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Verschljnt elke veertlen dagen

Oudsten burgemeester Bakker de ambtsketen
om en overhandigt de voorzittershamer.
Hierna spreekt burgemeester Bakker:
"Allereerst wil ik mijn eerbiedige dank
uitspreken aan H.M. de Koningin voor de
benoeming tot burgemeester/secretaris van de
gemeenten Ameide en Tienhoven. Dank aan
de minister van Binnenlandse Zaken - aan de
Commissaris van de Koningin, alsmede aan
burgemeester Viezee van Streefkerk.
Ongetwijfeld gaan Uw gedachten uit naar
burgemeester Wessels.
Moge God mevrouw Wessels troosten en kracht
geven in deze voor haar moeilijke dagen.
Wethouder den Oudsten dank. voor Uw
installatie en de wijze waarop U' dit hebt
gedaan.
Heren Wethouders, alsmede de heer Hartman,
bijzondere dank voor het vele werk dat U in de
afgelopen periode hebt verricht.
Ik hoop van Uw plaatselijke kennis en ervaring
te kunnen profiteren en hoop op Uw mede
werking.
Geachte raadsleden, alhoewel er vandaag naar
ik aanneem, geen belangrijke besluiten geno
men zullen worden, is het mij een groot
genoegen, vandaag met U van start te gaan.
Graag doe ik een beroep op Uw medewerking
en hoop op een goede samenwerking.
Van een burgemeester wordt verwacht dat hij
boven de politieke partijen staat. Ook al heb ik
zelf een bepaalde politieke overtuiging, hoeft U
zich niet de geringste zorg te maken dat U hier
iets van zult merken. Geen partijbelang staat
mij voor ogen maar ik wil mij slechts volledig
inzetten voor de belangen van de gemeenschap
van Tienhoven. Ik hoop dan ook van harte dat
ditzal kunnen in een sfeer van onafhanke
lijkheid en onpartijdighefd. Ik zou me kunnen
voorstellen dat niet iedereen tevreden is met
mijn politieke opvatting, maar ik hoop dat met
wederzijds respect en ruimte voar elkaars
opvatting mogelijke problemen toch over
wonnen kunnen worden.
U ontvangt in mij iemand die als gemeente
secretaris een heel boeiende periode in de
gemeente Streefkerk achter de rug heeft. Met
veel genoegen heb ik daar mee mogen werken
aan de totstandkoming van vele voorzieningen
ten behoeve van de gemeenschap.
Hier tref ik een gemeente aan met een
overwegend agrarische karakter. Als zoon van
een veehouder kunt U zich wellicht voorstellen
dat het boerenbedrijf mij erg aanspreekt. Ook
ik heb thuis op het ouderlijke bedrijf tijdens de
hooibouw vaak nog met "het vurkie de groene
kontjes losgeschud", toen de mechanisatie in
de landbouw zijn intrede nog niet had gedaan.
De ingewijden onder U zullen ongetwijfeld be
grijpen wat ik hiermee bedoe!. Dit is voor mij
n.!. altijd het symbool geweest van' de
toewijding die de agrarier voor zijn yak heeft
en dat symbool hoop ik ook in mijn werk steeds
voor ogen te houden. Ook al is het boerenleven
in de laatste 25 jaar ingrijpend gewijzigd, toch
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Maar ik zou als variant willen zeggi:m: lang
gewacht en stH gezwegen - weI verwacht en ook
gekregen.

Na ruim 10 maanden - weer een echte
burgemeester.
Onze gedachten gaan terug naar 7 december
toen wij in onze voorzitter - burgemeester
Wessels - de man verloren die altij d klaar stond
om te helpen.

De Commissaris van de Koningin heeft een
burgemeester benoemd, die voldoet aan de
profielschets. "
Op humoristische wijze schetste loco-burge
meester den Oudsten vervolgens datgene
waaraan volgens art. 65, een burgemeester
moet voldoen.
"Mocht Uw hart uitgaan naar renovatie en
restauratie, dan zijn er maar 4 monumenten.
Over het voetbalveld behoeff U. zich geen
zorgen meer te maken.
Met Ameide hebben wij gemeenschappelijke
regelingen - de praktijk is vaak zo: Ameide
besluit en Tienhoven betaalt zijn 20%."

De heer den Oudsten besluit:
"Wij hopen, dat de Here onze God U en Uw
gezin een gezegende tijd zal geven en dat Hij
uw weg voorspoedig zal maken. Ik heet U van
harte welkom.
Ik hoop, dat U de ambtsketen met ere zult
dragen.
Onze God schenke U wijsheid en voorzichtig
heid". Hierna hangt loco-burgemeester den

Maandagmorgen om 11 uur kon loco-burge
meester G. den Oudsten burgemeester Bakker
en zijn gezin in hetGemeentehuis te Tien
hoven welkom heten.

Installatie burgemeester Bakker
te Tienhoven

Na voorlezing van het Kon. Besluit betreffend
de benoeming tot burgemeester van Tien-

.hoven, zei de heer den Oudsten o.a. "Mijnheer
Blauw - U als vertegeriwoordiger van de
Commisssaris van de Koningiri - mevrouw
Bakker, Marjan, Govert, Els en Janet - heren
leden van de Raad en aIle aanwezigen: er is een
oud versje, dat luidt: lang gewacht en stil
gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen.

Maandag 16 oktober was het voor burge
meester en mevrouw Bakker met de kinderen
een enorm vermoeiende - maar zoals wij het
hebben kunnen observeren - een onvergete
lijke dag.
Een dag - welke niet snel vergeten zal worden
want de colleges van Tienhoven en Ameide
hebben het sympathieke burgemeestersecht-

,/",~aar grandioos ontvangen.
',JYij willen de beide loco-burgemeesters met
~ hun wethouders en raden hiervoor aIle lof

toezwaaien.
Na ruim 10 maanden - door het plofseling
overlijden van onze zeer gewaardeerde bur
gemeester D. Wessels en loco-burgemeester/
wethouder Nic. de Kruyk - is er in de persoon
van burgemeester C. Bakker in deze vakature
weer voorzien.



Installatie te Ameide

ondergaat men hier nog de verbondenheid met
de natuur en de grootsheid en afhankelijkheid
van de Schepper.
Ik heb uit de vluchtige kontakten die ik met U
mocht hebben begrepen, dat de samenwerking
met de gemeente Ameide niet alleen intens
maar ook voortreffelijk is. Ik wil dan ook op een
aantal zaken, die ik zeker niet onvermeld wil
laten, in mijn toespraakje in Ameide ingaan.
Bovendien heb ik begrepen, zullen de hier
genodigden ook de installatie in Ameide
bijwonen, zodat het voor U ook weinig

Loco-burgemeester A. G. de Kruyk, wethou
der K. v. Oort en het ontvangstcomite, bestaan
de uit meVf. v.d. Berg en de heer A. Veenvliet
begeleiden burgemeester en mevr. Bakker om
precies 3 uur naar de sfeervolle raadszaal
welke feestelijk met prachtige bloemstukken
was getooid.
Nadat de vergadering is ge-opend leest de loco
burgemeester het Konin'klijk Besluit voor van
28 september 1978, waarbij C. Bakker tot
burgemeester van Ameide is benoemd.
Hierna heet hij op deze bijzondere dag het
burgemeestersgezin welkom in de kleine,
maar levendige gemeenschap Ameide. Het is
bestuurlijk van groot belang om nu weer een
burgemeester te hebben. Burgemeester Bak
ker wordt vanaf nu met gezag bekleed en het is
een gave omdat gezag dienstbaar te maken aan
de mensen.

interessant zal zijn om vandaag twee keer
hetzelfde te moeten aanhoren.
Ik zou mil graag een ideaal willen stellen: het
ideaal van een bloeiende gemeente, waarin
wij, onze dag- en levenstaak vervullend,
gelukkig en harmonisch kunnen samenleven,
waarin wij van elkanders lot vervuld zijn,
waarin wij niet naast elkaar maar met elkaar
leven en streven.
Tenslotte, wil ik U mede namens mijn vrouw
en onze kinderen hartelijk dankzeggen voor de
wijze waarop U ons hebt ingehaald en
ontvangen.
Met de bede dat God mij de kracht en de
gezondheid geeft om in getrouwheid te
arbeiden, aanvaard ik dit ambt. Dat het moge
zijn bij de genade Gods en tot welzijn van
Tienhoven.. "

Vervolgens spraken:
D. den Braven -namens de P.C.C.
"Wij zijn blij met Uw benoeming - niet alleen
om politieke redenen, maar ook omdat U tot de
Herv. Kerk behoort!
Wij vragen Uw bijzondere aandacht voor de
woningbouw.
Wij wensen U veel wijsheid en sterkte toe bij
Uw zware maar mooie taak als burgemeester/
secretaris."

