-J

AVVA - NIEUWS
Het gaat AVVA nog steeds voor de wind, dat
mogen we wei aannemen als we de resultaten
tot nu toe zien.
Heren I won afgelopen zaterdag 8 maart weer
makkelijk van Expalvo uit Dordrecht. Met nog

Een stratenmaker
in een winkel
Een niet alledaagse omgeving voor een
stratenmaker, maar in 't IJzerwinkeltje kon
hij zijn beroep onder de pannen uitoefenen.
Dat was het begin van de verbouwing van de
voor ons allen bekende doe het zelf zaak aan de
J. W. van Puttestraat 65 in Ameide.
Van winkel en magazijn is een verkoopruimte gemaakt waar de diverse artikelen op
aantrekkelijke wijze worden gepresenteerd.
Deze ruimte, vroeger gebouwd als smederij,
daarna gebruikt als fruitopslagplaats, vervolgens vestigde de fam. Visser er hun ijzerhandel
en in 1972 overgenomen door het echtpaar de
Vroome. Nu, in 1980, een moderne doe het zelf
zaak met een bekende naam.
Vrijdagavond 14 maart zal burgemeester
Bakker onder belangstelling van familie en
relaties de winkel officieel heropenen, en
z,aterdag 15 maart is er open huis in 't IJzerwinkeltje voor belangsteBenden. De fam. de
Vroome hoopt dat het er velen zuBen zijn.
Een doe het zelf zaak in een moderne vorm met
de sfeer van weleer, een felicitatie waard, en
daarom Gerrit en Bets veel sukses toegewenst.
4 wedstrijden te gaan staan ze nog vaster op de
2e plaats met 4 punten achter op de nummer 1
en 4 punten voor op de nummer 3 van de
rangliJst. Dan is de kans toch groot dat ze
promotie wedstrijden gaan spelen na de
kompetitie, om te gaan proberen Ie klas te gaan
spelen.
Sukses verder heren.
De dames I staan bovenaan doordat ze
afgelopen zaterdag van de medekoploper met
3 - 1 wonnen. Dus 2 punten voor. En de kans dat
ze voor de 2e keer kampioen gaan worden is
zeer groot, ook de dames verder sukses
toegewenst.
Het houdt niet op, ook de heren 3 staan
bovenaan in hun poule met nog een paar
wedstrijden te spelen is de kans ook groot dat
zij kampioen worden. De ouwetjes ook sukses.
Dames 2 en heren 2 en 4 staan halverwege hun
poules. Dames 2 krijgt na een lange blessuretijd weer Sjanie Mudde terug, wat aBeenmaar
toe te juichen is.
Wilt u eens meer weten over de gang van zaken
bij AVVA, kom dan eens op een zaterdagmiddag in het gezellige Spant kijken.

Er zijn van die mensen die aItijd aanwezig zijn
als daarom gevraagd wordt.
Een van die mensen is de heer A. v.d. Grijn. Bij
aile gebeurtenissen en festiviteiten staat hij met zijn trouwe ploeg - klaar om "Eerste Hulp
Bij Ongelukken" te verlenen waar en wanneer
dit nodig is.
En dit doet hij nu al 25 jaar.
Vanaf 1961 tot nu, is hij Ie voorzitter van de
afdeling Ameide/Tienhoven:
Vanaf 1971 is hij rayonleider van de kadergroep
Sliedrecht en al ruim 10 jaar is hij voorzitter
van de federatie Gorinchem e.o.
De laatste 10 jaar is de heer v.d.Grijn
kommandant van de Bedrijfs Zelfbeschermings E.H.B.O. en sinds het laatste jaar is hij
ook nog eens voorzitter van de kring Meerkerk.
Al twee keer is de heer v.d. Grijn persoonlijk
kampioen geweest als leider op de landelijke
wedstrij den en hij heeft ook twee keer de ploeg
van Ameide/Tienhoven tot landskampioenen
gebracht. Al jaren is hij E.H.B.O. instrukteur
en hij doet dat op een erg leuke en deskundige
manier.
Woensdag 27 febr. j.I. werd hij voor al zijn werk
dan eens uitgebreid in het zonnetje gezeL
Dr. Peereboom, voorzitter van het bestuur van
Zuid-HoBand, decoreerde hem en sprak,
lovende woorden.
Ook de wethouder van Ameide, de heer A. de
Kruijk sprak namens B & W zijn dank uit aan
de heer v.d. Grijn. Een gedicht over de 25-jarige E.H.B.O.-Ioopbaan van de heer v.d. Grijn
was gemaakt door de heer G. v. Mourik en werd
voorgelezen door mevrouw M. de Vroome.
Vrijwel aBe leden van de E.H.B.O. waren die
avond aanwezig om hun ploegleiderof instrukteur te feliciteren.
Ook "de Wegwijzer" wil zich hier graag bij
aansluiten, en we hopen u nog menige keer met
de gele band om de arm te zien rondlopen.

Nieuws van de Chr. Muziekver. Crescendo te Ameide
Benoeming tot erelid
In het afgelopen jubileumjaar (1899 -1979)
werden 2 oud-Ieden van de Muziekvereniging
Crescendo tot erelid benoemd t.W. de leden
N. Vuurens en Jac. van der Grein,
Beide leden zijn altijd zeer aktief geweest
binnen de vereniging. Hiervoor nogmaals onze
dank.
J aarlijkse uitvoering
Ook dit jaar zal de Muziekvereniging weer een
uitvoering geven en weI op woensdag 19 maart
a.s. in het Verenigingsgebouw aan de J. W. V.
Puttestraat, aanvang 19.30 uur.
De toneelvereniging "De Vriendenkring" uit
Woudrichem zal op deze avond haar medewerking verlenen met een toneelstuk, genaamd "Verzengend Vuur".
Wij steBen het op prijs als u deze uitvoerings-'
avond van de christelijke Muziekvereniging
"Cresendo" wilt bijwonen.
H e t B es t uur.

Of uw bruiloft ofpartij,
uw receptie of diner
groot is of klein,
u slaagt beter in

BRU6HUlS
Toistraat 34 -

het prettige
van ontharen met
propil...
":::::ii!l':l

Meerkerk -

Tel. 01837 - 1319

Wilt u heerlijk vrij zitten in de tuin ?
Plaats dan een goede afscheiding. Wij hebben aile
soorten: snelgroeiende bladprunus (groenblijvend) 60/80 f 5,- p.st.
Grote coniferen, rietmatten, gevlochten schuttingen enz.

Propil is een biologische ontharingsmethode, gericht op
,i een veilig en geleide: ,:,:,:,:;:;,;, lijk verdwijnen van

Alles voor de tuin bij:

C. SPEK

Tuincentrum
Kortenhoevedijk 5 - Lexmond
Tel. 03474 - 1573

Geopend: iedere middag en de hele zaterdag.

