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Oudejaarsavond-Overpeinzing.
Uren. dagen, maanden, jaren,
Vliegen als een schaduw heen.
ja, we staan weer aan het einde
Van een jaarkring, die verdween.
Rust'loos gaal de tijd maar verder,
Stoort zich aan de menschheid niet ;
jaren gaan en jaren komen,
Brengen vreugde en verdriet.

Is de cursus ,.Eerste Hulp"
Thans geen blijde werk'lijkheid?
Is de vrede in Ameide
T usschen B. en W. geen feit?
Is de stroom niet algeslagen
Van het G .E.B. te Dordt?
En zorgt niet onze Marktcommissie,
Dat de Markt weer drukker wordt?

Jaren worden gauw vergeten.

Want de tijd gaat immer snel.
Dat geldt niet voor ' 3 5,
Dit onthouden allen wel I
't Zal lang in herinn'ring blijven,
't Gaf aan velen haast geen zon,
En dan denk ik aan het aantal ,
Dat geen arbeid vinden kon .

't Volgend feit verdient vermelding,
- Hier dient extra op gelet Onze Burgemeester haalde
In 't oude jaar zijn Vliegbrevet.
Hij verraote ons meermalen
Met een bezoek per vliegmachien,
ledereen heelt hem zien cirkelen,
'k Meen van wel een keer of tien.

't Gal niet, wat men vurig wenschte,
Niet, wat innig werd gehoopt.
't Heeft ook in 't T ermeische leven
Veler energie gesloopt.
'3 5 staat geleekend
In d' annalen van den tijd,
Ala het jaar van moeilijkheden,
Armoe, tegenslag en strijd.

'k Noem ook den Gemeentewerkman
In mijn Oudejaarsgedicht ;
' k Wil hem hartelijk bedanken
V oor 't vele werk, door hem verricht.
leder had zijn diensten noodig,
Hij werd door ieder gewaardeerd,
Als hij later met pensioen gaat,
Wordt hij vast gedecoreerd.

Maar bij elke schaduwzijde
Is er ook een zij van licht ;
Daar dient, om der waarheidswille,
Ook het oog eens op gericht.
En dan mag ik conslateeren,
Als ik '3 5 toets:
't Bracht voor allen wel geen weelde,
Maar voor allen wel wat goeds.

En tenslotte een woord van hulde
Aan 't adres van 't Comité,
Tot verbeet'ring van den Lekdijk,
Want dat is een goed idee.
ledereen heeft hier belang bij.
Alles is er mee gebaat,
Alo de Lekdijk in '36
Geaophalteerd wordt of bestraat.

Ook dat goede dient vermelding,
Wie van ons, die 't niet waardeert,
'k Wijs U op de waterleiding.
Die thans wordt gelnstalleerd,
En dan gaan ook mijn gedachten
Dankbaar terug naar 't oude jaar,
Want door Werkverschaffing kwamen
Vele nuttige werken klaar.

'3 5 gaal verdwijnen,
'36 meldt zich aan .
Zal een frissche wind de wolken
Voor de zon uiteen doen gaan ?
hoop voor al d'Ameidenaren,
Dat d'onzekerheid verdwijn·,
En dat 't, naar den menoch gesproken,
Een rijk gezegend jaar mag zijn.

n,

TEN GELEIDE
Als we vandaag de dag een wandeling door onze gemeenten maken, en
dan bezien de vele bedrijvigheden, al of niet grootschalig, en sommige
omkleed met oogverblindende luxe, kan men zich niet aan de indruk
onttrekken, dat ook hier de technische ontwikkeling niet heeft stilgestaan en er duidelijk een verandering op het gebied van ontwikkeling en
welvaart heeft plaats gevonden.
Onwillekeurig dwalen dan toch met een zekere weemoed onze gedachten terug naar vroeger jaren. Wat hebben onze voorouders handmatig
moeten sappelen voor hun dagelijks brood. Bovendien waren ze meestal gezegend met grote gezinnen en tevens verstoken van elke sociale
voorziening of ondersteuning.
Toch hoort men ook nu nog regelmatig beweren dat het toentertijd
zoveel gezelliger en gemoedelijker was; ook al ging dit gewoonlijk
gepaard met stille armoede.
Zou het dan thans toch veel beter zijn 7
Och, laten we maar aannemen dat elke periode haar portie wel en wee
met zich meebrengt.
Om toch die beelden van bedrijvigheden uit de dertiger jaren niet teloor
te laten gaan leek het ons een goede zaak om -na het in 1 992 met veel
succes uitgegeven fotoboek • Ameide en Tienhoven in grootmoederstijd• - een nieuw boekwerkje te presenteren.
Namens de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven,
G. Streefkerk, voorzitter
Ameide, augustus 1993

3

WOORD VOORAF
Het blad 'De Nieuwjaarsgroet', dat de heer Hansurn vooroorlogs deed
verschijnen, heeft het gedaan.
Neuzend in een viertal afleveringen heeft een werkgroepje van de historische Vereniging het plan opgevat een overzicht te maken -straatsgewijs- van oude en merendeels niet meer bestaande boeren- en diverse
andere bedrijven, winkeltjes en overige neringen en wat dies meer zij.
Bij het doorbladeren van de vergeelde groeten vermenigvuldigen zich
onwillekeurig de gedachten:
Tja, zo zestig jaar na dato best interessante lectuur.
Waar is de tijd gebleven, die van het vullen der kolenkitten of van de
stroop in 't kanneke, het zoeken naar dat belastingplaatje voor je fiets,
om maar wat te noemen?
Hoeveel ambachten en beroepen werden er toentertijd uitgeoefend,
waarvan men nu amper het bestaan nog weet?
Wat een boel handeltjes hadden wel
Tel hierbij de diverse kooplui uit den vreemde, die in onze dorpen
vanwege hun gunstige ligging aan een rivier met zijn lekboot en goede
verbindingen naar alle zijden hun kans schoon zagen ook hier hun
waren aan te bieden.
Veel inwoners van Termei en Tienhoven waren seizoenarbeiders.
De mandenmakers vond je een groot deel van het jaar in de breiersschuren, tegen de zomer verruilden ze hun breiplank voor de schilpaaL
Hout en teen moest van hun bast ontdaan worden en was die klus
geklaard, dan begonnen de kersen te rijpen. De boeren kwamen in zo'n
periode eveneens handen te kort - het hooi moest er op tijd af- en in de
nazomer moesten de appels en peren geplukt worden!
Op die manier snoof je wat meer buitenlucht op en kwam er wat
extra's in het loonzakje: de fruitboeren waren meest ietewat scheutiger
dan de mandenbreiersbazen.
Voor dat extra's zorgden ook de koopvrouwen die met koek of andere
negotie tegen de tijd van de Paardenmarkt en Sinterklaas langs de
deuren leurden.
Speciale dank zijn we verschuldigd aan diverse leden die mee gefrunnikt hebben aan de tekst of gefröbeld hebben aan de vulling der
linkerbladzijden. Picobello !
Ook wij wensen deze uitgave een royaal en goed onthaal, zoals destijds
de 'Nieuwjaarsgroeten' ten deel vielen .
Om te beginnen eindigen we met ietwat typisch Termeis: niet enkel
een Tienhovenaar, ook een echte Ameidenaar ging ' naor Termei' -ook
al woonde die op de Gracht- en bedoelde daarmee de Dam, het hart
van het dorp.
Vandaar dat we daar maar starten.
Late lezer, gaat u mee een tochtje terug maken?
De samenstellers
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B.

van

Woezik,

G. PERK,
Electr. \Vagen makerij .

Smid.
m.g.

Ameide,

Jan. 1936.

L. de Jong,
f.

Am ei de,

Ameide I Jan. 1939

Drukwerk•noodig?

Kru idenierswaren, Ta bak en Sigaren
p.

p. f.

Jan. 1936.

Naar

Hansum, Ameide.

BESTUUR, RAADVAN TOEZICHT EN KASSIER DER
COOPERATIEVE BOERENLEENBANK TE AMEIDE
w~ache~~ LEDEN eu SPAARDERS eeo GELUKKIG NIEUWJAAR.

Zij hreo&eo Ieveos io beriooeriog :

1e. dat zij, die huo reote oog oiet hebbeo hetaald, dit uiterlijk vóór 14 .Januari 1939
moeteo doe~~ ;

2e.

dat voor ioleverio vao Spaar-, Relteniog..COurant- eo Voorschothoekjes extra ZÏttÏDg"D
wordeo geboudeo op 251 26 eu 27 .Januari en op 1 1 .2 en 3 Februari 1939
UD JQ lot )2, UD 2 tot 4

etl

1'aD 6 tot 8

UUI

i

3e. dat op deze ""tra :r:itdageo zoove.,J mogelijlt moc:t worden vermeden al- of bijschrijviogeo
te laten doc:o.

D'N DAM
Het gezicht van de Dam werd en wordt nog immer bepaald door het
Stadhuis, waarop gebeiteld staat:
'Anno een Dvisent ses hondart veertich en vier
Heeft lor Hendryck van Breedrode Drossart alhier
Op den savenden April met syn edle hant
Den eersten steen van dit stadthvis selver geplant'
Dit monument beheerst in al zijn glorie feitelijk het totale dorpsbeeld.
Als dit gebouw eens praten kon! Wat een overleg en hoeveel besprekingen moeten daar in de loop der eeuwen gevoerd zijn om mede stuur
te geven aan het economische en sociale leven in stede Ameide?
In de jaren '30 zwaaide burgemeester Luyendijk er de scepter. Hoeveel
aubades zullen er vanaf dat voorname bordes wel niet gadegeslagen
zijn? Ervoor stond de muziektent die in deze crisisjaren is overgeplant
naar de Gracht.
Rechts van het stadhuis stond de hoefstal die bij de smederij van Bart
van Woezik (Dam A2l hoorde. Destijds gekomen van Papendrecht heeft
deze de zaak overgenomen van Hendrik Vermeulen. In de smidse
werden alle soorten smeedwerk vervaardigd, kachels gerepareerd en
paarden beslagen. De ouderen onder ons herinneren zich vast nog wel
hoe hij 'bandjies lee' om je gebarsten klomp.
Midvoor zag je de etalage van Leen de Jong die met zijn zoon Piet een
kruidenierszaak dreef. In pa's pand was tevens de Boerenleenbank
ondergebracht, waarvan hij de kassier was. Zitting werd er in de
keuken gehouden.
Verder was hij verzekeringsagent van 'De Nederlanden van 1845'.
Een beetje beklemd tussen genoemde twee stond de wagenmakersschuur vanGerrit Perk, die veel werk deed voor de boeren. Zo maakte
hij nog wagenwielen met de hand. Later nam Piet Labee het bedrijf
over. Zelf woonde Perk met zijn twee zusters aan de overkant. Wanneer bij hen de voordeur openging, hoorde je over heel de Dam het
klingelen van de bel.
Deze woning heeft later plaats moeten maken voor een nieuwe. De
gemeente-secretaris Aart Langerak vestigde zich er.
Als laatste in dit rijtje volgde de boekwinkel annex drukkerij van Hansum. Bij hem kon je sinds 1923 terecht voor al je drukwerk, zoals
huwelijksaankondigingen, rouwkaarten, etc.
Over zijn 'Nieuwjaarsgroeten' hebben we 'tal gehad. Hij heeft meer
pogingen gedaan om de dorpsbewoners te leren lezen; zo had hij een
uitleenbibliotheek en gaf meer krantjes uit.
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BOEKHANDEL EN DRUKKERU HANSUM

----------DAM No. 7.

Gez. Diepenhorst,
m. g.

a.IL •·

TELEF. Z2..

-

P. G. J. de Jong,

Modes.

Kruidenierswaren, Ta bak en Sigaren
Speciaal adres voor Koffie
en Drogis:-artiltelen

Ameide, I Jan. 1939

m. g.

A. Muilwijk,

Ameide, 1 Jan. 1939

Depot C. Jamin,
(Ant. Langerak)

Vleeschhouwerij en Spekslagerij.
p.

f.

Ameide, 1 Jan. 1936.

wenscht Cliëntéle een Gelukkig
Nieuwjaar.
Ameide, 1 Jan. 1936.

De bakker op de hoek was Toon Langerak, een van de zeuven bakkers
die Ameide rijk was. Behalve dat de broden en het banket over de
toonbank werden verkocht, trok hij er ook met de hondekar op uit of
zag er niet tegen op voor het afleveren van een paar broodjes naar het
eind van Tienhoven te fietsen met zo'n grote vierkante mand voorop.
De slager op de Dam was Muilwijk en zoon Aart. Vader Janus had van
1918 tot 1928 eerst een vleeshouwerij op de Prinsengracht, overgenomen van Joppie Meyer. Daarna is hij opnieuw Joppie gevolgd en heeft
diens schapenslagerij -het vroegere huis van Kloos, Dam 9 -ja, die had
met de Kinderdijk te maken- laten ombouwen tot een groter bedrijfspand.
We nemen nu óe westzijde: in het hoekhuis (no. 10) zetelde eens de
heer Van der Poel, waar Joppie Meyer in 1928 heentoog. Later was dit
het woonhuis van Anton Kruyt.
Tussen het huis van Van der Poel en de reeds genoemde Perkjes stond
echt knus de modesnufjeszaak der gezusters Diepenhorst. Garnituur en
lingerie was er te verkrijgen. Ook waren het hoedenmaaksters.
In plaats van gouddraad en knopen gaan er nou de goudreinetten en
knollen en zo over de toonbank.