G. Grotendorst --namens de P.v.d.A.
"Wij hebben geen P.v.d.A.-burgemeester ver
wacht doch ik hoop op een goede samen
werking met U in onze fijne gemeenschap
Tienhoven. "

A. Kruyt - namens de V.V.D.
"Tienhoven heeft enkele karakteristieke ei
genschappen, te weten:
eenkerk - waar men eigenlijk niet om heen
mag - maar er in moet.
een cafe - waar men eigenlijk niet in mag 
maar er om heen moet en
een winkel - waar men ook niet om heen mag,

Hierna overhandigt loco-burgemeester A. G.
de Kruyk burgemeester Bakker de tekenen
van het burgemeestersambt: de ambtsketen en
de voorzittershamer. Vervolgens stelt hij dat
burgemeester Bakker nu de opdracht ontvan
gen heeft om zich dienstbaar te gaan maken.
Als burgemeester het gezag gaan bekleden en
als burgervader onder de mensen gaan
vertoeven en proberen hun problemen en
klachten te verhelpen. Uiteindelijk is er een
gemeentebestuur om h~t welzijn te bevorde
ren. Een goede samenwerking in het college
van burgemeester en wethouders en in de
raad is noodzakelijk om dat doel te bereiken.
Burgemeester Bakker heeft al gezegd, dat hij
zijn bestzal doen. Hierbij sluiten wij ons aan,
om zo met elkaar Ameide tebesturen.
Ais God dan de wasdom geeft, zoals op de
voorzittershamer staat, dan zal het ook met zij n

aldus de humoristische heer Kruyt.
Vervolgens zegt hij:
"per inwoner heeft men hier 1 hectare grond
beschikbaar.
Het idee plicht moet groter zijn dan het idee
recht.
Ik wens U en uw gezin een goede toekomst in
Tienhoven en Ameide toe", aldus de heer
Kruyt.

Hierna bedankt burgemeester Bakker alle
sprekers en sluit loco-burgemeester den Oud
sten deze bijzondere raadsvergadering.

Ere-burger van de gemeente Tienhoven, de
heer G. H. Spek (oud wethouder) hoopt dat het
gezin Bakker spoedig ingeburgerd zal zijn.
Ais president-kerkvoogd kan hij meedelen, dat
er voor het gezin een bank in de kerk
beschikbaar is gesteld. Voorts wijst hij op het
unieke feit, dat er geen orgelmuziek te
beluisteren valt, maar mooie hoornmuziek.

Ds. W. Kalkman spreekt namens de Her
vormde-, Gereformeerde- en Chr. Geref.
Kerk.
"AI is men hier niet volmaakt, ik heb het volste
vertrouwen dat het hier weI zal gaan. Ik hoop,
dat U zich gedragen mag weten door de
voorbede van de gemeenten en ik wens U een
vreugdevolle en gezegende tijd toe."

Vervolgens begaven alle genodigden zich naar
de zeerstijlvolle Kruythoeve, alwaar men door
een heraut met trompetgeschal verwelkomd
werd. '
Deze gerestaureerde boerderij ademt een
weldadige rust en sfeer uit.
Na koffie en aperitief werd een uitstekend
diner aangeboden aan genodigden - waaronder
het gehele gemeente personeel en het college
van B. en W. van Ameide met echtgenoten.

Klokslag half drie vertrok het gezin Bakke\:r"'\
naar Ameide, alwaar men ontvangen werd op",j'
het secretarie.

zegen zeer zeker lukken.
Burgemeester bakker bedankt de loco-burge
meester voor zijn woordenen hoopt dat met
medewerking van het college, de raad en de
ambtenaren het welzijn van Ameide gediend
zal worden.
Zijn gedachten gaan uitnaar de familie Wessels
en de fam. de Kruyk en hij hoopt dat hun in
deze voor hen moeilijke dagen troost en kracht
gegeven zal worden.
Mede namens de raad bedankt hij de heren de
Kruyk, van Oort en Hartman voor het vele
werk door hen verzet in de afgelopen periode.
Hij zal graag van hun ervaring en kennis
profiteren om, in een fijne en vruchtbare
samenwerking, waarbij geen partijbelang een
rol mag spelen, tot een volledige inzet voor de
gemeenschap te komen.
Met wederzijds respect en achting voor elkaars
opvatting zal het mogelijk zijn om inhoud ""n£' '"
de bestuurstaken te geven. .
Terugkijkend op de profielschets heeft burge
meester }3akker de indr:uk dat hij een soepele
en ste\7ige ruggegraaL moet hebben om die
wensen te vervullen. Toch heeft hij de indruk
op verschillende punten te voldoen.
Hij vindt Ameide een parel aan de Lek, die
verdient bij de gemeentelijke herindeling het
bestuurlijk centrum te worden. Bij dit punt is
het belangrijk dat de kleine gemeeriten zich
aaneensluiten en gezamenlijk de strijd aan
binden en de onbekendheid met het functio
neren van deze gemeenten. Zijn ervaringis dat
kleine gemeenten gewend zijn aan een
praktische werkwijze en hij heeft er dan ook
moeite mee dat alles wat in eendrachtelijke
samenwerking is opgebouwd op te geven
omdat grootscheepse reorganisatie wordt ver
langd.
Tenslotte hoopt hij dat hij zowel de particuliere
alswel de verenigingsbelangen zal leren ken
nen en behartigen.
Ais ideaal wordt gesteld een bloeiende gemeen
te, waarbij de inwoners hun dag- en levenstaak
vervullend, gelukkig en harmonisch kunnen
samenleven, waarin zij van elkanders lot
vervuld zijn en waarin zij niet naast elkaar
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maar met elkaar leven en streven.
Vervolgens spreekt wethouder van Oort.
Hoewel het nog wat vreemd is, nu weer een
eigen burgemeester te hebben, verwacht hij,
gelet op zijn kennismaking met hem, dat we
tevreden mogen zijn. Door de benoeming hier
als burgemeester te aanvaarden hebt u er blijk
van gegeven al de zaken en problemen van nu
en in de toekomst aan te durven.
Tevens richt de heer van Oort zich tot loco
burgemeester de Kruyk. Hij bedankt hem
mede namens de raad voor de samenwerking
ti.idens de afgelopen periode. Hoewel er vele
moeilijkheden waren, bent U ze niet uit de weg
gegaan, neen, U hebt met grote inzet en
doorzettingsvermogen de zaak draaiende ge
houden.
Voor de vele uren dat zij haar man heeft
moeten missen en voor de steun die zij hem
gegeven heeft, wordt aan mevrouw de Kruyk
door wethouder van Oort namens de gemeente
Ameide bloemen aangeboden.
Namens de fractie van de P.C.C. spreekt de
heer A. E. Versluis. Hij vindtdat de nieuwe
burgemeester het burgemeestersambt niet
vreemd is. Ais secretaris zie je dit ambt van
bestuurder dagelijl,}s in werking. De secretaris
heeft als taak om als "geweten" van de
bestuurders op te treden. In dit geval is hij nu
zijn eigen "geweten".
Hij spreekt de wens uit, dat burgemeester
Bakker de Ameidenaar neemt zoals hij is en dat
hij alswerkelijke burgervader op zal treden.
De heer A. P. Provoost bedankt namens de
P.v.d.A fraktie de personen, die in de afgelopen
periode de vacante plaatsen hebben vervuld.
Hij verwacht dat burgemeester Bakker, als
inwoner van de Alblasserwaard, bekend is met
de wolken die aanzetten aan de bestuurlijke
hemel en dat hij daardoor weet wat er moet

y""" gebeuren. Op een constructieve samenwer
~ing met personeel en raad wordt gehoopt en

,,~ gerekend, waarna hij de burgemeester de
toekomstvisie op de gemeente Ameide van de
P.v.d.A. aanbiedt.
Namens de V.V.D. fraktie spreekt mevrouw V.
V. M. van den Berg-van der Zijl. Zij spreekt de
hoop uit dat naast het politiek balanceren op
het scherp van de snede de vriendschappelijke
banden ook opgebouwd zullen worden. Zij
bedankt tevens loco-burgemeester de Kruyk
voor de wijze waarop hij zijn taak heeft
verricht. '

