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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZEVENTIENDE JAARGANG
DONDE:RDAG 1 OKTOBER 1981

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos

Hoornaar. Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en. Nieuwland

Officiele opening door Prins Claus
van het geheel gerestaureerde en voltooide hoofdkantoor
van b.v. Aannemersbedrijf Woudenberg te Ameide
AMEIDE - Wij kunnen ons voorstellen dat president-direkteur G.J. Woudenbergvande b.v. Beheermaatschappij Woudenberg-Ameide, de
aanwezige persmensen eerst rondleidde door het geheel voltooide kantoor, alvorens verdere informatie te verstrekken.
:Met terechle trots toont hij aile administratieve afdelingen, de computer, de zojuist gereedgekomen kalkulatie- en werkvoorbereidings"
afdeling, de prachtige kastelenfoto's (gerestaureerd door b.v. Woudenberg) in de tientallen meters lange kantoorgang en de direktiekamers.
Vit dit alles blijkt al dat dit een zeer specialistisch bedrijf is, met vestigingen in. Groningen, Val ken burg en Zutphen. Met een
steenl)puwersbedrijf in Ameide, een stucadoorsbedrijf in Zutphe ll en met vele dochterondernemingen in het buitenland, o.a. in Brugge
(Belgie); Xanten in Duitsland, 2 bedrijven in Willemstad (Ned. Antillen) en een marmerindustrie te Veria in Griekenland.
Aannemersbedrijf Woudenberg heeftnaam gemaakt met zijn in totaal 770 personeelsleden (waarvan 400 in Nederland) met het o.a.
restaurerenen bouwen van kerken. Niet zonder trots vertelt de heer Woudenberg dat tot nu toe door hen ook gebouwd zijn 2
~Qeref()rJneerde-, 3 Hervormde-; 3 Mormonen- en 35 Apostolische Kerken, om maar niet te spreken over he;t aantal gerestaureerde
'%'''''1tbouwen.

Meester-metselaar Hermanns
G.J. Woudenberg, diezelf heteersteJ~veris
licht aanschouwde op 19 november 1926, duikt
meteen in de historie van het familiebedrijf.
Een oude koopakte van perkament, gedateerd
16 november 1799, voert ons terug naar
meester-metselaar Hermanus Woudenberg.
Deze met de hand geschreven akte vermeldt
het feit, dat Hermanus een stuk gr'ond koopt ten
zuiden van" de stadsgracht. De akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van de schout en
schepenen van Ameide.. {De bewuste grond is
nog steeds familiebezit). De akte begint met de
aanhef: "Wij, Warnadus Verhagen, sChout;
Hendrik vanPetten en Johannes van Kekum,
schepene ll van Ameidj? doen, enz.".
Vermoedelijk is de familie Woudenberg afkomstig van het kasteel ,,'t Groene Woud" te
Woudenberg. Voor G.J. Woudenberg is het in
ieder geval een aanknopingspunt!
Uit andere, historische dokumenten blijkt dat
de naam Gijsbert Johannis als een rode draad
door de geschiedenis van het bedrijf loopt. Een
,~erzekerings-akteuit 1852 geeft aan dat weer
0,,@];::t'm Gijsbert een woonhuis laat verzekeren

voor f BOO,-.In de vorige eeuw had "de stede"
Ameide twee bekende bouwbedrijven binnen
haar stadsmuren, te weten Bunschoten en
A.M. den Oudsten
Woudenberg. Deze families hebben volgens
G.J. Woudenberg gezamenlijk kerken geres25 jaar in dienst van
taureerd in de 1ge eeuw. Zo is men tussen 1860
Aannemersbedrijf
en 1880 bezig geweest met het vernieuwen van
de kerk te Meerkerk" Daarnaast hebben
Woudenberg-Ameide
Bunschoten en \Voudenberg verbouwd en
herbouwd (kerken) te Noordeloos, Nieuwpoort
Dp 6 september 1956 trad de heer A.M.
en Groot-Ammers:
den Dudsten als boekhouder in dienst bij
In die tijd konnog nietgesproken worden van
Aannemersbedrijf L. Woudenberg & Zn.
restaureren. De Godshuizen werden veelal
1 Begonnen in een eenvoudig kantoortje
opgetrokken in neo~Gotiek en Romaanse stijl.
met een tabellarisch kasboek.
"Naast de kerken bouwdemen boerderijen,
Veleverhuizingen meegemaakt maar
watergemalen en molens" ,v'ult G.J. Woudenook een enorme ekspansie in het bedrijf
berg aan.
met zijn 400 personeelsleden (aIleen in
GrootvaderWoudenl1erg enzijn zeszonen .
Nederland). Dientengevolge ook een
verrichtten in 1912 een van de eerste, grote
geweldige verandering in de financiele
restauratiewerken in ons land.Het betrof hier
administratie. Vankasboek, via doorde kerkteLangerak. Deoudste br6e"r's h(ldden
1
schrijf- en mechanische administratie,
in die tijdeen fiets,maar de overige moesten
lopend naar Langerak. Een pa,ar broers zijn na
:::::~ ~
mm we>,,,I>m "'"'
de kerk te Langerak doorgegaan met restaureren. Zijverrichtten grote kerkrestauraties te
Oud-Vossemeer, IJsselstein en Utrecht. In
Utrecht heeft mennog de Domkerk gerestaureerd.
"Mijn vader Lambert, oftewel Bart, was
aangewezenom de traditie vandefar.n:ilie"een
bedrijfinAmeicje te hebben, voort tezette Il .
DIll tezorgen datdezaak van vaderopzoo'n'
ve:r~e:r_zougaan",vI:r'telt G.J. Woudenberg.
G.J Woudenberg kwam tn 1940 van de lagere
school. De familie wilde dat 'hiJ zou verder
studeren. Maar Gijsbert had het. allang
bekeken;:Hij'vond het restaureren een prachtig yak. G.J. Woudenberg ging zijn vader in de
bouwhelpen, en het studeren werd ayondZoals de heer den Dudsten zegt: " Vooral
studie. Na detweede Wereldoorlog heef! men
de veranderingen op bedrijfsekonomisch
een, aantal jaren. meegedaan aan de; lNf2der~
terrein zijn velen geweest. Ik heb me
opbouwvanons land:
gelukkig goed aan kunnen passen~
Ik heb het altijd bijzonder fijn ervaren,
Na diezelfde wereldoorlog heef! G.J. WouI. hoewel het niet louter hoogtepunten
den berg het "ouderlijk nest" verlaten -om bij
waren,Een dal kan vaak liefelijker zijn
familie het' vakrestaureren onder de knie, te
1 dan de top".
krijgen. Zo heef! hij het Yak gewelfbollwen
geleerd ondermeer aan kerken te Rhenen,
2 oktober, een hoogtijdag voor het bedrtjf·
Middelburg en Oosterland,or> Schouwen"
vanwege de opening enhet bezoek van
Duiveland, G.J. Woudenberg klom in die tijd op
Prins Claus. 2 oktober zal men intern in
tot uitvoerder.
het bedrijf ook aandacht schenkenaan dit
1, jubileum. Reedsvanaf deze plaats: '. '.,
G,J. Woudenberg keert terug bij zijn vader in
her bedrijf.Hij, zijn vader Lambert, en ~wee 1 proficiat heer den Oudsten, -proficiat
, ,firma Woudenberg.
,
broers Cor en Adliiaan zijn eigenlijk in 1950
\.-.--..---.--..--~..-..-..~~~~..-..~..-..
gestart met de restauratie. Men neemt aller-

r~~~~~~~~~~~~~~~,

I

I

!I
I
!

!I
I
!

I
I

I

J

I
I

I

,om,",,,

I·

'

I.

I
'.

1

I
I

I

I

l

I

I

i
I
I

I

I!
I

,

I
I
1
I
.1

1

'.J

eerst de kerk te Ophemert ter hand. Dan voIgt
daarop het kasteel Doornenburg, welke weer
wordt gevolgd met de kerk te Bemmel.Daarna
neemt de zaak een grate vlucht en neemt men
diverse projekten tegelijk ter hand.
In 1953 brandt de kerk te Ameide af en ook deze
heeft Woudenberg herbouwd.
G.J. Woudenberg, zegt dat we monumentenbewust zijn geworden rondom de Tweede
Wereldoorlog~Direkt na deze oorlog standen de
grate monumenten in de publieke belangstelling. De laatste tijd zijnwe er achter, ciat we
oak nogkleine- maar tegelijk-kostbare monumenten bezitten.
"Voar restauratie hebhen we goede vakmensen nodig, die echthet ambachtelijke in
hun vingers hebben. Verder is het in onS
bedrijf belangrijk dat je beschikt over voldoende Dude materialen",vervolgt G.J. Woudenberg.
Een geweldige ekspansie heeft dit bedrijf
meegemaakt.
Het wordt als een zeer grate eer beschouwd ciat
Z.K.H. Prins Claus bereid is gevonden het nu
ge1:leel voltooide hoofdkantoor te komen openen.
Het moet een kroon op het werk zijn als men
bedenkt dat men circa25 jaar geleden in een
garage heteerste kantoortje bouwde en dat
toen het eerste administratieve personeelslid, de heer A.M. den Oudsten, als boekhouder
(nu adjunkt-direkteur) in dienst trad omdat
direkteur A.W. Woudenberg het 's avonds niet
meer aIleen klaar kreeg. Na vele verbouwingen
achter het huis van de heer A.W. Woudenberg
kocht men in 1970 de, burgemeesterswoning
aan deVoorstraaten weerjaren later de daar
achter liggende brandweergarage. Nu is men
voorlopig goed onder dak.
Bedrijfsschool
In 1978 heeft men zelf .de opleiding van
jongeren ter hand genomen. Men leidt op naar
eigeninzichten in restaureren enbekostigt dat
uit eigenmiddelen.
In Vianen is men toengestart met 20 jongens,
niet aIleen bouwen, maar ook tekenen,materialenkennis en kunstgeschiedenis wordt onderwezen.

Het is eigenlijk een oude Ambachtschoolopleiding, welke 2 jaar duur!.
Dat Woudenberg met de tijd ·meegaat bewiist
haar eigen, reeds jaren bestaande, kontaktblad
en haar 2 in dienst zijnde kontaktmensen die
zieken namens het bedrijf bezoekenen indien
nodig ook sociale begeleiding geven.
In de bouwwereld waren zij een dereersten
met een Ondernemingsraad,welke positief
erV'aren wordt door de direktie.
Xanten Duitsland
Nadat er in Xanten een paar 100 meter
s~admuur en eenamphibie theater herbouwd
zijnheeft men nu de opdrachtvoor de herbouw
van de Romeinse tempel van ±40jaar na Chr.
Vestigillgen in Suriname
Het nieuwe bewind is eroorzaakvan dat dit
jaar de vestigingen in Suriname zijn afgestoten. Men mocht maar 49% van de aandelen
bezitten, maar men moest weI voor 100% het"
risiko dragen. Men mocht weI geld er in
brengen, maarer niets vandaan halen.
Deze zeer gezonde bedrijven heeftmen weer
aan de vroegere eigenaren, de R.K. Fraters,
terugverkocht.
De Nederlandse bedrijfsvoering is er gewoon
gebleven. Uit ons gsprek blijkt dat zeer vele
kerken in de Alb~asserwaard en Krimpenerwaard door Woudenberg gerestaureerdzijn.
Prins Claus
Op onze vraag waarom Prins Claus is uitgenodigd om te openen, antwoordt de heer
Woudenberg lachend: "Ik heb het Koninklijk
Paar vorig jaar met onze adjunkt direkteur A.
Versluis twee dagen enige ,uren meeTondge:o
leid op onze werken op, ~t. E,ustathls...Er
ontstaat dan weI een "zekere band. Op,s
Koningspaar is,zeer innemend. Ik',ben er"erg
blij en trots op dat de Prins dit wildedoen. Het
is een grate eer".
De he.er Woudenberg vervolgt:"Op2oktober
om 10.00 uur zullen de Kommissaris der
Konihgin Mr. M. Vrolijk, burgemeester C.
Bakker en ik Prins Claus op het Stadhuis
ontvangen.
10.20 uurgaan we dan met de circa 100

genodigden voor de officiele opening naar het
kantoor.
Een Beierse Kapel zal alles muzikaal opluisteren.
Er zullen door de:schoolkinderen ballonnen
opgelaten worden (ballonnenwedstrijd).
In het kantoor zul1en diverse officiel~g~sten
aan de Prins wordenvoorgesteld".
Grote ten't in de Nieuwstraat
Van 15.00 tot 20.00 uur zal er Open Hnis zijn
voor relaties en aIle inwoners van Ameide en
Tienhoven.
In de Nieuwstraat zal er een grote tent staan
alwaare.en drankje en een hapje wordt
aangeboden.
De verzorging hiervan is in handen van het
landelijk bekende bedrijf Maison v.d. Boer.
Na zo'n gesprek duizelt het een beetje en je
denkt wat een zorg. Maar als men dan G.J.
Woudenberg hoort zeggen: "Ik heb altijd een
groot bedrijf gewild, ik voel me er happy bij, ik
werk vaak echt,wel meer dan 12 uren perdag.
En we heb~en vele goede vakmensen, die.in ons
bedrijf zelf opkliininen. Ik ben dagelijks direkt
bij de bouw betrokken; dat brengt de aard van
ons bedrijf mee. J e betrokkenheid is dan
groter, ook in het persoonlijkvlak. Ik korn wei
op de werken; maar jammer genoeg veel te
weinig".
Na dit alles gehoord te hebben past tot slot
aIleen een welgemeende felicitatie en veel
sukses!
Ameide kan mede trots op dit bedrijf zijn.

o

Sp.,iqtt.a.", ~

FRANK TREUREN

,,91.9.1~"

biedl Ie koop aan:
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Timmerhout - isolatie.
Vele soorten golfplaten.
Kozijnen stijlen - deuren.
Schrootjes - Creosoltpalen.
Multiplex vvatervasten nog
veel meer.
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Botersloot 1 - Tel. 01838-1969
4225 PR NOORDELOOS
oi

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

GEBRIIALTING
........~, ~

~

Zondags geslolen.

Reserveren is gewenst.

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

Uw adres voor:

Schaarhekjes en Tuinhuisjes
Met rieten kap.

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

Schoonheidssalor.

J. LauretBastihck
Lekdiik 42
Ameide

Tel. 01836-1937

Tevens:

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

de anuffeltlek
Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

Regentonnen, Tuinschermen,
Rietmatten, Rondhout.

P. Versluis
Boezemweg
1, lexmond, tel. 01836-1300.
,

Depositaire:
dr.R.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose:o PU'pa.
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.Ameide, 24 september 1981.

Aan aile inwoners van Ameide
Op vrijdag 2 oktober a.s. om 10 uur .zal ons geheel voltooide
kantoorgebouw aan de Voorstraat, geopend worden door Z.K.H.
Prins Claus der Nederlanden.
Wij veiwachten het prinselijk bezoek om plus minus 10 uur bij het
Stadhuis op de Dam, waarbij uiteraard publieke belangstelling van
harte welkom is.
Gaarne stellen wij u in de gelegenheid om op deze dag ons kantoor te
komen bezichtigen.
Wij houdendaartoe Open Huis tussen 15.00 en 20.00uur.
U bent van harte welkom.
Directie
B.V. Aannemersbedrijf
Woudenberg - Ameide
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b.v. aannemersbedrijf woudenberg- ameide

BlIIIIIIIII

Voorstraat 7, Ameide
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Paardenmarkt 1981
te Ameide
AMEIDE -'- De Paardenmarktkommissie te
Ameide heeft ·weer haar best gedaan een
programma te brengen dat voor elk waf wils
inhoudt. Woensdag 7 oktoher _start men's
middags almet een kindermarkf op het burg.
Wesselsveld. Wie elders zo'n markt al elms
gezien heeft; weet hoe leuk en ook hoe nuttig
zo'n kindermarkt is.
Om 16.30 uur is erweer het traditionele wielerkriteriumvoorde eigen inwoners vanaf 16 jaar.
's Avonds is er eengezellige avond in Het Spant
met een bekendorkest. Om 21.00 uur zal er de
trekking zijn van de varkerisloten.
Enige hoogtepunten van de marktdag zelf zijn
behalve de paarden- en -ponykeuring, de
ballonnenwedstrijd, de tuigpaardenshow en de
ponyshow.
Wie wordt kantpioen koekslaan?
Zal de heer L. Streefkerk zijn tite! prolongeren? We zijn benieuwd. Gelukkig heeft de
Paardenmarktkommissie kans gezien een
nieuwe .sponsor te vinderi voor de autoorientatierit
Paardenmarktorientatierit
Vorig jaar heeft AKA de laatste AKA-rlt laten
rijden op de paardenmarktd~g.Eenbegrip voor
de paardenmarktdag dreigde verloren te gaan.
Gelukkig he eft de paardenmarktkommissie
Consolidated Dakbedekking be reid gevonden
de sponsering over te nemen.
Ret is verheugend om te zien hoe een"jong"
bedrijf eenjarenlange traditie wil redden en
door willaten~aan.
Programma Paardenmarkt 1981
Woensdag 7 oktober 1981:
14.00 tot 16.00u.: Kindermarkt op het burg.
Wesselsveld, opening door burg. Bakker. 16.30
tot 17.30 uur:' Wielerkriterium, Ameidenaren
en Tienhove'narenyanaf 16. jaar~,,: Route:
Paramasieb~an,H:oogewaard,'De
Griend, Aaksterveld, . Pararp.i:lsiebaan. 20.00 U.: Gezellige
avond in Het Span!. 21.00 U.: Trekking van de
varkensloten.
Donderdag 8 oktober 1981
10.00 u:: Paarden- en pony keuring op de

Prinsengracht. 12.00 tot 12.45 U.: Uitreiking van
gratis ballonnen bij de stand van de Ned.
Middenst~:ndsspaarbankbij ,Kruyt b. v. voor de
ballonnenwedstrijd.· 13.00 U.: Oplaten ballonnen op het burg. WesselsveHd. Er zijn mooie
prijzen. te :winnen.'13:00 u.:Prijsu~treiking in
Het Spant en trekking paardenloten. 14.30 U.:
Showvan'tuigpaarden, eenspannen,opl1et
burg~ Wesselsveld. Ringrijden op de Prinsengr~cht voor losse" en ingespannen paarden en
pony's. 15.00 U.: Pollyshow op het. burg.
Wesselsveld.Na afloop. hiervan . . ~uIlnen de
kindereneen ritje op een p'ony mak~n.17.00u~:

Kampioenschap koekslaanvan Amei~e,hij!iet
Spant. 18.30 U.: Start van de Paardenmarkt-

orientatierit,. VOOI" auto'sbij garage EiIxl:de
Groot aan de Industrieweg. Inleggeld f 5, p~r
auto.

afgehaald worden. De initiatiefnemers van
deze wedstrijd, die de organisatie hiervan in
handen van H.S.V. Ameidehebben gelegd,
rekenen op een,goede opkomst

C.D.A.
Ameide - Tienhoven
AMEIDE/TIENHOVEN-;- Op D.V. maandag
19 oktoher hoopt de kersyers'e staatssekretaris
op het ministerie van'onderwijsen wetensCltappen, drs.,·Wim, Deetman, . ·.een· spreekheurt te vervullen. in·Ameide op uitnodiging
van de plaatseIijke C.D.A.-aldeling.

