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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZEVEt.lTIENDE JAARGANG
WOENSDAG 15 JULI 1981

Tienhoven en Langerak gaan
10 miljoen m3 drinkwater produceren

Wil en Gijs Middelkoop
in nieuwe winkel

te Langerak

Tienhoven/Langerak - Indien de onderhandelingen positief uitvallen gaan Tienhoven en
Langerak binnen afzienbare tijd zo.:n tien miljoen m 3 water per jaar produceren ten behoeve van
de drinkwatervoorziening in de gehele Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
De Drinkwaterleiding Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A en V) te Meerkerk meldde dit
opzienbarend feit in haar jaarverslag. Volgens nauwkeurig uitgevoerde berekeningen en
onderzoekingen, is er voldoende grondwater onder Tienhoven en Langerak aanwezig om
opgepomt te worden voor gebruik. Het water is van goede kwaliteit en omvat een grote capaciteit.
Nadat aIle ingeschakelde organisaties en vereiste instanties zijn afgewerkt, kan het waterleiding
bedrijf op de grens tussen Tienhoven en Langerak een pompstation oprichten.

LANGERAK - Aan belangstelling heeft het
Wil en Gijs van Middelkoop, bij de opening van
hun vergrote winkel niet ontbroken.

Een overzichtelijk, ruim opgezette winkel in
hobby-artikelen, visartikelen (een enorme
sortering) en tuingereedschap.
Met enthousiasme praat mevrouw Middel
koop over al deze artikelen.

Wij wensen de familie van Middelkoop veel
sukses!

Notaris Meerkerk
Bij koninklijk Besluit van 4 juni 1981 is aan
Mr. H. van Dijk per 1 juli 1981 eervol ontslag
verleend als notaris in Meerkerk.

De direkteur van de waterleiding, ir.· J.
Leyssenaar, stelt hierbij aIle pogingen in het
werk om de natuurlijke omgeving niet te
schaden. "Door het objekt met ruime groen
beplanUng te voorzien, hopen we het karak
teristieke polderlandschap geen geweld aan te
doen", is zijn stellig antwoord. Door het lozen
van enig grondwater op het aardoppervlak,
krijgen flora en fauna volgens de direkteur
ruime kansen om in volle glorie nabij het
pompstation te gedijen, zonder hierbij enige
hinder te ondervinden van menselijke aktivi
teiten. De nieuw aangeboorde bron is min of
meer toevalligerwijs ontdekt en komt voort uit
geo-hydrologisch onderzoek. Rierbij wordt
uitvoerig bekeken waar zich in de grond
waterlagen bevinden. Door berekening van
drukverschillen op diverse diepten in de
bodem, kan een verantwoorde schatting ge
daan worden naar de juiste hoeveelheid. Bij
Langerak en Tienhpven is in samenwerking
met het Rijksinstituut voor de Drinkwater-'

voorziening (R.I.D.) overtuigend bewezen dat
verantwoorde exploitatie mogelijk is. Ret zoete
water is zo'n drieduiz~nd jaar oud en ver
zamelde zich in de loop der eeuwen op een
ondoordringbare kleilaag. Ret natuurlijk ge
vormde waterreservoir bevindt zich nu op een
diepte van no meter onder de grond, en kan
zonder al te hoge kosten naar boven gehaald
worden. Uit proeven bleek, dat het water erg
goed van kwaliteit is en weinig chemische
bestanddelen bevat. Toch voert de Drink
waterleiding nauwlettende kontroles uit op de
kwaliteit van het water.
Zij wenst de 200.000 inwoners uit de Al
blasserwaard en de Vijfheerenlanden een
verantwoord glas water voor te zetten, dat
zonder bedenkingen voor mens, dier en plant
geschikt is. Binnen afzienbare tijd hoopt het
inmiddels fors uitgegroeide waterleidingbe
drijf A en V uit Meerkerk het "antieke water"
uit Tienhoven/Langerak te gaan benutten voor
gebruik.

Bij beschikking van de funge
rend voorzitter van de kamer van
Toezicht bij de Rechtbank in
Dordrecht van 30 juni 1981 is als
waarnemer van het vakante kan
toor in Meerkerk aangewezen
Mr. J.H.A. Tromp, notaris in Via
nen.

Het kantoor blijft tot nader bericht geves
tigd aan de Prinses Marijkeweg 22 in
Meerkerk, telefoon 01837 - 2411. Notaris
Tromp heeft aile akten,' archieven en
lopende zaken overgenomen. Hij is in elk
geval iedere maandag en donderdag van
9.00 tot 13.30 uur en di",sdagavond van
19.30 tot 22.00 uur op het kantoor aanwezig
(behalve tussen 17 juli en 10 augustus a.s.).
In overleg zijn afspraken op andere dagen
en tijden natuurlijk mogelijk.

MR. J.H.A. TROMP
NOTARIS-WAARNEMER

.'



Meerkerkse watertoren leverde
gevaar op

GROOT-AMMERS - Elly Vink uit Groot
Ammers en Siem Bor uit Meerkerk hadden het
vervoer naar het Stadhuis iets anders \loor
gesteld.

Onze vertegenwoordiger
komt graag eens bij u langs.

DAM 6 - AMEIDE
TELEFOON 01836 - 1229 - 1779

Drinkwaterleiding De Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden, weI'd gelegd op 15 october
1935 door den voorzitter van het bestuur G.
Slob, burgemeester van Meerkerk."
Naastde toren bouwde men tevens een riante
"Direkteurswoning" met kantoren voor het
personeel.
Na voltooiYing van de watertoren en aan
sluiting op het buizenstelsel, kreeg de Meer
kerkse bevolking het lang verwachte leiding
water en hoefde de meid niet langeI' naar het
kanaal te lopen om zoals een oud kinderliedje
vertelt "twee emmertjes water te halen".

Op weg naar het
Stadhuis

CREZEEAMEIDE

KANTOORINRICHTERS
VAN HUIS UIT !

De vrienden van de bruidegom, Peter den
Hartog, Piet van Ieperen en Eef Smaal hadden
echter iets andel'S bedacht.
In plaats van het koetsje van Wim v.d. Berg,
reed de grote vrachtwagen van Dekker H01{'"';'\
uit Vianen voor, waar Siem al 2 jaar aI'.:::·~'
chauffeur werkzaam is.
De versierde vrachtwagen met 2 stoelen in de
laadruimte weI'd het vervoermiddel naar het
Stadhuis.
Elly is voor velen uit Ameide geen onbekende,
want zij heeft ruim 3 jaar bij Keurslagerij
Muilwijk uit Ameide als winkeljuffrouw
gewerkt. I

Gelukkig verschaft het leggen van buizen voor
de waterleiding werk aan dertien werklozen
uit Meerkerk, die in dienst konden treden bij
expediteur L. de Bruijn uit Hoornaar. In de
maand juli waren de werkzaamheden aan de
watertoren volop aan de gang en was de voet
reeds gestort. Op 5 september meldde de krant,
dat de arbeider V. werkzaam aan de water
leiding het ongeluk had een pot soldeersel over
zijn handen te laten lopen, hetgeen brand
wonden veroorzaakte. De inmiddels ontboden
geneesheer, dr. Spajkerboer, verleende eerste
hulp, volgens het korte verslag. Gedwongen
door het slechte weer kon er in de laatste week
van september nauweli.jks aan de inmiddels
rijzende toren gewerkt worden. De arbeider
B. had op het buizenterrein het ongeluk met
zijn handen tussen twee buizen bekneld te
raken. Dr. Spijkerboer achtte operatie in het
ziekenhuis noodzakelijk. Met vallen en opstaan
bereikte de watertoren toch haar hoogste punt
op de eerste week van december.

De emotioneel betrokken verslaggever om
schreef de toren als een monumentaal gebouw
en een sieraad voor de omgeving; iets wat hem
tegenwoordig door sommige bewoners niet in
dank. afgenomen zal worden! Terwijl het
aantal werklozen ondanks de bouwaktiviteiten
hand over hand toenamen, legde de pas van
ziekte herstelde burgemeester Slob als voor
zittel' van het waterleidingbestuur, de eerste
steen op 15 oktober 1935 onder grote belang
stelling. In verband met de eerste steen
legging werden oorkonden aangebracht in de
gebouwen van de drinkwaterleiding:
"De eerste steen van den Watertoren del'

MEERKERK - Herstelwerkzaamheden aan de Meerkerkse watertoren moeten ertoe leiden, dat
het torenhoge objekt geen gevaar meer oplevert voor de plaatselijke bevolking. Door de
toenemende zuurgraad van het regenwater wordt de betonlaag aangetast en gaat langzaam
afbrokkelen. Af en toe vielen er stukjes naar beneden die een gevaar betekenden voor toevallige
passeerders. Om ongelukken te voorkomen, besloot Drinkwaterleidingbedrijf De Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden de watertoren te zandstralen en daarna te bedekken met een
beschermende verflaag. Momenteel vorderen de werkzaamheden gestaag. Het zal van het mooie
weer afhangen hoelang men nog bezig is met de verfaktiviteiten, maar het geheel zalbinnen
afzienbare tijd afgerond zijn. Het drinkwaterbedrijf garandeert hiermee, dat de herstelwerk
zaamheden volledige bescherming bieden en dat de Meerkerkse bevolking na voleinding van het
herstel weer In aile gemoedsrust langs de toren kan lopen of fietsen.