Burgemeester Bakker bedankt alle sprekers
voor hun woorden en hoopt dat er in de
toekomst vruchtbaar samengewerkt kan wor
den.
Hierna sluit loco-burgemeester de Kruyk de
installatieraadsvergadering, waarna nog di-
verse sprekers het woord voeren. ,
Namens het gemeentepersoneel spreekt de
wnd-secretarls, de heer E. Hartman. Met
spanning heeft het personeel uitgezien wie de
nieuwe burgemeester zou worden. De eerste
indrukken zijn bijzonder positief. Hij hoopt dat
het burgemeester Bakker gegeven mag wor
den veel goed werk te mogen verrichten voor
de gemeenschappen Ameide en Tienhoven.
Ds. W. Kalkman spreekt namens de Chr.
Geref.-, de Gereformeerde- en de Ned.
Hervormde Kerk in Ameide. Hij wenst de
burgemeester met zijn gezin een enthousiast
en blijmoedig verblijf toe in Ameide, gedragen

door de voorbeden der gemeenten.
Een traditie werd in ere gehouden toen de heer
L. van Stolk als ambachtsheer van Ameide het
woord kreeg. Hij memoreert hoe de gemeente
Ameide altijd een grote plaats in zijn familie
heeft ingenomen. Het stadhuis, eigendom van
de familie van Stolk is door de gemeente aange
kocht. Hij hoopt dat de traditie ambachtsheer
gehandhaafd wordt.
De burgemeester van Streefkerk, de heer A. D.
Viezee wenst de gemeente Ameide en Tien
hoven geluk met de transplantatie van de
secretaris van Streefkerk tot burgemeesterl
secretaris van Ameide en Tienhoven. Het is
een glorieuze dag voor u.
Namens de Molenstichting spreekt burge
meester Top. Hij wenst burgemeester Bakker
alle goeds toe en hij hoopt dat hij bewaard mag
blijven als secretaris/penningmeester van de
Stichting.
Burgemeester Bakker bedankt de sprekers
voor hun woorden. Het is voor hem en zijn
gezin een onvergetelijke dag geworden.
Het zou nog onvergetelijker worden. Na al de
plechtige festiviteiten ging de burgemeester
met zijn gezin naar buiten, waar de Dam vol
stond met schoolkinderen, die een enthousiaste
aubade brachten. Al de schoolkinderen kregen
van de nieuwe burgemeester een zakje
knikkers en de toezegging dat hij de raad zou
vragen om speciale knikkertegels op het
schoolplein. De mededeling werd met gejuich
ontvangen.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het
bejaardencentrum "Open Vensters". Na een
hartelijk welkom door de direkteur, de heer
Nagtegaal, verbleef men enige tijd in de volle
recreatiezaal bijeen. De beide koks boden een
prachtige eigengemaakte Welkomsttaart aan.
Daarna bracht men nog een vluchtig bezoek
aan de oude bejaardenwoningen.
Vervolgens werd door het hele gezelschap met
genodigden een broodmaaltijd gebruikt in "het
Oude Koetshuis."
's Avonds nam de burgemeester een defile af op
de Dam van de diverse verenigingen. Het was
fantastisch die drukte op de"Dam te zien. Hier
na werd druk van de gelegenheid gebruik
gemaakt om kenn,is te imaken met de burge
meester en zijn gezin in het stadhuis.
Al met al kan men zeggen dat Ameide zijn
nieuwe burgemeester waardig, eendrachtig en
feestelijk heeft ingehaald.

Maak uw DlEPVRIES rendabel

VAN' DER HAM VEEVOEDER

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

grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838 -1235
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Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf



EBAO
TRACTOREN

doelmatig
en

economisch

Hoofddealer:

Dealer:

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE - TEL. 01836-.1402

FA. BAKKER EN BROUWER
SCHOONREWOERD - TEL. 03454-1231

Nieuw binnen gekomen:

Kinderhorloges
vanaf

f 39,75
bij

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

Bij elk paar

SCHOENEN
het juiste onderhoudsmiddel

GRATIS

Fa. H. Verhoef
Tel. 1251, Ameide

.Schoenen, luxe- en hUishoudelijke
artikelen, speelgoed.

Foto albums

Receptie albums
BCREZEE B.V.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 228



EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT atm. 2.95 tot 5.10 meter

.CARAVANBOUW VANDER HAGEN
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

Avento
Car,avens

Enkele speciale aanbiedingen
gelden tot en met 11 nov. 1978

Ontbijtlaken verpakt
Let op de maat, 130X180,
Div. kleuren 29,95 nu 19,95

•
"Elias" Badhanddoek
Extra grote maat eenmalig 9,95
Bijpassend washandje 1,90

•
Bij aankoop van de onverwoestbare
Parka's (groen) 116 tim 172
gratis voor f 25,- kopen

•
Jeans en Khaki "Ranger"
sportoverhemden (dubbele borstzakken)
ES. S. M. L. EL. 49,95 nu 29,95

M esker
eubelen
anufakturen

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

Wij leveren U

TUINGROND • SLAKKEN voor erfverhardlng

FIRMAJ. VAN lESSEN* Handel en Transport van Zand en Grlnt

Telefoon 01837 -1226 MEERKERK

I

Te Koop: met Bovag-Garantie

1 Opel Kadett 1978
1 Mercedes 2200 met schuitdak 1977
1 Peugeot 504 GI Familialee 1977
1 Peugeot 304 GL Diesel 1977
1 B.M.W. 1502 1977
1 Opel Kadett 1977
1 Opel Kadett 1976
1 Opel Ascona 16S 1976
1 Toyota Corolla 30 de luxe 197~

1 Peugeot 104 1975
1 Rat 127 1975
1 Opel Kadett 1200 automaat 1974
1 Peugeot 504 type 1973
1 Opel Record Diesel 4-deurs 1973

Fa. Gebr. v. Tuyl
Garage: Zouwendijk 125, Meerkerk

Tel. 01837-1412.
Showroom: Toistraat 19, Meerkerk

Tel. 01837-1682.

Verkoop Benzine en L.P.G.
Pomp geopend:
Dagelijks van 8.00-21.00 uur.
Zaterdags van 8.00-16.00 uur.



Opening "Het Anker"
te Meerkerk
Na het rameien van een muur door de vrijwilli
gers was het Zaterdagmorgen 21 oktober dan
zover. Ds. v. Oostende, Herv. Predikant en
voorzitter van de bouwcommissie heette aIle
aanwezigen hartelijk welkom - in het bijzon
der de vrijwilligers, die veel vrije tijdhadden
gegeven voor de bouw - het college van B. & W.
(mede in de persoon van de in deze week ge
installee·rde burgemeester den Breejen) - de
heer Luyendijk - vertegenwoordigers van die
bedrijven die aan de bouw hadden meege
werkt - de heer W. van Ommeren, die als
particulier veel had gedaan voor het maken
van de geluidsinstallatie in het gebouw.

Ds. van Oostende schilderde in het kort de
voorgeschiedenis alvorens tot de bouw te
hebben kunnen overgaan.
Via vele vergaderingen - de "aktie bouwlieden
gevraagd" enz., enz. kwam men na jaren tot het
besluit het verenigingsgebouw te bouwen zoals
vandaag is gerealiseerd.
De bouwkundig opzichter - de heer Beekman
heeft met veel vrijwilligers en beroepsbouwers
een prachtig gebouw gezet.
"Men heeft volgehouden tot het einde toe - men
heeft samen iets gebouwd voor de gehele
gemeente en. wellicht tot eer van Gods
Koninkrijk", aldus Ds. van Oostende.
"Na de begrootte f 332.000,- (later f 350.000,-)
hebben we als bouwcommissie de hoop, dathet
gebouw onder de f 300.000,- kan blijven 
dankzij onze vrij willigers, die samen f 75.000,
hebben bespaard.
Er was aan toezeggingen en giften f 240.000,
Door akties f 98.000,- 21% door leningen - 80%
(f 190.000,-) was er in 2 jaar tijd bijeen.
f 25.000,- af 30.000,- heeft men aan kortingen
ontvangen.
Dit alles is gelukkig niet ten koste van andere
kollekten gegaan.
College van Kerkvoogden en Notabele-dank
voor uw vertrouwen aan de bouwcommissie.
Dit gebouw "Het Anker" is er niet aIleen voor
onszelf - maar zal in de Ie plaats dienen tot eer
van God en in de 2e plaats tot heil van mensen
die het Woord horen en uitdragen aan de
mensen om ons heen", aldus besloot Ds. van
Oostende zijn toespraak en droeg daarna het
gebouw over aan de pres.-kerkvoogd de heer de
Jong. .
De heer de Jong was blij en dankbaar voor alles
wat gedaan was en aanvaardde volgaarne dit
gebouw. "Dominee en allen die hieraan hun
steen hebben bijgedragen - heel hartelijk dank
namens de kerkvoogdij", aldus de heer de
Jong.

