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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZ~E, AMEIDE

VEERTIENDE JAARGANG NO.4
MEl 1978
'Verschijnt maandelijks

"Met het ()og

op de 8.S..

gem~0enterl,dsverki~zing~"~'
(PieterA.'i,g~rkwijk
AMEIDE Het is ons inziens eigenlijk overbodig
hem aan u voor te stellen. Hij is helaas door
dramatische ontwikkelingen momenteellocoburgemeester van Ameide. We hebben het
over de 50-jarige Arie Gerrit de Kruyk. In het
normale leven van professie groothandelaar in
fruit. Hoewel daar thans niet zo veel van komt;
omdat het besturen van de gemeente zijn
gehele inzet vergt.
"
'
ArieGerritde Kruyk is ongeveer zo'n 30 jaar
lid va.n de A.R. In de gemeenteraad maakt hij
deeLllit van de fraktie van de Protestants
Christelijke Combinatie (P.C.C.). Hij is geboren en getogen Ameid.enaar. Daar is hij met
recht trots op. De gemeenteAmeide en.ha!l;r
in,yvoners liggen hem na aan het hart en mets IS
h'emteveel om hun belangen te verd.edigen. De
heel' De kruyk is zo'n pakweg - want inhet
onthouden van jaartallen blijkt hij niet sterk te
zijn (yvat doet 't er eigenlijk aan toe!) - 17 jaar
raadslid in Ameide. Hij herinnert zich nog dat
burgemeester De Ridder bij zijn installatie als
raadslid opmerkte, dat dhr. De kr~yk in ee.n
rijdende trein stapte. Het gekke IS dat Ar:Ie
Gerrit de Kruyk nooit wethouder geweest I~.
Hetgeennatuurlijk niet wi! zeggen, dat hij,
niets zou weten van het besturen van een
gemeente. Wie' 17 jaar raadslid is weet
drommels goed' water omgaat in zijngemeente. Naast zijnlidmaatschap van de raad
Va.n A.meide is De Kruyk ook nog lid van de ARpartijraad en na de oprichting van hetCDA
rriaal<t hij. deel uit van de partijraad van deze
landelijkci politieke komlJinatle van AR, KVP
en CHU.
. Politieke

burg~meester

Het gesprek met hem over de a.s. gemeente~
raadsverkiezingen heeft een bijzonder aspekt,
gezien zijn "funktie" van loco-burgemeester.
Hij iszich bewust dat hij tijdens on~ges_prekop
twee zetels zit. Bepaalde mededelmgen moet
hij later. weerterugnemen en zienswijz.en
enigzins genuanceerder aanscher.:pen" omdat
momenteel de funktie van loco-burgemeester
bepaalde restricties stelt aan zijn .!1itlatjngen.
Doch onze grondwetheeft er voor gezorgd, dat
10co-burgemeester De Kruyk niet helemaal
rriiJnddood hoeft te zijn. Zo zegt hij onder meer,
uitdeChristelijke gedachte een eigen politiek
(natuurlijk, gezamelijk met zijn geestverwanten) te willen voeren. En laat meteen er
achteraanweten, datIrlet minderhedenrekening gehouden moet worden. Van de hak op de
tak springend ~ eengy~egdevan hemzelf - vo.~~t
hij er aan toe er een voorstander van te ZIJn,

sprakmet loco-burgemeester

iedereen dieop het spreekuur komt met
dezelfde gelijkwaardigheid te behandelen. "De
samenwerking in het college van B. & W. is
prima", laat hij ongevraagd weten. Hij benadrukt, dat de aangenomen beleidspunten op dit
momentgewoon doorgang vinden. AangeziE,;n
hij als lijsttrekker genoteerd staa~ zal Ane
Gerrit de Kruyk zeker terugkeren m de raad
van Ameide. Daarmee zijn we beland bij het
punt van
a.s. gemeenteraadsverkiezingen.
Desgevraagd wi! hij wei enige punten no~men
waarmee hij blij is, dat ze in de afgelopen Jaren
zijn gerealiseerd. Zo noemt dhr. De Kruyk de
van de grond gekomen woningbouw. Hij zegt
dat zijnpflrtij. (P.C.C.) zich fel yer.zet heeft
tegen hetvoornemen van de ProvmCIe om van
Ameide een sta,bilisatiekern te maken.• Wo~
ningbOl.lW voor de natuurlijk~.aanwasen .9-e
economisch gebonden staat bIJ hem en zIJn
partij hoog op de prioriteitenlijst. .h:en enorme
moeilijkheid vindt hij de aanleg van de sportvelden.
.
"De fin'aricH~le armslag van de gemeente,is er'
naar, dat de aanleg van .deze sport,:~lde~ ~u
gerealiseerdkan worden", onthult hIJ als locoburgemeester. Voegt er echter meteen aan toe
dat de voetbalklub zeker ook een duit in het
zakje zal moeten doen in. de vorm van een
zelfwerkzaamheid.

ae

Toekomstvisie

.

"Ameidemoet een plattelandsgemeente blijyen maar, de woningbouw moet doorgang
vinden", meent dhr. De Kruyk. Hij vindt, dat
voor de leefbaarheid van de gemeenschap een
gemeente moet groeien. En met dat "groeien"
bedoelt hij eigenlijk te zeggen, dat bepaal~e
voorzieningen verbeterd moeten worden. Zo IS
zijn partij voor het bouwrijp maken van de 2e
fase vanhet Aaksterveld. Hier,zouden ongeveer 70 a 80 woningen gebouwd worden. Hij
verwacht dat medio volgend jaar hierover
meer duidelijkheid verschaft zal kunnen
worden. Hij en zijn partij. zij~ voor het
realiseren van de uitbreiding van het Spant.
Voorts verklaart hij erv.an overtuigd t~ zijn,
dat de sportvelden de aankomende 4 jaar zullen
worden gerealiseerd.
De heel' De Kruyk kan nietnalaten om
zijdeli,]lgs enig komentaar te .geveI1;. op het
programma van de vyp.\Z.o ,?ndt I:~J gat de
bej aardenniet :v()rde~'geisoleYr:r1.HIJ spre~.kt
m.b.t. deze kwestie van goede opvang en WIJ.St
'er op,dat vele,bejfla.rd~p..p.et~()~cl.~flflrpl}.~.H~
hebben in de voorhen bestemde'voorZlenmgen. Nogmaals stelt delo~o~burgeIrle.ester,dat
hij hetmoeilijk praten vindt op2 stoelen.Toch

