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50 jaar paardenmarktcommissie 
een feestelij~~rogramma

De 2e donderdag in oktober nadert al weer en
dat betekent voor de Ameidenaren dat de
paardenmarkt in 't verschiet ligt.
Dit is altijd al iets om naar uit te kijken en dit
jaat zal deze dag een extra feestelijk tintje
hebben omdat de paardenmarktcommissie 50
jaar bestaat.
We kij ken daarom eens terug op de historie van
de paardenmarkt. Sinds 1657 worden er in
Ameide al paardenmarkten gehouden. Veel
meer nog dan tegenwoordig leefde de bevol
king naar deze feestdag toe. Wat het carnaval
was voor het zuiden, dat was de paardenmarkt
voor Ameide.
Familie en vrienden kwamen op bezoek en in
ieder huis werd gezorgd voor dikke soep met
kluif en gestoofde peren zodat onverwachte
gasten altij d mee konden eten. Volop vermaak
was er op de kermis en eigenlijk mocht
iedereen d"ie dag wat dieper in het glaasje
kijken. Dit laatste liep soms zo uit de hand dat
het geld voor de wintervoorraad piepers werd
"verdronken" maar datmocht die dag de pret
niet drukken.
In 1870 beleefde de paardenmarkt haar
hoogtepunt met een aanvoer van 2.000 stuks
paarden. Pony's waren er in die tijd nog vrijwel
niet.
Voor hotel ,,'t Fortuin", waar de paardenfok
kers en kooplui konden overnachten, stond het
zo vol met paarden dat men over de paarden
ruggen heen moest klimmen om binnen te
kunnen komen.

Ook in de schuur bij het Tienhovense veer
stonden tientallen paarden gestald.
Mede door de uitbreiding van de wekelijkse
markten elders, en de mechanisatie in de
landbouw, werd de aanvoer van paarden na
1900 steeds minder en de paardenmarkt
bereikte haar dieptepunt in 1926, toen er slechts
2 paarden op de markt kwamen.
Dit had het einde kunnen betekenen voor de
Termeisepaardenmarkt, als niet o.a. de heren
L. van Staveren, W. van Kekum, P. Peterse en
G. Terlouw hun krachten hadden gebundeld
en in 1929 de paardenmarktcommissie opricht
ten.
De ambachtsheer van Ameide, sinds 1885 een
lid van de fam. Stolk, stelde prijzen beschik
baar en een van de eerste prijzen was een
nieuw wagentuig - in die tijd een prachtige
prijs.
In 1959 bracht de commissaris van de koningin
dhr. Klaassens, ter ere van de paardenmarkt
een bezoek aan Ameide, hetgeen ook als
hoogtepunt.in de Termeise paardenmarkt
geschiedenis genoemd mag worden.
De laatste jaren komen er steeds ± 130 paarden
en pony's naar Ameide om gekeurd en
verhandeld te worden.
De paardenkeuring is in twee onderdelen
verdeeld n.!. rijpaarden en tuigpaarden.
De pony's zijn meestal in drie rassen vertegen
woordig: shetlanders, welsh en new forest.
De keuring wordt gedaan door officiele
keurmeesters.

De paardenmarkt commissie van 1979 - met als
voorzitter dhr. C. de Jong - vindt dat aan een
jubileum nietzomaar voorbij kan worden
gegaan, omdat hierdoor in feite de oprichters
worden gehuldigd.
Ter ere van haar lustrum heeft de commissie
dan ook voor een uitgebreid en feestelijk
programma gezorgd.
Na het programma doorgelezen te hebben, zult.
u - net als wij - ontzettend veel zin krijgen, om
deze 2e dpnderdag in oktober weer eens
ouderwets met familie, vrienden en kennissen
feestelijk door te brengen.

Woensdag 10 oktober, 18.30 uur:
Vertrek van de Dam door een koets en een Jan
Plezier met daarin burg. C. Bakker en de
paardenmarktcommissie.
Muzikale omlijsting door de drumband, de
Unie en Crescendo.
19.30 uur:
Receptie voor genodigden in 't Spant.
20.30 uur:
Een gezellig samenzijn waarbij iedereen
welkom is voor een dansje, met muziek van het
Musiquette Combo.

Donderdag 11 oktober 9.00 uur:
Aanbieding van het eerste boek van dhr. Freek
de Groot "Het visioen van de wraak" op het
stadhuis aan burg. C. Bakker.
Degehele dag staat boekhandel Crezee met de
auteur de Groot in een boekenkraam op de
markt.
10.00 uur:
Paarden- en ponykeuring op de Prinsengracht.
13.00 uur:
Prijsuitreiking van de keuring in 't Spant en
trekking van de verloting met als prijzen een
paardeveulen en twee ponyveulens.
14.30 uur:
Ponyshow op het grasveld aan de Prinsen
gracht georganiseerd door de Giessenruiters.
Iedereen met pony mag hieraan deelnemen.
Ringrijden voor losse paarden en aangespan
nen paarden.
± 16.00 uur:
Voor ieder kind is er gelegenheid om een ritje
op een pony te maken op het grasveld.
16.30 uur:
Wedstrijd touwtrekken. 5 Pe~nen uit een
gezin kunnen hieraan meedoen."fEen aange-
trouwd gezinslid mag ook) -
KampiQenschap koekslaan van Ameide - hier is
een leuke wisselprijs aan verbonden. Dit wordt
meteen een jaarlijks terugkerende traditie.
18.30 uur:
Start A.K.A.-rit bij garage de Groot.
19.00 uur: .
Trekking 2e verloting in 't Spant.
Ie en 2e prijs is een varken en er zijn nog vele
andere prijzen te winnen.
20.00 uur:
Aanvang van een feestelijke avond.
Orkest de Nijs zorgt voor muziek en de
arties~ngroepde Wilpie's zorgen voor verder
amusement.