Bij de bouw in het jaar 1935 kon geen rekening 1 76.995,-: Huigens Aann. gew. Beton te De
gehouden worden met de hedendaagse lucht- Krim bij Coevorden 165.420,-: Visser en Smit te
verontreiniging, vanwege het eenvoudige feit, Papendrecht .f 91.300,-. Het werk werd aan de
dat er toen nauwelijks enige sprake was van laagste inschrijver gegund"..
milieuvervuiling. Wie het werk gegund kreeg, mag u zelf
Voordat het echter zover was, dat de water- uitzoeken. Wei spreekt deze lange lijst van
toren gebouwd kon worden, voerde burge- inschrijvers boekdelen over het jaar 1935. We
meester G. Slob van Meerkerk een lange strijd. zitten midden in de beruchte kril3istijd. Talloze
Hij was een groot voorstander van een goede bouwbedrijven waren failliet of gingen tot het
drinkwatervoorziening in zijn gemeente, maar uiterste bij het aannemen van werk. Zo ook in
stuitte op nogal wat verzet bij de raad. Meerkerk. Vit aile delen van Nederland komen
Lange tijd voorzag de Meerkerkse bevolking bedrijven naar het kleine dorpje aan de
zich van water uit sloten of het Zederik- Zederik om werk te zoeken. Zoals u wellicht
kanaal. Werkmeiden gingen met emmel'S naar gezien zult hebben, krijgt de laagste inschrij
het stoepje naast het Zederikbruggetje op het vel', de .aann. firma van del' Wal en Wouden
Dorpsplein en schepten water. berg te Utrecht/Vlaardingen voor het luttele
Dit oppervlaktewater werd gebruikt voor het bedrag van 163.740,- de bouworder.
wassen van kleding, maar diende ook om de Naast in moeilijkheden verkerende onderne
aardappelen en groente erin te koken. In het mingen, nam ook het aantal werkloze ar
jaar 1885 werd op rekening van de gemeente beiders schrikbarende vormen aan in Neder
een Northonbuis ophet Dorpsplein geslagen. land. Ook de Alblasserwaard en zelfs het
De geschiedschrijver vermeldt hierover op schijnbaar onaantastbare dorpje Meerkerk
enthousiaste wijze: "Op eene diepte van 74voet werd door deze in het verre Amerika ontstane
kreeg men helder water. Proefflessen daarvan krisis meegesleept. Op 15 januari van het jaar
zijn naar Utrecht gezonden om scheikundig te 1935 stonden bij de plaatselijke agent del'
worden onderzocht". Arbeidsbemiddeling het ongekend hoge aantal
Op 19 augustus van datzelfde jaar werd helaas van 60 werklozen ingeschreven. Op 9 april
bekend, dat "het water del' Northonpomp, die verschafte het Nationaal Krisiskomite aan de
men.op eene diepte van 40 meter heeft plaatselijk organisatie tien ton eierkolen voor
geslagen, ongeschikt is voor drinkwater, waar- ondersteuning. Op 3 april had de gemeenteraad
om het werk dan ook is gestaakt en men zich reeds besloten een bijdrage te verstrekken van
tevreden moet stellen met het water uit het het geringe bedrag van 12,10 per werkloze. De
Zederikkanaal hetwelk door de werkzaam- kappel's mochten hun zaak langeI' openhouden
heden aan de Keulsche Vaart zeer slecht is". evenals de overigewinkeliers, in de hoop een
Gezien de grote kans op besmettelijke ziekten, iets hogere omzet te bereiken. De op 11 juni
moge het een wonder heten, dat de bevolking gehouden gemeenteraadsverkiezingen brach
niet door ernstige epidemieen getroffen weI'd ten weinig hoop voor de werklozen in
door het gebruik van dit smerige water. Meerkerk, ondanks de verwoedde pogingen

De e op·· . h t d't t·· d d . h van het S.D.A.P.-raadslid Willem Hoeijenbos
z ZIC .. onveran WOOl' e Sl ua Ie ee ZIC tot hogere financiele steun.

nog lange tlJd voor, en mede door toed.oen v~n Op 17 juni stelde het Nederlands Krisis
burgemeester G. Slob, konden bouwheden In komite een bedrag van 1 10 - per werk-
1935 een watertoren opbouwen ten behoeve hi' M k k
van een waterleiding t' d M k k zoekende ':001' ekstra u~. Voor e~r er
N d

ne m en rop .. eel' er. kwamen hler 38 personen m aanmerkmg. In
. o~ voor e gemeentera;;tdsve~kIezH~~e!l op 11 ttl I'd d 1 380 - be h'kb ar ge teld
Jum vonden op 28 mel de mschnJvmg en 0 aa we us , ~c. 1 a.. s
aanbesteding plaats van de gigantische toren. vanwelk bedrag het Nat. Kns.l.skomlte 79% en
Een streekkrant afkomstig uit het gemeente- de gemeente Meerkerk 21% blJdroegen.
archief van de stad Gorinchem meldde het
navolgende nieuws dat in de gehele regio veel
aandacht trok:
"Gistermorgen had de aanbesteding plaats van
de watertoren voor het Waterleidingbedrijf De
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

De Meerkerkse amateur-kunstschilder Piet
Kloek legde het torenhoge objekt op het doek
vast voor het nageslacht.

(pal'tikuli<.'1' bl'zit van de hel'r W. Lakpl'v(,ld te M(,t'rkt'l'k).

Ingeschreven werd alsvolgt: N.V. Amers
foortse Beton Mij. te Amersfoort voor 1 76.600,-:
H. Pellikaan te Gorinchem voor .f 89.500,-:
Aann. firma van del' Wal en Woudenberg te
Utrecht/Vlaardingen 1 63.740,-: N.V. Ned.
Beton Maatsch. Bato Den Haag 1 74.870,-: Fa. J.
Haitsma te Harlingen 1 73.867,-: N.V. Zwolsche
Betonijzerbouw te Willemsvaart 173.600,-: N.V.
Beton- en Bouwbedrijf Turbantia te Enschede



Drukbezochte
jaarmarkt

MEERKERK - De zesde jaarmarkt van
Meerkerk is mede door het ideale weer, zeer
suksesvol geweest. De bezoekers van zowel
binnen als buiten Meerkerk, genoten vanaf 10
uur 's ochtends tot vijf uur in de namiddag.
De ruim 100 kramen en staanplaatsen boden
zoals beloofd een grote verscheidenheid aan de
meest uiteenlopende koopwaar.

Door toevoeging van het nieuwe Raadhuis
plein tegenover het gemeentehuis, kregen de
marktbezoekers ruimegelegenheid de auto- en
caravanshow te bewonderen die opgezet was
door plaatselijke bedrijven. Degenen die wat

mindel' interesse hadden in auto's of caravans,
konden toch de aldaar aanwezige kraampjes
bewonderen en tegelijkertijd een cocktail
drankje proeven bij Teus Jacobs.
Het cocktaildrankje kon afgewisseld worden
met echte Jan Hagel, die bij Maaike en Adriaan
Borgstijn op "ouderwets"· gezellige wijze te
koop aangeboden werd.
Ook dit jaar was het Meerkerks verenigings
leven weer sterk vertegenwoordigd op de
inmiddels alweer traditioneel geworden jaar
markt. Op alle mogelijke manieren trokken zij
aandacht bij het publiek en probeerden op deze
manier de verenigingskas te spekken.

De tent nabijhet Anker, opgezet door Wim
Bovekerk, verschafte de vermoeide bezoekers
geheel de dag voortdurend gelegenheid om
eventjes bij te komen van de inspanningen.

Onderwijl concerteerde het fraaie orkest De
Rinkelbom in of buiten, de tent tot groot
vermaak van de toehoorders.

De jongejeugd had hier nauwelijks oren toe
want de mini-tractor met aanhangwagen trok
zoveel aandacht bij dit volkje, dat ze de echte
markt bijna vergaten. Het op eigen krachten
aangedreven tractortje van Boer B.V. uit de
Bordenweg vormde een leuk gezicht en was
een onverwachte attraktie voor de gretig
meerijdende jeugd.
A.I met al toonde het marktkomite die dag zich
UIterst tevreden over de gang van zaken. Zij zal
nu reeds alle pogingen in het werk stellen om
de inmiddels bekend geworden Meerkerkse
jaarmarkt van begin juli volgend jaar opnieuw
gestalte te geven.

