UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE AMEIDE
TWINGTIGSTE JAARGANG
VRIJDAG 4 MEl 1984

Wordt'gratis verspreid in Ameide;- Tienhoven;'Langerak,: Nieuwpoort; Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar,Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, He,i- en Boeicop,' Leerbroek. en,Nieuwland,

Nieuwpostkantoor· in Ariteide
officieel in gebruik geno11len

AMEIDE
Woensdag 2 mei heeft burgemeester Bakker van Ameide het
postkantoor officieel geopend.
Na jaren in een houten noodgebouw te zijn gevestigd kunnen de klanten van 'Tante Pos' in
een heel wat geriefelijker ruimte ontvangen worden.
Het kantoor, dat gebouwd is door het bouwbedrijf Niron uit Utrecht onder architectuur van
de heren ten Houte, de Lange en van der Pluym, is nu ook voor gehandicapten
toegankelijk.
Er is een aparte ruimte ingericht voor de postbussen en aan de buitenzijde van het kantoor is
een telefooncel geplaatst.
Al met al een zeer fraaie aanwinst voor Ameide en het burgemeester Wesselsveld.
Na de opening werden door kinderen 500 ballonnen opgelaten met een bijbehorende
wedstrijd.
V oor degene waarvan zijn of haar ballon het verst zou komen, stond een fraaie prijs ter
beschikking.

* 3 HB-potloden
* l\ilakgum
* 1 puntenslijper
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"Stapt u maar binnenf"

In 1985

Raad Ameide:

bestaat de Arb. Zangvereniging

NIEUW LEVEN

lIi?geleidill-g stQllkt!
De gemeenteraad

LEXMOND

60JAAR

he~fi)fl de l'ergadenngl'an2 nJeiil.ieenla~~e vergadermg afgelverkt

En wat er dan gaat gebeuren
in Lexmond .....

waarb0.df1rll!est~FunteiJ:-geenproblemen :opleve(~en.'
"'---- -:,:i'-- '.'''':,,>
f~·-werden_d~<exp!oilatk\'ergoeding1983/ l.b. v.de, bliz~ndere scholen en.:de definitieve

1~:~:::;~as~;~te~;.wrggeding

1'00"

het. bijzondajleuteronderwijS over 1983zonder

ijetMaatschappe/{jk Ad\'ies- en, In/ormatiecentrum- Ie Gorinchef11 'en de Nederlandse
Christelijke Bond van Do\'en kregen een subsidie vaal' 1984 toegewezen.
Ookde.l-t'ijzigingen van hel Algemeen Ambtenarenreglement,en de Verplaatsingskostenverordening kanden de goedkeuring van de raadsleden wegdragen.
J;;en der hoafdmotenin de l'ergadering washet verzoekvan he! bestuur van de
Christelijke-Sthoo/-om:subsidievoor hettoetredeniot de' Landel~'jke" Protestants
Christelijke. Schoolbegeleidingsdienst Ie Katwijk. Het college was hiain al met een
meerderheids- en een minderheidsstandpunt gekomen. Burgemeester Bakker en
wetho~derdeKruijk. die q(wezig was huldigden het standpunt dat een bijdrage verleend
kon worden" "gelet,op 'eerder ingenomen standplfntenvan: het schoolbestuur dat 'iiI de
vrijhdd wilden behouden welke schoolbegeleidingsdienst zij namen.
.
De' heer Versl~isvan deP.C.Cvond:namens/~~ frqktie:dat i'!het kader van de
gelijkste/~ing van het bijzonder onderwijs een bijdrage~er$trekt moest worden.
Hetminderheidsstandpunt van wethauder van Oort behelsde dat wei subsidie verleend
kOl1worden mils de gekozendienst voldeed aan de norrnen van,de rijkssubsidie-regeling,
zodat eli kwaliteit en controle gewaarborgd zijn.
Dif standpunt werd duidelijk onderschreven door mevrouw van den Berg, •V. VD. en de
heerl'rovoost:'p'v.d.A.. . ..,
.' . .
Hi~~?p.,-v~lg1ee~n!ech.nische,.p«~a, onontwarb~re discussie" die, tot, gevoig had dat beide
- ~ofltstl!lleninsten1rning,wl!rclel1-<g~?rClcht.: Zoals Ie verwac~ten was, staakter:, beide rnalen
de·~tem'!1en,zodat ineenvolgende,.vergadering dedegensopnieuw gekruist zullen
worden.
,,,,.'.,,,

Programma 5 mei
Hoogblokland
HOOGBLOKLAND - Ook in Hoogblokland kan 5
mei gestart - worden ,met. de Bevrijdingsfietstocht•. die
georganiseerd is door het·· streekverband van· ·oranjeverenigingen iii samenwerking met, "De Lionsclub'"
De afstanden varieren van 15 tot 150 kilometer.
's A vonds~vind.fer de . jaarlijkse' laropio":' en
fakkeloptocht plaats met medewerking van muziekvereniging"Symphonia". De tocht begint om half tien.

De oranjeverenigin'g van Hoogbloklandheeft voorhet
verde'rejaar nog diverse aktiviteiten op het
programma staan:
De Jaarmarkt op 23 JUDi.
Touwtrekken·yoor dames opviijdagayond6 julio
De volksspelendag op·8 september.
Eencreatieve dag op 13 oktober.

•

•

,

Over;.:~~t~anvullel1de agerzdapunto"! eenkrediet b~schikbaar,testellen'vaor een
nieY~~f1'l_9s.t veor hetCentrale.rtnt~,!:,!:esyst~em, was iedl!r ~~adslid verbaasd
s1Jelhlddj'vvaarmed~::1it y?orsterk/~~rgestoomd was.' Er w~~en, diverse vragen
ho~gte ,'~an. het ,~edrag en o~ereventu:eleandere alternatfeven.

over

WethC?udervanO~rtver~~1ig1e"~etvoorstel f1'l~r,!e'('e,- omdatdit de', mo~elijkheid'::~a~

om vo~r' aile ,'zen.de? .~r~,'.gp,ec!.~'b~eld _ .(e "krijgfn. '" ,pe,"', ', onderhan.delin~~fl _ -hier?:ver-~ijrz
zodaniggevQerd ~at::dit'Y?~rs(eIY?~ron:_ erg'a,~n~re#kelijk is. Een ni~~:we.mast vvo;r1t
geplaatst, waarbij duidelijke. garanties door de leverancier worden gegeven en waardoor
de klachten tot het verieden zullen gaan behoren.
De raadsleden gingen akkoord, zodat, al was het laat op de avond, toch nog een helder
beeld on/stond
.

." : .

'nKpi\ap van
'nmlnlposter
van eigen loto 01 dial
tijllelijk 19,90!
(fonnaat 30 x 40 of30 x 30 an)

'

Regeling Studiebijdrage
Gemeenten Ameide en Tienhoven
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De gemeenten Ameide en Tienhoven kunnen subsidiebijdragen verlenen aan
Ameidenaren of Tienhovenaren die in Nederland een op een beroep gerichte
opleid.ing volgen. Voor opleidingen waarvoor op grand van een rijksregeling
~~:~;:.n kimnen worden verleend verstrekken de gemeenten geen studiebijZij die voor een gemeentelijke studiebijdrage voor het cursusjaar 1984/1985 in
aanmerking willen komen moeten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval v66r 1
oktober 1984, bij de gemeente een aanvraag indienen, ook als die studie na die
datum aanvangt.
De sluitingsdatum geldt niet voor schriftelljke- en part-time opleidingen, die op
ieder tijdstip van het cursusjaar kunnen aanvangen. Voor deze opleidingen kan
een aanvraag worden ingediend tot 1 september 1985. Daarna is het voor het
cursusjaar 1984/1985 te laat.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de afdeling financien van de
gemeentesecretarie van de gemeenten Ameide en Tienhoven, Voorstraat 1,
Ameide.

Uw rI100iste foto's ofdia's klint u
tjjdeljjk extra vqordefig tot een royaal
fonnaat laten uitvergraten 'n Pracht yan
een miniposter voor slechts f9,90.
U hoefl alleen het betreffende nega.tief of
de dia (pocket, instamatic ofkIeinb~eld)
bti ons af te geven... en binnen eel} paar
dagen figtuw rniniposter voor u kIaar.
Zorg dat l1er snel btiben~deze aktie is
tijdefijk (alleen deze maand)!
Uw FotoVakman,

Peuterspeelzaal Ot en Sien
. geopend.

Hij deelde nog mee, dat het hem weI aan zijnh':lrtging.
dat hijzijnploeg Ameide, die die middag-een
uitwedstrijd speelde, uiet zag. Van Oort is voorzitter
van cle~e_voetpalclub.;,_pe'Ytthou~er"o_ntying_\la_ ~ _de
peuterSpee!zaal,;,een 'hoek. getiteld, hoe kan het:<ook:'~
anders, "Ot en Sien".