A.. p. dei~rJ&k)f

heeft hij als lijsttrekker va.ndeP.CC. bepaalde
gedachten over dehuisvesting vande peuterspeelzaal, de hobbyklub en bibliotheek."Welzijnsvoorzieningendie verbeterd moeten worden", meent hij.
Onvermijdelijk is natuurlijk degemeentelijk~
herindeling. Hij zegt de Provinciale argumen..
ten erg zwak te vinden. "De P.C.C. vindtdat bij
een eventuele samenvoeging met andere
gemeenten, het bestuurlijke centrum in Amei~
de moetzijn", vertelt hij.
Mede omdat de Provincie in haar stre~kplan
Ameide aanstipt als kleine groeikern. Duidend
op het verkiezingsprogrammavan, deVVl)
zegt, hij, dat>men.zich moet+n3,ytt~n voor r1y
haalbare <;lip.ge~.Hij vindt, r1atmen bij de
verkiezingen de burgers reeele~~kenmoet
beloven. "Geen kret.en voereni"en.,go~d
luisteren naar de inensen", voegt hijyr aa~ tOe.
voorts laat hij weten politiek niet als~enh?bby
tezien. Volgens hem moeten er in de toekomst
voldoende woningwetwoningen komen. Daarna komt hij opnieuw terug op het programma
van de VVD. Een nieuwe onafhankelijke
sportkommissie ziethij niet zitten;"Deze z,a..1
opnieuw rnoeten beginnnen. Ikzelf hell een
jaar of vijftien geleden in desportkommissie
gezeten", stelt dhr: De Kruyk. Overhet door de
VVD ge:venste stilbrandalarIrl.merkt hij 9P,
datdit pj.lnt24 meiin de raada.l:1Ilde orde komt.
Hij onderstreept het belang van dehaV'en en
vindt dat er iets moet gebeuren, zodat erop ee~
juiste wijze gelost kan worden. Over de
bestemmingsplannen merkt hij op, datGedeputeerde. Staten van Zuid-Holland vestiging
van industrie in het lqndelijk gebied m~t
kracht van de hand wijst. Over een full~time
gemeentesekretaris zegt hij, da,t degene die
gesolliciteerd heeft naar het ambt van burgemeester dingt naar de funktie van burge'"
meester en gemeentesekretaris. "Daar beslist
de Provincie over", verduidelijkt dhr. De
Kruyk.
Persoonlijk vindt hij het niet - het belangrijkste- wanneer de nieuwe burgemeester
komt. Belangrijker vindthij, wat voor een burgemeester het zalzijn.<Volgens hem is een
verkeersplanin demaak. Tot. slot van ons
gesprek spreekt hij de verwachting uit dat zijn
partij de .P.C.C. weer vierzetels zal behalen.
.Hij lletwijfelt datdeVVDinde raad zalkomen,
maar hij heeft geen bezwaar tegen een vrouw
in de raad.Hoede uitsIag(),()k zal uiJvallen,hij
zal voorlopignog weI evenJoco-burgemeester
van Ameide. blijven want de oude raad blijft
nog enkele maanr1enaan.

Wereldkampioen$cl1appenivoelbal 1978 in kle.ur
Prijzen om Ie vergelijken

26 C 655.66cm "in-line" grootbeeld.
Druldrnoppenmet lichtindicatieyoor
12 voorkeurzenders. Schuifregelaars voor geluid,
helderheid, contrast enldeurverzadiging. Druktoets
voormuziek/spraak.· NU 1 1895,-

26 C751.66cm "in-line" grootbeeld. Elektrollischetiptoetszenderkeuze met verlichte cijferindicatie. Schuifregelaars voor geluid, spraak, muziek.
helderheid, contrast en ldeurverzadiging.
Grotedubbel- conus luidspreker,
speciale spraalduidspreker. Aangepast
voorVCR Innotemotief enwit. NU 12045,-

Draagbare zwartv\lit
Phillps·lichttaccu
NU f 299,TIJDEN TELEVISIE·UITZENDINGEN(wijzigingen Yoorbehoudenl
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§ 19.00 Openingsceremonie 1- 18.40 Brazilie·Spanje
§ 21.40 Nederland-Peru
;= 19.55 W-Duitsland-Polen I ;::
23.40 S.V. Schotland-Iran

,;
'iC ."

uur

:1

18.40 Rechtstreekse rep.
21.40 Rechtstreekse rep.
I~ 23.40 S.V. wedstrijd

c

14 C 825. Draagbare ldeurenontvanger
met 37 em beeldbuis. Druldrnop afstemming
voor 8 voorkeurzenders. Schuifregelaars
voor geluid; helderheid, contrasten ldeurverzadiging. NU 1998,-

I
18.40 Frankrijk-Italie
02.21.40 TunesiecMexical
N 00.10 Hongarije-Argentinie II

18.40 Frankrijk-Hongarije

I - 18.40 Rechtstreekse'rep.
21.40 Rechtstreekse rep.
~23,4O S.V. Mexico-Polen II :!!! 23.40 S.V. wedstrijd
00.10 Italie-Argentinie
II
I
c 18.4Q Zweden-Brazilie
.a 21.40 Iran-Nederlcmd
18.40 Rechtstreekse rep. /
II
... 23.40 S.V. Peru-Schotland II
21.40 Rechtstreekse rep.
18.40 Brazilie~Oostenrijk of
liN 23.40 S:V. wedstrijd
Zweden-Spanje
21.40 Schotland-Nederlanc I§
18.40 Italie-Hongarije
§ 21.40 W-Duitsland-Mexico II" 23.35 S.V. Peru-Iran
I~ 19.55 Rep. om de'plaats 3-4
c
;;;'23.40 SN. POlen-Tunesie II
.a 19.55 Filiale
- 00.10 Argentinie-Frankrijk II
III