Reservebal 1,95.

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

Family
ping-pong

Family tennis
het vakantiespel

bij uitstek

tafeltennis voor
binnen en buiten

De tem-eden maTktmeestel. Tells Hakkesteegt.

Natuursteenhandel
Skledar & Brandwijk B.V.
FABRIEK - KANTOOR - SHOWROOM

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

DEGROOTSTE SPECIAALZAAK OP GEBIED VAN.

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALTIJD OP VOORRAAD.

Door rechtstreekse invoer de scherpste
prijzen.

* Onbeperkte garantie en service.
* Geheel Nederland is ons leverings

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

wat ze doen.
* Vrijblijvend prijsopgave zander ver

plichting.



35,·

55,·

1 pers. van 54,50 voor

2 pers. van 79,50 voor

DAMAI LAKENSETS

Nu reeds een zeer .
GOEDE MATRAS afgedekt met schapewol

vanaf155,·

DEKBEDOVERTREKKEN (I DEENS)

van 83,- voor47,95

Ook op het gebied van
MATRASSEN EN ANDER BEDDEGOED

EXTRA AANBIEDINGEN

Zeer mooi, bruin
100% WOLLEN TAPIJT

van 385'lIIbij ons voor 335,·

Zwaar 426
EIKEN EETKAMERSTOELEN' ,.
MET MOHAIR BEKLEED 100

KORTING ,.-
U BETAALD 326,·

Schitterende kollektie gordijnstoffen
NU EXTRA GOEDKOOP MET IIOR1"MO \

o 50% "

Pracht
SLAAPKAMERTAPIJT Kamerbreed

van 198,· voor 168,·

Een zeer apart 1-persoons ,
BLANK LEDIKANT MET VEEL 650
BOEKENPLANKEN EN AANGE-> •.•...... .• .,.
BOUWD BUREAU. (bedstede-type) . 200

KORTING ,.

U BETAALD450,·
GROTE KOLLEKTIEIAPI~TENKamerbreed
nog steeds (ondankssterkstijgende prijzen)

59,95·99,95 etc.

OOtlOEROAG \6 JUl':

Ouderwetse 695
ROOKSTOEL MET ,.
INTERIEURKUSSENS KORTING 200,·

U BETAAI,.D 495,·

- ,

DIVERSE BANKSTELLEN EN FAUTEUILS
TEGEN BODEMPRIJZEN.
liE ONlE SHOWROOM!

Oud Hollandse 3795
MASSIEF EIKEN TOOGKAST ,.

KORTING 795,·

U BETAALD 3Oiiii:=

Pracht
EIKEN SLAAPKAMER 140 x 200 em. 2211,.
met opbouw en nachtkasten 411 •

. KORTING ,

U BETAALD 1800,·

2- en 3 zits HOEKBANKSTEL, 3685,.
rondom leer.

tr8prijS KORT/NG 700,-
at:. U BETAALD 2985,·

BALIBRUIN MODERN 3345WANDMEUBEL •
met T.V.-ruimte - bar - glasvitrine, etc. 500'

KORTING ,.