AMEIDE ..;,. De middel,_van,'het teruggeven van de
sleutel opende wethouder K. van 00r1 zaterdag-het
nieuwe ,gebollw ,ran peuterspeelzaaL":Ot, en Si~I1" 'aan
de Tol pit in ,J\nt.eide. Hij ontving(ieze _~l~utel y~~: een
verklede'peuter b~iten _voor' de denr.V oorhe~l1.~as de
christelijke kl(!ut(!rschool in __ het:nieuwe p(!.ll~,~rgelJo_uw
lQ~vtrrj~¢pin
gehuisvest.;,:.: ' '_, ',' .
Voorzitster, van'Ot-en', Sieu,' mevr6uwHartman,'natn
de sleutel "vande wethouder. in ,'antvangst.. Dit
toegangsapparCUl~ voar ',' de: . sc~ool .kreeg ,.Y'ln "Oort
aangeboden" ineen t?l1; .'die GerdJan Westerhou~ ~?
Merry Haars; leukuitgc;:dost' ,aJs' Qt'. ,en S.ien,
overhandi~4en ... _ " .. , ' . ' """:,, ',." ,':"
Nadat Vari' Oortde deur geopend had,trad OtaJs
eerste naar binnen, waarila de wethouder en" het
verde,re ,pulJlie:k ,', volgden" In de, :, speelruimte:"" vermaakten de, oO,k, aanwezige, peuters ,zich opperbest, met
ondetmeer,' het van hout gebouwde hu.is. Tijdenshaar
redevoering vertelde mevrouw Hartman, dat dit
bouwseI'nog maar 'pas deze'week v.erhuisd was.
"Ookzijn er", zei ze, "de laatste paar dagen nog wat
kleine. dingetjes opgeknapt.Op., 27 ,-maart.echter
vierden we al feest met de kinderen". Verder vertelde
ze,~at~e elf jaar-geleden..startten metde;op~et."We
begonnen jn:'het verenigingsgebouw;<We,zaten hiet
twee ochtenden in, maar nadat onze uu~tj7s,orn waren,
moesten we snel zorgen;datalles aan kant was. Naons
kwamen ·er namelijk, weer ,andere clubs; Ditduurdeeeil
jaar,Vervolgens .-huurden '.we een klaslokaalvan, de
,.
chtistelijke:school, ,dat ,evenals,' het-,verenigiilgsgebouw LEERBROEK - \ Zatel'dag ..·26· mei,a;s.·:wordt:e~·::in
aan de, J. W.' van Puttestraatlag;:Als- het.geregendhad,
Leerbroek weer rommelmarkt gehoudeil. Vana!
waren we'elke keer weer',benieuwd waarwe'de 's morgens negenuur zaLrondom "De SchakeI" :weer
opvangbakjes:' moesten, "plaatsen. Tevens was: het·, hier een: kenr van:allerhande' goederenen snuisterijen te
bijzonder koud'\
koop worden .. aangeboden.:Waardevolle:stukken
Dit kou;d "en: nat" zijnvan-het' vorige- verblijf benadtukte worden:in de loop van deo,chtend biJopbodverkocht~
Van Oort" ev~neens in ~Yn:w_e,spfaak.,.. ,By: me~o~ Hopenlijk zullenook, ",de,marktkooplieden-en de
reer4e, dat dt; voorz:itster,al '~flrg' uitgekekenhad Ilaaf Leerbroekse' middenstand weer", aanwezig.: iijn.,· Het
dit, Illoment.
,heb~, d~ ,laClt~~e tijd .aIle rad:~n gevqlgd organisatiecomite hoopt dat het 'zaterdag 26'mei mede
naar, mijn .inzicht";' 'sprak ' hij, :tl.)t: 'HarimaI1." De: l<lal~,te door belangstelling· en mooi. weer een suksesvolle. dag
tijd bespeurde ik bij u wat ongerus~heid o\6r het ,aLcian
mag:w_orden., .• ,::'.,.· .,.',' ",<.:
niet ,~rijg~n, van h,et ge~()uW~"Pit werd.waars~hijnlijk
Voorqe gemeente .Leerbroek'zal:er' in _ de: week .van· 7
verzoorzaakt:,?o,or', ee:I1'::i9:~~rvieuw in,een" blad, , waarin tim 11 mei huisaan hois opgehaald. worden.
stond" dat,door " de'toel()op" yari::_~in~eren:,op de
Buiten de gemeent~ .kan men ,beUennaar:,03459~379als
kleuterschool men dit' 'gebouw y¢aa:~~chijnlijk'niet, z()u
uwat kwijt _ wilt.
.
verlaten;' Dit, was zeker ook aanleiding voor u om na de
raadsvergadering van" 23" maart,direct:· aan',mijde
sleuteLvan het gebpUw.le vragen";,.-:<":<:.,:,;:·;"\,,,,
Verder zei hij, dat de instantie zic~weLwaaFhad
moeten" maken;Er. bestaat.volgens, hem:altijd:de. Nraag,
ofeenpeuterspeelzaal ",eldan 'niet noodzakelijk is.
RNA~R",:--'; ·In,-i)et'st~~OCO~·cI~bge~~~~ ,itan'de
"Jullie hebbenechter,al' de kritiek :·-overleefd"
(;roeneweg,,9,a' vindtop vrijdag:.ll: meLde',:slllitings~
c~mplimenteerde., ,hij~ Van DOlt· ,ov~rhandigde:,namens
avond kaarten van dit seizoen: ph:lats., Op' deze)aatste
degemeente een auto. Daarna zette,hiJ':zoals, hijdat ,avond, wordt, er ,Diet in competitievi;!rband gespeeld.
noemde';,e,en . andere· p,et'open bood' uiLnaam van de
voetbalvereniging Ameide een enveloppe:met.inhoud Net ·aIS"~ndere.:keren: kall er,geklayerJ,ast, ellgewbist
worgen~'Bij'voldoend . belarig'stelli,ng' kunnen ook
aan. "Ikh()op, datjuUie met het geldiets kopen,watin
andere kaartspelen gedaan worden~
derichting;Van. de' voet,bals,P()rtgaat.!l1IFeschrijven in
Aanvang aeht uur. Inschrijven eellhaIL uut voor
het:'·geschriftenboekje. ond~fme~r,.,~at .• er. \Vat' gedaan
aanvang.,
wordtaan.·karaktervgrming.Nuop zeerjonge' Ieeftijd
Er zijn diverse' prijzell te winnen.
met voetbalIe.r~begihnen'kanlangge,en. kwa<l~"~

'f°tmll.. wtslag

Hoogblokland

GEMEENTE
AMEJIDE
[)E:t., b9rge'ITie'e'stei:<_,;v~~"',.Amei'~e _ .,ryia.akt
beken.-cL' dat,"!rf. gsmt3~ntesecrE:t~arie. rn~t
ingang yan4rT)ei1Q84gedwende 14dagen
v,oor eeniedeLter inzageligt:
eenplan voorhet ver-groten van de',woning
Liesveldweg 36 Ie Ameide.
Het Iigl in .debedoeling de gevraagde
bouwvergunning te,':verlenen 'door vrijstelling te verlenenvan de bepalingenva~
hel geldende plan doorlqepassing van
arlikel 19 van de Wei op de Ruimlelijke
Ordening.
Een ieder.kan •.·.gedurende ,bovenvermelde
termijri bezwaren tegen het verlenen van de
v'rijstelling. 'bij burgemeester' 'en wethoLi-'
ders rndienen.

Leerbroekse Ronimebn.arkt·

'''Y

KIIartenbij·.Stedoco

HOO

AMEIDE,.1 MEIJ984.
DE. BUAGEMEESTEA VANAMEIDE,
c. BAKKER.

'013' :~urgerfieest~r va'!:,,:J\meidernaakt

bekend dal burge lll e8ster .~n welhouders
vanl\m~idevoorn~m~ns zijn mel gebruik-

making van de wijz.igingsbevoeg.dheid. ex
arlikelHvande Wei opde Ruimlelijke
Ordening, zoalsomschreven in artik,el J
van de Voorschrif,ten._:bij hetbe;s~ernrnjr1Qs~'
planAakslerveld, dal plan lewijzigen ind.ie
zin dat debou'Nstroo~ aElndeManden~,
makersstraal 90% g~draalcl wordl, zodal de
daarop t~ bouwen, 'vier :'woningwetwo~
ningen ..·aan.'de Meidoornlaan komen,:te
Iiggen:
Gedurende14 dagenna 4 meH984 Iigl
het wijzigingsplanter:.!3e,c:r,et;:arie t~r inzage
en kunnen belang,hebb'e;nd~n qie ge:zwaren
legen dewijziginghe~bend~.zeschriftelijk
indienen bij burgemeester Em·wethouders,
Voorslraal1 Ie Ameide.
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AMEIO'E,2'MEI1984;'
DE BUAGEMEESTEA··VOORNOEMD,
C. BAKKER.
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E..···A4ANTELSIKoSrtJUA1
Als het mooier, beter, verzorgder mag zijn weten de jonge en
de rijpere vrouw zich goed thuis bij van toor fashion.
:Hun,~rll-"aken:v~rlangensi.worden ergerespecteerd.
Er,is:vee/,xeelt1ieuws'te ~wonderen. Eenwerkeliikschitter~nde':
keuze, olles wat, hun hart begeert; dus ook de mooiste montels

.sJtIt..

~

~n mq.n~~!k,9st~ufJ1s~a?~(~n:o,!,m~~de h~iz~n'zqqls Ba~/~r,

Glibre\, Kemper, Rovens, Solko, SeliingGroup,
Hucke, La Kerko

e.o.

'Funaioneel comfort

REGENMANTEL
i~dr:~a!_~~l;lI~~ttrenJ--

G.eraffineer4 in detail.
~atrn~/' Fijne~Oepe/en ino
Prachtige pnten in zUiver
kWlJ1iteitlnde ~Ielf~n
wollen blend kwoliteit
morine"Pei~,~n~~oJ<j.
Verros'';J'zelfvoGi".een :,
:. :E~n v~rrijkingx.a.n ,uw
Verrossende prijs:
garderobe'vooreen heerlijke
von)lS.-en . ·.~' ,'prijs:,','
~
)45:- voor
wa!IiII" van.1W- voor ........

van toor

fjj

fashion

GOII.INQ-IEM: PIAZZA CENTEJl/AAKEJjrAT~ _ AMEJDE _WERKENOM1 _1}SSEUTE1N ·!..EE/lDMI.·NIEUWEGEIN

VOfl,toor fqs~ibn doet,de, ,.,
komplimenten von'uw keuz'e'
l1it de:.m~nf~IIrTJQntelkOstutJm, ','
kollektie veriezefdgaonriJet
een gesc1Je,nJc ~n .
SCHiTTERENDE SHAWL
~ujver zijde .',w:v.89,~

van het beroemde huis Fisba

S"'ifels:
Tot ziens.~.

Poor mooi weer

e~n

Programma
Bevrijdfugsdag 1984

afwisselend programma

Koningimu?tlag 1984: plezier voorjol1g.etl oUd

AMEIDE - "Een schitterendi,en spontaan feest, waarvan jong en oud massaal heeft meegedaan".. Wo~rd~n van
een tevreden Gerrit de Vroome, voorzitter van oranjevereniging Beatrix in Ameide, aan het einde van een mooie
koninginnedag 1984~. En zO:,''r3S het ook.- Ter gelegenheid. van de verjaardag; YaD. pdnses Juliana (75) had het
bestuur van- 'Beatrix' een zeer afwisselend programma opgesteld. En dat werd door de inwoners van Ameide
zichtbaar rip prijs:gesteld~ Van~ d~ aubade 's rnorgens, op de Dam tot en- met he~, Oranjebal's .;Jvon!Js in Het Spant
werden onder het genat van eeri heerlijk- schijnende zon aile georganiseerde aktiviteiten druk bezocht.

Maandlig .'30: ,a:p,ril starid... bol van :,aktiviteit. ,Na d~
aubaAe' werden, de: kinderen,op de 'Paramasi~baan
ver,:,,:acht, waar -ze, ied,t:r ,een \i<:tk kre.ge~, :_om ,een
straattekening, te maken.:. Enk~le' honderded 'ki'nderen
deden mee, zodat de 'straat' een ,bont geheel van kleur
'en, vroWkheid, werd., Voor :iedere, leeftijd was ,een prijs
(ganzenbordenspel) beschik9_aar _gesteld. De, winnaars
waren:
vier jaar;",Kees den Hartog; vijf jaar: Jan, Thijs, de
Haart; zes jaar: Alex de, Boe,r; z;even jaar: Elise Kool;
acht-jaar:', Hester Steijn; negen jaar. Jaap Meijer; tien
jaar-; Linda de Kruik: II jaar:. Rcin,Streefkerk;,twaalf
jaar: Evdieri, yari cl'e Vliet.
'
Ganzenborden
Vanaf half twee' kon iedereen meedoen aan een soort
levend ganzenbord. In samenwerking, met,de·buurt,.vereniging~n, had de oranjever~niging,een, parcours
uitgezet door Ameide, waarlangs ,men' allerlei
dpdrachten mO,est uitvoeren. Bij ,de opdrachten
konden punten verdiend worden, veelal door het
gooien van dobbelstenen: Zo was, er een doolhof, een

ganzenhoedster; een ballenspel en een herberg, waar
iedere-deelnemer'een konsumptie kreeg aangeboden.
De buurtverenig~ng van de, Doelakkerweg had, voor
een echte geva,ngenis gezorgd~ gooide men een Mn, dan
werd de 'dader', onverbiddelijk achter slot en grende~
geze(totdat een"volgend ~,slachtoffer~' -' die, oak een
gooide - hem .of haar kw~m bevrijden: Een [idvocaat
was echter', in' ,geen velden ·of wegen te ,bekennen,
waardoor het ~on gebeuien dat iemand zander enige
vorm V~lll proces 'een- mooi poosje kwam'te zitten'..
'<.