De
"Wapen vaIl/!\meide't
bokaal
AMEIDE'~ De eigenaren van cafe-restaurant
,,'t Wapenvan,Ameide", Gerrit de Boom en
Adrie van de Ruif'hebben weer een nieuw
initiatielontwikkeld.
01' 31 oktober a.s. wordter een regionale
viswedstrijd gehouden voor, de inwoners uit:
Ameide, Tienhoven, Meerkerk,: Nieu\Vpoort,
Groot-Ammers, Langerak, Giessenburg, Arkel, Molenaarsgraaf, Nieuwland,' Roornaar,
Noordeloos en Hoog-Blokland. Boven deze
wedstrijd staat de ;,Wapenvan Ameide
bokCial". Daarnaast zijner nog vele mooie
prijzen te winnen. Ret isde bedoeling dat er in
het kanaal bij Meerkerk gevist wordt van 13.00
uurtot 16.00 uur; waarnade prijsuitreiking zal
plaatsvinden in ,,'t Wapen van Ameide".
Aanmeldingen kunnen gebeuren bij,,~t Wapen
van A!"eide", te1.01836 - 1308, tim 24 oktober
a.s: Er mag niet met ve-rsede: vase gevist
worden. De loling is op 29 oktober a.s. om 20.00
uur in ,,'t Wapen van Ameide". De nummers
kunnen 01' de wedstrijddag tot 12.00 uur

Wim'Deetman

De,heei' Wirri Deetman is 36jEiar,jsgehllwd, 2
kinderen en woont in Gouda., Hij was tot 1
februari',>J978" direkteur . van de afdeling
VWO/HAVO/MAVOopleidingsonderwijs bij
debesturenraad:Protestants Ch~istelijk Onderwijs teYoorburg. Sinds 1974 was hij lid van
de,gemeenteraadyan G;ouda.
Op 16 janMarij978 is hijin de tweede kamer
gekomeIlyoor het C.D.kEn nu, anno 1981, ~.
hij staatssek:retaris:in,het tweede kabinet Vaii~·
Agt. De aVdnd wordt gehouden in hetvereniging,sgebouwaan de J.W. van Puttestraat.
Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag
19 december
organiseren
wij

een

KOUD

BUFFET ··DANSANT
dat in het teken zal staan
vcln Kerstmis 1981, met
veel wild en gevogelte.
De muzikale verzorging
is in handen van
Hammond organist Nico v.d. Handel.

De kosten voor deze avond
bedragen f 40,- p.p.,
waarbij dan tevens 2
konsumpties zijn inbegrepen en dient tegelijk met
de insch~ijving te
worden voldaan.
Aanvang: 19.30 uur,
einde +24 uur.

Cafe - Restaurant - Cafetaria

't VVapeQ van Arneide
Te efoon 01836 - 1308.

Peuterspeelzaal
Of en Sien is weer
begonnen!
AMEIDE - Wij bieden aan kinderen de
gelegenheid, om 2 of 3 ochtenden per week te
spelen met leeftijdgenootjes, in eeo groep van
maksimaal 15 kinderen;
Spelenkunnen de peuters thuis oak, zultu
misschien denken. Dat is ookzo, maar:
De p'euter kan hier eens met andere leeftijdgenootjes spelen dan buurkinderen, broertjes
of zusjes.
De peuters spelen in een grate ruimte die ze
helemaal kunnen gebruiken. Het speelgoed dat
er is, is van allemaal en voar allemaal.
Ze kunnen zich lekker uitleven, fijn hollen,
lawaai maken, klimmen, fietsen, ballen, maar
66k: een puzzel maken, spelen in het echte
kinderhuis of bouwen met blokken.
De peuter kan op de peuterspeelzaal kennis
maken met alle soorten materiaal. Hij/zijkan
plakken, knippen, verven, kleuren, met water
of zand kliederen, kcirtom allerlei dingen waar
thuis 6fhelemaal geen gelegenheid voor is, 6f
vaak niet op het moment dat het kinder
behoefte aan heeft.
De overgang naar de kleuterschool verloopt
geleidelijker, omdat de peuter al gewend is een
paar keer per week in een' andere "speelomgeving" te zijn.
Bovendi.en heeft moeder even tij d voor zichzelf
of voor een ander kind.
Voor iedere grOep zij n er twee vaste leidsters.
Elke moederen/of vader kan vrijblijvend met
haar/zijn peuter in de speelzaal komen kijken.
Speeldagen: De 2 - 3 jarige spelen opdinsdagen donderdagmorgen. De 3 - 4jarigenspelen op
maandag- woensdag~ en vrij da~morgerL
De paardeilmarkt. Zoals elk'}aar:staaf de
peuterspeelzaal m.et een kraam.9pdepaarden,~~arkt. Naast een aantal·. aktiviteiten.' 'V0()f de,
>"-""Kinderen willen wij dit jaar pro~erenleuke212
hands~pulletjes of speelgoed te verkopen.
Hiervoor doen. wij een beroep bp y. H~eftu
thuis nog iets voor ons staan? Wij ontvangen dit

graag van u om op de markt te verkopen. Ais u
even belt dan kunnen wij het ook bij U ophalen.
Bij voorbaat onze dank.
Inlichtingen kunt u krijgen bij bestuur en

leiding,

Brigitte \Treuls, tel. 1776,
Gerda Schouten, tel. 1819,
Joke Bunnik, tel. 1715.

Opbrengst naar jeugdgebouw

De Afscheiding in
Langerak en omgeving
op schrift gezet
LANGERAK - Voor slechts f 7,50 word! u
uitvoerig en toch bijzonder prettig leesbaar
verteld door mevrouw Bassa-Verhoef hoe
destijds de Afscheiding in Langerak en omgeving veriopen is. Op verzoek heeft mevrouw
Bassa deze oorspronkelijke lezing uitgebreid op
papier gezet. Nog een beperkt aantal van deze
gestencilde exemplaren zijn verkrijgbaar bij
mevrouw De Pater-Hendrikse, Van den Boetselaerlaan 67 in Langerak. Telefoon 01843 - 2725.
De opbrengst gaat naar het jeugdgebouw van
de N.H.~gemeente in Langerak.
Ds.W~G.; Sonnenberg, voorganger indeze
gerneente, is verheugd over dit opmerkelijk
initiatief: "Enerzijds korn je wat te weten van
de regionale kerkgeschiedenis en anderzijds
help je het jeugdgebouw met he! kopen van
zo'n gestencild geschriff', vertelt depredikant.
Volgens de schrijfste.r van het verhaal blijkt er
in de laatste jaren een toenernend,e belangstelling te bestaan voor de plaatselijke geschiedenis. Helaas kwam Langerak niet of
nauwelijks aan de beurt. Maar het zijn juist de
gewone mensen ineenvoudige huisjes die
mevrouw Bassa aan het schrijven gezet
hebben.Hierbij viel tijdens bestudering van de
Langerakse geschiedeniseen onderwerp direct
in het oog;. de' Afscheiding van een' groep
gelovige bewoners van de HervormdeKerk.
Deze afscheiding trok .diepe sporen in
de geschiedenis van het dorp Langerak. De
mensen in de eerste helft van de 1ge eeuw
leefden in 'een tijd die op kerkeIijk terrein

bijzonder roe rig was. Juist over deze periode
vol moeilij kheden; verdriet en vervolgingen
van andersdenkendechristenen, vertelt mevrouw Bassa haar verhaaL Niet alleen Langerak komtuitgebreid aan de orde. Ook andere
dorpen uit de Alblasserwaard worden genoemd. De afscheiding van de Hervormde
Kerk was in de gehele streek aan de orde.
Volgelingen vands. Scholte kwamen van
heinde en verre naar Langerak om in de
buitenlucht naar zijn bemoedigende preek te
luisteren. Dit ondanks de dreiging van vervolging, boetes en gevangenisstraf.. Ve~J. _ RC!Jl~
dacht wordt daarna besteed door mevrouw
Bassa aan de lange worsteling om officiele
erkenning van ,de Afgescheidenen. Maar ook
wordt niet',geschroornd deinterne konflikten
en somsheftiger~zieste vermelden. Mevrouw
Bassa durft ze1fste stellendatvele mensen de
kerkelijke banden ontwend waren doordat zij
jaren1ang .·iI1:gezeI~chapskringen.verkeerden.
De teleurstelling van ruzies,,vervolgingen en
de mislukteaardappeloogst was :voor een groep
bewoners. uit .de· Alblasserwaard~. waaronder
Koenraad de Jong uit Langerak,aanleiding in
1847 om de grote~versteeknaar,Am-erikate
wagen. Veel gezinnen uit onderrneerLangerak, . Noordeloos, Lexmond en: Brandwijk
gingen emigreren. De achtergebleven inWoners van de Alblasser'\Vaard ploeterden
onvermoeidvoort. Langzamerhand' breken
betere tijden aan en krijgerlze volledige
vrijheid van; godsdienst. Wie dit boeiend
geschreven verhaalin handen wi! krijgen, kan
alsvolgt handeien:
1. Voor f 7,50 kunt uhet geschrift afhaien bij
mevrouw DePater~Hendrikse,Vanden Boet·
selaerlaan 67 in Langerak. 2. Voor} 7,50 met
verzendkosten 'kunt u telefonisch of schriftelijk bestellen. Adres: Mevr.De Pater-Hendrikse, Van den Boetselaerlaan67, 2967 XB Langerak, t~lefoon 01843 - 2725. Het verschuldigde
bedragkunt u dap,overmakenviade Rabobank
Groot::-Arnmers oporekeningnummer'323507107
ondervermelding van,. i,De . Afscheiding". Nco:
betaling, van het' juiste, be~~ag->,wordt u het
geschrift toegezonden~ 3.-Per giro op nummer
256981 ten name van Rabobank Groot-Amrners
orider verrneldirig van "De Afscheiding".
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Als u eencopier zoekt clie~()pieert als de
beste voor een onverg~lijkelijkIage prijs,
zal onsaanbod u interesserell.Wij presenteren u 't topmerk dat de kopi~ -prijs
drukt als geen ander:

.TDSHIE:iA

COPIERS

Uw'Ibshiba-deaJer:

Nu ook

Schotmenhuis
"Champino"
in Meerkerk
MEERKERK - Hetechtpaar Verhoef heeft
het waar gemaaktin enigemaanden tijd'fwee
z3:ken te opene.li'en weleen bloemenhuis
waarin mevrouw Verhoef de scepterzwaait en
nu een schoenenzaak waarvari de beer Verhoef
deleiding heeft. VoorzItterW.P. Schep van de

O. V.M. viel weer de eer te beurt de openingook
hier te mogen·verrichten.
Door het wegtrekken van een gordijn bracht
hij letterlijk en figuurlijk de verbinding tot
stand tussen man- vrouw zijnde het bloemenhuis en de schoenenzaak, die nu door een ronde
toog verbonden zijn.
De heer Schep sprak in welgekozen woarden
zijn bewondering uit voor het echtpaar
Verhoef, dat in deze tijd de moed heeft twee
zaken te beginr>en:. "Ik heb er met de O. V.M.
bestuursleden. aIle bewondering VDer. Wij
hopen,dat deb'ewDIlers van Meerkerk uwzaak
zuBen weten.- te vl'aarderen. Het verzorgihgspakket is _weermeer uitgebreid door uw
vestiging",·'aldus O.V.M. vDorzitter Schep.
Hierna trok hij het gordijn weg datde beide
zaken nog s~heidde.
Een uitgebreide'kollektie schoenen vertegen-

het Zouwengebiedtussen Ameide en Meerkerk, leek het hem een aardige gedachte eens
kreatief bezig tezijn, 20 op heteerste gezicht
kunnen de weliswaar kleine' bouwsels gemakkelijk neergezetworden als sierobjekt in
de tuin. Tevens biedt het gebouwtje gelegen,heid aan kleine kinderen om erin te spelen of
kunnen huisdieren hettot domicilie verkiezen.
Volwassenen-kunnen het eventueel ook nog
benutten als schuurtje voorhet opbergen van
tuingereedschap. Met de gebruikte materialen
en de bijberekende arbeidsuren, komt deprijs
te liggen op f 525,-. Wie de. eigenzinnig
ontworpen tuinhuisjes eens van dichtbij wi!
aan:schouwen, is's avonds welkom in de
Zouwendijk nr. 70 nabij de Hoenderwiel te
Meerkerk.

woordigtrnen, zoals Piedra, -kinderschoenen,
Adidas sportschoenen en tassen, "pour-elle"
dames pumps, B~rkelmans.herenschoenen en:
Helioform damesschoenen.
Vanzelfsprekend kan men·, er ook. voor alle
soorten . schoenbenodigdheden terecht. Wij
wensen h 12 t echtpa,ar Verhoef veel sukses.

Rietbewerker·maakt
tuinhuisjes
MEERKERK ~ Rietbewerker WimVuurens
nit Meerkerk hondt zich sinds ,korte tijdook
bezig. rnet:bet, vervaardigen van tuihhuisjes.
"Zomaar eenaardigheidje"; vertelt Willem o'p
bescheiden wijze. De huisjesziln' kleiner 'dan
de gebruikelijke., tuinhuisjes en ook verschillend van opbouw.
Gebruikt men "oar een normaal .tUinhuisje
afgezaagdeplanken, glazen raampjes en ee ll
houten deur voor de ingang, WimVuurens
ha~te dunn en staken uit de grienden vlocht ze
ineentot, een rond geheel. .Enkele bossen
dekriet ,'«terden"erw~rkt tot een dak diehet
geheel, kompleITlenteerde.Wim Vuurens zorgde. zelf voqr het. antwerp van de twee tuinh~isjes. Als afwisseling van zijn .-clagelijkse
bedrijvigheid als riet- .en griendbewerkerin

8 oktober Paardenmarkt
en vrijdag 9- en zaterdag
10oktober

Schoenenhuis

"CHAMPINO"
Dorpsplein 6 -

Tel. 01837 - 2300
.

-

Meerkerk

Pedro kinderschoen~~
Adida§sp9~§choen~~

Berkel mans.·herenschdenen
HeliofprmdamessqhQ~nen

OPENi>HUIS
aile bloeiende planUm en
bloembollen

1ioo/OiKORTING
Nu ook volop Erica's (heide) enz.
voor de tuin.

Laarsj~s.in diverse soorten

0pk aile soorten pantoffels
Allesoorten schoenbenodigd'"
heden

Komt uvrijblijvend ee.ns kijken.
Wij hebben de schoen die u
zoekt
J.w. v. Puttestraat 2, Ameide, tel. 01836-1356

fvo(>rheen jaap verveer)

Raadsvergadering
Lexmond
LEXMOND - Donderdag 3 september 1981
vergaderde de voltallige raad oilder voorzitterschap van wethouder Van Dieren, die de plaats
in nam . van burgemeester Hokken,. die, v~r~
hinderd was. Na notulen en ingekomen stu~
ken volgdede benoeming tot onderwij:zeres in
vaste dienst aan de oJ. school, aileen V(}9r, de
woensdagmorgen, voor. taakrealisatie .van, het
hoofdder school, van mevrouw M.A.C. GrasRijk te Vianen. De 18e wijziging der bouwverordening en de 3e wijziging der bouwverordening logiesgebouwen werd hierna vastgesteld, nadat dhr. Govers (CDA) verzocht had
om in het vervolg bij wijzigingen ook het advies
te vragen van de kommissie· openbare werken
en de directie gemeentewerken, waarop nog
nader zal worden teruggekomen. Aangenomen
werd een voorbereidingsbesluit vestiging politiepost welke vestigingplaats zal· vinden
tussen de Nieuwe Rijkswegen, de Kortenhoevensewegop het terrein van dhr. Brouwer.
De heer Van Woerden vondde plaats wat
minder gelukkig en. vroeg naar de duur der
huurovereenkomst (5 jaar). Na beantwoording
door de voorzitter kon ook, dit raadslid met ltet
voorstel meegaan. Aandhr.H.T. Ruijter,
Achthoven 26, 'werdop zijn verzoek' een
subsidie verleend van 25% tot een maximum
van I 5.000,- in de kosten van herstel van het
rieten dak van de door hem bewoonde woning.
Dhr. Mollt:!llvanger stelde de vraag waarom
deze aanvrage niet voor 15 maar-t is binnengekomen" en oide post nog toereHcend was. Op
het laatste antwoordde de voorzitter bevestigenden wat de eerste vraag betreft hblldt de
verwisseling van eigenaar en ernstige lekkage
hiermede verband. -Dhr. Bos. vr,oeg om te
overwegen de termijn van aanvragete stellen
in de maand december; De toewijzing ka ll dan
eerder plaats vinden waardoorhet dekwerk in
,"~)~het voorjaar kan plaats vindenen de agrarische
(
. ~~:l,;bevolking voor de drukke tijd uit erzelf wat
meer aan kan doen. B enW zuBen. zich hierover beraden. Het besluit tot verkoop bouwterrein aan A.N. Drenthe werd op diens

verzoekIngetr()~~en,als gevolgvan cie, "moeiHjke ,marktomstandigheden". ~n de~ktober
vergadering willen B en Wmet:~en'vqorstel
komen tot het stortellvaneenwaarborgsom
gelijktijdigmet hetaanvragenvan grond, diti ll
overeenstemmingJrlet het adyies'van de VRo.kommissfe en ter voorkoming van nutteloos
werk. Devoorlopige vaststelling van de
uitgaven openbaar gewoon lager- en kleuteronderwijs volgdennog, alsmede de20e wijziging der gemeente begroting 1980. Medegedeeld werd dat het kollege besprektngen heeft
gevoerd met de logopedist K.:Boste Hei- en
Boeicop, die bereid is logopedische ,hulp aah de
Lexmondse scholen. te" verlenen" ·'waarvah'
verwacht wordt dat,deonderhahdelingen.tot
wederzij dse ·tevredenheid afgerond kunnen
worden, ook in financieel opzicht. Devoorzitter
beantwoordeenkelehierover gesteld ·vragen.
Van het bestuur' vande Oranjevereniging
"Den. Vaderlant Ghetrouwe'~'wa~kort.v~orde
vergadering een bedankbrie~'binnengekomen
voor de garantie die de gemeente verleend had,
groot f 2500,- voor heteventuele tekart. I-Iet
verloop . van de festiviteitenis,~o gunstig'
geweest dat van de :,garantie ,gee'n gebruik
gemaakt behoefde worden. De rondvra'ag deed
de tot. dan toe binnen een redelijke, tijd
verloperi vergade ring belangrijk uitlopen omdat iedereenna tweemaanden,wegens de
vakantie is zoals gebruikelijk,in. augustus
niet vergaderd, weI wat.op zijn hart had.. Dhr.
Govers dankte de raadslede l1 voor hetbeschik"baar stellen van een foto, voor dit doel speci:aal
gemaakt, voor de rommelmarkt en boodieder
een foto aan.MollenvEinger attendeerdeop een
bocht 'bij d~;ingang,. vCin De.Nes, waaraan
aandacht geschonken zaI worden !lu destraatmakers er nogzijn. Versluis vroeg ommeer
. schotbij de botiw van de garage Tukker/v.d.
Heuvel. De wacht zou op dekpzijnen zijn en
Bos vroeg of de begroting 1981nog steeds niet
goedgekeurd was~ Waaropde sekretaris ant,woordde, dat de. behandeling op de 'qriffie door
vakantie envakatures vertraagd y,ras"men er
mee bezigis en de gemeente machtiging heeft
ontvangen .tot. een zekere grens met de
uitgaven door te gaan. Van Woerden had een
advertentie van het gemeentebestuur gelezen
"waarin het bestuurvan deOranjevereniging

dank werd gebracht voor de zorg die aan de
geslaagde feestweek was besteed". Hij was
over het verloop minder "aldaan. De "kinderkermis" vond hiLniet qp :z:ijn plaats en de
eksploitant zouop zondagmorgen aan de
opstelling gewerkt hebben, wat de spreker
misplaats vond. .Ii:ij. : wilde .daarovereen
schrijven naar het bestu,ur doen uitgaan.
Kreeg daarvDor geen bijvaL Het bestuuT,heeft
volgens mededeli:qg ter verg<idering, duidelijk
voorgescllre"en dater op zondagniet gevverkt
macht worden; En treft.dus" gee:q . verwijt.
Overigens.bleef de grootst'mogelijkeIlleerder~
heid'Vange raad haogst -valdaan over de
geslaagde feestweek.

