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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Meerkerk en Lexmond.

Foto t.g.v. het lO-jarig bestaan onder leiding van de Franse dirigent de La Rosiere.

Muziekvereniging ",UNIE" 80 jaar
Op 19 september 1898 wer~ in Ameide
opgericht de muziekvereniging "Unie". De
gangmaker hiertoe was de Ameidenaar M. van
Bonzel, van beroep musicus. In 1895 waren al
pogingen gedaan tot oprichting van een
muziekvereniging, maar stranden toen op
geldgebrek.
Maar toen in 1898, bij het Kroningsfeest van
Koningin Wilhelmina het toenmalige feest
comite een muziekcorps moest huren in
Leerdam, voelde men in Ameide het gemis van
een muziekvereniging. Van deze gelegenheid
maakte de heer van Bonzel gebruik om een
aantal mensen warm te maken tot het leren
bespelen van een muziekinstrument. Begon
nen werd met 141eden t.w. W. G. Degenhardt,

G. J. Langerak, G. J. de Jong, A. Bouter, J.
Smidt, B. de, Heus, C. Bosch, G. Bouter, G.
Woudenberg, P. Verhey, Jac, de Jong,
K. Langerak, P. Kruyt en P. G. J. de Jong. De
heer van Bonzel werd dirigent.
Voor de aanschaf van een twintigtal instru
menten en lessenaars was toen een totaal
bedrag nodig van ± 450 gulden.
Nu kost het kleinste en goedkoopste instrument
bijna het dubbele. Het s,alaris van dirigent van
Bonzel werd op zijn eigenvoorstel bepaald op
een dubbeltje per lid per week.
Om de benodigde 450· gulden bij elkaar te
krijgen werden rentelozeaandelen it f 1,
uitgegaan. Dit gelukte niet ten volle. Er konden
slechts 12 instrumenten worden aangeschaft.

Uit het bovenstaande blijkt weI dat Unie
moeizaam van de grond gekomen is. De
financienspeelden hierin de grootste roI. Wat
het repetitielokaal betrof, wilde de vereniging
liever geen gebruik maken van de herbergen
en koffiehuizen. Een verzoek werd gedaan aan
de gemeenten Ameide eil Tienhoveh om eeri
schoollokaal te mogen gebruiken voor de
repetities. De gemeente Tienhoven eiste hier
voor een vergoeding van 20 gulden per jaar, wat
de vereniging niet op kon brengen, maar
uiteindelijk toch aanvaardde om niet in de
herbergen terecht te komen.
Dit was een klein stukje geschiedenis uit het
begin van "Unie"; Hulde voor die kleine groep
mensen die door aIle armoede heen, de

Vereniging in leven wisten te houden.
Langzaam aan ging het beter met "Unie". De
prestaties groeiden, alsook het ledentaI. Het
repetitiebezoek werd door het bestuur nauw
lettend gevolgd. Voor een verzuimde repetitie
moest men 5- cent boete betalen. Wie aIle
repetities bezocht per jaar ontving daarvoor
een premie. Unie heeft het geluk gehad dat zij
in deze 80 jaren van haar bestaan slechts 5
dirigenten heeft gehad; de heer van Bonzel tot
1905, de heer La Rosiere tot 1918, de heer Hoon
tot 1959, de heer van Delsen tot 1961. En tot op
heden de heer van Mourik, die met zijn
deskundige leiding Unie in de hoogste groep (F)
wist te brengen.
Wanneer je het bovenste hebt gelezen en Uw

verslaggever het een en ander eerst heeft aan
gehoord van hetbestuur, te weten Wim van
Gelderen (voorz.), Cor van Gelderen (secr.),
Reinier de Lange (penningm.), Gerrit Lange
rak, Paul Versluis, Teus Holleman en Ria van
Gelderen, dan bemerk je dat er veel gepasseerd
is in de afgelopen 80 jaar en er zeer veel
veranderd is. .
Niet alles ging bij Unie vanzelf. Vooral als je het
oudste nog in leven zijnde lid van Unie, de 73
jarige Arie Piet Langerak hoort praten.

Het lidmaatschap kostte 80 jaar geleden 10 cent
- later 15 cent per week (waarvan 10 cent voor
de dirigent).
Men ging ieder jaar naar concoursen, de z.g.n.
Kermisconcoursen, zogenoemd omdat er vaak
bij zo'n concours een draaimolen aanwezig
was.
In 1925 speelde Unie al in de Ere-afdeling.
Een hoogtepunt was in 1926 het concours te
Wassenaar. In de ere-afdeling behaalde Unie
toen ook al het hoogste aantal punten.
Een jaar later deed men weer hetzelfde in ,
Doorn. Toen versloeg men 3 hele grote en duur
geklede korpsen w.o. de Amsterdamse Politie
kapeI.
In de jaren '30 verlaagde men de contributie
van 20 naar 15 cent.
Dirigent B. A. Hoon kon toen maar om de 14
dagen les geven (wegens geldgebrek).
De andere week dirigeerde dan het eigen lid
G. J. de Jong.

Onder de bezielende leiding van de bekwame
dirigent D. van Mourik uit Vianen staat Unie
zeer hooggenoteerd.
Binnen een paar jaar hoopt men in groep F uit
te komen. Dit is een zeer zware opgave omdat
niet aIle muzieksecties volledig of onvoldoende
bezet zijn.
De aanwas van jongeren is daarom noodzake
lijk. "Minstens 10 nieuwe leden zouden erbij
moeten komen", aldus Cor van Gelderen.
Daarom zoudt, V Vnie geen groter cadeau
kunnen geven dan V als lid op te geven.
U krijgt dan een gedegen opleiding en

,begeleiding.

De creatieve man bij Unie is nog steeds Gerrit
Langerak. Hij is de man die Unie naar buiten
professioneel presenteert. .
Bij de aankleding van de zaal bijconcerten - bij
het deelnemen van optochten.
U hebt het enige weken geleden weer kunnen
zien.
Een prachtige praalwagen!
We weten dat Gerrit Langerak dit Hever niet
geplaatst had gezien in de Wegwijzer - maar
onze bewondering voor zulke verenigings
mensen, die weken lang's avonds aan het
schilderen zijn om zo'n pra:alwagen te presen
teren.

Wanneer je dan aan het eind van het
intervieuw komt en je laat dan voorzitter Wim
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van Gelderen nog even het woord, dan teken je
de volgende gedachten van hem op:
- De onderlinge sfeer in onze vereniging is

bijzonder goed, ook met de jeugd (l/3 van het
ledenaantal).'

- "De presentatie van Unie naar buiten moet
optimaal zijn."

-. "Nooit heeft men op ons een vergeefs beroep
gedaan -denk aan allerlei festiviteiten- veel
werk gedaan voor het algemeen belang."

- "door akties en zelfwerkzaamheid het eigen
instrum.entarium van ± f 50.000,- bij elkaar
gespaard."

- We kennen ook weI teleurstellingen -daar
wil ik niet over uitwijden- wie de schoen
past, die trekke hem aan".

- Ik hoop altijd dat we in Ameide nog eens 1
groot Muziekkorps krifgen." .