DE VOORSTRAAT
In het eerste huis zetelde meneer Van Kekem, de grote mandenbreiersbaas, een man van gezag op het terrein van politiek, kerk en maatschappij.
Ernaast woonde eerst Rijk Bor, molenaar en compagnon van de firma
Kruyt en Bor. Izak Lakerveld is hier een winkeltje begonnen, dat hij later
in de Pompstraat heeft voortgezet. Weer later was dit voor Joppie
Meyer, schapenscheerder en Joods slager in ruste, zijn laatste aardse
woning, oorlogsdreiging verstoorde die vredige rust echter wreed •..
Geburend aan elkaar kwam het van oudsher doktershuis, dat in die
dagen bewoond was door de familie Donker, later opgevolgd door
dokter J.W. van Putte, die in '44 op Achthoven jammerlijk is omgekomen bij de uitoefening van zijn plicht.
Boven deze toch al voorname omgeving uit troonde het Waardhuis
Anno 1760, eigendom van het Hoogheemraadschap 'De Alblasserwaard'.
De bovenkamer is in '39 een poosje militair tehuis geweest, toen
Dordtse pontonniers hun bivak hier opsloegen.
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"SIMPLEX RIJWIELEN"
Een Rijwiel
Rijwiel waar
toe onrgaat
een van een

Yan dit wereldberoemde merk is een
U op Yertrouwen kunt. ·Wanneer U er
een Rijwiel te koopen, oe~m er dan
bekend merk, daar zult U nooit spijt

van hebben. KOOP DAAROM EEN SIMPLEX.
Verkrijgbaar in alle modellen, vanaf f 37.-

D. Lakerveld

~

~

Rijwielhandel

bij :

Ameide.

Bij de ~iodigiug \'aD de fuoctie alo Bedienaar van Begrafenissen, betuigt oudergeleekeude hiermede zijo welsemeeodeo
daok YOOr het seuoleo Yerlrouweo. eo beYeelt zQD OpYolger, deo Heer

A. van der Grijn, Kerkstraat, Amelde, alo zoodaais beleefd
io Uwe guuol aan.
Hoosachteod. A. j. VAN KRIMPEN, Ameide
la aauoluitios met bo•eaotaaade beYeelt oudergeleekeude zich beleefd aao alo

Bedienaar van Begrafenissen, eo hoopt door

eea aeHe bedieaios het Yertrouwea te mogea •erwerna.
Beleefd aaobeYeleod. A.

van der Grijn.

Gebr. v. d. Grijn
Dankbaar voor het genoten vertrouwen in het afgeloopen jaar, beveelt ondergeleekende zich voor 1939
weer beleefd aan als Bedienaar bij
Begrafenissen.
Tevens verhijgbaar

Prima Brandstoffen.
A.v. d. Grijn, Kerkstraat.
m.g.

Ameide, I Jan. 1939

Brandstoffen handel,
Kerk straat.

m.g.

Ameide, I jan. 1936.

Tevens beleefd aanbevelend voor alle

...,-

Auto-Expeditie.

Ook verkrijgbaar : Prima Eetaardappelen. Monster 3 cent
per K.G.
Voer-en Zeeuwsche Pootaardappelen

Het zogenaamde burgemeestershuis volgde: in de beginjaren '30
resideerden hier achtereenvolgens de Van Eetens en de advocaat
mr. J.A. van der Lee tot 'Het Slot 'gereed kwam, en daarna C.W.
Luyendijk, burgervader en luchtvaarder.
Het woonhuis van de heer Van Staveren, dat aanvankelijk postkantoor
was, en het latere postkantoor, waarvan hij directeur was, vormden de
volgende in de rij. Dit werd voordien bewoond door de gezusters Van
Sta veren.
Eindelijk weer 's een baas in ketelpak: Dirk Lakerveld, die fietsenmaker
en elektricien was en een winkel in huishoudelijke apparatuur, radio's,
enz. had.

HET KERKSTRAATJE EN HET KERKPLEIN
Het huis van Aart van der Grijn, kolenboer en begrafenisbedienaar
stond halverwege het straatje, terwijl op het Kerkplein zijn broer Kees
woonde. Die verhandelde met zijn zonen niet alleen brandstoffen, maar
pachtte tevens kersenbagarden en andere percelen fruitbomen. Verder
waren het loonsproeiers en bezaten een vrachtwagen voor goederenvervoer.
Achterop het plein stond in de schaduw van de kerk de openbare
lagere school; een bewijs dat in eerder eeuwen de band tussen kerk en
school wel nauwer was. Veelal was de bovenmeester behalve voorlezer
of -zanger in de zondagse dienst, ook klokkeluider en grafdelver.
Het beeld van de Kerkstraat en het Kerkplein -de naam zegt 't al- werd
bepaald door het majestueuze kerkgebouw der Hervormde gemeente
plus de toren die letterlijk boven alles uittorende. En op de hoek naar de
Brouwerij lag verscholen in het groen de fraaie dorpspastorie: Dominee
en mevrouw Schimmel nestelden hier. Sedert 1939 woonde Ds. Poot
er met zijn gezin.
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A. 8. LABEE,

"De Volkswinkel"
Oudendijk 9
p. f.

Telefoon 32
Ameide,l ]an. 1937

Huishoudelijke Artikelen,
wenacht Vrienden en Bekenden eèn
Gelukkig Nieuwjaar.
Ameide, I Jan. 1941

In 't Nieuwe ..Jaar

Abr. Vroon,

naar

De Oude Kapper
P.
p. f.

Pince van

Oliehand~I.

der Aa.

Ameide, 1 ]an. 1939

m.g.

G. de Bie,

A. de Wit,

Café,

SteenkolenhandeL

Veerman .. Reederij op de Lek."
p. f.

Ameide,ljan.l937

"DE VERSCHEIDENHEID.,

Ameide, I Jan. 1939

p. f.

Ameide I Jan. 1939

N~w-

weuchtVrieodeo eD BetuDotiaen CCD Cclultkia
iaa• eD houdt :tich •oor 1941 weer beleefd aaobe•ole..

K. VERHOEF1 Benedendam1 Amelde

D'N OUWENDIJK
Op A 9 vond je de Volkswinkel, de kruidenierszaak van Jas Labee, die
een start gemaakt had in de Pompstraat.

Zijn buren waren Hendrik, Bouwien en Sjaan Zweeren. Hendrik was
zowel schoenmaker als klokkeluider.
Ernaast woonde beurtschipper Wim Diepenhorst, die met zijn zoons een
geregelde vrachtdienst onderhield op Rotterdam.
Aan de overzijde stond het pakhuis van Lee de Jong (A 13); nu 'Het
Schuurtie' van het café 'Het Wapen van Ameide'.
Het volgende blokje werd bewoond door Arie Labee, die handelde in
potten en pannen, die hij trekkend per bakfiets door het dorp en de
regio trachtte te slijten.
Op A 15 was het altijd van vroeg tot laat een gaan en komen van
klanten die wensten geknipt of -vooral zaterdags- geschoren te worden. Na gedane arbeid was het goed scheren en gezellig bij Pince van
der Aa: 'De Oude Kapper'. Oren, ogen en neus konden genieten: wie
herinnert zich niet de geur van de schuimende scheerzeep, de luid
tierelierende knariepieten en zijn schitterende siervissen!
Buur Bram Vroon handelde in peterolie en ging met zijn oliekar -zo'n ton
op twee wielen- d'n boer op. Van hem wordt verhaald dat hij per week
een paar klompen bijna versleet en dat hij een fotografisch geheugen
had. Was men op het Stadhuis een datum kwijt, dan even naar
Oudendijk A 16 en hij wist vrijwel altijd dag en uur van enig
dorpswel of -~ee te noemen.

BENEEJENDAMS .in stadhuistaal BENEDENDAMSCHESTRAAT
Op de hoek, op nummer A 17 bevond zich •oe Verscheidenheid' van
Klaas Verhoef en zoon Huib. Deze is overgenomen van de familie Stam.
Een winkel vol van galanterieën en kinderspeelgoed, Gero-artikelen en
schoeisel. Met paard en wagen of ook als koopman-loopman bezocht
pa zijn cliêntèle heinde en verre.
Het belendende pand was het café van Arie van der Grijn, later van
Gert de Bie, die tevens walbaas was bij de Reederij. Hij legde bij
ij vertrek gooide die de trossen los.
aankomst de Lekboot vast en b_
Pal ernaast stond zo'n oude dorpsboerderij; in die jaren bewoond door
de familie Van Oort. Vader Klaas verdiende de kost met zoetwatervisserij, terwijl hij tevens handelde in huiden, mallevelletjes en wild.
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A. de Hoog,
Schoenmakerij .
m . g.

Ameide, I jan. I 936.

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Fa. A. KRUIJT. ll
Ameide, I Jan. 1941

Wij wenschen U een voorspoedig
Nieuwjaar.

De Vroome & Den Hartog
Expediteurs • Agentschap N .S. Ato.
A mei de - Langerak.

Voor Brandstoffen naar

Gebr. van der Grijn,
het Oudste en So l iedste adres.

Gebr. den Hartog,

8. RIJNHOUT.

Brood-, Beschuit-, Koek- en
Banketbakkerij.

Kapper.
m. g.

Ameide, I jan. 1936.

Ameide, I Jan. 1941

p. f.

p. f.

Ameide, I jan. 1936.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

J.

In de zaak bij H. STREEFKERK
Aan de gedempte Prinsegracht,
Is alles van de fijnste merleen
En beter nog dan gij verwacht.
De melk, Boter, Kaas (volvet)
- 't Is goed dat men ook !Uerop let •
Zijn prima en met zorg bereid,
Ik zeg dit in bescheidenheid.
Ook heb ik Wijnen, rood en wit,
En Boerenmeisjes zonder pit.
Voorts machinaal gesneden Ham,
En Worst voor ieders boterham.
Een bezoek gebracht aan deze zaak,
Geeft arm en rijk een blij .vermaak, .
Mijn vrouw helptgraag een goed Cliënt
Terwijl ik zelf met bakfiets vent.

Fruithan d el
wensebt Vrienden en Begunstigers
in en buiten de Gemeente,
een Gelukkig Nieuwjaar.

VAN

BRUGGEN,

Ameide, I jan. 1936.

'kW ensch Dorpsgenooien allerwegen
In 't Nieuwe Jaar veel Heil en Zegen I

Bij de intrede van het Nieuwe Jaar,
Wenach ik U allen een gelukkig jaar.
En wilt U in het Nieuwe Jaar
Goede waar, voor weinig geld?
Dan bij mij besteld I
'k Breng het gaarne bij U thuis,
Melk, Boter, Kaas en Eieren,
Prima Vet en Geldersche Rookworst,
Flesschen pap, gort en bloem,
Tomatensoep per bus 18 ct.
Sa mos, Mistella wijn, Voorburg, Schilletje, Cherrie-Brandy, Half om half
en Boerenmeisjes.
Dagelijks versche karnemelk.

Ameide, I Jan. 1939.

A. P. Streefkerk • Ameide.
Prlnsegracht 46 A.

p. f.

Z'n buur was Janus de Hoog, die er zijn. schoenmakershokje had. In de
steeg daarnaast stond nog een ex-boerderij e~ een stel schuren.
Aardige bijzonderheid is dat in een ervan de Gereformeerden hun
kerkdiensten hebben gehouden, tot in 1930 hun kerkgebouw aan het
Eind is gereed gekomen.
Achterin lag de hoepmakersschuur van Aart de Wit, die ook steenkolen
verkocht.
Aan de straat woonde de VanGend en Loos van Termei: Janus de
Vroome, die geregelde bodediensten onderhield op Schoonhoven,
Gouda en Gorinchem. In hetzelfde blokje woonde zijn vader Willam de
Vroome, eveneens peterolieboer.
Waar nu de meelfabriek AKA staat, is destijds een derde Janus, nl.
Janus Kruyt als wink~liertje begonnen. Deze grutter is de grondlegger
geweest en zoon Anton heeft het gebracht tot grootfabrikant.
We steken over naar de westkant: acht pandjes stonden er, maar alle
zijn na de oorlog gesloopt.
Eerst vier woninkjes, dan het 'locomotiefje' van de Schotmannetjes;
hun buurman was Gert de Kiefte, kleermaker annex baardschrapper van
professie.
Op de kolenschuur van de Van der Grijnen stond A 30.
In het hoekhuis handelde Jan van Bruggen; die dreef bijvoorbeeld een
poos een groente- en fruitzaakje. Dat was ·snoepen op zaterdagavond;
Termei rond: 'olieneute op zak en vis uithet vuisie'.