.'.'.''''.. >'
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Fotowedstrljd .
HOORNAAIt...:. Na hets,:,k~es vanv~rig iaar
zaI ook nu>.wee~:~,en fotowe.d~Jrijd:worden
georganiseerd. ter. g~~egenheid van~e}~'okveedag, ditjaarde zeve~~igs,t.e:die'op'3'oktober
gehouden. Mel aISerega~tPri~sBern-

r:::tt

l?e fqtowedstrijd moet in de Tuimste zIn te
makenhebben met de'Fokveedag, degrootste
l§lpd be u wteritoonstelli n 15-\7an· rv.r~'ddei1~!'lede r~
land. DeeInCilTl~.:,:_~t~at"uitslu~ten,~'_C:>'pen',voor
ama teurfoto~I'~:lf:e,Il;·:Er:,kunl1en'z0w-eLzwartwit;. "als . kleurenfoto's worden ·ingezonden.
Iedere deelnemerkan. in elke. categorie
maximaal viji-fotq's inleveren~ Vorig jaar was
dat aantal onbeperkt Toen stuurden sommige
deelnemers te veel foto's in, waardoor . . de
kwaliteit niet beter wer-d.
Foto's moeten uiterlijk 1 december ingeleverd
zijn bii C.R Bovekerk, Noordzijde63, 4225 PJ
Noordeloos. De uitslag wordt in. december
bekend gemaakt tiidensde> jaarliikse feestavond.
De prijzen bestaan uit waardebonnen. De
voorwaarden om dee}·, te, nemen. zijn op
aanvraag (schriftelijk) verkriigbaar.

Telefoon 01837 -1888

Wij hebben vooru weer ee~ grate sortering bloernboll~nvoor
de tuin. Verder hebben wij aile soorten bemesting, potgrond,
•••
compost en turfmolm voor de winterbeurt.. ".
Wij hebben ook een grote sortering rood stenen-en pJastik
potten.
Uw bestelling, groot en. klein, zal bijonsaltijd welk6m zijn.

A.KEPPEL
BAZELDIJK 63

MEERKERK

DINSDAG GESLOTEN

.

Kj-k

aehteruw
. . . . autoi~.,

~A.
..

':.. :..

Equipe aanhangwagens. Gewoon. t bestewatu kunt kriJgen:
Want Equipe aanhangwagenszijn er insoorten en maten.
Stuk voor stuk perfekt gemaakt. Ofu nu aannemer bentofhtndbouwer.
g
Equipe heeft '. . iUd. 'no aanhang
•••aann..
' eeu Ui.·.'.• d.••.' e
. oer of gara"..ehouder,
voeten kl1nt.
.. .'.••'•.• .• w

mel~b.

a~t

ZIJDERVELD~.

Lakerveld 12 - 14, 4128 LJ Lexmond
Telefoon 03474 - 1459.

equlpe

Kapsalon
Molenstraat 5

DEWIT

Tel. 01836 -,1464

Kom eens even lanDS, wij Deven

U

Ameide

Daarne aile advies.

SIijterij- Wijnhandel

't Fortuin
weer vergroot
AMEIDE - Slijterij-WijnhandeI '1 Fortuin
heeft .weer .een knappegedaantewisseling
ondergaan.
Wat vroeger biljadkamerwasis nu bij de
bestaandeverkoopruimte er bij gekomen.
D'oor de nieuwe ,opzet is alles nog overzichteHjker geworde~ en een,schitterenrle k()llektie
glaswerk, kristal, aardewerk en andere mooie
geschenkartikelen staan uitgestald.
Het is inderdaad een lust voor het oog. Terecht
kan mevrouw Plieger-de Kruyk trots zijn up
haar vergrotezaak.

MevrduW Plieger verteltdatzij heeIerg graag
dit mooie' glas- enaardewerk e.d. erbij isgaan
verkopen en dan de.betete merken, zoals
Armada en Haubrichopbouwserviezen, Metawa ambachtelijk tin,Winterling en Kaiser
porcelein,; Zenith _plateel en - aardewerk,
Nachtmann en Zwiesel kristal.
Erg enthousiast,'praatItleVrOUw Plieger over
haar nieuwe kollektie.. Hetzijn ook bij uitstek
uitstekende geschenkartikelen om te geven of
te krijgen.
Op Paardenmarktdagwcirdt open huis gehouden- om, de'kollektie'te komen bezichtigen
onder het genot :vaneen goedglas wijn.

Velen zol.lden danmetweemoedt~rugdenken
aan de dagen dat 't Fortuin nogcafe-re~taurant
was. Deantieke bewerkte deurenkomen weer
geheel tot haar recht.Vanzelfsprekend, is het
assortimen,t wijnen, gedistilleerd en' andere
dranken nag steeds op h()og l'livo.

Avonden
voor bejaarden
Ameide

Verkeerslichten na
herindeling?

AMEIDEITIENHOVEN - Het bejaardenkomite biedt de oudereinwoners nit Ameide
en Tienhoven weer een aantrekkelijk __.programma voor het nieuwe seizoen 1981- 1982.
Een iestaI avonden met een goed gevarieerd en
interessant programma staat de bejaarden te
wachten;

MEERKERK - Lange verkeersfiles, opstoppingen en, op rood springende stoplichten.
Meerkerkoa de gemeentelijke herindeling?
Niemand kan het on aI verteIIen. Wei staat vast
dat de herindelingsplannen van dorpen uit de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden reeds hi
een vergevorderd stadium verketen. Burgemeester C,Bakker van Ameide en Tienhoven
heeft niet voor niets onlangs in een interview nog verklaard dat gemeenten die betrokken zijn bij de' plannen, tijdig aan de bel
moeten trekken bij de Minister van BinnenIandse Zaken.
Wat de nieuw benoemde Minister met de
plannen en de ingediende bezwaren gaat doen,
hangtaf van de toekomst. In Meerkerk heeft
het' verkeerslicht op het Dorpsplein voorlopignog niets te maken met de gemeentelijke: herindelingsplanne:p. Onderhoud aan de
Gorlnchemsestraat 'maakte dit verkeershulpmiddel' noodzakelijk. De Gorinchemsestraat!
Burg. Sloblaan' was v:erzakt en moest opge-'
hoogd en verstevigd worden. Dit gebeurde met
een vracht steenslag; Dat dewerkzacunheden
aandeweg voor, de verkeersopstoppingen
zouden zorgen, was gezien het centrale
verkeerskn90ppunt 'niet' moei~ijk te va orspellen., "Rommelige" situaties op
zowel
Dorpsplein,Zouwendijk, Toistraaten Gorinchemsestraat gayen soms bozegezichten te
zien van haastigeautomobilisten die te lang
naar hun zin moesten: wachten bij de verkeerslichten. Of deze tijdelijke verkeersdrukte
slechts een klein voorpro~fje, is voor de
gemeente'Meerkerk wordt na .re:alisering van
de herindeling pas goed duidelijk.

24sepL Ds. J. Buitenhuis vertelt over zijn
belevenissen aan boord van de "Henry Du~
nant". Aanvang 19.30 uur.29 okt.: Een zwerftocht door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Dit klankbeeld wordt verzorgd
door de natuur- enY9gelwacht. Aanvang 19.30
uur. 26 nov.: Adventsavond. Aanvang 19.30 uur.
28 jan.: Broodmaaltijd,aangebodendoor }I'a.
Kruyt. AanvangI8.00 uur. 25febr.: Gezamenlijke avond in Open Vensters, verzorgddoor
mevr. Aafje Top, declamatie. Aanvan 19.30uur.
25 maart: SIolavond met bingo. Aanvang 19.30
uur~

Iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag iser vanafJ4.00 uur in de soos
gelegenheid tot het leggen van een kaartje of
biljarten;Bovendien kunt u dinsdagmiddag
gebruik maken van de bejaardenbibliotheek,
boeken ruilen van twee tot drie uur. Va or de
dames is erdeze rniddag oak gelegenheid voor
eengezelIig~raatjeen een handwerkje onder
het genal van een kopje thee of koffie. Om de
gezelIigheidwat te verhogen kan men daar nog
weI ,',w<:lt dames bij gebruiken. pinsdag- en
donderdagnliddag wordt door, een aantal
vrijwiligsters gezorgd voor thee en koffie. Al
dezerniddagen en avonden vinden plaats in de
rekreatiezaal v.h. bejaardencentrum "Christina", p,r., Marijkeweg 32, uitgezonderd de/
avond van 26 febr. die in Open Vensters plaats
yindt'Z;ijn er. vragen of vervoersmoeilijk-'
heden, dan; kunt u zich wenden tot ondersfaand adres:
mevr. v. Brurlgen, Pro Marijkeweg 47, tel. 2184.

in
Opel Ascona 16 SR, 4 drs. 1976
Ford Escort 1600 S, 2 drs. 1976
Ford Taunus 1600 L, 4 drs. 1977
Verder nog:
Peugeot 504 GL, 1977
Mitsubishi Colt 1400 GLX, 1979
Mitsubishi 1600 GSH, 1981
Ford Fiesta 1100 L, 1981
Ford Taunus 1600 L, 1978
Ford Taunus 1600 L, 1979
AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOTH.v.
Fransestraat

12 - Tel.

01836 -

1754 - Ameide

Industrieweg 4
Ameide.
Tele/obn 01836 - 1402.

Tijdensde lange wi nteravonden
gezellig borduren en knopen

Voor al uw

Sieraden
'en .
Uurwerken
Eigen reparatie atelier.
Juwelier Rikkoert, dichterbij dan u denkt, als
speciale service aan huis te ontbieden.
Reparaties eveneens af te geven bij elektrozaak Verhoeven in Ameide.

r:'~{l,:~r;~B?t<·
..

..3Jn 't

~tlberbu!,5"

..JIUWELIER
RIKKOERT

Wij zijn hiervoor ruim gesorteerdin diverse
soorten wol en garens. Vele prachtige modellen
in voorraad

SCHOONHOVEN

PLIEGER HANDWERKEN

Haven 1 en 5, nabij 't Veer
Telefoon01823 - 2651

M. Plieger - Versluis

MARKTAANBIEDINGEN 1981

FA. VAN ZESSEN

E3etaalbare modische KONFEKTIE en
VRIJETIJDSKLEDING voor het hele gezin

-

Ameide

I:: Ii 'ii~~,

Telefoon 01836 - 2280

SANDEN
'o,C,

Elektronisch
gebalanceerd
b.v. OPEL KADETT
155 - 13 Semperit

f

b.g.g. 2051

Autobedrijf
de Zodeslagen 7

C)~

Arneide

Nieuwstraat 2
Telefoon 01836 - 1298

95,-inkl.

UITLATEN

r1~ •. . . .\!

Veer aile
merken

Tijdensde MARKI\'IEEK:

;i;1DA~aE~:~:n~E~~~~83,Q§

1 jaargarantie
SPECIALE
GEMONTEERDE
PRIJZEN ! ! ! !

i!~~il~~1~i:::
Aile HERENPANTALONS

10,- K 0 R TIN G !!

b,v, OPEL KADETT
met v66r en
achterdemper

JONGENSRIB~

PANTALONS'

f 225,- ink!.

voor
Aparte kollektie

34, 95

:.MEISJESJURKEN-

I.KILTROKJE~.
marktprijs v.a.27,50

j

OVERGOOIERS

AANGEBODEN AUTO'S:
Opel Ascona 16 8,1978
Opel Kadett (LPG), 1978
Opel Kadett 8peciaal, 1977
Opel Kadett caravan, 1974
Ford Taunus (LPG), 1974
Volvo Amazone, 1963
Volkswagen Pick-Up,J978

. marktprijs

.

37,95

.

STREEFKERK

I

MET VANDAAG. DEMODE VOOR MORGEN
Fransestraat 7 -

Arnelde

-

Telefoon 01836 - 1212

::

scholieren. Voorde kra.nt' envoor 'onszeif, Er
zijn er tot op heden een tiental klasgenoten die
een schoolfoto bij mij hebben besteld. Deze zal
ik tijdens de reunie uitrijken. Tot zoverzal ik
het maar laten. Vergeten doe je altijd weI iets,
maar dat hoor ik nog weI.
Dus besteallelllaal, 'tot ziens op het grote
TERMEISEJaarfee'st aan hetgeen nu weer een
rtieuw spektakel is toegevoegd!
ZEGT HET VOORT, ZEGTHET VOORT!!!!
Groetjes van Machel Haag,
Valburgseweg 69, 6661 ET Elst,
tel. 08819 - 4995.

Beste klasgenoten uit
de 30er jaren
ELST - Zo langzamerhand staa:ri"\veaan de
"vooravond" van de rennie. Aande "vouravond" van een grouts gebeltren'y~~r,weallen
met spanning naar uitkijken;: En:waar vindt
zu'n spektakel plaats? NatuitrHjk in Ameide.
Het stadje 1\.meide, dat toch al hruist en tintelt
van energie en prima georgal1iseerde feesten
en bijeenkomsten.Voetbal ';:,tolieel - ijsclub - wielrennen-zangkoren-gymnastiek-foto
tentoonstelling-braderie;enz.
En nu dit.uniekegebeuren hetwelkeen
onuitwisbareplaatszal inneme,nin de hist0I'i~._
Zoals ik aleerder memoreerde....... ;.; ...... een
primeur'in Nederland! Want waaren wanneer
kwamenelders scholieren naruim 40jaar weer
bijeen? EnJaat het nOll juist weerAmeidezijn
waar zoiets gaat gebeuren!Tijden~hetgrote
jaarfeest, het. familiespektakel,' komen ze bij
elkaar in het Verenigingsgeboilwaan<ge',J.W,
van Puttestraat in Ameide
~
~. met zq veel
mogelijk personen, 8 oktoher 1981 tussen 14.00
en 17.00 uur!
Dankzij"'spontane ·medewerkil1g·· van.' clere":
daktie van "Oe . We~wijzer"! Zonder deze
redaktie was zo'n bije~nkornstnooit zo snel tot
stand gekomen. Dan~aan meester de Haan die
bereidwiUig de' oude ·absentielijsten. doorgaf
zodat ik alles opeerrrijtje kon zetten. Een
gedeelte heb ik over.g,eschreven en is vast de
moeite waard ombewaardte worden, Dat isde
lijst uit klas 8 (of 7b) hoe je het maar noemen
wilt. Dank aan Hanny de Gaus-Lakerveld die
als eerste met die schoolfoto van Schipholaan
kwam. Later kreeg ik een grotere uitgave van
Arie de Kuiper en nogenkele schoolfoto's. Ook
Arie veel dank voor demedewerking!
En nu is het de beurt aan de deelne,mers. Breng
ze mee................ de oude schoolfoto's die
ingeplakt ofergens ineen oude schoenendoos
zitten. Gee! het door.............. ook aan onze
klasgenoteri die naar elders'zijnverhuist en het
adres mogelijk bij een van jullie bekend is. Ook
zij zijn van harte welkom op deze reunie! Steek
hem op
het reverspeldje met je naam.

Stadsbibliotheek
"Ameide en Tienhoven"

Hierover nog.even het volgende; Vanwege het
huwelijk zullen ook personen aanwezig zijn die
nietop de schoollijst voorkomen. Daarom is het
van,groot belang dat we met twee kleuren
naamplaatjes gaan werken.. Laten we afspreken dat de klasgenoten uit die 30er jaren
een: groen naamplaatje op doen en de niet~
klasgenoten .een blauw naambordje.Als men
er geen bezwaar tegen hebt dan zou hetleuk
zijn wanneer de dames (de meisjes uit die
school) hun meisjesnaam van to en op het
naamplaatje doen. Dus mevr. Sj. OevermansVersluis heet tussen 2 en 5 uur Sjaantje
Versluis. Hopenlijk zal de redaktie van "De
Wegwijzer" ook aanwezig zijn om vele pennevruchten opte tekenen en natuurlijk wordt er
weer een groepsfoto gemaakt van die oud-

AMEIDE ~ Vaua! 14 augustus draait de hibliotheek weer op volle toeren! D. w .z. dinsdag~
morgen van 10.30~11.30 uur. Speciaal voor
lezers die rustig een keuze voor een boek willen
maken. Woeusdagmiddag van 13.30-14.30 uur.
Voor de jeugdige lezertjes Vrijdagmiddag van
15.30-17.00 uur. Vrijdagavoud van 19.00-20.30
.our.
ledereen kanop deze uren in de bibliotheek
terecht om eenswat na te kijken inencyclopedie, studie' of hobbyboeken of op z'n gemak
aan de leestafels een boek ter hand nemen. Dit
kost u niets., Pas wanneer u een boek mee naar
huis wilt rtemen moet u zich aanmelden als
abollnee. Voorde jeugd tim 17 jaar is dit gratis,
voor volwassenen:kost het abonnement f 10,per' jaar, voor 65-:1>lussers, met een bejaardenpas f 2,50.
Op vertoon'yan uw abonnement mag de jeugd 4
leesboeken, volwassenen 3 romans en een
aantal hobby/studieboeken lenen. We hopen ~~
dat het nieuwe leesseizoen weer veelleesgenol. jij
zal brengen:en zien u allen graag en als u lid
bent met medebrenging van uw abonnement,
in de bibliotheek.
De bibliotheekcommissie.

TROUWEN
~?
VERBOUWEN
?
VERHUIZEN
*
*
EN

?

OF 20 MAAR AAN lETS
NIEUWS TOE?
verantwoorde adviezen
topkwaliteiten

10% KOHllNG OP MEUBELS

*' AlsiMarkt-feest-prijs, zolang de voorraad strekt.

EENE.~.~T lEREN BANKSTEL .VOOR 2495 GULDEN

*

EN NOG MEER MEUBEL-KOOPJES IN ONZE SHOWROOM

*
*

Keurkollektie I)vergordijnstoffen (o.a. Ploegstoffen en Gardisette)
Vitrages in aile stijlen (o.a. Gardisette)
Tapijte"vl)or ~Ik wat wUs (o.a.Desso-Parade-Tredford en
« i > ••.• ....
>
N 0 G MOO I ERE !)

*

Ook uw qdres voor eksklusieve wandbekleding
INTERIEURADVISEURS

STREEFKERK
Franse'straat 7

. ,Ameide

A:L$HETZO Mool MOGELlJK MAG"

Telefoon018q& ~12t2

."