- "Spijtig vind ik wanneer men niet bij de
Chr. groepering behoort dat men ons dan in
de "rode-hoek" plaatst. Men weet zeker niet
dat de Unie door Liberalen werd opge
richt?" Aldus voorzitter Wim van Gelderen.

Wij willen U niet onthouden dat dirigent van
Mourik belangeloos aan leden les geeft die
zich verder willen bekwamen in theorie en
praktische bekwaamheid. Hiervoor kan men
examen doen bij de A.N.U.M.

Tot slot!
Onze 80-jarige geeft zaterdag 30 september van
16.00 - 17.30 uur een receptie in "Het Spant" en
's avonds na 8 uur voor aIle donateurs een
Jubileumbal met het dansorkest "Trio Orien
tal."

Van Toor Fashion
showl mode '78-'79
Dinsdagavond 12 sept. showde Van Toor
Fashion zijn nieuwe mode voor '78-'79 in 't
Veerhuis te Nieuwegein. .
De zaal was helemaal vol en om 20.00 uur heette
een zeer charmante Eugenie Herlaar alle

dames en enkele heren van harte welkom.
Zij vertelde ter introduktie dat de mode '78-'79
niet een bepaalde lijn voIgt maar dat we die
mode zelf moeten maken door kleuren en
stoffen te kombineren. Die kleuren bestaan
voornamelijk uit gedekte tinten zoals:
groen, bordeaux rood, blauw, bruin, grijs en
camel.
Acht mannequins showden vervolgens de
nieuwe modellen die Van Toor Fashion er voor
had uitgezocht. .
De japonnen zijn ruimvallend maar met een
duidelijk gemarkeerde taillelijn.
De lengte van de rok is onveranderd en de
blouses zijn hoog gesloten en worden gedragen

met een strikje of een stropdas.
Veel zagen we de mouwloze vestjes die bij rok
en blouse gedragen worden. .
De jas is veel wijderen daardoor erg zwierig
geworden.
Mantelcostuums, deux-pieces en corduroy
broeken met truien waarbij weer opviel dat he"t
kombineren erg belangrijk is.
In de pauze werd aan een van de bezoekers van
de show een gratis cursus in "make-up· en
houding verbeteren" aangeboden.
Alle aanwezigen kregen een drankje en
vervolgens bracht zangeres Therese Steinmetz
(ons in) zigeuner- en balkansfeer samen met
het trio Nico van der Linde jr. dat de hele avond
al voor een bijzonder sfeervolle achtergrond
muziek zorgde.
In het tweede deel van de show werd de nieuwe
bontkollektie van Van ToorFashion geshowd
die in Gorinchem verkrijgbaar is tegen speciale
introduktieprijzen. Prachtige modellen in o.a.
nerts, vos, konijn.
Tot slot werd de avondkleding getoond:
Gracieuze modellen in soepelvallende stoffen
vormden een romantische aanblik.
De kapsels en make-up waren bijzonder
verzorgd en ook de schoenen en laarzen waren
fijntjes bij de kleding aangepast.
Alle dames en zelfs die enkele heer, kijken
ongetwijfeld terug op een fijne avond vol mode
nieuws.

Nieuwe Brandweergarage
Ie Meerkerk
Bij het ter perse gaan van de Wegwijzer
vernamen wij dat Meerkerk een nieuwe
brandweergarage heeft gekregen en dat deze
officieel door burgemeester Berends werd
overgedragen aan de brandweer.
Jammer dat we hier niet van in kennis gesteld
zijn.
Vandaar dat we U geen verslag kunnen geven.
Wij vernamen echter weI dat in tegen
woordigheid van vele officiele genodigden w.o.
brandweerafgevaardigden, burgemeester Be
rends zijn laatste officiele daad als burge
meester verrichtte.

6 - 7 - 8oktober

"Brughuis" Meerkerk

3 zeer speciale

Vis- en Wijndagen
met verrassingen

Keuken ge-opend tot 22.00 uur.
Vis zo uit zee op Uw tafel, een culinaire belevenis.
Reserveer nul
Telefoon 01837-1319



SOCIAAL SPREEKUUR GAAT VAN START!
ontvangen. We hebbengezochtnaariemand
die veel Ameidenaren kent en die ook
bekend is bij de meesten van ons. Wij hopen
dat U dit team: zuster Hagoort en Veronica
van den Berg Uw vertrouwen wilt geven.

Verder zijn wij mevrouw Plieger van 't
Fortuin bijzonder dankbaar dat zij geheel
belangeloos de opkamer v~m de slijterij
beschikbaar heeft gesteld, zodat we ook een
ruimte hebben waar we U kunnen ontvan
gen. De ingang van deze opkamer is, zoals de
meesten van U weI zullen weten in de,
Fransestraat 12.

Het is onze bedoelingom iedere eerste
dinsdag van de maand van 19.00 uur tot 20.00
uur voor U klaar te staan.

Het eerste spreekuur zal dus zijn:

V.V.D. afdeling Ameide/Tienhoven.

DINSDAGAVOND 3 OKTOBER
VAN 7 UUR TOT 8 UUR IN DE
OPKAMER VAN SLIJTERIJ 't
FORTUIN, FRANSESTRAAT 12.

Als U problemen op ander gebied wilt
bespreken, bijvoorbeeld over de gemeen
telijke herindeling, kunt U altijd terecht bij
Veronica van den Berg. U kunt haar bellen
(tel. 1737), haar aanspreken of haar bezoe
ken.

Wij hopen dat U vertrouwen wilt hebben in
onze poging een serieuze bijdrage te leveren
aan de hulpverlening in Ameide. Wij zullen
proberen samen met de andere hulpverle
ners Uw problemen zo goed mogelijkop te
lossen.

BOEKVAN DE MAAND
"Naleve schilders zien ons land" is

een ontwapenend beeldverhaal over de
aardigheden en eigenaardigheden van
ons land. Nederland geschilderd door
de kleermaker, de huisvrouw en de
kruidenier op de hoek.

NU F18,50.
Na 7 oktober f 32,50.
Bij:

MEDEDELING

Hebben wij dan voor ieder probleem
zomaar een kant en klare oplossing?
Dat zouden dan mooie oplossingen worden.
Nee, wij hebben een team van deskundigen
op allerlei terrein bereid gevonden te
helpen. EE'm van deze deskundigen, die in
Ameide woont, is zuster Hagoort, U allen
welbekend.
We zijn heel gelukkig dat zij bereid is
gevonden om samen met Veronica van del).
Berg de mensen tijdens dit spreekuur te

Eindelijk zijn wij gezwicht voor de vele verzoeken en argumenten om de
Wegwijzer frequenter te laten verschijnen.
Wij hoorden vaak de klacht dat er geen dorps- informatieblad was. Er bestaat
behoefte bij de verenigingen - bij de overheid - en bij vele anderen - om in onze
contact-arme wereld - via een eigen medium elkaar te informeren.
Wij hopen, dat U ons daarin allen zult helpen. Wij kunnen dit als uitgever van
de Wegwijzer niet alleen.
Daarvoor is in de allereerste plaats de steun van de adverteerders onontbeerlijk
-doch wanneer wij allen achter het idee gaan staan dat een eigen informatieblad
moet slagen- danhebben wij goede moed dat dit ons ook zal gelukken!
Verenigingen meldt Uw uitvoeringen of geef korte verslagen. Meldt jubilea of
geef er verslag van. Kleine annonces onder de kop "Wegwijzertje" kunt U allen
tegen een erg lage prijs in ons blad plaatsen.
U zult zien hoe snel datgene wat U verkopen wilt bij U weg is.
De Wegwijzer zal vanaf heden iedere donderdag om de veertien dagen huis aan
huis verschijnen in Ameide - Tienhoven - Lexmond en Meerkerk. en iedere maand
zoals voorheen in ons gehele verspreidingsgebied.
Wij zijn blij dat de gemeenten Ameide en Tienhoven spontaan ruimte willen
afnemen om datgene aan de inwoners bekend te maken wat nuttig is.
In onze volgende uitgave hopen wij o.a. uitvoerig verslag te doen van het
afscheid van burgemeester en mevrouw Berends te Meerkerk. B. C.