DE PRINSENGRACHT
Op de plaats waar nu de betonplaten van de meelfabriek liggen, stond
eenmaal een beetje naar links een boerderij, bewoond door de familie
Oosterom, waar je melk kon kopen .. . en ook iets sterkers: zo'n pierenverschrikkertje. Later hanteerde kapper Bart Rijnhout hier de tondeuse
en de scheerkwast.
Op diezelfde plek iets meer naar rechts bevond zich de bakkerij van Jan
van Heusden; later overgegaan in handen van de gebroeders Den
Hartog en vervolgens van Anton van Gelderen.
Nummer 41 is er nog -althans het huis- : de melkzaak van Herm
Streefkerk. Hij verkocht zijn zuivelprodukten zowel over de toonbank
als vanuit zijn bakfiets, waarmee hij langs de deuren ging. En 's zomers
kon de jeugd er een ijsje kopen.
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Adriana J. van Beesd

::iJl., ......

Prinsegracht.
Gedipl. Coupeuse.

H. VISSER,
Electr. Wagenmaterij en Carosseriebouw. - Landbouwgereedschappen.

m.g.

Ameide, I Jan. 1939

Levering van nieuwe Schaatsen
Speciaal adres voor het slijpen
van Schaatsen.
m. g.

G. Terlouw,

Ameide. 1 Jan. 1939

Graanhandel.
m. g.

Ameide, I Jan. 1936.

Het geheele setzoen aan huis verkrijgbaar:

Kouwanberg's Zaden!

C. Oskam.

Wed. A. M. de Bruin
Ameide

Prinsegracht
Ook los bietenzaad !

p. f.

SteenkolenhandeL

m.g.

19-41

J. Roodhorst,

J. de Lange,
m. g.

Ameide, 1 Jan

m.

Ameide, I Jan. 1936.

Kruidenierswaren, Ta bak en Sigaren
Bode Zickenhuisverpleging.
p. f.

Ameide, I Jan. 1939

G. Boon,

C. van Gent,

Oliehandel. Prinsegracht.

Stroohandel.
Levert prima kwaliteittegen lagen prijs.

Ameide. I Jan . 1939

p. f.

Ameide, I Jan. 1939

Opnieuw een boerderij buiten werking: in het voorhuis links had costumière Adriaantje van Beesd haar 'éénvrouwsatelier'; rechts exploiteerde
de gekruide-verhalenverteller Albert Kruit een kruideniers- en snoepzaakje met in zijn etalage die eeuwige enige stokvis.
In het achterhuis was gevestigd het vrachtvervoersbedrijf van Roth,
terwijl later Arie Pieter van Bruggen er een fruitopslagplaats had en
H. Visser er zijn wagenmakerij begon. Hoeveel schaatsen zouden daar
in die strenge winters niet geslepen zijn 7
Hier vind je nu de doorbraak naar de Doelakkerweg.
Aan de andere kant van de inrit had Arie Pieter Streefkerk zijn melkhandel en een bij-zaakje: als een soort van klepperman verzorgde hij de
lokale omroep van die dagen!
Op A 48 de reeds genoemde slagerij van Joppie Meyer, later Janus
Muilwijk; in 1928 maakte Jan Roodhorst er een levensmiddelenwinkel
van.
A 52 was weer een hofstee; die van Geerit Terlouw, benevens paardenhandelaar. Zijn zoon Knelis deed vrachtjes met paard en wagen en
'taxivervoer per koetsje'. Eveneens verkrijgbaar waren er granen, stro
en melk.
Schoonzoon Kees Oskam was evenzo van alle markten thuis en handelde in alle soorten varkens.
De buurman was Jan de lange, mandenmaker en steenkolenhandelaar.
Op het erf stonden de breiersschuren van de Van der Grijnen. Klaas de
lange woonde daar ook, maar die had zijn mandenmakerij op de
lekdijk, daar waar Dribbelkeetje woonde.
Daam Wasterhout en zijn schoonzoon Pleun van den Heuvel op A 5 7
waren schippers, die met de baggerbeugel en de lange giek zand of
grind opbaggerden en op de loswal te koop aanboden.
Oliehandelaar Gerrit Boon met zijn kleine duwkarretje kon je overal in
Termei aantreffen, al kannetjes peterolie vullend .
Bij A 62 klopte je aan -al was het midden in de nacht- als een 'kaind'
zich aankondigde: daar woonde namelijk de baakster Dien van der
leeden-de Bruin .
Jan van Krimpen, die bij zijn dochter Net Rietveld op nr.
was de dorpsbewaker, omroeper en begrafenisdienaar.

65 inwoonde,

In het winkeltje, dat Arie de Koopman in '48 overnam, dreef Mijntje de
Bruin- de Wit toentertijd een kruidenierszaakje. Daarbij handelde ze ook
in zwarte turf en briketten.
Aan het eind, naast de oude Gereformeerde kerk, nu stadsbibliotheek,
lag het mandenmakersbedrijf met schuur, loods en weekput van Kees
van Gent. Stro verkocht hij ook.
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Ik wensch d.tt L m 1937 maar veel mag loopcn,
klor~1pen
H~tzij in \'\' ilgen, lep of Populier,

En dat li bij mij Uw

komt koopen,

D<"eZ' alie zijn verkrijgbaar alhier,
't Adres \s : Klompenhandel C. VERHEIJ,
Gevestigd Prinsegracht, Termei.

p.

f.

P. de .jong,
Huisschilder.
p. f.

Ameide,

jan. 1936.

H. Streefkerk& Zn.,

A. Oskam,

Metselaars - Aannemers
Paramaziebaan.
p.

f.

Ameide, 1 Jan . 1941

Roos Streefkerk,
Costumière m.g.

Veehandel.
p.

f.

G. C. Terlouvv & Zonen.

Paramaziebaan.

Ameide, 1 Jan. 1941

Ameide, I Jan . 1936.

Fruit- en EierenhandeL
m. g.

Ameide, I Jan. 1939

Op onze schreden terugkerend rook je ter rechterzijde van de Gracht op
nr. A 96 de verflucht. Daar woonde nl. Piet de Jong, die met zoon Jo
een schildersbedrijf had. Tuis woont er nu.
De buren op A 94 en 95 waren de .families Uittenbogaard, ome Hannes. Willam en zoon Arie: peterolie- en appelboeren , wat echter niet
zeggen wil dat ze geen ander fruit plukten.
Laatstgenoemde had het agentschap van de 'Schoonhovenscha Krant'.
Die verscheen driemaal per week en was voor vele dorpsbewoners de
nieuwtjesbron bij uitstek.
Metselaar en aannemer Gerrit Streefkerk & Zonen woonde daarnaast
op nummer A 92. Hèt adres voor witkalk! De steeg langs hun huis gaf
toegang tot de gemeentelijke vuilstortplaats 'de èèrme mishoop'. Het
verhaal gaat dat een ietwat zonderling alleenwonend vrouwtje alle vuil
toen al zorgvuldig sorteerde. Was die even haar tijd een eind vooruit!
Toch gek hé, ze hadden toen aan enkele vierkante meters al voldoende!
Op de toegangsweg naar de Prinsenhof van nu stond de boerderij van
Bogerd, Arie Pieter van Bruggen heeft er ook gehuisd en weer later
Huib Oosterom, die niet enkel vee hield, maar er eveneens in handelde.
Aangrenzend was er de klompenmakerij die aan Cornelis Verheijen
zonen toebehoorde. 's Zomers pachtten ze als zovelen ook kersen- en
i'Jnd~re boomgaarden.
·"

Aan A 85 is nog duidelijk te zien dat hier eens een boerenbedoening
was gevestigd. 'Die van Vermaat'. zoals elke echte Termeienaar je
weet te vertellen. Baas Pieter Cornelis hield indertijd voet bij stuk: zijn
veldkeienstraatje moest intact blijven ... en warempel het ligt er nog.
Verderop kwam je er nog een tegen: op de palen van het toegangshek
stond vermeld 'Het Eind'. Dat was de hofstede van Kees, Coop en
Antje Oosterom. Er stonden achter zo'n oud stuk muur drie knapen van
notebomen. Hier is in 1981 de Gereformeerde Sionkerk verrezen.

PARAMASIEBAAN in de volksmond DE POLUE
Komende van het End zag je aan je linkerhand het bedrijf van metselaar

Manus Streefkerk, die met zoon Jan voor onderhoud en nieuwbouw
zorgde. In de zachte sector was dochter Roos heel ijverig met naald en
draad bezig: zij was namelijk costumière.
Ernaast heeft gewoond de varkenshandelaar Amel Oskam, de man met
dat ringetje in zijn oor.
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K. Vroon,

H. P. van der Vliet,

Gemeenlewerkman.

Uw adres voor
Boter, Kaas en Kruidenierswaren

p. f.

Ameide, I Jan . 1941

H. B. den Boer,

p . f.

H. Diepenhorst,

Handel in Groenten, Fruit en Yisch.
p.

f.

Ameide, I Jan. 1936.

Ameide, I Jan . 1936.

Timmerman p . f.

Aannemer.

Ameide, I Jan. 1936.

D'N ACHTERWEG
Van de Lekdijk komend zag je rechts de Amalia's hoeve. Deze boerderij
is oorspronkelijk gebouwd door de Van Eetens. Later boerde hier Daan
Kool en toen die naar Achthoven vertrok, heeft Kees Verboom huis en

opstallen gepacht. Weer later is die overgegaan in handen van
Teun van den Broek.
Thans is het de antiekboerderij van Blom.
Vervolgens voerde de tocht langs het kindkleine boerderijtje van
Verwolf, waarachter het Verenigingsgebouw stond, dat in 1928 is
gebouwd in opdracht van het bestuur der Christelijke school tot ontplooiing van het Protestantse verenigingsleven.
Op de plek en daaromtrent waar nu die grote blommenton van Corrie
Vallen heen getruuld is, waren eens de behuizingen van Kreupele Chris
en de appelboeren Klaas en Gijs de Kruijk.
Hun buurman was Hermen Verheij, die een schilders- en behangersbedrijf had. Deze zaak is later voortgezet door zoon Janus.
Tegenover de school was het teen- en fruitverwerkersbedrijf van de
familie Jos en Janus Middelkoop en de jonge aanwas Bas en Gijs.
Rechtsaf in de Vinkenbuurt woonde Krijn Vroon, bekend als 'Krijn d'n
bikker', de gemeentewerkman, grafdelver en vuilophaler.
Manus Diepenhorst had ernaast zijn timmermanswerkplaats, van
waaruit hij onder andere vele vervallen onderkomens in die episode al
volop onder handen nam. Dat was in de tijd dat het woord renoveren
nog uitgevonden moest worden, daarentegen waren we terdege
vertrouwd met de bordjes: 'Onbewoonbaar verklaarde woning'.
In diezelfde Vinkenbuurt woonde Huib den Boer, die in aardappelen en
groenten deed, en vaak tot zaterdagsavonds laat met zijn bak- of
krakende transportfiets bestellingen rondbracht. Van hem is bekend dat
hij zijn woordgebruik duchtig aanpaste aan het tijdsgebeuren: Zo
gewaagde hij van lange-afstandsvluchten, als hij zijn fiets pakte om
d'n boer op te gaan. Hij ging geen knollen bezorgen, doch 'enkele
·
bommen afwerpen' .
De buren waren de Roodhorsten: vader Jan en zijn zoons Henk en
Freak. Deze onderhielden met hun schuit 'Dankbaarheid' een beurtdienst op Rotterdam.
Dit is waar nu Truus van Kekem voor al uw aangiften zorgt.
De hekkesluiter was Henk van der Vliet, die met zijn bakfiets melkprodukten en levensmiddelen aan de man bracht.
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Gebr. v. d. Vliet,

J. VUURENS,

Handel in Brandstoffen.

Mr. Kleermaker .

m.g.

Ameide, I Jan . 1936.

Een Gelukkig Nieuwjaar !

G. H. ,Diepenhorst

p . f.

Judith Streefkerk,
Costuumnaaister.

en Gezin.
Ameide, I Jan. 1941

C. M. Pellikaan,
Electr. Brood-, Beschuit- en
Banketbakkerij.
m. g.

G. M.

Ameide, I Jan. 1936.

m. g.

I

m.g.

Ameide, I ·Jan. 1936.

Ameide, I Jan . 1939

J. van Gelderen,
Sigarenfabtikant

m. g.

J. Willemse,

Boter, Kaas, Melk en Eieren.

Ameide, I Jan. 1936.

--

Fransebeetraat

Ameide, I Jan. 1941

A. van Veen,
Schoenhandel - Reparatie~lnrichting
Kruidenierswaren.
p . f.

Ameide, I Jan . 1936.

J. H. van Beek • Achterweg A 151 • Amelde
Agent Levensverz. MQ. 11Utreoht" en Brandverz. Mij._ nHolland van 1858'"
Vraagt tarieven en Inlichtingen.

p. f.