, ~

"
:

;.~,'

.

~

,

c

Engli$h.~tyle et) ~tOorFasbiol)
Net even ,anders/en net even meer 2 begnppen voor exclusieve mode.
in een kollektie van louter internationale modehuizen.

MANTELS

BLAZER

Aileen voor bijzondere
mantels welke zieh
onderseheiden, heeft
van Toor Fashion UUJ keuze
vanaf

198,-

Deze week een shawl
t.tV.V. 25,- gratis.

In Higgins ruitje met sued~
applieaties. In fijne
Engelse wol

229,-

PULLOVERS en
ROKKEN.
. fullovers, uiteraard
lambswool. In oneindig
grate varia tie bij van
Toor Fashion vanaf

49,Rokken, o.a, in loden groen
89,...

~(l1J.t()W

fasllioo

Ameicle-WerkeIidam/ Nieuwegein-Gorinchem,(ArkelstatefPiazza Center)

Sportstichting Lexmond bestaat tien jaar
LEXMOND- De hnmer aktieve Sportstiehting Lexmond vierdeopvrijdagavond 11 september
haar tienjarig jubileum. Dit feestelijk gebeuren vie] gelijktijdig's3JD enmet de officUHe
heropening van sportkompleks He~ Bosch in Lexmond. De sportstichtingbestaat lliteen dagelijks
bestuur vanvier personen die t~ven,s lid zijn van de gemeentelij~ekommissiesport en rekreatie.
Het algemeen bestnur van deSportstiehting hestaat uit het dagelijksbestuur aangevuld met
zeven afgevaardigden van aangeslot~n sportverenigingen. De Stichtingheeft als belangrijkste
doelstelling opgenomen om de sport in Lexmond te bevorderen. Zij trachtdit tebereiken door het
'beheren en eksploiteren van hetsportkompleks. Ook de onderlingesamenwerking tussen-de
plaatselijke sportverenigi"gen staat hoog in het vaandel gesehreven bij de overkoepelende
Snortstichting. Regrating en jaarrekening worden ter. kontrole en goedkeuring voorgelegd aan
het gemeentebestuur van Lexmond.
..
'.
'.. ' . .
.- -.
.
.
.
SportstIchhng. Kort daarvoor had kommlssans
De SbchtIng beoog~ .ge~n Wlnst ~n kan ge~rulk Vrolijk in zijn toespraak nog gewezen op de
maken van de facI1!telten en dlen~ten dIe de
belangrijkheid van zulke enthousiaste begemeente haar bled~. De k~n~lne wordt stuurders. Volgenszijn nadrukkelijke opinie is
beheerd .door de kanbnekomml~sle.waarvan de snelle ontwikk.eling en modernisering van
d.e pE!n:rungmeester d.er Sportshchbng, v~)Qr- het sportgebeuren in Lexmond voor een groot
zltter.. IS;. Deze kanbne maakt .wel V:ln~t. gedeelte te danken aan .de grote mate van inzet
JaarhJks gaat 1 20.000,- naar de eksplOltal1e die aile bestuurdersvan de Sportstiehting aan
van het kompleks. De ovenge gelde!1 worden de dag gelegd hebben. Vooral voor de vinding~
besteed voor aanschaf va~ .matenalen ten rijkheid van de Stichting die ook bij bouwfase 2
behoeve van ee!1 sport~erenlgln~ of voormeer van Bet Bosch weer tot uiting kwam door de
algemene doelelnden dl.e b,:trekklng hebben op voortreffelijk georganiseerde zelfwerkzaarn-'
Het Bosch. De ekspl.olta~le, schoon.J!laak en
heid, koesterde kommissaris Vrolijk veel
onderhoud van de Itlmlddels talrlJk opge- respekt.
tr~kken gebouwengebeurt In zelfwerkzaamHetjubilerenddagelijks::: en algemeen bestuur
h~ld. .
.
van Sportstichting Lexmond bestond op 11
Dlt IS IJ;l h~t ko.rt de opz~t en ~~rkIn&: ~an ~e septemheruit onderstaande personen:
SportsbchtIng In Lexmond; ZlJ IS offlcleel In
.' .
'.'
.
het leven geroepen op 24 december 1971.
Voor~ttter: D.E. Mollenvanger, Sekretarts: A.
Daarvoor was de Stichting echteral volop
de WIt, vanaf 1 september 1980. (Voo~d.en G.
aktief. Reeds op 28 augustus 1971 werd op
Bos). Pennmgmeester: N.A.J. van D'Jk. Algeinitiatief van burgemeester en wethouderseen meenad]unkt: .G.C... VersluIs.
yergadering belegd waarin besloten werd tot Dezeleden van het dagelijks hestuurzijn ook
oprichting van een Sportstichting. De· heer lid van de gemeentelijke kommissie sport en
D.B.Mollenvanger werd benoemd totVQor- rekreatie.
zitter en de·heer G. Bos tot sekretaris; Beide Dezey~,n"afgevaardigdEm,vande aangesloten
heren waren, afkomstig uit'de gemeelltelijke sportverenigingen zijn: C. den Hartog, ver,;.
kommissie sport en rekreatie. Nog,voor.haar tegenwoordiger, ,van W.I.K. Vanaf de opoffieHHe. oprichtingsaktebij de notaris. was,
richting is hijonbezoldigd (onbetaald) bestelde. deStichting reeds op 27 oktober een heerd.er van hetkompleks. J. van leperen,
indelingsplan op van het 'yoormalig volks~ vertegenwoordiger vanD.E.V. L.A. Quaak~
tuinenk()mpleks Het Boschdat degemeente vertegenwoordigervanL.T.C. W. van Zijdervoor dit doel had aangekocht '. '. "
."
veld, vertegenwoordiger van Bolsweerd. G.P..
Het was juist deze hoeyeelheid van data die de
Oosterling, vertegenwoordiger, van Trim.H.
Sportstichting de .. mogelijkheid '. bO().4'·:veel van. pieren, vertegenvvoordiger van Lekvogels.
feesten te vieren, Dit waren ~e woorder(-;v~nde A.L, Feith, vertegeI'lwoordiger van V.E.K.De
heer D.E. Mollenvanger dienatienjaarnogheerFeithyolgdeop 1 januari 1981 de heer R
steeds als voorzitter fungee:rt. Uiteindelijk Mussche op, die vanaf de oprichting deze
werd beslotenhet jubileum 'samen t~j~ten sportvereniging vertegenwoordigde,
vallen metde officiele ingebruiknamE!,va~)iet In onderlinge samenwerking. en volledige
ver~ieuwdE!<sportkompleks.Tijdens~itoffiharmollie met gemeente, officiele instanties en
ciele gebeuren dat 's middags plaatsvondin het de bevolking van Lexmond hebben deze
bijzijn va:q.'dekommissaris derKoninging M.
bestuurders duidelijk. gemaakt dat een klein
Vrolijken burgemeester',Bokk:en, wer~en de dorp veel kan bereiken, Het was niet voor niets
inmiddelsuitgetreden heren' G, . . }3,os<en R.
dat kommissaris" Vrolijk tijdens zijn aan,:,',;
Mussche, die de Stichtingvanaf:hetbE!g~nmede wezigheid in Lexmond nog eens benadru~te
opgebouwd hebben, in. het zonnetje gezet.
graag in deze hechte dorpsgemeensehapte
Voorzitter Mollenvanger weesopdebelar:g,;. vertoeven om zich persopnlijk op de hoogtete
rijkheid van deze' twee stille werkersv~rlhet stellen van de gang van zaken in de bloeiende
eerste uur die soms tot diep in de nacht Lekgemeente, waar het sportgebeuren veel
aanwezig waren bijdevergaderingen van'de aanda,cht krijgt.

van inzet door eigen verenigingsleden konden
wij als Sportstichting gemakkelijk uit de
voeten", besloot de heer Mollenvanger zijn
toespraak.De heer H. Bovekerk uit Noorde~oos, sprak zijn felicitaties uit namens de
K.N.V.B. afdeling Dordreeht en was blij dat
voetbalvereniging Lekvogels destijds
was
overgegaan vah de afdeling Utrecht naar de
K.N.V.E. in Dordreeht.
Nadat kommissaris Vri)lijken echtgenote hun
aangeboden kado'sbewonderd hadden, waaronder enkele fraaie dorpsgezichten van Lexmond, ging het gezelsehap het kompleks rond
om de gereedgekomen nieuw- en verbouw
onder geleide "Van. burgemeester Bokken en
voorzitter Mollenvanger; petsoonlijk te bewonderen.
Tussentijds demoristreerden jeugdleden van
diverse sportverenigingen hun kunnen "OP de
uitgestrekte ·grasmat.
Nadat het officiele gezelsehap de rondgang had
besloten en de kommissaris was vertrokken,
volgde.'s avonds' een feestelijk bijeenkomst in
HetBosch waar"bij het tienjarig bestaan van de
Sportstichting op ongedwongen wijze werd
gevierd,

Kommissaris der Koningiri iti;L~"tlllond:

"Beschouw sportk9mpleks als kostbaar bezit"
LEXMOND - "Besehouw sportkolIlpleks Het Bosch alseen kostbaar bezit. Net als hij de eerste
opening in 1975 is er ook nu weer veel'~,~Jfwerkzaamheidaan·de dag gelegd door de Lexmondse
bevolking". Deze woorden sprak kommissarisder Koningin M. Vrolijk tijdens een officiele
bijeenkomst in Lexmond op vrijdag 11 septe:tr'lber. Kort daarvoor had zijn echtge;note,mevrouw
Vrolijk,·de ge~ee,nt~vlaginde mast gehesen\V~armeede opening van Het Bo~ch een feit werd.
Het was de '.kommissaris,meteen bij binnenkomst al- opgevallen, dat ~e .akkomodatie sinds 197~
e;nigszins was<veranderdv-an aanblik. Ook toenwas de heer Vrolijk in'Lexmond om persoonlijk
yoor de opening .zorg tedragen. Nu was hij opnieuwuitgenodigd om de nieuw,;,en verbouw'van
Het Bosch meteigen ogennader te bewond~ren.
Niet aIleen stand de kOmmissaris verbaasd
(~ .~:. de somsirigrijpende~ veranderingen en
aanpassingendi~"l1ef::sportkompleksondergaan had, ook de ihmiddels alweer tien jarige
$portstichting Lexmond kwam uitvoerig ter
!:iprake. "De .. Sportsti~htiI1g .funktiolleert. op
:voortreffelijke,vvijze~,~n;,heeft'ook
n uwee.r;eerl
grote mate:'yan,vindingrijkheid aan de'da.g
gelegd", sprakdekommissaris.Hij besloot met
deopmerking dat Lexm.ond duidelijk bewezen
,had haar ,eigen' <id~ntiteit •. door ()nderlhlge
samenwerking kellbaar te'maken.en"ditaclit~e
kommissaris yroli.Jk geziE!n. de,gemeentelijke
p.~rindelingsplannen die op stapel'staan;, van
groat belang. Zijn woorden .'Werden onderstreept door de ,voorzittervan de Sportstichting, de heer D.B. Mollenvanger uit
"Lexmond. De voorzitter bedankte ane verenigingen en overige' betrokken personen die kost, is naast overheidsgeld, mede-gefinandirekt ofindirekt bij de nieuw- en verbouw van cierd door de Lexmondse bevolking en particuHet Bosch betrokken waren. Ook officieIe Here bedrijven. "Onze slogan, Maak macht en
spaar geld, heeft eehter de grootste kostenbeovepheidsinstanti~"s',haddeIl.na3;r.z.ijn.. zeggeIl
veel hulp geboden. De uitbreiding die 1700.000,- sparende post bpgeleverd. Door de grote mate

)

HARRY MULDER
Voorstraat 21 - Groot-Ammers
Telefoon 01842 - 1650

. ~....: J
Eigen service-dienst

"S

Gratis thuisbezorgen en aansloiten

TELETEKST staat SPEELKLAAR
Kam eens langs vaar demanstratie.

66 em.

NU

kleurverzadiging, kontmwegelear
Ischull). Aulomallsch zenderzoek_

eyel""'" +/-!oelsen. Band_

Eigenheimers
o

/9,·
DE SNELLE PIEPER
Lexmond - Meerkerk
Tel. 01837 - 1791 of 2242

l.-l

2590,~

• Beeldbuls66 cml111Y' HI-Bri30AX
• Achter afdakl<lapja, . elektronlscha
tlpldruktoelsen voor keu~e"'ogelijk.
held van 24 ~ende's . dmalpOlentiometers voo" volume. helderheid en

KILO

Kleintje boek:
informalie over kleuter- en
prentenboekenvan 4-8 jaar
..•... .
..
.2,50

AS 262821 met
lnfrarood 8fstands~
bedlening en de
mogelijkheid tot het
ontvsngen van aile
teletekst informatie.

25

FILM AANBIEDING
5 Agfachrome films
voor de stuntprijs van I: ;
Doe nu uw voordeel.
7 - 17 OKTOBER
KINDERBOEKENWEEK
Bij aankoop van een
klnder- of jeugdboek
de kinderboekenweekkalender sleehts3,50
(na de kinderb.oekenweek /8,75)

GROENTEHAL:
Kleine Kanaaldijk, Meerkerk

Oak leverbaar in 56 em.

senakelM' m'et bandlndikittle
• Gesohlkt voo, ont.engst van VHF.
UHF en S-kanalen. Automatlsche
fllnal"lemmlng AFC. LED-Indikatle
vocr .enderkeuze en stand-by

informatie, stoploets rollende
paglna's, oproep verborgan
Inlormatie, nieuwsflilspagina an
dubbelalelterhoogle. Luidspreker
aan voorzljda. Geluidsuitgangsvarmogen 7 Walt lmuziek). DIN_
aansluiting Ikombij vOor hoofd_
lalafoon an aU~iofocordar. Aan_
sluitmogelijkhsid voor VCR
• Opganoman vermog"n SO WaU
• Uilvoaring soft-Iina ~Sl in noten
motief.Afmelingen: 76x52x43 em
(bxhxdl·

• Druldoetsenvoo,aanluit en

muzlekJSj>raak _ Inr",rood alstends-

b<ldiening voo, kaUla van 2'4 "00'ksurzandars an bedienlng van
vOlume. helderheid, !<leurve",adiging, teleloontoels. groene
kllOp••land by an alia talale~t
funktienw. keuze telelekslbeoldl
t.v,-Plogramma, tijd ingestelde
paqina, mixtoelS VOOI kombinalia van
t.v.-;>Iogrammaan lalate~t

Maak aw DIEPVBIES rendabel
Wij leveren aile soorten

BUND- en VABKENSILEES alt elgen
slachterl'
(Voorboaten, achterboaten en halve
varkens).
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagilrij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel.

01838-12~4

- Noordeloos

PAARDENMARKTAANBIEDINGEN

tIm I:I oktober

POLAROID 1000 CAMERA

vanm;: Nu

REMINGTON SILVERREED SR 100 KOFFERSCHRIJFMACHINE

van~ NU :I,,; excl. b.l.w.

~mOGRA,iiA"",.

SHARP ZAKREKE."CHI.E ,," _ . U

0""''''''' n, ...
geven

WI)

"OCA

f 2,50 voor Uw oude balpen.

Wij presenteren u

',0,

7';

"==

Ut,"Ol ';,.*, ~
• •••
.,. t '

6,50

Landelijk erkend

Een geheel nieuwe kollektie lampen

Elektrotechnisch Bureau

Doornieuwe varmgeving en degelijkheid
echte steermakers voaruw waning.

Ook voor radio en
TV is aileen het
beste g-oed genoeg

II
01836' 1232

J

w. v.

Puttestraat 73

-

01836 -1614

Voor aluwwerk

Gemeenteraad haakt voltallig af:

"Meerkerk krijgt geen
zwembad !"