ROLLEI foto artikelen nu ook bij
CREZEE AMEIDE

drie weken bijzonder lage prijzen



Maak uw DIEPVRIES rendabel

Vleesproduktie bedrijf A. Kruyt B. V. Tienhoven

In ons bedrijf is machinale houtbewerking
beslist geen lopende-bandwerk. Wij vervaar
digen dan ook niet aileen timmerwerk voor de
woningbouw, maar ook voor de utiliteits
bouw, de renovatie en de restauratie. En niet
aileen kozijnen, maar ook trappen, deuren,
betimmeringen enz. In aile mogelijke
vormen.
Om daaraan mee te kunnen werken moet je
vakman zijn.
Voor aanvulling van de reeds be
staande groep vakmensen in ons
bedrijf, zoeken wij:
Jongelui, in het bezit van het
diploma L.T.S. - Timmeren of

L.T.S. - Machine/Bankwerken,
om verder opgeleld te worden tot

Graag zien wij daartoe mensen, die
met interesse mee willen werken
bij het maken van een goed produkt.
Daartegenover stellen wij een goe
de beloning en interessant werk in
een prettige steer.
Voor inlichtingen vraagt u maar naar
dhr. P. v. Vliet (jr.) (na 17.00 uur prive
01836-1514).

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B~.

specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

HOGEWAARD 1 - AMEIDE TEL 01836-1544

MACHINALE
HOUTBEWERKER

Inlichtingen:
A. Kruyt, Kerkweg 14, Tienhoven
Tel. 01836 - 1361

PART - TIMERS
gevraagd voor het varkensverbeteringsbedrijf

te Tienhoven

Hiervoor komen in aanmerking: scholieren en
studenten (vanaf 16 jaar) die buiten school en
studietijd, goedbetaalde werkzaamheden willen
verrichten.

GROOT - AMMERS

ROLLEI foto
artikelen nu ook bij
CREZEE AMEIDE

drie weken bijzonder I
lage prijzen

- -

Voorstraat 21
Telefoon 01842 - 1650

JUWELIER - HORLOGER

HARRY MULDER

Schoonheidssalon
J. Lauret - Bastinck

NIEUW! !
Pupa - make up
mooie met zorg samen
gestelde sets oog make
up, blushers, compact
poeder, lipsticks enz.
Kijkt u eens geheel vrij
blijvend binnen bij:

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

Gorinchemsestraat 22 - Meerkerk - Tel 1248
Dam 8 - Ameide - Tel 1456

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING

UW WARME BAKKER

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaat

Alles voor de tuin, aanleg en
onderhoud -,iantuinen.

Graszoden f 3.25 per m2

Heide f 1,50 per stuk
Vele soorten coniteren enz. enz.

Tuincentrum

C.Spek
Kortenhoevedijk 5, Lexmond, tel. 03474 - 1573

Geopend: Aile middagen en de hele zaterdag

Heeft U onze kollektie wol al gezien ?
Ook de nieuwe modetinten zijn binnengekomen. Voor "alles" op het gebied van
handwerken naar Dorpsplein 7.

Firma van der Vlist
voor de komplete woninginrichting

Indien u iets nodig heeft, wij rijden u geheel vrijblijvend naar onze

TOONZAAL TE NIEUWPOORT



ERKELENS· LANGERAK
verf-behang-zonwering

Broekseweg 3, tel. 01836 - 1725

Ameide

Mevr. de Kuiper 80 jaar.
Op 4 september j.I. was het 80 jaar geleden dat
mevrouw de Kuiper ~ iedere echte Meerkerket
kent haar - het levenslicht aanschouwde.
J arenlang was zij eigenaresse van het tegen
woordige cafe "De Gouden Leeuw."
Temidden van haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen vierde zij haar 80 ste
verjaardag en we hopen dat er nog vele
gezonde jaren zullen volgen.

JUTE, SISAL, WOl, L1NNEN EN
GRASWEEFSElS UIT HET

VERRE OOSTEN

ERKELENS· LANGERAK
exclusief voor wanden

Broekseweg 3 • tel. 01836 - 1725

Ameide

Ja. zelfs na het grote feest

Black en Decker aanbiedingen

* Kit D 103
2 toeren klopboormachine in grote
gereedschapskast van f 229,- voor
f 189,·* Kit D 206
traploos regelbaar toerental 520 watt
brute kracht klopboormachine
van f 309.- voor f 259.-

* Black en Decker
sterk in zwaar werk

,,'t tj~r1tlinlttltjt"
voor hobby en beroep

,,'t ij?tt1tlinlteltje"
presenteert

Wij hopen u ook nu weer te
mogen ontvangen in onze
winkel

Bent u weleens
wezen kijken naar onze
collectie tassen, koffers.enz.
U zult het n,iet geloven. en .
betaalbaar voor iedereen.