§ 21.40 Tunesie-W-Duitsland II
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Oranje nieuws.
FeestweekAmeide
Zo hier zijn we dan weer even onder elkaar in
deze aIleen voor Ameide en Tienhoven
bestemde Wegwijzer omiets over de aanstaande feestw~ekte laten horen.
Over 14 weken is het weer zover dat Ameide
zich baadt in licht en 8 dagen vol is van
feestelijkheden .. ~
.
Deze tijd lijkt noglangmaar laten wij allen niet
vergeten dat hier nog enkele vakantieweken
afgaan zodat wij op moeten passen niet in
tijdnood te raken zodat wij de laatste dagen met
de handen in het haa!' zitten.
De buurtverenigingen hebben zich dit goed
gerealiseerd en er kan gezegd worden dat aIle
buurtverenigingen flink bezig zijn met hun
straatverlichting, enkele zijn hier zelfsalzo
goed als rond mee, en het geheel beloofterip.de
feestweek weer echt Ameide's dat is dus meer
dan uitstekend, uit te zien.
Nu over een voor sommige mensen misschien
nog heet hangijzer, namelijk de vraag, "verkleed of niet, verkleed". Het antwoord hierop
kan kortzijn, "verkleed"'en'wel iIlemaal
Vele.n yan U ~ebbenop de verregende
Konmgmnedag m Het Spant een indruk
gekregen wat er op dit terrein mogelijk is, daar
werd door 38 mensen kleding geshowd wat toen
al klaar was.
Vel~n zijIl; op dit moment met hun kleding
bezlg, dat IS bekend. Laten we dus allen in de
feesfweek wat de kleding betreft de tijd 300 jaar
terugzetten.
.
Nu kunnen wij ons indenken dat U nog met de
vraag zit van, hoe maak ik die kleding, waarvan
, maak ik deze kleding en wat kost mij dat.
Hieraan is gedachtenhet Oranjebestuurheeft
gemeend hiervoor kriip-, naai- en informatie7
dagen te beleggen elke woensdag van 9.30 tot
11.30 uur en van 2 tot 4 uur ineen-speciaal voor
U ingerfchtteruimte van de magazijneri van
Van Tool' op het Aaksterveld,' ondE;rdeskundige leidin~. van diverse dames;cMaaker
gebruik van, al is het aIleen m,aaryoor
informatie en ideeen uit te wisselen.
Overde kledingnogdit, de kosten vallEmiride
praktijk erg mee, alles behoeft niet van nieuw
materiaal te zijn. Vele oude dingen zijn betel'
bruikbaar dan nieuwe en "oude" kleding in
eenvoud gemaakt is veelal mooier dan het
overdrevene. Eenvoud siert namelijk>nog
steeds de mens,of de Ameidenaar zo U wilt.
De woensdag in de feestweekzal weer vool'de
overbekende optocht zijn.Velen hebbenal
ideeen voor een wagen. Verg~et Uniet dit even
,'le melden bij Dick HartkoorI1, J. W. van
Puttestraat 73, zodat wij een inzicht krijgen
van wat en hoeveel er meedoenen om te
voorkomen dat er wagens met hetzelfd~ thema
meedoen.

AMEIDE

Tot slot het feestprograrnma vande'feestweek,
i:ie~eheefthet(~ranje bestuurzogoedals 'rond,
en zal eralsyqlgt uitgaanzien:
Vrijdag 1 sept:

Cpeningm.m.v.plaatselijke
muziekverenigingen op de
Dam.
Lampil:mnenoptocht.

Zaterdag 2 sept.

Brandweerwed$trijden op
de loswal.
Historische marktop de
Dam;
Volksdansgroep Radostan.

Maandag 4 sept.

Concert in de N.H. kerk
dOor Deo-Cantemus 7 een
350 personen tellend koor:

Dinsdag 5 sept.

's Middags: kinderspelen

met na afloop kinderpro~
gramma in Het Spant.
's Avonds: volkspelen.

Woensdag 6 sept.

Feestoptocht
's Avonds:grootgezellig
volksfeest op de Dam.

Donderdag 7 sept.

Bij Open Venste,rsQPtreden
van de JosUbanden de
plaatselijke koren.

Vrijdag 8 sept.

Beatavond iii de tent.
Groot Oranjebal in
S~~nt.

Zalerdag9 sept.

TEL. 01836-1402
Dit keel' verleende het Hervormd Kerkkoor uit
Arkel o.l.v.d.irigerit H.van Wezel haar
medewerking.
Voorde pauze werdeno.a. opgevoerd "Mouvements Symphoniques" van H. Strategier.
hetgeen een heel moeilijk stuk is vanwege de
velewisselende maten. DirigentD. van Mourik
en zijn orkest vertolkten het heel vakkundig.
In "De twee kleine Vinken" tra,den als solisten
op D. ,van Mou.J'ik en G.van Gelderen. Bijzondel' knap wat deze twee solisten naar voren brachten.Virtuoos en professioneel!
Mevrouw Wilschlit gaf steeds een Korte uiteen~
zetting over de te spelen muzieknummers. .
Dit deed eveneens dirigent H. van Wezel van
het Hervormd Kerkkoor. .
Voor de pauze en direkt na de pauze, zong het
koor diverse koralen ontleend aan muziek uit
de 15e en 16e eeuw.Bijzonder goed werd
gezongen het koraal "Allein Gott in den Hoh
sei Ehr", hetgeen eerst 1 stemmig en daarna 4
stemmigwerd gezongen en Gezang46 "0,,
Jezus Christus licht ze bij" 7een koraal~
bewerking van J. van den Driest.

B~~o~ka~nArneid~door

beltende T;V.kil1derfiguur(en)•..
E.H.B.O. wedstrijden.
Optreden van· een 200 personen tellend fanfare show-.
korps. En ter afsluitillgeen
knallende artiestensllow Op
de Dam.

ZoU zieteen volle feestweek met Voor ieder
Na de pauzebracht "Unie" o.a.tengehore: "Die
watwils, welke de Oranjevereniging echter
verkaufte Braut" en Herb. Alpert selection no 1
weer voor hogekosten zeta Dezehopen wij
hetgeen ~en W\iar genoegen was om naar teo
weer te kunnen vinden indealoude poortluisteren en het muzieknummer "A hot time
in the brasses tonight" vormde weI de Climax
gelden.
'.. ,
•............•..' ....••.... ' , '
Wijhopen Umethet bovenstaandevoorlopie:
van het optreden van de muziekvereniging
weer enigszinsin$elicht te hebben over de
"Unie".
aanstaande feestelijkheden enwat U op~1 mei ' Diverse malen zou je denken met een
ook gaat doen,in iedl'lr gevl:lIsterrimen toch!!!
beroepsorkest te maken te hebben.
Tussen een en negeri september is er maar een
Jammer, dat niet veel meer mensen van deze
partij, n.l."Oranjeboven".
avond hebben kunnen genieten en verstek
lieten gaan. Voorzitter W. van Gelderen dankte
deOranj evereniging.
aan' het eind van' deze .sfeervolle avond aIle
aanwezigen; in het bijz()rider het Hervormd
Kerkkoor uitArkel en betreurde het ten
zeerste datde eigenChr,ZaIlgvereniging niet
aan dit zomerconcert haar medewerking kon
verlenen.
Zaterdagavond 20, m~igaf"Unie" . . haar traDirigent van Mourik en leden van de "Unie"
ditioneel geworderi zrlmerconcert in·
.
het was ~en prachtig zomerconcert.
Het Spant.
.