U BETAALD2845,·

~~~E~a=~~~~Ee~~~a~vitrine 2625,·
KORTING 400,·

U BETAALD 2225,·

IN ONlE AFDELING TEXTIEL EN KONFEKTIE NET lULKE INGRIJPENDE PRIJlEN.
Kijk binnen ook eens rondo "lieonze etalages.

TEXTIEL- EN

sfi!ezefkerk
ALS HET ZOMOOI MOGELIJK MAG!

FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TELEFOON 01836 - 1212.



Oranjefeest Hoogblokland
HOOGBLOKLAND - In Hoogblokland staat het grote oranjefeest voor de deur. De
voorbereidingen zijn in volle gang om de Hoogbloklanders en velen van buiten het dorp de laatste
week van augustus een klinkend feest te bereiden. Hoogblokland zal feestelijk worden verlicht en
versierd.
De gemeente van Schakel past in het kwintet gemeenten dat om de vijf jaar een groot feest
organiseert. Dit jaar is het de beurt aan Hoogblokland.

Vorig jaar zette Hoornaar de bloemtjes buiten. Op maandag 24 augustus, aanvang acht uur, is
Volgend jaar viert Noordeloos feest. In 1983 het kampioenschap touwtrekken van de AI
voIgt Ameide en in 1983 tekent Meerkerk weer blasserwaard op een terrein achter de Pink
voor een groot feest. sterbloemstraat. Hoogblokland verdedigt de
Op zaterdag 22 augustu.s gooit Hoogblokl~ndde beker, die zij al tweemaal won. Na afloop
feestremmen l?s. Ovengens zal dat dorp I~ 1~82 prijsuitreiking in De Hoeksteen.
ook een feestJe bouwen ron~ het 60-Jange Op dinsdag 25 augustus is er's avonds om zeven
bestaan van fanfare Symphoma. uur een wedstrijd voetbal waarbij de deel
am acht uur 's morgens oP. 22 augustus wordt nemers gekostumeerd zijn. Terrein Pinkster
er vanaf de toren reveIlle geblazen. De bloemstraat. Burgemeester Schakel verricht·
Hoogbloklanders behoeven dus bepaald niet de aftrap. Scheidsrechter is politieagent H.J.
vroeg uit de veren. Brandse. Symphonia verl2ent met de drum
am tien uur vertrekt er uit het dorpscentrum band medewerking. 's Avonds om acht uur is er
een ,gro.te optocht die ee~~t v!a Minkeloos. een feestavond voor de bejaarden in De
Provmc13le Weg en BazeldIJk nJdt. Hoeksteen. Met medewerking van De Wilpi's
Vervolgens is er in het dorpscentrum ongeveer uit Hank, het jeugdorkest van SYf!ll?honia en
een uur pauze. De stoet gaat daarna via de het dameskoor van dezelfde ver~mg.mg.
Hoogbloklandseweg en Groeneweg een bezoek Op woensda~ 26 augustus treedt s mIdd~l$s om
brengen aan Hoornaar. c twee uur de Jeugdshow "BIlly de Rakker m De

Hoeksteen op voor J ong-Hoogblokland.
De optocht wordt opgeluisterd door S~'m- am half negen 's avonds is er een gezellig
phonia en door Voorwaarts uit Rumpt. buitengebeuren bij De Hoeksteen met mede
Mevrouw J. Bakker uit Ameide. mevrouw T. werking van de Hohbloklandische Aplenjager.
den Breejen uit Meerkerk en mI'. D.C. Goes uit Op donderdag 27 augustus is er 's avonds om
Molenaarsgraaf vormen de jury. De prijs- acht uur een groot oranjebal in De Hoeksteen.
uitreiking is's avonds om acht uur in De Tijdens deze bijeenkomst worden de prijzen
Hoeksteen. De boerenkapel van Symphonia bekendgemaakt en uitgereikt van de tuin-,
zorgt voor de muziek. gevel- en straatverlichting. De dansmuziek

wordt deze avond verzorgd door The New
Four, bekend van radio en TV.
Vrijdag 27 augustus begint om half tien met
spelen voor kinderen van vier tim twaalf jaar.
am elf uur komt de jeugd tim vijftien jaar aan
de beurt. am half twee 's middags zijn er
volksspelen, georganiseerd door de samen
werkende buurtverenigingen.
Er wordt steeds in groepen van zes mensen
gewerkt. De onderdelen zijn: zeepbaan be
klimmen, auto duwen en over autobanden
lopen in het zwembad. 's Avonds om zeven uur
is er een show met modelboten in het zwembad
door modelbotenklub Replica uit Werkendam.
am acht uur treedt Veronica's Drive In Show
aan in de Hoeksteen.

De laatste feestdag is de marktdag, van tien uur
's morgens tot vijf uur 's middags.
am acht uur's avonds is er een slotconcert door
het showkorps Gorcum en Symphonia op het
schoolplein van De Wegwijzer. am tien uur zal
burgemeester Schakel het feest officieel af
sluiten. De Hoogbloklanders zullen dan onge
twijfeld naar rust verlangen na een week volop
inspanningen.
De jury voor de feestverliehting etc. bestaat uit
mevrouw Slob-Minkema uit Groot-Ammers,
D. Baron uit Hoornaar en C.H. Bovekerk uit
Noordeloos.

Er kan dinsdag 25 en woensdag 26 augustus van
zeven uur's avonds tot half tien en op vrijdag 28
augustus van acht tot half tien deel worden
genomen aan het beklimmen van de toren van
de Ned. Herv. Kerk.

Tijdens de feestwP0k st:l:lt 0r (lJ) lip! pI('in hij De
Hoekslppn ('PrJ Il1ltll-lun<lp<ll'k.

Het was vrijdag 3jllli ook feest voor de kleuters van de Chr.
Kleuterschool De Parel uit Meerkerk, want juf Riet van
Brummelen trad die dag in het huwelijk met Andre van Oort.
Ruim 80 kleuters, als boerinnetjes en boertjes verkleed,
vormden bij de Ned. Herv. Kerk te Ameide een erehaagtoen het
bruidspaar de kerk verliet.

'"'

Kentie
Eenink
Trouwborst
Kentie

Kruithof
Eenink
Trouwborst

Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar,
Meerkerk, Nieuwpoort, Noordeloos.

De weekend dienst begint vrijdagavond 6 uur
en eindigt zondagavond 12 uur.
Aanvraag voor visites gaarnc voor 10.00 uur
's morgens en spreekuurbezoek na telefonische
afspraak.

Juli 1981
17-19: Trouwborst
24-26: Boot
31- 2: Bastiaans en van Es
Augustus 1981:

7- 9: Albada en de Vries
14-16: Boot
21-23: Bastiaans en van Es
28-30: Alabada en de Vries

Weekend dienst
huisartsen

Vanaf 1 augustus kunnen sponsorkaarten voor
de loop gehaald worden bij: Rabobank, Raad
huisplein, Meerkerk. Snuffeltiek, Dorpsplein 3,
Meerkerk. Mevr. J.J. Hakkesteegt, Tolstraat
18, Meerkerk. Mevr. J. Bakker, De Geer 1,
Ameide. Mevr. A. Baars, Breezijde 12, Nieuw
land. Mevr. S. Bogaard, Raadhuisstraat 43,
Leerbroek.

Vind je het leuk om met deze loop mee te doen,
hou dan in ieder geval de 15e augustus vrij en
HELP EEN HANDJE MET JE VOETEN.

dan inleveren bij het Regionale Unicef Komi
tee of bij de Rabobank, Meerkerk.

Natuurlijk mag iemand ook meer sponsoren
dan een kwartje en natuurlijk mag je net
zoveel sponsors zoeken als je zelf wilt; zoveel te
meer sponsors, zoveel te meer geld haal je op
voor het goede doe!.

kilometers gelopen, waarbij iedereen zoveel
mag lopen als hij of zij wi!.

Vooraf zoeken de deelnemers aan de loop via
een kaart, die zij bij het Regionaal Unicef
Komitee kunnen ophalen, een aantal sponsors
voor de kilometers die worden gelopen.

Tijdens de loop krijg je voor iedere kilometer
die je loopt een stempel en naderhand ga je met
die stempels naar je sponsor(s) toe, die dan het
door hen toegezegde bedrag aan jou moeten
betalen; dus heb je bijv. 3 kilometer gelopen en
heeft iemand je gesponsored voor f 0,25 per
kilometer, dan krijg je aan het eind van de reis
voor die 3 kilometer .f 0,75. Dit bedrag moet je

Help een handje met je
voeten

MEERKERK - In dit teken staat een loop voor
Unicef, die op 15 augustus 1981 in Meerkerk
door het Regionaal Unicef Komitee Meerkerk
wordt georganiseerd.
Een dergelijke loop wordt in vele plaatsen in
Nederland al vele jaren georganiseerd en dit
jaar dus voor de eerste keer in Meerkerk.

Wat houdt zo'n loop nu in?
WeI, iedereen, kinderen en volwassenen
kunnen meedoen. Er worden een aantal



HAARS· SERVICE
Zodeslagen 1 - Ameide- tel. 01836-1375

~a55tef ttken
Massief eiken kasten, zonder gegoten kunststof, doch zuiver
Slavonisch eiken en palisander.
Het beeldhouwwerk is in massief eiken met de hand
gesneden.

un... , ..... 4. n ...'''''' au' .,":wuw n .....

(v.h. J. HamerUng)

Dorpsstraat 77 - 81, 4128 BW Lexmond, tel. 03474·1223, b.g.g. 1566.

Interieuruerzorging

'.J...

Auto-accessoires
· Doorsmeren
. Olieverversen

· Antivries
· Koelvloeistof

Uitlijnen
en
Balanceren
met de modernste

Digitale
Apparatuur