"De zieken, die in het ziekenhuis vertoeven
zullen wij deze dag niet vergeten - wij zullen
namens onze gemeente hun een bloemstuk
zenden", aldus een intermezzo van een blije
Ds. van Oostende.

Burgemeester den Breejen.
"Dit is na mijn installatie mijn Ie optreden. Ik
ben blij, dat dit temidden van uw gemeente is.
Ik ben zeer verheugd dat U met dit gebouw
aktiviteiten wil ontplooien - door het geloof

aktiver te doen zijn en dat U wilt doorgaan
volgens het Woord dat licht mag geven op het
pad van de mensen", aldus de burgemeester.
Namens het Gemeentebestuur bood hij een
klok aan.

De heer Beekman dankte allen die op welke
wijze hemals bouw- coordinator hadden
bijgestaan.

De heer Brandwijk onthulde namens de firma
Skledar en Brandwijk een prachtig inge
bouwd beeldhouwwerk voorstellende "Het
Anker".

De heer Leenman bood namens Nemabo
eveneens een klok aan.

De heer Ko Jansen bood namens de boelmarkt
commissie een prachtig electronisch orgel aan
en besloot met de woorden "dat dit orgel mag
dienen tot lof van God".

Mevr. van Wijngaarden bood namens de
Hervormde Jeugdraad de Geluidsinstallatie
aan (dankzij de enorm gewaardeerde mede
werking van de heer van Ommeren).

Mevr. A. J. van Vuuren-Vuurens zei blij te
zijn, namens de zondagsschool, met "Het
Anker". Zij bood een bij belse landkaart aan 
welke kon dienen voor jong en oud. en welke
geheel is opgespaard door de kinderen zelf.

Mevr. Kleyn bood namens de Dameskrans een
eigenhandig gemaakt wandkleed aan voorstel
lend de betekenis van Joh. 10:27 "mijn schapen
horen zijn stem".

Vervolgens spraken nog de heer G. J. Versluis
(een der vrijwilligers) en mevr. Vuurens, beide
laatsten boden namens hun gezin een envelop
met inhoud aan.

Namens de Kerkeraad sprak de heer v.d. Berg
woorden van dank en zei dat dit gebouw in een
grote behoefte voorziet..
Voor de beide zalen bood hij een bijbel aan en
hoopte dat deze "Centraal zouden staan en
tot ons aller Zaligheid zouden dienen".
"Ds. van Oostende hartelijk dank voor al dat
werk dat U met Uw helpers hebt gedaan", aldus
besloot ouderling v.d. Berg.

Namens de diakonie voerde de heer P. v.d.
Hagen het woord:
"Daar sta je dan als vertegenwoordiger van de
diakonie.
Diakonaat: dienst der barmhartigheid en dan
bij de opening van zo'n mooi gebouw!
Kan dat weI?
J a zeker - het is diakonaat - hiermee heeft ieder
gemeentelid te maken. Een gemeente die haar
diakonale opdracht verstaat is een gemeen
schap van mensen die zich geroepen weten
door hun Heer Jezus Christus. Van navolgers
van Christus, mag gevraagd worden da.t zij ten
minste aandacht voor elkaar hebben. Dat zij
belimg stellen in elkaars lief en leed. Dat zij ook
metterdaad iets voor elkaar en anderen over
hebben. Diakonaat verweg en dichtbij zijn niet
van elkaar los te maken. Zij ontspringen uit de
zelfde bron: de dienst van Christus aan de
wereld.
Dan is dit toch een uniek gebouw. Wat een
aktiviteiten kunnen hier niet ontwikkeld
worden" aldus de heer v.d. Hagen.
Hij bood namens de diakonie de garderobe aan
en tevens - en dat is een sympathiek en uniek
gebaar - het bedrag verbonden aan de kosten
voor deze garderobe werd nog eens geschonken
aan een opvangcentrum, waaraan een school is
verbonden, in Pakistan. "Het aantalleerlingen
van 400 kan men daar tot 600 opvoeren, mits er
voldoende geldmiddelen zijn. Het bieden van
hulp uit Nederland is hierbij geen overbodige
luxe", aldus besloot de heer v.d. Hagen.
De prachtige zeilboot waaraan de heer A. de
Groot 2 winters gewerkt heeft is voor anker
gegaan in een der zalen van "Het Anker". Dit is
een uniek bouwwerk geworden!

Ais laatste spreker sprak de heer G. Willemse.
Hij zei o.a. "ik sta hier met lege handen" . U
weet dominee, ik was geen voorstander van dit
gebouw.

Tijdens de bouw en vooral nu ik het gebouw
klaar zie ben ik geheel van gedachten
veranderd. U weet op het orgel heeft men nog
een schuld aan mij.
Ais bijdrage schenk ik de helft van dit bedrag
aan "Het Anker", aldus een zeer sportieve
Heer Willemse.

Dominee van Oostende sloot met gebed,
waarna onder leiding van organist de heer Nic.
den Oudsten op het nieuwe orgel gezongen
werd, Psalm 89:1.
Op de valreep bood Mevr. van Oostende,
namens het gezin, enige muziekboeken aan.
1 s tekst had mevr. van Oostende daarin
geschreven: "Loof den Heere want Hij is goed".

Na een verfrissing genoten te hebben was er
gelegenheid dit fraaie gebouw met 2 flinke
zalen, ruime hal en keuken te bezichtigen.
Hervormd kerkeIijk Meerkerk kan hierop trots
zijn.

Uitvoering
Wil men weer eens lekker lachen, kom dan
vrijdag 3 nov. naar het Spant.
De Toneelvereniging geef~daar een uitvoering
te zien van een blijspel in 3 bedr. genaamd
"Voor 3 dagen .m'n vrouw" van Leo Milius.
De rolverdeling is als voIgt:
Rob - Arie Molenaar
Bennie - Peter den Hartog
Gerrie - Roelien Bouwmeester
Trees - J ans Lakerveld
Sjoukje - Loes Borsje
Toon - Jan Westerhout
Loesje - Cobie Versluis
Louise - Gerrie v.d. Grijn
Wilfred - Teus v.d. Grijn
Regie - Arie v.d. Grijn .....
Grime - Tini v.d. Grijn ,

Hal na! m.m.v. "The Skyjumpersh

Aanvang 8 uur.
Kaarten te koop aan de zaal f 5,-

Zijn er nog heren die zich willen opgeven voor
toneelspelen. Bel dan even naar:
Teus v.d. Grijn - Tel. 01836-1428 of
Arie Molenaar - Tel. 01836-1939.

40-Jarige echtvereniging de heer en
mevr. C. Pellikaan-Muilwijk.
Donderdag 10 oktober j.l. was 't 40 jaar geleden
dat de heer C. Pellikaan en mevr. C. Pellikaan
Muilwijk met elkaar in 't huwelijk traden.
De heer en mevr. Pellikaan hebben jaren lang
de bakkerij op de J. W. v. Puttestraat gerund;
bij aIle Ameidenaren is deze bakkerij een
begrip en bij de schoolkinderen is de uitgebrei
de snoepvoorraad beroemd.
De zaak is vorig jaar overgenomen door zoon
Cees met z'n vrouw, zoals Cor Pellikaan di liil... •.
ruim 40 jaar geleden van zijn vader heef~
gedaan.
De heer en mevr. Pellikaan verhuisden· vorig
jaar naar Katwijk aan Zee maar kwamen toch
naar Ameide om de heugelijke dag samen met
hun kinderen, familie en vrienden te vieren.
Mijnheer en mevrouw Pellikaan: alsnog van
harte gefeliceteerd.

Sympathiek gebaar
Zowel in de morgenzitting in Tienhoven
als in de middagzitting te Ameide werden
door de resp. Wethouders D. den Braven
en K. van Ood aan de echtgenoten van de
loco-burgemeesters een prachtig boeket
bloemen aangeboden - zijnde een kleine
pleister op de wonde voor het vele thuis
afwezig zijn Lv.m. werkzaamheden voor
de gemeente en als blijk van bijzondere
waardering in deze ruim 10 maanden
durende vakature.
Wij dachten, dat de beide wethouders
zeker namens aIle inwoners gehandeld
hebben, want wat beide loco-burgemees
ters in deze zeer moeilijke periode
gedaan hebben, verdient ons aller waar
dering.



Ellen lost Uw tochtproblemen op, en
bespaart energie!