Straks Op z'n Paasbest ?
Een goed verzorgd kapsel
zet het puntje opde i

Maak nu reeds eenafspraak
J. Lauret-Bastinck
Lekdijk 42 01836 - 1937

Ameide

KAPSALON

DE WIT

Molenstraat 5 - Telefoon 01836 - 1464 - Ameide

Vii de gemeenieraad van Ameide van 22 -1-1980
Iedere keer weer is het een lust voor het oog om
de uitgebreide raadsstukken en agenda van de
gemeente Ameide te ontvangen.
Volledige boekwerken met zeer uitgebreide
informatie - keurig uitgevoerd - worden steeds
weer gemaakt. Wij dachten, dat het goed was
hier eens de aandacht op te vestigen. Dit is
openheid en public relation die men elders niet
veel zal tegenkomen !
Wellicht dat de gemeente Meerkerk dit
voorbeeld ook wil gaan volgen. Meerkerk
steekt erg poyer af (1 gestencilde agenda met
soms een korte toelichting) bij de presentatie
van de raadsstukken van Ameide.
Begroting 1980
Algemene beschouwingen
Aile raadsfrakties komplimenteerden het College en het personeel met de keurige presentatie.
A. Provoost (P.v.d.A.): "we leven in roerige
tij den, vaak is alles niet meer te overzien. Ik wil
me niet wagen aan voorspellingen. De toekomst van Ameide is rooskleurig. De algemene
beoordeling is zeer positief".
A.E. Versluis (C.D.A.): "Het Rijk heeft een
financieel tekort, Ameide echter een overschot
van ± f 250.000,-. Hanteer de inspraakmogelijkheid zeer selektiet Vindt het weer jammer
dat er geen gezamenlijk beheer van de
sportvelden is, terwijl Ameide' zoveel betaalt.
"De opening van de velden zou voor de
Ameidese raadsleden nog feestelijker worden
indien er een gezamenlijk beheer is", aIdus
Versluis.
Vraagt om nog aktiever te worden bij
stadsvernieuwing of -herstel. Vraagt om
enquete m.b.t. een zwembad.
V. v.d. Berg (V.V.D.) Zag graag mogelijkheid
,co/~om olie te kunnen benutten voor watersport/ ...rekreatie, Ameide biedt zoveel mogelijkheden.
~Vraagt meer aandacht voor aanleg riolering op
Sluis en Zouwendijk. Waarom moet dit een
achtergebleven gebied blijven ? Zij werpt zich
op als voorvechtster van een zwembad aan de
Bordenweg en tevens voor kleedruimten bij
het toneel in Het Spant.
De burgemeester beantwoordt aile vragen
waaruit blijkt dat het gemeentebestuur met
voortvarendheid te werk gaat. In mei begint
men met de bouw van 37 woningwetwoningen.
Het gemeentelijk mededelingenblad Schakel
zal weer regelrnatig gaan verschijnen.
De gemeente Tienhoven gaat aan Ameide
kosten voor niet gesubsidieeerde Tienhovense
schoolkinderen vrijwillig betalen.
Geweldig gebaar !
Weth. de Kruijk geeft ook zijnzienswijze op de
algemene beschouwingen en wil van een
andere taakverdeling van College niets weten.
Het gaat goed. Dit laatste beaamde ook weth.
vanOort die op humoristische wijze zijn zienswijze op de taakverdeling gaf: "Ook ik ben blij
zoals het nu is". Hij zag geen heil in een
",~ zwembad aan de Bordenweg. "Er woont
(',.iemand, het was pas weI op de schaats
/,~'bereikbaar", aldus wethouder v. Oort.
Na een 2e en 3e ronde wordt de begroting 1980
aangenomen met de aantekening van tegen
betreffende de subsidie aan het Humanistisch
Thuisfront en de subsidie aan de Algemene
Toneelvereniging Ameide door B. Bor en tegen
subsidie aan de Bond tegen het vloeken door de
raadsleden v.d. Berg (V.V.D.) en A. Provoost
(P.v.d.A.).
Voorbereidingsbesluit plan Stad (hoek Ho~e
waard-Paramasiebaan) Versluis vindt het
jammer dat College met dit voorstel komt. Het
moest altijd agrarisch blijven. Men mocht er
nooit bouwen. Rechtsgelijkheid bestaat er dan
niet. Veenvliet vindt dat dan een p'rachtig
stukje natuurgebied verloren gaat. "Het blijft
niet bij 1 woning, daarom zal ik ook tegenstemmen. Ik ben echt voor particulier initiatief", aldus de heer Veerivliet.
v.d.Berg vindt dit niet een sprekend voorbeeld
voor partikulier initiatief, doch het gaat ernu
om of bebouweri of als natuurgebied behouden.
Versluis: "het gaat niet om de personen maar
het gaat om een stukje ruimtelijke ordening.
Na terugtrekking van B & W heeft het College
het voorstel om het te zien als verdichting en
het wegwerken van het industriegebied.
Versluis: "dit vind ik een slap argument".
Bij stemming blijkt 3 - 3, v.d.Berg onthield zich

van stemming. Waarop wethouder v.Oort de
houding van v.d.Berg laakte.
Uitbreiding meelfabriek Kruijt
Ondanks vele bedenkingen van de raadsleden
werd dit agendapunt zakelijk benaderd. Men
wilde in eerste instantie harde voorwaarden
betreffende het nieuw te bouwen kantoorpand.
De werkgelegenheid werd centraal gesteld.
De burgemeester verdedigde op zakelijke
wijze het voorstel: "het produktieapparaat
moet uitgebreidworden Lv.m. de konkurrentie. Ais u uw stem onthoudt zijn de konsekwenties niet te overzien.
Men moet binnen 3 jaar het huidige kantoor
aan de Benedendam afbreken en men krijgt
een tijdelijke vergunning van 3 jaar voor het
tijdelijk kantoor achter de fabriek", aldus de
voorzitter.
Provoost heeft grote moeite met afbraak van de
2 woningen naast de fabriek. "Wellicht over
enige jaren weer afbraak van panden voor
uitbreiding. Ais de fabriek weggaat zou ik de
werkgelegenheid er voor willen opofferen",
aldus Provoost.
Wethouder de Kruijk: "we hebben alles met de
direktie besproken. Ik heb vertrouwen in wat
zij zeggen. Deze fabriek staat er en dat is de
realiteit. Uw argumenten, heer Provoost, zijn
zwak. De bewoners van de 2 panden zijn
akkoord".
Provoost: "na alles gehoord te hebben, zal ik
proberen me er over heen te zetten en er mee
te leren leven".

Humor in de raad van Ameide

Zwembadperikelen
Veronica v.d. .Berg: toch onzin dat twee
naburige gemeenten ieder een zwembad
willen. Dit is een giller. Bouw er een
halverwegeb.v. aan de Bordenweg.
Wethouder de Kruijk: het plan is al moeilijk te
verwezenlijken. Maar als het aan de Bordenweg zou komen, dan moeten 2 x 3000 mensen er
naar toe fietsen, als het in Ameide zou liggen
dan maar 3000.
Provoost: dan kunnen de andere 3000 vast
zwemmen.
Besloten werd met Meerkerk kontakt op te
nemen.

Uitslag
GROTE VERLOTING
P. V. "De Snelvlucht"
Ie prijs: Draagb. zw./w. TV
lotno.: 1220
2e
Zaanse klok
1018
3e
Scheerapparaat
,,667
4e
Koffiezetapp.
440
5e
Wekkerradio
,,563
6e
L.gew. strijkijzer
387
7e
Rollade t.w.v. f 25,"
228
8e"
Rollade t.w.v. f 25,519
ge"
Rollade t.w.v. f 25,149
10e
Rollade t.w.v. f 25,002
De gewonnen prijzen kunnen worden afgehaald bij A. Streefkerk, de Tol 2, Ameide.

Vii de raad van Ameide van 21 - 2 - 1980
Het belangrijkste agendapunt was wederom
het voorbereidingsbesluit plan Stad.
B & W bleven bij hun mening dat het
boomgaardje Hog,enwaard - Paramasiebaan
voor verdichting in aanmerking komt en dat
het gezicht op het industriegebied vanuit de
Molenstraat dan wordt weggenomen en een
verbetering zal geven.
Na felle en harde diskussies ging men wederom
stemmen.
In het begin had het aile schijn dat het voorstel
verworpen zou worden, want voor waren de
beide wethouders en Bor, tegen Versluis,
Veenvliet en Provoost. Dus de stem van
mevrouw v.d. Berg werd erg belangrijk.
Veronica wilde haar nog niet bekende stem
argumenteren en begon met het voorlezen van
een stemverklaring.
Na protest van Provoost, gesteund door
wethouder de Kruijk, ontneemt de burgemeester haar het woord.
Gebeurt er nog wat met het

