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OITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE.AMEIDE
ZEVENDE JAARGANG. no. 4
MEl 1971
Verschijnt maand"lijks
Oplage 5000 exemplaren

Wordtgratis verspr~id in Ameide,~Tienhoven,Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noord~loos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk. Lexmond, Hei- en Soeicop, Leerbroek en Nieuwland

PROFICIAT:"A.S.V.A."

Eellwoord van felicltat111 aan
het adres van de v.v. A.S.V.A.
uit Ameide is hier weI opzijn
plaats. Hierbij betrekken wij zeker niet in delaatste plaats
trainer Joop de Vries. Wat de
Vries met zijn spelers heeft bereikt in hetjubileumseizoen van
A.S.V.A. is forniidabel en werd
beloond met het kampioenschap
in de 4e klasse D met de daaraan verbonden, promatie ,naar
de 3 klasse K.N.V.B.
Is dit succes mogelijk geworden
omdat Ameide zoveel betel' was
dan de meeste andere verenigingen, we dachten van niet maar Ameide heeft zich in het
afgelopen seizoende meest constante en homogene ploeg getoond.
Mede-c!tndidaten voor de titel
kenden allen weI een ltijd van
verz'wakking en daar heeft
A.S.V:A. zich tegen weten te
wapenen.
Ook had Ameide, een man als
C. v. Gelderen in zijn gelederim

en wat dat b"'t"'kelJ.t daar zijn
veel doelverdedigers achtergekomen.
Eigenlijk was het niet de bedoeling om namen te noemen. Van
Gelderen had namelijk nooit zoveel doelpunten kunnen scoren
. zonder het uitstekendespel van
zijn medevoorwaartsen en de
hUlp van het zeer sterk bezette
middenveld.
Ook had Ameide nooli zoveel
wedstrijden kunnen winnen met
een achtehoede met mindel'
kwaliteiten dan deze die men nu
had en daarmee hebben we dan
eigenlijk alle spelers een pluim
op de hoed gestoken voor hun
uitstekende werk in, het afge. lopen seizoen.
Tel' afsluiting van het kampioenschap werd op vrijdag 23
april een receptie en feestavond
gehouden waarbij de vereniging
vele cadeaux mocht ontvangen
en danig in de bloemetjes werd
gezet.

te van dit plan "welwilIend" op,
men stelt zich daar namelijk
voor dat de bevolking zelf inspraak krijgt t.a.v. welke gemeenten samengevoegd zullen
worden tot €len geineenschap.
Hiervoor zijn, 38 wijze mensen
- uit elke gemeente een - bijeengebracht die men onderverdeeld in 4 commissies, waarvan er nu blijkbaar nog 3 over
zijn.
\
Deze mensen hebben al het respectabele aantal van een besloten vergadering achter de rug
en zullen in mei wederom achtel' gesloten deuren bijeenkomen
om over het probleem waarin de
bevolking mede zeggenschap is
beloofd te vergaderen.
Wat houden deze vergaderingen
volgensvele buitenstaanders " en.,-ing"W'.ij4eJ:l:;--Ij1? Dat elke
vertegenwooi'diger '. zijJ:l ,best
doet
zijn gemeente in de
toekomst te laten voortbestaan,
zijn gemeente heeft namelijk die
funktie iii deze streek die niet
gemist kan worden.
Daardoor wordt weI het doel de beste oplossing vinden voor
de gehele streek - uit het oog
verloren en loopt men weI de
kans dat straks in Den Haag
iemand in een verloren uurtje
Hjnen gaat zetten door de Alblasserwaard en Vijfherenlanden zonder zich er ook maar iets