Het verdient zichzelf terug !

Oaarom nu

dubbele isolerende beglazing

Wanneer u nu bestelt dan zit u ervoordewinter
comfortabel bij en u ontvangt nog steeds een
rijkspremie.
Oat scheelt u veel geld.
Wij verzorgen gaarne uw aanvraag.

De "winterschilder" komt ook deze winter weer
met eem premie van

f 30,- per man per dag
Ook dat scheelt u guldens.

Mocht u plannen hebben voor behang of
schilderwerk, bespreek het dan vroegtijdig.
Wij geven u vrijblijvend aile gewenste inlich
tingen.

RIB BROEKEN
SPIJKERBROEKEN
OOK MET BIES
OVERHEMDEN
JACK'S

KOM EENS
LANGS
OMTE
KIJKEN
NAAR
ONZE
NIEUWE
WINTER
COLLECTIE

Sch ildersbedrijf

F. K. van der Eik
(v.h. Ottelander)

Bazeldijk 15 A, tel. 01837 - 1295
Meerkerk

JEANS SHOP van A tot Z gekleed bij Zwijnenburg
~

Am[ill~U~[:InTI[B
......- Tolstraat 17, Meer!,erk, tel. 01837-1401

Het Automatisch Spaarplan
van de Rabobank
maakt regelmatig sparen
een stuk eenvoudiger

Praktisch iedereen wil graag regelmatig sparen, dat is immers debeste manier om een financieel
appeltje voor de dorst gezond te zien groeien ! Maar het probleem is vaak dat het geld sneller
uitgegeven is dan je denkt, of dat gaan naar de bank even uitgesteld....en .vergeten wordt.

Ga daarom automatisch sparen bij deRabobank, u geeft dan een keereen bedrag(je) op dat u elke
maand van uw prive - rekening naar uw spaarrekening wilt laten overmaken en de bank zorgt er
dan voor dat die opdracht elke maand stipt wordt uitgevoerd.

Rabobank GROOT • AMMERS
HOORNAAR
MEERKERK
AMEIDE



Biljartver. "LEKZICHT" in
nieuwe accomodatie.

Dinsdag 28 augustus was het een grote dag voor
de nieuwe B.V. "Lekzicht" te Ameide.
Voorzitter Eim de Groot heette tijdens de druk
bezochte receptie B. & W. van Ameide, het
distr. bestuur en afgevaardigden van de distr.
clubs welkom.
Hijmemoreerde de prettige samenwerking
tussen het echtpaar v.d. Laan (eigenaars van
Cafe-restaurant "Lekzicht"), Rien de Kruyk en
het bestuur.
Bracht dank aan alle sponsors en in het
bijzonder aan Rien de Kruyk voor al zijn werk
en voor de 2 nieuwe biljarts waarop deze avond
Raymond Ceulemans en Cees van Oosterhout
zullen spelen.
"Ik hoop dat onze teams op organisatorisch en
speltechnisch gebied hoge ogen zullen gooien"
aldus besloot een vlot gastheer en voorzitter
Eim de Groot. .
Hierna sprak burgemeester C. Bakker: "bij uw
uitnodiging dacht ik eerst dat B.V. besloten
vennootschap betekende. Hieruit blijkt dat ik
van biljarten weinig afweet. Ik wens u namens
B. & W. veel sukses. De accomodatie is
uitstekend en ik hoop dat de prestaties van uw
teams hoog zullen zijn. Ook het echtpaar v.d.
Laan wens ik veel sukses met deze nieuwe
accomodatie. Een cafe is een ontmoetingspunt
in een dorp." Hierna gaf de burgemeester een
envelop onder couvert aan voorzitter de Groot.
Vervolgens spraken nog de gewestelijk voor
zitter Trimbosch, de voorzitter van distr.

Dordrecht de heer de Graaf (welke een lans
brak voor de kleine biljarters) en de heer Jan
Terlouw, voorzitter Federatie Lek en Giessen
Deze sprekers spraken hunwaardering uit
voor de prachtige en ruime accomodatie en zij
hoopten allen dat de contacten en vriend
schappen zouden prevaleren.
Hierna wenst voorzitter de Groot Ceulemans,
van Oosterhout en intern. scheidsrechter
Ritmeier veel sukses.
Begonnen werd met spel 38/2 in 200 Caraboles.
Ceulemans won in 2 beurten (v. Oosterhout 99
punten).
Daarna speelde men een partij 3 banden van 50
punten. Eindstand 50 - 37 voor Ceulemans in 30
beurten.
Hierna demonstratie kunststoten door beide
biljarters. Ongelofelijk wat men hier liet zien.
Ceulemans gaf op vaak zeer humori,stische
wijze in sappig Vlaams tekst en uitleg.
Het was een geweldige avond, die door de ruim
150 toeschouwers zeer gewaardeerd werd.

Hendrik van Brederode
bericht:

De driedaagse schoolreis 5 tim 7 sept.
Dinsdag 5 september gingen we op schoolreis.
Kwart over 6 moesten we op het schoolplein
zijn. Half 7 vertrokken we op naar Schaiijk.