Uniek Zomercohcert
1l11.1.zieRvereni,ging "Unie"

~~ '4~ojl.'J~

St~ af ~p, b:et,.

Radio

§paarvarkC!D

vandeRctb~!.
~~~
. r
.
Het radio-~})a~EVar~:n.is :r v~()ri~~ereendieal oij. de Raoooank
spaa~\ofe}" n~~a~t sl'~~:ir (:rIda~~pijrtlicniIl1~~lif 25, .••• inlegt).
NieL\~e spaa~§$rsi~j9~rIip~~:ndi<aJ'"1 <a~rIinl~m>remie ~(fln f 7,59
op de nieuw te openerI§paarrekening.
.

·Raboballk
geld en goede raad

~
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Ameide

AMEIDE

-

TEL. 01836-1402

ALTIJDGOED

•

het
gehele jaardoor

J . W.VAN PUTTENSTRAAT 73
TELEFOON 01836-1232, b.g.g. 1614

Onze "Anliekboerderij"
isJederezaterdagvan
10 tot 6open.
Eigeni.lJlport - scherpe prijzen.
UbenLvan harte welkom.

als doehetzelf zaak voor

Tel. 1277

SCHOONHEIDS~

SPEClALISTE

J. LAURETBASTINCK

....Wilt U in de komende feestw.eek
'tain of ~Gevelverlichtin; hur~n
maak dan gebruik vanoQdElrstaande bon zodat.Uw bestelling
meegaat met d~ totaalbestelling voor verenigingen en instellin€len en wifde voorU gunstigste huurprijs kunnen bedingen bij
een groot verhuurkantoor.
ONDERGETEKENDE WENST TE BESTELLEN

'CO,

, ,

,

Moderneapparatuur
Sehandeling
volgens
afspraak
Paramasiebaan 2
AMEIDE
Tel. 01836-1458

................................ ex. spots wit

................................ ex. spots gekleurd
............; ;

ex.TL wit
........ ex.schijhwerpers

; ex. TL gekleurd
...... ex. Tuinpaddenstoelen

............... m prikkabel met
lampjes wit/gekleurd

.................... ex

.

Naam:
Adres:
Deze bon inleveren, Uwbestelling doeh of inlichtingenbij :

ZOLANG VOORRADIG

J. VERHOEVEN B.V.

SCHOLIERENSTOEL

J. W. van Puttestraat 73
Griend 7

Telefoon 01836 - 1232
Telefoon 01836 -1614

5 jaar garantie, met 5 zwenkwielen

nu

125,zie het op zijn best met een

8CREZEE B.V.

K~EUREN

van

T.V.
,,,

,.

.J. VERHOEVEN B.V.
AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836)t229

J. W.v. J?lIttestraat 73 - Tel. 01836-1232-1614

Voor de liefhebber:
2pla1enspelefs
2 koplelefoons
2 boxen
Tuner
verslerker
Int
Boekhandel Crezee
Tel. 01836-1229
Ameide.

Waarom n.a.··.··.a. rde •. s.•·. tad
~/,-

-

mettijdaanduiding; met wekker; met
df.lturn-en.. df.lgfa~dui~ing} met stopwlitch OP 1/10sec.nauwkeurig.
En het mooie hiervan is hij rekent nog
ook.

G~arn~ lever~rl'Wirjqrlie....
SCHOOLBOEKEN
voor aile richtingen van onderwijs!

SNELLE LEVERING - ZELFDE

prijsshtC"ts147,50

PRIJZ~N

f~:'~'
;:,:",-,',

ELECTRONISHE
ZAKREKENMACHINES

"

C~MERA!.~NBIEDING

MATIC 2008,.lA8;!f·nu 11,9,50
AGFAMATIC 2008 tel.e, 1JG;OO
nu 149,90
f\GFA OPTIMA5000,··~
nu 296,50
AGFAOPTIMA 6000 ~.
mi· 325,00
OPTIMA 535 electronic, ~nu 249,gg
OPTIMA 1035 electronic.34S;nu299,00

GJJeloof

\iAGFA

i

Agfa films, scherpe prijzen

'

f/'

3 Super 8 films, slechts 4~,.·
3CI·1836 opnamen sJechts 45,.

me

maar:?
lliets

f

1~90

Zojuistversche,nen

KONSA.~I~.·.•·P·~·~I~.U.§
DE·'DUIVELSE\GODIN
VLAMMEN in deNACHT

32,50

ADLERTIPPA

KIDFFERSCHRUFMACH1NE

-GREZ~s AMEIDEBV
Dam 6, Ameide

Telefoon 01836-1229

De PvdAin Amelde
Vraaggesprek met Teus van der Grijn
en Bram Provoost.
.
Teus van der. Grijn,sinds de Iaatste zes Jaar
voorzitter van de pvdA-afdeling Arheide, is 35
jaar.Geborer~n getogen in Ameide)shij goed
op de hoogteyan de problemen, waar Ameide
mee tekampen heeft..•.
>
••.
Hij.is werkzaam in de koeltechnieken beste~dt
in zijn vrije tijd yeel aktieveaandacht aan
. amateurtoneeI, de voetballerij en depolitiek.
De PvdA-A.lneide t.elt}05.Ieden enheeft bij de
verkiezingen vOor' de Prpvinciale$tatenjn
>

...

>

enige nieuweling de gemeenteraad binnenstapte. In het begin, zo is mijn persoonlijke
ervaring, liepen de verhoudingen met de
P.C.C. nogal stroef. Dit is weI wat te begrijpen;
je bent nieuw, import en je hebt een andere
methode om dezakel1 aan te pakken. Maar ik
moet zeggen, dat in de loop van de tijd de verhouding erg is verbeterd. Trouwens,je moet de
persoonlijke verhoudingen altijd scheiden van
de zakelijke visies, die je in de politiek hebt".
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Zeg dan nu iets over de zaken, die in de
Teus, wat vind jij yall.llettotsta.ndkomell van afgelopen 4 jaar weI· zijn gerealiseerd en die
niet zijn gerealiseerd.
het PvdA-verkiezingsilJ.0grllIllIlla? . ) / )
"Ik "iIldh.~teen goedE:\zaak,.dat nl.,l·v()()!'het "J a, in de eerste plaats, rnoet je dan bedenken,
eerst in Ameide, een partij-onze partij..;rhet dat de financiele situatie in Ameide 4 jaar
aangedurfd heeft een vrij uitvoerig gemeen- geleden ergzwa!} was. Er bestonden flinke
teraadsprogramma aan de bevolking voor te tekorten op dejaarrekening. Deze tekorten
Ieggen. De mensen in Ameide en Tienhoven zijn Iangza.merhand weggewerkt. Dit heeft tot
weten nu wat ze van de PvdA kunnen en gevoIg gehad, dat een aantaI.grote projekten
mogen verwachten.· De PvdA zegt in het zijn vertraagd. Zodraonze fraktie van mening
programma ook, dat dit programma niet was, dat de begroting wat ruimte bood, stelden
volmaakt is en dater best in de aankomende wij voor belangrijke zaken aan te pakken, ·soms