Ellen tochtprofielen om zelf op een gemakkelijke manier tocht,
stof, en lawaai van deuren en ramen te weren.
ELLEN tochtprofielen zijn leverbaar in diverse typenen uit
voeringen. Oat heeft een duidelijke reden. Uw openslaande
ramen en deuren vragen nu eenmaal een ander profiel
dan b.v. uw hardhouten voordeur. U wilt keus maken uit
een aantal mogelijkheden in materiaal en kleur: ook dat
kan bij ELLEN tochtprofielen. Kiest u maar! Er is een ruim as
sortiment kunststof tochtprofielen in dekleuren wit en houtnerf
bruin. En dan zijn er natuurlijk de aluminium ELLEN tochtpro
fielen. AI deze types zijn voorzien van een onwrikbare, onverslijt
bare, doch altijd soepel blijvende PVC-lip.

Kom geheel vrijblijvend informeren

Met de gezellige winteravonden voor
de deur, zit U goed bij de

"WARME BAKKER"
OP DE HOEK

Weekend-reklame
(vrijdag en zaterdag a.s.)

5 Bananen-advokaatsoezen
van 6,75 voor 5,50

5 Siagroomtompoezen van
6,- voor 5,-

J. W. van Puttestraat 65, Ameide, tel. 01836-1277

Slechtsf6!J~-

Geef de slimste
camera ter wereld.•POLAROID
1,CJiEJiCJ,

, Geniet met de feestdagen van uw prachtige
SX-70 kleurenfoto's, die zichvooruw eigen
ogen ontwikkelen.
De Polaroid 1000, Een mooicadeau voor
iedereen, Ook voor uzelf.

8CREZEE B.Y.

Dam 6 - Ameide - Telefoon 01836 -1229

En Polaroid garandeert de kwaliteit van uw
direkt-klaar foto's,

Deze veelzijdige camera beschikt over:

- een 3-delige lens
(Iensopening van f9.4 tot f22)

- gekoppelde afstandsmeter
- automatische belichting
- aansluiting voor 8 accesoiremogelijkheden

Vraag bij ons demonstratie.

Bij ons slechts: f 169,-

Polaroid 2000
Volautomatische
direkt-klaar camera
voor SX-70 foto's ,
die zich voor uw ogen
ontwikkelen.

P laroid

IIIII111

~
WIIIII

nu 549,-

nu 1099,-

rrrr rrrrr

60,-

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

nu 195,
nu 213,
nu 240,-

Erres dubbel deurs
koelvrieskast f 739,-

Philips grootbeeld
kleuren T.V. nu 1995,-

Stofzuigers

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

AEG. Turnamat
Nieuw model f 1299,-

Dimplex olie gevulde
radiatoren.
1200 w. f 215,
1500 w.f 235,
20QO w. f 265,
Met gratis
tijdklok t.w. van

KANTOORMACHINEHANDEL

8CREZEE B.Y.
adviseur en inrichter voor Uw kantoor.Vraagt bezoek
of offerte Eigen service dienst!



In verband met de komende feestdagen en jaarwisseling hebben wij het
genoegen U uit te nodigen voor een bezoek aan onze slijterij - wijnhandel.
U kunt, geheel vrijblijvend, kennis nemen van al onze relatiegesehenken,
die U ook zelf kunt samenstellen.

Ook is er gelegenheid tot het proeven van onze wijnen, waar wij met U,
gaarne van gedaehten over willen wisselen.

Gaarne zullen wij U begroeten op vrijdag 3 november 1978 vanaf 19.30 uur.

U bent van hartewelkom in onze zaak.

Mevr. A. Plieger - de Kruyk
Slijterij - Wijnhandel ,,'t FORTUIN"
Fransestraat 12 Ameide
Telefoon 01836 -1754

HET AORES VOOR
BOUWMATERIALEN. lO
wn NIEUWALS
&EBRUIKT 0.8.

GOLFPLATEN, Asbest,
Gegalv, Polyester·
-VLAK ASBEST
-HOUT
-CREOSOLTPALEN
-DEUREN
-ISOLATIE
MATERIAAL

-MULTIPLEXPLATEN
in div. soorten en dikte.

-WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine.

Bit

FRANK TREUREN
Burgm. Sioblaan 36
Meerkerk
Telefoon 01837-1889

Wegwijzertje

Plaats in deze kolom
tegen zeer goedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod - f 3,· per 4
regels exel. 4% btw.

Aangeboden:
Plantenspeler, 2 geluidsboxen,
tuner, t.e.a.b.
Boekhandel Crezee,
Tel. 01836-1229.

••••••••••••••••••••••••••••
Filmprojektor
f 100,~

Boekhandel Crezee,
Tel. 01836-1229.

••••••••••••••••••••••••••••
Dia projektor,halfaut.
slechtsf 150,-

Boekhandel Crezee
Tel. 01836-1229.

••••••••••••••••••••••••••••
Gevonden voorwerpen tijdens
de feestweek: geel regenpak,·
suede Lommer handschoenen,
zwarte cape.
Afhalen: 't IJzerwinkeltje,
J. W. v. Puttestraat 65, Ameide.

*Voor al
Uw

drukwerk

DRUKKERIJ

8CREZEE B."-
At0EIDE - TEL. 1229



J. P. KAASSCHIETER
SCHOENREPARATIEBEDRIJF

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

"U stond altijd erg dicht bij de bevolking en had
ee'n open oor voor hun wensen. De sociaal
zwakkeren konden altijd op uw steun reke
nen", vertelde loco-burgemeester P. van den
Berg. Hij zei 12 jaar prettig met de heer
Berends sam~ngewerktte hebben.

De CDA-er W.C. de Leeuw bood de burge
meester een boek over kastelen aan. Daarbij
vertelde de heer De Leeuw over de eerste
ontmoeting met de heer Berends. Totslot sprak
de gemeentesekretaris.

Ondanks het zeer slechte weer stonden de
schoolkinderen buiten te wachten om het
burgemeestersechtpaar een aubade te bren
gen. En boden de heer en mevrouw Berends
een groot brood aan in de vorm van het
Meerkerkse gemeentehuis..
Later op de middag volgde een receptie in Het
Brughuis, waar collega-burgemeesters het
woord voerden. 's Avonds was er gele
genheid voor de bevolking om afscheid van het
echtpaar te nemen.

Voor Meerkerk e.o.:

Toistraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Tevens verkoop WOLY ONDERHOl'DSMIDDELEN

Grote coniferen, ruim 3 meter hoog, ook voor
haag geschikt (Cham. Columnans glanca).
Nu 3 voor f 120,- of f 45,- p. stuk..

Verder o.a.
Graszoden 3,25 p.m.2.

Leylandi 60/80 6,- p. st.
Bladprunus 60/80 5,- p. st.
Bloembollen enz.
Alles voor de tuin
ook aanleg en onderhoud.
Gratis prijsopgave en advies.

Geopend aile middagen en degehelezaterdag!

DEJONG
VIANEN"

gaard te plaatsen, hetgeen het begin was van de
stichting Vrije Recreatie.
De VVD-er D. C. Kooyman noemde de heer
Berends een neutrale burgemeester, hetgeen
vooral dikwijls tot uiting kwam in de Raad.
"Hoe langer u hier weg zult zijn, des te beter
burgemeestersechtpaar u in onze ogen zult
worden", stelde de heer Kooyman.

A-Technisch
wethouderP. 't Lam blikte terug op een
jarenlange samenwerking binnen het college
van B.& W. "We zaten lang niet altijd op
dezelfde golflengte. U was a-technisch en ik
hield me altijd graag met technische zaken
bezig", verklaarde de wethouder. Hij meende
dat de. burgemeester teleurgesteld zou zijn
over het feit, dat Meerkerk tijdens zijn
ambtsperiode niet uitgegroeid was tot een
sterke centrumgemeente. "De bevolking denkt
daar echter anders over", aldus wethouder 't
Lam. .

ERVAREN

Co 2 LASSERS
PLAATBANKWERKERS

Producente van o.a. betonmolen$, bouwliften; dump~rs en
"Equipe"aanhEmgwagens, vraagt op korte termijn

Wij kunnen u bieden: goed loon. reiskostenvergoe
ding, gratis. werkkleding etc.

Ook iemand die hiervoor wi! worden opgeleid komt in aanmerking.

HOGELANDSEWEG 80 - VIANEN
Telefoon 03473-3544

De Jong's
Machinelabriek B.V.