Meerkerk krijgt eigen
hulpdienst

MEERKERK ~ Meerkerk krijgt in de toekomst de beschikkingover een eigen hulp~
dienst. Dit is althans de wens van de immer
aktieve Vrouwenraad Meerkerk. De uitvoerbaarheid van dit ambitieus opgezette plan
wO'rdt op dinsdagavond 20 oktober in De
Meerplaats nader besproken. Zowel toekom
stige hulpverleners alsmede hulpbehoeftigen
MEERKERK - Het nieuw te bouwen en veelbesproken openluchtzwembad aan de Burggraaf
kunnen op deze avond suggesties en ideeen op
in Meerkerk gaat definitief niet door. Afgelopen maandagavond besloot de raad na een heftafel deponeren.
tigen soms>zeer1emotioneel debat het plan voorgo,ed,van de tafel te vegeu. Dit alles ,onder' Gekombineerdmet reeds op papier vastge
legde plannen kunnen nuttige voorstellen dan
somsluid protest vanbezoekers op de :publieke tri1June. Burgemeester T.den Breejen re,;,
alsnog met elkaar verwerkt worden tot een
ageerde hierop met dreiging tot schorsing van de vergadering indien het publiek bleef doorgaanmet ordeverstoring. De schorsing. wel'd voorkomen toen"'al soel bleck, dat Meerkerk b:ruikbaar werkmodel.
gecllcigen zwemba~ ka:i1' gaan bonwen. Alle vijf raads~eden te, weten, mevrouw No"E.n; A. Het oprichten van. een vrijwillige hulpdienst
voor het dorp Meerkerk leeft al een poosje
van Geijtenbeek-Janssen, W.e.de Leeuw,W. T. van'den Berg,J., P. Priem en D. C.,I<.0oiman voort
in degedachten bij de vrouwenraad. Dit
waren het cens met hetcollege ',van burgemeester _c:i1'wethouders da! eennieuw zwembad overkoepelend orgaan van vrouwenverenianna 1981 teveel geld gaat kosten. Inclusief de beide wethouders P. 't Lam en H. T. 't Lam gingenwil komen tot een dienst die de officiele
stemden aile raadsleden tegen een beschikbaa rstelling van f 126.000,- tot aanvulling van de instanties ondersteunt bij haar sociale hulpverlening op maatschappelijk gebied. Zo wordt
noodzakelijke financieringsmiddelen ten behoeve van het 'zwembadjn de :BlI.rggraaf
het tekort aan voldoende gezinsverzorger~ als
bekend, dat Meerloetk een kiasteel op drijf- Na voorafgaand overleg met maatschappelijk
zand a1anhet bouwen was? Definancii=He po- werkers van stichting De Overwaard, wijksitie van MeeDketk wordtsteeds slechter. zuster Dijl<.horst en vrijwilligsters vanuit de
AIleen via forse verho.ging v·an de onroerend kerken is gebleken, dat het erg belangrijk is de
vrijwillige hulpverlening te koordineren. Deze
igoedbelasting kunnen wij 'eenelgen zwembad hulp zal dan gegeven worden aanallen; die
bouwen en exploiteren. Nu hebben we niets ongeacht godsdienstige overtuiging ofm'aaten spartelen we op het qro,ge. Door het plan schappelijke positie hiernaar vragen. Deze
Marijkewe,g/Irenestraat te verplaatsen naar vorm, van hulpverlening 'zal in principe', voor
de Burggraaf zijn we aan' een verkeerd avon- iedereen, moeten gelden.
De" hulpverlening die opvTijwillige', basis
tuur begonnen", vond mevrouw Van Geyten- geschiedtoIllvat onder meer hulp aan mensen
beek.
die zelf ge~n_boodschappenkunnen doen. Veel
Baar fractieg,enoot, wethouder P. 't Lam ver- oudeIllensen g~bruiken soms medicijnen, die
volgde met de opmerking: "Vier raadsleden zijzelfnieikunnenophalen omdat zij slecht te
kraakten mijn plannen af en nu gaat er als voet zijn.Een hulpverlener kan passende h.ulp
bieden. Oo~:Wordt-gedacht aan noodzakelijke
gevolg daarvan' nlets 'door".
gezinshulp of a~nvulling van part-time werDe heer W. C. de Leeuw(C.D.A.) maakte al kendegezinsverzorgsters. Voor mensen die
aan het begin van de avond duidelijk dat een alleen.naar eerl ziekenhuis moeten, kunnen
zwembad op deze manier noDit van de grolld ' veryoersproblemen opgelost worden.
komen. De Leeuw: "Uit alles blljkt toeh Bejaarden,alIeenstaanden met kleine hanloan
Een van de vele teleurgestelde mensen in
dicaps kftnhulp g(?boden worden, irydien zij
dat
het
college en de 1.wembadoommissie niet hierom·verzoeken. Ook kan de hulpdienst
Meerkerk. Ook een'van de veledaadwerke;.
Hjke voorvechtersvoor het zwembad: A.J.
tot een oompromis wilIen loomen. Mij zijn al gevolg van. overheidsbezuinigingen, steeds
Borgstijn.
meer dan 15. verschlllende berekeningen be- schrijnE!nder,yoor innood verkerende geDe heer W. T. van den Berg fGemeentebe- kend.
zinnen.
belangen) stemde tegen het extra krediet Ik kies voor de cijf,ers van financH~n en medewerk_~rsinschakelen bij mensen die om
maar v66r het zwembad zelf.Ntet het bad kom weliswaar met bloedend hart en zonder eenp:raatje verlegenzittenof steunen advies
nodig hebben. Herstellende moeders of menmaar het college hekelde hij 'omtrent het door wraakgevoelens cdan tot de conclusie dat een
sen die direkte hulpverlening zoe ken, komen
haar gevoerde beleid. De heer J. P. Priem extra krediet onaanvaardbaaris voor ons eyeneensop de lijst van mogelijkewerk(V.V.D.) ging later op de avond nog een stap- dorp". De heer,·De Leeuwmaakte- nog eens zaamheden voor. Al deze te verlenen diensten
je verder met de eindconclusie "beter ten dwidelijk veel waardering te hebben voor de zullen in kaart worden gebracht om te
zelfwerkzaamheidsgroep die zieh wlgens zijn voork(nnen~at hU,lp geboden wordt indien de
halve gekeerd als tenhele gedwaald".
familie "ook:, hiertoe een mogelijkheid' ziet.
Voordat de heer Priem deze 'woorden uit- ~eggeri v'Olledig'heeft ingezet voor het goede Tevens denkt devrouwenraad aan opneming
sprak en men tot stemmlngover,ging, werd doe!. WeI voeMe hij ~ieh per.oonlijk aange- van Tafe!tj(?' Dekje, een maaltijdverstrt~kking
heftlg gediscussieerd over de vraag wie de vallen door actievoerder A. J. Borgstijn die tegen' kostprijsvergoeding voor bejaarden (al~
zijn grieven kenbaar maakte tijdens het' aan leenstaanden)ofvoor mensen die door ziekte
schuldige partij is.
Wederzijds vlogen de beschuMigingen en hem toegestane spreekrecht. Nog tijdens en l1i~r tijdelirk:gE!br"uikvanwillen maken. Ret is
O()~:111ogelijk. . maaltijden te._ v~r
aantijgingen al dan niet gebaseerd op harde ook na de v'ergadering maakte de heer Borg- uiteraar4
strekken voor' mensen' met een: bepaald die'et.
cijfers over de vergadertafe!. Persoonlijke stijn duidelijk dat hij niet De Leeuw, maar Het is vooral erg belangrijk datbejaarden
het gevoerde beleid van enkele raadsleden zolang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde
emoties werdenhierbij niet gespaard. .In een
stroam van woorden maakte de heer W. T. en het college had aangevallen. Niet de per- omgeving kunnenblijven wonen. Door maalsonen maar de door hun op-gestelde cijf.ers tijdverstr:ek".king en hulpverlening kan hieraan
van den Berg duidelijk dat het oollege vermeegevv-erkt worden. De hulp die geboden
werden betwist door Borgstijn.
antwoordelijk is voor het mislukken van het
wordt ~smeest.aJ gratis. Het is ~rij'Willigers
zwembadplan. "Het college van burgemees- Nadat iedereen zijn of haar grieven had ge- hulp,' hulp; van' mensen die voor hun medeter en wethouders maakt misbruik van de uit, zonder du!delijloheid te verschaffen over mens iet~:~illenen kunnen doen. Voor vervoer
raad. U vaart een eigen koers. U voert de op- de hoofdschuldige, was het raadslid Kooi- naar het- ziekenhuis en aan de vrijwillig~
drachten die wij U gegeven hebben niet uit", man die de blik QP de toeloomst riohtte. Hij (st)ers die de Tafeltje Dekje pannenset vanuit
verzorgingsteh uis' "Open Vensters". te Ameide
aldus enkeie van de vele besohuldigingen aan \V,as van mening dat de kav,elgrond aande ophaleI1, zal een vergoeding gegeven moeten
het adres van het dagelijks bestuur. De heer Burggraaf onruanks alles toch aangekocht worden;: Wilt u als vrijwillig(st)ermeewerken
D. C. Kooiman (V.V.D.) zocht de schuld meer moet worden door de gemeente.-"Rioht het in neem.dan •.: . . kontakt oP. met een. van'· de
voor actioev-e recreatiemog,eIijkJheden voor onderstaande adressen. In de bij de vrouwenbij ziehzelf en zijn oolle,ga-raacLsleden. "Wij
hebben ons rijk gerekend en verkeerde~on kinderenen wlwassenen. Het geld wat we raad aang~sloten verenigingen zult U ook
geYnformeerd worden over qeze op te. zetten
clusies getrokken uit overzichtscijfers van de overhouJden kiunnen we missohi,en 'besteden hulpdienst. De informatie/diskussie-avond op
kostenbegroting. Daar komen we nu pas ach~ aan een nieuwe sporthal of eigendorpshuis 20 oktober probeert op aIle vragen die overge~
ter. Daarom is het zw-embad in mijn ogen niet in Meer·kerk" stelde hij v'Oor. De heerVan bleven zijn afdoende antwoorden .tever"meer haalbaar. Dat het college ons niet den Berg. had nog geen tastbaaralternatief schaffen.
vroegtij dig op de vingers heeft getikt kan voor ogen tot hesteddng van de'reserves. "Als Zowel toekomstige hulpverlenersals h ulpzoekenden zijn dan welkom.
voortkomen uit ongeinteresseerdheid of op~
stJOaks de gemeentelijke herindeling door- Nadere informatie geven:
gaat, ra1<en we al ons ,geld kwijt; Dedorperi Mevr. L.A. den Breejen-De Jong, Rijskadezettelijkheid maar dat laat ik in het midden",
die bij Meerkerk roomen, willen er dan maar veld 1. tel. 1336. Mevr. A. Joosse-Gosterom,
aldus Kooiman.
Mevrouw Van Geytenbeek (P.v.d.A.) vroeg wat graag gebrui-k vanmaken",:, V'Oorspelde Blommendaal 15, tel. 1277. Mevr.A. Verripszich af waarom de V.V.D. en het C.DA. bij
Van den Berg. Hij stelde voor Oln zelf te pro" Benschop, Pro Marijkeweg 24, tel. 1358. Mevr,
A. van der Ham-Bouter, Pro Marijkeweg 18, tel.
fiteren van de reserves· door' "de""gemeente;;' 1436. Mevr. G. de Jong-De Jong, Grote Kanaal"
monde van raadslid De 'Leeuw nu opeens afhaken. "Waarom vanavond weI en vorig jaar lijke belastingen van Meerkerk drailtisch te dijk 6, te!. 1523. Mevr. T. de Jong-Uitten"
bogaard, Gorinchemsestraat 78, te!. 1230.
niet is mijn vraag. Ook toen was het toeh al verlagen.
M

M

r

I
I
I
I
I
I
I
I
I

- -- -- -- - -- _.- -- - --,
Uitlaten
1e kwallteit. Gratis montage!

TE KOOP:

BOERENKAAS

Voor de verandering een stukje
komijnekaas.
Voor konsument en/of handel.
Aile soorten zijn zander kleurstoffen.

I
I
I
I
I
I

Sanden
20/50% kortingl
Schokdempers
Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt

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

ADVERTEERIN
DE WEGWIJZER

V~;;AtIID B.V..: I GillisVersluis

VIANEN

HOFPlEIN 6

I

L --------~~~~~~~--~
Garage Ha.rnoen
Lekdijk 25 - AMEIDE - Telefoon 01836-1307
Off. dealer Me. CORMICK TRAKTOREN en
)
LANDBOUWWERKTUIGEN
Sub-dealer G.M.PRODUKTEN: OPEL,
VAUXHALL, BEDFORD, CHEVROLET
Allereparaties - Olie - Benzine - Gasolie - Esso
Wij hopen U steedsllan dienst te zijn

, .
TOLSTRAAT 22

o
o -Houthandel
D~ Fa. D. van Halm
o·~

enZoon

0
0
D
0

O
D

Bazeldijk 68, Meerkerk,
tel. 01837 - 1215.

DO

oo

Creasol palen,

0

O

zowel gecreasolleerd als gewolmaniseerd
(groen, gei'mpregneerd) in div. lengten.

0

Tuinschermen azobe,
spoorbielzen

0
0
0

o

o

Datkunt uvan 'nBiod
van Aventoverwachten!

HANDEL IN
DUO IJZER·METAlEN-PAPIER-AFVAlSTOFFEN

0000000000000000

o
o
o
o
o
o
o
o
o
ZeerIage luchtweerstand en tclCh een ruim interieur

_

0

zowel nieuwe als oude in verschillende
prijzen
grate verscheidenheid in hoogte

0
0

Grote kollektie plaatmaterialen,
schrootjes, isolatie materialen,

0
0

uw bedrijf voor bijnaalle soorten hout.
Event. thuisbezorgd in overleg.

0

Zeer scherpeprijzen.

0

Azobe vlechtwerk,

0
0

4231 Be MEERKERK

TEL. 01837 -1530

Wegwijzertje
TE I<OOP GEVRAAGD.
Elektrische Buifrenboord ma '"
tor (liefst Mercury).
Tel. 01836 - 1402. T. J. de
Groot.
TE KOOP
Renaul! 16. bj. 1975 meta!lic
bl. Prijs n.o.t.k.
Tel. 01836 • 1229, na 18,00
UUT.

Leren wordt nu . . . eel plezje~
Tiger en makkelijker.
Lern QUick het unieke leersysteem van Pelikan.
Het is geschikt voar de klas~
sen 1 tim 3.
Er zijn 2 series rakenen van
20 kaarten per klas a f 12,50.
Voor andere vakken zijn ar
kaarten in vQorbereiding.
Kom .het sens bij ons probe'ren;
Crezee Ameide b.v.
Dam 6, tel. 1229.

0000 DODD DODD DODD

DE ECHTE SLAGER
wenst u een fijne marktdag.
Kom biJ ons langs voor een fijn stuk
leverworst of echte Gelderse Rookworst

caravans voor echte caraVRllners

Avento Caravanbouw
van der Hagen
J Postbus40 42:30 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

J. v.d. HEK
Franses!raat 23 -

Tel. 01836 - 1239 -- Arnelde

BeaBoom uit Meerkerk
winnares Bon Giorno
prijsvraag
MEERKERK ~ De bekende fabrikant van
damesslipjes Bon Giorno heeft enige tijd
geleden een landelijke o~~wei:'p~prijsvraag
uitgeschreven your het ontwerpe~ van damesslipjes.
Een van de clienten van het bekende Modehuis
AZ uitMeerkerk werdwinnares.
De AZ direktie heeft hiervoor een kleine
bijeenkomst in haar zaak belegd to en de
fabrikant aan deovergelukkige; Bea Boom,
woensdag 23 september, het Gouden Haantje
uitreikte.

Men zou denken dat men mode ontwerpster
moet zijn om iets dergelijks te tekenen. Op duze
vraag aan Bea of zij meer mode modellen
antwerpt, aIltwoordt zij: "nee hoor, ik zag het
deelnameformulieren ik had op een middag
niets te doen en· dacht, korn laat ik eens iets
tekenen. La~tt ik nu een van de 3 winnaars
zijn", aldus de ontwerpster in spe.
Bea isadministratief medewerkster bij Aannemersbedrijf Wo'udenberg in Ameide.

liursusprogrannnna

1981/1982

IilubhuiswerkAmeide
AMEIDE - De Stichting Klubhniswerk Ameide heen voor de komende wintermaanden een
aantrekkelijk kursusprogramma samengesteld. Het programma bestaat uit de volgende
kursussen:
Kweken van groenten en klein fruit. Op
milieuvriendelijke wijze en bestemd voor
eigerl gebruik.' Onderwerpen die aan bod
komen zijn bodemverbetering,teeltplan, kwe,.
ken, oogstenen bewaren van groenten en
kruiden, snoeien van klein fruit. Kursusduur 4
lessen; kursusgeld f 20,-.
Het.'~\Ve~eri'van:kruiden.Een korte,kursus
welke een 'eerste aanzet geeft tot het zelf
kweken van kruiden. Kursusduur 2. lessen;
kursusgeld f 10,-.
Kamerplanten verzorgen. Behandeld worden
o,a. -de plaatsi Il huis,lucht, voedsel en water,
Naast de theorieis 'er,de praktijk van het
stekken, scheurenen verplanten. Kursusduur
4 lessen; ,kursusgeld§"20,-;
Handwerktechnieken; tn overlegl11et de
kursusleidster kan men kennis maken met
verschillende technieken zoals: naaien, haken,
breien, borduren, aplikeren, patchwork, enz.
Kursusduur 10 lessen; kursusgeld f 45,--:--.
Lendeweven. Een kursus lendeweven (bandweven) waarbij ook het zelf vervaardigen van
de benodig~e attributen aan de orde komt.
Kursusduur 7 lessen; kursusgeld f 32,-.
Reparaties in huis. Waarop moet je letten bij
het zelf op~nappen van klusjes in huis?
Vrouwen en inannen die meer zelf willen doen
hebbenveel aan deze kursus waarin onderwerpen zoaJsVeilig omgaan met elektriciteit en
gas" problemen m~.t sanitair en afvoer, tips op
het ,gebiedvanschilderell.-Kursusduur 6
lessen; kursusgeld f 30,-.
Droogbloemen schikken. In deze kursus worden verschillende stukjes gemaakt' zowel VOQr
op tafel als aan de wand. Kursusduur 5 lessen;
kursusgeld f 40,-.
Kerststukjesmaken. Een korte kursus waarin

Da's eending da' zeker is !
In onze schowroom in de Tolslraat te Meerkerk of in de
Nieuwe Steeg Ie Herwijnen is hel veel en veel prettiger voor
u, maar ook voor ons, am Ie kijken naar en te praten over een
van de nieuwsle aula's die daar slaan.

Voor u een goede reden om eenseen bezoek tebrengen
aanonze zaak als u er over denkt een auto aan te'
schaffen.
Gaame geven wij u advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat u van uw auto verlangt.

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN TUYL
Zouwendijk 125 ~ Tel. 01837 - 1412,
Showroom: Tolslraat 19 Tel. 01837 - 1682.
Meerkerk
Garagebedrijl, showroom en spuiterij:
Nieuwe Sleeg 48 Tel. 04188 - 1216

Herwijnen

met behulp van eemvoudige materialen leuke
kerststukjes worden gemaakt. Kursusduur 2
lessen; kursusgeld f 15,-.
Het gen9~mde, kursusgeld is eksklusief eventueeltegebrtli~enmaterialen en dient tijdens
de eerste les"te:worden voldaan.Het tijdstip
waarop de kursussen worden gegeven zal mede
in overleg met dekursisten worden vastgesteld.
AIle kursussen wo'rden gegeven ip het hou ten
klubgebouw aande Meidoornlaan te Ameide.
Uiteraard gaande kursussen aIleen door bij
voldoende deelname. Opgeven of inlichtingen
bij J aka Schouten, tel. 01836 - 1819, Anneke
Bakker, tel. 01836 - 1654 of bij onze kraam op de
komende 'paardenmar~t.

NIEUW! '.
Eoht gebrandschilderde ovale
raamdecoratie van het StadhU'is,
Schitterend!
Een uniek en apart kado.
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Tijdens de Paardenmarktweek
geven wij bij aankoop voor een
bedragboven f 100,-

eenleUkelYtp~ise gratis

permonente meubelexpositie
Bent u toe aan nieuwi3 meubi3len? Haal bij ons een
introduklie kaart voor dnze toonzaal in Vianen.
U kuntdan naar hartelus1.kijkenen keuren
Eventueel rijdenwijue~ vrijblijvend heen.
Ook voor het repareren en stoHeren van uw oude
meubelen. Ze worden weer als nieuw!

Stigte

rSKOMPLETE WONINGINRICHTING
Schoonhoven: Koestraall0l, leI. 01823,2450.
•.•.. '
Arnelde: JW. van Putteslraat 6-8, tel. 01836 -1501.

,'.

Uw salaris of pensioen op een

PRlvlE
bij de

•

REKENING

RABOBANK

Gemakkelijk en voordelig.
U kunt op verschillende manieren over Uw geld beschikkeh:
Bij de bank contant geldopnemen.
Met eenvoudige overschrijvings formulieren rekeningen e.d. betaten.
De bank opdracht geven vaste bedragen zoals premie's e.d. automatisch te betalen.
Elektra en water automatisch afschrijven.
Automatisch b.v. maandelijks een bepaald bed rag sparen.

*
*
*
*
*

Open een prive-rekening bij de Rabobank.
Klaar terwijl U wacht.

Rabobank

Natuursteel1handel
Skledar & Brandwijk.B.V.
FABRIEK - KANTOqR -SHO\iVR()0tvl
Nijverheidsstraat 1 - Meeikerk(lndustrieterrein)
Tele/oon 01637"2056 ".1806 - 1944

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OPGEBIED VAN

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEEN AlTIJD OP VOOARAAD;

Door rechtstreekse irlVoer de schetpste
prijzen.

*
*
k

*
*

*

Onbeperktegarantie'e~ service.

Geheel Nederland is ons leveringsgebied.
Eigen vervoer.
Een hecht team vakmensen.d!eweten
wat zedoen.
Vrijblijvend prljsopgave zander verplichting.