Aan de zuidzijde achterin huisden andere Van der Vlieten: kolenboeren
en kruiwagenmakers.
In dat rijtje heeft evenzo gewoond Henk van Zijl, opnieuw een olieman,
die later zijn bussen heeft gepakt en in de Nieuwstraat zijn handeltje
heeft voortgezet.
En dan Neel Alblas: hoeveel kraammoeders en zuigelingen zal die wel
verzorgd hebben in haar lange bestaan als baakster?
Weer terug op de Achterweg zag je aan je rechterhand na de woonhuizen van resp. Manus en Gerrit Diepenhorst de werkplaats van Gerrit,
die tevens gemeenteopzichter was. Die schuur was van origine de
kruiwagenmakerij van ome Frêêrik. Na diens overlijden kwam deze zaak
aan Gerrit die met zijn zoons Freek en Piet behalve het timmerbedrijf in
de Pompstraat de kruiwagen-produktie voortzette.
De bakkerij van Pellikaan stond er pal naast. Kon je trouwens ook
terecht om je appeltjes te laten drogen.
In 'Ons Thuis' woonde Arie Streefkerk, die met zijn broers, zoons en
neven het ambacht van stratenmaker beoefende.
De oudste dochter Judith was costuumnaaister en maakte op bestelling
dameskleding.
We belanden nu bij de acht gemeentewoningen die in 1921 voltooid
zijn. In de eerste zetelde onze gezagshandhaver, de dorpsdiender Van
Beek, voor velen nog immer een begrip.
Zoon Jan had een verzekeringsportefeuille.
In de laatste hanteerde Jan Vuurens, onze measter-kleermaker, naald
en draad.
Vlak voor de Christelijke Gereformeerde kerk, gebouwd in 1923, kwam
je bij de melkwinkel van genoemde Henk van der Vliet, die later naar de
Vinkenbuurt verhuisde, waarna Terus Willemse de zaak voortzette.
In wat nu Rehoboth heet, herstelden pa Dries van Veen en zijn zoon
Gerrit achterom kapotte schoenen en muilen, ook wel versleten
stukken van paarde- of hondetuigen. Nieuwe schoenen kon je er ook
verkrijgen, en vóór was het zo'n knus kruidenierszaakje met een
klingelbeL
Opnieuw een Dries nl. Andries van Bruggen, de eigenaar van het
hoekhuis, die als zovele andere Termeienaars in appels, peren en
pruimen deed. Parttime-postbesteller was hij ook.
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JOH. MERKERK,
Smid - Auto~enische laschinrichting.
m.g.

JAC. RIETVELD
Achterweg

Ameide

Telefoon 41

Ameide, I Jan . 1936.

houdt zi ch voor 1939 weer beleefd

C. VAN TOOR,
Manufacturier,
wensebt Begunstigers en Beltenden
een Gelukkig Nieuwjaar.
Ameide, 1 Jan. 1936.

C. Roozendaal,
Achterweg, Melkhandel, Ameide
Boter, Kaas en Eieren,
Uitsluitend eerste soort,
Alles gratis thuisbezorgd
Precies zooals het hoort.
Zoete melk en Karnemelk
Hooren er ook bij,
Wie een goeden melkboer zoekt
Die denkr beslist om mij.
p. f.

Ameide, 1 Jan. 1939

aanbevolen voor alle voorkomende

Transporten.
m. g.

Ameide, 1 Jan . 1939

G. B. van Mourik,
Melk,.andel
Diploma Vakbekwaamheid,

wenscht Vrienden en Beltenden
een Gelukkig Nieuwjaar en houdt
zich voor 194! weer beleefd aan bevolen voor de levering van

Melk, en Pap in flesschen
Ameide, I Jan. 1941

Terug naar de Lekdijk. 'D'n hocht en d'n hoek Peperstraat' had de
smederij van Hannes van Merkerk in hun greep. Grote gascilinders
stonden ervoor ten behoeve van allerhand laswerk.
Het beslaan van paarden en al dat vuur, dat waren me tijden ...
In een van de gemeentewoningen klaargekomen halverwege de jaren
twintig, woonde Job Rietveld, de man die aan het eind van de jaren
dertig met een gloednieuwe vrachtauto een expeditiebedrijf startte.
Voorbij die woonblokken kwam men bij de mandenmakersschuur .en
weekput van Hannes van der Leeden . Die naam staat nog te lezen op
een bord tegen de voorgevel.
De aangrenzende boerderij- die naoorlogs plaats moest maken voor
twee woonhuizen- is door verschillende families achtereenvolgens
bevolkt; het achterste gedeelte door de familie Bart van Maurik, die
boer en melkboer was.
Voorbij de Christelijke school was op de hoek van de Fransestraat een
buurt- en snoepwinkeltje vanGertie de Kuijer, die in stadhuistaal Van
Bruggen heette.
Op de andere hoek was sinds 1930 de manufacturenzaak van Kees van
T oor gevestigd, die met paard en wagen, per bestelfiets of later met de
auto in verre omtrek zijn matten en lapjes sleet.
In de beginjaren de enige echte fabriek in het dorp. In de deuropening
van deze tabaksfabriek van Klaas den Oudsten verdrong de schooljeugd
zich om te zien hoe de bossen tabaksbladeren toebereid werden om tot
Janido-sigaren verwerkt te worden.
Het Groene-Kruisgebouw stond als een kleiner broertje ertegen geschurkt. In dit depot konden de leden op afspraak spulletjes afhalen,
die nodig waren voor de verpleging van zieke huisgenoten.
Het kerkhof gepasseerd kwam je bij de veehouderij van Kars, later van
Kees Rozendaal, die boer èn melkboer was.
In het belendende pand woonden de Molenaars, heiers van huisuit,
waar eerst Koen Maat zijn fietsenwerkplaats had.
Sinds jaar en dag kwamen Termeienaars hier op de hoek van de
Brouwerij en de Achterweg beurzen: mannen als Gèrt de Kuijer, Hannes
de Smid, terwijl de oud-koloniaal Den Boer met z'n grote hangsnor en
sterke verhalen vaak het middelpunt vormde.
Andere pleisterplaatsen waren de hoek Achterweg-Fransestraat of de
balie op d'n Dijk bij garage Bouter of de kruising Brouwerij-Gracht: de
bijnaam baliebijters komt daar waarschijnlijk vandaan.
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Gez. Verhoef,
Kruidenierswaren

-

Schoenhandel

Ameide, 1 Jan. 1939

p. f.

L. A. Grootendorst,
Brood-, Beschuit en Banketbakkerij.
m. g.
...

·- -~--

I
·I

De bedienaar bij begrafenissen

C. Labrie,
houdt zich voor 1939 weer beleefd
aanbevolen.
.
m.g .

Ameide, I Jan. 1939

Gebr. Oosterom,
Veehandelaren,
wensche n Beguns!Îgers en Vrienden
een Gelukkig Nieuwjaar.

Ameide, 1 Ja n. 1936.

Ameide, I Jan. 1936.

·.,.,."-.------- - J. LABEE,

Wed. T. de Groot,

Galan terieën - Fruit - A ardappelen

Brood-,Beschuit- en Kleingoedbakke~ij

p. f.

m.g.

Ameide, I Jan. 1936.

Ameide, 1 .Jan. 1939

Voor alle VERZEKERINGEN als: Brand·, Levens;.,
Ongevallen-, Transport-, Auto, Wettelijke Aansprake·
lijkheid enz. kunt U zich wenden tot het Assurantie-Kantoor van
L. DE JONG~ Kassier Coöperatieve Boerenleenbank, AMEIDE
Agent van ,.De Nederlanden van 1845", ,,Labor'' en ,.Fatum".

P.F.

DE MOLENSTRAAT alias DE BROUWERIJ
Beginnen we weer op het hoekje bij de Gracht: Even voorbij de plek
waar eens een brouwerij gestaan moet hebben, dreven de gezusters
Verhoef, An en Maria, een kruidenierswinkel. Je kon er ook terecht
voor nieuwe, voordat je je ouwe schoenen of verleten pantoffels
weggooide.
In wat nu de kapperssalon is vanGerrit H.J. de Wit is, was eens
gevestigd de scheerwinkel van de man naar wie hij vernoemd is: zijn al
eerder vermelde overgrootvader Gèrt H.J. de Kiefte, barbier en haarsnijder.
Kees Labrie, de koster en klokkeluider van de Hervormde kerk, was
tevens begrafenisbedienaar.
Op A 105 zijn we bij het eerste Termeisa bejaardentehuis beland:
Vrouwe Jaantje Roth had in de wagenstalling luttele kamers laten
timmeren, waarin zij ouden van dagen verzorgde.
Even verderop geurde de bakkerij van Van Kesteren. Deze is later
overgenomen door Leen Grootendorst. De laatste eigenaar was Henk
de Wit, die in Doorn is gaan bakken.
De buren Teus en Piet Oosterom waren echte handelaars. De eerste zat
in de veehandel, terwijl Piet meer deed in klein- en pluimvee. Hun
zuster Hanna ging in het dorp pintjesgewijs melk uitventen.
Het buurhuis was dat van Jas Labee en zoon Ries. Behalve in potten
(o.a. keulse), pannen en weckflessen en zo- d'r werd me destijds wat
ingemaakt en geweckt- deden ze 's zomers ook in ijs en bestonden
verder van de verkoop van petroleum.
Bart Woudenberg hanteerde graag en goed de troffel en roerde in de
metseltrog. In die dagen was hij nog gewoon metselaar, herstelde wel
oude panden, maar nog geen monumentale.
Gèrt van Mossies -eigenlijk heette die Woudenberg- was in de winterperiode klompenmaker: de met de hand gemaakte exemplaren van hem
herkende je aan hun aparte vorm en soortelijk zwaar gewicht. In het
zomerseizoen was hij druk met de in- en verkoop van ... u raadt 'tal:
appels, peren en pruimen.
KOOs Verheij met zijn zoons Leendart en Piet waren eveneens pachters
van boomgaarden, te beginnen met de kersen in juni, terwijl hun
eigenlijke stiel klompenmaker was. Het is in de dertiger jaren geweest
dat ze van handwerk zijn overgegaan op de mechanisatie van hun
bedrijf.
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Gelukkig Nieuwjaar !

FA. VAN VLIET,
Timmerbedrijf.
Ameide. I Jan. 1039

A. van der Zijden,
Handel in Aardap!Jelen en Groenten
Galantarieën.
p . f.

Ameide, I Jan . 1936.

Van leendart is bekend dat hij als dirigent een aanzienlijk aantal koren
op toonhoogte heeft gebracht en dat hij gedurende een lange reeks van
jaren als organist in de Hervormde kerk de gemeentezang heeft begeleid.
Bij Piet van Vliet vond je achterom een timmermanswerkplaats. Pa Piet
en zijn zoons T eunis, Koos en Adriaan waren de timmerlieden die van
alles aanpakten: van nieuwbouw tot onderhoud, van 'kleerrekke' tot
gewone hekken.
Moe Van Vliet en dochter Annie hadden vóór een boekhandeltje.
In het snoepwinkeltje van Sientje van Bruggen, geboren Vonk kon je als
kind terecht met je snoepcent, ja zelfs voor een hallevie was er wel
wat van je gading te vinden: veterdrop, toverballen of bokkezèèk.
Gewone levensmiddelen verkocht ze ook. Op deze plek is in '39/' 40 de
derde slagerij van Termei gebouwd, die van Jan Oosterom.
Leen van der Zijden senior verbouwde aardappelen en groenten, zijn
zoon Janus .ventte deze produkten en ook levensmiddelen per handkar
in het dorp uit.
Op hetzelfde achterom had T eunis van den Hoven zijn stekkie: bomenrooier was zijn hoofdmiddel van bestaan.
Willam Verheij had achter zijn woning de timmermanswerkplaats; met
zijn zoon Anton knapte hij allerlei grotere en kleine klussen op. Een
bijzonderheid van deze 'schuur van Verheije' is dat in de tweede helft
van de vorige eeuw jarenlang godsdienstoefeningen gehouden zijn, tot
het moment dat de kerk van Ameide een ommezwaai naar rechts
maakte.
Willem was tevens 'opperzang meester' in de Tienhovense kerk, lang
voordat de koperblazers hun intrede deden.
In het verlengde van de Brouwerij stond de bakkerij van De Groot. De
zoons Aart en Wim bemoeiden zich vooral met brood, koek en eieren,
terwijl vader Teunis met zoon Piet zich ook bezig hielden met vrachtvervoer.
Nu de noordzijde: daar stond maar een enkel huis dat past in onze
opsomming. De pastorietuin gepasseerd zag je over de sloot het land
van tuinder Van Staveren liggen: ' t Hooghuys.'
Op de ene punt verrees in 1938 het Boerenleenbankgebouw.
Op de andere heeft Aria-Pieter van Bruggen in de jaren dertig jaren een
woonhuis met winkel en een fruitschuur laten zetten. Hij bleef met zijn
nazaten Andries en Jan doen in fruit -in het groot-, terwijl zijn vrouw en
dochter Mijntje in de winkel comestibles, fijn fruit en exclusiever vruchten verkochten.
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T. A. BOUTER - AMEIDE
Lood- en Zinkwerker.

Speciaal adres voor . Aanleg van
Waterleiding.
p.

Sanitaire artikelen
V rijblijYend aan huia te ontbieden.

f.
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J. F. Oosterom,
Ta bak , Sigaren en S ig:m~ttcn
wenscht een iP.dct er:n Gelukkig
Nieuwjaar.
Ameide, I Jan. 1939.

J.