GEWELDIG AFSCHEID
VAN

BURGEMEESTER BERENDS

De Jong's
Machinelabriek B.V.

politieoptreden, toen hij toestemming gaf aan
kampeerders om hun caravan in zijn boom-

MEERKERK---De bevolking en de gemeente
raad van Meerkerk heeft vrijdag 26 september
feestelijk afscheid genomen van burgemeester
Berends. De dagen daarv66r had dhr. Berends
afscheid genomen in Leerbroek en Nieuwland.
Tijdens een bijzondere openbare raadsver
gadering werd het echtpaar Berends toege
sproken door raadsleden en wethouders. En
natuurlijk waren er diverse kado's voor het
scheidende burgemeestersechtpaar.
Raadslid W. T. van den Berg (Gemeentebe
langen) bood het echtpaar een abonnement aan
op alle in Meerkerk verschijnende streek
bladen, om, zoals de heer Van den Berg zei, op
de hoogte te blijven van het weI en wee van
Meerkerk. Het raadslid symboliseerde het
e.e.a. door burgemeester Berends een map aan
te bieden met daarin de toezegging van de be
wuste kranten dat hun editie ook in Bilthoven
bezorgd zou worden.

Volle melk-affaire
Wim van den Berg haakte in op de afgelopen 21
jaar, waarin de burgemeester het een en ander
met het raadslid te stellen had gehad. Zo ging
Van den Berg volle melk op zijn boerderij
verkopen rechtstreeks aan de consument.
Volgens het raadslid viel dit helemaal niet in
goede aarde bij het gemeentebestuur. Voorts
haalde Van den Berg herinneringen op uit de
tijd dat zijn boerderij het middelpunt was van



Nu! Direkt-klaar smalfilm
Polavision van Polaroid

951,20
1293,10
1151,81
1636,61
1599,73
3151,05

Opbrengst collecten 1978

Sakor
N.A.F.
A.V.O.
Rode Kruis
Nierstichting
Kankerbestrijding

"De Lekpongers"

Jaar:lijks wordt een groots tafeltennistournooi
georganiseerd door negen verenigingen uit het
dist~ikt Dordrecht met als inzet de "centrumQ)
cup.
Dit jaar doet de tafeltennisvereniging "De
Lekpongers" uit Ameide voor 't eerst ook mee.
Het is de bedoeling, dat we op zaterdag 11
november a.s. met een flink aantal junioren en
senioren naar de van Rappardhal in Gorkum
gaan, want daar gaat 't allemaal gebeuren. .Er
wordt gespeeld van half negen 's morgens tot
een uur of half vier's middags.
De senioren worden ingedeeld in zeven
klassen, de junioren in vier.
Op de eerste plaats kan iedereen apart een prijs
in de wacht slepen, maar de resultaten van de
deelnemers van elke vereniging leiden tot de
uitreiking van de wisselbeker: De "centrum
cup".
De verwachting is, dat er ± 100 senioren en 50
junioren die dag een balletje zullen slaan. De
kosten voor deze dag zijn vijf gulden voor
senioren en twee-gulden-vijftig voor junioren.
Vanuit Ameide wordt om 7.50 uur 's morgens
per auto vertrokken vanaf de Dam.
Wilt U deelnemen, dat kan, maar geeft U zich
dan weI voor 30 oktober op bij H.Naarden,
Aaksterveld 27. Dan kunt U gelijk lid worden
van onze tafeltennisvereniging, als U dat nog
niet bent.

Kankerbestrijding
We weten allen, dat de kanker een ziekte is, die
vele mensen aantast en velen na korter of
langer tijd van vaak ernstig lijden naar het graf
brengt. Op velerlei wijze wordt gezocht de
lijders aan deze ziekte te helpen en ook om de
ziekte zelf zoveel als menselijk mogelijk is te
voorkomen. Op medisch gebied wordt in dit
opzicht veel gedaan. Er is ook een vereniging,
die zich speciaal op dit terrein beweegt. Zij kan
echter niets doen, wanneerde financiele
middelen ontbreken. Met het oog daarop
worden er regelmatig overalcollecten gehou
den, waarvan de opbrengst aan de kanker
bestrijding ten goede komt. De vereniging
waardeert deze medewerking zeer, want
daardoor kan zij veel doen. Zij wi! echter graag
nog meer doen. Daarvoor is echter een vaste
bron van inkomsten nodig. Dat is mogelijk,
wanneer velen zich spontaan zouden willen
opgeven als lid of donateur van de vereniging.
Met het oog daarop treft u in dit nummer van
"De Wegwijzer" een formulier aan, dat men
kan invullen, wanneer men lid of donateur van
de vereniging wi! worden. We zouden allen
daartoe willen opwekken. Laat men het
formulier invullen en bezorgen bij Mevr.
Crezee pia boekhandel Crezee of bij mevrouw
Bor, De Griend 13. Deze dames zijn gaarne
bereid er voor te zorgen dat de formulieren in
het bezit van het bestuur van de vereniging
komen.
De leden betalen jaarlijks minimaal f 5,-. Een
hoger bedrag is uiteraard welkom! Na verloop
van enige tijd wordt u dan een acceptlgirokaart
toegezonden, waarop het door u ingevulde
bedrag vermeld staat. Dit bedrag gelieve U pas
dan te voldoen; dus niet direct betalen!
Voor uw aanmelding als lid of donateur alvast
vriendelijk dank. " (;,J>

De Nederlandse Vrouwenraad
van Ameide en Tienhoven.

Tafeltennis
De Centrum-Cup

Met dank aan aIle gevers en geefsters.
Hartelijk dank aan aIle collectanten!
Mogen we in 1979 weer een beroep op U doen?

Dam 6 - Telefoon 01836-1229 - Ameide

Vervolgens kreeg de heer den Breejen de
ambstketen om en wenste de heer v.d. Berg
hem sterkte, \~racht en wijsheid.
Hierna sprak de nieuwe burgemeester zijn
installatierede uit.
Allereerst uitte hij zijn gevoelens van dank
baarheid en vreugde voor de vele blijken van
vriendelijkheid en tegemoetkomendheid die
zijn gezin de afgelopen weken had ontvangen.
Over zijn politiek standpunt zei hij een
representant te zijn van het CDA door zijn
lidmaatschap van de AR, maar dat hij zich
onafhankelijk zal opstellen in de gemeente.
Hij hoopte verder een prettige samenwerking
te hebben met politie, brandweer en mensen
van de B.B.
Ook hoopte hij dat de groeiende mondigheid
van de burger in goede harmonie met het
ambtelijk apparaat zal verlopen.
Hij zal graag werken aan de totstandkoming
van het zolang begeerde zwembad en aan het in
goede harmonie aanpakken van de vergroting
van het bedrijfsterrein.
"We worden goed bestuurd in Meerkerkl
Leerbroek/Nieuwland als de 3 wettelijke
bestuursorganen Raad, B &W en burgemees
ter complementair in harmonie met elkaar en
haar bevolking het geluk van de mens zoeken.
Moge Gods zegen op ons gezamenlijk werk
rusten".
Hierna volgden toespraken van de vertegen
woordigers van de diverse frakties. De heer de

" Leeuw (CDA) sprak z'n volste vertrouwen in
de nieuwe burgemeester uit.
Mevr. V. Geitenbeek (P.v.d.A) heette de
nieuwe burgemeester hartelijk welkom en
wenste mevr. den Breejen vooral veel sterkte
met de niet beschreven taken van de vrouw
van een burgemeester. Ze zei voorts dat er veel
werk te doen was.
De heer Kooiman (VVD) hoopte op een goede
samenwerking tussen de bestuursorganen.
De heer v.d. Berg (Gemeentebelangen) sprak
de hoop uitdat deburgemeester en zijn vrouw
vrienden voor jong en oud zouden zijn.
De gemeentesecretaris de heer V. Dijk heette
de bufgemeester namens het personeel van de
3 gemeenten van harte welkom.
Allen waren zeer tevreden met de keus van de
nieuwe burgemeester en vonden dat hij goed
in de door de Raad opgestelde profielschets
paste.
Burgemeester den Breejen vraagt tot slot tijd
om zich goed in te kunnen werken en dankt
nogmaals iedereen voor de goede wensen en de
hartelijke woorden en sluit met een slag van de
voorzittershamer deze bijzondere raadsverga
dering.

Installatie burgemeester den Breejen
te Meerkerk
In de feestelijk met bloemen versierde zaal van
restaurant "Brughuis" werd woensdagmid
dag 18 oktober de nieuwe burgemeester van
Meerkerk, de heer T. den Breejen, geinstal
leerd. Al eerder op de dag was dit gebeurd in
Leerbroek en Nieuwland.