Het is zover, de organisatie van het sociale
spreekuur is rondo We kunnen beginnen.

De V.V.D. is erg blij dat ze haar belofte,
gedaan in de verkiezingsperiode, nu kan
nakomen.

Is het sodale spreekuur aIleen bedoeld voor
V.V.Ders?
Natu.urlijk niet. De V.V.D. heeft slechts het
initiatief genomen maar dit spreekuur is
bedoeld voor IEDEREEN die daar behoefte
aan heeft:

Wie hebben naar ons gevoel behoefte aan
het sociale. spreekuur?
Die mensen die het gevoel hebben dat ze
niet meer' aIleen uit problemen kunnen
komen op medisch, sociaal, financieel of
juridisch gebied. Ook wanneer U geen weg
meer weetin de doolhofvan instanties die er
op al deze gebieden zijn kunt U .bij ons
terecht.
Er zijn in Ameide veel mogelijkheden tot
hulpverlenen. Wij zijn bereid Ute helpen ze

. te vinden. Als U, om welke reden dan ook
liever geen gebruik maakt van deze instan
ties kunt U toch bij ons terecht.
WIJ DOEN NIETS ACHTER UW RUG OM.



EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT atm. 2.95 tot 5.10 meter

'CARAVANBOUWVAN DER HAGE'N

HET ADRESVOOR
BOUWMATERIALEN, ZO
WEL NIEUW ALS
GEBRUIKT 0.8.

GOLFPLATEN, asbest
Gegalv. Polyester
VLAKASBEST
HOUT
CREOSOLTPALEN
DEUREN
ISOLATIE
MATERIAAL
MULTIPLEXPLA
TEN in div. soorten en
dikte.
WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine

Bij:

FRANK TREUREN
Burg. Sloblaan 36
Meerkerk
Telefoon 01837-1889

Avento
Caravans

grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838-1235

\';111 tier IUIIII
••

ZIIII \'tter
\'ttttr ell~e Ittter

Maak UW DIEPVRIES rendabel

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838-1224- Noordeloos

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaat

VAN DER HAM VEEVOEDER

vraagt met spoed voor haar
leden:
perceel grond t.b.v. het uit
oefenen van hun hobby.

Volkstuinvereniging
AMEIDE/TIENHOVEN

Inlichtingen:
Meidoornlaan 43, Ameide, tel. 1624
Hazelaarlaan 68, Ameide, tel. 2033
Doelakkerweg 51, Ameide, tel. 1569

U kunt het zelf pooldiep
reinigen met de CITINETTE

'sproei/extraktie' machine

Een vuil tapijt zult u met shamponeren
nooit echt schoon krijgen. Integendeel.
Altijd blijven daarbij schadelijke resten
achter die bovendien het tapijt statisch
maken.
Daardoor wordt nieuw vuil extra vlug
aangetrokken en voor u het weet is
uw tapijt nog vuiler dan voorheen.
Gelukkig kan het oak anders•..,
en veel beter!

J. F. T. Blom
Dam 11 - Ameide - Tel. 1404

Het speciaal voor dit systeem
ontwikkelde rei nigingsmiddel
elTIN 625 wordt door de machine
tot diep in de pool van het tapijt gesproeid en
direct daarna, samen met het losgeweekte vuil
met grote kracht afgezogen.
Het tapijt is hierna al voor 90% droog, ziet er
weer als nieuw uit en is tevens vuilafstotend
gemaakt; het blijlt dus ook veel en veel langer
schoon.
De lichte en eenvoudig te bedienen CITINETTE
(ook bij uitstek geschikt voor een fikse schoon
maakbeurt. van bankstellen, traplopers, auto
interieurs e.d.) kunt u tegen een billijk tarief '-----------'1
bij ons huren.
Bel even voor meer informatie; het verplicht u tot niets.

Wij leveren U
TUINGROND • SLAKKEN yoor erfverhardlng

FIRMA J. VAN ZESSEN* Handel en Transport van Zand en Grlnt

Telefoon 01837 -1226 MEERKERK

MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens
en bagagewagens.

Caravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN - LUIFELS • KOELKASTEN • KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN

Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUW
en BAGAGEWAGENS



EERUJK IS EERUJK·

Voor de bewoners van de Prinsengracht was
het 's morgens niet zo...

Feestweek 1978

Ingezonden mededeling

Iedere nacht werden de zuilen vernield
bloemen uitgerukt en kapot gegooid. Zeer veei
lampen hebben we moeten vernieuwen.
De nacht van vrijdag op zaterdag was het weI
heel erg. 17 Zuilen moesten het ontgelden.
Getuige· deze foto.
Dit zijn. voor ons geen leuke herrinneringen

Allemaal waren ze het erover eens:
volgend jaar weer!
Sponsor was hier bloemenhandel van
Houwelingen uit Arkel.

Nederlands jeugd kampioenschap
vissen.
Bij deze nationale happening hadden wij 2
deelnemers en 1 reserve.
Marco Alblas viste zich op een uitstekende 10e
plaats en Ronnie Alblas op een mooie 35e plaats.
De reserve Peter de J ong behoefde helaas niet
in te vallen.
Een uitstekend resultaat jongens!

Nederlands kampioenschap vissen.
Ook bij dit gebeuren hadden 3 deelnemers zich
door de selectie-wedstrijden gevist nl. Bert den
Braven, Kees den Braven en Piet Streefkerk.
Deze dag verliep wat opfortuinlijk voor ons.
AIle drie eindigden in de middenmoot.
Toch geen slecht resultaat, want wij deden pas
voor de eerste keer met deze
kampioenschappen mee.

Kampioenschap van Ameide.
Voor de 3e keer in succesie werd deze wedstrij d
ge-organiseerd.
Hoewel laat in het seizoen, was de deelname
redelijk.
De winnaar van vorig jaar, Kees den Braven,
verdedigde zijn titel met veel verve, maar hij
moest hem overgeven aan Eddy Alblas van de
Meidoornlaan.
Uitslag:

1. Eddy Alblas, kampioen van Ameide.
2. Kees den Braven.
3. Marco Alblas.

Sponsors waren hier: Verveer, van Delzen,
Pellikaan, Gerrit Terlouw, Simon Muilwijk,
van de Hek, en Jaap Verhoef.