J. van Delsen,
Brood-, Beschuit-, Koek- en
Banketbakkerij.
m.g.

Ameide, I Jan. 1936.

T. de Lange,

den Oudsten,

Kruidenierswaren, T a bak en Sigaren.
p.

f.

Ameide, I Jan. 1936.

m.g.

Ameide, I Jan . 1936.

-~

Zet het Nieuwe· Jaar goed In !
Neem een aansluiting op de
m. &·

Ameide. I jan. 1936.

.

·./;:·?i->:,_.,

Radio. .Centralé

o. ....,._ - • -• ·De . . . . . ._~ U I

DE FRANSCHESTRAAT tot 1934 nog met s-c-h
'Bij Orrekes op 't hoekie'. Wie wist niet wie daarmee bedoeld was?
Areke had daar toen al een soort kleine Bijenkorf: je kon het zo gek niet
bedenken of ze had 't: van kruidenierswaren tot klompen, eigengebreide sokken en griendwanten met twee duimen (kon je omdraaien, als ze
nat waren geworden). Haar zuster Mas en nicht Lijn waren haar behulpzaam.
Jielis van Delsen heette hun buurman. Zijn bakkerij, overgenomen van
Piet Kruyt, die hij met zïjn zonen Henk, Kees en Koos runde, is ondermeer wijd bekend gebleven om zijn heerlijke gebakjes en fijn banket.
Sigaren, sigaretten en andere tabakswaren, maar ook pinda's om te
pellen en kwattarepen waren te koop in de winkel ernaast. De vrouw
van Jan Oosterom en de inwonende tante Neeltje bedienden de klanten. Jan zelf ging d'n boer op om nuchtere kalveren, konijnen en ander
kleinvee op de kop te tikken en die op de markten te verkopen.
De buurwinkel was die van Klaas Streefkerk die met zoon Arie in
manufacturen, dames- en herenkleding deed. Klaas heeft deze zaak
overgenomen van de dames Kriellaart.
Aangrenzend woonde er kleermaker-barbier Lagerwey, even later de
familie Gerrit Hamoen: zij deed in schoenen en hij in motor- en gewone
fietsen. Toen zij naar de Lekdijk vertrokken, vestigde Jan den Oudsten
er zijn levensmiddelenzaak.
In het volgende dubbelpand woonde linksTeun Bouter, die een loodgietersbedrijf runde. Rechts Herre Bouter, de man voor de aanleg van
elektrische voorzieningen, eveneens van de eerste kabelradio. Zijn
vrouw Maaike verkocht in de winkel allerlei huishoudelijke artikelen,
zoals huiskamerlampen en radio's .
Begon Hannes Mesker eertijds met de kruiwagen om zijn katoen en
linnen aan de 'vrouw' te brengen, geleidelijk aan werd het assortiment
uitgebreid met o.a. pilose broeken en rooie zakdoeken en werd het
vervoer sneller: de hondekar. De junioren Henk, Janus, Pieter en
Hannes waren per auto op alle markten thuis.
Ene Schimmel beheerde onze enige meubelzaak. Erna werd het een
groenten- en fruitzaak van Gerrit Roodhorst. Zijn zuster Mina achter de
toonbank verkocht ook vis, vooral zure haring.
In de winkel van T eunis de Lange kon je terecht voor al je levensmiddelen en tabakswaren.
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20 p.Ct. KORTING
OP ALLE STOOM· EN VERFPRIJZEN.
5cbutterawracht- Tel.797 GoriDcbom.

Chemische Wasscherlj en Vervarij .,Aurora"

Ommoordaclkcetraat 75

Ageataoh•p •oor AMEIDE: -'· MESKER, Franacbestraat.

• Rotterdam.

Gerrit Roodhorst

i~

mijn naam,

'Ie Ben wijd en zijd bekend ,
Ik maak een grapje op z'n tijd,
Dat ben ik zoo gewend.
Als U Groenten noodig hebt
Denk dan eerst aa n mij,
'k Lever U, zoo Ge dat wenscht,
Het fijnste Fruit er bij.
Lekk're Zuurkool uit de bus,
En Haring om te zuigen,
Dat alles van het beste IS
Kan menigeen getuigen.

'Ie Wensch mijn Klanten en Bekenden
En mijn Vriendenschaar'
Bij 't begin van '39
Een Gelukkig Jaar I

-------...- - -··- -

Amcide, l Jan. 1939

-

J. VERWOLF,

J.

Mellchandel,
wen~cht Begunstigers en Beleenden
een Gelukkig Nieuwjaar.

van der Hek,

Vleeschhouwerij en Spekslagerij .
p. f.

A~eide, I Jan . 1936.

Ameide, I Jan. 1936 .

. BATAVUS''

''

'

het populaire, Nederlandsche merkrijwiel ;
prima afwerkiq ; oersterke, fraaie modelleD ; lakwerk absoluut roestTrij.

JAC. LANGERAK - AMEIDE
. . . . Alle - - Ro&., ~ SclaaotMD - - . . . . .
Repoll'atie-IDridotiq.

p. f .

'VIeeschhouwerij J. van der Hek' stond er op de volgende winkelruit.
Deze had eerst een zaak op de Dam - daar waar men nu 'endivie'
snijdt, boontjes dopt en te koop aanbiedt- en heeft in 1914 een nieuwe
slagerij geopend. Via zoon Adriaan is thans het mes en het heft in
handen van kleinzoon Jan, die het eveneens vakkundig en vaardig
hanteert.
Vervolgens een kleine verkoophal, eertijds gebouwd voor
Leendart van Staveren, die zijn produkten van het Hooghuys en aanvullend sinaasappels en Hollands fruit trachtte te slijten. Die was minstens
geopend op zaterdagavonden, wanneer er concerten werden gegeven
op de Dam. Aanbidders kochten daar hun kleine toefjes bloemen voor
de dorpsschonen.
Deze hal kwam later in beheer van Arie Verheij. De zoëven genoemde
Gerrit Roodhorst heeft hier eveneens zijn vruchten aanbevolen.
Hij bood zich tevens aan als vrachtrijder met paard en wagen .
Bij Joris Verwolf kon men terecht voor losse melk; wederom zo'n
zelfstandige die het boer-zijn midden op het dorp combineerde met
melkboer-zijn.
Waar is de tijd gebleven dat de post tweemaal kwam, een brief vijf
cent en een briefkaart een vierduitstuk kostte? Ach, veel zijn we
kwijtgeraakt sedert de discriminatie van deze munten. En wat kregen
we ervoor t erug: onooglijke groene buitenbussen! Vanwaar deze
verzuchting, zult u vragen? Wel, ijverige lezer, in ditzelfde rijtje woonde
postbode Bram van Gelderen, die onmisbare schakel in het dorp vanwege zijn rondgang door het dorp, bezorgend een brok verdriet en een
vracht geluk.
We stellen ons opnieuw op op de Dam, gaan de Fransestraat in, het
hoofd naar rechts wendend.
In het begin van deze eeuw keek je tegen een muurtje aan, waarachter
de tuin van Van Staveren lag. Beide hebben plaats moeten maken voor
een kolonne woningen . In één ervan bivakkeerde Manus Pek, die als
expediteur met zijn vrachtauto -en dat was heel wat in die jaren dertigde kost verdiende.
Op de hoek was een schoenenwinkeltje gevestigd, dat achtereenvolgens in handen was van de familie Van den Hoven en Annie Hameen. Toen die naar de overzijde van de straat verkaste, richtte
Leendert van Staveren deze in als groentezaak.
Vervolgens werd het de kleermakerij van Taunis van Dijk en maakte
diens zoon Anton er benevens een lapjeswinkel van.
Weet u nog: talrijke straatfoto's, gemaakt op de paardenmarkt, kon je
afhalen bij Van Dijk!
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Wed. Diepenhqrst,
Hotel ,.'t Fortuin".
Ameide,

m.g .

i Jan. 1936.

De Jong & Diepenhorst,

G.

Ameide; I Jan. _1941

Verzekeren?

Langerak,

Bloemen- en Zaad:1andel.

Timmerlieden - Aan nemers .
p. f.

J.

p.

f.

Ameide, I Jan. 1937

· ·Nätuurlijk bij de

Kent U onze Standaard-Poli& ,.R.V.S. 11" ?
Pnml••paaaf ••••tr•kl ~lloffl•••• Ae•nl .J•o. '--•••,..... AmaWe

''Rvs
. . .",.

....

Verzendt Uw Goederen per Bode Van Es, Ameide
Maandag, \V eensdag ~n Vrijoog richting Gorcum • Utr~cht.

------------------Bestelhuis Utrecht: .lansveld 27.

o~

0 V

c rig c dag cD richting Schoonhoven- Gouda.
p. f.

Uitzonderlijk en apart was het Diepenhorstenhotel 't Fortuin'.
Leen beheerde niet enkel de gelag- en de biljartkamer, maar exploiteerde samen met Kees de Jong van de Achterweg een timmermansbedrijf.
Op de binnenplaats schuin achter het café lag de timmermanswerkplaats en daarboven de zaal van Diepenhorst, menigmaal in gebruik
voor tentoon- en filmvoorstellingen of verhuurd aan verenigingen.
Tijdredes zijn er gehouden en kerkdiensten, nl. van de protestantenbond.
Aan de straatkant bevond zich de stalhouderij annex boerenbedrijfje
van Frank Diepenhorst, in de tijd dat de automobilisatie nog niet
heerste. Toen de paarden en koeien verdwenen waren, werd dit
koetshuis een poosje de groente- en fruitopslagplaats van de groothandelaar Albert van Gent (Qppie, zei men). Weer later moesten de bloemen andere kolen het veld ruimen voor de steenkolen: de coöperatieve
Kolenbond: 'Eendracht maakt Macht' huurde de schuur.

Naast die schuur werd door diezelfde Frank een woonhuis
gebouwd, waarin later bode Aria van Es woonde. Deze had de zaak
van Willem-Aart Roth overgenomen toen die naar elders vertrok.
Voorbij de inrit had de huisschilder Izak Verheij zijn woonverblijf op
nummer A 275.
Dan het pand van Den Oudsten, waar opa Gerrit eenmaal met de
tabaksverwerking is gestart. Zoon Jan heeft hier jarenlang de kruidenierszaak voortgezet, tot het moment dat hij hogerop de Fransestraat
introk.
Het werd toen de bloemenwinkel van Gert-Jan Langerak, terwijl zijn
zoon Koos er een fietsenzaak begon, annex verkoop van elektrische
apparaten als radio's en stofzuigers.
Tandemverhuur, ja dat ook al .
Naast het poortje stond het schoolhuis dat vanaf 1906 aan de hoofden
van de School met den Bijbel onderdak bood.
In het rijtje dat volgde, woonde op A 279 de schoolschoonhoudster
vrouw Van Zessen.
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A. van Holten,
I. LAKERVELD,

Brood-, Beschuit-enKicingoedbakkeiij

Hulpbesteller en handelaar,
Wenscht Begunstigers en Vrienden
Een Gelukkig Nieuwjaar.
Oudejaarsa vond weer als altijd
Oliebollen, de fijnste kwaliteit,
Wij willen U voorts nog bekend maken,
Het is maar voor den gang van zaken,
Een zuren haring, fijn van smaak,
Viachtuigen, hengels en een haak,
Petroleum, ook niet te vergeten,
En ook wat om op te eten.
Gebruik mijn Zaad voor tuin en hof,
Dan hebt ge met Uw oogst een bof.
Beleefd aanbevelend,

1. Lakerveld

Amelde.

p. f.

Ameide, 1 Jan. 1939

G. J. DE GROOT,
Petroleum handel.

m. g.

Ameide, I Jan. 1936.

H. van Zijl,
Nieuwstraat.
wenscht Cliëntéle en Vriende n een
Gelukkig Nieuwjaar.
Ameide, I Jan . 1939.

WENDT Ü t~t h~t 0 ::·' .. - . . .
.
,,. •
_ .
.•
.
. •,--._ :>-:<~l~
. Eerste Montfoorts~heMakèlaars-enAssurantlekantoorvoorOnroerendeGoederen·
Hypotheken ~ Taxatlë".· - Assurant16n op elk gebied._
.· Verteaenwoordi8iaà. nn de beate Leven•·· Brand- en . Onrenllenvene~erinaesi.
Ono ideaal i~·; ·a.; b~ot~ polin~~rw~~den en de laagote premih. Nadere inlichtingen worde~ aaarne
den Agent voor Ameide en Omollden: I. LAKERVELD, Nieuwstraat 256A. Amelde.

nntre~t

door
p . .f.