"AFDRUIPREK"
in Ameide
Velen zullen zich nog herinneren dat tijdens
zijn intocht in Ameide Sint Nicolaas het
ooievaarsnest in Ameideeen "AFDRUIPREK" noemde. Op zijn vraag of het soms een
ooievaarsnest moest voorstellen en of het dat
ook weer zou worden kreeg de goede man als
antwoord: "Sint Nicolaas, daar wordt aan
gewerkt".
Ameide kan met recht "TROTS" zijn op dat
afdruiprek want niet iedere gemeente heeft
zo'n apparaat wat je kan ombouwen tot een
"Ooievaarsnest".
Het is aileen een jammere zaak dat je er nooit
positief over hoort spreken en dat je, ondanks
de belofte, ook niets merkt dat het toch nog
weer een goede verblijfplaats wordtvoor
ooievaars. Spoed is echter ml weI op zijn plaats
want binnen niet al te lange tijd kunnen we ze
weer verwachten. Dan zullen de ooievaars
weer terug komen en zoeken naar een nest wat
geschikt is om te gebruiken voor uitbreiding.
Een uitbreiding die dringend noodzakelijk is,
en waar allerwege aan wordt meegewerkt door
goede nesten te plaatsen, om het ooievaarsaantal op peil te houden of te verbeteren.
Het "Nest" -in Ameide, omgeven door wijde
polders is een ideale plaats. Maar
als er
niet vlug wat wordt gedaan blijven we ook dit
jaar zeker weer verstoken van een ooievaars-

"U bent er om voor of tegen te stemmen, u
krijgt geen kans meer om te lezen", aldus de
voorzitter. Veronica steunt echter het voorstel
van B & W. Een opgelucht College, want het
voorstel was aangenomen.
De Postduivenvereniging "De Snelvlucht"
krijgt t.g.v. haar 50-jarig bestaan een eenmalige subsidie van f 5000,-.
Verkoop pand Kerkstraat 2
Na vele opmerkingen (niet altijd even zakelijk)
gaat de raad akkoord met verkoop aan
Assurantie- en Adviesburo den Hartog b.v. te
Ameide voor het bedrag van f 82.500,Gebouw Stadsbibliotheek
Voor de inrichting van de bibliotheek wordt
een krediet van f 15000,- beschikbaar gesteld.
Over de gemeentelijke herindeling hopen wij
in onze volgende Wegwijzer uitvoerig stH te
staan.
paar. Dan vliegen ~e weer "over Ameide" en
hebben we weer het nakijken. In het gunstigste
geval zullen ze dan enkele dagen blijven zoals
al verschillende malen is gebeurd, om daarna
onverrichter zaken weer verder te trekken. In
1968 was dat anders. Toen werden er 4
ooievaars geboren.
Tot na het feest Ameide Lichtstad 1968 zijn ze
gebleven. Maar na het doyen van de feestverlichting van toen zijn ze verttokken en zagen
we nooit meer jonge ooievaars in Ameide.
Wordt het ditjaar weeranders? Velen met mij
blijven daarop hopen.
J.V.

Weer een 50-jarige
echtvereniging
Enige weken geleden vierden het echtpaar
den Boer-van Oort, Pro Marijkeweg 16 te
Ameide hun 50 jarige echtvereniging.
Toen uw fotograaf er heen toog om een foto te
maken moest hij informeren wie het bruidsp~.ar was, want ze zagen er nog zo jong uit yond
hlJ.
Beide Ameidenaren vertrokken in 1946 naar
Kinderdijk, doch keerden 2 jaar geleden weer
terug naar Ameide en betrokken toeneen
bejaardenwoning.
Op onze vraag hoe zij zich voelden antwoordden zij spontaan: "we zijn beiden hardstikke
gezond en daar zijn we erg dankbaar voor".
Familie den Boer-van Oort nog vele gelukkige
jaren met elkaar in TermeL

HEY KAN DUS OOK NOG ANDERS?
Ons land wordt bijna overspoeld met "woningtextiel zoals - de - buurvrouw - het - ook - heeft".

MAAR NATUURLIJK KAN HET ANDERS!
U stelt steeds hogere eisen? Wij ook !

*
*
*
*
*

*
*

pracht kollektie DEKBEDOVERTREKKEN met BIJPASSENDE GORDIJNSTOFFEN (maar dan de gordijnen weI wat ZWAARDER VAN
KWALITEIT als het overtrek)
PAPIER-BEHANGSOORTEN met BIJPASSENDE STOFJES
grote kollektie WANDWEEFSELS (reeds vanaf 9.25 p.mtr.-90 cm.
breed) met als grete uitschieter ons bijzonder fraaie - KAMERHOGE
DRALON WANDWEEFSEL (dus behangen zonder naden !)

perfektie in SLAAPCOMFORT (uitGERUST is iets anders dan uitGESLAPEN !)
Wij hebben aile soorten MATRASSEN - BOXSPRINGS - LEDIKANTEN
Wij wijzen u feilloos de weg door hetTAPIJT - doolhof. Vakkundig en objektief. Niet duurder, wei beter.
Nog steeds KAMERBREED TAPIJT voor f 59,95 per mtr.
Volop keus in OVERGORDIJNEN en VITRAGES o.a. PLOEGSTOFFEN en GARDISETTE

STREEFKERK
Fransestraat 7

INTERIEURKUNST

Maakl 'I rondo Van de vloerlol aan 'I plafond.
AMEIDE

Telefoon 01836 - 1212

H E
PAARRENIE
Nog nooit was de spaarrente zo hoog,

U

ziet uw geld groeien !

Korn eens praten bij de Rabobank welke spaarvorrn het
best bij u past.

U bent welkom bij de

mCIJ[IDrn[bCU[ID[E

(E)
HOORNAAR
MEERKERK
AMEIDE
GROOT·AMMERS

SLIJTERIJ

,,'t .1'ortuin"
Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Arnelde

Jonge Henkes
Vieux Hoppe
Bessenjen. Henkes
Citroenbrandewijn Hooghoudt
Langs whisky
Advokaat Ketel

Wilt u sfeer
in uw waning ?
Kom dan bij ons eens kijken en kombineren.
Onze kollektie tapijten is zo uitgebreid dat ook
uw keus er zeker tussen zit.
S.v. PARADE en DESSO '.pijt, en nog vele anderen.
Ookkuntueen unieke kollektie meubelen bezichtigen en
uitzoeken inol'lze toonzaal van lIlaar liefst 2000 m2•

STIGTiER 's

=:~::iIJ~:n.

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

Puur natuur org. gestookt
jonge Ketell

14,95
14,95
12,50
11,90
14,95
5,50

Omaatje bessenjen.

17,45
14,95
14,95

Minervois La Selette

4,95

Omaatje citroenbrandewijn

Cotes du Rhone Villages
Cellier des Dauphines
Forsterliesel E.W.G. wijn
Rose d'Anjou Francette

7,95
3,95
4,95

P.S. Tot en met Pa8en ontvangt u bij aankoop voor f 250,kontant een kadobonvan f 25,-

- CLARK - WRANGLER - ENl.
GOED en GOEDKOOP HAL

LEVI's

Plieger
handwerken
Nieuwstraat 1 - Ameide - Tel. 01836 - 2051. B.g.g. 1298.

Gorinchernsestraat 35

MEERKERK

JEANS - BLOUSES - SHIRTS
DISCO- en JOGGING schoenen. - etc.
OVERALLS - WERKBROEKEN
Spijkerbroeken reeds vanaf f 10,-. M. 140 - 196.
IJzersterke Wrangler broeken f 25,-. M. 26 - 32

Voor de kinderen:
Verschillende soorten popjes om
zelf leuk aan te kleden.

Sioffenhuis ,,'I Anker"
Wij bieden u een geh~el nieuwe voorj;larskollektie
damesstoffen voor ZELFMAAKMODE.
o.a.:
Nicky Velours
Linnen voor pakjes en blazers.
Druks Texturee.
Rayee Druks.
Boucle in vele kleuren.
Glanskatoen Uni en bedrukt.
Plisseerokken met bijpassende stof
Denim in vele kleur'en.

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI
Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

Patronen See/See 3,95
Verder een uitgebreide kollektie Fournituren waaronder:
Shalws, corsages, broches, ceintuurs, kant en vele andere
artikelen.

WEEKAANBIEDING KATOEN

7,50

p.mtr.

tevens het adres voor:
Stoffenhuis

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

,,'t Anker"

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

Kerkstraat 6
Groot-Ammers

Tineke en Ad Ooms

Burg. Sioblaan 1, Meerkerk, Tel. 01837-1315

Tel. 01842 - 1824 - 1854

Hier had uw

ADVERTENTIE
kunnen staan

•
•
wlnnen
In
vervoer
Voor mod.rn. flnanel.rlng .n an. v.rz.k.rlng.n, do.t u .r
go.d aan 66n van d. ond.r.taand. adr••••n t. b.n.n.