Deloco-burgemeester de heer P. v.d. Berg
opende d.e biJzondere raadsvergadering. en
nadat hij in gebed was voorgegaan, heette hij
iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder de
nieuwe burgemeester, zijn vrouw, dochter
Debbie en zoon Jurjen en wenste dochter
Esther die tijdelijk in het ziekenhuis ligt, veeI
beterschap.
Ook een speciaal welkom voor de heer Robben
die de commissaris van de koningin in Zuid
Holland vertegenwoordigde.
Zich tot de heer den Breejen richtend zei de
heer v.d. Berg dat hij blij was dat de benoeming
zo snel tot stand was gekomen.
Hij was er van overtuigd dat de heer den
Breejen grote bestuurservaring bezat aange
zien hij gemeentesecretaris was in een twee
maal zo grote gemeente.
En "de nieuwe burgemeester mocht dan weI
niet "kleurloos" zijn maar hij hoopte dat hij
"partijloos'.' was.
Verder hoopte hij dat de heer den Breejen zich
de problemen van Meerkerk - o.a. financiele
en planologische beperkingen - vlug eigen zou
maken, en dat hij samen met de gemeenteraad
de leefbaarheid van de gemeente zou bevorde
reno



Ja hoor - eendag om nooit te vergeten - een goede organisatie - prachtig weer - en zeer veel
standhouders en bezoekers.

Paardenmarkt 1978 en een Mini 850

zorgde een gezellig en sfeervol Dansorkestje
voor. Tot in de kleine uurtjes verbleef men
gezellig bijeen in Het Spant.

Een speciaal woord van dank aan de steeds
weer stille werkers aan de AKA-puzzelrit is,
dachten wij weI op zijn plaats en daarom willen
wij ze weI eens noemen - de Heren de Boef en
Uittenbogaard.
Bedankt Jan en Dirk!
Ook dank aan Bestuur en Commissieleden van
de Paardenmarktvereniging voor het vele
werk.

Sociaal Spreekuur
Wij zijn erg blij dat het idee van ons sociale
spreekuur zo goed is aangeslagen.
Het volgende spreekuur is zoals wij hebben
beloofd de eerste dinsdag van november, te
weten:
Dinsdag 7 november van 19.00-20.00 uur
in de opkamer van slijterij 't Fortuin.
U kunt op ons rekenen.

Veronica van den Berg
en zuster Hagoort.

In verband met de begrenzing van de
.gemeentelijke bijdrage voor muzieklessen
verzoek ik aIle ouders te'Ameide en Tienhoven
die hun kinderen via de muziekschool les
willen laten geven voor 15 november hun
inschrijving te verrichten. Hierdoor wordt het
mogelijk tijdig Uw gemeentebestuurte infor
meren waardoor mogelijk teleurstelling kan
worden voorkomen. .
Inschrijving bij:

St. Muziekschool Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden, Haarstraat 25,
Gorinchem, tel. 01830-31976.

INSCHRIJVING
NIEUWE LEERLINGEN
MUZIEKSCHOOL

Voorzitter EHBO
legt na 40 jaar zijn functie neer.
Lexmond - Tijdens een speciaal daarvoor
belegde ledenvergadering van de EHBO afde
ling Lexmond, vond het afscheid plaats van
voorzitter J. van Dieren die na 40 jaarzijn taak
neerlegde.

In mei, van dit jaar, had de heer van Dieren
reeds voor deze functie bedankt, maar door
omstandigheden kon een officieel afscheid niet
eerder plaatsvinden.
De vergadering werd door de voorzitter zelf
geopend met woorden van dank voor het werk
dat hij zo lang heeft mogen doen.
Hij wil zijn taak nu aan jongeren overlaten, en
hij was blij dat in de heer A. F. Ansems een
goede opvolger was gevonden.
Hierna overhandigde hij de voorzittershamer
aan de nieuwe voorzitter.
Vervolgens was het aan dokter Van de Wind de
taak om een dankwoord te richten aan de
scheidende EHBO-man.
De vergelijking die de dokter trok met MAO
was in die zin op zijn plaats, dat Van Dieren niet
met het rode boekje maar met het oranje
boekje van de EHBO had gezwaaid.
"Wat ons betref", aldus van de Wind, "had u nog
jaren mogen blijven. U zat bepaald niet met
Velpon op uw stoel vastgeplakt. Wehebben een
prettige tijd met u gewerkt en op zijn tijd veel
plezier gehad".

. Hierna werd bekend gemaakt dat de heer Van
Dieren tot erevoorzitter van de vereniging was
benoemd. Een door de heer P. de With
vervaardigde oorkonde werd hierbij over
handigd.
Ais laatste bood dokter Van de Wind een
geschenk aan namens de EHBO.

We hebben in Ameide 3 aktieve SRV winkels.
De SRV is een bundeling van melkhandel en
groothandel. De consument krijgt steeds meer
waardering voor de aanhuis bezorging.
We hebben een enorme groei doorgemaakt.
Hadden we 12 jaar geleden een omzet van 1
millioen gulden per jaar - nu is dit meer dan 1
millioen gulden per week", aldus direkteur v.d.
Pol.
Op onze vraag voor wie is nu de auto?

"Voor Cocky en Toos, want zij hebben mijn
vrouw en mij altijd fantastische geholpen"
aldus de heer Verwolf.
Oma en Opa Verwolf (88jaar) vertelden dat de
zaak Verwolf zeker 100 jaa·r bestaat en dat Arie
Verwolf (grootvader van Leen) de Ie melkboer
van Ameide was, terwijl hij bovendien boer
bleef en dus toen zijn eigen melk verkocht.
Onze hartelijke gelukwensen met de nieuwe
aanwinst - het is jullie van harte gegund!

Zoals ieder jaar - na een groot oranjefees't - is het aantal bezoekers aan de Ameidese .
Paardenmarkt iets minder. .
Doch desfeer en het 'aantal kraampjes deden dit al snel vergeten.
De keuringen van pony's en paarden verliep weer als vanouds - evenals de altijd weer veel
bezoekers trekkende ringrijderij.
's Avonds vond weer de traditioneel geworden AKA-puzzelrit plaats - waarvan de stimulator
altijd was de pas overleden direkteur van A. Kruyt Meelfabriek, de heer H. A. Kruyt.
De direktie van A. Kruyt Meelfabriek meende geheel in de geest van de heer Henk Kruyt te
handelen door de traditionele puzzelrit te laten doorgaan.
Wij geloven - namens velen te spreken - dat men voor deze opvatting aIleen maar erkentelijk mag
zijn.

Als vanouds waren ook deze dag onze
Ambachtsheer de Heer Van Stolk en mevrouw
Van Stolk uit Rotterdam aanwezig en reikte in
Het Spant d.e diverse prijzen uit.
Het was weer een lust voor het oog de kleine
pony's te zien meedingen naar de prijzen.
Zoals al gezegd trok de ringrijderij weer erg
veel bezoekers en was het een gezellige sfeer
mede dankzij de herfstzon.
Veel deelnemers aan de 17e AKA puzzelrit
wachtten 's avonds gespannen op de uitslag.
Men behoefde zich niet te vervelen want daar

Op zo'n dag bestaat er ook nog een SRV en Leen Verwolf
Als we de organisatie SRV en Verwolf noemen - dan is dit niet zonder betekenis - want de heer
Verwolf is een der eerste en trouwste leden van de enorme SRV-organisatie - dus 121/ 2 jaar lid - en
van dit jubileum kunt U als consument steeds profiteren (denk aan de Pinkeltje - aktie enz.)
's Morgens om 11 uur wachtte de familie Verwolf met familie, fotograaf en verslaggever op de Mini
850.
Wat was er met Mini 850?
We zullen U snel uit dedroom helpen.

.Af~ SRV organiseerde een beurs van 2 dagen
( ····~r haar leden in de grote Merwedehal te
'r1ordrecht.
AIle 400 leden ontvingen een uitnodiging met
een autosleutel.
Ja hoor - U raadt het!
Doch ook Verwolf zijn sleutel paste niet.
Er waren ruim 356 leden komen opdagen en 50
leden lieten verstek gaan en bij een van hen
moet een passende sleutel gezeten hebben.
In bijzijn van familie, SRV collega Gerrit
Willemse en echtgenote, SRV direkteur D. v.d.
Pol, verkoopleider Bourgonje, rijdende win
kelbegeleider Huizer en vertegenwoordiger
Stieding was men, na overdracht van de Mini
850, onder het genot van koffie en een aperitief
bijeen in ,,'t Oude Koetshuis".
Hier vertelde de sympathieke SRV direkteur
de Heer v.d. Pol o.a. het volgende:
"We zijn met de familie Verwolf blij dat de
Heer Verwolf de gelukkige is. Hij behoort tot
een van onze oudste leden.
We hebben over die auto steeds in spanning

/"·;~zeten.We hoopten steeds dat de auto niet het
'\."eoi;Mrste uur van de !;:leur's er uit zou zijn - maar

als het even kon - het laatste uur. Ook hadden
we een beetje angst - dat er per abuis twee
zelfde sleutels gemaakt zouden zijn. Maar wat
wil het geval. Niemand heeft tijdens de 2
beursdagen de auto kunnen starten!
Dus we hebben de auto onder de 350 bezoekers
aan onze beurs verloot.
En de gelukkige winnaar is de zuivelhandelaar
- SRV man - L. Verwolf.