DE POMPSTRAAT -op z'n zondags NIEUWSTRAAT geheten
Pompstraat: wat zat achter zo' n naam? Net als in de benaming: Brouwerij of Molenstraat; in al die namen schuilt een stukje geschiedenis.
Zowel aan het begin als aan het end van deze straat stonden pompen.
Daar kon je èn water èn nieuwtjes halen!
Rechts de bakkerij van Andries van Holten, die voor brood op de plank
had te zorgen. Het gezin telde meer dan tien kinderen en het .is dan ook
niet verwonderlijk dat hij -met de roeiboot de rivier overstekend- tot op
Overlek zijn brood bezorgde.
Voorbij de uitspanning van het doktershuis, de paardenstal van het
Dijkhuis en de garage der burgemeesterswoning stond de woning van
Henk van Zijl, die op zijn binnenplaatsje -alleen bereikbaar via het huiszijn olietonnen had opgeslagen en van waaruit hij petroleumkannetjes
der klanten vulde.
De families Van der Zouwen bewoonden het volgende blokje: vader
Kees, en ernaast respectievelijk zoon Arie en Piet zaten in de teenhandeL Arie was ook onze gemeenteontvanger.
Nu ter linkerzijde van de straat: naast 't Fortuin woonde hoepmaker
Geerit de Gans; zijn vrouw Gerrigje had aan huis een handeltje in
·
huisbrandolie.
De buurhuizen waren bewoond door de Diepenhorsten, die in de
aangrenzende timmermanswinkel hun handwerk uitvoerden, met name
kruiwagens vervaardigden.
In de woning ernaast is Jas Labee zijn kruidenierswinkel begonnen. Dit
huis is afgebroken en er is een dubbelpand voor in de plaats gekomen:
links was toen vis verkrijgbaar, terwijl zich rechts Izak Lakerveld
vestigde, hulpbesteller bij de P.T.T. pluspeterolie-en ijscoman.
In de belendende steeg kon je ook al petroleum verkrijgen en wel bij
Gert-Jan de Groot. Verderop in die steeg kwam je bij de steenkolenhandelaar Van der Vliet, die een compagnonschap had met zijn ooms. Toen
de steenkolen naar de Peperstraat verhuisden, vestigde zich hier Mos
Vuurens, die met de gebroeders Zweeren er een doorgangshuis voor
appelen en peren van maakten. Loonsproeiers waren 't eveneens.
In de volgende steeg op de nummers A 24 7 en ·248 vond de
familiestam Van Kekem onderdak. Driekus, Hein, Piet en Willem. Zij
bewerkten een boel fruitbogerden: snoeien, spuiten, grasmaaien en
later in het seizoen hadden ze de handen vol met het fruitplukken.
Voor de Van Kekems hier verschenen hadden Jan en Jaantje van der
Vliet er een fruithandeltje en waren hun tijd een eindje vooruit: tropische vruchten als vijgen, dadels en kokosnoten werden er te koop
aangeboden. Via de Lekboot betrokken zij die uit Rotterdam.
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W. BOUTER,
Incas seerder en Me.teropnemer Waterl~iding .,De t-\lblasserwaard en de

Gebr. van der Vliet,

Vijfhee ren la ndcn'', wenscht V1ienden
en Beke nden een Gelukkig Nieuwjaar.
Tevens vestigt hij de aandacht op Je

Handel in Brandstoffen.
p.

f.

Ameide I Jan. 1939

"AII<maarsche van 1903".
De beste, goedkoopste en oudste
spaarkas . Laat U als spaarder inschrijven met ingang van 1 Jan. '39
bij den A gent van Ameide en Omstr.

W. Bouter, Nieuwstraat.
Ameidc, I Jan. 1939

R. QUINT,
Schoenmaker.
p. f.

Ameide,

Jan . 1939

Aan de straatzijde was er de schoenmakerij van Rokus Quint, ernaast
de opslag- en werkplaats van loodgieter Teun Bouter.
Weer een Bouter, Willem, was na de komst van de waterleiding meteropnemer en voorts agent van een spaarkas: 'Alkmaarscha van 1 903'.
Aan het eind stond de woning-met-kantoor-aan-huis van meneer W.A.
van Kekem, die een schare van mandenmakers in dienst had, verdeeld
over diverse breiersschuren.
Een 150 tot 200 man waren werkzaam in de teenindustrie. Van Kekem
was de grootste baas. Die zorgde ook voor de aanvoer van teen voor
de thuisbreiers en voor de afvoer van de gemaakte produkten. Met
schepenvol gingen allerlei soorten Termeisa manden het land in.
Later nam meneer Van Kekem zijn intrek in het herenhuis aan de
Voorstraat, dat in de jaren veertig als gemeente-secretarie dienst ging
doen .

DE PEPERSTRAAT EN DONKERSTRAAT
Rechtsaf waren mandenbreiersschuren, terwijl links de genoemde
steenkolenopslagplaats van de Van der Vlieten stond.
Vóór het huis hier tegenover hingen vaak netten te drogen, daar
woonde Dove Sjaan - jan en alle T ermeise man noemde hem zo-. Deze
Bastiaan Zweeren probeerde in de polder vis te verschalken.
Jammer dat alle huisjes aan die rechterkant die a.h.w. tegen de Dijk
aankropen, afgebroken zijn. Zouden ze toen al steun gezocht hebben
tegen een niet te keren loop?
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V nlgt 1n h:-t !'-~i~UV\t" J;jar des Schilder's raad,
Dan IJlijlt Uvv huts m goo:Je n sta at,
rvl .tar iaat dte r:1ad op Uw gemak
U gn ~·n door M. LANGE RAK.

SCI-I!Lf)Eg

- BEHANGER

A MElDE.
"•••w••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
p. f.

J. Bleijenberg,

N. van Gelderen,
Costumière
p.

f.

.<\mei de. I Jan. I Y3 6.

Gaa tjesmatten, Biezenmatten, en
Bekleeden .
p . f.

Ameide, I Jan. 1936.

BROEKSCHEWEG
Op het zogenaamde Eind woonden de families Terlouw. Achter hun
woonhuizen lagen enorme schuren, waarin hun groothandel in fruit en
eieren gevestigd was. Heel veel bakkers en groentehandelaren tot in
wijde omgeving betrokken van de firma G.C. Terlouw en Zonen respectievelijk hun eieren en ooft.
Ernaast lag woonhuis en werkplaats van Marinus Langerak, schilder en
behanger, thans voortgezet door schoonzoo.n en dochter, de familie
Erkelens.
Voorbij de Liessteeg belandde je bij de bedrijfsruimte van Kees van
Gelderen, die met zijn zoons allerhande korven, vooral siermandjes
vlocht, in alle maten en soorten. Alleen witte teen werd er gebruikt.
Dochter Neeltje maakte kleding in alle maten en soorten.
lets verderop woonde familie Verheij, Frans Verheij heeft hier achter de
woning nog een eigen klompenmakerij gehad.
Zijn buurman was Bram den Boer, d'n dijkschrapper. Zo'n wegwerker
was in dienst van het Hoogheemraadschap en had tot taak de wegen
begaanbaar te houden. In de tijd van voor de bestrating of asfaltering
moest vaak grint gestrooid, kuilen gevuld en hobbels geslecht worden.
Even verderop woonde Kaatje van Kekem, die vooral bekend was
vanwege haar ommegang met marktkoek en speculaas in het najaar en
de dagen voor Sinterklaas.
Dan volgde Reinier de Lange, de gemeentewerkman, die o.a. tot taak
had het allemansgroen te onderhouden, de huur van de gemeentewoningen op te halen en bijvoorbeeld graven te delven.
Vervolgens weer zo'n uitgestorven ambacht: de stoelenmatter Jan
Bleijenberg was onmisbaar als je er 'fesoendelijk wilde blijve bijzitte.'
Sprong er zo'n vlechting van de stoel, dan bracht je die naar hem toe
en je kreeg 'mals nieuw weerom.
Rinus de Vroome verdiende de kost met mandenmaken en met zijn
agentschap van de zaadhandel Turkenburg.
Aan de rechterkant viel nog geen huis te bekennen, op ene uitzondering na. Wat nu een boerderij is, was toen het kuikenvermeerderingsbedrijf van Daan de Jongh, dealer van de Petersime-broedmachines.
Dit bedrijf is opgeheven op het moment dat Daan vlak voor de Tweede
Wereldoorlog naar Amerika emigreerde.
Gaandeweg onze speurtocht ontdekten we steeds meer boerderijen.
Hier kom je het omgekeerde tegen: dit is er eentje gewórden: Anton
Kool heeft er geboerd en nu Arnold de Jongh.
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Laat B. de Groot.
Uw schaatsen slijpen
Gegarandeerd zuiver!

Liessteeg, Ameide.

p. f.

N. W esterhout,

H. de V roome,

Handel in Grind, Grindzand en Zand

Handel in Aardappelen en Groenten

Steeds v er~ r ijabaar aan de Gcm. Losplaats.

p.

f.

Ameide, 1 Jan. 1936.

P. Peterse,
Snelvervoer en Sleeperij. - Tel. 2 7
p.

f.

Ameide, 1 Jan. 1936.

m. g

Ameide, 1 Jan. 1936.

L. van der Zijden

Jr.

Handel in Aardappelen en Groenten.
m.g .

Ameide, 1 Jan . 1939

DE LIESSTEEG
Op de Galgenakker - die lichtelijk lugubere naam herinnert eraan dat
hier in de dagen van olim de booswichten der stede Ameide werden
terechtgesteld- lagen de weekputten van Kees van Gent. In die grote
cementen waterbakken waren de droge teenbossen gestopt, opdat ze
zodoende soepeler gemaakt verwerkt konden worden.
Aangrenzend bouwde Sjaan de Groot zijn timmermanswerkplaats,
waarbij het achterste gedeelte aanvankelijk heeft dienst gedaan als
schilders- en behangerswerkplaats der Langerakken.
Op de hoek Vaarsloot-Liessteeg woonde Nees Westerhout, die schipper
was op 'Vertrouwen'.
Een hortja wijer had weerom een schipper Henk Diepenhorst zijn
waladres, die met zijn zoons de 'Vrouwe Elsje' bevoer en hoofdzakelijk
hout, hoepels, teen en manden o.a. naar IJmuiden vervoerde.
Verderop verbleef Huibart de Vroome, die verbouwde groenten en
aardappelen, die hij weer in het dorp te koop aanbood. Dit bedrijfje is
later uitgegroeid tot de groothandel in groente en fruit van de gebroeders Veenvliet.
Aan het eind van de liessteeg, daar waar die hol over bol naar de
Lekdijk liep, kwamen we warempel nog een groente- en aardappelteler
tegen: Leendart van der Zijden Jr. Ook hij stapelde zijn produkten in
kistjes en manden om die in het dorp kwijt te raken.
Beginnen we nogmaals nu rechts van hoofde aan, dan komen we eerst
bij het bedrijf van Piet Peterse, die alom bekend was om zijn vervoer
met paard en wagen, later per vrachtauto. Snelvervoer en sleeperij, zo
spelde hij het zelf. Huis en opstallen hebben later plaats moeten maken
voor de bouw van de Marijkeflat en 'Open Vensters'.
Gijs Jongkind, landbouwer van beroep bewoonde de volgende stee,
later boerde daar Jan Boote, die behalve veehouder ook veehandelaar
was.
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H. den Haak,

C. Versluis, Zouwendijk,

Melkhandel,

Kruidenier,
Agent Zaadhandel Fa. A. Hobbel,
wenscht Begunstigers en Vrienden
een Gelukkig Nieuwjaar.

wenscht Cliëntélc en Vrienden een
Gelukkig Nieuwjaar.
Ameide, I Jan. 1941

A. de Groot,

B. Barten,

Pluimveehandcl,
wenacht Begunstigers en Vrienden
een Gelukkig Nieuwjaar.
Ameide, I Jan. 1939.

Zouwen dijk.
p. f.

Ameide, I Jan. 1936.

DE ZOUWENDIJK
Wij gaan nu richting Zouwendijk, toen alleen nog via de 'SiuisEmdijk te
bereiken. Onder aan de 'hecht' lag de boerderij van Klaas Jongkind.
Deze hofstee is afgebroken teneinde de Marijkeweg (latere benaming
voor Liessteeg) te kunnen doortrekken en direct te laten aansluiten op
de Zouwendijk (1983). Aan het eind ervan is een nieuw spul herrezen,
waar weerom Jongkindten boeren.
Achter die oude boerderij begon vroeger de Wiel, stortplaats van het
huisvuil van Ameide. Dat wat restte van het water deed in strenge
winters wel dienst als ijsbaan.
Tegenover de hofstee was het vervoersbedrijf van Klaas van der Ham.
Dit moet al oeroud zijn, want in de familiepapieren wordt gewag
gemaakt van ene Maarten (of Meerten), die aanvankelijk sluismeester
was, maar sinds 1672, toen de uitwaterende sluizen niet meer functioneerden -de Fransen hadden nl. de molens in brand gestoken- marktschipper ( = soort beurtschipper) werd van Sluis naar Schoonhoven.
Waarschijnlijk heeft een nazaat Claes in de Napoleontische tijd de
concessie verworven om op Gorkum te varen. Zo ziet u dat het beroep
van vervoerder van vader op zoon is overgegaan en dat de mannen van
de schuit op paard en wagen zijn overgestapt, later de vrachtauto
hebben genomen en nu met truck en oplegger gans Europa doorkruisen .
Laat ons terugkeren naar hèt vervoermiddel van die dagen: de tweewieler. Even verderop rechts woonde de fietsenmaker Koen Maat die later
naar de Achterweg vertrok. Toen begon Kees Versluis daar een buurtwinkeltje in levensmiddelen, later door zoon Arie voortgezet.
Hier tegenover woonden de kooiboer Piet Koudstaal en de melkboer
Hendrik den Haak.
Op het Fort stonden een paar krap bemeten behuizinkjes, verscholen
achter en tussen bomen aan de Wiel. In één ervan woonde Pieter de
Groot, die agent was weer een zaadhandel.
Wie de bocht om de Eendenkooi 'De Zouwe' had genomen, zag rechts
de zaak van Bart Barten, Deze handelde in van alles en nog wat: vooral
vers vlees, maar even goed in klompen en autobanden ...
Met veehandelaar Den Hartog en de boerderij van Dirk de Langen en
Freek van leperen zijn we aan het eind van de gemeentegrens gekomen.
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Hiermede bericht ondergeleekende dat hij zich belast met het

vervoer nn overledenen van en naar alle plaatsen. T even• Lijk-

•
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•••
•••
•

auto met rouw-automobielen beschikbaar .