Accu's
Schokbrekers
Vitlaten
Banden
(zowel nieuw als gebruikte)

HET ADRES VOOR:

SUPER BENZINE
3 cent per "ter korting

Geopend van's morgens 07.00 uur tot 18.00 uur
zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur

Wij zijn U gaarne van dienst

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

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

...., 'wi........... " bIIII4f':u......... ... A. n' ..,........... u4"u ,,,, cO' ft.



De Franse keuken in restaurant
De Kruyt-Hoeve te Tienhoven ,

~~
II .
Lt.

, ~. "~. '><.~~ .

TIENHOVEN - AI enige tijd is er in de Franse keuken een sterke verschuiving naa~~e;" ;nder'
soort koken. De klassieke kookkunst, die zich aIti.id manifesteerde door middel van zware sauzen
en garnituren maakte plaats voor de lichte keuken. vaak betiteld als nouvelle cuisine.

De kenmerken van deze keuken zijn o.a. het De schilderijtjes die men daar.op bord voorge-
gebruik maken van optimaal verse produk ten toverd krijgt zijn zo zalig en verrassend van
waarbij men iets liever niet gebruikt dan smaak dat het zelden bij een eerste kennis-
genoegen nemen met een mindere kwaliteit. making blijft.
lichte sauzen en gerechten zo kreeren dat aile Nu was het tot nu tce altijd aileen maar
ingredienten hun eigen smaak blijven be- mogelijk om deze geneugtens te nuttigen in
houden. een aantal a la carte restaurants met een
Deze keuken is zo geperfektioneerd door een bescheiden aantal gasten, maar daar komt nu
aantal heren koks dat we ook in Nederland in verandering in.
staatzijnomonsinzo'nvijftigtalrestaurantste In restaurant De Kruyt-Hoeve, een fraai
laten verwennen. gerestaureerde hofstede aan de Lekdijk te

Tienhoven .heeft zich een wisseling van de
wacht voorgedaan. Een nieuw team van
uitstekende vakmensen gaat het restaurant
exploiteren, en hoe! Het blijft een restaurant
aileen voor gezelschappen maar er wordt voor
de volle 100% gewerkt voor eentot in de puntjes
verzorgd diner. Om dit te bereiken is er een
totaal nieuwe keuken aangeschaft en als u de
uiterst verzorgde tafel gedekt ziet met een
zacht goudkleurige damast tafellaken en een
schitterend geschulpd servies begeleidt door
hoge halfkristallen glazpn herkent u in een
oogopslag de liefde voor hpt yak die daarachter
verscholen ligt.
Ook de kunst krijgt ccn plaats in De Kruyt
Hoeve door middcl van I'cgclmatig wisselende
exposities. De eerstc kunstcnaar die hiermede
de spits afbijt is dhl'. Willcm A. Muysert uit
Schoonhoven.
Vanaf de eerste wppk in augustus kunnen de
gas ten van zo'n klpim' twintig pentekeningen
genieten die voor hct merpndeel bestaan uit
poldergezichten gpmaakt in de Alblasser
waard. Regelmatig kunt u dhr. Muysert, die
inmiddels gepensioncprd is, ergens in de polder
aantreffenwaar hij zijn liefde voor het
landschap op papier zet.
Zijn pentekeningen zullen uitsluitend tot hun
recht komen in De Kruyt-Hoeve.

Premie A-woningen
Ameide wachten Op

toestemming
Gedeputeerde Staten

AMEIDE - Ondanks de ingekrompen woning
bouw zoeken veel mensen nog steeds een huis.
De gemeente Ameide bezit weliswaar een
aktief bouwprogramma, maar kampt nog
steeds met een lijst van woningzoekenden.
~n de loop. del' jaren werden er in het

',. 'bestemmingsplan "Aaksterveld" betrekkelijk
veel woningen bijgebouwd, maar niettegen
staande bleef de woningzoekendenlijst be
staan. De eerste bouwfase is inmiddels tot volle
tevredenheid afgerond. De tweede fase is ook
klaar, maar verkeert nog in de zogeheten

..procedurefase van goedkeuring" door Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland.

Dit orgaan kontroleert het gemeen!elijk be
stuur op haar beleid en financieel programma.
Hierbij wordt uiteraard ook de woningbouw
betrokken. Voordat het echter zover was. dat
de afgeronde plannen naar G.S. gestuurd
werden, hadden burgemeester en wethouders
van Ameide (B&W) besloten aile plaatselijke
aannemers te laten inschrijven voor de bouw
van 12 woningwet- en 12 premiewoningen. Om
de nodige kwaliteit te garanderen, werd vooraf
een woningontwerp gemaakt met daaraan
bijgevoegde bouweisen. Van de vier plaatse
lijke inschrijvers was aann.bedr. Streefkerk
B.V. de laagste. Via een voorlopig koop
kontrakt neemt Streefkerk B.V. de bouwgrond
over van de gemeente Ameide. Hierdoor loopt
Ameide geen risiko tot renteverlies. De koper
van een premie A-woning betaalt middels de

aannemer de koopsom van de grond aan de
gemeente. Tijdens de op 23 juni gehouden
raadsvergadering wc'rd besloten Streefkerk
B.V. deze grond tc vprkopen voor het bed rag
van ( 200.700.- pxclusil'f B.T.W. Dat de 12
premie-woningen in de gunstige A-klasse
gevallen zijn. komt voor! uit het gevoerde
beleid van he! kollege. Streefkerk B.V. heeft
inmidd('ls berekend dat een hoekwoning in
totaal neerkomt op f 137.500,- terwijI een
tussenwoning f 132.500.- moet gaan kosten.
Nadere gegevens en eventuele eisen van
Rijkswege worden tel' zijner tijd verstrekt door
Streefkerk B.V. in samenwerking met de
gemeente Ameide. Tijdens een voorlichtings
bijeenkomst wordt elke woningzoekende dui
deIijk verteld wat. de wettelijke eisen zijn
waaraan voIdaan dient te worden, wil men
voor een woning in Ameide in aanmerking
kunnen komen. •

GROTE BEURT - KLEINE BEURT
GOED GEBEURD

AUTOBEDRIJF VAN lESSEN
De Zodeslagen 7
Ameide,
tel. 01836-2280.

Kraan- en Werktuigen
verhuur.
Aannemer van. Grond-, Hei..
en Onderhoudswerk

J.A. Boer b.v.
Tel. 01837 - 1263

Afwezig van 17-7-1981 tim
2-8-1981.

G.P. Buijze
TAN DARTS

Pro Marijkeweg 45b, Ameide

Voor spoedgevallen kunt u
terecht bij tandarts S. Kli
ment, Groot-Ammers.
Tel. 01842 - 2424.

Meerkerk

Elk woensdagmorgen zitting in
Meerkerk in 't Groene Kruis
gebouw.

VAKANTIE VAN 22 AUGUSTUS
TIM 12 SEPTEMBER A.S.

Aanmeten van

STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE KOUSEN

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Ameide
Telefoon 01836 - 1595
Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING1974

1977
1978
1977
1975
1977
1976
1963

TE KOOP AANGEBODEN:
Renault 5, oranje
VW-Golf, groen
Opel Kadett, groen (LPG)
Opel Kadett, blauw (LPG)
Opel Kadett, blauw
Opel Ascona, groen
Opel Ascona, rood
Volvo P 121, wit



5,-

45,90
67,90

3 voor

Meisjes nachthemden
korte mouw 7

Nu ,95

Diverse T.-Shirt~ 10 _
zoek Ult ,

Badstof damesslips1 0_
4 voor ,

Meisjes slips 1 75
bloemetje ,

3 voor 5"":::»;

Extra grote maat 25 '>
90 x 165 ,-

2 pers. 86,50 NU

Dekbedovertrek
FAVORITA

1 pers. 58,- NU

Pracht baddoek
bloem

Gastendoekjes UNI

van 6,50 NU 4,50

Gebloemd nu 2, 75

2 voor 5,
Badlaken donker 9,95

Badlaken anker 21,-

Washandjes

19,50 Heren zakdoeken 5
4 voor ,-

diverse kleuren

Donkere keukendoek

5,70

2 voor 11,

Theedoeken 3,85
2 voor 7,50

Diverse kleuren
Jorzolino baddoekken

8 50
Nu ,

3 voor .24,-

Hoeslakens, badstof
stretch

1 persoons 22 ,95

2 persoons 29,50

Velour badlaken
voor de douchecel

24,90 NU
BIJPASSEND

WASHANDJE KADO

Witte slopen

Bonte slopen
NU per 2 stuks

Lakenset 2 persoons
200 x 260, extra grate maat

45,90
180 x 250 38,-

Prachtlakenset
1 persoons, bedrukt

Bloemtiek ,,'t Kooitje"
te Ameide in een andere

behuizing
AMEIDE - Al enige weken zijn Corrie en Maarten Kooy bezig om in
hun tuin een 9000 liter houten wijnvat om te toveren ais
verkoop/etalage-ruimte en slechts voorlopig ais verkooppunt dienst
gaat doen.

Wij moeten weI beamen dat het een leuk nostalgisch geheel is
geworden.
Corrie Kooy vertelt enthousiast over haar werk. Tegenwoordig

maakt zij ook bruidsboeketten en korsages van droogbloemen en
gemengde boeketten (zowel droog als vers).

De openingstijden zijn nu donderdag en vrijdag. Uiteraard kan men
ook telefonisch bestellen.
De goed van de tongriem gesneden Limburgse vertelt ons nog