J. van Dieren

Gregorluslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 -1284.

J. het Lam

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Achthoven 468, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

VW - L van 2,8 - 4,5 ton
MAN - VW van 6 - 9 ton
MAN van 10 - 40 ton

Automobielbedrill
Fa. W. Zijdeneld en Zn.
Zijlkade 4 - Nieuwland
Tel. 01837-1290-1317

In onze, 200 jaar oude, hoeve vlndt u de sfeer en de
gezelllgheid die nergens anders te koop is I

Voor uw bruiloft, voor uw familiedag, voor uw receptie
en voor uw zakelijke bijeenkomst Is er De KruljtHoeve.
De Kruijt-Hoeve is een familiebedrijfl
Het dienstbetoon staat daar voorop.
Djenstbetoon zoals het was in de tijd toen deze hoeve
werd gebouwd.
Noojt is er meer dan een gezelschap tegelijk In De
Kruijt-Hoeve.
U bent dus steeds baas in elgen huls.
Wat betreft spijzen en dranken: verfijnd. fantasievol en
betaalbaar!
Kortom. het is goed en gezellig toeven in De KruijtHoeve.
Parkeerproblemen zijn er njet.
Indien u het op prijs stelt. zenden we u ge'illustreerde
documentatie toe.

Nu ook .... mogellJlcheld voor circa
80 pel'lOnen om bulten 'e barbecuen

MEERKERK
Open brief aan het raadslid Wim van den Berg

Weet je wat ik weI zou willen zijn
? Een bloemetjesgordijn
! ! !!!
Gewoon zo nn en dan even in je linkeroorlelletje knijpen en
hup een
bloemetjesgordijn. Om dan lekker te blijven hangen tot je daar geen zin meer in
hebt. Ais je baalt, als je boos of verdrietig bent.
~it karnavalsliedje heeft alles wat het karnavalsfeest verheft boven een banaal
bIer- en hosfeest. Het heeft die fijnzinnige lichtvoetige blijheid waardoor
mensen uitbundig feest kunnen vieren met elkaar en voor elkaar. Een enorme
yerbroedering van sjeiks, poezen, bananen, boeven en dansmariekes. En dan krijg
Je dorst, maar dat bier verdwijnt heel snel uit je lichaam. Een echte
karnavalsvierder is nooit dronken.
E~n bloemetjesgordijn is een liedje om het hele jaar door zo nu en dan naar te
IUlsteren. De tekst ontspant, troost en maakt blij. Je moet maar op hetidee komen.
In het begin trok ik mijn wenkbrauwen op. Wat een onzin verkopen ze toch! Maar
dat was natuurlijk mijn "boven-de-grote-rivieren-denktrant". Je moet even zo
soepel worden, dat je kunt denken: "Ja, een bloemetjesgordijn wat zou dat
heerlijk zijn
".
'
Margriet Vansluis

Kort verslag Gemeenteraad Meerkerk 28
Was het misschien opzet (wij geloven het niet,
maar het was weI geinig) dat ± 60 personen
samengeperst moesten wachten in de hal (die
volgens het College nodig gemoderniseerd
moet worden) omdat de Raad in besloten
zitting bijeen was.
Ret werd een zakelijke, harde vergadering hoe kon het ook anders - want mannen moesten
oordelen over een kursus van vrouwen, met als
gevolg soms spraakverwarring over het uit te
keren subsidiebedrag.
Uitspraken: de Leeuw (C.D.A.): "ben je
ervoor - ja. Zal dit slagen - ja. Zij zijn representatief - ze zullen hun mannetje weI staan".
"Deze begroting is opgeklopt".
Weth. 't Lam (C.D.A.): "dit gaat te ver! Als een
vereniging tot het uiterste zelf alles doet ben ik
weI veor subsidie !"
Kooyman (V.V.D.): "veel verenigingen doen
alles pro-deo. Wij hebben moeite met onderdelen van de begroting. Vrijwilligheid moet
hoger in hun vaandel staan. Geen eigen
bijdrage zou beter zijn - iedereen moet deel
kunnen nemen".
v.d. Berg (Gem. bel): "emancipatie is goed !
Dit is een kreupele subsidie, waarom maar 15
vrouwen die in een z.g.n. isolement verkeren ?
f 160,- subsidie perkursist is veel te hoog".
Mw. v. Geijtenbeek (P.v.d.A.): "ik pleit voor
subsidie aan deze sociaal kulturele kursus.
Begeleidsters moeten zelf kursus volgen. Vergt
veel geestelijke inspanning. Een koordirigent
en een voetbaltrainer worden toch ook betaald? Vervolgens hield mw. v. Geijtenbeek
een warm betoog voor de kinderoppas.
Zij vervolgde: "ik ben blij met de instemming
(soms kolderiek - ik had niet anders verwacht)
van alle. raa~sleden. Ontplooilng van de
vrouwen IS ~ltlJd een probleem geweest. Dit is
pas een begm. Alle vrouwenverenigingen in
Meerkerk hebben nog nooit subsidie gehad.
Geld en zich gebonden voelen door thuisblijyen Lv.m. kleine kinderen mogen geen
drempel zijn voor de V.O.S. vrouwen. Ken
deze subsidie toe, de werkgroep zal zuinig met
de centjes omgaan".
Na een warm pleidooi door de burgemeester
om subsidie tot te kennen, werd besloten om
f 1200,- uit de begroting te schrappen en.
verder te subsidieeren. Dit voorstel van de
V.V.D. werd met 4 tegen 3 stemmen aangenomen.
GEMEENTELIJKE HERINDELING
de Leeuw: stemt in met voorstel. College is blij
dat stukjeBoetseweg bij Meerkerk blijft.
Mw. v. Geijtenbeek: Stelt voor compensatie te
vragen voor wegvallen f 30.000,-. Hoopt niet
dat aIleen voetbalvelden, doch ook dat Betondak uit Arkel onder de herindeling vallen.
v.d. Berg: Zoals bekend-is er tegen. Bij iedere
herindeling is alles duurder geworden. 90% van
de bevolking is er tegen. Bestuur komt verder
van bevolking.
Kooyman: Dit is de minst kwade oplossing.
Met de stem van v.d. Berg tegen wordt het
voorstel aangenomen.
LUST WONINGZOEKENDEN
v.d. Berg: Valt scherp lijst woningzoekenden
en volgorde aan. "Ret is onjuist om op deze
manier een lijst samen te stellen", aldus v.d.
Berg.

1

Gemeentebelangen ? ? ? ?
Dat de gemeenteraad op 28 januari j.l. besloot
de subsidie voor de komende VOS-kursus te
bepalen op een veel lager bedrag dan was
aangevraagd vinden wij jammer maar niet
onoverkomelijk. De door ons allen gekozen
raadsleden hebben in Meerkerk zo beslist dus
we zullen het voorlopig ermee moeten doen.

1980

VERBETERING GEMEENTEHUIS
Alle raadsleden houden vast aan verbetering
gemeentehuis voor f 20.000,-.
KOSTPRIJSBEREKENING
INDUSTRIETERREIN
Brengt vele tongen los. Vragen als: beplanting erg duur - 1 ha. groen van de totale 8 ha wegen beslaan 1/2 ha - f 60, - voor bebouwing en
f 20,- voor opslag. Wie schrijft dit voor, aldus
de Leeuw. "U bent nog in onderhandeling - op
deze manier komt u niet rond - dit heeft geen
zin", aldus Kooyman.
v.d. Berg is het met vorige sprekers eens en
stelt een aantal technische vragen.
Voorstel voor krediet van f 45000,- wordt
aangenomen.
In de rondvraag is er veel kritiek op de
verwijsborden bij de opengebroken straten.
Waarom ontving de Oranjevereniging hoge
rekeningen van de T.D. ? En hoe gaat de T.D.
dit bedrag verantwoorden ?