•••
I•
•••
•

Beleefd aanbevelend,

i• N.

Hoeij~nbos,

Sluisendijk, Ameide.

..............................................................................
'

M. DE KRUIJK,
In Aardappelen, Groenten en Fruit,
Kunstmest A.S.F.- Wouda's Zaden
m.g.

.•.:

Ameide, 1 jan. 1941

CoRN.

STREEFKERK,

Metselaar - Aan nemer.
Steeds verkrijgbaar Landbouwkalk.
De vanoud:; bekende Bloem-,T u in- en
Landbouwzaden aan huis vcrkrijgbaar
m . . g.
Ameide, I Jan. 1939

Een belangrijke mededeeling. ·

Mij is ter oore gekomen· dat· een persoon uit onze Gemetnte
welke een Zaadh<~ndel vertegenwoordigt, bij vele van mijn geregelde
Zaad-afnemers beweerd heeft, dat ilc mij niet meer belast met den
verkoop v"n Tuin•, Bloem· en Landbouwzaden. Daar ik,
door omstandighed en buiterf mijne macht, niet in staat' ben om deze
niet op waarheid berustende bewering do~~ een persoordijle be7.0ek tegen te spreken, ben ik zoo vrij, U door deze mededeeling te
berichten dat ik ook dit jaar Uw gewaardeerde orders op Tuin-,
Bloem- en Landbouwzaden hoop te ontvangen. Ik kan U de verzekering geven dat deze, als steeds, prompt· op tijd en in de beste
kwaliteiten zullen worden uitgevoerd. Te vens zijn alle Zaden ""eer
aan huis verkrijgbaar.
Inmiddels teeken ik, onder beleefde aanbeveling voor Uwe gewa3rdeerde orders en voor Uw medewerking in deze dankend,

Herm. Streefkerk,
Lekdijk C 14, Ameide.
Agent van de Kon. Zaadhandel A. WULFSE, Zwijndrecht.

DE BUURTSCHAP SLUIS, D'N SLUISENDIJK,
DE V AARSLOOT EN DE LEKDIJK
Buitendijks richting Achthoven passeerde men eerst woning en magazijn van het Dijkcollege van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden. In dit magazijn werd het materiaal opgeslagen dat
men nodig had bij dreigende dijkdoorbraken of onderhoud ervan, zoals
schoppen, planken, zandzakken. Op de bovenverdieping der woning
was een vergaderzaal en extra slaapplaa~sen.
Even verderop het winkelhuis van Versluis, een kleine kruidenierszaak.
Hier tegenover, in die scherpe bocht bevonden zich de woningen en
hoepmakersschuren van Arie en Gerrit de Kruyk.
Dan komt het watergemaal, dat dienst heeft gedaan voor de waterlozing van het Zederik- en Zouwegebied op de Lek. Het water werd
'
gestuwd door twee grote buizen, die onder de dijk door uitmondden in
het 'Siuisegat'. Vele jaren is de heer Dijksman hier machinist geweest.
Hij was de opvolger van de heer De Hoon, de vader van de kunstschilder Piet de Hoon, de man die talloze oude hoekjes op het doek heeft
val)tgelegd.
Zo arriveren we bij de molen van 'Barre'. Hier moet eenmaal een echte
graanmolen vanaf het jaar 1715 gefunctioneerd hebben, later is deze
omgebouwd tot een machinale graanmaalderij. Rijk en WillamBoren
zonen zorgden op deze wijze voor brood en verdienden zo hun eigen
brood.
Ameidewaarts passeren we links de woning en berging van de kleinveekoopman Aart de Groot.
De Uessteeg voorbij komen we langs de mandenbreiersschuren van de
gebroeders Van den Heuvel, terwijl buurman Abram en diens zoon Niek
Hoeyenbos een hoepmakerij exploiteerden.
Voorbij de zandbult lag onder aan de Dijk de grote groentetuin van
Klaas Veen, die door hem en zijn zusters Ork en Klazien verzorgd werd.
Per kruiwagen werden de produkten in ons dorp aan de man, of beter
gezegd: aan de vrouw gebracht. Klaas handelde ook in stro.
Voorbij het lichthokje leunde zo'n donkere loods tegen de dijk aan met
een inpandige woning van de familie Lo Blokland. Deze waren hoepmakers in dienst van de firma Arie de Kruyk, die met zijn zoons niet enkel
in hoep deed, maar ook in teen en fruit.
Aan de andere zijde schurkte zich het huisje van Gert, Tinus en hun
zuster Trui de Kruyk tegen de loods. Ook deze familie bezat een grote
moestuin waarop ze groenten kweekte en Tinus ging met de handkar
volgeladen met groenten en zo de boer op.
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Bekendmaking.
G. ~OEN es N. PEK. te Ameide, makn - cJc pelde IDsc:rctCDCD u11 AMEJDE
a Omatrcia ilekeod dat de Zaak u11 C. HAMOEN 111ct iaaua n11 1 Januari 1838
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Automobielen, Motoren, Rijwielen,
Radio, W ascbmachinea enz. enz.
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Bdcdd ...J,eydad,

Garage.H~oen & Pek, Amelde.

·.Telefoon 7. • ~/

P. Streefkerk Bzn.

Joh. de Jong,

Melkhandel.

Café "Lekzicbt".

p. f.

Amcide, I Jan. 1939

m.g.

Ameide, I Jan. 1936.

Het verhaal wordt eentonig, zou Multatuli zeggen: nog een De Kruyk
die in groenten en fruit deed. Of in feite De Kruyken: opa Kees en zoon
Gerrit hadden een machtige lap grond en die stuurden hun neefs erop
uit om de tuinopbrengst huis aan huis te slijten .
Bart Streefkerk en zijn zoon Piet hadden onder aan de dijk een boerderij; de melk werd door knecht Hap Bogaard in het dorp litertjesgewijs
verkocht. Piet was tevens veehandelaar. Bovenaan de dijk had Bart een
mandenbreiersschuur, die in 1935 is omgebouwd tot garage. Dat was
in de tijd dat de auto's en fietsen opkwamen . Deze is tot 1961 in
handen geweest vanGerrit Hamoen. Een poosje is het wel een compagnonschap geweest en heette de zaak: garage Hamoen en Pek. De
naam Hamoen leeft nog voort, maar er worden nu uitsluitend landbouwmachines verhandeld en/of gerepareerd.
Café 'Lekzicht' en uitspanning behoorde toe aan Johan de Jong. Het
doet zijn naam alle eer aan en in de tijd dat de Reederij op de Lek van
de boot overstapte op de bus is het een halteplaats en trefpunt
geworden voor vele bezoekers van ons dorp.
Naast het café kon je het 'hochie' af, bij de trapjes en kwam je op de
Vaarsloot. Rechts zag je de hoepmakersschuren, waarin Klaas en Aart
de Wit tezamen met Hendrik en zoon Freek Lakerveld dagelijks hun
ambacht uitoefenden.
Aan je linkerhand lag achter een hoge muur de tuin met opstal van het
zojuist genoemde café, dat van De Jong, zoals een ieder dit betitelde.
Deze benedenruimten werden gebruikt voor diverse verenigingsdoeleinden.
Aan het eind van het rijtje huizen was de woning en bedrijfsruimte van
Aria van Krimpen, mandenbreierspatroon.
We keren terug naar de Lekdijk, passeren de Oudendijk en staan voor
het huis van de Sturries. Vader met twee zonen verzorgden veel
vrachtvervoer met hun schuit.
Juffrouw Anna de Jong was de telefoniste van het dorp. Zo maar
iemand opbellen, inter- of lokaal behoorde tot de onmogelijkheden. Je
kon een gesprek aanvragen en zij probeerde dan de verbinding tot
stand te brengen.
Daar waar de Voorstraat en de Lekdijk samenkomen, verhief zich het
eerste flatgebouw van Ameide: garage Bouter met bovenwoningen.
Gerrit Bouter vestigde hier in 1928 een fietsenwinkel en garage die
later is voortgezet door Toon Bouter.
In het volgende huizenblokje woonde ondermeer Hannes Blok. Met zijn
zoons zat hij doordeweeks in een ander schuitje 'Neeltje' en vervoerde
allerlei stukgoed.
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A. BOUTER,

De Chauffeurs,

Café .,De Stoomboot",
wenscht Begunstigers en Vrienden
een Gelukkig Nieuwjaar.

der Autobusdiensten H. A. Bouter
wenschen Begunstigers en Vrienden
een Gelukkig Nieuwjaar.

Ameide, I Jan. 1936.

p. f.

Ameide, I Jan. 1936.

G:arage H. A. Bouter, Telefoon 28, Arrieide
Luxe Verhuur. - Zeer billijke knjzen.
(IDzitteDden .,crzekerd.) - - - - - -

BATO en MAGNEET

Rij~elen.

Groote voorraad Kunst- en Kinderschaatsen. Lage prlj:r.en. Beleefd aaahuelnd.

p.f.

Dan leggen we aan bij café 'De Stoomboot'. Kastelein èn mandenbreiersbaasje was Arie Bouter die de zaak in 1938 overdeed aan zijn zoon
Cor. Deze stond niet enkel achter de tap, maar was tevens walbaas
van het aanlegsteiger schuin tegenover het café. De oprit ligt er nog .
Hier legden de vrachtboten aan, die o.a . los graan aanvoerden voor de
firma's Kruyt en Bor.
Trouwens pa had meer bijbanen: fokte hennetjes, pachtte kersenboom
gaarden en viste op zalm op de Koekoekswaard.
Kortaan stond de noodslachtplaats. Voor een deel der dorpsbewoners
een uitkomst in de crisisjaren -elke dag vlees op je bord, was er echt
niet bij-. De dorpsomroeper, de man met de pan-en-klepel verkondigde
luide als er wat wrak vlees -zo noemde men dat- te halen viel.
0 ja, in de oorlogsjaren profiteerde de gehele bevolking af en toe van
de zogenaamde noodslachtingen .

TIENHOVENWAARTS
De Achterweg laten we nu links liggen en richten ons oog op het Slot
'Herlaer'. Het is het buiten van het geslacht Van der Lee - Van Eet:>i'l'1,
waarop in de aanvangsjaren van dertig een fraai landhuis is verrezen.
Het staat op de plek waar ooit een kasteel stond. Of in feite meer
kastelen, weliswaar na elkaar, want telkenmale heeft men de brokken
en de moed bijeengeraapt en er een nieuwe veste geplant.
Eromheen strekken zich de lanen uit, met aanpalende appel- en kersengaarden. Eigenlijk één groot park! In de kersentijd waren deze lanen dan
ook opengesteld voor het publiek. Maar met het verdwijnen der kersenbagarden is het gehele terrein tot verboden gebied verklaard.
Vlak voor men de bocht maakt vóór de Tienhovense kerk stond tot
1 94 7 het zogenaamde kapelletje, dat oorspronkelijk behoorde tot de
heerlijkheid Herlaer. In genoemd jaar is het met nog negen andere
woningen in vlammen opgegaan.
In de kromming prijkt het kerkgebouw: geheten naar de schutsheer der
schippers Sint-Nicolaas; rechts zien we het café-veerhuis 'Welgelegen',
in 1875 gebouwd . Een echt passende naam voor zo'n uitspanning; het
vervulde zowel een plaatselijke als een streekfunctie. Wie bijvoorbeeld
met fiets, paard en wagen, later gemotoriseerd of gewoon ouwerwets
met de benenwagen langs kwam of wilde overvaren, kon hier even
aanleggen. Ene Oskam en erna Marie Bouter zwaaiden er de scepter,
die thans gedirigeerd wordt door Bart de Lange .
Beneden aan de veerstoep woonde Janus van de Berg, de veerman,
een begrip tot in wijde omtrek. Dag voor dag en soms 's nachts was h1j
druk in de weer om voetgangers, gerij en geros over te zetten, met
resp. de roeiboot of met de pont.
Helaas behoort ook dit heerlijke tafereel tot het verleden . In 1964 is de
veerpont uit de vaart genomen.
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H.

J.

Rozendaal,

Melkhandel,
wensebt Begunstigers en Vrienden
een Gelukkig Nieuwjaar.
Tienhoven, I Jan. I 936.

A.
Klompen,

van Straten Johzn.,
Bedienaar bij begrafenissen.