Om

van aan te trekken of nu bepaald. deze bevolkingsgroepen
weI bij elkaar horen.
De stelling dat de meestenvan,
de groep van 38 dit nu juist willen kan waar zijn. Het valt namelijk met mee om jeeigen ge'meente "weg te geven". Als
men straks in Den Haag de beslissing neemt is men overal
van af en kunnen zij zeggen:
"Ik heb mijn best gedaan, het is
met mijn schnld dat onzegemeente met meer bestaat".
Of ,dit nu de juiste zienswijze is
betwijfelen wij sterk, onze memng is als er toch opgedeeld
moet worden dan op een wijze
die de beste is voor de gehele
streek en daarvoor zullen de 38
zich ten volle moeten inzetten
met meeropenheidvoor, ~nin
spraak vantle bevolking,'over"
hun ""welzijn" Wordttenslotte
beslist. Het schrijven over deze
herindeling betekent geenszins
dlitwe ons hiermee knitnen verenigen. Er kleven grotegevaren
aan, ook voordelen uiteraard.
Het lijkt onsechter dat .er op
geelJ. enkele wijze meer aail valt
te ontkomen - wat Den Haag
in het hoofd heeft zit met in de
..... - daarom moet er veel
werk verzet worden voor de toekomst van dit gebied en wij
hopen dat de 38 daartoe in staat
zijn.

Cafe-Restaurant "Het Wapen van Ameide"

HERINDELING
Dit is het simpele woord waar
de gehele streek in ernstige mate bij betrokken is. Het houdt
namelijk in dat vele gemeenten
in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden' hun zelfstandigheid zullen moeten opgeven.
Dit om de bestuurbaarheid van
dit gebied efficienter te laten
geschieden door "betere" ambtenaren - een roep vanuit Den
Haagc
Men staat daar namelijk op het
standpunt dat industriegemeenten in de waard, om goed te
kunnen funktioneren, 10.000 in-

woners moeten hebben.
Deze gemeenten zullen in de
toekomst dan snel kunn1m uitbreiden t.a.v. woningbouw e.d.
De binnenwaard zal dan in de
toekomst moeten gaan bestaan
uit enkele gemeenten met een
minimum aantal inwoners van
5.000; Deze gemeenten zullen
een agrarisch karakter krijgen
waarvoor de 'ulibreiding gebaseerd is op de normale bevolkingsgroei wat neer zal komen
op een woningtOewijzing van

llh%.
Den Haag stelt zich ten op zich-

-f.

Wellicht zal deze naam velen
Uwer mets zeggen doch wanneer wij zeggen cafetaria de
Jong, dan klinkt U dat bekendel' in de oren.
Op de foto ziet U uiteraard

maar een summiere doorkijk,
daar het middengedeelte nog
niet klaar is. De familie de J ong
- emge jaren geleden uit Rotterdam naar Ameide verhuisd
Vervolg op p~gina 6
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UW.···BOVAG AUTO-RITEIT
Tevens bieden wij u aan:

FtlrdJ2MP 6 Comhi 1969
Ford 12 MP 6 1969'.
Ford 15 .MP 6 1967
Ford Cortina 1966
Fiat. 850 1966
Opel Kadett 1963
Citroen 2 CV 1959
TrahantJ965
3 Volkswag~n hus 1966.

WAARBORGT
ZORGELOOS AUTO-RIJDEN
Onderhoud "
Reparatie - Schadereparatie

AlIewa~ns kunnen women gefinaneierd

·Verkoop· en inruil

Wij hebbenvoor moeder
,zoveeldat het onmogeIijk is om dathier
a"~maaloP1enoemea
Kom dus geheel vrijblijvend in
onze zaakkijken of ook aanuw
wens voldaan kan worden
Wij verwachten U

Stigter·5woninginrichting
J.W. van Puttestraat 6·8 • Tel. (01836) 501
.

AMEIDE

Doe heteensanders
naar de

specialist. in
lekkere zaken
Taarten
Cake's
dozen Bonbons'
Chocolade enz.

Bakkerij

··W.J.deGroot
Molenstraat . Ameide .