52cm.
15 cm.
12 cm.

141 cm.
55 cm.
50 cm.

199 cm.
60 cm.
37 cm.

Groep 8 • 9 - 10 jaar
1. Alice Schabbing
2. Dineke Blok
3.John de Kruyk

Groep 11 - 12 • 13 jaar
1. Ronnie Alblas
2. Bas Bolwijn
3. Ton van de Poel

Groep 14 - 15 jaar
1. Peter de Jong 143 cm.
2. Marco Alblas 60 cm.

J eugdkampioene van Ameide, evanals vorig
jaar: Mariska Streefkerk. Proficiat Mariska!
Sponsors waren de kaasboer en degroenteboer
van de vrijdag "markt".

Jeugdkampioenschap van Ameide.
Groep 5 - 6 - 7 jaar

1. Mariska Streefkerk
2.John Veen
3. Marc Voorn

We hadden nu eenmaal geen prijs in de optocht
tijdens de feestweek.
Maar toch zij we tevreden. Tervreden met de
reacties die we van het publiek hoorden. Van u
dus. Bedankt!!!

Dat geeft ons de moed om er mee door te gaan.
Werken aan een klub, die bol staat van de
aktiviteiten.
Om, als je lid bent van deze klub, te moeten
zeggen, ik heb niet achter het net gevist.
Laten we het maar simpel zeggen: "Als je lid
wordt van de visklub, dan gooi je een spiering
uit om een kabeljauw te vangen."

Wat is er in de afgelopen tijd gebeurt?

Hengelsportvereniging
"Ameide".

Dameskampioenschap van de vis
klub.
Ook deze dames wilden weI eens weten hoe fijn
het is aan het water en wat de spanning is van
het vissen.
20 Dames gooiden bij stralend weer hun
hengel uit en kwamen tot leuke vangsten.
Uitslag:

1. Mevr. M. den Braven 268 em.
en kampioen.

2. Mevr. A. van de Leede 216 cm.
3. Mevr. E. Streefkerk 191 cm.

Dorpskompetitie
Al 2 jaar wordt er een vriendschappelijke,
maar fanatieke competitie vervist tussen de
visklubs van Ameide, Groot-Ammers,
Nieuwpoort en Giessenburg.
In 4 wedstrijden wordt bepaald wie de
wisselbeker mee naar huis mag nemen. In 1977
was dat Ameide.
Er is dit jaar fel om gevist en wederom mocht
Ameide de trofee ontvangen:
Uitslag: .

1. Ameide ~ 21910 gram.
2. Groot-Ammers , 21455 gram
3. Giessenburg 14960 gram.
4. Nieuwpoort 13480 gram

De beste 5 persoonlijke uitslagen zijn:
1. B. den Braven, Ameide ..... 6160 gram.
2. J. de Kock, Groot-Ammers .. 5630 gram
3. Th. de Hartog, Groot-Ammers .... 5260

gram.
4.A. W. A. de Kruyk, Ameide . 5060 gram
5. A. Evergroen, Groot-Ammers 4555 gram

U ziet het, we staan bol van de aktiviteiten.
Doet u nog niet mee? Jammer, maar het is nog
niet te laat!

Wederom goud voor onze
Keurslagers van Dijk en Muilwijk
Op de laatst gehouden jaarlijkse Rookworst
keuring te Amersfoort behaalde de keurslagers
Kees van Dijk uit Meerkerk en Simon
Muilwijk uit Ameide wederom het goudcertifi
caat.
Het is toch opmerkelijk dat ieder jaar weer
deze vakmensen er uitspringen op de lande
lijke wedstrijden.
Heren - "houen" zo!
Proficiat!

DE BAKKER OP DE HOEK
Wij vinden het jammer dat Leo van der Zijden
heeft besloten om als warme bakker op te
houden en in Edebij de firma Kok in dien.st te
treden. .
Leo diverse verenigingen zullen je missen
vooral je inbreng bij de Sportweek.
We wensen jou en je gezin echter aIle go~ds toe.

Prettig is - dat de bekende en voortvarende
brood - en banketfabrikant Alting uit Meerkerk
de zaak van Leo voortzet.
Alting hartelijk welkom en goede zaken
toegewenst.

OVER VEERYIEN DAGEN IS ER WEER EEN WEGWIJZER

Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN .geven wij U
graag - uiteraan;\ zonder enige verplichting - offerte enbetrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddellijke dekking.

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johnz.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 Achtoven 46a, tel. 01836-1230

LEXMOND
Aile- verzekeringen en financieringen

Secr, de Geer 7
Tel. 1768.

Hoogachtend,
Het dagelijks Bestuur
Stadsbibliotheek
Ameide-Tienhoven.

Stadhuis 01> de Dam te Ameide.

STADSBIBLIOTHEEK "Ameide - Tienhoven"

Op 25 augustus 1978 om 16.00 uur heeft de(Stadsbibliotheek
weer haar po.orten geopend in het Stadhuis op de Dam.

De collectie omvat dit seizoen weer een groot aantal nieuwe
boeken, zowel voor jeugd als volwassenen.

De jeugd behoeft geen inschrijfgeld en leesgeld te betalen, zij
mogen per week, 2 lees- X 1 hobby/studieboek meenemen.

Voor de volwassenen bedraagt het inschrijfgeld f 0,50 en f 0,10
per boek/per week, zij mogen per keer, naast de romans, 1
hobby/studieboek gratis meertemen.
Openingstijden: AIle Vrijdagen.

16.00 - 17.00 uur.
19.00 - 20.00 uur.
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SLIJTERIJ

voor
Tractor
Auto en
Verwarming.

~----- --------- r
Ook dit seizoen staan wij :
voor U klaar, en onze ~

prijzen zijn oak nu weer ~
zeerlaag. :
Koopt dus bij van Zessen ~

uw • ~

•
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••
•
•
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~*Wij zorgen voor een vlotte ~

bediening >
~
~
~
~)

P. C. van Zessen ~
Dorpsstraat 12, Lexmond, tel. 03474-229. >

)...... .. .......

brandstof

.K,.

Vaderlandse borrels.
Jonge Henkes
Vieux Bois
CitrOenbr. Harteveld
Henkes bessen

Buitenlandse borrels
Joseph Cuy cognac 20,90 17,90
Langs whisky 13,95 12,95
Bootz rum 13,95 11,80
Silver Top Gin 1A.,GO 13,90
Sisca Cassis 17,95 14,95
Mix mij met een witte Bourgogne.
Zoals Blanc de Blanc de Bourgogne of C~ablis. of
Chablis
Wijnen en Aperitieven.
Wij kochten voor u een wijn uit het goede jaar 1970
die geheel op dronk is.
Chateau Champ de Mars A.C.