Handel in Aardappels en Gekeurde Poter•
Tuin- en Landbouwzaden.

p.

f.

Tienhoven, I Jan. 1941

van Straaten,
Touw

en

Kruiwagens

,.De Automaat"
m.g.

Tien hoven, I Jan . I 94 I

Voorbij, o voorbij is een tweede heerlijk ambacht en tafereel: de
zalmzegenvisscherij 'De Koekoek' op de Tienhovense Waard. Jaren is
er gevist en heeft het grote wiel dienst gedaan om de netten binnen te
halen. Op den duur loonde 't niet meer en heeft men de netten maar op
het droge gehouden. Het wiel heeft 't als een soort monument lang
volgehouden, maar is uiteindelijk ter ziele gegaan.
In een gemeentewoning net voorbij de kerk woonde Jan van Straten,
bekend vanwege zijn functie als gemeentebode, koster-klokkeluier,
doodbidder en dorpsomroeper.
Pootaardappelen, tuin- en landbouwzaden bood hij bovendien aan.
Ernaast, ietwat ·schuchter schuilgaande in de Dijk doch trots op dat
deftige bord met als opschrift: 'Gemeentehuis', stond het pand waarin
de familie Bouwmeester bivakkeerde. Boven was het raadzaal, beneden
dreef Alida de enige kruidenierswinkel in de dorpskom. Ook klein
gereedschap was er voorradig.
Toen Tienhoven, tussen tafellaken en servet, vond dat het best aanspraak kon maken op een eigen vergaderplek voor zijn gemeenteraad
en aanverwante commissies, keken B. en W. uit naar een waardig
onderkomen.
Omstreeks 1930 is de gemeente daarop voortbordurende verkast naar
de overzijde, naar het pand waar Sijgje van Bergeyk en Kees van Toor
achtereenvolgens hun lakens uitdeelden -nou ja, uitdeelden?- beter
gezegd: verhandelden.
Wie vervolgens de stoep afging, belandde op het erf der familie Van
der Leeden. Hannes en zonen heheerden daar een mandenmakersbedrijf. Een heel stel breiers, zowel in Tienhoven als in Ameide woonachtig, verdienden hier hun dagelijks brood .
Verderop vond men het ene agrarische bedrijf naast het andere, grotere
en kleinere boerderijen. Een enkele die zich speciaal had toegelegd op
het fokken en verhandelen van paarden, koeien of varkens.
Wilt u enkele namen horen: de Bouwmeesters, Leen Spek en zoon
Herman, Kees van Es, Arie Wink met zoon Kees, Kees Lakerveld en
schoonzoon Taunis van Bruggen, Dirk Versluis, Manus Rozendaal
(evenzo melkslijter), Klaas Wierks, Gijs van Bergeyk, Arie Uittenbogaard, Daan de Jongh, Klaas Buijserd, Taunis de Jongh (voorzitter van
de Boerenleenbank) en later Piet Beijen, Gijs van Lomwel en zoon
Terus, Henk Rijnevelden voordien Klaas Vermaat, Taunis van Dieren
(op 'Christoffels hoeve') en Arie den Braven.
Menigeen bekleedde nevenfuncties, vooral in het bestuur van de
gemeente, de polder of het waterschap. En niet te vergeten in kerk,
school of op ander verenigingsgebied .
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Aan het end van Tienhoven was neergestreken Arie van Straaten (met
dubbel a, staat 't in de Nieuwjaarsgroet!) die er een kleine buurtwinkel
op nahield, waar je terecht kon voor klompen, touw en kruiwagens. De
ouderen onder ons kennen hem wis en drie als de man van 'De Automaat' met de pet en zijn bakfiets elke dag op stap om zijn peterolie en
andere spulletjes aan te bevelen.

DE HOGEWAARD. HET BREEJE PAD EN DE TIENDWEG
Binnen Tienhovens gemeentegrenzen lagen bovengenoemde wegen en
hun behuizingen en aangrenzende landerijen. Met uitzondering van de
Hogewaard .ter linkerzijde.
We starten met de Hogewaard. Staande voor de boerderij van de
familie Spek, wenden we ons hoofd af van die machtige kastanjebomen en nemen we eerst de linkerkant, het Termeisa gedeelte dus, even
in ogenschouw. Hier valt, tenminste wat ons ondeniverp betreft weinig
te melden.
Het behoorde allemaal tot de groene gordel. Op het ex-burgemeestershuis na, waar meester Will in '32 heentrok, was 't enkel boomgaard en beestje tot aan de boerderij van Toon Kool met z'n zoons
Martien en Jan als hulpen. Die statige hofstee met haar fraaie voortuin
mocht zeker gezien en moet genoemd worden.
Aan de Tienhovense kant lagen vijf boerenbedrijven: die van resp. Goof
Spek, Kees Versluis, Frêêrik Kool met zoon Teunis, Anton Kool en Arie
Kortleve.
Tussen de boerderij van Spek en Kees Versluis lag het Hordegat, een
pad, aan weerszijden dichtbegroeid, dat toegang tot de Lange Bogerd
gaf, een kersen- en appelboomgaard . Weer zo'n groenstrook die plaats
heeft moeten maken voor de groei: waar eens vruchten rijpten, groeien
nu huizen ...
Naast het statige voorhuis 'Warnarda en Jacobshoeve' , overschaduwd
door een machtige plataan, -waar later Klaas den Oudsten en nu zoon
Cor met zijn gezin woont- stond tegen het bakhuis van Kees Versluis
aan in de jaren dertig een houten werkplaats, waar Gijs van Dieren een
poosje een autospuiterij had. Later heeft deze een soortgelijk bedrijf in
Utrecht overgenomen.
Voorbij Kortleve was de Streefkerkenkolonie neergestreken, die juist in
die dagen goede tijden beleefde. Het waren noeste grondverzettersstratenmakers en dat was iets wat in die jaren veel aandacht kreeg: de
waterleiding kwam, rioleringen werden aangelegd, wegen werden
bestraat en nieuwe gepland ...
Op de Kerkweg (beter bekend als het Breeje Pad) was Teunis Versluis
een eigen bedoening begonnen met wat koetjes en kalfjes.
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Hetzelfde kan gezegd worden van zijn overbuurman Louw van Lomwel:
kleine zelfstandige landbouwer, benevens los werkman en huisslachter.
In het begin van de Tiendweg (Tieneweg, zeiden de autochtonen) had
Arie-Boele Versluis zijn kippenfokkerij; Janus van der Zijden aangrenzend zijn groentetuin en piramidebogerdje.
Even verderop was het mandenmakersbedrijf van Mos van der Zouwen,
die evenzo eieren in groten getale in de broedmachine stopte en
kuikens fokte.
Vlak ervoor woonde Pieter Veen, de dijkschrapper. Je moet bedenken
dat er van asfalt, laat staan van fluisterend asfalt, nog geen sprake
was. De paard-en-wagens holderdebolderden over de wegen en zo'n
dijkschrap had tot taak de baan te effenen.
Aan het einde van de Tiendweg links boerde nog een familie Versluis,
in de wintermaanden hielden Jan sr. en jr. en diens broers zich ook wel
bezig met het vlechten van mandwerk, enz. Deze hofstede is eerst
bewoond geweest door Bertus de Jongh.
Rechts -een tikkeltje terug- bivakkeerden de Van Bruggens. Vader
Hannes, "die zich met recht onbezoldigd rijksveldwachter mocht noemen
oftewel koddebeier was een man van gezag in de polder; die er o.a. op
toezag dat er niet op verboden terrein werd gejaagd of gevist.
Daar waar de Tiendweg op een endjie liep en het gras tussen het grint
kierde, kwam je bij de uiterste woning van onze twee-eenheid
Ameide!Tienhoven, n.l. die van de oud-lndiëganger Van Es, die daar
genoot van de rust en van het wijde uitzicht. Toepasselijke naam prijkte
er op de gevel zijner residentie: 'Omega'. Het einde!
U kent 'm wel, de laatste letter van het Griekse alfabet, die meestal in
één adem genoemd wordt met de eerste: de Alpha.
Het Woordenboek van Van Dale voegt aan de omschrijving van dat
begin en het einde de zinsnede toe: wat alles omvat'.
Ook wij zijn aan het eind gekomen van onze opdracht, maar we betwijfelen of het alles omvattend is. Beschouw dit als een stukje eerbetoon
aan de vele doorgaans kleine zelfstandigen die in het zweet huns
aanschijns hun dagelijks brood poogden te verdienen.
Laat ons vooral het niet nader vermelde vrouwvolk vergeten, dat zich
onvoorstelbare moeite getroost moet hebben om de vele monden te
vullen en de eindjes aan elkaar te blijven knopen.
U zult zeker namen en omschrijvingen missen, waarvoor we u excuus
vragen. Wees ervan overtuigd dat dit nimmer opzet is geweest; meld
aanvullingen, verbeteringen en anekdotes voor het helemaal te laat is
om dit brokstukje maatschappelijke en sociale lokale geschiedenis uit
de crisisjaren vast te leggen.
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Oud en Nieuw over Ameide.
't la Oudcjaaraawoud, de laahlc

Op Nieuwjaarad&~ loa,;a ik de ri
Natuurlik met B. ea W . na Termei,
Dat dit CaU..c ia clcez' doakcra tidea
Oe wcrkeloooboid •ct krocht zal hcotrideo.

·Maar laten wij ODI dnr Diet mee kreakeo,
Doch DOl eeo• ruatic overdcaken
Wat "t Oude jaar oas beeft -•na,
"Eo wi zooal mochteo bele•••·

Ik hoop dat de Raad ia nada zal Inca,
Eo • i-aod -toot lol kwatlin zal ......
Dat mea dit jaar ar ia zal ol.pa
Om de loalaotiDI Ie _......

YaD ·, jaar.
Noa enkele urco ca "t Nieuwe ie daar,
Wat zal bet oos breo..,o, ""r U •• •oor mi 1
Eo wat is de toekomst speciaal YOor T ereei 7

Mot opzet aoem ik hier "rat de -rkloozea,
Huo pad IÎ•I ook clót · jaar w ..r aiet onr ......,,
Toch hielde• zi -.1 •• loadcloa eedoolcl.
Olochooo weioi1 weoKho -dea -..Jd.
E.. .crootc ....beet'ri•a. la•1 ~aoht,
Jo hot dompn Yaa de Pri--.:ht,
Dcoz' DU1D clóoat .....clo.d •• heet ••
.D.
ter Laic•cliklaaa."

s..........

Do

w-..kelieta weDKh ill dr~abo ia zakn.

0..w.bn
io .. ftDUif
· Dnokwarl. .. - · ·
Do
ia de Moade-abri
WODKh ill ... iur - ..,...• .,q.
'k ..,...... o.daa .... c~aeoa

•-=

Do Paardeamantdal wao Yoor alleo en .MI",
Maar d'aatoloaaoloaao Yerclóo.do • pof.
Oodaoko dea re1oo waa do aoo•oor ..., poot,
Eo Notarieel werd het nalaa - ' - .
oo~ dit jaar 1oed eeolaald.
Al werd bi twee keer •• wook .....daqcl,
Do orpoioatot, de Heer Luieadik
C.f Yao zijD wlieacapaciteiteo weer bli•.

cl' Ameidnlocht i•

De Yerduieteriapprocf i• pDatia Ycrloopeo,
Dat bet oeleaio1 rD&I blina, willee we hopeo,
lcderoco deed er apootaao zi• plicht
Eo wao dico nood .eeo qaod ••• licht, •

Eeo woord Yao waardHriq al a oudereewooD•
BrcDJ ik don Gcmceatowcrkman !Crin \lroon,
Al bad hij ·I druk door ziekte na Van Beek.
Hi liet zija poot 1een dav ia dca atcck.
·, Vereenigina•leYeD mocht er weer zia.
Er werd weer a:ewerkt op 'I'Ctld:aillend teneia,
Dammen ea achaken, YOetballcnde jcuvd.
Zana en muziek aaf aan oud en jooa ncuad.

EAa

- __,.,- ai• -

..__..ft!--;

Ziaba a zwûha - ü -

bot ..., wel

..,..... a. ... ..... 'OOik- .........

Oe Uochth dio waoch ill clcez' wieter ftCI ia.
Dat ....... cla riclcro ..... op ......
Maar _, i• allaaa ie cla Clah IIÏat pbaat,
ZOfll ciP dat Gi op de leclcalill llaal.
Do BocrcaleaDMak oticht ... aipa Gebouw,
· S,.•bool ••• aeahaicl, hachtt..icl n -w.
v- bot ait•rot -icbtitl beleid ....._ hier
Ea wooicl" na lwlde uo Be.t.ar o Kaaaia.
Dat VerceDici...o

a-

a.

r.ullca lltrnco,
Ie pnD,
Waal wu muziek n uq oiet op aarde,
't Lenn Ycrloor bcla0111l aaa waarde.

Om weel CODeerleD ia de Muziekteat

• ••
Mo1c bet Nieuwe Jur ODI bewareo
Voor rampee of clteiaeade oorloc•ae•area;
De beide CemccntCD ca d'Aiblaoacrwaud,
Blijve •oor moeilijke zaken aeapaard.
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