vier jaar zou kunnen blijken dat aanpassing tegen de zin van de P.C.C., die het aIlemaaI wat
nodig is. Die aanpassingenzullen dan weI door te snel yond gaan. Nu de begroting 1978 gezond
de afdelingsvergadering rnoeten worden goed- was, zijn op voorstel van de PvdA een aantal
. belangrijke beslissingen genomen: voor aanleg
gekeurd.
Ik vind het belangrijk, datalle Ieden va.n PvdA van de sportveldenzijn grote sommen geld
zoveel mogelij k direkt worden· betrokken .bij gereserveerd; het huisjevan "Aareke" zal van
wat de raadsfraktie doet.Dit is al begonnen met binnen worden gerestaureerd en de oprit van
het verkiezingsprogramma. De Iedenvergade- de begraafplaats zal worden gewijzigd".
ring kooseen verkiezingsprogrammakommis- Deze zaken die door de PvdA zijn voorgesteld,
sie uit haar midden. Deze kommissie stelde een zijn .in samenwerking met de PCC gerealikoncept-verkiezingsprogramma op, dat werd seerd. De VVD doet voorkomen alsof dePCC en
voorgelegd aan de Iedenvergadering. De Ieden de PvdA leven als kat en hond, waaraoor
brachten nog enkele wijzigingen aan - dus belangrijke plannen nog steeds niet gerealiechte medezeggenschap - waarna het defini~ seerd zijn. Hoe denk je over deze VVD
tieve programma werd vastgesteld".
voorsteIling van zaken?
Wat gaat de PvdA en haar raadsfraktie in de "Pureonzin! Het blijkt,datde VVD helemaal
aankomende raadsperiode met het verkie- niet op de hoogte is van de gang van zaken in de
zingsprogramma, wat dan een gemeenteraads- gemeeIlte, Nee Ill .a1s voorbeeld hun programprogramma voor dePvdA is, doen?
ma, )'laarinsta::ipd.at zij een stH brandalarm
"Uiteraard gaan we verder rnet het op willen realiseren. Als ze het werk van de
demokratische manier betrekken van de gemeenteraad goed hadden gevoIgd, hadden zij
PvdA-Ieden en de PvdA-kiezers. In de eerste geweten, dat dit nog door deze gemeenteraad
plaats wil ik er nog op wijzen, .. dat rqe zouworden besloten. Naast wat ik zoeven heb
kandidaten van de PvdA zich volledig met het gezegd, hebben de PCC en PvdA in de
programma hebben kunnenverenigen. Zij zijn . afgelopen vier jaar onder meer ook nog 4£
verantwoording schuldig aan de Iedenverga- bejaardenwoningen laten bouwen, is plan
dering. Op deze openbare.ledenvergadering Aaksterveld een voltooid en is een aanzet tot
kunnen ook de kiezers, als ze dat willen, hun vernieuwingvan de Ioswal gegeven.
N ~e,d.(YVD moet geen verkeerde voorstelling
mening kenbaar maken.
Verder hebben wij eenraadskommissie, die de van zaken geven".
agenda van de gemeenteraadsvergadering met
de raadsfraktie bespreekt. Deze raadskom- Toch mo.et je toegeven, dat PCC enPvdA geen
missie werd vier jaar ·geleden ingesteld ter twee handen op een buik zijn?
ondersteuning voor de raadsfraktie. De VVD "Nee, natuurlijk niet, er zijn uiteraard zakevoert dus niets nieuws in met haar team van lijke en politieke verschillen, maar mag dat?
Een zaak qie nog niet gerealiseerd kon worden
deskundigen" .
ook .aI door gebrek aan eenheidbinnen dJ
Heb je nog een slotopmerking?
gemeenschap, is de naar de opvatting van de
"Ja, ik hoop, dat de mensen il1A. eideen' PvdAno0clzakelijke uitb:r;eiding van de geTiEmhovenons ll-pagina-dikke programma meenschapscentra in Ameide. Ook de subsidiegoed zullen Iezen. Ik weet zeker, datvelen het problemen met het Ministerie van Cultuur,
zullen waarderen; dat een partij inA.meide,de R~kreatie en Maatschappelijk Werkzijn mede'
PvdA, zijn nek du.rft uit te stekenmet zo'n oorzaak".
uitgewerkt programma".
Je hebt ietsgezegd over de historie. Verkiezingenzijn ookop de toekomst gericht. Waf
vindt je van het PvdA- gemeenteraadsproBram Provoost, 34 jaar, een geboren Zeeuw, grammar
woont nu al weerjarenin Ameide. Hij werkt
als biochemicus in het Dijkzigt Ziekenhuis te "Ik ben, evenalsonzevoorzitter, blij, dat er
Rotterdam, waar hijonderzoek doet·· naar voorhe~ eerstzo'n .uitgebreid en konkreet
programma. is gemaakt. De basis van hef
het funktionefenvan nieren.
De afgelopen vier jaarheeft hij, als raadslid programma is, dat aIleIllensen zich zelfstandig
van de PvdA, Ameide nog beter Ieren kennen. in vrijheid moetenkuIlnen ontplooien. HierNu is hij lijsttrekker voor de PvdA in Ameide. \roor is een herverdeling van macht, kennis en
arbeid nodig. Wij hebben deze fundamentele
Bram, hoe heb jij de afgelopen raadsperiode gedachte uitgewerkt in h~t programma".
ervaren?
Noem eens enkele belangrijke punten,fdie in de <
"Binnen onze fraktie zijn de verhoudingen komende. raadsperiode moeten worden gereavanaf het begin erg prettig geweest. Ik hoop Iiseerd.
dan ook, dat we met z'n drieen terug kunnen
Ja, belangrijk is een rechtvaardige verdeling
komen.Verder moet je bedenk;en dat ik als
>

rn

van woningen. Rechtvaardig betekent: betaaIbare woningwetwoningen, oude woningen met
inspraak van de bewoners verbeteren, bij
nieuwbouwplannen de toekomstige bewoners
betrekken, woningen voor·· bej aarden;· gehandicapten en allenstaanden.
Verqer moet de verkeersveiligheid in Ameide