. normaal 14,95 een keer 10,90
Chateau La Fanrogne A.C. 7.35 5,95
Rose de France. Francette 3,95 3 v66r 9,90
Moselblumchen 3,95 3 v66r 9,90
Sandeman med/sec/cream 8,30 7,80
Ferreira port ruby 8,95 9,50
Denk ~an Heineken pUs, nog steeds 12,50

l
l
l

).
)
)
)

, Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Ameide

Ook voor vele
sanilair

onderdelen

19cm

c. 'I Lam
Meerkerk, Bazeldijk 19,
Tel. 01837-1810

TIJD VOOR
BUITENVERLICHTING
U vindt bij ons een bijzonder
programma buitenlantaarns.
Gegarandeerd weer~estendig_

geiHoxeerdgegoten aluminium.
Voor montage aan de muur of
paal of voet
in zwart en groene uitvoering.

Vraag vrijblijvend een folder of nog beter
.kom even langs om enkele modeIIen
te bekijken. '

31cm

GOUDKEUR
CERTIFIKAAT

= ~ooc:::::::::s

f • ~ Wij zijn zeer trots op het behaalde
a ~ resultaat en wij nodigen u uit

~.... \\~ kennis te maken met ons
" D bekroonde produkt

~ 00=15'~ ********



Vooraile duidelijkheid:

WinklerPrins
heefteen

•nleuwe
EQQ'clopedie
ul(gevonden

In de nieuwe Grote Winkler
Prins 80 is de formule gevonden

om de voordelen van verschillende
encyclopediesystemen te bundelen.

Daarom laat de Grote Winkler
Prins 80 van A tot Z aan duidelijk

heid niets te wensen over.

Kom snel kijken bij:

Kofferschrijlmachines
vanal f 199,-

Electronische
pocketrekenmachines

vanal f 35,-

Zojuist ontvangen
de nieuwste

Holly Hobby arlikelen
o.a. schortjes - tassen - bekers
puzzles - dozen kleurpotloden enz.
Enorm leuke kado's.

CREZEE AMEIDE BV
Dam 6, Ameide Telefoon 01836-1229



8CREZEE
AMEIDE DAM 6 TELEFOON (01836) ?~9

DE BRADERIE!

"BRUGHUIS" - MEERKERK
weer Uw aandacht waard.

Zoals we al gewend zijn organiseert de directie
van restaurant "Brughuis" weer speciale Vis
en Wijndagen met verrassingen.

De keuken is tot 22.00 uur geopend en wat denkt
U: de vis zo uit zee op Uw tafel - een culinaire
belevenis. •
Wij raden U aan reserveer tijdig!
Dit kan oak telefonisch 01837-1319.

De drie Ameidese collega-slagers hebben mede
de Braderie een groot succes doen worden
tijdens de feestweek!
Geen wonder dat zij glunderden aan het eind
van de avond.
Zij bleven niet met de veHen zitten - doch
hielden aHeen het geraamte over.

kinderen die ook geholpen willen worden.
In onze stand kunt u hierover informatie
materiaal krijgen. U kunt zich bij ons ook
opgeven, om ook een kInd financieel te
adopteren.
Tot ziens bij onze stand.

Comite "Ameide" e.o;

T.T.V. "De Lekpongers"
Beste mensen.
Ret tafeltennisseizoen is al weer een paar
weken o.ud, en we zijn ,dan ook alweer volop
aan het tafeltennisen.
Er hebben vergeleken bij het vorige seizoen
nog al wat veranderingen plaats gevonden.
We zijn verhuisd' naar van Toor.
Aaksterveld hoek ~ndustrieweg - en spelen
daar op maandag en donderdag avond.
De jeugd van 7 tot half 9en de senioren van half
9 tot 11 uur.
'Jongelui die zin hebben om te tafeltennisen,
kom eens langs om te kijken,misschien heb je
zin om ook lid te worden.
Voor de kosten hoef je het niet te laten die zijn
f 3,50 per maand.
Ook senioren kunnen er nog een paar bij.
Zowel dames als heren, sport is goed voor lijf en
leden.
We hebben een paar dames op de Ver. die het
erg leuk zouden vinden als er een paar dames
bij kwamen.
Kom kijken en overtuig u zelf hoe leuk
tafeltennis kan zijn.
Er is altijd weI iemand van het bestuur waar u
zich op kuntgeven.
De kosten bedragen f 6,"'::"" per maand.
We hopen in Jan./Febr. 1979 als "Ret Spant"
klaar is daar heen te verhuizen.
Ook op maandag en donderdag op de zelfde
tijden als nu.
Ret ligt in'de bedoeling dat we zodra we in "Ret
Spant" zitten om N.T.T.E. Competitie te
spelen. Daarvoor gaan we enkele vriendschap
pelijke uitwedstrijden spelen.
U ziet het, er is leven genoeg in de brouwerij.

FRANK TREUREN
Burgm. Sioblaan36
Meerkerk
Telefoon 01837-1889

HET ADRES VOOR
BOUWMATERIALEN, lO
WEL NIEUW ALS
&EBRUlKT o.a.
GOLFPLATEN, Asbest,
Gegalv, Polyester' .
-VLAK ASBEST
-HOUT
-CREOSOLTPALEN
-DEUREN
-ISOLATIE
MATERIAAL

-MULTIPLEXPLATEN
in div. soorten en dikte.

-WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine.

BiL

Als comite "Ameide" van de stichting refor
matorische hulpaktie "Woord en Daad", hopen
we op de paardenmarkt met een stand te staan.
We verkopen houtsnijwerk en andere produk
ten uit de derde wereld. Tevens is er een
langspeelplaat te koop ten bate van "Woord en
Daad". U weet hoe groot de nood is in de derde
wereld. Door aankoop van derde wereldarti
kelen garandeert u een stuk arbeid in de derde
wereld. Daarnaast vloeit de winst weer terug
naar die mensen middels speciale projecten.
Kortom een goede mogelijkheid uw naaste in
de derde wereld te helpen.
Als comite willen wij u ook wijzen op de
mogelijkheid een kind uit de derde wereld
financieel te adopteren. U ontvangt dan van
een kind een foto en enige gegevens. Dit kind
krijgt van het geld dat u betaalt, f 35,- per
maand, eten, onderwijs en een christelijke
opvoeding. DJ,lizende kinderen worden zodoen
de al geholpen. Toch zijn er nog tienduizendem

WOORD EN DAAD

Inbraak bij de Fa. Mesker Ie Ameide
In de nacht van zaterdag op zondag is
ingebroken in de winkel van fa. Mesker,
Fransestraat te Ameide.
De inbrekers zijn aan de achterzijde van de
winkel door een dakraam binnen gekomen.
Eenmaal binnen zijnde hebben ze de bel
afgezet en de stroomdraad van de kassa
onklaargemaakt.
Vermoedelijk met de gedachten dat via de
kassa een aiarminstallatie in werking zou
treden.
Vrijwel de gehele voorraad heren spijker
broeken, aIle leren jasjes en vesten, en een
gedeelte van de in voorraad zijnde suedevesten
en nog een aantal Noorse truien en vesten
hebben de inbrekers meegenomen. Een over
buur, gealarmeerd door het motorgeronk van
een auto ontdekte dat er iets niet in orde was.
Zij konstateerde dat de winkeldeur geopend
was en dat de auto werd volgedragen met tot
bundels gepakte kledingstukken.
De auto stond met draaiende motor voor de
winkel.
De buitgemaakte artikelen waren netjes bij
elkaar gebonden met uit de winkel gestolen
riemen. Dit heeft veel weg van een inbraak die
van te goed is uitgekiend.
Nadat de auto was volgeladen is deze er met
grote snelheid van doorgegaan. Ret was een
zilver-kleurige Mercedes, het kenteken kon
niet opgenomen worden..
De overbuur belde direkt een van dE heren
Mesker. Die dat op zijn beurt direkt aan de
politie deed, dat er inbrekers waren in zijn
zaak.
De politie was zeersnel t.er plaatse. De
inbrekers waren toen echter al vertrokken.
Een zaklantaarn, geblindeerd door een sok
hebben ze in der haast vergeten om weer mee
te nemen.
Tot nog toe ontbreekt verder elk spoor van de
daders. .