Vrouwenraad Meerkerk

In vervolg op het winterprogramma, bieden
wij u het nieuwe programma aan. Wij hebben
weer getracht voor elk wat wits te bieden. Deze
middagen worden weer georganiseerd door de
Vrouwenraad afd. Meerkerk, 2x per maand op
maandagmiddag van 2 tot 5 uur. Dit zal weer
plaatsvinden in de Meerplaats.
Er is op deze middagen gelegenheid tot:
gymn~stiek o.l.v. een fysiotherapeute,
het ruI1en van boeken in de bibliotheek,
en vanaf 4.30 uur tot het zingen in het
ouderenkoor.
Dit zijn vaste. onderdelen van de middagen,
voor de rest, Zle programma. Degenen die hier
niet aan deelnemen, kunnen toch van 2 tot 5
uur aanwezig zijn.
Indien het voor u moeilijk is op eigen
gelegenheid te komen, neemt u dan even
kontakt .0P met mevrouw Verrips-Benschop
Pro Marijkeweg 24, tel 1358 en zij zal het vervoe;
verder voor u regelen.
Ret vervolg programma 1980 ziet er als voIgt
uit:
17 maart Modeshow, aangeboden door de
firma Zwijnenburg en aan u geshowd door leden van de bejaardenmiddag.
14 april
Dr. Bastiaans komt voor de bejaarden spreken.
28 april
Open middag.
12 mei
Dierenarts van Roekel met dia's
en een praatje over het werk van
de dierenarts.
2 juni
Direkteur van Open Vensters te
Ameide, de heer Nagtegaal, komt
vertellen over het wonen en werken in een bejaardenhuis.
16 juni
Open middag.
VAKANTIE
25 aug.
Open middag, met gelegenheid tot
het b~spreken van en aanmelden
voor het reisje.
9 sept.
Reisje.
Namens de Vrouwenraad, a/d. Meerkerk.

Op zich was het geen verrassing, dat vooral de
gevraagde vergoeding voor de twee begeleid
sters op bezwaren stuitte. Nogmaals, jammer
dat het principe van beloning voor dit soort
(vrouwen)-arbeid niet is geaccepteerd maar
dat zij zoo
'
Ronduit verbijsterend vinden wij het echter
dat in het blad "De Meerkerker" het raadslid
Wim van den Berg er blijk van geeft totaal niet
te hebben beseft waar het hier om ging. Liet hij
al tijd~?s de raadsbehandeling merken voor
namehJk op (een deel van) de tribune'te
"spelen" door telkens guitig naar het publiek te
kijken, in zijn blad maakt hij het toch werkelijk
al te bont.
Rierin spreekt hij over een beloning van
f 1200,- voor elk van de twee begeleidsters
ter~W. in de subsidie-aanvraag toch heei
dUldehJk sprake was van een dergelijk bedrag
voor hen samen. Ook spreekt Gemeente
belangen van f 480,- als kosten van "kinder
oppas voor het kroost van deze leidsters"
Alweer fout beste Wim, het gaat om de maxi
male kosten voor oppas voor de kinderen van
de vrouwen die de kursus gaan volgen. De
kinder~n ~an de begeleidsters gaan of naar
school of ZIJn de schoolbanken allang ontgroeid
dus oppas
Kortom, Wim van den
Berg heeft noch ook maar iets begrepen van het
doeI van de VOS-kursussen, noch geweten
waarover hij het had toen hij zijn oordeel over
de hoogte van de subsidie uitsprak. Welke
belangen van de gemeente Meerkerk hij in de
raad ook vertegenwoordigt, de belangen van de
Meerkerkse vrouwen in elk geval niet. Misschien begrijp je het bij de subsidie-aanvraag
voor de tweede VOS-kursus, Wim.
De VQS-werkgroep
(01837 - 2027)

75 jaar Christelijk
Onderwijs in Meerkerk
Op 1 maart a.s. was het 75 jaar geleden dat de
"vereniging een school met de Bijbel" in
Meerkerk aangevangen is met het geven van
lager onderwijs op Christelijke grondslag.
Begonnen met 1 onderwijzer en 1 onderwijzeres in 2 lokalen op 1 maart 1905 aan de
Gorinchemsestraat, gaan nu van dezelfde
vereniging uit een lagere school met 7
leerkrachten, gehuisvest in een modern gebouw in het uitbreidingsplan Blommendaal, en
een kleuterschool met 3 leerkrachten aan de
Burgemeester Sloblaan.
Er is al een grote mate van kontakt en
samenwerking tussen de beide scholen, zodat
de op komst zijnde integratie van kleuter- en
lager onderwijs hier geen moeilijkheden op zal
leveren.
Er is een ouderkommissie die diverse aktiviteiten ontplooit, daarnaast hebben ook zgn.
leesmoeders een werkzaam aandeel en dit alles
gaat in goede harmonie met het personeel.
Al met al kunnen we stellen dat het bestuur
alles in het werk stelt om de leden van de
schoolvereni,l~ing zo veel als mogelijk is, te
betrekken blJ het schoolgebeuren, en daarbij
toch het speciale karakter uit die begintijd
heeft weten te behouden.
Er is zaterdagmiddag 1 maart een samenkomst
een ~.eceptie en daarna een reunie geweest:
terwIJl er voor de kinderen een speciaal
feestprogramma was.
Op de samenkomst sprak M. W. Schakel, de
bekende burgemeester van Meerkerk's buurgemeenten, welke oud-Ieerling en oud-onderwijzer van de school is geweest.

88'S een ding d8t zeker is !

Restaurant"

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

·"
Brug hUIS
Meerkerk

Tel. 01837 - 1319

vraagt een

vlot leuk meisje
voor algemene diensten.

Gaarne spoedige indiensttreding.
Persoonlijke aanmelding.

Maak uw OIEPVRIES rendabel
Voor u een goede reden om eens een bezoek te brengen
aan onze zaak als u er over denkt een auto aan te
schaffen.
Gaarne geven wij u advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat u van uw auto verlangt.

Wij leveren aile soorten

RUNO- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij
(Voorbouten. achterbouten en halve
varkens).
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

AUTOMOBIELBEDRIJF

Siagerij A. ZWIJNENBURG

GEBR. VAN TUYL

Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

Zouwendijk 125 Tel. 01837 - 1412, Meerkerk
Showroom: Tolstraat 19 Tel. 01837 - 1682.
Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 Tel. 04188 - 1216

-

Wij leveren U

TUINGRONO
SLAKKEN voor erfverharding enz.

Herwijnen

Firma J. van Zessen
1KOOP

BIJ ONZE ADVERTEERDERS !

I

Handel en Transport van Zand en Grint
Telefoon 01837 - 1226

-

MEERKERK

Bij ons reeds in voorraad aile nieuwe modellen motor- en handmaaiers van
Husqvarna en Concord.
Nu ook een zitmaaier met elektrische start en de maaibalk vooraan gemonteerd.
Ook voor kettingzagen en tuinfrezen.

Komi u vrijblijvend kijken bij:

+

c. 'I Lam
Bazeldijk 19 -

4231 ZB Meerkerk -

Telefoon 01837 - 1810

r---- --------- - - - - - ---,
'LLAAT NU UW MAAIMACHINE NAZIEN! :

-

-------------- --

_._--,

Rabobank Meerkerk
bereikt20 miljoen spaargeld
De Rabobank Meerkerk bereikte begin januari
de f 20.000.000,- aan spaargeld. Een reden voor
deze bank om hier even bij stH te staan.
Yvonne Vuurens, Zouwendijk 143 te Meerkerk
was de spaarster die de f 20.000.000,- volmaakte, en zij kreeg dan ook bezoek van de voorzitter
van de bank, de heer J.A. Bax en de direkteur,
de heer G. Boeve, die haar een enveloppe met
f 500,- aanboden.
De Rabobank Meerkerk is betrekkelijk laat
opgericht - in 1931 - en is dan ook 1 van de
jongste Rabobanken in de regio.
Het duurde tot 1945, dus 14 jaar voor het Ie
miljoen spaargeld bereikt was. Het 2e miljoen
liet zelfs 16 jaar op zich wachten, dus tot 1961.
Toen begon het sneller te gaan: na 4 jaar in 1965
dus, werd de 3 miljoen aan spaargeld bereikt en
het duurde weer 4 jaar (1969) voor de 4 miljoen
gehaald werd. Maar het ging nog sneller, in de
jaren 1970, 1971, 1972, 1973 en 1974 kwam er
telkens 1 miljoen bij. In 1975 werd de 15 miljoen
bereikt en begin dit jaar de 20 miljoen.
Door deze sterke groei is het bestaande bankkantoor aan de Toistraat te klein geworden en
gaat men een geheel nieuw kantoor aan de
Burg. Sloblaan (tegenover het gemeentehuis)
bouwen.
De bank kan dan met een geheel nieuw kantoor
de komende groei opvangen en zijn clienten
een geheel aan de huidige tijd vereiste service
bieden.