Voetballen
,
"
Het,parco'urs 'eindigde.:,op"Sportpark Meihoyen', waar
de orahjevereniging te- gast was bij voetbalvereniging
Ameide. De jeugd tot eli 'me(veertien jaar mocht hier
penalty,-schieteil op'de',keepers Ja'n van Oort en Niek
Terlouw., leder· deelnemertje 'kreeg drie schietkansen
om'.,onderling uit- ,te maken' wie de fraaie" penalty-:
bokaal mee naar huis mocht nemen. Ve.len--scoorden

VoorlichtingsbllS
G.E.B.-Dordrecht
AMEIDE - Langzamerhand is energie besparen in
005 land een vanzelfsprekende zaak geworden. Met
energie als elektricit,eit, gas en water kunnen we Diet
meer zo achteloos omspringen als in de jaren voor de
energiecrisis. Energie verbruiken kan op vele
manieren in en rond uw woning of bedrijf. Het is van
belang 'te weten, wat een verstandige wijze is. Het
gedrag speelt hierbij een belangrijke rol.
Het Gemeentelijk Energiebedrijf Oord,recht geeft u
voorlichting over ~n verstandig:: ,energieverbruik,
waarbij het- belang ,van' :de 've'rbniiker: centraal staat.
Vanuit een _ ,:kostenstandpunt belien, is het van belang
dat de verbruikers leren omgaan met energie op de
meest ,econornische, wijze. echter zander dat het
bereikte c9~fort daM'veel onder Jijdt.
Hiertoe bezoekt ,ten voorlichiiit~bus"op woensdag 16
mei Goudriaan',' van 10.00, - ",12.00 uur (Bij het

Dorpshuis), Ottoland van 13.00' - 15.00 uur (Bij het
Oorpshui~};:,::Maandag 21 ntei:" Hoornaar van 12.00 -

15.00

u~r

(VoaL het Oorpshuis). Maandag 28 mei:

Leerbroek van 09.30 - 11.30 uur (Bij de Schakel) en
Nieuwland' van q.3(),'-: '", -14.30" uur (Parkeerplaats
Zijlkade). .
~
Voorlichters van het G.E.D. geven informatie over de

twee keer, maar'i'n eIk'b':leeftijfdsgroep was er maar een
jongen die aIle drie-de strafschoppen in de,touwen
kreeg. Van"de ruim 200deelnemers,was het bij dejeugd
tot elf-jaardacco Rietveld'die ,beshig wist te leggenop
de eerste plaats en,Erik van Aartrijk mocht zith bij de
elf tot en met vee,rtienjarigen, ,de trotse ,\Vinnaar
noemen.
"'
',
Aan het ~i~d va,n de ,midd~g' Yond e'~,'eeri",gekostu
meerde voetbalweQstrijd plaats tussen een team van de
buurtverenigingen en een team van de v.v. Ameide. Na
een'tumulteuze wedstrijd ,;. waarin onder'andere een
bevalling plaatsvond op het veld "",was de'stand echter
nog steeds gelijk. Strafschoppen moesten de uiteindelijke beslissing,gaan'brengen, maar na een groat
aantal benutte en- onbeJiutte ~penalties wist nog
niemand wie, de winnaar was;

Ameide·
5 mei:
BevrijdingsfietstocHt waarvan de 'bateD ten goede
komeh voor de blindhei~bestrijding in Atjek

(Sumatra).

Iiischrijfgeld f 5,-' voor volwassenen eil f 3,- voor
jongeren tot 16 jaar.
Zie voor verdere mededelingen de raambiljetten.'

8.00 uur:
bevrijdingsconcert in de toneelZaal van "Het Spant",
m.m.v. De Aineidese Muziek, accordeon- en
zangverehigingen en de Drumband:
Het programma zal, afgewisseld worden met' Same'niang.
'
. "
Mogen we 'odk dit jaar weer ,cop liw medewerking en
aanwezigneid rekenen zodat een ,feestelijke Bevrijdingsdag gevierd kan worden.

Het hestuur van de: Ora'1ievereniging
','Beatrix";

Twaalfde Moleilfietstocht

Kwis
NOORDELOOS- Door het groen. hart van de
En nog wfiS kcminginnedag 1984 niet teneinde:
AlbIasserwaard en Vijfheerenlanden' wordt op
's 'Avonds, ino'esten 'alweer. de, 'buurtveieriigingen in zaterdag ,26" mei- 1984 de twaalfde molenfietstocht
aktie komen om uit te maken welke straat het meest verreden., De organisatie herost bij de Sportvereniging
wist: rond "de, figuur van ,WilIem· de Zwijger. 'Iit"een Noordeloos en geschiedt onder auspicien, van de
luchtige kwis werden' de verklede' ,afgevaard(gden Stichting tot I05tandhouding van Molens in de
menigmaal onder vuur,genomen.
Alblasserwaard, en' Vijfheerenlanden.' De netto--opHet Aaksterveld trok uiteindelijk'aan het langste eind, brengst gaat voor een deer naar deze stichting. Zij' heeft
op de voet-'gevolgd door, de Molenstraat. En alw'eer een groot- aantal mole05 in dit polderland in eigendom.
was,er:veel 'volk',op de; been. 'Na afto'op konden'de
aanwezigen nog'ee-n dansje wagen"op'de muziek van de De eerste Moleiifietstbcht ','werd georgaciseerd' in een
periode dat er nog weinig werd gefietst. Bet .rijwiel'als
Oesperando's, de, band die 'oak- tijdens de' feestweek
vorig jaar' hef', 'Termeis'- publiek _'had weten te vervoermiddel voor,de recreatie was,.-toen,in opkomst.
Sihdsdien: lijn er -'jaarlijks in de streek diverse
amuseren.
'
Kortom, het was een dag vol plezier voor'iedereen. fietstpchte,n bijgekomen.
Jong en,oud' hebben, ruimschoots 'aah ,hun 'trekken De ,'organise,iende vereniging:' heeft het aantai
kunnen ko-men:' Een'pluimpje voor het' bestuur van' de mogelijkheden am te kl111nen starten inet, een
oranjevereniging'is- hier:zeker wel'op z'n plaats, omdat uitgebreid., Oit' jaar kan 'men, ook vertrekken uit het
"
,
zij er - met de onontbeerlijke medewerking van het _f~aie Lekstadje Amekl~.
weer - opnieuw in sIaagde een brede laag van de
De
startplaatsen'
zijn:
bevolking' vah" Arileide' bij- de vie'ring' 'van "de
AlblaSserdam: Sportpark Souburgh ~lubhuis v.v.
verbond,c;.~,he,i~ ,m~t het ~()ningshuis te ,?~trekken.
DeAlblas.
Ameide: Sportp~rk" Meihovfm clubhuis V.v.
De aktiviteiten vinden plaats aan de Industrieweg te
Ameide:
Ameide in: en om de timmerloods'van de fa. Van Vliet.
Leerdam: 'Sportpark' Loosdorp clubhuis"v.v. LRC.
De: 'markt wordt 's, morgens om 9 uur geopend', en zal
Noordeloos: Sportpark De Noordeloos "CIubhuis
tot ± I 0 'uur 's avoiIds' duren;
s.v. Noordeloos.
Op zaterdag,,28',april'werd in' een grote huis-aan-huisScheUuinen: Sportpark Scalline clubhuis v.v.
inzarneling veel interessant., materiaal ingezarneld
Schelluinen;
t.b.v. de verkoopbij Opbod en de Rommelmarkt.
De volgende altiviteiten, worden, de' 12e ,mei_ varia! 9
Ei: ,kan'van 's ~orgens negen uur t~~ 's middags"tw~
uur~s morgens geboden:
- uur ,worden gestart; degenen ,die op de lange afstand
starten kunnen tot twaalf uur terecht.
R<id van Avontuur
Verkoop bij opbod (vanaf 11.00 uur) .
De startbureau's blijven tot vijf uur open,voor het, in
het ontvangst nemen van de herinneringsmedailles.
Koffiebar
Snack-bar
Kosten
Gebruikte boeken stand
De prijs voer kinderen" tot en met vijftieil,jaar is f 3,Bloemenstand
per persoon. Volwassenen betalenchet dubbele van dat
Stand met werkstukjes gem'aakt door"de
bedrag.
.
jongeren van de klubs. ,
Grabbelton
De afstanden varieren van p-.I.m. 30 kilometer tot 150
Pereboom
kilometer.
__
Kaasgewicht raden,
_
Vorig jaar' h~bheii, yerscheidene horiderden mensen
Diverse intekenvellen met prachtige prijzen
aan de tocht deelge~O'j~n.
_

en ... natuurlijk de ROMMELMARKT.

Tevens vindt om 20.00 'UUf de trekking'plaats van de:
verloting van het Poppenpaar in' Zeeuwse' kleder':',
dracht.
Maakt U onze markt tot een .sukses en korn ,'ons
bezoeke'n. T o.t ziens.
D~'ildarktkornmis;ie;

Vaor informaties:kan men zich wenden tot::iel. 01838 1536 - 1930 - 2046.

Wandelvierdaagse

verwarrning. warmwatervoorziening. ,yerIichting~ is~
latie, tarieven. afrekening, enz. ,- " '
,',."', <; ';'l\MEi,:Q,E'","~:>lil:::Am,ei,~e",:,~~rdt",:dit';-.jaqt ,weer een
Uiteraard kan de bezoeker ook hi,er terecht' inet zijn of' avondvierdaagse georganiseerd., nu" m.m.v., __ de
'
Gymnastiekvereniging, 'Olympus',' Deze" __ avondvierhaar vragen oJ? dit.-gebied.
C " , ' --

:'"

"

"

daagse wnrdt gehouden van 22 tIm 2S mei 1984. De

Grote B~ar en
Rommelmatkt •Ameide
12mei
AMEIDE De Jeugdraad' van de Nederlands,
Hervormde Gemeente van Ameide en Tienhoven'
organiseert op D.V. 12 mei a.s. 'een grote Bazar' en
Rommelmarkt te Ameide.
De opbrengst komt geheel- ten goede aan het
Christelijk Jeugdwerk~

deelname" staat, open voor,,' ·,indi.'riduele" deeln~iriers,
verenigingen, sportverenigingen; ,~hoI~n, kleuter~
scholeri, gymnastiekverenigingen, bej~rde-"' enz.
'De startplaats, is jedere" 3:von~: om' 18.30 uur vanuit Het

ParaIl1~~i~baan~,"

~~!Zi:~~~:j::::n

Spant aan de

Z::: .~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~

i . . : , .,
i:a:::z:a::::: ::h::
"
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Voor de liefste het beste- ...
MOEDERDAG 1984
M6dieuze kollektie

Degelijkheid en een
technisch uitgebaJanceerde konsrruktie

Datkunt u van
'nAventoverwachten!

NACHTKLEDING
Nachthemde~.a. _35,.
en natuurlijk keuze uit de rilooiste

* DUSTERS
* BADPAKKEN en

BIKINI'S

o.a. Golden Cup en Triumph
International

Zccr lagcluchtv\'l'crstand ell loch cen I'll inl intcricul"

Datkunt u van 'nBiod
vanAventoverwachten!

Bij aankOop van een der bovengenoemde
artikelen

GR\1\f8l00E!:'ll~:oER
"0

caravans voor echle caravanners

ER8\J\

n

~'""""
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MET VANDAAG DE MODE VOOR MORGEN

STREEFKERK • AMEIDE
Fransestraat 7

-

I

Tel. 01836 - 1212

AvenIn Caravanbouw
van cler Hagen
Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

Voor een goede

gebruikte auto
mel Bovag-garanlie, naar

PIANO en ORGELHANDEL KROPFF & In.

•

In- en verkoop piano's en orgels
Nieuwe,E'n gebruikte instrumenten
Reparaties
Stemmen
Bij ons nag ruime keuze in
gebr. piano's met 5 jaar garantie
- Inruil en financiering mogelijk
- Levering en onderhoud door heel Nederland
Na lelefonlsche afspraak ook 's avonds
Kastanjelaan 14 Ie Lexmond. Tel. 03474-1755-1942

Voor modernefinancieringenalleverzekeringen, doel u er goed
aan een van de onderslaande adressen Ie bellen

Wij betalen

GOEDE PRIJZEN
voar uw non ferro metalen, w.o.
koper - load - zink - roestvrijstaal
aluminium en oude accu's.