terloops: "Ik ben niet het type om vast te zitten. Mijn opzet is altijd iets
aparts te maken in droogbloemen".



29,35

13,75

16,95
2 voor 30,-

Kapok kussen

Veren kussens

"Ranger" Jacks van 99 50
Heren nu voor 55,- '
Jongensmaten van 75,- voor 39,95
Heren- en jongensbroeken
van 69,50 voor 39,95

Donsdekbedden, 65% dons
140 x 20021 D,-

. 200 x 200 310,-
Beige kleur puntstepp.

Plaids, 130 x 170

Sportsokken, wit, blauw, rood
2,95

Polyether matrassen
80 x 190, diehtheid 30 S.g.

115,- - 126,-
80 x 190, diehtheid 40 164,-
90 x 200, diehtheid 35 194,-
90 x 200, diehtheid 40 207,-
140 x 200, diehtheid 40 310,-
Oak in 120 x 190 341,-
Oak in 130 x 190 enz.

Nylon tapijt, kan overal gelegd
worden, beige/bruin 95,- p.m.

Slaapkamertapijt, beige/bruin
in 2 kleuren.
Nag een keer voor 59,90 p.m.

9,50

27,50

39,50

.......

··e,ker
--eubelen
anufakturen

Heren anklets, effen
4 paar 10,

..~MJ.~~

Ribbroeken, diverse kleuren en
maten 39,-

Restanten spijkerbroeken
. 29,-

Ruitoverhemden, I. mouw
14,95

Kinder ribbroeken
Aile maten, div. kleuren

Restanten heren
overhemden

Heren kostuums
naties.
Diverse. Zoek uit. Rood gemerkt.
HA L V E P R IJ S !
Aile kostuums blauw gemerkt
100,- K 0 R TIN G !
Aile andere kostuums
60,- K 0 R TIN G !

TERLENKA BROEKEN
Div. kleuren en maten

IAPldl AFDELlH&

100% wollen berbertapijt.
400 breed.

329,- NU 259,- per meter

Pracht tapijt.
50% wol, NU 189,- per meter
50% aeryl

Nylon tapijt, America look
Bruin, 400 breed
van 229,- voor ',69,- per meter

Shag tapijt, beige/blauw
van 189,- voor 129,- per meter

Berber acryl tapijt, voor de
slaapkamer.
99,~ voor 79,- per meter.

2950,-

NU 2495,-

Houten kinderstoel, oranje
174,- NU 100,-

NU 225,-

Inklapbare .kinderstoel.
NU 75,-

Eetkamerstoelen.
Eiken gekleurd 99,-

Massief grenen eetkamer-
stoel 115,-

Eiken T.V.-kast.
Inklapdeuren 470,-

Wiegen SPOTKOOPJES.
Box, groen 80 x 100.

149,- NU 100,-

Babysit denim NU 25,-

Extra zware eiken toogkast.
150 breed 2155,-

Eiken toogkast, 2 deurs, 100
breed. NU 1440,-

Eiken bankstel.
Mohairlook bekleding.
Leverkleur.

4890,- NU 3998,-

3390,- NU 2500,~

Eiken
aanbouwwandmeubel.
250 breed. Veel extra's. Massief
voorfront.

Kleine eiken salontafels.
85 0 rand en 50 x 120.

Massief eiken salontafel.
Bijpassend nu 675,-

Pracht klassiek bankstel.
100% mohair bekleding. Losse
zitkussens. NU 2875,-

Eiken bankstel.
3 zits + 2 zits.
Groen dralon rib.

Eiken bankstel.
Met rundleder.

HET LUISIE HIEUWSI

Eiken slaapkamer, veel massief
Ledikant 140 x 200 met bovenbouw
2 naehtkastjes + opbouw alles met
verliehting. '

Ais introduktieprijs 1570,
ook in Litsjumeaux.

Blank eiken slaapkamer.
Ledikant 140 x: 200. 1 naehtkastje
IT'd lade + slot, 1 toiletmeubel met
k , 1 extra mooie spiegel.

Nu 1795,-

Blank essen slaapkamer.
1598,

L~dikant140 x 200, 1 naehtkastje, 1
tOiletmeubel + spiegel.

Eiken secretarie 752,
Eiken mimiset massief 199,
Massief eiken kaaskast,

120 breed 1745,-

Eiken eethoek, 4 stoelen (skai
leer) 1 tafel 80 x 120.

Kompleet 940,-

Eiken slaapkamer, ledikant
140 x 200. Toog met 2 naeht
kastjes met verliehting 1185,-

Eetkamerstoel, zadelzit.
Extra zwaar. Delaatste 4. .

189,- per 'stuk.
.~... -.f'

Eiken boeren knopstoe't'
Biezenzit 173,-

Eil,en eetkamertafel.
80 x 120, uitsehuif 405,-

Aanbouw wandmeubel.
Massief eiken front. 21/ 2 deel, 240
breed, met verliehting.

3590,- NU 2699,
Zeer mooi Europees eiken.

Kwaliteits eiken bankstel.
10 jaar garantiE! op romp.

NU 3195,-

I MEUBELAFDELlHG



Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak I rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de anufleltl8k

Kampioenschap
Kuiltjeknikkeren

waaronder de verhuur aanvaard wordt door
Lexmond. Berekeningen van de heel' Bos
toonden volgens hem duidelijk aan, dat het
geheel financieel onevenwichtig opgebouwd
was. Toch werd ondanks dit verzet. besloten de
ruilverkaveling naar Lexmond te halen, het
geen voor de plaatselijke agrariers een voor
deel kan betekenen, volgens de overige
raadsleden.

Tijdens de rondvraag drong Versluis aan op
9nderhoud van de gemeentelijke speelplaats.
Burgemeester Hokken zl'i toe dit in ogen
schouw te nemen.
Na de rondvraag werd dl' op de publieke
tribune aanwezige heel' Van Zijderveld ge
prezen door de burgl'meester om zijn boekje
over de Lexmondse haven. De burgemeester
meende namens hpt kollege en de raad te
spreken en bracht op dezp bescheiden wijze
nogmaals zijn dank uit v()or het verrichtte
werk.

Jaarmarkt Noordeloos
NOORDELOOS - Op zatcrdag 1 augustus
wordt in Noordcloos in de gezellige oude
dorpskern de traditionclc jaarmarkt gehouden.

De markt is dit jaar een nieuwe attraktie rijker.
's Morgens wordt er op het marktterrein een
demonstratie kaasmaken gegeven.
Dat zal gebeuren op de wijze zoals vroeger op
de boerderij de boerenkaas werd gemaakt. Een
Noordelose boerin, vanzelfsprekend in kleder
dracht, zal het kaasmes hanteren. Het resultaat
van haar arbeid zal uiteindelijk in het kaasvat
gaan om daarna onder de pel's te worden gezet.

NOORDELOOS - Voor het vijfde achter
eenvolgende jaar organiseert de OvalI' Stuiter
het nationale kampioenschap KuiItjeknikker
en. Nationaal kampioen Kees Vonk moet zijn
titelverdedigen.

Het eerste lustrum van het knikkerkampioen
schap krijgt een aantal ckstra aksenten. Zo zal
burgemeester en oud-Kamerlid M.W. Schakel
als hoofdscheidsrechfer optreden in een wed
strijd voor pryminenten om het ere-kampioen
schap van Nederland. De winnaar krijgt een
unieke trofee.
Het kampioenschap begint die avond om zeven
uur, aanslUitend\,de nacht van Noordeloos",
een gezellige' instuiL Het knikkerkampioen
schap is bedoeld om in stemming te komen voor
de jaarmarkt die op zaterdag 1 augustus weer
duizenden naar Noordeloos zal trekken.

Vom' Iladen:, infonnaties k11nt 11 bellell: 01838
1536.

Schokdempers
Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt
Allemerken.

Banden
20/50% korting I

Tandarts

De in het wijkgebouw van het Groene Kruis
praktiserende tandarts G.A.J. Halfide wi! zich
blijvend in Lexmond vestigen. Daar hij de
werkomstandigheden in het Groene Kruis
gebouw niet ideaal acht, wil hij een eigen,
moderne praktijk opbouwen. De raad juichtte
dit idee toe en ging akkoord met de verkoop van
570 m 2 bouwgrond.
De aankoop van de boerderij "De Laak 21" met
41/ 2 hectare weiland en de daaraan gekoppelde
verkoop van 21/ 2 hectare boomgaardsland,
leidde tot opmerkingen bij de heren Van
Woerden en Bos. De heel' Van Woerden was blij
met de aankoop vanw.ege de veiligstelling van
de Lexmondse woningbouw, maar uitte be
zwareh tegen de gevoerde onderhandelingen
met Koedam Onroerend Goed uit Vianen en de
daaruit voortgekomen bedingingen. Raadslid
Bos drong aan op boter bij devis om financiele
kalamiteiten uit te sluiten. P.v.d.A.-er Versluis
yond het jammer dat de boomgaard bij het
voorstel ingesloten zat, maar ging uiteinde
lijk met aIle overige raadsleden toch akkoord
met het 'voorstel van B & W om zo de
toekomstige woningbouw niet te stagIleren.

Ruilverkaveling

Bij de verhuur van de voormalige Christelijke
school aan de rui!verkavelingskommissie Vijf
heerenlanden voor inrichting van kantoor
ruimte kreeg het kollege de stemmen van Van
Woerden en Bos tegen zich. Beiden raadsleden
hadden kritiek op de financiele kondities

hoopt men verwarringen te voorkomen bij
vrpemdl'lingen die moeite hebben bij.het
vindpn van de juiste adressen.
Het ontwerp ..lozingsverordening riolering
Lexmond 1981" werd algemeen goedgekeurd.
De verordening beoogt een doelmatige zuive
ring van het afvalwater te bevorderen en het
gemeentelijk rioolsysteem te beschermen.
Raadslid D.B. Mollenvanger (V.V.D.) drong er
weI op aan, duidelijkheid te verschaffen over