Anne de Vries
KLEUTERVERTELBOEK
vour de Bijbelse geschiedenis
256 biz. met 118 tekenlngen,
waarvan 70 in vierkleuren
van Hermine Schafer.
gebonden in prachtband

slechts f 24,75
Een goede kinderbijbel hoefl
niet duur Ie zijn!
Het bewijs ligt in de
boekhandel.

De 23e druk is verschenen!

De dienstdoende beambte Mevr. Kool-Verhoef
kreeg van een haar onbekende persoon het
verzoek geld te geven.
Mevrouw Kool bleef kalm en zei "er is geen
geld en waarom doe je dat nou ~ ik zou maar
gauw weggaan want ik heb al lang alarm
geslagen".
Rierop verdween de man - nog steeds platzak 
in een auto.
De politie had na het stilalarm in zeer snelle
tijd de omgeving hermetisch afgesloten. De
overvaller is echter spoorloos verdwenen.
Mevrouw Kool is nu weer een beetje van de
schrik bekomen, doch hoopt dit niet graag weer
mee te maken.

Afscheid bUJgemeesler en mevrouw
Berends Ie M"eerkerk.

Kordaal oplreden PTT-houdsler
Twee weken geleden werd een overval, echter
zonder resultaat, gepleegd op het Postkantoor
te Ameide.

Vrijdag a.s. zal in een openbare raadsver
gadering welke van 14.00-15.00 uur zal duren
officieel afscheid worden genomen van het

. zeer geziene burgemeestersechtpaar Berends.
Om 15.30 uur zal in de grote zaal van restaurant
"Brughuis" voor genodigden een receptie
worden gehouden.
Om 20.00 uur zal er een afscheidsavond zijn
voor de bevolking en de plaatselijke vereni
gingen.



Bazeldijk 15, tel. 01837-1295, Meerkerk.
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Een geweldig
en

fijn feest.

Dat deze woorden ter harte zijn genomen
bewijst de goede en zeer geslaagde feestweek,
begiftigd door mooi weer.
We denken aan de opening door Mieke van
Ameyde.
De zeer geslaagde Ambachtenmarkt - de
regionale brandweerwedstrijden - het prach
tige optreden van het dansensemble Radostan
de massale kcior- en zangavond met Deo
Catemus - de geslaagde kinder- en volksspelen
- de optocht - de Braderie - het optreden van
onze eigen verenigingen - het optreden. van de
country-groep Robo Stringband en het ge
slaagde Oranjebal- het optreden van Pommet
je Rorlepiep, het Rarmoniegezelschap uit Zeist
- het grote amusementsprogramma en de
ERBO wedstrijden.
Ret feest zou niet zo geslaagd zijn wanneer
praktisch niet alle straten schitterend verlicht
waren· geweest.
De noeste en harde werkers van de buurtver
enigingen die maanden er aan gewerkt hebben
- aIleen maar lof. Het was geweldig! Profes
sioneel!
Uw verslaggever heeft het nu onbezorgd
kunnen observeren. Het is uniek!
Daarom is het zo fijn dat de goede orga~isatie

van de Oranjevereniging wederom een groot
succes is geworden en dat het vele werk van het
bestuur beloond is geworden.
Ret thema van historische kledij is goed
aangeslagen en vraagt om continuering.
Ret was geweldig de spontaniteit waarin men
zich in de historische kledij bewoog.
Onze loco-burgemeester en de wethouders van
Ameide en Tienhoven hebben hun taak heel
goed verstaan door met hun echtgenoten
steeds ook in historische kostuums mee 'te
doen en steeds acte de presence te geven.

Terugblikkend op deze feestweek:
Ret was geweldig!

NATUURLIJK!
Natuurlijk heeft u vorig jaar op de
paardenmarkt al uw familie pp bezoek gehad!
Natuurlijk had u toen erwtensoep!
Natuurlijk zou u ze voor dit jaar ook weer
vrageri!
Natuurlijk heeft u dan weer erwtensoep!
Tot ziens op 12oktober.

Ameidese Paardenmarkt
vereniging.

Ja -het is VlT':!er voorbij- dat geweldige feest.
Loco-buq, __neester A. G. de Kruyk vroeg in
zijn openingsspeech "vier gezellig feest - vier
uitbundig feest - vier bewust feest - waar
gezelligheid en vooral saamhorigheid de bo
ventoon zullen voeren."
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Schoonheidsspecialiste
J. Lauret-Bastinck

Lekdijk 42, Ameide

Nieuw!
Elektrisch ontharen
Komplete huidverzorging
met behulp van modeme
apparatuur en natuurlijke

producten.

Bel eens voor een afspraak
Tel. 01836-1937.

nieuw f 19.500 ex.
23.000 ex.
21.000 ex.

30 PK 4-wiel 14.900 ex.
EBRO F 275 bestelwagen nieuw17.000 ex.
EBRO F 275 Pick-Up nieuw 16.000 ex.

EBRO Tractor 47 PK
60 PK nieuw
70 PK nieuw

Schildersbedrijf

Nogeen goede lip.
Haal Uw vert, glas en behang bij de schilder, de specialist
voor goede kwaliteit en deskundig advies

Te Koop aangeboden

De "Winterschilder geeft Uveel voordeel.
Ais extra geven wij, naast de rijkssubsidie van 30% off 30,
per dag, nog eens 15 gulden extra.
Oat is f 45,- per man per dag.
Regelmatig hebben wij voordelige aanbiedingen in
Restanten Behang.

En.... als U dan soms het plan hebt om binnenkort iets te
schilderen of te behangen in Uw huis,kom dan eerst even bij
ons aan. Wij kunnen U een grate kollektie behang en
wandbekleding tonen van de meest gerenommeerde merken
o.a. Rath en Doodenheefver.

B. den Ottelander

De "Winlerschilder" komi er aan!

Ook na de feestweek kunt u terecht bij

Tuincentrum C. Sppk
Kortenhoevendijk 5, Lexmond, ..
tel. 03474-573.