OVER VEERTIEN DAGEN IS ER WEER EEN WEGWIJZER
Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddellijke dekking.

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

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Vaar landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars



GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN

Ratten niet lokken
Onder deze slagzin. roept de Afdeling Bestrijding' van
Ongedierte te Wageningen van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid de Nederlandse bevolking op om de
bruine rat te laten bestrijden. In samenwerking met d~

gemeenten, waarbij genoemde afdeling desgewenst
adviseert, wordt in de eerste week van januari met de actie
gestart.

Juist in de winter
Door voedselschaarste in het veld gaan rondzwervende
ratten op zoek naar eten en trachten onze huizen binnen te
dringen. Waakzaamheid is dus geboden en de aanwezig
heid van deze ongewenste kostgangers dient zo spoedig
mogelijk te worden gemeld aan de gemeentelijke dienst
belast met de ongediertebestrijding. Ongewenst zijn deze
knagers, omdat ze bij hun speurtochten naar voedsel
opgeslagen voorraden aanknagen en ze bevuilen met uit
werpselen en urine. Hun urine in zwemwater kan boven
dien de oorzaak zij n van besmetting van mensen.of honden
met de ziekte van Wei!.
Eten dat door de ratten is bevuild en zonder verdere
bewerking wordt geconsumeerd kan ook leiden tot
voedselvergiftiging.

Riolen
Alhoewel de aantallen klachten die "Wageningen"
bereiken enigszins afnemen, bestaat nog de indruk dat nog
verdere vermindering mogelijk is. Veel klachten zijn
terug te voeren tot defecten in riolen. De buizen zijn dan
vaak beschadigd of verzakt. Op plaatsen met een
deugdelijk gesloten rioolsysteem of waar een sceptic tank
is beveiligd tegen insluiping,behoren klachten gauw tot
het verleden. Ook lozingen van huishoudelijk afvalwater .
op sloten en open water worden in overleg met eigenaar en
gemeente steeds meer voorkomen en wordt overgegaan
tot aanleg van ges16ten rioolsystemen.

In oudere buurten wil het weI voorkomen dat de riolering
op diverse plaatsen in een straat "verweerd" is en defect
raakt. Samenwerking tussen eigenaar en gemeente is dan
geboden voor herstel of vervanging van een en ander en
om te komen tot een effectieve bestrijding van de ratten.
Bestrijding door de gemeentelijke dienst voor de

'ongediertebestrijding in de riolen is ook mogelijk en waar
dit gebeurt kan men vermindering van klachten door
omwonenden constateren.

Buitengevel
Gaten in de buitengevel, b.v. te brede spouw-ontluchtings
sleuven of doorvoeropeningen van leidingen zijn een
mogelijke toegang voor de bruine rat.
Ontluchtingsopeningen dient men te voorzien van
ventilatieroosters met een maaswijdte van maximaal 0,5
em. Doorvoeropeningen moeten worden gedicht. De
huiseigenaar dient dergelijke technische gebreken te
voorkomen c.q. te (laten) herstellen.
Bij nieuwbouw reeds kan de hUiseigenaar, de architect c.q.
Bouw- .en Woningtoezicht toezien op de juiste uitvoering
van ratwerende maatregelen.

Niet 10kken doch melden
Men dient ook te voorkomen dat ratten schuilplaatsen
vinden op terreinen, ondermeer door het opruimen van
rommelhoeken. Tevens dient men te voorkomen dat ze
voedsel vinden doordit onbereikbaar voor ratten te
bewaren (denk ook aan vogelhuisjes en eendjes v66r de
middag voeren). Doe alles om vestiging van de bruine
knager te voorkomen.
Een deskundige gemeentelijke ongediertebestrijder kan
adviseren betreffende de te nemen maatregelen om ratten
te weren en heeftvoldoende kennis omtrent de benodigde
bestrijdingsmiddelen en de veilige toepassing daarvan om
succesvol een bestrijding uit te voeren.
Dus, ratten gezien, bel de gemeente (telefoon 1441).

Hoe is de feestweek
verlopen????
De Oranjevereniging "Beatrix" heeft het
voornetnen om op dinsdag 7 november een
vergadering te beleggen in de zaal van ,,'t
Wapen van Ameide".
Op deze vergadering wordt dan rekening en
verantwoording afgelegd over de financiele
gang van zaken over de afgelopen lichtfeest
week in Ameide en Tienhoven.
Op deze avond zal ook bekend gemaakt worden
welke uitbetalingen de Oranjevereniging zal
doen aan de buurtvereniging en prijswinnaars.
De bedoeling is dat de Oranjevereniging voor
deze vergadering nog een afsluitend Oranje
bulletin no. 4 door de gemeente rond zallaten
gaan.

gelegen. Twee uit Frankrijk. Vier uit Zwit
serland. Twee uit Oostenrijk en een uit
J oegoslavie welke zonder meer de verste is.
Hieronder een overzicht van de vijf ballonnen
welke het verste kwamen.
1. Andra den Hartog, Aaksterveld 35, gevonden
in Drvara Zarko, 160 km. onder Zagreb
Joegoslavie, hemelsbreedgemeten 1210 km.
2. Corrie Oosterom, Prinsengracht 18 en Heidij
Slob, Aaksterveld 20, beiden gevonden in St.
Gallenkirch, Oostenrijk, 655 km. Gevonden
door Agathe Tschofen.
4.Arie Eijkelboom, Fransestraat 22 en Mario
Oldani, Lijsterbeslaan 12, beiden gevonden in
Grabs, Zwitserland, 609 km. Gevonden door
Hans Schlegel.
Bovenvermelde winnaars kunnen bij G. de
Vroome in het "IJzerwinkeltje" een attentie in
ontvangst gaan nemen.

ieuke prijs. Voor de scherpschutters is er weer
een flinke streng karbonade en nog enkele
andere prijzen. U weet het nog weI, voor elke 12
die u schiet ontvangt U een lot. Dus eerst goed
schieten en...dan nog een beetje geluk erbij en
U zit weer goed. Niet geschoten is zeker mis. Zo pc!"

is dat ook met het "Rad van Avontuur". HoeC)
meer U waagt, des te groter is de kans dat U ~~,,/

wint. Als klap op de vuurpeil hebben wij een
best half varken weten te bemachtigen. Wij
willen dat weer kwijt. Helpt U er ons even
vanaf. Het wordt weer oerge:z;ellig, daar kunt U
op rekenen.
We nodigen U hartelijk uit om eens een kansje
te komen wagen, want.. ..wie niet waagt, wie
niet wint.
Dus 28 oktober met zijn allen naar "Het Spant"
voor weer zo'n gezellige draaiavond met veel
fijne prijzen.

************
Vogelvereniging
"Ons Genoegen" Ameide

Oranjevereniging "Beatrix"
Waar kwamen de ballonnen ??

Tijdens de opening van de lichtfeestweek wer
den door de schoolkinderen honderden ballon
nen opgelaten voorzien van een kaartje met het
verzoek dit terug te sturen naar Ameide.
Aan dit verzoek is door 67 vinders in binnen- en
buitenland voldaan wat een redelijk aantal
genoemd mag worden.
De meeste kaartjes werden gestuurd uit het
gebied tussen Roermond en Aken, verdeI' een
kleiner aantal uit plaatsen verdeI' in Duitsland

"B.V. MARIJKE"
Broekseweg
Zaterdag 28 oktober zijn wij weer present. Dan.
houden wij weer onze jaarlijkse draaiavond.
Nu in "Het Spant" te Ameide. Als vanouds
weer kans op veel vlees, taart, rollade , kip, wij n
enz. 's Middags vanaf 2 uur. Voor de kinderen
vele leuke prijzen. Vergeet vooral niet dit
festijn Uw genummerde folder mee te bren
gen. Dat nummer geeft U een kans op een gratis

Uitslag verloting tiraaiavond
Ie prijs: half varken
2e prijs: 4 kg. karbonade

.3e prijs: Rollade
Gaarne melden bij J. M. Verhey,
Broekseweg 95, Ameide.

No. 602
No. 628
No. 464