Een S.V.M.er schrijft.

.

Binnen het kader van deze vooral "bescheiden" bijdrage over Meerkerk en S.V.M. is
beperking geboden.
Maar let weI, mijn neef en ik zijn echte
Meerkerkers.
/,\In een Reisboek voor Nederland tevergeefs
gezocht naar de plaatsnaam Meerkerk. Zo iets
weigert men te geloven. In de prullemand met
dat boek.
Gegrepen naar "Zwervend door Nederland".
Jawel hoor.
"Meerkerk beoefent het maken van wagens en
klompen". Dat zou dan alles zijn wat er van
Meerkerk te schrijven valt.
Crezee heeft vast betere boeken te koop.
Eerlijk wezen, er brak toch een klomp. Hadden
ze de afgelopen zomer de feestweek eens

moeten bezoeken met's avonds 'de meest
sprookjesachtige verlichting die je dromen
kunt. Chauvinisme? Nee hoor. AIleen maar
het memoreren van een staaltje van het
bruisende stukje samenleving Meerkerk.
En dat is al jaren zogeweest.
"Kent u ze nog
de Meerkerkers, een
kostbaar bezit in de boekenkast, laat in woord
en beeld daarover veel zien. Twee foto's van de
voetbalklub Meerkerk omstreeks 1918 en 1937.
En daarmede zijn we dan aangeland bij een
ijzersterk facet van d~ Meerkerkse samenleving en weI de sportbeoefening. In de vroegere
jaren, in tegenstelling tot nu, aIleen nog maar
voetbal. Een speIer uit die tijd was Cor de
Ruijter, nu nog regelmatig langs onze lijn als
supporter te vinden. En zo zijn er nog meer.
Konden we maar eens een rel1nie houden.
SVM, nu, een omnivereniging bestaande uit de
afdelingen Gymnastiek, Voetbal en Volleybal.
Met plm. 750 leden is SVM diep verankerd in
Meerkerk. Maar toch ook in Leerbroek en
Nieuwland. Heel fijn de opbouw van SVM.
Ongeacht kerkelijke gezindte, politieke visie of
kleur is men met elkaar de "spelende mens".
"Een gezonde geest in een gezond lichaam" is
het devies. Wie o.a. het financiele verslag van
SVM leest, gaat beseffen dat dat devies veel
geld en een heel grote organisatie vraagt. De
centen zijn ondanks aIle goede wil niet meer
aIleen op te brengen in de vorm van
kontributie en talloze akties. Daarvoor is hulp
nodig van overheid en zakenleven. De deelnemers aan de strijdomde "Wegwijzerbokaal"
georganiseerd, gesponserd door Drukkerij
Crezee en vele anderen, zullen het straks in
Meerkerk weer met eigen ogen aanschouwen
dat prachtige komplex 't Hoog. Is iedere
Meerkerker eigenlijk weI eens goed wezen
kijken? Een prachtig voorbeeld van een
gemeentelijke overheid die heel goed begrepen
heeft dat haar taak mede omvat het zorgen
voor akkomodaties in de rekreatieve sfeer. De
prachtige prijzen beschikbaar gesteld door de
"meelevenden" spreken hun eigen taal, wanneer zij zullen worden uitgereikt.
Nu wat over de afdelingen. Het eerste elftal van
Meerkerk, 3e klas K.N.V.B., heeft het momenteel wat moeilijk. Maar onder de bezielende
leiding van trainer Joop de Vries, wordt
keihard "gevochten" voor behoud van het
plaatsje in die klasse. Niet te vergeten de
trouwe supporters en supportsters. Maar de
schare zou groter moeten zijn.
UIT GOED VOOR D, OOK NAAR DE
VOETBALVELDEN.
Namen noemen heeft altijd het grote gevaar in

zich van vergeten. Daarom deze oplossing. Een
pracht stel, die mensen van de afdeling
Voetbal, mensen die zich vol overgave inzetten
voor de voetballende sportlieden van Meerkerk, jong en oud. Echt het zijn te veel namen
om op te sommen.
Even nog een spotje op de afdelingen Gymnastiek en Volleybal. Dit deel van het verenigingsleven speelt zich hoofdzakelijk af in het
gymnastieklokaal "Blommendaal". Eerlijkheidhalve dient gesteld te worden, dat 'die
ruimte niet geschikt is voor het SVM doel,
zeker niet voor de Volleybal. Publiek ontvangen bij demonstraties en wedstrijden is
niet mogelijk. Men zou als grote "sportfami'lie" toch ook graag dicht bij het SVMpraathuis, de kantine, de sport en gezelligheid
zoeken. Daarom wordt er gewerkt aan plannen
voor uitbreiding van de bestaande akkomodatie op 't Hoog, stichten van een sportzaal aldaar.
Er zal dan een geweldige vIam in een nog
grotere pan moeten slaan. De wil is er om de
lange weg tot realisering af te leggen.
Bij de afdeling Gymnastiek weet "good old"
Piet Versluis gelukkig nog niet van ophouden,
daarbij geassisteerd door Elly den BestenKlein en Ina den Tek. Leuk is ook de hulp van
"eigen kweek".
Bij de afdeling Volleybal zijn Zeger Lagendijk
en zijn staf al weer bezig met de voorbereiding
van de "DAG VAN MEERKERK", een gigantisch volleybaltournooi met landelijke bekendheid. Jammer dat die dag zo weinig mensen de
weg naar ons sportveld weten te vinden. Het
tournooi vindt plaats in de open lucht, het is er
dan heerlijk toeven in de natuur.
De heren van Dijk, van Ochten en Schalkwijk
trainen onze volley.
Toch namen genoemd bij de afdelingen die
zoals dat heet wat minder aan de weg
timmeren, de voetballers moeten het maar niet
euvel duiden.
Immers zovelen verkeren allen maar in de
greep van Koning Voetbal.
Ik, jij, wij, allemaal stellen we ons in Meerkerk
weer veel voor van de "Wegwijzer". Nu al veel
dank aan Crezee en andere goede gevers.
A propos muziekliefhebbers.
Al in het bezit van onze grammofoonplaat ?
Wie wil nou niet luisteren naar de gevoelvolle songs Meerkerk, Meerkerkers en een
Lied van Meerkerk.
Werkelijk stemmen om mee te "gillen".
BESTE LEZERS VAN DE WEGWIJZER,
ALTIJD HARTELIJK WELKOM BIJ SVM.
De koffie staat klaar.
SVM-er

Sportver. "Meerkerk" Afd. voetbal
Wij zoeken een enthousiaste

TRAINER
voor onze groep pupillen (6- tim 12 jarigen)
Naast de training op woensdagmiddag
is de begeleiding op zaterdagmorgen
gewenst.
Heeft u interesse voor dit jeugdwerk, neem dan
kontakt op met de pup. sekretaris, Jan van Ooyen,
Bakkershof 2, Meerkerk, telefoon 01837 - 1241.

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER
Voor Meerkerk e.o.:
Toistraat 27 • Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Dinsdag de gehele dag
gesloten
Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

·Verko

.

. \\\\l\KELENIJ

~,...