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

-----

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

Kees Versluis
Slingeriandstraat 38 - Meerkerk

Tel. 01837 - 1264
WORQT AFGEHAALD l!

•••
JULIANA 75

•• I

Nationaal fotoalbum .
Foto's, kiekjes en herinneringen, samengesteld door
MIES BOUWMAN.

Ludlum

DE AQUITAINE
SAMENZWERING
Roman van
een
wereldwijd
kompiol.

20 jaar hoffotografie
door MAX KOOT

FAMILIE ALBUM
VAN DE ORANJES
Een schitlerend fotoalbum, samengesteld
door de bekende hoffotograaf MAX KOOT.

Een boek wat u niet
mag
missen!

HETBROODWISSEL OIEET
Oe makkelijke, en gezonde manier van vermagereri°
Geschreven door Or,
. C.M. deVos, arts.

95

NU VOOR

9

•

TUSSEN
WAAl EN lEK
1939· 1945
Oit historische boek
bevat een beschrijving
van de gebeurtenissen
in de streek tijdens de
2e wereldoorlog.
Met zeer veel authentieke foto's.

Libelle

lEKKER KOKEN
BOEK
Een piachlig geillustreerd boek met aile
basisrecepten
keurig
gerangschikl.

Rien Poortvliet

TE HOOI EN TE GRAS
. Een boek over boeren,
vee en boerderij.
Oit alles uitgevoerd in
schitlerende tekeningen van Rien Poortvliet.

Normaai 49,50

24:

0

Libelle

50JAAR
DAGELlJKS lEVEN
IN NEDERLAND
Een overzich van het
Libelle-weekbl~d over
een periode van 50
jaar,
Een prachtig, rijkgeiIIustreerd boek.
Een greep uit de inhoud:
mode, schoonheid, eti"
quetle, relatie, vrijetijd, werk, gezondheid, wonen, geld, seksualiteit, voeding,
zwangerschap,
huishouden.

NU VOOR

Arthur Hellyer

HEY NIEUWE
TUINBOEK
Een boek, geschreven
voor plantenliefheb-

nieuwste op

bers die van tuinieren

het

hun hobby hebben gem~akt. Alles over de
tum, bloembakken en

gebied

van de
elektronica.

Afm. slechts
8.5x5.5 cm.
Slechts 2
mm dik.

het kweken en verzor-

gen van snijbloemen
343 kleurenfoto's.
.
660 tekeningen.

NU BIJ CREZ~E

F. en H. Jantzen

KEUKENKRUIDEN
KWEKEN EN
ZADEN KIEMEN
Binnenshuis, het hele
Jaar door.
Het laten ontkiemen
van zaden en het kwe~en van keukenkruiden
I~ aen plezierige be-

zlgheid.
Dit boekje
WIJSt u de
juiste weg.

ER OP U1T MET DE
CAMERA
Deze kleurige foto e

GRATIS
bij inlevering· vaneen

volle film!

II
Een ruime

sortering LEGO
FABULAND
vaor kinderen

van 4-8 jaar.
In vele
variaties ta

verkrijgen.
N~tuurlijk kunt u
blJ ons oak voor
het Technisch
Lego terecht
Kom eens la~gs
en vraag de
gratis katalogus!

FOTOLlJSTEN
Een uitg~breide

en p.rachtige kollektie
fotoilJsten in verschillende maten en prijsklassen.

q

1S-704G

~

5

b

(R

1

2

3

1

%'
R.

[en

0

x

{;- +

~II

M~

=J

85..- - - - (excl. BTW)

m
o

mstrukti~gidS met tal-

loze techmsche tips en
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'Solar-energie'
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Het dubbele computerspel voor uren spelple-

~:;krijgbaar

in de volpe,nde variaties:
,0'l
panic',
"Donkey'Green
Kong'
& Donald'
Mickey
House'.
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Uit de historie:

Het dorp Meerkerk· van 1266 tot 1900
Samens/elling: Teus den Otter

Hoe oud het dorp Meerkerk is, kuouen we niet met zekerheid vaststellen. Meerkerk koml voor het eerst in haar
bestaan voorin de oorkonden van 1266 en 1267 betrefTende, het kapittel van Sinte Marie te Utrecht. Hetbisdom
Utrecht beheerrle Meerkerk bij 'volmacht van ,de, Duit~e Keizer. Tijdens deze periode werd melding gemaakt van
het plaatsje "Merkerke", een dorpje verzonken in het moerassige broekland van de Alblasserwaard. Er is echter
aile reden om aan te nemen, dat Meerkerk veel ouder is dan wij tot nu toe aannemen, maar daar zijn tot op heden
nog geen historische bewijsstukken voor gevonden.

Hier ziet u een fOlD van de To/stroot in vroeger t!jden. De To/stram vormde' een onderdee/ van de beroemde
Napoleonswegen werd later een drukke verkeersweg.
£en, duik in de historische Iitetatuur levert ons helaas
weinig gegevens op' over Meerkerk. Klaarblijkelijk
beschouwde men Meerkerkin vroeger tijden als een
onbelangrijk plaatsje aan de Zederik waar niet veel
over te vertellen vieL Echter, in zijn boek "Leven der
Doorluchtige Heeren van Arkel" noemt Abraham
Kemp het dorp "Merkerk" als treffend voorbeeld hoe
"uyt geringe oorsaek een groote oorlogh ontstaet
tussen lonkker lohan van Arkel en Heer Hendrik van
Vianen". De aanleiding van deze oorlog die zich in
1388 afspeelde, was het rooien van een meiboom door
enkele Gorinchemse burgers. Er ontstond een fikse
ruzie in Meerkerk die 'uiteindelijk uitliep in een felle
oorlog tussen de Heer van Arkel en de Heer van
Vianen, waarbij Meerkerk tot de grond toe
platgebrand werd. Abraham Kemp gebruikte Meerkerk alstreffend voorbeeld voor het ontstaan van een
oorlog, maar vertelt verder niets ,over het dorpje zelf.
Daartoe worden we verwezen naar het boek "Beschrijvinge Meerkerck", een passage uit het historisch
werk "Oud-Hollant" van J.' van Oudenhove uit het
jaar', 1654. Deze geografische '6eschrijving luidt als
voIgt: "Meerkerck meynen sommige dat sijnen Naem
heeft van het meeren der Schepen die hier pla-chten
gemeert ende gemaeckt te worden, soo wanneer ~e Zee
noch sijnen vryen Loop tot Meerkerck toe hadde.
Meerkerck is een groot ende schoon Dorp, bestaende
uyf drie groote Polders te weten, BLOMMENDAEL,
BROECK, ende QUAQUENAER, ende mad' Meerkerck in het Overwaertsche Waterschap van den
Alblasser':'Waert, uytgesondert Quaquenaer, hetwelck
leyt by Oosten van den Zoudijck, ende heeft sijn
uytmalinge metten Landen van Vianen gemeyn. Den
Heemraet presenteert Ameyden, Thienhoven, Meerkerck ende Blommendae1". De schrijver verklaart de
naam"Meerkerck" door te zeggen dat,de, zee totaan
Meerkerk kwam; hetgeen in die tijd met z'n vele
overstromingen niet onwaarschijnlijk geacht kan
worden.
Van Oudenhove noemt Meererk in die dagen reeds een
. :'groot ende schoon, Dorp", in vergelijking met andere
dorpjes in de naaste omgeving. Via een Verpondingslijst van 7 Maart 1742 komen we veel te weten over
huizen, bezittingen en bewoners van Meerkerk. Dat de
bevolking niet aileen uit boeren bestond, moge blijken
. uit deze unieke Jijst. Men trof er onder meer aan:
Meester Kleermakers, Meester Schoenmakers, Meester Wagenmakers;' Meester Kuiper en een Meester
Chirurgijn. De, predikant heette 'Ruardus Kloppenburg enwoonde op het Dorp. De Schout Pieter
Boellaard was tevens secretaris van, Meerkerk, bezat
diverse woningen in Meerkerk die hij verhuurde, hield
een meid 'en, bezat ,een 'paard tot het waame~en van

zijn voorzittersambten en dat van Heemraed van' de
Alblasserwaard.
Voor een meer gedetailleerde
beschrijving van Meerkerk, zijn we' aangewezen op' D.
vant Sant in zijn beschrijving, van de Alblasserwaard
en A.l. van def Aa in zijn "Aardrijkskundig
Woordenboek". In ' ' beide werken wordt Meerkerk
staatkundig omschreven als "Eene' AmbachtsheerIykheid", die in het midden der 18e eeuw toebehoorde
aan Heer Mr. Everard Francois Schimmelpeiming,
gewoon Raads- en Rekenmeester van, den' Prins' van
Oranje en Nassau. In, het midden vcm' de 1geeeuw
kwam zij in het het bezit van de erven Mr. Evert Rein
van Nes van Meerkerk, in leven lid van den Hoogen
Raad te 's-Gravenhage.
De Ambachtsheer had het recht'van verkiezingder
Regering en van benoeming van een Predikant,
als~ede dat van, voordracht van een Hoogdijkheemraad voor het Collegie van den Alblasserwaard.' In de
eerste helft van" de achttiende, eeuw, vanaf 1739
bewoonden de "Hooge Heeren~ het HUIS TE
MEERKERK, een adellijk huis in de Alblasserwaard
in de polder Kwakernaak. Volgens A.W. Kroon in zijn
"Tegenwoordige Staat vanZ-Holland" (1869), was dit
adellijk huis in· vroeger . tijden een sterk· kastee1, een
mi9-deleeuwse burcht, die' in de loop der· tijden· in een
rustieke buitenplaats is herschapen.Het huis met z'n
aangename "plantaadjen" is door de toenmalige Heer
van Meerkerk· weer gesloopt. De bijbehorende stalling
is later tot woonhuis ingericht en in 1843 in twee
huizen gesplitst. Over de. gemeente Meerkerk zelf werd
in 1869 geschreven: ''Tot deze, gemeente , die ·vrij
uitgestrekt is, behooren de gehuchten Broek,' .de
Burggraaf, de Zouwerdijk, de Weverwijk, de DooI,
benevens een gedeelte van het gehucht Bazeldijk.
Binnen de kom van het dorp wonen ruim vijtbonderd
inwoners, terwijl de bevolking der gansche gemeente
1.224 zielen telt~.
Van der Aa .. telt 145·· htlizen, bewoond door 206
gezinnen, dieeen bevolking uitmaakt van ongeveer
1240 inwoners. Van der Aa merkt terloops op, dat de
meeste van die bewoners hun bestaan in de landbouw
en de handel· vinden. Daarnaast kon men in die tijd
nog een kleine scheepstimmerwerf en een korenmolen
in Meerkerk aantreffen. Over onderwijs en godsdienst
merkt hijop: "Men heeft er een in 1839 gebouwd,
fraai, ruim en doelmatig ingerigt schoolgebouw. De
school wordt gemiddeld door een getal van 130
leerlingen bezocht. De inwoners die op weinigen na,
aIle Hervormd zijn, onder welke ongeveer 500
Ledematen, maken eene gemeente uit, we1k tot de
klass. van Gouda,· ring Vianen behoort.
De R,ooms,-Katholieken, die men er. aantreft, worden
tot .de· stat van Gorinchem ingedeeld. De Isra~lieten