GROOT·AMMERS
AMEIDE
HOORNAAR
MEERKERK

Gaby's Modeshop
MEERKERK -Na.28! augustushebben een
zeergroot aantaldame:s kennis' genomen van
~e--elegante; klassieke: en_ll1o~erne-m()dellen
-van bekende modehuizen, zowel- in kleine als
.grote maten in Gaby's Modeshop._

Op de foto mevrouw den Breejen,' die in haar
openingstoespraak het echtpaar van Meever
komplimenteerde met hun nieuwe zaak.
,ylk heb.-bewondering voar uwondernemingsgeest om in Meerkerk een speciale modezaak te
beginnen. Het pand ligt tegenover de in de
verre omtrek bekende Goed en Goedkoophal.
Dit is reeds een geweldig voordeel voar deze
nieuwe modezaak".
Met een krachtige handdruk besloot mevrouw
den _Breejen haar toespraak en . wenste- het
echtpaar vap Meever veel sukses in zaken en
hooptedat vele dames de weg naar Gaby's
IvIodeshop zuBen weten te vinden.

"Woord en Daad"
AMEIDE - In de maand oktober wordtdoor
het. komite Ameideen omstrekenvan de
stichting reformatorischehulpaktie Woord en
Daad een speciale lepra-aktie gehouden.

Het is de bedoeling om minstens f 15.000,bij een te brengen voor een leprakolonie in
Indi~~ Illdespeciale aktiekrant, die huis aan
huis in de gemeenten Ameide, Tienhoven,
Langerak; 'Nleuwpoort, Groot-Ammers, Noordeloos en Meerkerk is verspreid, kunt u meer
lezen over dit projekt. In Ameide en Tienhoven
worden in oktobero.a. de volgende aktiviteiten
ontplooid:

afd. Ameideen Tienhoven
AMEIDE/TIENHOVEN - De Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen afd.Ameide en
Tienhoven' heeft, het nieuwe seizoen 1981 1982
.~p 16sept~mher jJ. geopend 'meteen lezing en
dia'sdoor de heer Wolde uit Staphorst.
Dezelezing was getiteld:" Wonen en werken in
Staphorst" en werd voorafgegaan door een
echte Staphorster koffietafel.
w

Opde paardellnlarkfzi:ll, zoals voorgaande
jaren, een kraamvan Woord en Daad staan,
waar houtsnijwerk wordt verkocht en waar u
aIle informatie over Woord en Daad en de
lepra-aktie kunt krijgen.
De C.P.B. (plattelandsvrouwen) zal op de Het verder seizoenprogramma is als voIgt
paardenmarkt kinderkleding en volkssier- samengesteld:
kunst te koop aanbieden.
14 oktoher wordt er een modeshow van
~ Op vrijdag 16 oktober wordt, ereen
Boerenbont gehouden.
sIaatjesaktie gehouden door diverse· vereni- -" 11 november dia's en een lezing over de
gingen, ult de Chr. Geref. kerk ende Ned. Herv. "Goudse Glazen".
gemeente. Daarnaast wordendroogbloemen te ...;.;,16december, de Kerstavond, verzorgd door
koop aangeboden. De slaatjes" beloven y~n, onze, eigen leden.
uitstekende kwaliteit te worden. Men hoopt 13. januari wordt de jaarvergadering gehuis aan huis deze slaatjesaan de man (en houden met de traditionele bingo.
vrouw) te brengen.
~ 17 februari zal een eendagsbestuur een
Eirtd oktober hoopt de heer I.'t Lam, de speciale avond verzorgen.
landelijk propagandaleider van de stichting . 10 maart komt Yvonne Keuls ons vertellen
Woord en Daad, een bezoek te brengen aan de nit haar boek "Jan Rap en z'n maat".
chr.lagere school om ook de kinderente 21 april geeft het bedrijfsschap van Siagers
konfronteren met de ontzettende nood die er in nit den Haag een gourmetdemonstratie.
de wereld is.
2 juni is de slotavond die weer door eigen
Via de diverse kerkelijke verenigingen leden wordt verzorgd.
zullen mapjes kerstkaarten verkochtworden.
In,'meivindfons jaarlijkse reisje plaats.
Dergelijke aktiviteiten worden ook in, de Waarheen, blijft voor de leden nog een
omliggende gemeenten georganiseerd. Op"'12 verrassing. Liefhebbers van volksdansen kun:november zal de aktie afgesloten worden in het nem onze kursus volgen die onlangs gestart is.
"Anker" te Meerkerk. De heer J. Slot, De vereniging beschikt over een eigen koortj e
hoofdbestuurslid van de stichting "Woord en dat 1 x in de week bp maandagmiddag
Daad", zal de opbrengst symbolisch in ont.;. gezamenlijk repeteert.
Nieuwe kursussen worden in overleg met de
vangst nemen.
leden georganiseerd.
De bekende zanggroep "Light up the fire" uit Alle bijeenkoms,Jen worden gehoudeil in het
Wouden bergzal deze avond haarmedewerking G~?-1eensc~apscr:qtrllln '"FIet Spant" ,aanv ang
verlenen. Aanvang 20.00 UUY; ',', "" "",', < " , kwartv66rachL.'savonds;
'::"i',,:": .:
" , ...1
Giften ten ?~hoeve" vandeze Lepra.;.akti~
kunnen overgemaakt worden op het bank-, Damesdie interessehebben
lid:teworden'
rekeningnummer van komite Ameide: bank- kunnen zich opgeven bij het bestuurslid van de
rek. nr. 301967156 t.n.v Woord en Daad, komlte afdeling: mevrouw E. Graaf-Nijdam, DoelAmeide, pia Paramasiebaan 4b, Ameide.
akkerweg 37, Ameide, tel. 1661.

.Elegant
Klassiek Modern
van de bekende modehuizen
in kleine en grate maten
\ian 34 - 52 m.

Meer dan aileen mode bij

Gorinchemsestraat· 36
Telefoon 01837 - 2455

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen

Meerkerk

Voor de
kleinverbruiker
Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

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

~
Eigen service-dienst

:::J
Gratis thuisbezorgen en aansluiten

Komeens geheel
vrijblijvend langs
voor demonstratie
met VIDEO.
Dan kunt u zienwat
de mogelijkheden
zijn.
Nu met afstandbediening

2595,Zonder afstandbediening 2495,-.

• Omkeerbare dubbelzijdige
cassette met een maximale speel~
duur van. 8 uur per cassette
(2x4 uur).
• Geschikt voar aile videorecorders
werkend volgens het V 2000
systeem.• Leverbaar in de volgende
uitvoeringen:
vee 120, speelduur 2 x1 uur.
vee 240, speelduur 2 x2 UUL
vee 360, speelduur 2 x 3 uur.
vee 480, speelduur 2 x 4 uur.

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

J.v.zandWUk
Meerkerk - Gori nchemsestraat 2
Tel. 01837- 1309.

HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN

Wijstaan weer
opde mar~.'
met onze
barbeque

Husqvarna motorkettingzagen voor

vakman en hobbyist: volkomen vellig
dankzij SWED-O-MATIC, Husqvarna's
aulomatische kellingrem, de anlivibratie-voorzieningen en de uitgekien ~
de ergonomische vormgeving.

U kunt weer lekker smullen van
onze HAMBURGERS SAT~
BRAADWORST
Stap ook onze winkel eens binnen
voor een heerlijke met goud
bekroonde

Husqvarna

ROOKWORST

(i)SI~Q~l!'.Y,!~W,!clK~
WAAROM ZOUU HET MET MINDER DOEN !

Uvindlzebijonsinvoorraad

C., 'I LAM
Bazeldijk 19, ~ leerkerk, tel, 01837cl1lJO

tsoteteft.

•

1S

geld

~.
Isoleren geeft U voordeel
en comfort
Nu snel beslissen
brengt u voordeel.

administratiekantoor

slagboom
Voor het verzorgen van uw:
...,.
-

boekhouding
loonadministratie
balans
tussentijdse overzichten
belastingaangiften
computerverwerking.

Zouwendijk 97,4231 CC Meerkerk, tel. 01837 - 1718

Vraag vrijblijvend offerte

\~~~~~o
• ''>Je0

'>J~"ij'o\i \((\~\.\e

'0\O~
\~ SCHILDERS.

Heeft u binnenschilderwerk?
Vanaf 23 nov. 1981 tot 12
maart 1982 geeft het
bedrijfsschap een premie
van f 50,- per man per
dag. Wijgeven u als ekstra
nog eensf 15,- per dag.
Oat scheelt u f 65,- per
man per dag.
GLAS· EN BEHANGER5BEDRIJF

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

IBazeldijk 15a - Tel. 01837 - 1295 - Meerkerk

H. H. Veehouders,
U bent van harte welkom in onze
stand op de

FOKVEEDAG
zaterdag 3 oktober te Hoornaar.

Mengkombinatie BY
Kantooradres Usseldnk Noord 166. 2935 8M Ouderkerk aid Ussel
TelefOCin 01808-1441* Telex 23065 emka
Postadres: PoStbU5 73, 2860 AS Bergambacht

Tijdens de marktweek is bij Mesker
uw gulden <meer waard
Gordijn velour, 1e keus
10 kleuren, 100% katoen,120 em. breed
NU per meter voor

27,95

Jongensjacks "Ranger"
ook NATO-jacks, maten 122 - 164
NU aile maten

69,75

Heren- en jongens truien, vesten, pullovers en
sweaters

5,-····KORTING
Er is een grote kollektie en altijdrl1instens

Kolberts en herenjacks

10% KORTING

25,- KORTING
Kostuums en kombinaties

50,- . KORTING
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN
1 TIM 10 OKTOBER 1981:

esker
eubelen

anufakturen

De nog zeer vitale Ds, T. van Deelen verricht
sinds 1974 bijstand pastoraat voor de Herv.
Gemeente in Ameide en herdacht met zijn
even vitale bruid, mevrouw van Deelen, op 18
september, dat zij 50 jaar getrouwd waren en 20
september herdacht men het feit dat Ds. van
Deelen 50 jaar hetambt van predikant in
diverse gemeenten had vervuld.

Open Huis
bij nieuwe woningen aannemersbedrijf VanVliet b.v.
AMEIDE - Aannemersbedrijf Van Vliet b.v.
nit Ameide houdt met de Paardenm:arkt de
gehele dag open huis ... in . ~envan haar
woningen, plan Hogewaard, achier het Verenigingsgebouw; 1 woning zaler geheelklaar
zijnj inklusief de centrale verwarming.
Verwar1l1ingsinstallateur . en verwarmingsspecialist~.'tLam uitMeerkerk zal u deze dag
inlichten over energie besparende voordelen
van deze ekstra geYsoleerde woningen. Deze
woningen worden geleverd. inklusief de centrale ve:rwarming.
Alle gegevens omtrent"de",prijs van deze
huizen, de subsidie e.d:~;'kunt u dezedag ter
plaatse krijgen.
De goedkope prijs van dezehbutskelet woningen is merle, verkregendankzij de snelle
bouwtijd. In juni is men ;begonnen met de
fundering en eind dit.jaar worden zij al
opgeleverd.

Burgerlijke stand
Meerkerk
Waardige ontvangst in
"Open Vensters" voorfamilie

augustus 1981

Ds. T. van Deelen
t.g. v. hun dubbel 50-jarig jubileum
AMEIDE - Direkteur Nagtegaal van "Open
Vensters" en zijn staf hebben dominee en
mevrouw van Deelen een onverwachte en
geweldige herdenkingsbijeenkomst be reid te~
midden van alle bewoners.
Dinsdag 22 september stond een erehaag
helpsters met bogen de jubilarissen op te
wachten en binnen, achter de zojuist gereedgekomen automatische schuifdeuren, twee
bewoonsters. Vanwaar dit onthaal?

Geboren: 3 aug. 1981: Linda Katarina, dv J. de
Haan en J.A. Vuurens, wonende te Meerkerk,
Zouwendijk 95. 4 aug. 1981: Jacob Roelol, zv W.
van der Kooij en E.S. Niehof, wonende te
Meerkerk. Eikenhof 14. 8 aug. 1981: Inge, dv G.
Bogaard en W.H.M. van den Heuvel, wonende
te Meerkerk, Kon. Julianastr. 7. 22 aug. 1981:
Tamar Renee, dv A.L. Tump en H. Rijnbergen,
wonende te Meerkerk, Zouwendijk 35.
Gehuwd: 28 aug. 1981: Kooijman, Dick Gerard
Cornelis, 23 jaar, wonende te Meerkerk en
Voet, Wilhelmina Lamberta, 20 jaar, wonende
te Meerkerk.
Overleden: 9 aug. 1981: Versluijs, Arie, 66 jaar,
wonende te Meerkerk. Pro Marijkeweg 31.

In plan "Hogewaard" te Tienhoven/Ameide
hebben wij een aantal

PREMIE A
WONINGEN
te koop

•

De verkoopprijs
van de tussenwoningen is:
1135.000,- v.O.n.
De verkoopprijs
van de hoekwoningen met
garage varieert
van:
1147.000,- tot
1 149.000,- v.O.n.

"HOUTSKELETBOUW~~ beter

wonen voor je goede geld

De Rijksbijdrageregeling voor deze woningen kan voor
het eerste jaar max.! 10.900,- bed ragen, afhankelijkvan
het belastbaar inkomen van de eigenaar.
De in aanbouw zijnde woningen zijn vrij te bezichtigen.
De oplevering zal o.o.v. eind 1981 plaatsvinden.
Tekeningen en technische omschrijving op aanvraag
beschikbaar.

I

•

INLICHTINGEN:

a
II]

H0gewaard 1 Ameide Telefoon 01836 - 1544·.
Woonhuis: Bram van Vliet
Molenstraat 37 Ameide Telefoon 01836 - 1609

~W~~WNEv~~~~N~~~

Afscheid SRV-man
Leen Verwolf
AMEIDE - Eigenlijk zouden we als kop er
hoven moe ten zetten: "afscheid SKV-familie
Verwolf", want het hele gezin komt deze huld~
toe. Een overweldigende belangstelling bij de
afscheidsreceptie op maandag 14 september in
restaurant "Het Koetshuis". Een dekoratie,
karlo's enz.
"Het was grandioos. Daar hadden we noait op
gerekend. De afscheidsreceptie organiseerden
weeigenlijk om onze opvolgers voor.te stellen.
Het werd eigenlijk een manifestatie~ Honder-

den mensen! Vele karla's o.a. een sterio radiocassette recorder met platenspeler en boxen,
een mODi schilderij van het Dude huis,Fransestraat 25, zoals in De Wegwijzer stond,
geschilderd door Jan Willem Tuls. Een armband voor Toos en Cokkie, bloerrien ehz.", aId us
een min of meer ontroerde LeenVerwolf.
Tijdens de receptie ontving de heer Verwolf de
zilveren speld van de Ned. Melkhandelorganisatie uit'handen van haarregio voorzitter de heer v.d. Heiden.
Al mel al eenwaardig afscheid· vaneen geliefd
SRV-man LeenVerwolf, die men metzijn
gullelach node zal missen.
Dit afscheid heeft bewezeri:daf vriendelijkheid wordt beloond.
tikelen in haar assortiment opgenomenen in
de winkel gaat men het kaasassortiment uitbreiden(gesneden en vers van het mes). Ook
gaat men in de winkel los fruit verkopen,
evenals champignons, aardappelen en ba~
nanen.
De SRV ~wagen is nieuw ingericht, ook diepvriesgebak is er nu in verkrijgbaar. Bij de
opening ontving iedereen een Ie uk bosje
bloemen, evenals de volgende, dag bij het
bezoek van de SRV-wagen. Een)euke geste, die
door de klanten zeer gewaardeerd is.
We hoperi, dat het gezin Lekkerkerker zlch
spoedig een met de Ameidenaren zal voelen.

CREZEE AMEI DE

Overdracht van de
SRV-wacht
Lekkerkerker's Zuivelhuis
AMEIDE - Woensdag 16 september was bet
dan zover. Reyer en Marijke Lekkerkerker
heropenden hun zaak en rijdende winkel die
zij van de familie Verwolf hadden .overge-

nomen. Burgemeester C. Bakker verrichtte
onder aanwezigheid van vele genodigden de
officiele opening. Reyer Lekkerkerker, -hoe';'
renzoou, en zijil vrouw Marijke, melkhaude~
laarsdochter, hebhen hun melkslijterij in
Woerden verkocht. Beiden hebben altijd de
wens gehad een winkel te hebben en zij wilden
dolgraag naar het platteland. Vandaar dat de
zaak van Verwolf hen zo aansprak.
Lekkerkerker's Zuivelhuis heeft reforma:.r,-

Komt U ook naar de Paarden markt?
Kom dan oOk even naar 't IJzerwinkeltje.
Voor het komendeseizoen kunnen wij u veel vertellen
over isolatie en tochtbestrijding.
Ook hebben wij een mooie sortering bloembollen die de
grondinWillen.
En, wat te den ken van de nieuwe kollektie sieraden voor
de herfst- en wintermode.
Dit alles, en nog veel meer in

,/t tJ?trw{nutltjt"

J'w. van Puttestraat 65 - Ameide - Tel. 01836 - 1277
PAARDENMARKTDAG GEOPEND TOT 1 UUR N.M.

KOM EENS LANGS,
OOK ALS HET .GEEN MARKT IS!

FAM. L VERWOLF
DE GRIEND 8

TEL 01836 . 2213
AMEIDE

VAN HUIS UIT !
Onze vertegenwoordiger
komi graag eens bij u langs.

~..

DAM 6 - AMEIDE

TELEFOON 01836 - 1229 - 1779

•••••••••••••••••••••••

•
•
•:

•
:•
••
•

Met paardenmarktdag
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LEVENDE MUZIEK

:
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en de diskotheek is geopend vanaf
11.00 uur.

•
•

:
•
:
•

••

Voor een gezellig avondje
of een partijtje biljart
natuurlijknaar
Cafe-Petit-Restaurant

"LEi(JZICHT"

•

Het cafe met sfeer.

•
•

Eigenaars: Janny en Piet Kramers.
Lekdijk 30, Arneide, tel. 01836 - 1244°

•

Langs deze weg uJil ik u, mede namens mijn
vrouw, Taos en Cokky, heel hartelijk dankzeggen voor de onvergetelijke belangstelling die
wij op onze afscheidsreceptie op 14 september
1./. mochten ondervinden
Het heeft ons heel goed gedaan.
Het was geweldig.