Een uur was het rijden en toen we er
aankwamen waren we allemaal stijf. Eerst de
fietsen afladen en slaapzakken in de tent
neerleggen. De jongens 6 gingen gelijk voet
ballen, jongens 5 waren maar wat aan het
kibbelen evenals meisjes 5. Wij, meisjes b
gingen op zoek naar pyama's om dicht te
naaien. Later op de avond gingen we douane
spel doen. In het begin snapte niemand er wat
van maar later ging het veel beter. We gingen
ons wassen, tanden poetsen en;z. Toen naar bed,
maar dat viel tegen want het was erg koud.

De eerste dag, woensdag, zouden we naar de
manege gaan na het eten dat erg leuk was
stapten we op de fiets en reden we riaar de
manege die de boshoeve heette. Maar we.
merkten al gauw wat er mis was. J a, deman die
daar de baas was was op vakantie en had niet
doorgegeven dat we zouden komen. De
instrukteur was ergens anders aan het les
geven dus we konden niet paard rijden.
Gelukkig was er in Schaijk nog een soort
aquarium waar ze apen, vissen, vogels enz.
hadden. 's Middags gingen we naar een erg
grote ouderwetse speeltuin en een mooie
molen die nog steeds werkte de man vertelde er
erg veel over en het was prachtig.
's Avonds deden we stratego wat erg gezellig
was.

De 2e dag, donderdag, gingen we naar een
natuurpark Maashorst waar we een gebied
af gingenzetten en alles in dat gebied gingen
onderzoeken. Dat afzetten deden we met
sjalous, piketten en meetlinten.

In de Maashorst een omgebouwde boerderij
was ook nog een tentoonstelling over bos en hei
en werd overal uitleg bij gegeven.
s' Middags gingen we bowlen nou dat was leuk
de meesten hadden het nog nooit gedaan dus bij
sommige stonden er niet meer dan 20 punten op
hun lijstje. s' Avonds deden we torieelstukjes
en mikado en de stemming van de schoolraad.
De stukjes waren prachtig en we hebben ons
een aap gelachen.

De 3e en de laatste dag,vrijdag s' morgens
gingen we naar ass wat een uur fietsen was
eerst gingen we naar het stadhuis van ass waar
een tentoonstelling van oude opgravingen was.
We zijn ook bij zo'n opgraving geweest,waar we
een oude put zagen die al 2000 jaar onder het
zand zat. s' Middags gingen we gezellig eten en
winkelen. Het was een fijne schoolreis en we
wilden de mensen die gereden hebben en de
man van de vrachtwagen bedanken.

Klas 5/6 van de
Hendrik vanBrederode school"

Voor een gezellig 8vondje
en een partijtje biljart

Cafe-Petit-Restaurant

"LEKZICHT"
Lekdijk 30, Ameide

Het cafe met sfeer!
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ERRES ~
RS 124131 T 14 E
Portable tv met 31 cm/gOo
Quick Start beeldbuis.
6Voorkeurzenders. Speelt op
Iichtnet en 12 Volts akku.
Moderne geel/zwarte kunststof
uivoering.

Een eldorado van rust en gezelligheid voordegenen
dleals lamllle, ,vrlenden 01 zakenrelatles blleen
willen zlln.

Nu ook een mogellJkheid voor circa
60 personen om buiten Ie barbecuen

ERRES RS 24662
6cm zwart-wit tv met 110°
Quick-Start beeldbuis.
Drukknopafstemming voor
8 voorkeurstations. Grote
frontluidspreker10X15 cm.
Uitvoering: noten~

ERRES RS 225435
K 14 Z
66cm, 110° kleurentelevisie
met in-line beeldbuis. Elektro
nische Kanaalkiezer met AFC
voor 12 voorkeurzenders.
Soft-line uitvoering in noten.

Voor uw zakelijke bijeenkomst (op welk niveau dan
ook), voor uw receptie, voor uw familie-bijeenkomst
is er De Kruijt-Hoeve.

De Kruijt-Hoeve is een familiebedrijf!

Het dienstbetoon staat daar voorop.
Dienstbetoon zoals het was in de tijd toen deze hoeve
werd gebouwd.
Nooit is er meer dan een gezelschap tegelijk in De
Kruijt-Hoeve.
U bent dus steeds baas in eigen huis.

Wat betreft spijzen en dranken: vertijnd, fantasievol en
betaalbaar!

Kortom, het is goed en gezellig toeven in De Kruijt
Hoeve.
Parkeerproblemen zijn er niet.
Indien u het op prijs stelt, zenden we u ge'illustreerde
documentatie toe.

ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT
NU f 1699,-

Deze racks staan speelklaar in onze winkel.
Dit is een kleine greep uit onze kollektie, mocht u geintresseerd zijn kom dan geheel vrijblijvend luisteren.
AI onze aparaten worden gratis aangesloten en thuis bezorgd. Wij geven u een volledige demonstratie.

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



MAG IK EFFE ADEMHALEN'?
AMEIDE.
Deze verzuchting zal de vele medewerkers aan
de renovatie van het Verenigingsgebouw
bepaald niet vreemd in de oren klinken. Na een
periode van een jaar ontzettendhard werken,
waar al zo'n jaar of zes voorbereiding ::ian vast
zat, was het 1 september j.l. dan zo ver.
"Termey is weer compleet", eindelijk hebben
we weer volop ruimte voor iedereen met zijn of
haar aktiviteiten. Hoewel dat volop eigenlijk
l;>est tussen aanhalingstekens zou mogen. Want
wie weethet nog niet? Ais je rechtgeaarde
"termeijenaar" wilt zijn, moet je tenminste
van twee verenigingen aktief lid zijn. Dat lukt
in de praktijk vrij aardig, met als resultaat een
enorm aantal verenigingen.