welke men er aantreft. worden tot de ringsynagoge van
Vianen gerekend. De voormalige· kerk welke nog van'
den tijd" vc,c,r· d'e Reformatie dagteekende, was een
deftig, groot en oud gebouw. met een spits torentje,
hetwelk op de hoogte der afscheiding van de kerk en
het koor uit het dak rees. Deze'kerk in het jaar 1830 op
hoog bevel afgebroken, is in 1832-1833 weder
opgebouwd met eenen kleine toren, doch zonder
orgel". De rest van .het dorp omschrijft D. vant Sant
alsvolgt: "Tegenwoordig ziet het dorp er vrij goed uit.
Men heeft er kapitale woningen en zeer goede
logementen". Dat Meerkerk vroeger een belangrijk
verkeersknooppunt was, moge weI blijkenuit het feit
dat de beroemde Napoleonsweg Parijs-Amsterdam
dwars door Meerkerk gelopen heeft De Bazeldijk,
Gorinchemse Straat en de Tolstraat met haar Tol,
vormde een belangrijke verbindingsschakel in het
wegennet van de Franse Keizer. Later kwamen er
doortrekkende diligences naar Utrecht en Gorinchem
die e'en uitspanning hadden bij herberg "Brughuis".
Op de Keulsche Vaart voeren de barges af en aan. Vele
handelaren deden tijdens hun rondreis Meerkerk even
aan .om er uit te rusten of handel te drijven met de
talrijke boeren in Meerkerks Broek. Aldeze nijvere
werk7.aamheden gaven onze woonplaats het elan van
een bruisend, levendig dorpje temidden van de grote,
stille Alblasserwaard. Dat het niet altijd even
voorspoedig is geweest, blijkt wei uit de vele
overstromingen die Meerkerk in de loop der tijden
geteisterd hebben. De Hoenderwiel aan de Zouwendijk iser nog 'een blijvende herinnering aan. De
overstromingen waren meestal . het gevolg van slechte
dijken in combinatie met zware najaarsstorm:en. De
Romeinse geschiedschrijvers vertellen dat het eiland
der Batavieren in de winter gewoonlijk onder de vloed
werdbedolven en slechts de door mensenhanden
opgeworpen hoogten en "donken" waren bewoonbaar. Na de 12e eeuw mogen we weI een bedijking
aannemen, al moeten we ons daar niet teveel van
voorstellen. Heteerst bekende handvest daartoe is van
Graaf Floris de Vijfde, gegeven in het jaar 1277,den
4en dag na Paschen. Dit handvest gaf een aanzet tot de
beveiliging van de gehele Alblasserwaard· door aanleg
van aaneengesloten dijken. Uit enige jaren later
uitgegeven handvesten blijkt, dat de Zouwendijk
definitief aangelegd wordt, teneinde de· oostzijde van
de 'Alblasserwaard te beschermen tegen het water van
de Vijf-Heerenlanden. Het handvest spreekt hierbij
van een "Dijck van der Ameijde totter Donck en
Ameijden Zijdwind". .In 1370 waren Hendrik van
Vianen en zijn echtgenote Heilwich van Herlaar partij
bij de aanleg van de Dude Zederik. ,Het werd een
boezemgebied voor de Vijf-Heerenlanden en kreeg een
open verbinding naar de Lek. Op het "Molenkaartje
bij het land van Vianen" treffen we bijna twintig
watermolens aan, waaronder "De. Kikvors,. de Rode
Molen, de Plukkop en· de Vlietinolen". Deze molens
zorgden voor de uitwatering· van het overtollig
polderwater en voorkwamen veel wateroverlast voar
de bewoners in de polders. Bij grote overstromingen
hadden ze soms maanden nodig om het water weer
terug te malen in· de Lek of Zederikboezem. De enige
Meerkerkse watermolen treffen we aan op de Donk,
riehting Noordeloos enverkeert momenteel nog in een
goede, staat van, onderhoud. De talrijke overstro:mingen worden door . de· oud-Meerkerker, burgemeester M. W. Schakel uitvoerig beschreven in' zijn
hoek "De Waterwolf slaat toe".
Schakel beschrijft. hierineen complete veldslag die
brieten geleverd hebben 'om het behoud van de
Baze1dijk, w<iarbij de Meerkerkse Schout Dirk
Bo:ellaard verhinderde dat boeren uit de VijfHeerenlanden de dijk doorstaken teneinde hun
overtollig. water, kwijt te raken, Zelfs in het jaar 1809
maakte·,de toenmalige Schout Tissot van Patot nog
melding van, dijkbewaking op de. ZOllwe;. .en BazeldiJken om dijksoorsteking te voorkomen. Hoe het ook
zij, de Zouwendijk is in deloop der tijden diverse
malen opzeJtelijk of door .de brute kracht van het
woeste water doorgebroken of zwaar beschadigd. De
"Eendenkooi" bij Sluis Ameide, de kleine en de grate
Wiel bij Meer~erk zijn daar nog stille getuigen van.

Deze boerdrfij dilieert·uit ·1654 en bevindt zich ·aan de
Zouwendijk nabiJ de Hoenderwiel.

ENKELE SPECIALE
MOEDERDAG-AANBIEDINGEN
Pracht

THEEDOEK

'Sea Horse'

Bijpassende badstof

KEUKENDOEK
Flink

BADLAKEN ~

Smyrna

TAFELKLEED14(J x 170 ~- 85.~

100%

, ..1\\

t\\f.u...··

KATOEN

Diverse kleuren en dessins,
geschikt voor 1001 artikelen.
o.a. voor kleding, wanden en
ramen, voor op bed enz., enz.

NU VOORDELIG ZELF
MAKEN!

esker
eUbelen
anufakturen

Onderstaande artikelen kunnen
wij tegen scherpe prijzen leveren

*

*

* Diervoeders
* Kattebakvulling
* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

Kunstmest voorgazon of tuin
Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen
Onkruidbestrijdingsmiddelen
Landbouwplastics
Veevoeders in aile soorten

*
*
*
*

Bel even,
't is de moeite van
informeren waard !

J.v.zandWIJk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

VRIJE SECTOR
KOOPWONINGEN
. In plan Aaksterveld 2

Het worden hoog geisoleerde onderhoudsarme woningen
Wij oouwen deze d.m.v. het durox kasko systeem
en worden voorzien van kunststof kozijnen met
isolatieglas, Unidek dakelementen van 12 em dikte
etc. etc.
. Koopsommen vanaf
incl. btW en incl. eigen grand

119.300,-

_-I Inlichtingenover deze bouw

Tel. 01837 - 1309.

II

•

AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK
.
- - B • V•
POSTBUS 21 - 4233 ZG AMEIOE

P.r.masi.b.an 4.
Telefoon: 01836-1269
01842·1818

KoninklijkeQnderscheidingen in Ameide
D. van Zessen

W. Veen

ontving de ere-medaUie in gaud verhonden aan d£'
Orde van Oranje Nassau.

oiltving de i!re~'l,iedaille in zUver.. , verbondef1 aan de
Orell' \'an Oran)e Nassau.
Verdiens/(!1f

De heer Veeri is sedert 1943 in dienst, van Timmerfabriek van Vlietals verkoopleider.
Gedurende 16 jaaris,hij lid van de kerkeraad van de
Gereformeerde Kerk te Ameide.
Hij is voofzittet,vari,despeeltuinvereniging.

Verdieristen:·
vana£" 1945- tot' heden lid vande .Hout:" en Bouwbond
CNV.
vanaf 1949 tim 1973 afdelings-sekretaris.
vanaf 1973 tot heden afdelingsvoorziUer.

Vanaf 1960 tot heden lid van de CNV-afdeling
Ameide.
Vanaf 1963;tot heden voorzitter van de CNV-afdeling
Ameide. .
Vanaf 1929 tl m 1981 lid van de muziekvereniging
'Crescendo'.

Hijwas voofzitter en is nu nog ere-voofzitter van de
buurtvereniging Meidoornlaan.
Sedert 10 jaar is' hij voofzitter van de buurtvereniging
lepenlaan.
Sedert 4 jaar is hy lid van de Distriktsraad Dordrecht
vanhet CNV.
Sedert 4 jaar is hij lid vancte()uderkommissie van het
Dr. EH. de Bruyne Lyceum teUtrecht.

Vanaf 1945 tim 1983 lid van de ARPjCDA, waarvan
bestuurslid van 1949t/m1979,
Heeft 40 jaar gewerkt bij Timll1erfabriek Gerb. van
.
,
Vliette Ameide.
Nevenaktiviteiten in de vorm van zeer langdurig aktief
lidmaatschap van de muziekvereniging 'Crescendo'.

fiYEBKOPEN DE BESTE

Iill3URENFIIMS.QOIT
CE
.ACFACOWR m.
De nieuwe kleurenfilms van Agfa; Agfacolor XR,
zijn bij ons verkrijgbaar. Kleurenfilms waar de zgn.
tweelingkristallen in verwerkt zijn. Een revolutionaire
vernieuwing binnen de filmtechnologie.
Ukunt er kleurenfoto's mee maken, die mooier
zijn dan u ooit zag. Met uitzonderlijk natuurlijke kl.euren
en een ongekende scherpte.
Er zijn drie verschillende kleurnegatieffilms:
Agfacolor XR 100, 200 en 400. En twee verschillende
diafilms: Agfachrome CT 64 en 200. Wij helpen u graag
met uw keuze.

AGFA-GEVAERT.

•

•

EXCLUSIEVE DAMESKLEDING
Gorinchemsestraat 35-36 - Meerkerk - Tel. 01837 - 2455

-..

WERKLOOS?
Waarom ga je niet varen?
Regelmatig iser plaats
als

SCHEEPSJONGEN

BROOD- en -BANKETBAKKERIJ

of

KOKSMAAT

GEBR. ALTING

Nationaliteit ••. pnbelahgrijk. Max. leeftijd 19jaar.

UW WARME BAKKER

ALNAUTICEI.V.

Gorinchemsestraat 22. - Meerkerk - Tel. 1248
Dam 8 - Arnalde - Tel. 1456

Postbus 4136,
3102 GC Schiedam

SCHILDER & GLASBEDRIJF

O.A. KINDT

cAssurantiekantoor
R.H.J van Schaik,

(v/h B. den Otteiander)

-LYVoor al uw binnen-en buiten-

schilderwerk, wandafwerking en
beglazingsvverkzaamheden ,
BAZELDIJK 15b - TEL. 01837 "1295 -Meerkerk

,': Speelgoed, BoekeniTijdschriften

_

Kunstnijverheid;-'
Eksklusievekado's,
huishoudelijke arti~elen,

Tabak I rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen
ontvangen kortinQ.!

de enul,.lfl_
Dorpsstr.3,Meerkerk; teL 01837':'1700

Kerkstraat 16
4126 RS Hei-en Boeicop
Telefoon 03454-1751 .
Postbus 114
•
4130 EC
•
• Vianen
• .
.

SCHOONHEI DSSALON

'GEKNIPT'

Een

geschenk voor moeder is niet moeilijk,
maar 't is wei vanzelfsprekend dat dB.! bij

J. Lauret - Bastinck
Lekdijk 42 - Arneide - Tel. 01836 - 1937

'DE KAPPER'

Zeekt u neg een leuk kade
veer meeder?
Wij hebben een kade veer iedere
.
beurs!
. ~

vandaan kom!.
In voorraad een fijne kollektie
HARTEWENSEN o.a. Nonchalance,
Suggestion, Levtal, Fenjal enz.
En ... als u het niet weet:
EEN KAPPERS-KADO-BON IS ALTIJD
WELKOM!
Dus natuurlijk naar

GESLOTEN

DEWIT

Depositaire:
dr. R.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose - Pupa

voar behandelmgen van
12 mel tim 3 Junl as.

KAPSALON
Molenslraal5 - Arnelde - Tel. 01836 - 1464

~ilhtltrant

VERLANGLlJST VOOR MOEDERDAG •••
* Snoeischaar
* Zweedse klompen,
rood, wit of blauw
* Plantenhanger
* Tuinvaas
* Bloembakken
* Sieraden
* Bladhark
* Kadobon van het

~=~~(ij
Zw••, vOfohroomd. G.I.~t. hout.n
handvatlon. W.,~br. krabbe, 7.5 om,
bled.lm.•cl'1opje 15,5,liom.