~A

~ TUINVREUGD~J'
Telefoon 01837 - 1888

Wij hebben weer aile groenten en bloemzaden voor u in
voorraad. Ook vele soorten
bloembollen.
Grote sortering dhalia's.
Bestel nu uw pootaardappels. Wij hebben voor u
aile soorten tegen scherpe
prijs.

Uw bestelling groot of klein zal
bij ons altijd welkom zijn.

A.KEPPEL
Meerkerk.

Bazeldijk 63

RABOBANK

AMEIDE

Bij de Rabobank Ameide is plaats voor
een

M

esker
eubelen
anufakturen

Fransestraat 15 - AMEIDE

nRedevverker/ster
Wij bieden afwisselend werk dat o.a.
bestaat uit de postverwerking en het
bijhouden van de adressenbestanden.
Leeftijd vanaf 17 jaar.

tel. 01836-1235-1453-1461-1773

De bank biedt behalve het normale
salaris o.a. een goede premiespaarregeling en een zgn. 13e maand salaris.
De lente is in aantocht.
Tijd om uw doe het zelf aktiviteiten te ontplooien.

"DE VAKMAN"

wi! u daar graag bij helpen.

Verf van de merken Tokion en Vastalux.
Bijna moeilijk om uw keus te maken, zo groot is onze
sortering hierin.
Diverse wandweefsels, grote voorraad behang, o.a. Sara
Kay. Prachtig !
Wandplaten en wandschroten in diverse houtsoorten.

Sollicitaties en/of informaties worden
gaarne binnen 14 dagen ontvangen
door de direktie van de Rabobank
Ameide, postbus 7, 4233 ZG Ameide.
Tel. 01836 - 1321.

Neem uw voeten onder handen
Dat is gezond!

Ga aan de slag, ga naar
PEDICURE

"DE VAKMAN"

Je bent er voor je 't weal.

E. HIJMAN

OUDENDIJK 2

TEVENS HANDVERZORGING

Zouwendijk 23 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1405.
OP AFSPRAAK TEL.

t~59

\'

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.

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

II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart
Cafe-Petit-Restaurant

.,LJ:KZICHT"
Lekdijk 30, Ameide, tel.: 01836 - 1244

Discotheek De Raedskelder.
Zaal verhuur voor bruiloften partijen.

Boetiek Renes heelt de
camera gericht op de
actuele mode.

Cowboy' broek

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

Strakke jeans

met en zonder rits

en sierstiksels

Ribbroeken in aile voorjaarstinten
Katoenen broeken in strak of
cowboy model.

Werkmansbroeken in jeans en rib
Tuinbroeken in zachte tinten
Hierbij de allemieuwste

Sweaters en Sweatshirts
met strepen, gekleurde vlakken, letters enz.
De nieuwste Lois overhemden zijn binnen en
ook andere merken. En bovendien ook de
nieuwe kinderkleding.
Nog steeds:

ZO

en 40% KORTING

Levi for feet schoenen
Zo lanl de voorraad strekt

Wegwijzertje
GOLFPLATEN- EN HOUTHANDEL
Wij betalen goede prijzen voor
Uw oud·lood, koper,. zink en
oude acau's. Wordt a.fgehaald.
C. Versluis sr.
Metaalhandel,
Slingerlandstraat 38, Meerkerk
Tel. 01837-1264.
Te Koop:
Stalen balken aile maten en
lengten, nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - cec::alu,
buizen, hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonische afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk.
tel. 01837-1264.

Boetiek Renes
Hoofdstraat· 48
:\ieuwpoort. Tel. 01843·1379.

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

Biedt 88n:
- GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN
- ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT
GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATIEMATERIAAL

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

TE KOOP:
Trekhaak voor Toyota Corolla.
Aaksterveld 66, Ameide. Tel.
01836 - 1739

op

Blouses en overhemden, 2 halen
een betalen
Restanten truien 25,-. Kindermaten 10,Blousons en Jacks 59,-

F. TREUREN

Voor een goede
TE KOOP
Wandelwagen, hoog model,
blauwe bak met zak.
Erres centrifuge
A. N. Versluis, J. W. v. PuUestraat 61, Ameide, tel. 01836 2055.
KAlp dit uit I
Te koop:'
Broeiramen van f 5,- totf 7,50
los glas 3 voor f 10,-.
B. Middelkoop, Prll'lsengracht
71, Ameide, tel. 01836- 1970.

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar
AUTOBEDRIJF

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

Elk gebrek
verhelpt u zelf direkt

Helaas .kunnen maar 15 vrouwen aan deze
kursus deelnemen. De kosten bedragen f 25,voor de hele kursus.
.
Er is, te beginnen op 6 maart, elke donderdagmorgen van 9 - 11.15 uur Vos-kursus in de
"Meerplaats". De werkgroep zorgt voor een
goede kinderopvang, zodat ook moeders met
kleine kinderen mee kunnen doen. Dit wil niet
zeggen dat de kursus aIleen voor jonge
vrouwen bedoeld is, ook ouderen kunnen door
hun inbreng en ervaring een waardevolle
bijdrage leveren.

Onder dit motto start de Stichting Klubhuiswerk Ameide binnenkort de "Klusjesklub".
De Stichting organiseert al meerdere jaren
voor de jeugd van 6 tot 12 jaar de Hobbyklub.
De vrijwilligers die per week zo'n 75 jeugdige
deelnemers gedurende 2 middagen en 3
avonden met raad en daad bijstaan bij het
rnaken van allerlei dingen willen nu ook voor
de volwassenen een avond in de week een
De werkgroep:
"klub" beginnen.
Vele mensen hebben weI eens een probleem Margreet van Dam, Bazeldijk 12, tel. 2027.
met het repareren van dingen in en om het Nel v. Geytenbeek, Broekseweg 48, tel. 2164.
Henny van Iperen, Zouwendijk 62.
huis.
Wij willen iedereen de kans geven om onder Corry de J ong, Rijskade 5, tel. 1970.
leiding in het Klubhuis deze zaken zelf te Teunij de Jong, Gorkumsestraat 78, tel. 1230.
J annij Karsdorp, Slingerlandstraat 25, tel. 2206.
maken.
Wij denken dan bijvoorbeeld aan het repa- Ike van der Meiden, Broekseweg 76, tel. 1581.
reren van een schemerlamp, het lijmen van Hennij Wiersma, Beatrixstraat 13, tel. 1537.
een losse stoelpoot, het boren van gaten of het
maken van fotolijstjes.
Natuurlijk kunt u er ook terecht als u zou
willen figuurzagen, solderen, timmeren, houtsnijden of glasverven.
Kortom, is er iets stuk of wilt u op handenarbeid iets doen kom dan maandagavond 17
maart tussen 8 en 9 uur naar het gele Klubhuis
aan de Meidoornlaan vooreen eerste kennis- In een eerste reactie op de plannen van
mevrouw V. van den Berg, V.V.D.-raadslid, om
making.
samen met de gemeente Meerkerk een
gemeenschappelijk zwembad te bouwen, heeft
de Meerkerkse wethouder P. 't Lam gezegdhet
te betwijfelen of een dergelijk projekt kans van
slagen zal hebben. Mevrouw van den Berg had
tijdens de algemene beschouwingen gepleit
voor de bouw van een zwembad in gezamenlijk
verband. Zij achtte het onaanvaardbaar dat
Woensdag 12 maart j.I. is door burgemeester Ameide voor zichzelf een zwembad laat
T. den Breejen de heropening verricht van bouwen met een jaarlijks exploitatie-tekort
van f 100.000,-. Daarom drong zij er bij het
modehuis Zwijnenburg.
College van Burgemeester en Wethouders op
Aangezien deze Wegwijzer dinsdag ter perse is aan om overleg te plegen met de gemeente
Meerkerk. Zij kreeg van het College de
('>!it~~;~gaan kunnen we u over de openingscere'::'c.tonie niet veel vertellen, maar we zullen hier toezegging dat men met Meerkerk zal gaan
ongetwijfeld op terug komen.
praten over dit alternatieve plan. Volgens
We hebben alvast een kijkje genomen in de mevrouw van den Berg zal de Bordenweg de
gerenoveerde zaak.
meest geschikte lokatie voor een zwembad zijn.
Ondanks het feit dat nog ijverig de laatste hand Wethouder P. 't Lam wist te vertellen, dat de
werd gelegd aan de verbouwing, kregen we een gemeente Meerkerk nog geen kontakt heeft
uitstekende indruk van de nieuwe indeling. gehad met Ameide omtrent de nieuwe planDe meest opvallende verandering heeft plaats nen, maar zei bereid te zijn tot overleg. 't Lam
gevonden bij de herenafdeling, die veel ruimer betwijfelde .echter of er door samenwerking
is geworden en daardoor erg aantrekkelijk en sprake zal zijn van een lager exploitatie tekort.
overzichtelijk is geworden.
Volgens hem wordt een gezamenlijk zwembad
Direkt bij het binnenkomen van de winkel is in eerste instantie veel groter van opzet, de
nu de kinderafdeling geplaatst. De nieuwste akkomodatie wordt duurder, er is minder
kollektie is hierin voorradig evenals bij de
dameskleding.
Het modehuis heeft een gezellige boetieksfeer gekregen en we kunnen ons goed
voorstellen dat de heer Zwijnenburg de
heropening "met bijzondere vreugde en gepaste trots" aankondigt.