Veel soorten:
Bloembollen
Zeer poot sortiment heide
VeeI grote bomen en struiken
Graszoden nog steeds voor 3,25 per m2

Enz. enz.
Kom zelf eens kijken

Ook voor aanleg en onderhoud van tuinen.
Geopend aile middagen en de gehele zaterdag!

em iiirOERGROOT.B.V.
INDUSTRIEWEG 4 AMEIDE TEL. 01836-1402



Aanmelden:

Holland Electro.
HE 2000, 700wath.
f 399 nu f 299,-

Stofzuigers

Erres wasautomaat
RSW 406/87 nu f 869,-

Voor Uw
Vogels, vogelkooien
en vogelzaden.
Hondenvoer
Hengelsportartikelen

Wij bezorgen gratis
Toistraat 3, Tel. 01837-1871

Dierenboetiek Meerkerk

Mevr. G. v.d. Lubbe,
Hazelaarlaan 64, Ameide
Tel. 01836-1466

Gevraagd:
Allround~
Thuisnaaisters

Voor het maken van: o.a.
Jasjes
Broeken
Japonnen
Blouses
Rokken

Vertrouwde reparatie en service voor

iedere autobezitter. AEG Turnamat
Nieuw model nu f 1099,-

Oat is mogelijk als u in zee durft gaan met ...

Gebr. VAN TUYL
Zouwendiik 125 . Meerkerk . Tel. 01837·1412

Showroom: Tolstraat 19

Philips driekops
scheerapparaat
f 144,-

nu f 115,50

Ook bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto geven
we gaarne aile inlichtingen.

Tevens in- en verkoop van LPG gas.
Erres koelkast

160 liter automatische ontdooier
f 701,- nu f 489,-

Mesker voordeeltje
geldig tot en met de paardenmarkt

Nu 2 veren hoofdkussens
tijdelijk voor f 28,-
Leuke sierkussens
gevuld v.a. f 11,50
Slaapkamertapijt
400 breed, 1 kleur p.m. f 46,50

Mesker
eubelen
anufakturen

Fransestraat 15, tel. 01836-1235, 1461, 1453 en 1773,
Ameide.

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836-1271

NIEUW
Een uitgebreide najaars collectie in:
zilver, jade, ivoor, enz.

Gaatjes prikken, met knopjes bij ons
f 10,-

Bij ons slaagt U altijd en
goedkoper dan U denkt.
Het adres

Het huis met de klok
G. J. v.d. Vlies.
Gore. str. 6, tel. 01837-1424,4231 BH Meerkerk



wittevrouwensingel71 - tel. 030-716842* - telex 40093 kaenr - holland

AANMELDING
AVDND-MAVD
TE SCHOONHOVEN

Voor Meerkerk e.o.:

Toistraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER

SCHOENEN
het juiste onderhoudsmiddel

Vert en behang.

Drogisterij artikelen.

Partumerieen.

.Schoenen, luxe- en huishoudelijke
artikelen, speelgoed.

Gezondheidsklompen Dr, Scholl.

GRATIS

Huidverzorging Miller.

Verhuur Taponette
voor het reinigen van Uw vloerbedekking.

*

Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

Bij elk paar

Fa. H. Verhoef
Tel. 1251, Ameide

Inlichtingen: 12 oktober a.s. op de
Paardenmarkt te Ameide.
of bij:
H. v.d. Berg, Doelakkerweg 51, Ameide,
tel. 01836-1569.

-----------------------------

i.fI."~!
~1(J(J(J~

~ ook voor:
Bemalingspompen
Beregen ingspompen
Gierpompen
Kelderpompen
Trekkerpompen
Hogedrukreinigers
en aile toebehoren
zoals: slangen, enz.

Uitgaande van de Chr. Scholengemeenschap Rotterdam e.o.
Dir.: Abr. Vos-tel. 01806-4975.

• Studie voor Mavo-4 diploma, 6 vakken

• Studie voor Mavo deelcertificaten in 1, 2, 3, 4,
of 5 vakken.

• Les op maandag-, woensdag- en vrijdagavond
van 19.00 tot 22.00 uur.

• Combinatie met daglessen mogelijk.
• Nog beperkte plaatsingsmogelijkheid op

moeder-mavo in Schoonhoven.
Inlichtingen en aanmeldingen na 20 augustus:
Willen de Zwijger Mavo, Schoonhoven, iedere maandagavond tussen n
19.00 en 20.00 uur. Tel. 018.23-2554.

Uitgebreide brochure op aanvraag verkrijgbaar.

centrifugaalpompen
handpompen
hydrofoorinstallaties
klokpompen
komllressoren
membraanpompen
omkeerpompen
onderwaterpompen
plunjerpompen
sterpompen
tandwielpompen
turbinepompen
vakuUmpompen
vleugelpompen
wervelradpompen'
zuigerpompen
zwembadapparatuur

Dames en Heren opgelet

De bakker op de hoek
presenteert a.s. vrijdag en zaterdag

5 TOMPOEZE-N van 5- voor 4 gulden

SN EEUWSTER van 6- voor 5 gulden

Bakkerij Gebr. Alling
Telefoon 01836-1456

Fa. G. Graveland en In.
Dorpsstraat 50, tel. 03474-516, Lexmond

J. van Mazijk
Dorpsstraat 93, tel. 03474-305, Lexmond.

Ook Uw adres voor:
Luxe-huishoudelijke artikelen
Speelgoederen
Klompen en laarzen.



GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN
Tijdens de op 13 juli j.l. gehouden raadsvergadering is gesproken
en beslist over diverse punten. Zo kon loco-burgemeester A. G. de
Kruijk mededelen, dat hij eindelijk van het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk telefonisch bericht
heeft ontvangen dat de subsidieverlenigen voor de uitbreiding en
verbouw van Het Spant en het Verenigingsgebouw in orde zijn.
De geloofsbrieven van de nieuw verkozen raadsleden zijn
onderzocht en in orde bevonden. Na september zal de raad
alsvolgt samengesteld zijn:
Voor de Protestants Christelijke Combinatie:

A. G. de Kruijk, Lekdijk 23
A. E. Versluis, de Griend 18
A. H. Veenvliet, Pro Marijkeweg 75
B. Bor, de Griend 13

Voor de Partij van de Arbeid:
A. P. Provoost, Voorstraat 10
K. van Oort, Meidoornlaan 27

Voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie:
V. M. v.d. Berg-v.d. Zijl, Zouwendijk 17a

De verordening Winkelsluitingswet is vastgesteld. De winkeliers
moeten vanaf de buitenkant van de winkel leesbare kaarten
ophangen met daarop de openingstijden van de winkels.
In de toekomst zal dan niet aIleen meer de winkelier strafbaar
zijn, maar ook de klant die buiten de openingstijd de winkel
bezoekt om iets te kopen.
Besloten is een aantal verbeteringen aan te brengen aan de
begraafplaats Broekseweg. De belangrijkste is weI dat de oprit
zodanig zal worden dat de trap kan vervallen.
Medewerking werd toegezegd aan een aantal aanschaffingen
voor de bijzondere scholen die de integratie van de kleuterschool
Hummeltjeshonk met de basisschool met de Bijbel kunnen
bevorderen.
Tenslotte is besloten de voormalige hrandweergarage aan de
Nieuwstraat te verkopen aan Woudenberg B.V.. Deze B.V. is
bereid als tegenprestatie daarvoor onder bijbetaling van een
bepaald bedrag een permanent gebouwtje te plaatsen op het
stukje terrein tussen de Tol en de Schans. In dat gebouwtje kan
dan tijdelijk ondergebracht worden de klas van de kleuterschool
Hummeltjeshonk, die op het ogenblik nog gehuisvest is in het
noodlokaal aan de paramasiebaan. Dit lokaal dient namelijk op
korte termijn te verdwijnen. Door deze oplossing is bereikt dat:
a. het noodlokaal aan de Paramasiebaan op vrij korte termijn

kan verdwijnen;
b. de klas die uit dit lokaal komt op goede wijze ondergebracht

wordt:
C. het op korte termijn doorvoerenvan de integratie tussen de

hiervoor reeds genoemde scholen tot de mogelijkheden
blijft behoren;

d. de gemeenschap Ameide na doorvoering van die integratie
een gebouwtje rijker is, wat voor diverse doeleinden is te
gebruiken.