V8016.50voo'

11."'0
I'

~lt1

HUZARENSALADE

Bled.nven
prim. m....n....1""
hardv.rchroomd.

T0l.110 lon91e33.om. bl.d·

1I1ETER
Hondig ku""Iot.! bloom·
gi..."ja. inhoud 311w.

lang•• 130m.
Von24,7SvOO(

Ov•• I.mOdel mot br••••
Von 4,95v_

F.ri...,'""he .nijoepaoit.a.

met fijne vleeswaren, per 2 personen

[20..

3.50

18.60

Beslellen tlrn12 rnel a.s., op rnoederdag afhalen tlrn 16.00 uur.
Hat gezellige Restaurant-voor uw familiediners, zakenrelaties en

,,'t ijjertilinkeltje"
J.w.

van

Puttestraat

65 - Ameide
II

(

Telefoon

..

..

\

:-:'()

-

'I~r<f'-Z}~"
\

1 .(

-

Telefoon 01836 - 1355

het .fot~s.eizoen
startvroeg
ditjaar

--'

"
~joEDERDAG,

""\~ ,,1.~.a:

Ameide

WIJ ZIJN OOK ZONDAGS GEOPEND

1277

- '..71:ffi'.,,L.,., ,';'=""':

rff~~::.
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0~_.·'~

.("
0/!,!, ~"\
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bruiloften.
Fransestraat 14

ga:ermfmet de
camera op uit!

baat met

Doe mee met de nationale fotowedstrijd
''Er op uit met de
camera". We'hebbeIi
een wedstrijdformulier voor u!

· ~}ekkerSl ',. ).

Volop .arialio

j9 ~

yoor een lekkere en
'0 0
'.
gemakkelijk Ie berelden maallijd!

GillisVersluis
HANDEL IN
OUD lJZER-MET ALEN-PAP1ER-AFVALSTOfFEN
PLAATSING CONTAINERS

KEU RSLAG ER

Kerkslraal 14, Meerkerk,lel. (ji83i- 1332/2329

voor

moeder
Bakkerij

Dam

H.J. van DlJK &. Zn.

taart
van

SIMON
MUlLWIJK
9, Arnelde, tel. 01838 - 1395
KEURSLAGER

Natuurlijk
een fijne

if

KNIPTlP

.

's Nachtsof's

Oat kanwanneer u ean diafrag~op rui

11
.

.

avondsbuit~~flitsen?1:\
\ZI

mer

belichl dan de tabel aangooft omdat

· e r buiten geen muren zijn die hetlicht

weerkaatsen.

Pellikaan

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

Schitterend geslaagde Koninginnedag 1984 in Ameide

Koningin E~ma opde
gevelvan de
Stadsschouwburg te
Groningen
AMEIDK...;.. .Naeeil restaura~ie'van__ rui_rn:~_'jaar heeft
de firma Woudenberg" te ,Aineide de gevelbekroning
geplaatst -op de Stadsschouwburg -van Gr()ningen.

Deze Stadsschouwburg,:ge~ouwd in 1883;: waarvan
Koninging Emma. beschermvrouwe is geweest: was
door de jaren heen in -een dermate staat gekomen. dat
een algehele restauratie noodzakelijk weed.

Door het Koninklijk Aannemersbedrijf WOlldenberg
uit: Ameide is in samenwerking met _bouwbedrijf van
Egteren een schitterend stuk werk geleverd. Van~it 'de
bestaandesituatie heeft er een ingrijpende restauratie
plaatsgevonden _en zijn veel versierende :elementen die
in, de loop dertijd veelaren zijn gegaan weer opni~uw
aan de schouwburg toegevoegd.
Zo· :zijn·· bijvQorbeeld .de zuilelloorspronkelijk de
ingali.gspartU·'flankeerden opnieuw geplaatst.
In nauw overleg"met het arehiteetenbureau Puistjer en
Kramer uit Ainsterdam en de Steenhouwerij van de
firma Woudenberg is de· totale gevel' gerekonstrueerd.
Veel'versieringen die van oorsprong inzinkwareri
uitgevoerden verloren gegaan zijn, zijnnu uit Franse
kalksteen vervaardigd, en kunnen de tanddes tijds
weerstaan.

De heren A. Noo.l'en en A. Krikke bU het 'resultaal van \'ele weken 'hak'werk.

S.V.R. vraagt gemeenten
om verdraagzaamheid
MEERKERK - De Stichting Vrije Reereotie (SVR)
heeft deze week· een nieuwe stap gezet op weg om het
kamperen bij de boer helemaal. vrij te .maken. IIi een
brief aan aile gemeentelijke en. provincialebesturen in
Nederland vraagt zij de,' bestuurders,· toch vooral
tolerant te zijn.·tegenover 'het kamperen bij de .boer.
Dringend verzoekt de stiehting in de brief de
bestuurders .om."Jloliti~dwangakties" en het opmakenvan processenverbaal tegen .nietsvermoedende,
rustzoekende. en·.'.goedwillende ,kampeerders bij de
boer aIsjeblieft aehterwege te laten. Metdeze nieuwe
aktie· hoopt de SV.R meer. mogelijkheden te krijgen om
het nag steeds groeiende aantal bezoekers van de mini~
eampings ook daadwerkelijk van goede plekjes te
voorzien.
De SVR heeftdewi'nd iride zeilen gekregen, dat is
duidelijk. Dagelijks. 'komen·' er aanmeldingen binnen
voor nieuwe kampeerterreinen; de hele dag .door
wordthet secretariaat in Meerkerk overspoeld met
telefoontjes VELn· mensen die hier of daar een plekje
zoeken. De SVR voorziet in een' behoefte, daar kan
langzamerhand geen twijfel meer over bestaan. Alleen
de wet loopt nog een tikkeltje achter. SVR-voorzitter
Wim van den Berg: "Inderdaad. Volgens een
onderzoek dat het Centraal bureau voor de Statistiek
heeft gehouden zijn in het afgelopen jaar opnieuw
minder Nederlanders .met vakantie geweest. Vooral bij
de buitenlandse vakanties is er volgens dit onderzoek
sprake van een teruggang.- Deze teruggang is naar onze
overtuiging. een gevolg· van. het· teruglopen van het
besteedbaar inkomen van de gemiddeldeNederlander,
een aspect waar helaas nog tevee! bestuurders aan
voorbijgaan".
Moeilijke tijden
En hij vervolgt: "In deze economisch moeilijke tijden
voorzien wij dan ook duidelijk in een behoefte van een
steeds groter wordend aantal kampe~rders. Mensen
met een krappe beursof mensen die de eenvoudige
accomodatie, de rust en de ruimte van het kamperen
bij de boer verkiezen boven de drukke en theater- achtige toestanden van de grote campings zijn wij
graag v<in dienst
Dit komt:deoverheid in feite ook goed van. pas, omdat
de karnpeerders op deze manier in eigen land blijven,
waarmee het ·economiseh .belang van Nederland is
gediend",·· aldus van den Berg. Met het uitbreiden van
het. aantal minicampings denkt de SVR dus het
algemeen belang .te dienen. In de brief wordt dit dan
ook duidelijk gesteld. Weliswaar loopt de stichting al
weer vooruit: op de inzichten. van de nieuwe
Kampeerwet :",deze nog niet geldende wet maakt het
kamperen bij de boer op beperkte schaal mogelijk-

De bekroning. ",an deze restauratie was de plaatsing
van een timpaari;,waarin de beeitenis van Koningin
Emma is uitgeha-kt:.
Als we de heer (A. Krikke, die samen met de
bedrijfsleider van '·de Steenhouwerij, de heer A.
Nooyen. aan het woord laten hierover dan "was het
praehtig,om zoiets tedoe~:".
Uit'eenbrok Franse kalksteen werd aan de hand van
een foto liit het. Kon. archiefde beeltenis van Koningin
Emma gehakt.
Het gewieht van dit stuk· steen is maar liefst 2000 kilo.
Met vee! plezier envak 'hak'werk hebben de beide
heren aan deze schitterendegevelbekroning. gewerkt,
die tot in lengte van laren op de gevel van de Stadssehouwburg in Groningen mag prijken.

StadsschouwbLlrg te Gl'oningen.

maar "regeren 'blijft vooruitzien", aldus van den Berg
in de brief.

Echt leuk ...
"Het· is voor ons heerIijk oin· 's morgens ie·:
ontwaken met de zon op de tent ende zingende
vogels in de bomen om ons heen. De komplete
rust doet ons eeht goed. AIs je nagaat, dat we
gisteren met z'n vieren kikkervisjeszijn gaan
vangen ... Heerlijk toch?"
Aan het woord Peter Pel, sinds kort enthou~
siast SVR-kampeerder. Peter verbleef de mooie
Paasdagen met zijn vrouw en twee kinderen op
camping Victoria in Meerkerk en dat beviel
hem uitstekend. Zelf woonachtig in Bergen op
Zoom was hij uitgekeken op de "normale"
campings. Peter: "Op de gewone campings
zagen we het eeht niet meer zitten; ontzettend
weinig ruimte ell .altijdovervoI. De rust, de
tuimteen het pionieren hier is voorons gewooll'
ongelooflijk. Spelenderwijs leren onze kinderen, inaar wijzelf ook nog, het boerenbedrijf
pas echt kennen. Nu ik weet wat er allemaal
voor. een glas melk moet gebeuren, smaakt hij,
me veel beter". Tweede Paasdag was voor veel
kampeerders op Victoria helemaal. een ware
happening: de koeien van Wim. van· den Berg
moesten naar buiten. De kampeerd~rs. vormden de afrastering, waat tussen de . koeiendoor
moesten lopen naar het weiland. Peter: "Dat
was een echt hoogtepurit voor erts. Ver~
schillende kampeerders stonden voor het eerst
in hun leven oog in oog met een koe. Fantastiseh gewoon";
Trekkershutten
Maar niet 'aileen op het gebiedvan bet kamperell is: de
SVR aktief, ook wat betreft de trekkershutten beeft de'
stichting· baar antwoord klaar.· Dit nieuwe· fenomeen
wordt door de SVR zelfsal jaren in haar "programma"
opgenomen. Wim van den Berg: "Naast, het kamperen
in eigen land·neemt ook het rondtrekken in Nederland
enorrn toe. Het opzetten van logenaamde trekkers:",
hutten op verschillende plaatsen in. ons land speeIt
daar handig opin~ Maar dit systeem is gewoon veelen
veel te duur. Zo'n hut, brengt toch. al gauw een
investering 'met zieh mee van enkele duizenden
guldens.Een overnachting in een but kostongeveer 20
gulden, dus dat is ookal niet goedkoop. De SVR
daarentegen heeft· _. en had al.- enkele honderden
adressen bij de' boer; waar in een hooiberg of in een
stacaravan overnacht kan worden. Dat is veel
goedkoperen hetaanbod is ook veelgroter; bijde boer
is tenslotteal sneleen plekje over";

"Provo-boer"
Na veertien jaar strijd heeft .de stichting van de
"provoboeren" uit de jaren 'zeventig dan tech
waardering en· aanzien gekregen in onze samenleving,
de ruim 145'duizend overnachtingen van vorige Zoiner
spreke,n' wat dat betreft· boekdelen. Wim· van den Berg
durft 'zelfs te stellen,. dat het eerder vrij laten van het
kamperen· bij de boer de superheffing, zoals die nu zijn
intrede gaat doen,overbodig had gemaakt. Immers,
wanneer de boer een leuke bijverdienste kan halen uit
het exploiteren vaneen mini-eamping, wordt hij veel
minder snel genoodzaakt om te mechaniseren en z'n
produktie op te voeren.
Het bestuur in Nederland hobbelt volgens van, den
Berg wat ditbetreft steeds rustig achter'defeiten aan.
Maar de· SVR gaat. door met haar strijd .boeren en
burgers bij elkaar te. hrengen. Het ideaal van de
stichting is overbodig worden of opgaan in een grotere
organisatie zeals de ANWB. Pas dan is er volledige
vrijheid voor het kamperen bij de boer. Maar zover is
het nog niet.