worden vergroot. In samenspraak met de
bevolking zullen verkeersdrempels en woonerven moeten worden aangelegd.
_
Voorts za1 de gemeente, in verband met de
dreigende energieschaarste in de wereld, d us
ook in Ameide, ten behoeve van de woningwetwoningen een. warmte-isolatieplan moeten
opstellen en uitvoeren. De huisvesting van de
peuterspeelzaal zal verbeterd moeten worden
en de bibliotheek zaI- als het aan de PvdA ligt een nieuw onderkomen krijgen.
Er za1 een welzijnsplan moeten komen, waarbij erg belangrijk is, dat de Verenigingsraad
beter gaat functioneren.
De verenigingsraad moet worden betrokken
bij het uitvoeren van aktiviteiten op ontspanningsgebied, inhet bijzonder die voor de
jeugd.
.
Verder zuIlen· de nieuwe sportvelden in· de
komende raadsperiode zeker worden bespeeld.
WeI moet dan worden voorkomen, dater weer
eenkommissie wordt ingesteld, zoals de VVD
wil, dat zal oj. aIleen maar vertragend werken.
Ook zal het kleuter- en lager onderwijs moeten
worden samengevoegd tot een basisschooI".
J e noemt nogal wat.Kun je tot slot nog iets
zeggen over de bestuurbaarheid van Allleide?
"Graag, dit is iets watmij zeer na aan het hart
ligt: de openheid van het bestuur. Het bestuur
moet erg dicht bij de bevolking staan, er moet
veelmeerdan tot nu toe informatie aande
~evolking worden gegeven. Het is danb.v. ook
Jammer dat ;,De schakeI"niet meer bestaat.
"De SchakeI" zal binnen afzienbare tljd weer
moeten verschijnen".
Ja, dat is ook van groot belang, maar ik bedoel
eigenlijk: hoe ziet de PvdA een eventuele
deelname aan het College van B. & W.?
"De PvdA wil verantwoordelijkheid dragen als
het een programcollege wordt, dat betekent,
dat het college van B. & W. moet werken aan de
hand van een vooraf opgeste1d beleidsprogramma. Hierbij moet je natuurlijk bedenken,
dat niemand ooit precies oVer vier jaren de
t~ekomstkan voorspellen. Wij hopen,dat wij
hlerover met onze huidige partner,de PCC
tot overeenstemming kunnen komen.
Verwacht je dat ook?·
"Ja, want het Iandelijke CDA is van mening,
dat programmacolleges noodzakelijk zijn voor
een goed funktioneren van de 10kale demokratie".
Verwacht je geen belangrijke rolvan de VVD?
"Nee, zij hebben niet laten zien,dat zij inzicht
hebben in het gemeentebeleid; Zij hebben met
hun programma niets wezenlijks toegevoegd
aan het bestaande".
Heb jeaan het slot van dit vraaggesprek nog
iets op te merken?
"Ja, ik zou .zeggen, Iaten de mensen ons
programma kritisch Iezen en vergelijken met
de punten van PCC en VVD. Ik bener van
overtuigd, dat als zij ietsvoor Ameide willen
doen, zij dan. op de PvdA zullen. stemmen; de
mensen zullen hun eigen gezonde verstand
zeker gebruiken".
HVV

BewaardeWK
voetbalwedstrijden
veer later met een
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J. V~RHO~YENB.V.
J. W; v. Puttestraat73 - Tel. 1232 -1614
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P{rotestants
C(hristelijke)
C{ombinatie)
In de tijd voor de verkiezingen worden we van.
diverse kantenbenaderd met. folders waarin
rijkelijk met beloften wordt gestrooid. Elke
partij en iedere groepering doet daaraan mee.
De een wat meer dan de anderidoch beloften
doen zij allen. Tegen hetdoenvan beloften is
niets in te brengen. Hierbij moet echter weI
een ding goed bedacht worden, n.I. dat beloften
schuld maakt. Dat is een eeuwen oud gezegde
maar nog steeds waar. Daaromzal met hetdoen
van beloften voorzichtig moeten worden
omgesprongen. Eenbeloftekanalleen maar
worden gedaan wanneer men ei: zo goed als
zeker van is, dat die belofte waar kanworderi
gemaakt.
De ProtestantsChristelijke Combinatie
(P.C.C.) komt in deze verkiezingstijd niet met
een heIe serie beloften'... Heel goed wordt n.I.
beseft, dat het waar maken van beloften in het
politieke vlak van velefactoren aihankelijk is.
Denkt u maar aan de financiele haalbaarheid
van plannen, medewerking' van rijk of provincie, goedkeuring door rijk en provincie enz.
DeP.C.C.legt de kiezers aHeen die beloften
voor, waarvan mag en kan worden verwacht
dat die in de komende zittingsperiode kunnen
worden waargemaakt. Met de meeste nad'ruk
belooft de P.C.C. zich in te zetten om die
beloften ook echt waar te maken. Dat is een
belofte die de P.C.C. durft te doen, omdat zij
altijddie belofte al heeft gedaan en altijd heeft
gewerktom die gedane belofte nate komen.:
De afgelopen jarenhebben de P.C.C.-mensen
in de raden van Ameide en Tienhoven niet stil
gezeten.
Een paar voorbeelden van wat door hun inzet
tot stand is gekomen:
-

aanleg van een wandelpad vanaf de Lekdijk
naar de Kerkweg
verbetering Kerkweg en gedeelte Hogewaard
verbetering Kweldam

Dit is zomaar een willekeurige greep.
In de komende jaren zuHen weer vele
belangrijke besluiten moeten worden genomen. Onze raadsleden dragen daarom een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoo rde lijkheid waarvan ze zich goed bewust zijn. Immers het regeren van een gemeenschapis het
zich in dienst steHen van die geme~nschap.
~nl)ijaarregerenwillen zij zich laten leiden
door Gods Woord - De Bij bel. Bet woord