KANTOORINRIGHTERS

Vrijdag- en zaterdagavdnd

Diskotheek open!
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Lexmond is een
sportief dorp
LEXMOND - Met de nieuweaanwinsten op
sportkompleks "HetBosch" bewijst de bevol king van Lexmond haar- sportieve in;'
stelling weer eeils overduideIijk. Terugblikkend over de laatste tien jaar kan gekonstateerd worden dat door gezamenlijke;in..
spanning veel bereiktis up dit gebied.' Dat
Lexmond herlen ten dage omschreven wendt
als een sportief dorp; \lindt haar worteIs in het
verleden. Zo kon m'enin het begin van de
zeventiger jaren in deze gemeente een vijftal
sportvereniging'en aantreffen van demeest
uiteenIopende soort.
Inwoners waren aktief in de voetbalvereniging (Lekvogels), gymnastiekvereniging
(V.E.K.), wandelsportvereniging (W.I.K.), ijsklub (D.E.V.) en watersportvereniging Bolsweerd.Het enige voetbalveld waar Lekvogels
over beschikte lag in de uiterwaarden en werd
's winters bij tijd en wijlen overspoeld door
rivierwater van de Lek. Deijsbaan van D.E.V.
lag'destijds ongeveer 1 kilometer van het dorp
verwijderd in de polder. Het was slechts
bereikbaar via een boomgaard. De wandelsportverenigin'g 'W.LK. was, na een bloeiperiode waarin,wandelen in klubverband nog
populair was, vrijwel ter ziele (35 rustende
leden). De gymnastiekvereniging V,E.K. moest
zich behelpen met het Dorpshuis, waarin niet
aIleen allerlei culturele aktiviteiten, recepties
en feestavondengehouden werden, maar dat
ook qua afmetingen volkomen ongeschikt was
vobr het beoefenen van de turnsport en
balsporten. Watersportvereniging Bolsweerd
had moeilijkheden met haar jachthaven even
buiten hetdorp in verb and met verzanding die
het goed funktionere:n belemmerde..
Aan deze weinig rooskleurigesituatie' moest
snel een eind komen. Dit ging gebeuren op 28
_-._,augustus 1971. ()p initiatief van burgemeester
4tn wethouders van Lexmond wer~een eerste
vergadering gehouden' waarinook de geml2entelijke kommissie' "sport &'rekreatie en
vijf afgevaardigden van deplaatselijke sportverenigingen zaten. Besloten" werd tot' oprichting van een sportstichting waarin ook·de
gemeente invloedkon blijven uitoefenen.
Voorzitter werd, de: heer D.B;:Mollenvanger
gesteund:',·doorsekretaris' G~ Bos. De bU:rgemeester" besloot met de historische woorden
dat de m'oeilijkheden niet onderschat moesten
worden, maar dat de gehele gemeente Lf;?xmond inklusief de vijf sportverenigingen een-maal vruchten konden plukken va'n hun werk.
Voordat men deze vruchten kon plukken
moest nogveel gebruik gemaakt worden vande
inspanningen en goedgeefsheid der Lexmondse bevolking. Het gemeentebestuur zat
intussen ook niet stil. Door de gemeente werd
een particulier volkstuinenkompleks bekend
onder de naam "Het Bosch" aangekocht van ca.
7 hectare grootte en op de Sportstichtingsvergadering "van 27 oktober 1971 werd een
indelingsplan gepresenteerd.
Hierin was opgenomen een ontsluitingsweg,
-'''::- een ijsbaan, ruimte voor tennisbanen en
(3voetbalvelden. Een plan voor dienstgebouwen
was nog niet uitgekristalliseerd. Centralisatie
werd aanvankelijk nietvan belang geacht. Eeri
akkomodatie voor de 'gymnastiekvereniging
met kleedlokalen voor de voetbalverenigingen
een gezamenlijke kantine zou verenigbaar
zijn. De Grondmij kreegvande Sportstichting
opdracht tot realisering van ijsbaan, voetbal~:
velden en' groenvoorziening. De aanbesteding
van het gebouwenkompleks werd gegund aan
fa. FlQrie en Van den Reuvel.
Inmiddels was in november 1973 denieuw
opgerichte trimvereniging Lexmond toegetreden tot de Sportstichting. Een jaarlater
volgde de tennisvereniging. Versterking van
degeledere:]1was welkom. Meegeholpen kon
worden':aan zelfwerkzaamheid aan velden en
gebom,ven die op de begroting op jl20.000,,-uitkwarp.:>J)oor de', snelle groei van tennis~
club L.T.C: werd besloten tweeonderhouds"
arme kunststofbanen aan tel~ggell. Ook de
andere verenigingen korpen"sl1ek,'aanhun,
trekken. Op 31 mei 1975 wordtdoor de gYIllIlastiekvereniging V.E.K. de sportzaalbetre:gen;
Lekvogels gaan vanaf 14juni 1975voetballen en
trainen op de nieuwe voetbalvelden. In de
winter van 1975-1976 kan op de ijsbaan
geschaatst worden, terwijlin de zomer van '75
de beide tennisbanen klaarzijn. pe gezamenlijke kantine blijft in beheer van de Sportstichting en wordt nag steeds ddor een "vaste"

groep kantiri~personeeL'af~omstig>,uit aIle
sportverenigingellin zelfwerj{zaamheid,gerund. Oak het s~hoonmaken van het kompleks
en, het on.derhoud van gebouwe ll en velden
gebeurt nog steeds in zelfwerkzaamheid.
De officiele opening van "Het Bosch" vindt
plaats op 16 augustus 1975 door Kommissaris
der Ko I1 ingin mr~ M. Vrolijk. Lexmond toonde
zich tevreden met het verkregen resultaat,
maar rustte ondertussen niet op haar lauwe,.
ren. IJsklub D.E.V. brengt plannen op tafel
voor een elgenklubakkomodatie. .l!:en stenen
wacht- en vergaderruimte anneks berging
voor de vel.dmachinesverrijst op het talud van
de ijsbaan.ln oktober 1975 legt de inmiddels
uitgeruste wandelsportve:reniging W.I.K. de
Sportstichting plannen voor om op een nag
braak liggend terreinv66r het sportkompleks
eem midgetgolfbaan aan te leggen die voldoet
aan de eisen van de nation ale midgetgolf:bond. De plannen worden enthousiast onder.;.
steund, onder meer omdat op deze'wijzegeen
konkurrentie met bestaande verenigingen
plaats vindt. De vereniging' neemtsnel in
ledental toe zodat de 18 banen goheel in zelfwerkzaamheid aangelegd kunnen worden.
Oak de kantine kan verbeterd worden, blijkt op
een vergadering van deSportstichting. Met
deze opsomming is het fundament gelegd van
bouwfase 2 van de Lexmondse sportakkomnlO:datie. In eerste instantie vindt een inventarisatie plaats van de wensen die bij de verschillende verenigingen en de kantinekommissie leven. In nauwe samenwerking met
burgemeester enwethouders vindt vervolgens
een gesprek plaats met architektA.A. Bas die in
september 1977 een praatplan klaar heef!. Het
kollege :,van -B en W verklaart zich in principe
akkoord ·met nadere uitwerking van de
plannen.
Inmiddels heeft de tennisklubeen.dusdanig
grotewachtlijst dat de aanleg vaneen derde
tennisbaanwenselijk geacht wordt. In juli 1978
kan deze derde baan in gebruikgenomen
worden waardoor L.T.C. haar ledenlijst kan
uitbreiden tot 225 personen.
De plannen van bouwfase2 worden steeds

konkreter eri resuIteren tenslotte in vier
projectemGedacht word~ aan uitbreiding van
kantine, ·keuken en voorraadberging; bouw
van een tennisakkommodatie, bestaande uit
wachtruimte en twee kleedlokalen; bouwvan
een ekstra berging van sportzaal en een tweede
bestuurskamer en de bouw van akkommodatie
voor de midgetgolfvereniging.
In oktober 1979 yond de aanbesteding plaats,
gevolgd door gunning aan het plaatselijk
bo-uwbedrijf fa. Van Ravensteijn. De eerste
werkzaamheden begonnen eind 1979. Het is
aan de bezielende leiding van de gevormde
bouwkommissie 'en aan de goede samenwerking tussen de sportverenigingen te danken datook bouwfase 2 een grote post zelfwerkzaamheid opleverde." Hierdoor kon maar liefst
eenderde deelvan de bouwkosten bespaard
worden. Tijdens de bouw werdtevens het
platte dak .van het laagbouwgedeelte vanwege
reeds jarengeleden gekonstateerde lekkages
vervangen door "een warmte isolerenddak.
Met de op 11 september 1981 officieel geopende
nieuw- en verbouw kan de gemeenschapv'an
Lexmond terecht trots zijn op haaraktief
gevoerd sportbeleid. Het hoofdgebouw is
geschikt voor balsporten,' rekreatieve" bezigheden zoals'zaalvoetbal en "tennis. Oak tijdens
de afgelopen feestweek heeft het gebouw haar
nut bewezen als centraal punt" van bijee'nkornst. Van de sportzaalmaken niet alleende
sportklubs gebruik maar ook twee Lexmondseen twee Hei- en Boeicopse basisscho.len;
Buiten beschikt men nu over twee voetbalvelden en een oefenveld. De tennisklubheeft
nu drie bahen; twee kleedkamers en een eigen
wachtruimte. De IJsbaan heeft een officieHe 400
meter baan en klubakkommodatie. De Midgetgolfbaanis zelfs geschikt voor internatidnale kampioenschappenmet eveneens een
eigen ruimte. Opgeteld met de uitbreiding en
aanvulling van bouwfase 2, kan Lexmond
vol do ende wedijverenmet sportakkommodaties van' naburige dorpen en steden. In
samenwerking metvele zelfwerkers heeft
voorzitter·A. vanden Heuvelvan de bouwkommissie duidelijk gernaakt dat Lexmond
een sportief dorp is en blijft.

Geslaagde hejaardentocht
Ll';XMOND, De Lexmondse bejaardellkrijgen ieder jaar een boottocht
aangeboden door de plaatselijke Watersportvereniging Bolsweerd.
Afgelopen zaterdag, 12 september,
was het weer zover. Voor de 7e maal
had Bolsweerd een boottocht georganiseerd.
Om 10.00 uur zou de vloot vertrekken
mallr om 09.15 uur verschenen de eerste vaarlustige passagiers al op het haventerrein, al snel gevolgd door de
rest.
Om 09.55 uur begonneu de eerste boten al de haven uit te varen en om 10.00
uur was de gehele vloot al 'buitengaats'.
.
.
Een mooi< septemberzonnetje, een
heerlijke .temperatuur en een uitstel<~lIde stemming zorgden ervoor dat
lI..,t een fe..,stelijke vaart0cht werd.
Aan boord werden de gasten onthaald
op kome met het nodige erbij, terwijl
Iilter op de morgen op menige boot de
~ep er ookgrif in ging.
Hetdoel van de tocht was Culemborg.
Om}2.30 uur kwam de uit 17 schepen
bestaande vloot daar aan. De deels gepavoiseerde boten hadden in kiellinie
oyer~eLekgevaren, zodat de tocht
ook val1:if de kant een feestelijke aanblik ((j()Ilde.
De havenmeester van de Culemborgse
jachthaven zorgde er Op een voortreffelijke manier voor dat de schepen een
goed plaatsje aangewezen kregen, ZOdat het in- en uitstappen zo gemakke-

lijk mogelijk kon plaats vinden.
In het Havenrestaurant werd koffie gedronken en overhandigde de heer P.
Veen, bestuurslid van de Aigemene
Nederlandse Bond voor Ouderen te
Lexmond, een enveloppe metinhoud
aan de heer W. van Zijderveld, voorzitter van Bolsweerd. In zij n dankwoord stelde de voorzitter dat de traditie van deze vaartochten zekervoortgezet zal worden en hij hoopte dat aile
gasten nog zeer vele jaren van de partij
zullen zijn.
Een deel van de gasten en de schippers
ging daarna Culemborg verkennen.
Om 14.45 uur werd de terugreis aanvaard. Genietend van.het uitzicht op de
zonovergoten rivier en z'n uiterwaarden, voeren de Bolsweerders met hun
64 gasten weer op Lexmond aim, waar
ze om 17.30 uur in een zeerfevreden
stemming aankwamen.
.Dat deze tocht een doorslaand succes
werd, is in belangrijke mate te danken
aan mevr. F. W. G. Schotman en de
heren F. Wansleeben en G. Demper,
die gedrieen de organisatie van deze
tocht verzorgd hebben.
Na aankomst werden de veraf wonende of slecht tei been zijnde gasten Weer
per auto door de leden van Bolsweerd
naar huis gereden.
De bejaarden van Lexmond kunnen
weer terug zien op een zeer geslaagde .
dag, waar ze hopelijk nog lang met
tevredenheid op k".nnen terug zien.

In gesprek met:

gemeentesekretaris G. Janssen uit Lexmond
LEXMOND - Gemeentesekretaris G. Janssen uit Lexrnond is niet de man die'depubliciteit
zoekt! Zonder er erg ve,el publiciteit in de pers aan te geven heeft men 1 september I.I. het 40-jarig
jubileum als ambtenaar in degemeente toch op gepaste wijze herdacht. Hetis eengroots feest
geworden: "Op mijn uitdrukkelijk verzoek heef! men het kalm aan gedaanj er was erg veel
belangstelling, het is een onvergetelijke dag geworden en dat heeft mijn vrouw en mij erg
aangesproken'\ aldus gemeentesekretaris G. Janssen.
Wie is deze, zich nimmer op de voorgrond
dringende, sympathieke, ambtenaar, die 35
jaar in een en dezelfde gemeente blijft?
Als zoon van de gemeentesekretaris uit
Rossum, was het niet de bedoeling ambtenaar
te worden. Hij had graag wiskunde gaan
studeren. Na het behalen van zij n H.B.S.
diploma in 1941 noopte de oorlog hem als
volontair in'Rossum te gaan werken. In april
1942 kwam zijn benoeming tot ambtenaar ter
sekretarie en bleef hij zodoende gevrijwaard
voor de arbeidsinzet, die de Duitse bezetters
toen hadden ingesteld.
Tot september 1944 waren er praktisch geen
Duitsers in Rossum geweest, maar dat veranderde na dolle Dinsdag, en moest ook de heer
Het zal niet veel voorgekomen zijn in
Janssen tot na de oorlog onderduiken.
Nederland dat een 25-jarige ambtenaar reeds
"Ik heb na de oorlog bewust voor het
benoemd wordt tot sekretaris. In Lexmond is
ambtenarenleven gekozen. Ik was te lang uit de
dit werkelijkheid geworden!
studie geweest, vond ik. Op 15 juli 1946 ging ik
De heer Janssen lachend: "Ik was al zolang
naar Lexmond en volgde toen Piet van Zan ten
waarnemend sekretaris geweest, zekonden er
op (nu meester in de rechten en griffier van de
eigenlijk niet meer onderuit".
provineie Utrecht).'
De heer Janssen steeds meer op dreef komend
De toenmalige gemeentesekretaris van der
gaat verder: "Ik heb er nooit spijt van gehad
Land vertrok in februari 1947 uit Lexmond en
hier gebleven te zijn. Vooral niet toen ik 1
burgemeester Hoogen boom werd in decem ber
januari 1955 wnd. gemeente-ontvanger werd.
1947 benoemd tot burgemeester van NaaldEr ontstaat een band na vele jaren, vooral in
wijk. Voor de vakature van gemeentesekre~ een klein dorp met 1800 inwoners. Ik ben tot 1
taris, kwam waarschijnlijk door de bij de
maart 1965 de enige ambtenaar gebleven", zegt
provincie reeds bekende benoeming van burg.
hij lachend. "Je was weI erg gebonden, je kon
Hoogenboom, geen provinciale goedkeuring af.
eigenlijk niet met vakantie. De wethouders
Hoewel. ik niet gesolliciteerd had, deed ik weI
moesten invallen als ik weg was, ze sehreven de
het werk en werd waarnemend sekretaris.
opdrachten en vragen dan op een briefje. Dit
Toen de benoeming van burgemeester G.B.
alles is nu ondenkbaar. Het ligt wei in mijn
Pellikaan in februari 1949 afkwam was het een
aard solist te zijn", aldus de heer Janssen.
open baring dat een leraar van het middelbaar Tijdens ons gesprek blijkt dat er de laatste 10 a
onderwijs onze magistraat w~rd", aldus de
15 j aar zo enorm veel veranderd is, ook in het
heer Janssen.
landelijk Lexmond. Denk maar aan de vele

TE KOOP
Woonhuis C.q. winkelpand.
Kerkstraat 2, Ameide
Prijs: n.o.t.k.
Telefoon: 01836 - 1340.