Streekcommissie btllgt zich
over inspraak bij streekplan. herziening
MEERKEll.l{ . - Injuli van dit jaar start. de Provineie
met de herziening van .het streekplan. De streek~
eommissie ... AlblasserwaardjVijfheerenlanden . is g~
vraagd .de inspraak op het nieuwe plan te organiseren
en, te begeleiden• .oe streekeommissie is in het:verleden
al aetief geweest· bij de inspraak oP. het huidige
streekplan.
In de vergadering van 7 mei a.s~, die gehouden wordt
in A.c.~restaurant Meerkerk, buigt de streek:",
commissie zichondermeer·· over het voorgestelde
inspraakplan en de mogelijke voorIichtingsmetho~
den. De commissie zal kritisc,h·· kijken of delx:langen
van de bevolking in de inspraak voldoende
gewaarboigd zijn.
Het is voor· streekbewoners mogelijk 'deie ·.vergadering
hij te wonen; Ook is het mogelijk om gebeurtenissen en
problemen uit de streekaande·ordete stelleli..Zaken,
die een raakvlak hebben met de ruimtelijke ordening,
zullen door de streekcommissiebehandeld en zo goed
mogelijk doorgegeven worden.
,
Meer·informatie over de vergaderirig wordt verstrekt
door de voorzitter ,van de commissie deheer v.d.
Vosse, Talud 36 in Gorinchem (tel. 01830-30913) en
door het secretariaat van de C'Ommissie (tel. 070·
651905). Hier isookeenexemplaar van de age,nciQ te
verkrijgen.

o Deuren
deurkoziinen
nooit meer verven!
&

In welke staat uW Dude deuren oak zijn, zij worden
blijvend mooi, in een dag door de PORTAS kunststofommanteling in vele natuurgetrouwe houtmotieven eneffen kleuren. Naar keuze als vlakke deur,

stijldeur of glasdeur. Oak voordeurrenovatie!

GEEF EEN KADO VAN LEER
VOOR MOEDERDAG
. s in vooriaarskleuren.
Veel leuke tasje
. en enz enz.
portemonnees, nem
.

Doorde jaren heen heeft PORTAS zijn kwaliteit bewezen. Vraag nadere informatie! 52 Deuren naar
keuze. Van eiken tot mahonie.

a Uw oudedankeuken
mooier
ooit tevoren!

Begint uw keuken eroud uitte zien?
Boel en Yoordelig maakt PORTAS
uw keuken weer als nieuw, door het
vervangen het Dude keukenfrontdoor
nieuwe PORTAS-deurtjes met verwisselbare panelen. 24 Verschillende
uitvoeringen naar keuze.ln natuurgetrouwe houtmotieven, b. v. naturel/rustiek eiken, mahonie etc~ Het I:>ijplaatsen van elementen is mogelijk. Vraag nadere informatie!

..

.

.r;;:sJ

PORY"'S® Wij ve.nieuwen deu.'::n keukens
Meer dan 450 PORTASwVakbedrijven in 10 Europ.eselanden.

META'S SCHOBN SHOP
DAM 11

AMEIDE

TEL. 01836 - 2375

BEL MET 01846 /2377
PORTAS • Vakbedrijf

F.H. KAMSTEEG B.V.
Kon. Wilhelminalaan 102,3372 AG Boven-Hardinxveld

U BENT ER VAST VAN ONDERSTE BOVEN

TUINFEEST

bij:

DE KOEKKOEK

TOLSTRAAT 9, MEERKERK, TEL. 01837-1297

Tot en met
12 mei a.s.
bij aankoop
van een

TUINSET

tuinplanten, zoals Afrikanen, Salvia's, Petunia's, Agaratum, Bolbegonia's, Fuchsia's en vele soorten dubbele en
enkele Geraniums.
Geraniums.
Vele mooie plantenbakken zowel hout als plastic.

A.KEPPEL

Bazeldijk 63
Meerkerk
BEL GERUST, ONS NUMMER IS: 01837 - 1888

DEZE
BARBEQUE
KADO!!
HET ADRES VOOR ALLE TUINBENODIGDHEDEN. WIJ
VERZOAGEN OOK UW BLOEM BAKKEN VOOR BUITEN.

H et levensverhaal van grote, kleine mensen
Jan Oosterling
Intervieuw Pim Kalkman

Jan Oosterling is Lexmond dtmkhirar

De hoogstandjes van
Arti '70
LEXMOND - D'66, DS'70, Arti'70, DS'79; wie
hoort er in dit rijtje niet thuis? Juist, Arti'70. En niet
omdat het de meest onbekende naam is in het
gezelschap, maar omdat het met Arti'70 als enige van
de vierecht goed gaat. Immers, D8'79 in onlangs
gedegradeerd naar de eerste divisie en D'66 moet
ernstig oppassen niet in het zelfde spoor te geraken als
het inmiddels opgeheven D8'70.
Standbouwbedrijf Arti'70 daarentegen staat op het
punt een nieuwe bedrijfshal te bouwen omdat de 'oude'
(1200 m 2) te klein is geworden. Waar hem dat in zit?
Een gesprek met de man achter de· hoogstandjes van
Arli'70.

Direkteur Jan Oosterling (42) kan tevreden zijn; de
zaak loopt op rolletjes. Na ruim tien jaar timmerman
te zijn geweest bij Brederode in Utrecht, eveneens een
standbouwbedrijf, begon hij in 1970 als zelfstandige in
Lexmond.
De perspectieven voor de toekomst waren toen nog
heel anders. Ais hoofd van het eenmansbedrijf Arti'70
had hij een gastvrij onderkomen gekregen in de schuur
bij olieboer Van Zessen in Lexmond. Na een poosje
vertrok hij wegens ruimtegebrek naar de varkensstal
van M. Rietveld, de fruithandelaar, om vervolgens bij
Garagebedrijf Stok zijn intrek te nemen. Steeds waren
de Lexmonders bereid hem te helpen. En Oosterling is
er hen nag dankbaar voor: "Ik ben er van overtuigd
dat ik als zelfstandige in een grote stad nooit met mijn
bedrijf van de grond was gekomen. De mensen in een
dorp zijn veel meer geneigd elkaar te helpen. En echt,
ZJ: hadden meer last dan gemak van me. Mede dankzij
hun hulp zit ik nu in de schitterende bedrijfshal op de
Oude Ambachtsweg. En zoals gezegd, zelfs die wordt
weer te klein. We gaan er een nieuwe hal van JOOOm 2
bijbouwen", aldus Oosterling.
Standbouw
De meeste mensen in de Waard hebben weI eens een
vrachtwagen of een bestelbus van Arti'70 zien rijden.
Maar wat ze zich bij de term 'standbouw' eigenIijk
moeten voorstellen, is voor velen een raadseI.

Touwtrekcompetitie ging
28 april van start
HOORNAAR - Touwtrekken vindt in diverse delen
van het land al in competitieverbandplaats. In de
AIblasserwaard worden vee) wedstrijden gehouden.
Maar een echte competitie was er nog niet. Zaterdag
28 april veranderde dit. Negen ploegen oit de streek
traden in Hoornaar voor de eerste keer in competideverband tegen elkaar in het strijdperk. Dit zal de
komende maanden nog vijf keer gebeuren.
De deelnemende clubs komen uit Schelluinen,
Langerak/Nieuwpoort, Hoogblokland, Ameide, Gorcum, Goudriaan, Meerkerk, Molenaarsgraaf en

Oosterling: 'Wij maken in opdracht van grote
bedrijven stands (grote kramen) voor exposities op een
beurs of iets dergelijks. Daartoe hebben we de
beschikking over een eigen timmerafdeling, een
decoratieafdeling voor het maken van de reklame's,
een stoffeerder, schilders en een elektricien. Zo'n stand
is vaak een kompleet woonhuisje met keuken,
vloerbedekking en licht omdat de stand vaak dagen
achter elkaar opstaat. Voor tachtig a negentig procent
bestaat een stand uit standaardwerk, maar het bedrijf
bepaalt zelf welke reklame en welke franje er in en aan
een stand moet komen".
Buitenland
Arti'70 gaat· heel Europa door met haar stands. Op het
ogenblik is men bezig in Bulgarije en West-Duitsland,
maar ook in Utrecht (Jaarbeurs) en in Amsterdam
(Arti'70 verzorgt.daar de show rand de expositie'van
de nieuwe Fokker F 100). Enkele jaren geleden 1.3t er
ook nog wei eens een reisje naar bijvoorbeeld
Singapore in, maar dat is aardig minder geworden.
HoeweI de kwaliteit van de standbouwbedrijven in
dergelijke landen nog weI eens te wensen over laat,
geven de ondernemingen in Nederland die daar op een
beurs willen exposeren" toch de opdrachten aan hen.
Ook 'zij moeten immers op de kleintjes gaan letten.
Want wat de kosten betreft moet Arti'70 het altijd
afleggen tegen een bedrijf uit een land als Singapore
met z'n goedkope arbeidskrachten.. Ondanks deze
inkrimping van het afzetgebied gaat het met ,Arti'70
betel' dan ooit. Sinds ·de komst van de recessie is het
standbouwbedrijf met 35 werknemers doorgedrongen
tot de tien grootsten in Nederland. Toch lijkt daar een
tegenstrijdigheid in te zitten.
Omgekeerde wereld
Jan Oosterling: "De grate bedrijven waren vaste klant
van de grote, dure standbouwers in Nederland. Toen
alles nog kon, was kwaliteit het handelsmerk; de
kosten speelden een minder· belangrijkeroL .N a het
begin van de economische recessie is men daar echter
wat van teruggekomen. Wanneer een kleinere
standbouwer tegen een scherpere prijs kan werken,
wordt die gewoon in de arm genomen; de goedenaam
van de :oude betrouwbare standbouwbedrijven ten
spijt! Ditheeft geleid tot de opbloei van verschillende
kleinere standbouwbedrijven, lOnder overigens dat de
groten er echt kapot aan gaan"~
Het prijsverschil tussen een groot - vaak wat ouder standbouwbedrijf en een wat kleinere, zit volgens
Oosterling vooral in de veel bredere top van een groot
bedrijf. De bureaucratie is veel verder doorgedrongen,
waardoor er Iangzamerhand veel meer mensen met
behoorlijke salarissen nodig zijn om de hele
administratieve rompslomp te kunnen verwerken.
Arti'70 heeft daar (nog) geen last van; de 'tOp' bestaat
slechts .uit vier mensen, waardoor er veel minder geld
aan 'de strijkstok' hoeft te blijven hangen. Ter
vergelijking haalt Oosterling ·nog even de scheepsbouw aan: "Ook daar zie je dat de grote werven het
moeilijk hebben, terwijl de kleintjes het uitstekend
doen", aIdus Oosterling.
Dynamisch
Voorlopig is het dus zaak voor Arti'70 om de top van
het bedrijf zo klein mogelijk te houden. Dan aIleen kan
tegen lage prijzen eeJ.1goed produkt worden geleverd.
Jan Oosterling heeft dit zich dan ook steIlig
voorgenomen. Want het blijft voor hem een boeiend
yak. Oosterling: "Het is denk ik vooraI de variatie, het
dynamische in het bedrijf dat me zo aanspreekt. Het is
altijd werk op korte termijn; er moet vaak snel en hard
gewerkt worden. Dat brengt een bepaalde spanning
met zich mee; het voorhanden zijnde personeel en
materiaaI moet zo efficient mogeIijk worden ingezet.
Dat kost me weI de nodige uUTtjes extra in de week,
maar een baan van acht tot vijf zou echt niets voor Jan
Oosterling zijn!"
Hoornaar. Jos de Groot,eenvan de initiatiefnemers
tot het organiseren van de coinpetitie vertelt, .dat .de
eindwinnaar een wisselbeker krijgt. "Dit jaar gaat de
ploeg, die eerste wordt nog niet naar de Nederlandse
kampioenschappen. Toch hoop ik, dat dit over enkele
jaren weI het geval is. We moeten daar, vind ik, naar
toe werken. We hebben al veel steun en aanwijzingen
gekregen van Erichem. Deze ploeg dingt wei mee naar
de Nederlandse titel. Hoornaar, mijn ploeg, en
Hoogblokland hebben er enkele jaren geleden een
paar keergetraind. Het gaat er allemaal veeI
professioneler. Toch moet ik zeggen, dat het er bij-ons
ook steeds serieuzer aan toe gaat". De begeleiding is
geheel in eigen handen, men is niet gebonden aan de
Nederlandse Touwtrekkersbond. De competitie is
aIleen voor de heren. De spelregels zijnaangepast aan