Zaterdag 1 september was dan ook een mijlpaal
in de geschiedenis van het dorp. Tegen de klok
van 3 uur was een grote groep mensen
aanwezig om getuige te zijn van de officiele
opening van het gebouw door burgemeester
Bakker. Wist u trouwens dat om er van
verzekerd te zijn, dat iedereen om 3uur binnen
was, de klokkenleverancier (Dick Hartcoorn)
de klokken maar een paar minuten v66r had
gezet?
Zo kon precies om drie uur de openingsplech
tigheid aanvangen.
Echter .... het bleek dat het gebouw nog niet af
was. 's Morgens was er nog volop gewerkt,
maar niet alles was af. De naam op de voorgevel
was nog niet compleet. Omdat tijdens de bouw
een gemeenteambtenaar regelmatig beweerde
datambtenaren zweet zeldzaam en kostbaar is,
werd besloten burgemeester Bakker (= amb
tenaar) een beetje van dat vocht te laten produ
ceren. Burgemeester Bakker besteeg de "toe
vallig" aanwezige huishoudtrap en bevestigde
het ontbrekende gedeelte van de naam op de

voorgevel. Dat dit niet geheel vlekkeloos
verliep zullen we maar wijten aan het warme
weer. Na enig geworstel pronkte dan de naam
in sierlijke letters op de voorgevel. Het gebouw .
heet nu officieel ,,'t Verenigingsgegouw". Op
het eerste gezicht een weinig originele naam,
maar probeert u eens een gebouw wat al vijftig
jaar die naam draagt, om te dopen? Iedereen
zal toch stug de oude naam blijven gebruiken.

LAAT UW LICHT ALZO SCHIJNEN.
Bij het betreden van het gebouw zult U er niet
omheen kunnen, de enorme marmeren
plaquette, aangeboden door de C.P.B. met
daarop de woorden uit Mattheus 5 : 16 "Laat
Uw licht alzo schijnen ...."
Samen met de voorzitter van het Stichtings
bestuur onthulde mevr. de Vroome-Vink deze
plaquette en zij sprak de hoop uit dat in al het
werk dat in dit gebouw gaat gebeuren, deze
woorden tot uiting zouden mogen komen.
De voorzitter van het Stichtingsbestuur open
de het gebouw door het lezen van 2 kronieken
24 waar een geschiedenis wordt verteld over de
opdracht tot herstel van de tempel te Jeruza
lem.
Ook hier bij het Verenigingsgebouw werd op
dezelfde manier gewerkt. "Het volk" brengt de
gelden bijeen om het herstel te kunnen
betalen. In zijn openingswoorden gaf de heer
Lakerveld een verslag van de ellenlange
voorgeschiedenis van deze renovatie.
Langzamerhand mag worden gesteld dat
iedere Ameidenaar deze geschiedenis van
buiten kent en daaruit vloeit tevens voort dat
het tijd wordt dat iedereen gaat zoeken naar de
dingen die ons samenbrengen, in plaats van de
ding~~ die scheiding veroorzaken.
Burgemeester Bakker sprak in zijn openings
woorden de hoop uit dat de bestuurlijke
troubles die aan de opening vooraf zijn gegaan
voorgoed tot het verleden behoren. Iedere
vereniging kan nu aan zijn trekken komen,
voor wat betreft de beschikbare ruimte.
Namens de beide gemeenteraden bood burge
meester Bakker eel! wandtableau aan met een
voorstelling uit de natuur.
Dat iedereen van jong tot oud indirect of direct
meegewerkt heeft aan de tot standkoming van
dit gebouw mag blijken uit het cadeau van de
Zondagsschool "De Zaaier", waarvan de kin
deren door het sparen van kwartjes een bedrag
van duizend gulden bijeengebracht hebben.
Daarnaast bood het bestuur een schilderij aan
voorstellende de Brede en de Smalle weg, een
oud, overbekend, maar nog altijd veelzeggende
wandversiersel. Namens de C.N.V. afdeling
Ameide/Tienhoven bood de heer de J ong een
aantal klokken aan en nodigde iedere Ameide
naar uit deze klokken eens te komen bezichti
gen tijdens een bijeenkomst van deze bond.

~amens de interieurcommissie mocht mevr.
Plieger-v.d. Haar een klein cadeautje aanbie
den als bemoedigende start. Zij bood een
wandbord aan met daarop een droogbloemen
compositie. Tevens had zij nog een aardig
heidje voor het bestuur, een bedrag van
f 40.000.-.
Dit sommetje was voldoende om te zorgen dat
de bodem van de schatkist weer voldoende
gevuld is. Grandioos dat dit "sommetje" zo
tussen de bedrijven door door de commissie
bijeen werd gebracht.