"Christelijk"in onze naam ma~~ niet aHeen
maar eenstukje van die naam zlJn, maar we
moetener weI in onze dade.n. aan herkend
worden. .•.••....
.'
..
Voelt U.zich tot deze christelijk politiek
aangf:'!trokken, dan kunt u uw stem aHeen maar
op LIJS'!' 1 uitbrengen.
U kent tochonze karididaten nog???
Hier k(j1n.en zenog een keer:

nagenoeg voltooiing vande Ie fase 'van het
plan Aaksterveld
bouw van 49 bejaardenwoningen
bejaardenoord "Open Vensters"
reccmstructie Liesveldweg en Doelakkerweg
verbouw Gemeentehuis
diverse aankopen grond voor de aanleg van
de s.portvelden

Wat is Kerastase?
Kerastase is eenspecifieke haarverzorgings-serie met
produkten, die haar- en hoofdhuidproblemen succesvol bestrijden,
De verzorging van de hoofdhuid soeelt daarbii e!!n
beslissende rol, daar de toestand van de hoofdhUid.
vaak ook de toestand van het haar bepaalt.

Kerastase haarverzorging in de salon
Goedeverzorging van haar en hoofdhuid beQint bij het
gebruik van een speciale shampoo. In mijn kapsalon
hebben wij daarvoor de keuze uit een assortiment
Kerastase baden. Wij adviserenu welk Kerastase bad en
indien .noodzakelijk, welke Kerastase .verzorging de
struktuur en dekonditie van uw haar vereist.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ARP A. G. de Kruijk
ARPA. E. Versluis
CHU A. H. Veenvliet
SGP B. Bor
ARP J. H. Peeters
ARP W. van Kekem
CHU H. Manschot
ARP A. G. Holman
ARP N. de Wit
CHU W. P.Roggeband
ARP L. Blokland
CHU H. Zweeren

Tienhoven
1.
ARP G. dell budsten
2.
CHU D. den Braven
3.
ARP M. Spek
4.
SGP J .. J. Verheij
5.
CHU 1. Streefkerk
6.
ARP G de Hoop
7.
ARP T. van Bruggen
8.
ARP D.Bos
9.
CHU' L. vall Dieren
10.
ARP .A.M.id.Oudsten
11.
CHU C.Schrijvershof
12,
ARPM:.de With

Wieiullen er dit jaar op het podium staan?

AVVA's Sportweek 1978
Zaterdag 24 juni a.s. is het weer zover dat de 3e
sportweek van start gaat met o.a. hoogspringen,
verspringem, stratenloop etc. en'dit jaar weer
het penalty schieten op eEm ere-divisie keeper.
En dit jaar 3 tour-klassen, de kleintjes, de
junioren en de veteranen.•Zaterdag 3 ju.nt
komen we nog een keer met de geluidswagen L
rond, omdat het dan de laatste inschrijvingsdag
is. De inschrijfadressen zijn. L. A. van der
Zijden, Dam'8 (achterom) en W. van der Grijn
Aaksterveld 28.•. Zaterdag 3 juni houden we
gelijk een verloting voor desportweek met
mooie prijzen o.a. een t.v. toestel, een fiets en
.rlOg vele andere prijzen. De trekking vindt
plaats op de feestavond van de sportweek.
Inwoners van Ameide en Tienhoven doe mee
met de sportWeek, daar krijgt U zeker geen
spijt van.

VLEESPRODUKTIEBEDRIJF

A. KRUIJT B.V.

~
TIENHOVEN

Deze.lfde speciale, .op uw haarprobleem gerichte
aanpak treft u aan in de Kerastase verkoopproducten
Kerastase baden
Kerastase verzorgingen
Kerastase haarlak

Resultaat met.Kerastase
Kerastase bad, verzorging en lak, in kombinatie met
elkaar gebruikt, brengt uwhaar in pptimale konditie,
.maakt het glanzend, gewillig en gezond. En met gezond
haar blijft uw kapsel langer in model.

Da meskapsaloQ

G.J.HII De. Wit
Tel.: 01836-1464 - Ameide

Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836-1595
Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van

STEUNZOLEN
en

ELASTIEKE
KOUSEN

Kerastase haaryerzorging bijU thuis

•
•
•

PEDICURE
MEVR. WIL5CHUT

Vaste vakantiehulp gevraagd
OmdafNico Streefkerk.,een van'onze
vaste "invallers", dit jaar ,afstudeert·
zoeken wij ·een opvolger voor hem..
Nicoheeft onsopdeze wijze ongev~er .
6 jaar ter zijdegestaan.
Het .betreft werkzaamheden in de
varkensfokkerij (vakantie vervanging,
werkuren vervanging op vrije dagen
enz.);
Een scholier of student (min.leeftijd 1.6
jaar) is hiervoor debeste kandid~at.

Inl•. A.Kruyt,
Kerkweg14 -Tienhoveri/";Tel.: 01836-1361

Elke' woensdagmorgen
zitting in· Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.
Aileen volgens afspraak.
Indiennodig behandeling aan huis.

Te koop:
GARAGE TUlMELDEUR
2jaar Dud
nieuwwaardej 350,-

T.e.a.b.
In!:

BoekhandelCrezee
Tel.: 01836-1229

Ameide.

DEGALUX professionele schermen voor zonnige prijzen

Staten zonneschermen windvast, bediening oogwindwerk indecoratieve en etten
kleuren leverbaar.
Jalouzieen,gordijn jalouzieen, rolgordijnen 100/0 korting.
ERKELENS~LANGERAK
. VERF - BEHANG - ZONWERING
BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

Wijgaan met vakantie van 10 juni tIm 1 juli.

GDED VERZEKERD OP VAKANTIE

Veer Uw
histerische
kleding

Informeereerst bij Uw

N"V"A.Assurantie Adviseur.
Voorstraat 6
Ameide
tel. 01836-t340

b.g,g.

01843~370

Assurantie-en Adviesbureau Den HartogB.V.

Pracht

Japonvelours
in diverse kleuren van

f

35,95

NU per meter VOOR

1-15.$,15
OOIt!oor,:Hyp~theken

.. P~rs()onlijkeleningen
Spaarbankzaken- BoekhQudingen.

VLAGGEN
met bijpassende STOKKEN of
VLAGGENMASTEN

Qrr~
Fa. H. Verhoef
SCHOENEN

,Kies
voor

Benedendams13 straatS
Tel. 1251 - Ameide..

Stratenmakersbedrij'-------·

•

Broekseweg 73

A,~A;{8F
•

Tel. 01836 • 850

•

Amelde

in aile maten en soorten !

STREEFKERK