Uit de discussie met de raadsleden bleek overduidelijk dat de
manier waarop dit gebouwtje gebruikt gaat wordennooit
concurentie mag geven met "Het Spant" en "het Verenigingsge
bouw" of de plaatselijk horeca.
Uit de rondvraag kwam onder andere naar voren dat er klachten
zijn over bomen en struiken van particulieren. die over de
openbare wegen en trottoirs hangen. Wij doen een beroep op die
particulieren om er voor te zorgen dat hier iets aan gedaan wordt.
Vooral met nat weer is het bijzonder onaangenaam om tegen
natte over het trottoir hangende of uitstekende struiken aan te
lopeno
Ook wordt in enkele gevallen het uitzicht op de straathoeken door
deze te hoge struiken belemmerd.
Ook bleek dat veel last ondervonden wordt van verontreini
gingen van openbare plantsoenen door de honden van eigenaren
die hun hond daarop uitlaten. Het gemeentepersoneel dat zorgt
voor de onderhoud van deze plantsoenen, maar ook de kinderen
die er veel op spelen, ondervinden hier erge last van. Dit laatste
geldt vooral voor het grasveld op de hoek van de Prinsengracht
met de Paramasiebaan. Ook in andere plaatsen blijkt het
mogelijk de honden eraan te wennen om hun behoeften in de
goot te doen. Omdat uitgegaan wordt van de goede wi! van de
hondenbezitters is voorlopig afgezien van het treffeiJ. van
maatregelen.
Zo'n maatregel zou bijvoorbeeld kunnen zijn het instellen van
een aanlijngebod waardoor honden nog slechts buiten de
bebouwde kom of op een aangewezen terrein uitgelaten kunnen
worden.
Uit een desbetreffende vraag van een raadslid bleek dat het
gebruik van de openbare school door de hobby-club beeindigd
moest worden doordat deze club een te grote omvang kreeg
terwijl ook het karakter in de loop ter tijd veranderd was van een
door en voor leerlingen van de school ge-organiseerde
buitenschoolse aktiviteit in een open club met veelleden. WeI was

er unaniem een positief oordeel over initiatieven tot oprichten
van dit soort clubs. Een bijkomend punt dat tot beeindiging van
het gebruik geleid heeft is gelegen in het systeem van de
onderwijsvergoedingen. De extra exploitatiekosten die voor de
school onstonden door huisvesting van de hobbyclub zouden tot
uiting gekomen' zijn in een onzuivere, niet objectieve en
waarschijnlijk te hoge berekening van het bedrag per leerling.
Aangezien het bedrag per leerling van het bijzonder onderwijs
gerelateerd is aan het openbaar onderwijs zouden scheve
verhoudingen ontstaan. Ook het ministerie van onderwijs staat
dit soort gebruik van schoolgebouwen niet toe. Overigens wordt
weI gezocht naar vervangende ruimte om de hobby-club in onder

. te brengen.

Tijdens de op 15 augustus gehouden vergadering van de raad van
de gemeente Tienhoven is gesproken en beslist over diverse
punten.
Loco-burgemeester den Oudsten deelde mede dat aIle voor de
aanleg van de sportvelden benodigde grond nu eigendom van de
gemeente is.
Inmiddels heeft de aanbesteding op 17 augustus plaatsgevonden
en het ziet ernaar uit dat op 2 oktober a.s. met de
aanlegwerkzaamheden gestart zal kunnen worden.
De geloofsbrieven van de nieuw verkozen raadsleden zijn
onderzocht en in orde bevonden.
Na september zal de raad alsvolgt samengesteld zijn:

Voor de Protestants Christelijke Combinatie:
G. den Oudsten, Kweldam 16
D. den Braven, Lekdijk 2
M. Spek, Hogewaard 2
J. J. Verheij, Kerkweg 25

Voor de Partij van de Arbeid:
G. J. Grootendorst, Kweldam 14
M. Stigter-Hendriks, Kweldam 10

Voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie:
A. Kruijt, Kerkweg 14.

De huur van de woning onder het gemeentehuis is vastgesteld.
Besloten werd toe treden tot de Regionale Brandweer Zuid
Holland - Zuid.
Aan de Oranjevereniging "Beatrix" werd in het kader van de
lichtfeesten 1978 een subsidie toegekend van f 1.500,-.
Tijdensde rondvraag bleek dat de speelwerktuigen die geplaatst
zullen worden in het plantsoentje aan de Kweldam inmiddels
besteld zijn, zodat verwacht kan worden dat plaatsing binnenkort
kan volgen.
De aanwezige bomen zullen zoveel mogelijk gespaard worden.
In een kort nawoord werd aaildacht geschonken aan de
scheidende raadsleden J. H. deGans, 1. Streefkerk en G. H. Spek.

RATTENBESTRIJDING
De laatste tijd neemt het aantal keren dat ter secretarie
doorgegeven wordt dat er ratten gesignaleerd zijn sterk af.
Het is niet waarschijnlijk dat een plotselinge daling van het
aantal ratten ontstaan is. De oorzaak zal daarom hoogstwaar
schijnlijk zijn dat meer en meer nagelaten wordt door te geven
dat er ratten gezien zijn.
J aarlijks richten ratten voor vele duizenden guldens schade aan,
terwijl ook diverse ernstige ziektes door deze dieren overge
bracht worden.
Het is daarom van het grootste belang om ter secretarie door te
geven waar en wanneer er ratten gezien zijn. De gemeente heeft
een contract met een particulier bestrijdingsbedrijf dat wekelijks
rattenbestrijdingen uitvoert op plaatsen waarover meldingen
ontvangen zijn.
Daarom worden aIle inwoners opgeroepen gebruik te maken van
de geboden gelegenheid tot rattenbestrijding door meldingen
mondeling of telefonisch door te geven aan de gemeentesecreta
rie. (tel. 01836-1441).

De gemeentebesturen van Ameide
en Tienhoven.

VERKEERSPLAN - Ameide
In een voorgaande wegwijzer was opgenomen het verkeersplan
Ameide. De naar aanleiding van deze publicatie door ons
ontvangen schriftelijke reacties geven ons aanleiding om op
maandag 9 oktober 1978 om 20.00 uur in het stadhuis een
hoorzitting te houden over dit plan. Een ieder die dat wenst kan
tijdens de zitting kennis nemen van en zijn mening kenbaar
maken over het pian en de daarin voorgestelde verkeersmaat
regelen.
Ter secretarie ligt het plan voor een iedertel' inzage.

Burgemeester en wethouders van
Ameide,