Altljd iets exclusiefs

Geef een hi:lndig cadeau vQor de

.badkamer, douchecel
of keuken
Kom er maar eens om bij

G. C. den Oudsten
Fransestraatl1 . le/eloon 01836·243
Ameide

Er zijn verschillende leuke artikelen

AUTO~ONDERHOLJD
Natuurlijkis dat belaligrjJk, want dan rljdt u veiliger. voordeliger.
Ook. vetkoop
van nieuwe
en gebruikte auto's

Ga daarom regelmatig naar

.Garage Gebr.· van .Tuyl'"
Zouwer'ldijk 125. leleloon (01837)
412. Meerkerk
,

VOGR· .MOEDER BLOEMEN

Dalspreekllochvanzell!

$taper eens in bij Bloemenrnagazijn "MIMOSA"
J. Wink. Prinses Marijkeweg 16a, Meerkerk

DE WEGWIJZER"
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Voor al

Hartewensen

uw

-moederdaggeschenken
naar STRAYERS

iIi zilver of ~oud

o.a. tuinstofllan•. ligbeddfln. parasols

VerbIijd moedermet een van die waardevollege.
schenken .nit' onze . ruime kollektie

fln tuintafels

Ook een grote sortering
Juwelier-Horloger

Luxe geschankal'tikalfli'l

·Fa.RII(I(QER Ten Zn.

Zatardag 8 mei dubbel zegels

A..' J.Stra vers

Haven\ 5. '.Telefoon O~823,265L' Schognhoven

KO!'tanhoevensflwflg 18 .
Telflfoon034 7 4·430
LeJim~nd .

Boodschappco bij sigarcmoagazijo J. van. Gclde,rco. Amcidc .

........................ ~

~

··

··..·····································1

PET AF · · · ·

.

voor de nieuwste sartering huishoudelijkeg~
bruiksartikelen en verlichtingsornamenten .

J

.Deze kallektie, die veel speciale moeclertlaggeschenken ornv~tvindt u· bij
......
J. W. van Puttestraat - telefoon 01836·232
.

.

.................................................................................................. ~

Moderne vrQuwen en meisjes gaan werken bij Arts
Waarom?
Kortewerkweek
Lange vakanties
Hoogloon
Inlichtingen :

ARTSdamestass,en nv
Industrieweg 11 - Ameide - Telefoon 01836-462 .

.
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•
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NU EXTRA VOORDELIG II
Panty's
1.75
Prodent 1.25
3 stuks voor 2.75
Vfido bus 4.43 de tweede gratis
Haarversteviger Rozet, 2 stuks 1.50
da darde gratis
Vapona strip van 7.95 voor 7.80
Drelt voor 1.58 met gratis
aen waa,debonvan30 cant
Levensmiddelenbedrijl en Esso Oliehandel

GESCHENKENDAGI

A. VersluiS
Prinsengracht 65. teleloon 01836·480
Arnelde

Voor hip, modern en· klassiek

SCOPE

BLOEMGIETER.

Fleurige mademe gietermet'
bloemdecorin wit/oranje en
rood.

PERSONENWEEGSCHAAL.
Een bijzonder nauwkeUl:ig we-,
gend~ schaal tot 130 kg, met
gemakkelijk aHeesbare cijfer:-paneei,in de kJeuren groen,
rood, zwart.
.

SCOPE FLUITKETEL. Glanzend verchroomde fluhketel.

G"lad 'modern model, met
zwart bakelieten fluit. Inhoud
2ltr.

2,95·

11,95

14,95

Fa.HEIKOOP
MolenslraaI23,lel. 280, Arneide
.~. -~

........................ ....................
:

.....,.,...~~

A. VANDIJK
is steeds· uniek
Een leuke jurk of blouse met rok
voor een. betaalbare prijs
Kom bij ona eens kijken
Ook nu bij ons patronen

............

t l

t..

#•t.
#.

#
•#
•1•

i

9 rnei, rnoederdag

.