die van de TouWtrekbond en het trekschema wordt
door de organiserende plaats bedacht. De ploegen
dienen wei aile' h:ren. mee te doen, omdat bij iedere
wedstrijd punten tebehalen zijn. De Groot legt uit, dat
men zelf een schema bedacht voor de volgorde waarin
de deelnemers trekken en wie tegen wie. "lk hoop. dat
we een goed schemabedachten. zodat het in aile
andere vijf plaatsen ook gebruikt kan worden.
Aile ploegen trekken zestien keer. Dat wil zeggen. dat
tegen elk achttal tweemaal wordt getrokken. Voor
elke overwinning krijgt men een punt".
Over het oefenenbinnen de eigen club vertelt De
Groot: "Wij oefenen twee· keer per week. lk weet, dat
Hoogblokland dat ook doet. Dat is volgens mij ook
nodig, als je tenminste aan de top wilt meedraaien. In
de winter trainen we door. Het is dan voornamelijk
conditietraining. Ook oefenen we weI eens in de zaal
met bijvoorbeeld de touwen".
Het touwtrekken gebeurt met de blote handen. Aan de
voeten dragen de meeste trekkers soldatenschoenen,
ook wei kistjes geheten.
Zaterdag yond het eerste duel in de manege Slingeland
plaats.
Om half twee stonden daar de' negen ploegen klaar
voor het eerste trekfestijn.
De uitslag luidde als voIgt:
I. Meerkerk (12pt), 2. Hoogblokland (8pt),
3. Hoornaar ,(7pt), 4. Ameide (7pt), 5. Goudriaan
(4pt), 6. Schelluinen (4pt), 7. Gorcum (Opt).
Molenaarsgraaf en Nieuwpoort/ Langerak kwamen
niet opdagen in verband met tekort aan kandidaten.
Volgende keer doenzij weer wel mee.
Ook trokken er vijf damesploegen. De uitslag hiervan
was:
I. Herwijnen (8pt), 2. Hoogblokland I (6pt),
3. Meerkerk I (4pt), 4. Hoogblokland 2 (3 pt),
5. Meerkerk 2 (Opt).
De voIgende wedstrijden worden gehouden in Ameide
op 19 mei, in Langerak/Nieuwpoort op 2 juni, in
Meerkerk op 23 juni, in Goudriaan op 18 augustus en
in Schelluinen op IS september.
Ook is· er dit jaar weer de strijd· om de Alblasserwaardcup en zijn er nog diverse andere "wilde wedstrijden"
lOals De Groot ze noemt.

Hervatting renovatie
Dorpsweg Hoogblokland
HOOGBLOKLAND - De Dnrpsweg van Hoogblokland bevindt zich sinds augustus vorig jaar al in
een renovatiestadium.. Zoals het er nu voorstaat,
zullen binnen· twee a drie weken de nog uit te voeren
werkzaamheden .verricht worden. De wegen klinkerbestrating worden dan daar, waar noodzakelijk
verhoogd en het wegdek· geasfalteerd. De directeur van
gemeentewerken, de heer Kroon, legt nit, dat de
zijpaden· .verzakt zijn tijdens de· werkzaamheden. "Er
was meestal een· weghelft bezet door benodigde
werktuigen, zodat het verkeer uitweek naar deze
paden".
Verder Iigt_ het in de bedoeling het trottoir voor de
bejaardenhuizen geheel te laten vervallen .endaar een
wandelpad met bloembakken aan te brengen. Dit is
nog niet geheel zeker, omdat eeil bewoner van de
betreffende woningen nog niet ingestemd heeft met het
plan. Als het plan doorgaat, dan krijgt ieder huis zijn
eigen . bloembak. Kroon: "Dit idee is geopperd, omdat
de Dorpsweg bij de bejaardenhuizen wat smal is
geworden.
Om nu de veiligheid te vergroten willen wij dit looppad
aanleggen. De auto's kunnen er nooit komen, omdat
er bomen. en paaltjes tussen staan".Over de verzorging
en de inplant zegt de directeur: "Mijn voorstel is om de
bewoners voor de eerste vulling honderd gulden te
geven. Deverzorgiflg kan men- zelf· uitvoeren. Echter
oak de gemeente wi! dat geheel voorzijn rekening
nemen. Dit mag ieder voor zich uitmaken".
Sinds enkele wekenzijn ook de lantaarnpalen, 23
stuks, geplaatst. Deze voor sfeervolle verlichting
zorgende tampen zijn naar Lekkerkerks model.
Het krediet van 6,5 tonzaI volgens Kroon niet
toereikend zijn. "Er is al. veeI mee'r gerenoveerd dan
oorspronkelijk de bedoeHng was. He! stnk voorbij
Dova evenals het gedeeJte voorbij het gemeentehuis
tot aan de Schoolstraat zat namelijk niet in het plan.
Ais we nu nog het bejaardenproject er bijdoen, dan
kom ik niet toe met het beschikbare geld".
De kerktoren, die eveneens al geruime tijd onderhevig
is aan een opknapbeurt, zal binnenkort ook:afgewerkt
worden. Alvorens men met het· voegen begint. wordt
voor de zekerheid nogmaals de zuurgraad gemeten.
Ook moeten nog cen driehonderd. stenen vervangen
worden. In totaal zijn er dan vijfhondel'd andere
aangebracht. "Het krediet van 78 duizend gulden is
voorlopig nog toereikend", zegt Kroon. "maar er moet
nu ook niets extra's meer bijkomen".
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Voor Moederdag vindt u een
unieke, uitgebreide
koltektie sieraden,

Met moederdag' eenfijne
taart vande' banketbakker
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Een heerlijke cake
van 4,75 veer
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Haven 1 - 5" Schoonhoven, tel. 01823-2651-5820
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Kom dan naar 'Ridola'
Verkoop van:
aardewerk, koper en tin, glas, lederwaren, pimpernel art.,
sjaalssieraden, kleding, patronenstof,cosmetica. '0
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SHAMPOO'S
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'RIDOLA'
Kerkstraat 2 -
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Tel. 01836 - 2401

BI.OEMENDAG···
Er is geen moederdag-kado dat de spontaniteit van een
bloem evenaart.
Het is een gave van respect en genegenheid.
Daarom is deze ruiker
die een verrassing
verklaart,
Een geschenk waarmee
je elke moeder intens
verblijd.

TE KODP AANGEBODEN

Honda Civic, 5 drs., bruin
Datsun Cherry, 3 drs,grijs
Toyota Corolla, geel
Toyota Celica, zwart
Honda Civic, rood
Lada 2105,1300 cc., LPG, rood
VW Golf Sprinter, geel
VW Golf, groen
Opel Kadett 12S, bruin
Opel Kadett 13N, beige
Opel Kadett 1200, blauw
Opel Kadett City, geel
Opel Ascona
Ford Fiesta 1.1 L, grijs
Ford Taunus 1600, 4 drs. grijs
Mercedes 230, geel
Peugeot 604 SL autorn., LPG, bruin
Saab 99 GL, bruin
Citroen Dyana, beige

1981
1979
1979
1977
1977
:. 1981
1980
1976
1980
1980
1979
1979
1979/1978/1977/1976
1979
1977
1977
1979
dec. 1975
1979
:
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van Zessen'
Arnelde - deZodeslagen"7
leI.: 01836 _" 2280 .

30 mei a.s. openen wij onze nieuwe

WAPENZAAL.
Deze zaal, speciaal voor Recepties, Bruiloften, Diners, Koude
Buffetfen, Verenigingsav6nden, Vergaderingen e.d. biedt plaats aan
.
maximaal 250 personen.
Ook hebben wij een speciale rUimt~waarugezelligmet een klein
groep uw verjaardag of kleine vergadering kunt houden, n.l.:
.' Bar 't Schuurtie, dat zitplaatsen biedt aan ca. 35 personen.
30 juni a.s. bij ons
LET OP: Mocht.u vo~~. boekEm, dan di[l9t l,I
een brUiloft, diner 'd' rijZenuit eenfraal
mee naar een van e p an de hOofdprijs
prijZenpakket, waarv
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Wilt u inlichtingen bel dan:
01836 - 1308, of kom gewoon even langs.
Uiteraard bent u allen welkom op 30 mei
a.s. vanaf 8 uur bij het Open Huis in de
.
Wapenzaal.

Cafe - Billard - Bar- Restaurant;. Cafetaria

't Wapen van Ameide'
Benedendamsestraat - Ameide - Tel. 01836 - 1308

Voor Moeder geschenken uit
de guile hand
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korthaar.
Type'HP2!23BLS.
Advlesprijs:.f 70.-
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PHILIPS KOFFIEZETAPPARAAT
lekkere koNie. 2-8 koppen. Lekker
warm door constanta warmhoud-'
,lemperaruur ,Aan1uit-schakelaar
'mellampje, _ '

Voordrogen en mode'lleren.

b----, ROWENTASrRIJKIJZER

~et

Uphlge:-vklif.'Kq'ntrolelampjeen
YO,or uw,veiligheid ,KEMA-Keur
TypeLA:1S:'"
Adviesprijs: I 52.75
Guile Hand lenleprljs:

drie warmtestanden; Beve!li9,d tegen oververhitting:,l~ompleetmet
opzelkam. lwee opzelborslels en

bfs8smondsluk,

Type HP4511.
Adyiesprijs: f 70.-":

Guile Hand lenleprJfS:
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J.W. van Puttestraat 73 - Ameide - Tel. 01836 - 1232

Grossag Wafelijzer
179,- .NU 144.-

Philips

KOFFIEZETTER
~

HD 5355'wit.
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Philips citruspers MINI
.HR 2282,50,- NU 43.70
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Philips ronde hairstyler
HP 4510, 54,~ NU 45.-

87,50

HD 5353 wit.

Philips
MIXER
. /
HR
1477
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Philips strijkijzer
HD 1251

Philips MIXER

HR 1178
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NU 53.-
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Philips kwartswandklok
HR 5476 B, 47,50.NU.35.-

Krups Koffiezettoestel
Duomal
182,- NU 145,-

.

5-delige kookset

'Chanlal'. Geschlkl voor gas
en eleklra. Kookpan 16-18-20
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Philips BROOOROOSTER
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N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2 - AMEIDE

.TEL. 01836 - 1271
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Europese
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.mode 1984

tolstraat 17
Meerkerk
01837-1401
b,g,g. 2558

Extra service . . .

Wenst u bezoek aan htiis?

Wij kamen gratis bij u iangs