VRIJENDE PAARTJES.
Namens de kerkvoogdijen van de hervormde
gemeente sprak meester de Haan de hoop uit
dat het een goed gebruikt gebouw zou worden.
Hij waarschuwde de beheerder, de heer den
Hartog, de sleutel goed in het oog te houden. In
het verleden liep "half Termey" met een
sleutel op zak. "Toen ik nog op school zat,
hadden we in het Verenigingsgebouw twee
klassen zitten, zodat ik regelmatigop zondag
avond even ging kijken of alles weI op zijn
plaats stond. Ik maakte dan nooit te veellicht,
zodat ik vrijwel onopgemerkt door het gebouw
liep, tot het moment dat ik over een vrijend
paartje struikelde ! (Wil het ware liefdes
paartje nu opstaan? red.)
Meester de Haan sprak de hoop uit dat dit
gebouw echt goed gaat functioneren binnen de
gemeenschap van Ameide en Tienhoven, zeker
daar waar het het kerkelijk verenigingswerk
betreft.
Ais laatste verscheen ds. Kalkman op het
toneel, namens de Hervormde Gemeente van
Ameide en Tienhoven.
"Dit gebouw betekent voor onze gemeenschap
leefruimte, speelruimte. Maar om te kunnen
spelen, is het nodig speelgoed te hebben. Welnu
dat heb ik bij mij". Met deze woorden bood hij
namens de kerkelijke verenigingen een groot
electronisch orgel aan, zodat er inderdaad
volop gespeeld kan worden. De organist van de
Hervormde Gemeente Henk van Egmond
wijdde dit orgel in met een improvisatie over
psalm 150, wat de aanwezigen aan het slot van
de improvisatie meezongen.
Dit gebouw heeft een educatieve, culturele
functie binnen onze leefgemeenschap. Laten
we er met elkaarvoor zorgen dat het ook zo
functioneert.
Een ding is zeker, er staan nu al zoveel
verenigingen te dringen om een plaatsje te
krijgen, dat nu al gezegd kan worden dat
het gebouw goed bezet is.
Voor iedere Ameidenaar en Tienhovenaar
moet dit een vreugdevolle zaak zijn dat we
samen met het Spant een fijne outillage
hebben , zodat iedere vereniging de ruimte
heeft om effe adem te halen.

Crezee voor al uw foto- en filmartikelen. Scherpe prijzen, enorme keus

VVinterprogrannnna
voor aBe 65 plussers te Anneide

donderdag 27 maart, aanvang 19.30 uur.
Slotavond - deze wordt verzorgd door de
theeschenkster en belooft een vrolijke
avond te worden met o.a. zang en
schetsjes.

Het nieuwe winterprogramma, dat ieder jaar
verzorgd wordt in de conversatiezaal van de
eerste twintig bejaardenwoningen op de
Prinses Marijkeweg, is weer bekend.
Naar aanleiding hiervan willen we u wat meer
vertellen over de aktiviteiten die in Ameide
voor de bejaarden worden georganiseerd.
Ongeveer twintig jaar geleden, toen er nog
'geen bejaardenwoningen waren, kwamen
enige dames op het idee om een groep
bejaarden af en toe eens bij elkaar te laten
komen.
Een van de initiatiefneemsters, mevr, de
Groot-van Krimpen vroegoIn hulp bij de
echtgenote van de burgemeester, mevr. de
Ridder. Samen zorgden zij ervoor, dat de
bejaarden eenmaal in de week op het stadhuis
gelegenheid hadden elkaar te ontmoeten voor
een spelletje of een praatje, en regelmatig las
mevr. de Ridder iets voor.
Tijdens de verbouwing van het stadhuis
werden deze middagen voortgezet in de
speelkamer van de burgemeesterswoning en
later in een kamer in het gemeentehuis.
Rond ongeveer 1962 worden de bejaarden
woningen met de bijbehorende conversatie
zaal gebouwd.
Men had nu een eigen bejaardensoos.
Er werd zelfs af en toe een gezellige avond
georganiseerd. Doordat men subsidie kreeg
voor het bejaardenwerk, werd het wat gemak-

kelijker om voor koffie en thee te zorgen en
konden er wat spulletjes worden aangeschaft.
Na mevr. de Ridder nam mevr. Wessels ook
aktief deel aan het bejaardenwerk en men
kwam al gauw vier middagen per week bij
elkaar. En nog steeds is de soos iedere dinsdag-,
woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag ge
opend.
Op dinsdag en donderdag wordt er voor thee en
koffie gezorgd eri op dinsdag is ook de
bibliotheek geopend, onder leiding van mevr.
van Naarden, zr. Blok en de heer v.d. Hoven.
Het bejaardencomite zorgt iedere winter voor
een programma en op deze avonden zijn aIle
Termeienaren boven 65 jaar van harte wel
kom.