RENZO LANDI
AUTOGASAPPARATUUR
Op LPG rijden, maar dan wei van een topmerk.
RENZO LANDI, autogas apparatuur.
Over de voordelen van LPG-rijden willen wij niet
ingaan, dat is al voldOende bekend.
Wij bouwen installatiesvan dit merk vakkundig in.
Vraag vrijblijvend inlichtingen bij

~~~6~~~~:TION

AUTOMOBiELBEDRIJF

A. ZIJDERVELD

Lakerveld 12·14,4128 LJ Lellmond
Teletoon 03474 • 1459.

voorschriften. Door de jaren heen zijn er 5
ambtenaren op het gemeentehuis bijgekomen.
Lexmond groeide erg snel, 40% meer inwoners.
Van 1800 tot 2550 inwoners~ Deze snellegroei
voItrok zich in de jaren '60. Dankzij de
plaatselijke woningbouwvereniging. kwamen
er 50% meer woningen bij. Belangrijke
vestigingen kwamen er, in Lexmond. We
denken aan het pompstation van het Drinkwaterleidingbedrijf Alblasserwaard en Vijf"
heerenlanden. Het K.L-station (wereldvermaard). Het regionale; Wegenwachtstation.
Door de aanleg van de autoweg A27 werd
Lexmond geheel ontsiotell. Welk een bedrijvigheid en verandering gingen hier aan vooraf,
als we nu denken aan de bouw in 1963 van 7
nieuwe boerderijen in ,de Lakerveldse ,polder
en de daaraan niet te ontkomen grondonteigeningen voor de A27.
Met weemoed praatde heer Janssen over de
veranderingen in het polderlandschap met zijn
hoogstamboomgaarden. Die zijn bijna allemaal verdwenen. Met enthousiasme en enige
trots spreekt hij over de zelfwerkzaamheid van
de inwoners als we denken aan het schitterende, 7 ha. grootte sportkompleks Het Bosch,
:w-aarvoor de Sportstichting alle lof en waardering toekomt.
De beide campings, het nieuwe industrieterrein, het Dorpshuis en het Verenigingsgebouw. Ais men dit alles hoort van de man die
deze ontwikkeling in 35 jaar heeft meegemaakt
dan is Lexmond geendoodse gemeente, maar
een gemeente die leeft.
Dan kunnen wij ons voorstellen dat gemeentesekretaris Janssen zich een voelt met de
Lexmonders, dat hij met enthousiasme diverse
bestuursfunkties heeft vervuld of soms nog
vervult zoals van voorzitter van de brandweer, voorzitter van de Oranjevereniging,
kommissaris van de Woningbouwvereniging,
lid van he~schoolbestuurendiversekollektekomite's en niet te vergeten sekretaris van de

C.H.D.

Het 40 jarig jubileum van gemeentesekretaris
Janssen heeft men op waardige wijze gevier~~,
en we denken dat men op deze wijze zij~:;,
waardering heeft kunnen tonen v'oor datgene
wat de heer Janssen voor Lexmond heeft
gedaan!

D. BIKKER

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

Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 . 1249.

't Wapen van Ameide en de openlucht Disko
AMEIDE' - Gerrit de Boom, 23 jaar en Adrie van de Ruit, 27 jaar,beidendeeigenaars.van
cafetaria en restaurant 'tWapen van Ameide zijn 2 jonge energieke, alles in hun yak
aanpakkende, enthousiaste onrlernemers.
Zij hebben veel gemeen: behaIve dat zij in hun vorigewoonplaats, Oudekerka/d IJssel, buurman
waren, zijn het daar vriendell geworden, beide gezinnen hebben 2 kinderen. Op dezelfde dag
verkochten zij hnn huis. Toen zij de zaak in Ameide gekoch t hadden kregen zij beiden tijdelijk een
heel schamel huis, resp. in Nieuwpoort en Ameide.Enige maanden geleden kregen zij vande
gemeente op dezelfde dag de sleutels van hun woningen in Ameide.
Erg waarderend spreken. zij. over de medew'erking van het· gemeentebestuuL "Om aIle
vergunningen te krijgen zat onze leeftijd (te
jong) onsvaak tegen.Men geloofde et niet in,
dat 2 gezinnen uit de vr.oegere zaak vanonze
voorganger de heer de J ong, konden leven",
aldus de rap sprekende, reeds 7 jaar in de
Horeca zittende GerrH de Boom.
Lachend vetvblgt de oud politieman Adrie van
de Ruit: "de ambtenaten van Economische
Zakenen ,van het Cimkzie je ntlniet meer".
"We krijgen het steeds drukker metpartijen.
De zaak is al te klein,volgend jaar, als het kan,
een verdieping erop" .
Het eerstepersoneelslid Andred~,Boom(broer
van Gerrit) is nu in dienst getreden. Gerritde
Boom zegt dat door het slechte weer en door

Toernooi om de

Paardenmarkt
tafeltennis bokaal
AMEIDE/TIENHOVEN - Voor het eerst in de
geschiedenis van Ameide zal ter gelegenheid
van - de paardenmarkt een groot tafeltennis
toernooi georganiseerd worden met als inzet de
Paardenmarkt Tafeltennis Bokaal. Het toernooi is op~ngesteldvoor aIle inwoners van
~meide/Tienhovenvan 15 jaar en onder en zal
gehouden worden op maandag 5 oktober dit is
de maandag VOOT de paardenmarkt.
Het toernooi wordt in Het Spant van Ameide
gespeeld de voorrondenen finales worden
allen op dezelfde avond afgewerkt.

De bokaal welke beschikbaar gesteld is door de
paardenmarkt kommissie zal aan de winnaar
uitgereiktworden op de feestavonden van
oktober in Het Srant.
De hoofdprijs za een jaar in het bezit van de
winnaar mogen blijven als deze echter de prijs
drie achtereen volgende jaren weet te winnen
dan mag d~ winnaar de bokaal voorgoed in zijn
prijzenkast opbergen. Een ieder die mee wi!
doen is van harte welkom en kan zich op:geven
bij J. de Gans, Broekseweg 93, Ameiae, tel.
01836-1984. De inschrijfkosten zijn f 1,50. De
loting zal om 19.00 uur op de avond in het bijzijn
vande-'spelers plaatsvinden. De wedstrijden
zulleneen aanvang nemen om 19.30 uur. De
organisatievan het toernooi en de paardenmarktkommissie hop en, op een grote opkomst zodathet toernooi eenvaste plaats kan
gaan innemen in de weekvan de paardenmarkt.

Cafe - Restaurant

organisatorische onvolkbmenheden de open:'
lucht disko in de polder bij boer yan den Berg
niet geslaagd is. Maar zij, gaan door.
"Volgend jaar organiseren we een groots
Polder Popfestival, maar dan in een grote tent
met bekende artiesten. Het moet dan perfekt
georganiseerd zijn. We timmeren zodoende
weI aan de ,weg. We hebben een eigen zaalvoetbalteam, dat in de Ooievaar speelt.
Met de Paardenmarkt staan we met 3 stands en
nag een terras bij de firma Kruyt. In onze zaak
treedt op de Paardenmarkt het trio Jos
Brouwer op'en de entree is gratis", aldusGerrit
de - Boom. De keuken van het cafetaria en
restaurant isenige tijd geleden efficienter
ingericht om beter en sneller salades voor
koude buffetten en partijen te kunnen klaarmaken.
Op 19 december a.s. organiseren zij een koud
buffet-dansant met veel wild en gevogelte,
al1es in Kerstsfeerm.m.v. hammondorganist
Nico v.d. Hondel.
Oudejaarsdag is weer het traditionele klaverjastoernooi-en zaterdag 2 januari een Nieuwjaarsbal m.m.v. de Pacemakers. En zo doen zij
alles om hun zaak meer bekendheid te geven
en zoals zij zelf zeggen: "tot een ontmoetingspunt te makenl!.

Burgerlijke stand
Ameide
Juli 1981
Geboren: 21 juli 1981: Tamara dv P.J. van Ree
en D.W. Jansen, Liesveldweg 37. 23 juli 1981:
Jeroen zv M.C. Kanselaar enA.W. Zoom,
Nieuwstr. 33. 28 juli 1981: Selene dv J.A v.d.
Poel en H.M. Aret, Zouwendijk 3 te Gorinchem
Overleden: 2 juli 1981: Abraham Gersie, geh.
Willempje Vroon (11 dec. 1897) 83 jr., Pro
Marijkeweg 55.
Gehuwd: 2 juli 1981: Harm Grethe, 21 jr. en
Herma Vuurens, 19 jr. beiden wonendete
Ameide. 31 juli 1981: Johannes Bogerd, 24jr. en
Clasina Catharina Paulina Hendrika de
L'Auny, 19 jr. beiden wonende te Nieuwegein.

Cafetaria

't Wape.n van Ameide
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een grate stand, met terrasje, bij de fa. Kruyt, met
patat e.d. ijs en diverse dranken.
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's Avondsis er marktbal o.l.v. Trio Jos
Brouwer ende entree is gratis.
Totziens op donderdag 8 oktober!

Doe €lens makkelijk en bestel zo'n lekkere salade v.a. 5,- p.p.
Bestellingen mogeli*to!woensdagavond, i.v.m. de marktdrukte

Aannemersbedrijf Gebr. Bot B.V.

"In de bouwwereld moet je niet stilstaan"
MEERKERK - Ais het aan de gebroeders Bot uit Meerkerk Iigt, staan ze er morgenoehtend al;
riant uitgevoerde premiekoopwoningen en woningwetwoningen tegen lage, betaalbare prijzen.
Geen houtskelet-of elementenbouw, maar traditioneel gebouwde woningen'vandegelijke
kwaliteit aangepast aan de modernste eiseo van de twintigste eellW. "Als je in de bouwwereldzit,
moei je niet stilstaan", is de gebroeders Bot van jongs afaan al ingeprent door hun vader. "Wij zijn
als ondernemers steeds op zoek naar nieuwe ontwerpen en projecten die de mensenaanspreken",
vertelt Cor Bot in zijn kantoor aan de Burg. Sloblaan.
Deze uitspraak geldt ook voor de premiekoopDat zowel Cor als zijn hroer Ceesweleens
woningen van de gebroeders Bot uit Meerkerk.
verbaasd staan over hun eigen toekomstplanneD, bewijst het nieuwe opstapel staande
Rijksbijdragen verlichten de lasten het eerste
jaar met f 10.900,- gulden. Elk jaar daarop
bouwproject maar al te zeer. Cor: "Toen wij de
wordt dit bedrag met f 500,- verlaagd. Net
plannen voor ontwerp van betaalbarepremie:koopwoningen gingen uitwerken, kwamen wij
zolang tot het nihil is. In samenwerking met
tot slot op zo'n laag bedrag uit dat we eerst onze
gemeentelijke overheden kan in bepaalde
eigen ogen niet geloofden. Keer op keer gingen
gevaIlen overgegaan worden tot de bouw van
we de cijfers nog eens nauwkeurig na en
woningwetwoningen. Deze weliswaar iets
bleken ze telkens dezelfde uitkomst te hebben.
goedkoper afgewerkte huizen worden dan
De traditioneel gebouwde woningen van Bot
toegevoegd aan het contingent woningen clie
zijn volgens dit bedrijf weI haalbaar en gaan
een gemeente jaarlijksmag bou.wen. Over de
verrijzen in een regio die zich ongeveer
goedkopere afwerking merkt Cor nog even op
uitstrekt van Papendrecht tot en met destad
dat het woord "goedkoop" van gemeente tot
Culemborg. Ze voldoenaan aIle Eisen en
gemeente verschilt maar in de, praktijk
blijven toch acceptabel voor lage inkomens.
nauwelijks merkbaar zal zijn. "Het doet niet af
Met een inkomen van f 28.000,- of nog lager,
aan de kwaliteit van de opgeleverde woning als
komt de maandelijkse woonlast volgens onze
zodanig", verzekert Cor. Wei wordt veel
berekeningen uit op een bedrag van f 400,-.
aandacht geschonken aan woning-isolatie.
Belastingvoordeel kan dit bedrag verlagen tot
Zowel muren, daken en vloeren worden ge'isorond de f 320,- per maand. Ret lijkt allemaal
leerd en voorkomen dat kosbare warmte in de
onwaarschijnlijk ineerste instantie" ,vertelt
buitenlueht verdwijnt.
Cor, "maar wijkunnen deze cijfers voor
Op de logische en tevens oerhollandse vraag
iedereen hard maken", is zijn bondig anthoe dit allemaal financieel verantwoord kan
woord. In samenwerking met bouwkundig
worden, tegen' zulke scherpe prijzen, verwijst
ontwerp- en adviesburo Hawee uit Ottoland
Cor Bot naarzijn 16vaste'medewerkers binnen
kwam een ontwerp t 12 voorschijn dat neerkomt
het bedrijf. Door duidelijk overleg enefficiente
op f 97.000,- per koopwoning. Dit inclusief
werkverdeling, ontstaat wat~or omschrijft als
omzetbelasting. In het bedrag zittenook posten
een "bouwstroom" die bouwactiviteiten gezoals architect- enkonstruktiekosten, aanleg
stroomlijnd laat verlopen. ~or: "Doortijdige
centrale verwarming alsmede andere kostenafsprakeri met onderaannemers" schilders,
verhogende faktoren. Opgeteld met de ongetegelzetters en andere specialiteiten kan alles
veer f 20.000,- aan grondkosten (afhankelijk
na elkaar op vlotte wijze aangepakt worden.
per gemeente) krijgen toekomstige woningDoor deze stroomlijn hoeft niemand onnodigte
bezitters een woning met een grote woonwachten of elkaar nodeloos voor de voeten te
kamer van 30 m 2 keuken, drie slaapkamers,
lopen".
met daarboven nog eenseen grote zolder
alsmede natuurlijk veleandere bijbehorende
Ret geplande werk wordt vanuit de Sloblaan in
woonfaciliteiten.
kaart gebracht. De noodzakelijke voorraad
bouwmateriaal ligt enige meters verderop in
de grote loods. Dit voorkomt diefstal en
onnodige verspilling. Ook duur kantoorpersoneel wordt geweerd. Cor's vrouw houdt de
boekhouding van het bedrijf bij.Cor en Cees
zorgen voor' de rest zoals inkoop, planning en
werkverdeling. Dagelijks rijdt Cor de bouwwerken afomzichop de hoogte te stellen van de
gang van zaken. Tussentijdse problemen
kunnen snel opgelost worden. Dit allesin
overleg met de medewerkers. Broer Cees, die
altijd op de bouw te vinden is, neemt samen
met Cor de lopende werkzaamheden dan. nog
eens grondig door en die van de daarop-'
volgende weken. Hun jongere broer ~rie die
eveneens in het bedrijfwerkzaam is,kwam pas
officieel in dienst nadat hij zijn M.T.S.Aannemersbedrijf Bot uft Meerkerk springt' opleiding achter de rug had. Zowel Cees, Cor
met dit veelbelovend projekt in op de enquete
als Arie Bot zetten hiermee de, familietravan de'landelijke vereniging "Eigen Huis" uit
ditie onverkort voort. Van hunopa Cees is
Amersfoort. De enquete wees uit, dat tweebekend dat hij samen metPiet de Jong de bouw
derde deel van de Nederlandse bevolking een
van het Meerkerks gemeentehuis voor zijn
eigen huis prefereert boven een normale
rekening genomen heeft..Nog steeds is dit fraai
huurwoning. De vereniging ,;Eigen Huis"
en vakkundig staaltje bouwtechniek in volle
dringt er bij de Minister van Volkshuisvesting
glorie te bewonderen in Meerkerk. De inen Ruimtelijke Ordening aljaren op aan, dat de
middels al overleden Cees BotSr. begon zijn
overheid moet voldoen aan deze behoefte. Dit
bedrijf omstreeks het midden der twintiger
alles zonder hierbij op de portemonnee van de
jaren vandeze eeuw. Na korte tijd telde de
koper te letten. Door vasthouden aan een juist
onderneming maar liefst zes bouwvakkers
subsidiebeleid kan dit doel verwezenlijkt
waaronder ook broer Frans Bot. Het aanworden, aldus de direkteur van de vereniging.
nemersbedrijf was gevestigd aan de Zouwen-

MARKTAANBIEDING
In onze stand 20 em. boeken voor sleehts

5,-

-

Voor modern. financierlng en aile 'verzekeringen, doet uer goed
aan 66n van de onderataande adreaaen te bellen.

dijk aehter het sigarenwinkeltjevan mevrouw
De Groot-Den Besten (Bep Lakerveld). De
snelle ontwikkeling werd gestagneerd q.oor de
TweedeWereldoorlog. Tijdens hetverloop van
deze wereldbrand kr:egen Nederlandse. bouwondernemers steeds minder materialen toege~
wezen van de Duitse overmacht.
Tegelijkertijd met debevrijding kwam hier
snel een eind aan.'De lange na-oorlogse
bloeiperiode van wederopbouw alom in den
lande zorgde voor een gigantisch kollektief
woningbouwprogramma waaraan ook aannemersbedrijf Bot l1aar, letterlijk· en figuur.:.
lijk, 'steentje heeft<· bijgeci:r;-agen .zonder er
overigens zelf rijkvan. te worden~ Maardat
hoefde dan ook niet.Nederland, de Alblasser"
waard, Meerkerkwas bevrijden dat was' het
belangrijkste, Pas jaren later, in 1956, ging de
zooIl van ,Cees, Arie Bot, zelfstandig verder
onder de' naaro Aannemersbedrijf A. Bot.
Vanuit de woning nabij de Hoenderwiel werd
later verhuisdr natir de .Bazeldij k. Hier gaf de
opslag van bouwmaterialen in eerste instantie
minder problemen~ Zijn inmiddels fors uit de
kluiten gegroeide zoons Cees en Cor kwamen
hun vader een handjehelpen inhet bedrijf. Dit
betekende meteen een uitbreiding. In Leer~
broek werd halverwege de Kerkweg een
timmerwerkplaats ingericht waar eigenhandig
al het houtwerk voor een woning gemaakt kon
worden. Alles geheel op ambachtelijke Ieest
geschoeid. ZeUs nu nog komt Cor en Cees deze
kennis soms ten goede in noodgevallen.
Opdrachten die :"enigszins afwijken van het
normale patroon kunnen de gebroeders zelf
nog uitvoeren als denood aan de man, komt.
Dit geldt overigens ook voor aIle andere
bOllwaktiviteiten. "Het mag gek gaan willen
wij een bepaalde wens of opdracht niet voor
elkaar krijgen", vertelt Cor glimlachend.Wel
wordt samengewerkt met diverse toeleveringsbedrijven die door specialisatie goedkoper
werken. Doordat bouwbedrijf Bot in toenemende .. il1ate betrokken raakte bij het
vervaardigen van seriebouwwoningen tof
maar Hefst 53 gelijktijdig te,bouwen woningen,'·
werd de opslag vanmateriaal opnieuw een
groot probleem. Besloten. werd een stuk
industriegrond aan te. kopen- aan het eind van
deSloblaan,naastAvento Caravans. Na korte
tijd verrees t:!€Il grote opslagloods metdaarvoor
een vrijstaande woning.
Op 17 april 1975 veranderde aannemersbedrijf
A. Bot in hethuidige Gebroeders.Bot B.V. De
opgebouwde aannemerstraditie ging hiermee
over op een nieuwe generatie van de familie
Bot. Ret bedrijf van tegenwoordig laat zich niet
langer onder slechts een noemer vangen. Op
het naamkaartje worden nu een zestal mogelijkheden genoemd die de gebroeders Bot
uitvoeren indien gewenst. Dit houdt in:
Woningbedrijfsbouw, utiliteitswerken,
betonbouw, stalbouw, hoogbouw en timmerwerken. Met moderne vakkundigheid wordt
elk werk ambachtelijk aangepakt. Dit ondanks
de steeds slechter wordende situatie in de
bouw. Om toch nieuwe impulsen te verschaffen tot herstel, gaan de gebroeders
onverstoord verder. Hun opzienbarend premiekoopwoningenprojekt wijst in die richting./'Zijvoelen zich hierbij gesteund door hunvaste '"
werknemers, gemeentebesturen, particuliere
inschrijvers en centrale overheid.Vooral de 60
aanmeldingen van mensen die interessetonen
voor het projekt van de gebroeders Bot, geeft ze
een ekstra stimulans in de goederichting. Niet
aIleen aannemersbedrijf Bot B.V. uit Meer.,.
kerk wordt er dan betervan: "Het kopen van
zo'n huis is immel'S de kans van je leven en die
laafje niet zomaar aan je neus voorbij gaan",
besluit Cor Bot zijn ondernemend verhaal.
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I
Voor een goede

"

gebruikte auto

Ii

met Bovag-garantie, haar

I

AUTOBEDRIJF

J.Van Dieren
Gregoriuslaan 11, Lexmond, teletoon 03474 - 1284.
'.

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

Gabt'". Roast b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

TRADITIONEEL GEBOUWDE

Premiekoopwonll1gen.in uw gemeente????
(En toch ntaar + 1.400,-la8len per maand?)

Aannemersbedrijf

Gebr. Bot B.Y.

~

De bouwprljs: inc!.~rch.+constr., C.V., etc. vanat

I

BERGING

f 97.000,'-- inc!. BTW.
.
Telt u hierbij±- f 20.000,- grand (ath. vanuw gemeente
en uwwoning is "klaar.

j

Uw lasten:bijinkomenvan f 28.000,- ot Jager

:t f

<l

400 p/maand in het eerstejaar:

Rijksbijdragen:1 e jaar 10.900,2e jaar 10.400,3e jaar 9.900,Zo ieder jaar f 500,- minder'tot nihil.

Indeling: beg. grond, entree, toilet, m.k.woonkamer,
±30.m2, keuken, berging.
.
Verdieping: overioop, badkamer, 3 slaapkamers,
zolder, CN. + bergruimte, ±40m2.

225

,
Vragen of inlichtingen?
Bel op ot kom langs tussen 15.00 en 16.00 uur
iedere dag behaivE!zondag.

AANNEMERSBEDRIJF

GEBR. BOT 9.\1.
Burg. Sioblaan 32A - 4231 AB Meerkerk, TeleW1837-1334

j'

In zuiver scheerwol,
natuurlijk.
5tijlval kalbert In rustig
ruitdessin met opgestikte
zakken voorzien van 'n
subtlele leerapplikatie.
In de evenwichtige kleuren

waarin lo'n klassieke ruit

nu eenmaal 't best tat in
recht komt: kastanje, navy
en ligustergroen; Zuiver
scheelWol, natuurlijk.
Dus za behaaglljk en
lekker in 't dragen als 't

maarkan.

239,·
Melka
overhemd

Spencer

52

,90

v.a.45,-

Herenstretchpantalon
v.a.

me,. vee1.

lekker funktioneel en warm jack
extra's, zoals doorgestikte schouders,
..
afneembare kapuchon en veer zakken!
Verkrijgbaar in marine, grijs en beige..

98
..

.

_

.. , _

89,-

Europese
Najaars/
Winter-mode '81
Kom evel'l
lang5
'..
Maten 116 -176
Schoolbroek
voor jongens
en meisjes

39,-

LOIS rlbbioek
100% katoen
sma lie pljp
normaal 75,-

59,-