Jt

Verwen op deze dag uw vrouw olmoeder eens
met een persoonlijk geschenk zoals
een gouden PrO!ltohorloge vanllf 117.50
of een goudan horlogebandje v.a. 125.-

.Ook onze stijlklokken

f
t
f

•
#•
#
•••

zijn een lust voor

het 60g
Wij hebben o.a. Zaanse. Friese, Sailan·
ders en $chippertjes in wortelnoten en }
in eiken uitvoering vanaf 212.{
met 8·daags uurwerk ent jaar garantie .

{
•

t
1~
t

i

1f

Loop eens binnen en overtuig uzell
Wij geven u gaarne advies

i
.i
i

tt Het huis met de klok
dezaak van vertrouwen

f
t·
""""

::~~~~r~estraat

VQorstaat

.

J
.........J

6, telefoon 01837·424

MOOIE TAARTEN f .6,50
om moeder .eensfijn fe "errassen

Bakkerij Pellikaan
J. W. v. Puttestraat 31, tel. 01836.379
Ameide

6

. telefoon 01836·340

-

VERZEKERDE BEDRAGEN
Premietarief
voor personen.tot 70 jaar
MODERNEREISVERZEKERING Combinatie Combinatie Combinatie
123
BAGAGE (sieraden, foto/filmappa- 1 3.000i~ 1 2.000,- 1 1.000,ratuur, horloges en bont.
Geld en geldswaarden .
1 1.000,- 1 500,- 1 nihil
ONGEVALLEN
a. bij overlijden . .
..
1 20.000" 1 15.000,- f 10.000,voor kinderen tot 14 jaar f 2.000
b. bij blijvendeinvaliditeit. . . . 1 60.000,- 145.000,- 1 30.000,voor kinderen tot 14 jaar 1 60.000
GENEESKUNDIGE KOSTEN
a. bij ziekte .
.
~
..
12.000,b. bij ongeval
.
1 2.000,EXTRA REIS- EN
VERBLIJFKQSTEN
,
ten gevolge van ziekte, ongeval of 110.000,-* 1 7.500,·* 1 500,plotselinge terugroeping
..
TRANSPORTKOSTEN
voor overbrenging van het stoffelijk overschoF na overlijden door
. i
1 3.000,ziekte' of ongeval. . . . . .
0.75 1 . 0,50
Premie per dag Europa f
1,- 1

,

Wereld

f

Extra premie per dag:
Verhoging verzekerde bedrag voor .
geld en geldswaarden, resp. medever1
zekerden per 1 1.000,-. . . .
WinterspoI"trisico (uitsluitend personen tot 60 jaar) .
1
Minimum~premie per persoon:..
1
Kosten per. Bewijs van. Inschrijving

1,50

1

1,15

1

0,75'

0,25

1

0,25

1

0,25

2,25

1

5,-

1

2, . 1
3,75 1

1,25
2,50

12,-

Europa-dekking omyat: Europa, de landen rond de Middellandse Zee, Madeira, de Canarische eilanden en deAzoren.
Ook voor Annuleringsverzekeringen

"-~:':: MOINA, 5 '
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___:hebbetihet>VQorjllalig cafe
van Elteren,omgetoverdineen
heel gezellig<;iu\l,-!Hojlands res.taurant.···L;:'·, ""
'\~~";,'.

Wist u
,

-/< '.

: _ i.

.

Boeken, toto-a!b,urns, ,.gramofoonpIClt~ri;,
luxe artikelen'encamera's '
,"
"

Is dit U soms niet' opgevallen
omdat U zelf niet geweest bent.
" '.,<
Schaam U dan;, ,,.

rechttrdts;·'da,t".aIle~,'riaa.r:eigeJ;1

idee wordt uitgev<wr.d., "

Kom zelf eens even fijnrohdneu~en Wilnteris
te vee I om op te noemen
Wij zulleri u gaarne adviseren

"

En hOll \lier.' jaar Uw,' mond
dicht.'"
"',,;' >,
'

De officiele.openillg l1Ial:plalltsvinden wanneer ook het Ihiddengedeelte klaaris ' - dan:Jiopen wij in eenuitgebreid artike1
aandacht aan. de prachtige
aanwinst voor Ameide te schenken.