Nieuw zwembadplan
voor
Meerkerk en Ameide

Trotse heropening
modehuis Zwijnenburg
te Meerkerk
!

\~;;~,De VOS

kursus komt er !
Komt u ook?

Op 28 januari j.I. heeft de gemeenteraad een
subsidie toegekend voor de VOS-kursus. We
kunnen nu echt van start gaan.
Wat betekent de Vos-kursus voor (huis)vrouwen ? De mogelijkheid om 12 ochtenden samen
te praten over allerlei onderwerpen, die ons
interesseren. Zoals: vrouw en gezin, opvoeding,
huishouding, om gaan met geld, werk buitensliuis, gezondheid, onderwijs, reklame, sociale
wetgeving en de positie van de alleenstaande
v~ouw. De kursus wordt begeleid door Margreet van Dam en Ike van der Meiden en in
civerleg met de deelneemsters wordt de keuze
gemaakt uit deze en andere door u zelf aan te
dragen onderwerpen. De Vos-kursus is een
vorm van leren. die anders is dan vroeger op
school. We zitten gezelligbij elkaar en praten
over zaken waar we als vrouw regelmatig mee
te rnaken hebben.
We kunnen ontdekken dat vrouwen vaak met
dezelfde gedachten en problemen zitten. We
kunnen van elkaar leren hoe problemen op te
lossen en hoe om te gaan met bepaalde
onzekerheden. Daardoor zouden we wat
bewuster van onszelf en de maatschappij
kunnen worden.
f

GEMEENTE AMEIDE
GEBOREN:
3 jan. 1980:
7 jan. 1980:
8 jan. 1980:
18 jan. 1980:
28 Jan. 1980:

Linda dv G. de Bie en B. C. van
Dijk.
Teuntje Hendrika dv C. Bijleveld en L. C. Spronk.
Martijn Guido zv A. Willigenburg en M.H.E. Kenter.
Adriaantje Maria dv K van
Oort en N. van der Zijden.
Dirkje Maaike dv M. Plieger en
M. de Vries.

OVERLEDEN:
22 jan. 1980: Dirkje Jacoba van Hoogdalem
wv de Kuiper.
INGEKOMEN:
Dhr. KW. Routcliffe vanuit Groot-Brittannie.
Fam. van Akkerveeken vanuit Lexmond.
Fam. den Hartog vanuit Tienhoven.
Fam. Seddik vanuit Breukelen.
Dhr. N. Kooyman vanuit Amersfoort.
VERTROKKEN:
Fam. Campo naar Rotterdam.
Dhr. P. van Toornaar Nieuwegein.
Mej. A. Oevermans naar Kesteren.

GEMEENTE
TIENHOVEN
VERTROKKEN:
Fam. den Hartog naar Ameide.

GEMEENTE
MEERKERK
GEBOREN:
11 jan. 1980:

14 jan. 1980:
16 jan. 1980:
28 jan. 1980:
28 jan. 1980:

Eva Catharina dv R. van Dulken
en S.E. Fiscalini, beiden wonende te Meerkerk, Pr. Irenestraat 12.
Peter zv T. den Hartog en E. van
Barneveld, beiden wonende te
Meerkerk, Grote Kanaaldijk 1.
Gerrit JanCornelis zv J. van
Ooijen en A 't Lam, wonende te
Meerkerk, Bakkershof 2.
Miranda dv N.G. de Groot en
C.J. Goedgeluk, wonende te
Meerkerk, Eikenhof 3.
Jan Gijsbert zv W. Rietveld en
AC. Pippel, wonende te Meer~rk, Bazeldijk 55. Geboren te
Gorinchem.

GEHUWD:
17 jan. 1980:

MEERKERK

.

LOOP DER BEVOLKING

Mw. v.d. Berg
Wethouder't Lam
neiging tot zelfwerkzaamheid en de personeelslasten zullen teenemen. Tevens betwijfelde 't Lam of het planologisch weI mogelijk is
om aan de Bordenweg te bouwen. Alles
overziend, kwam hij tot de slotsom, dat door
samenwerking de exploitatie-tekorten zeer
zeker niet omlaag zullen gaan. Door de grotere
aanpak moet er uiteindelijk toch veel geld op
tafel komen om een dergelijk samenwerkingsprojekt te realiseren, konkludeerde 't Lam.
Over eventuelesamenwerking met Ameide zei
hijtot slot: "Toenwe destijds met een re~ionaal
zwembad bezig waren, het juist Amelde het
voortijdig afweten. Men wilde toen een eigen
instruktie-zwembad bouwen bij de Chr. Lagere School aan de Meidoornlaan. Dat plan is
echter nooit verwezenlijkt. Ondertussen gingen Noordeloos en later Hoog-Blokland ieder
een eigen zwembad bouwen, zodat er van een
regionale opzet geen sprake meer kon zijn. Dit
alles heeft er toe geleid, dat zowel Meerkerk als
Ameide momenteel nog steeds zonder zwembad zitten, hetgeen ik bijzonder betreur". Toch
stelde hij zich niet n~gatiefop tegen het nieuwe
zwembadplan vanuit Ameide. "Elk plan is 't
waard om bekeken te worden", yond de
wethouder.

te Vlijmen, van der Veen, Wijtze, oud 22 jaar, wonende te
Meerkerk en Kivits, Jose, oud 21
jaar, wonende te Vlijmen.
1 feb. 1980: van der Lingen, Adrianus, oud
25 jaar, wonende te Leerdam en
den Otter, Maria Florida, oud 25
jaar, wonende te Meerkerk.
22 feb. 1980: Kortlever, Gerard Marinus, oud
23 jaar, wonende te Leerdam en
Kon. Dingena Klazina, oud 22
jaar, wonende te Meerkerk.
8 febr. 1980: te Hoogblokland, Versluis, Arie,
oud 25 jaar, wonende te Meerkerk en van Maurik, Aaltje
Cornelia, oud 25 jaar, wonende
te HoogbloklancI.
Overleden:
18 febr. 1980: Mevr. Wink-Jansens, Adriana,
oud 57 jaar, wonende te Meerkerk, Bazeldijk 65.

Eenmalige aanbieding
1 Aufacolor CNS. 400 12 opnamen
Ter kennismaking

van~

NU SUCHTS

4,95 CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6
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TEL 01836-1229
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Mode-bewust kiezen !
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Dan voor het hele gezin naar modehuisi
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van A tot Z gekleed bij Zwijnenburg
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Toistraat 17 - Meerkerk

t-

,

Blipn de boot met Cloffy
in deze "Seersucker"
salopette.ln diverse
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Een elegant voorbeeld uit de nieuwe
compose-kollektie: zeervrouwelijk en
chique mantelpakje met plisserok.
Zuiver scheerwol.
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'n Regenmantel van zacht glanzend
chintz-mouline om je behaaglijk in te
voelen.
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