het al dan niet lozen van bepaalde stoffen.
Raadslid G.C. Versluis (P.v.d.A.) steIdl' het
kollege voor om de bevolking voorlichting te
verschaffen in het mededelingenblad aan
gaande bepaalde verordeningen.

TELEFOON 03473·1507~5006_____ . IIIiIII _

-----------------,
Uitlaten

1e kwaliteit. Gratis montage! I
I
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VIABAND B.V. I
V I.N EN HOFPLEIN 6 I ADVERTEER IN
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De heel' C.J. Govers wenstte e"enals de heel'
Van Woerden elk middel aan te grijpen om.
zoals hij het beeldend uitdrukte .. tijdig aan de
noodrem te trekken". Het C.D.A.-raadslid
vertelde dat de destijds speciaal hiertoe
ingestelde kommissie van raadsleden ondanks
goed en gedegen onderzoek een effekt geskoord
had van nul komma nul. ..Ik vergelijk de
minister van Binnenlandse Zaken met een
machinist van een trein die te hard rijdt. Wij
moeten als betrokkenen tijdig ingrijpen om
verstedelijking te voorkomen". was zijn kei
hard standpunt over deze ingrijpende materie.
Burgemeester G. Hokken legde nog eens
duidelijk uit, dat de herindeling inmiddels al
meerdere fasen gepasseerd is. "AIs u als raad
tegen de huidige plannen van de minister bent,
dient u uw eigen kamerleden met uw wensen
te bestormen", gaf hij als oplossing aan.

Benoemingen

Mevrouw I.C. Vonk-Schreuders blijft voor
lopig hoofdleidster van de openbarekleuter
school. ondanks een kortere diensttijd dan drie
jaar. Vit tellingen bleek dat de kleuterschool er
een leidster bij kon nemen ten laste van Rijk's
kas. In overeenstemming met het advies van de
inspecteur, de hoofdleidster en de ouder
kommissie, besloten zowel het Lexmondse
kollege als de meerderheid van de raad om mej.
T.B. Potze hiertoe te benoemen. Nadat de
verheugde mej. Potze met de zojuist goed
gekeurde benoeming de raadzaal verlaten had,
besloot de raad de Lakerveldse percelen 221-229
voortaan met de officiele naam "Zederikkade"
aan te duiden. Betrokken inwoners waren
hiervan reeds op de hoogte gesteld en konden
met het voorstel instemmen. Op dezemanier

Lexmond verontrust over
herindeling

LEXMOND - "De herindeling is voor Lexmond niet rooskleurig te noemen. We moeten ons
verzetten tegen samenvoeging van Lexmond en Hei- en Boeicop bij Vianen. Het plattelands
karakter dient behouden te blijven".
Aldus het verontruste S.G.P.-raadslid, de heel' T. van Woerden tijdens de laatste
raadsvergadering van Lexmond. Het raadslid reageerde hiermee op de vergadering van een groot
aantal betrokken wethouders uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over de komende
gemeentelijke herindeling die plaats gaat vinden op aandrang van de Minister van Binnenlandse
Zaken. De betrokken wethouders hadden tijdens die bi.iccnkomst allerlei plannen gewikt en
gewogen. De Lexmondse wethouders hadden duidelijk tc kcnnen gegeven niet bij de stad Vianen
gevoegd te willen worden, maar liever bij ..de den Brt'('jen gemcenten", waaronder Meerkerk,
Leerbroek en Nieuwland worden verstaan.

De heel' Van Woerden had van de teleur
stellende expeditie van de Lexmondse wet
houders vernomen en verwoordde het resul
taat alsvolgt: "De wethouders hebben zich
voldoende ingespannen, ma,:r de pogingen zijn
mislukt. Het zit vast op Ameide. Ik heb de nota
van de gemeente Ameide gelezen. en ik vind
het jammer dat Ameide niet naar Meerkerk
wil. Ik doe hierbij het voorstel om ons in te
spannen om alsnog kontakt op te nemen met de
betrokken gemeenten om een opening te
vinden".

r
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Cafe - Restaurant - Cafetaria

't Wapein van Ameide
Telefoon 01836 - 1308.

Onze keuken is ook 's avonds
geopend.

's Zondags gesloten .

Cafetaria:
Nasi en Bami schotels,
ook om mee te nemen
89ft- ijs
Milk-shakes

Tijdens de vakantieweken. een
speciaal Toeristenmenu.

Het adres voor:
verenigingsavond
bruiloft
diner
koud buffet
salades
snackjes.

Of gewoon voor een
gezellig avondje uit.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ~ ~'+-+'< ~ -...

Koop no extra "QQmelig in de
zomeropruiming Fa. H. Verhoef

Benedendam Ameide - . Tel. 01836-1251

Prijs: 72.50 p.p.

Ze zijn er weer!
DAGTOCHTEN PARIJS

Vertrekdata: woensdag 15-22-29 juli
.' woensdag 5-12-19 aug.

Opstapplaat$: Motel Gorcumom 07.00 uur.

.prijs:·52.50 p.p.

Alweer voor het vijfde jaar organiseren wij met enorm
sukses deze fantastische dagtochten naar Parijs, incl.
uitgebreide rondrit o.l.v. een Hollandse gids!

Zaterdag: 11-25 juli, 8-22 aug., 5-19 sept.

Speciaal voor hen die Parijs bij nacht willen zien, ziJn
de reizen op zaterdag extra Ia,ng.
Thuiskomst om ± 07.00.londagmorgen.



,
•

Zouwendijk 123,. Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.

U bent welkom bij:

Buitenlands geld
Reisverzekering
Reis- en Kredietbrief ANWB
Reis-cheques

Komt u even langs am uw
zaken te regelen ?

uw speciaalzaak voorwasautoniaten,
koelkasteneh diepvriezers.
Voor dat~kstrastukje Sf!rvice··!

D.IIKKER
HOORNAAR - GROOT-AMMERS - AMEIDE - MEERKERK

Rabobank

INFORMEER EENS
't is de moeite van een

telefoontje waard !

Meerkerk - Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 -1309.

heeft u al gedacht aan:

J.v.ZandWlk

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

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

Voor de
k1einverbruiker



Burgerlijke stand
Ameide

Mei 1981
}eboren:
26 mei 1981: Bastiaan zv ALe Bor en L.H.
Versluis De Bogerd 1. 30 mei 1981: Willem
Johanne's zv A.c. Nomen en A van del' Grijn,
Aaksterveld 13. 31 mei 1981: Marienke d.v. G.J.
van Middelkoop en C. Golverdingen, De To118.
Overleden:
9 mei 1981 te Utrecht: Bastiaan Du Pee geh. met
Verkerk, 66 jr. (24 okt. '14), Pl'. Marijkeweg 70.
10 mei 1981: Geertje van Kleij wv K.
Schrijvershof, 82 jr. (29 jul. 1898), Pl'. Marijke
weg 49. 18 mei 1981: Klaas Alblas geh. met J.
Veen, 54 jr. (16 apr. '27), Meidoornlaan 29. 18
mei 1981: Teunis Arie Hoeijenbos wnv A.
Versluis, 73 jr. (28 nov. '07), Pl'. Marijkeweg 34.
Gehuwd:
1 mei 1981: Lambert van del' Zouwen, 24 jr.
wonende te Ameide en Etty Agaath Assink, 22
jr. wonende te Ameide. 8 mei 1~81: Antonie ~e

Kruijk, 24 jr. wonende te Amelde en TeuntJe
Maria Pek, 21 jr. wonende te Amelde. 15 mel
1981: Antonie de KrHi,ik. 24 j1'. 1collellde Ie
Ameide en A1'iaamt,ie
Ameide en Ariaantje van del' Vliet. 22 jr.
wonende te Tienhoven. 15 mei 1981: Leendert
Marinus Mesker, 24 jr. wonende te Ameide en
Esther Susan Savrithy Juglall Samuelsz. 21 jr.
wonende te Ameide. 21 mei 1981: Klaas Jan
Schippers, 25 jr. wonende te Ameide en Emke
Bergsma, 20 jr. wonende te Geleen. 29 mel 1981:
Willem Labee, 24 jr. wonende te Amelde en
Wilhelmina Klazina van Zessen. 21 jr. wonende
te Meerkerk.

TIENHOVEN, mei 1981
Geboren:
Geen mutaties.
Overleden:
3 mei 1981: Jan van Straten geh. met R.F.J.

Heuving 54 jr. (22 mrt. '27), Lekdijk 15.
Getrouwd: Geen mlitaties.

juni 1981
Geboren:
4,ilini 1981: Douwe zv A.v.d. Rit en A. Maruig,
Broekseweg 75. 3,i1mi 1981: Mirjam dv A de
Jong en E.G. Kegel. Lekdijk 7. 8 ,ilini 1981:
Deliana dv Th.· Kool en M.C. Bouman,
Liesveldweg 16. 15 ,i7mi 1981: Remco zv P.W.
Streefkerk en J.H. Veenvliet, Broekseweg 15.
16,iuni 1981: Jannetje Anthonia dv J.D. Laroo
en J.A van Kooten, Liesveldweg 8. 30 J1m/1981:
Tessa dv G. de Boom en T. Heuvelman,
Hoepmakersstraat 2.
Overleden:
4 jll II I 1981 te UI recl1 I: Will em Boon, geh. met S.
van Kekem, 84 jr. (13 sept. '69), Pl'. Marijke
weg 27. 12 .j 1111 i 1981 te Go1'inchem: Pieter
Scherpenzeel. wn. A Slob 83 jr. (12 febI' ..1898),
Pl'. Marijkeweg 34. 17 jwn 1981: Cornehs ros,
wn. van A Versluis 89 jr. (12 mei 1892) te
Gouda, PI'. Marijkeweg 34. 29 ,iuni 1981 te
Corll/du'llI: JiPlis Pek 43 jr.(10 nov.'37) Prin
sengracht 25.
Getrouwd:
12 jllili 1981: Camelis Jan Leendert Starn, 28jr.
wonende te Ameide en Cornelia Johanna van
Wijk 22 jr. wonende te Utrecht. 18 ,iuni. 1981:
Jacob Jan Daniels, 27 jr. wonende te Amelde en
Caroline Albertine de Kruyk 20 jr. wonende te
Ameide. 19 jl/I/i 1981:Herman denHartog, 29jr.
wonende te Groot-Ammers en Neeltje Schip
pers, 22 jr. wonende te Ameide. 24 ,illni 1981:
Teunis Dirk Overgaauw, 24 jr. wonende te
Schelluinen en Maria Cornelia Stuurman, 23
jr. wonende te Ameide. 26 ,iwli 19&1: Harmen
Lindeboom, 48 jr. wonende te Papendrecht en,
Helena Maria Soutendijk, 46 jr. wonende te
Papendrecht.

TIENHOVEN, juni 1981
Geboren:
8 ,i7mi 1981: Robert Paul zv A Kersbergen en A.
Bijl, Lekdijk 63.

Burgerlijke stand
Meerkerk

Geboren:
4 jWli 1981: Jan Cornelis zv J.C. van den Reuvelen M. van del' Leeden wonende te Meerkerk,
Bakkershof 4.3 j1l1li 1981: Brian zv P.T. Vink en
A de Jong, wonende te Meerkerk, Kon.
Wilhelminastr. 8. 8 jwli 1981: Nancy LIsette dv
G.J. Bargeman en E.A. van del'. Putten,
wonende te Meerkerk, Ret Bos 20. 13 Jum 1981:
Mark zv G.J. Smit en M. Boer, wonende te
Meerkerk, Hazelaarsingel 30. 20 jlllli 1981:
Karin dv J.L. Westerhof en A. van Dijken,
wonende te Meerkerk, Pl'. Bernhardstr. 9. 22
,illni 1981: Jan Comelis zv J.C. den :room en AJ.
Rietveld, wonende te Meerkerk, Elkenhof 11. 29
,i7mi 1981: Dirk Nicolaas Gijsbert zv D.G. van
Vuren en AJ. Vuurens, wonende te Meerkerk,
Zouwendijk 127. 26 ,iwli HJ81 te Go1'inchem:
Jose dv C. Boogert en J.O. Oosterom, wonende
te Meerkerk, Bakkershof 26.
Gehuwd:
19 ,ilini 1981: Versl uis, Markus Ruibertus, oud 22
jaar, wonende te Ameide en Molenaar, Lena,
oud 20 jaar wonende te Meerkerk. 29 mel 1981
te Ameid~: Label', Willem, oud 24 jaar,
wonende te Ameide en van Zessen, Wilhelmina
Klazina, oud 21 jaar, wonende te Meerkerk.
Overleden: Geen.

ALARMNUMMER
Brandweer en Politie:

078 - 166166

_._.......e-........._._._._._._._._.__._._._._._._._._._••
j

I Een,;:aomerprijs voor u: j
i Als u in de periode van 1 juli tot 1 september 1981 kiest voor Sharp's schrijvende tafelrekenmachines, t
, geven wij u een leuk voordeel. •

j Ten eerste 50,- korting op iedere machine en t
j Ten tweede een dames quartz klokje als hanger t
I ~g~T:G~ia~a~Zi~O;WE~;:'-~U~;;! -I
!_._._.~~_._._._._._._._._._._._._._.__._._._._.4.

Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT
Voor een goede

gebruikte, auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.

"DE SNELLE PIEPER"

Lekdijk 73, teL 01843-1233, Langerak Diversesoorten aardappelen in voorraad.

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doet u er goed
aan 'en van de onderstaande adressen te bellen.

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

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

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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



~.
Avento Caravanbouw'

van der Hagen
J Poslbus 40 4230 BA Meerkerk

Tel. 01837-2044

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

Burg. Siobla.an 36 - Meerkerk,
(industrieterrein) - Tel. 01837
1889.

caravans voor echte caravanners

Zeer lage llichtweerstand en toch een rllim interiellr

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

De oplossing van PORTAS:
• Binnen een dag gereed
• Passend bij uw interieur
• PORTAS kunststofommanteling
.In vele houtmotieven en effen kleuren
• Voordelig en precies werk
• Gratis advies - bel meteen voor een afSpraak. PO·RT.... S®

Of vraag informatiemateriaal aan. t'\I

PORTAS-Vakbedrijf F. H. Kamsteeg B. V. @

Kon. Wilhelminalaan 102, 3372 AG Boven-Hardinxveld PORTfil..S

TeI9184~-23_77 -a.
1111 II~IIN!I PORTAS-deuren-vakbedrijVen averal in Nederland en in vele Eurapese landen. ~

Vraag inlichtingen
of een bezoek

DAM 6 - AMEIDE
TEL. 01836 .:. 1229 - 1779

CREZ£E AMEIDE
het adres voor:

elektr. rekenmachines
elektr. kassa's

kopieermach ines
boekhoud mach ines
~

~-~~
-~

Het
adres

Wegwijzertje

TE KOOP:
Stalen balken aile maten en
tengten, nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - .
buizen, hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonische afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk,
tel. 01837 - 1264.

Wij betalen goede prijzen voor
uw oud-Iood, koper, zink en
oude accu's. Wordt afgehaald.
C. Versluis sr.
Slingeriandstraat 38, Meerkerk
Tel. 01837 - 1264.

TE KOOP
in goede staat:
- paardrijcap

- paardrijbroek maat 38
- paardrijlaarzen maat 38,

met glipper
- leuk zweepje

- echt leren schouderschool,-
tas.

Te bevragen bij Boekhandel
Crezee, Ameide, tel. 01836 
1721, b.g.g. 1229.

Zijlkade 4, Nieuwland,
Tel.: 01837-1290-1317

Automobielbedrijf

W. ZIJDERVELD

Laatste 2cijfers van het
kenteken of registratieteken: keuring voor:

02 12 1-4-1981

03 13 23 1-5-1981

04 14 24 34 44 1-6-1981

05 15 25 35 45 1-7-1981

06 16 26 36 46 1-9-1981

-=..

Wij verzorgen Uw
periodiekekeuringen

Overzicht van kenteken-en registratie
nummerseries met de daarbij behorende
uiterste keuringsdata.

Een nieuw gezichf in
Cafe-petit restaurant

Lekzicht
AMEIDE - Cafe-, petit restaurant Lekzicht.
annex diskotheek, heeft weer nieuwe eige
naars en weI de in onze streek zeer bekende

"De Wegwijzer"
is deze keer weer uw

Wegwijzer

Nadat de heer Kramers zijn goed lopend cafe
aan het Dorpsplein te Meerkerk had verkocht is
hij uit onze streek vertrokken.
"Elders kon ik niet wennen, ik ben blijkbaar zo
aan deze streek verknocht, ik moest terug",
aldus een rustig pratende heer Piet Kramers en
zijn vrouw Janny, die dit alles beaamt.
Wij van onze kant zouden willen opmerken:
"Ameide is dan weI geen Meerkerk, maar het is
er ook goed toeven.
Wij wensen u goede zaken".



TE KOOP:

BOERENKAAS
Voor de verandering een stukje
komijnekaas.
Voor konsument en/of handel.
Aile soorten zijn zonder kleur
stoffen.

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

I • •

TOLSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL. 01837 - 1530

HANDEL IN
DUD IJZER-METALEN·PAPIER·AFVALSTDFFEN

I GillisVersluis

Zie onze
etalage met veel
aanbiedingen in
couponstapijt en
gordijnstoffen,
bankstellen en
vele" andere
koopjes.

Benedendam - Ameide - Tel. 01836-1251

Wegens opname
in het ziekenhuisis de
winkel's morgens van
10-12 uur en
'smiddags van 2-5 uur
geopend.
Vrijdagavond en
zaterdag de hele dag
geopend.

Fa. H. Verhoef

KOOPJESFEEST
bii
Stlgter's

•wonlng-
inrichtlng

Reserveren is gewenst.

Botersloot 1 - Tel. 01838 -1969
4225 PR NOORDELOOS

~

"DeVakman"
heeft er alles voor

in huis.

Rqamhorren, hordeuren.
In aluminium, hout of

kunststof.

Modern insectenvrij
ventileren.

Chenille wol in diverse
kleuren.
Goed gesorteerd in wol en
handwerken.
Nu restanten wol voor de
HAL V E prijs!

Nieuwstraat 2 - Ameide - Tel.

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

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

S~igter's
KOMPLETE WONINGINRICHTING

~ .............~~.~......h~Hi~~~~.~~~."w~e~~~.:n~O~.s~..~:~~.\r"'""'ill1aOa~~'......~H~~~~ft~~O~I~~~~~n.8~~~.83.264...~..~ ......50~1......

UITVERKOOP bij
Plieger's handwerken



Voor een gezellig. avondje
en een partijtje biljart

Cafe-Petit-Restaurant

LEKZICHT"
" Eigenaars: Janny en Piet Kramers.

Lekdijk 30, Ameide, tel.: 01836 - 1244

Aile dagen normaal geopend. Vrijdag koopavond, Zclterdagtot 5 uur.

SCHOOLBOEKEN
WiJ kunnen u die leveren, voor aile
vormen van onderwijs

OOK

UIIVERIOOP
IN

GOED EN
GOEDKO(O)PER HAL
HET-GOEDKOOPST IN BEKENDE
MERKEN VRIJETIJDSKLEDING

. ~\,~~ .~ ~~~
f6t-\;".~t-~ ~"'~liJt-liJ~~~~\)~t-\;.\;{~1.-

lt3 goed en goedkoophal
Gorinchemsestraat 35 - Meerkerk het

.' HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING f~~:~~PSt
'-----=----' ----------\. kfedfn9 ,ds.