Traditiegetrouw is er ieder jaar een advents
avond en een broodmaaltijd verzorgd door Fa.
Kruyt. Het bejaardencomite bestaat nu 'uit
mevr. N'agtegaal, zr. Hagoort, zr. Blok, mevr.
van Bruggen, mevr. Molenaar, mevr. Versluis
(tel. 1717) en mevr. v.d. Zouwen (tel. 1982).
De bejaarden die niet meer zo gemakkelijk
naar de Pro Marijkeweg kunnen lopen, mogen
deze laatste twee dames altijd bellen, er wordt
dan voor vervoer gezorgd.
Het comite' hoopt op weer vele gezellige
middagen en avonden met veel bejaarden uit
Ameide.
Het winterprogramma ziet er als voIgt uit:

donderdag 27 sept. aanvang 19.30 uur.
Dhr. Vink van de Ned. Spoorwegen
vertelt over "Reizen door de eeuwen
heen". Er worden hier dia's bij getoond
en er is een quiz aan verbonden met enige
leuke prijzen.

donderdag 25 oktober aanvang 19.30 uur.
Mevr. Groot-Enzerink - voordrachts
kunsternares.

donderdag 29 nov., aanvang 19.30 uur.
Adventsavond.

donderdag 31 jan. aanvang 18.00 uur
Broodmaaltijd aangeboden door Fa.
Kruyt. Daarna worden er dia's vertoond
over het laatste Oranjefeest van Ameide
door de heer Fr. v.d. Grijn.

donderdag 28 febr. aanvang 19.30 uur
Een avond te gast in "Open Vensters". De
heer G.J. Woudenberg vertelt over
"Bouwen door de eeuwen heen".
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Maak uw DIEPVRIES rendabel

VOORUW
ZEKERHEID

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

VOOR AUTO - VARIA

Gebr. van Tuyl

een vertrouwd buro
voor snelle en korrekte
afwikkeling van al uw
schadeclaims:

DEKRUYKb~
assurantien

Toistraat 19
Tel. 01837-1682

Meerkerk

Zouwendijk 125
Tel. 01837-1412

Broekseweg 4 - Ameide - Tel. 01836-1701 NIEUWE AUTO'S
GEBRUIKTE AUTO'S
ALLE REPARATIES
VERKOOP BENZINE EN L.P.G.
OOK VOOR UW
L.P.G.-INSTALLATIES

Probeer het ook eens U zult tevreden zijn.

.caraVans voor eclite carav~finers '..,"dokumen~.dresse. 61j'

Fa. van der Hagen-Postbus 40
4230 BA Meerkerk - tel. 01837-2044*

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

B.LAKERVELD
voor al uw ROOKARTIKELEN

tabak - slgaren - slgaretten - asbakken - aanstekers
versnaperlngen - tulnzaden en wenskaarten

ZOUWENDIJK 5 - MEERKERK - TEL. 01837-1466

'to;o~:';~J)e. sc,ort"n ~,v",vo,ctjrs~ .' .'. . .•. ,.;,; .... " ..•.•...... :..
.v'oOr:"litle~"g.*eIi.iehGfiv"·"tr,,1d/(uiJstfn6st.· ~, ....
o'';oiJr:''plast;cs' .,;, ;e/n,gl'irg~m'dd./en~· ,. '.'
'toQr:·'~'JIi:'it;/jiJg$1fi:lddelfitj~·,., ~, .

, VODr: s~rvlce en kwalltelt..

.VERSTANDIG'ALS tJ fNFOFfMEERT:

Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

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

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

LEXMOND

Aile verzekeringen en financieringen

J.van ZANDWIJK



Terugblik op grandioos Oranjefeest
te Meerkerk.

"Ik hoop, dat u na afloop van het feest nog vele
jaren daarna er met plezier over zult praten",
aldus een van de uitspraken van burgemeester
den Breejen.
Wij geloven dat dit bewaarheid zal worden.
AIle moeite - al het werken (maandenlange
voorbereidingen) zijn - mede door het mooie
weer - voor de volle 100% beloond.
Ver voor de festiviteiten begonnen proefde
men al de sfeer van"we zullen Ameide zien te
overtroeven".
Zo nu en dan was er de sfeer die wij kennen met
onze zuiderburen - de Belgen - met soms zeer
fijne grappen en grollen.
Het was een gezonde rivaliteit ,tussen de stad
Ameide en het dorp Meerkerk.
Dat de poortgelden de Meerkerker zwaarder op
de maag liggen dan menig Ameidenaar ooit
gedacht kan hebben, is nu weI bewaarheid.
Opmerkingen als: "Hoe vind je het - het is
zeker zo mooi verlicht als Ameide - Bij ons hoef
je geen poortgeld te betalen". Zo halverwege de
week de uitdrukking "de afstand in program
ma e.d. tussen Meerkerk en Ameide wordt
steeds groter" (hoe men dat nou bedoelde,
durfden wij maar niet te vragen). "Zo'n hal als
wij hebben kun je in Ameide nergens vinden.
Jullie kunnen van ons (Meerkerkers) nog weI
wat leren. De meeste Ameidenaren betreden
Meerkerk via de Zouwendijk, dus we zullen
eens laten zien hoe men een straat moet
verlichten".
Deze en vele andere opmerkingen kreeg je als
Ameidenaar te horen.
Dat een Ameidenaar dan weer eens antwoord
de "het werd hoog tijd, dat Meerkerk er eens
iets van ging maken - want meer dan 30 jaar
heeft Ameide al het voorbeeld gegeven hoe het
moet".
Het getuigde allemaal van een gezonde
rivaliteit en werkelijkheidszin.
Het zal zeker dit bereikt hebben, dat Ameide
over 4 jaar zal trachten het weer mooier te
hebben verlicht en misschien kan er dan met
de Meerkerkers een afspraak gemaakt worden
over de poortgelden.