"

sportve~eniging

Crelee,>,

Meer, Dat de '
'kerk'dit ja?-I.' haar'4Q;.jarig be- ,
" staan
gaat vieren. ' "
,
,
,

Ameide - Dam 6 - Telefoon 01836.229,

In io;lder geval familie de J ong
.veel succes.
'
~

\

, -

•

j

.

. 'j,

Datde verkiezingen w~er voor~'
bij zijn.

Op de vraag ~~!~~ architect
men heeft aangetrokken' l!nt, woordt de heer de Jong sr.inet

,_/-1'

H'artelijk welkom in onze zelfkeuzeza~k!

....................

~ , '.

.moederqag'
taartendag .

~:

•

,

,

,:' "., Foor 'moedef

, Moederdag

','9

een sortering

geschenken
om te Zoenen

,.mel
,

I

en speciaal afgestemd op haar
wensen

t~arten

en dozen .
bonbons
.i ndiverse prijzen

Kllm maar eens kijken!lij:

:'J)E . GRCiOTS's
.techniach bedrijf" afdeling electro:
Molenstraat to - TeIetoon' 01836·262

); .aeIJaleleer'
Ameide ,," Y'i)pC:Je hoe Ie

.....................
ameide,. telefooh ·456

dIeoolFnog praktisch zijn "
", e~d~arom ,:: ';, ", ""," ,:': ,',: ."'.,:'., ",
zeker het·, geven waard ,"
:- vincitu
'-'

rUirnges~rt~~rd bij

J ~',

Fa.H. Verhoef
aenedendamsestr.5 .; ter. 01836,251 • Am'eide
_.'

" , , ' •.. ',

.,

".ir,.

," .. '

J,

.

cate.resta~rant

WHETWAPENVAN AMEIDE

~

:

1".-

-£

,,:

::,

de. unieke gel~genheidVoor

•tJrulloften, recepties ,of partijen

.,

met een oergez'ellige sfeer in oud·h6I1anc:!se stijl
de verbo~win,g is nog nietgeheel'voltooid,'doch kom eens kijken,'w'ijweten z.eker det u verrast zult zijn

"'J'errekijkersvanaf·90.~·(im:I!1

Kofferschrijfmachines 166.-(incl.) ,
Telmaehines v.a. 200.- (eien.f'
f'

'

Crezeeti,

.•..• A~~ide,

D~IT)

itelef.. 018~6 229.

',\.,

•'-

4

~.

• wft

) ,

'('

:;

.

,

'

~.
'.' . Mo~de~dag'
•

·bloemendag

Wij verzorgen uw bestellingen in binnen· en buitehl"hd'
I "

Voorkom te/eilrstellingen -

.

Bestel 'vfoegtijdi9. .

.,

BloernenmagazijnJ;Verveer'
J. W. van Puttestraat 2
, : :
,

Telefoon 0183.6·356
. ",'

Ameide' i
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Foor Moeder
een' modieus geschenk·

~VUU~
OP MOEDERDAS

Mo.cJ.~r

met onze·
ges.chenken

Maak keus uit onze

Vaor een alllarte.

:.
-.'
ruime sortermg

excllJsieve verrasslng

.

Peet

lV'an'Mazijk
·.Do~psstrltat

9.3

gedenken

Gorcurnsestraat 8
Telefoon 01837·398
Meerkark

Teh03474-305

Lexmond

Ga eens bij

AARTSPEK
kijkelivoqr .een 'Ieuk geschenk voor rnoeder
Grote 50rtering schoenen, sandalen,
pantoffels enz.
Dorpsstraati telefoon0347 4~219, Lexrnond

de enige goede oplossing
Boekhandel

_. ~e€1·;"~e:le; ·ee~

··CREZEE
Arnelde

geschenk-kappersbon
KAPSALON. DEi WIT
Dorpsstraat54

Tel; 03474·244

PEDICURE
MANICURE
ADVISEUSE RHEA
SYLVIA COSMETICA

Lexlnond.