TEXTIELHANDEL
Fransestraat 7

Ameide

De V.V.D. is zowel
in Tienhoven als in
Ameide de kleinste
partij die met een
lijst uitkomt/
Zij heeft d;3.~pok een
dubbelzWa'#etaak;
de V. V~D.heeft nog
geen raad,szetel
Illaar wildie weI erg
graag hebben.
Daarom moetzij
extra veel propaganda maken, er
extra hard aan trekken om datgene dat in dezE
weken het belangrijkste is, die raadszetel, tE
veroveren. Voor die propaganda heeft dE
V.V.D. verhoudingsgewijs natuurlijk weI vee]
minder mensen beschikbaar als kleinste partij,
alhoewel het weI een enthousiaste ploeg is, als
we alleen nog maar denken aan het uitknippen
van 1200 dobbelstenen, we hebben er nog
spierpijn van. Daarom waren wij ook erg blij
met de interviews, il'l de vorige Wegwijzer.Rel
was dan ook groot nieuws waar wij meE
kwamen .• We gingen de verkiezingen in als
V.V.D. Dat betekent datwe in tegenstelling tol
Gemeentebelangen een grote landelijke organisatie achter ons hebben staan. Dat zullen we
nodig hebben met name in verband met de
gemeentelijke herindeling. Terwijl plaatselijk
het algemeen belang van Ameide en Tienhoven het zwaarste zal wegen. Bovendien komt
er hoogstwaarschijnlijk voor het allereerst een
vrouw in de gemeenteraad van Ameide en dan
nog weI een vrouw die hier niet geboren en
getogen is.

lijsttrekkers. Ret is vanzelfsprekend dat zij
intensief zuBen gaan samenwerken. Daarbij
zullen zij elkaar regelm;3.tig corrigerenen
wakker houden omdat beiden het liberalisme
op hun eigen wijze beleven en dat is goed, dat is
kenmerkend voor het liberalisme.
Veronica van den Berg brengt natuurlijk een
aantal zeer persoonlijke belangstellingen mee.
Mede daarom is bijvoorbeeld de peuterspeelza~l speciaal in ons programma opgenomen. Zij
heeft een paar maal een peuterspeelzaal helpel.')., oprichten. Ook heeft zij grote aandacht
voorvrouwenbelangen. Dat is nodig, ook hier
in Ameide. Op andere gebieden gaan beide
lijsttrekkers geheel samenwerken. Ais voorbeeldkunnen we nemen het sociaal spreekuur.
WeI, en dan hebben we natuurlijk nog bepaalde
wensen, U hebt er een aantal kunnen lezen op
onze dobbelsteen. Iedere weldenkende Ameidenaar zal die wensen ook hebben en ze zullen
ook voorkomen in het gemeenteprogramma
van de andere partij"n, maar het is toch goed
dat U weet dat wij ze ook hebben.

Blom's juweliersafdeling geeft de
komende twee weken iets weg
en wei
Een J.M;T.herenhorloge gratis bij aankoop
van een Seiko
herenhorloge.

E811 paar oorbellen
met roosmotief
terwaarde van 31,. bij aankoo~ van een roosring, rooscollier en
roosarmband tesamen in een
koop.

Dan is er nogiets dat wij U nogmaals willen zeggen: Slechts drie partijen komen met een lijst
uit. Wij vinden het belangrijk dat de gehele bevolking vertegenwoordigd is in de gemeenteraad.
Dam 11, Ameide.
Indien U landelijk zou stemmen op een partlj
die nu niet meedoet, bieden wij U plaatselijk
graag politiek onderdak. natuurlijk willen wij ~==================~
graag Uw stem, wij beloven U echter dat wij
ook echt naar U zullen luisteren. Gaat U in
ieder geval stemmen. Ais U er op 31, mei niet
Gevraagdpart-time
bent willen wij voor U bij volmacht stemmen
zelfs als datop een andere partij is. Ais U geen
mogelijkheid ziet()m na;3.f hetste.rnhuro te
gaan, wij zijn bereidU op te halen.Belt U in
beide gevallen Dhr. Daniels, tel. 1560, Veronica
We zijn blij dat Veronica van den Berg onze van den Berg, Tel. 1737, of Ed Kruijt, tel. 1361.
lijsttrekker wj1de worden. Zij heeft ervaringop
het gebied van gemeentepolitiek en gelukkig Ais U op 31 mei met ons op de uitslag wilt
deed zij die ervaring op in kleine gemeentes. Ze wachten bent U vanaf 20.30 uur welkom in Ret
voor enkele uren
heeft ook een ruime bestuurlijkeervaring. wapen van Ameide bij de heerDe .Tong.
's morgens en/of's middags.
Kortom: ze weet waarover ze spreekt. En over Tijdens een televisieuitzending over Coorndatgene dat ze niet weet zal ze zich in- hert werd gezegd dat zijn credo was "De
Taxibedrijf
formeren. U allen weet dat mannen als Vrijheid" en dat hi} wilde leven volgens het
Daniels, Streefkerk en Van den Broek de principe: "Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe
Autorijschool
Ameidense problemen kennen. De lijsttrekker dat ook een ander niet" of in positieve zin:
van Tienhoven, Ed Kruyt, is eenechte "Behandelt de mel'lszoals U zelfbehandeld wilt
inboorling. Daarom was het ook niet logisch worden". Rieraan Jigtde volstrekte gelijkeen intervieuw met hem te plaatsen in de waardigheid van 'de mens ten grondslag.
Hazelaarlaan 34,
vorige Wegwijzer, dat is geen nieuwsvoor een . Coornhert was niet de eerste die dit zei, het
kranl,Veronica van den Berg weI.
staat ook in de bijbel en daarvoor zei Confucius
Tel. 01836-1375.
U
I
I d T
h
het aI, maar het was ons zo uit het hart
weetwaarschijn ijk we at ien oven en gegrepen dat we met deze gedachte in ons hart
Ameide een afdeling van de V.V.D. vormen, er
zijn echter twee gemeenteraden, dus ook twee de verkiezingsuitslag afwachten.
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