A. M. KOOLVERHOEF

Ean echt~)!fJrrassilJg?

AMEIDE
Tieildwegl
Telefooo 01836'337

Maak dan keus uit onze ruirne:koUektie

·Byo·fJ~fJriin

StetJJlzoleo,
BiSt.uokooseoeo

Au-de-cologne
Cosmetica
Weekend. tassen
Zeep
eli nog vele'andere artikelen die
rnoederdag tot een blijd'e dag maken

paialy'.
Gehwol voetverzorgirigsartikeleo

Wilt u een goaClidee?

Geef een platenbonl.
U vindthet bij
j.

-

dan k.ll1 moeder zelf haar keus bepalen
-

A. S. van Mill
Dqrpsstraat•...
Lexrnond
,\:'.
.
-,_.

-,'-

".

Haal hem. gauw bij

Soeklnanqel CREZEE
Dam 6. telefoon ,01836-229, Arnelde

BENEGAS
GEZINSFLES'
ineer inhoud (21.5 kg)

Maak ef eengezellige dag van maar .•• gaeerst even kijken bij
"

.

A. VAN IPEREN

minder verwlsselen
sleutel-sluit-systeem
. is een naar vemgher,~
punctuele service

TOLSTRAAT 9 • MEERKERK
, Bijona,,::...mdt u- de mooiste cedeaox die'.moed'ermaar ,wensen :kaJio.a.

Verhuur en verkoop van'

PHILIPS Haardroogkappen . Iichtgewicht Strijkers • Naaimachines

"Gasgeysers

Koffiemo!ens • Mixers enz.• modeme Verlichting . Wandlamperi
" , '

,.-

_

Schemerllllllpen. GERO Zilmeta en ZildllJ:o

Teveris verkoop van

Gasstellen
··GaSkachels

._ • • • •

,_

. '

>0

•

Te vee! om op tenoemen

Hartewensen
voOr moeder·· vindt u in de enorme sortering bij

'

";',

' , '

A~VERSLUIS
'.

Prin!lerigracht 65.· Telefoon 01836·480

Ant. Liefhehber

Am.eide

·
M

Dorpsstraat .telefoon 0347 4~415

LexnlOnd.

ESKER·..
EUBELEN
.•' ··ANUFAKTUREN

M~akhet .moeder gemakkelijk met een mooie tUinstoel met'

para.ol,Ulltl'llnl1f~ntezon~e~ad'n,PoUfl mimiset of ladenkastje
Weet u wa..t.. ,·u doet,·
, korn . ,even kiJ' ken.,"\."
Amelele, Fransestraat. 15,tel. 01836,235"453
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ZlIkt U een

(

~

.

.'

MoedetdaUiuescbenk"11

f
f "
Kleyn t l i l e f f h e t l
f W'ijtlr.nnn U weir Iia Ixcl.,II" 'Irtering In
#

i
t
t

~

Sta.•.a nde en hangen..d.. e·schemerl.ampen
Vazen en bloempotten

KOlleren en .tinnen artikeliln .

:f P~;"pluie-

I

Speciale

Elec:trische apparaten

el'r

a.anbl~dlng

~

~
~.

\ ,
Een sierlijk

Byouterie~istje

!

plal'ltenbakk~l'Imet beslag,

I·.

voor 112,95

Tuinstoelen en parasols
Gl'ote sortering damestas~~n

f.

~

J"

t \
f
1
f

J.P:KtEJN'1i

,·,Tolsir.al19"

..

.

~

-

'... '

Telefoon 01837-219

-

Meerkerk

. . . '. i .
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.DOUBLe:
HORLOGE$
KLOKKEN

.'",.',.

H,arry·'M,)Ider
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