Maar nu terug naar de werkelijkheid.
Voorzitter Hakkesteegt met zijn staf hebben
een sfeer en enthousiasme weten te scheppen
mede dankzij de medewerking van politie ~ de
techno dienst - de buurtverenigingen enz.
Een eenheid - een saamhorigheid kenmerkte
ook dit, feest.
Het doet weldadig aan als je dit in onze harde
en steeds zakelijker wordende maatschappij in
Meerkerk ervaart.

Een verlichting die er zijn mag - zeer verzorgd.
Het is gevaarlijk straten te noemen, maar we
doen het - want vinden wij "ze hebben er recht
op".
De Zouwendijk (voor de Ameidenaren een
openbaring) - Het "sprookjes"Bos - de Tolstraat
- de Gorinchemse straat - het sfeervolle
Dorpsplein - de gehele nieuwbouw en vooral

waardering voor die tuinen ver van Meerkerk
in Meerkerkersbroek en de Bordenweg.
En dan het programma zelf metenige avonden
vrij entree in de hal Verhoef.
De sfeervolle opening door burgemeester T.
den Breejen op vrijdag 31 augustus.
De allegorische optocht opzaterdag 1 septem
ber. Het deed weldadig aan de geweldige
ontvangst door de Ameidese bevolking - rijen
dik stond men in de Broekseweg in afwachting

.van wat komen zou.
Een spandoek met vandaag "Tolvrij" typeerde
reeds de sfeer die komen ging.
Een zeer verzorgde optocht presenteerde zich
vooraf gegaan door ca. 50 ruiters - koetsen met
het burgemeesters- en voorzittersechtpaar,
bestuur en oud-bestuursleden, waaronder oud
voorzitter G. Willemse.
Een grandioze ontvangst door het gemeente
bestuur en het bestuur van de Oranjever.
"Beatrix" van Ameide, vol met humoristische
speeches over en weer. Het groot Oranje-bal
was een goede' graadmeter voor de komende
feestweek. Een stampvolle hal met goede
muziek.
Terecht werd 3 september tijdens de bejaar
denavond het echtpaar Verhoef bedankt door
vice-voorzitter W. de Leeuw voor het beschik
baar stellen van de' grote hal. Het echtpaar
Verhoef bood deze avond aan aIle bejaarden
een leuke attraktie aan, alvorens men met de
auto's de verlichting ging bekijken.
Dinsdag 4 september vonden de volksspelen
plaats. Veel belangstelling. Jammer dat vice
voorzitter W. de Leeuw met zaklopen zijn arm
brak. Het kinderprogramma met Kluk Kluk
sloeg bijzonder aan bij de jeugd.
Het gekostumeerde bal werd een daverend
sukses. AIle deelnemers waren zeer verzorgd
gekleed.
Donderdag 6 september het grote amusements
programma. Weer een propvolle hal met
publiek. Een programma dat precies paste in de
Meerkerkse feestsfeer. Een spontaan publiek
en goede artiesten.
Wanneer u de proef op de som wilde nemen
tegen hoeveel decibel uw lichaam bestand was,

Burg. ,T. den Breejen:
"Fantastisch feest"

"Jammer genoeg kunnen we niet blijven
doorfeesten, en zolang er nog geen volgend
hoogtepunt in 't verschiet ligt, moeten we teren
op deze week." Dit zei burg. T. den Breejen
tijdens eennabeschouwend gesprekje dat we
hadden met hem en dhr. Hakkesteegt. .
Dhr. Hakkesteegt heeft van tevoren niet in de
gaten gehad dat er zo veel19sgekomen was bij
de Meerkerkse bevolking en hij heeft het idee
dat er nu toch weI een zeker luchtledig
ontstaat. Bij hemzelf is dat in ieder geval weI zo
en na maandenlang naar de feestweek toege
leefd te hebben, heeft hij er nu moeite mee om
weer het normale levenspatroon op te pakken.
Op de vraag waarom hij zich zoveel werk op de
hals haalt antwoordt de heer Hakkesteegt: ,,'t
Was een uitdaging voor me, en ik heb het
bijzonder graag gedaan. Ik heb da.arbij veel
steun ondervonden van rnijn familie, daa.r kon
ik altijd op terugvallen. Bovendienheeft het
oranjebestuur zich helemaal gegeven en
accepteerden ze mij als captain".
Als absuluut hoogtepunt van de feestweek
ervaarde burg. den Breejen dewoensdagavond
met het gekostumeerde balen de prijsuit
reikingen. ,,,Dit was puur een Meerkerkse
aangelegenheid en de gemeenschapszin kwam
deze avond heel sterk naar voren. Iedereen kon
- met of zonder masker - zichzelf zijn deze
avond."

dan was dit mogelijk bij Avro's Top Pop en de
groep Earth en Fire. Wederom een uitverkocht
huis en voor de liefhebbers een goed program
ma.
Het touwtrekken op zaterdag 8 september om
het kampioenschap Alblasserwaard was een
warme aangelegenheid en voor herhaling
vatbaar.
S.V.M.l gaf 's middags een goede partij voetbal
weg tegen de oud Internationals, men verloor
slechts met 5-4, en een gelijkspel had de juiste
verhouding weergegeven.
Voor de zangliefhebbers trad op het Urker
Mannenkoor - wederom voor een volle hal.
AIle aanwezigen hebben zeer genoten van dit
enorme visserskoor.
Het was een waardige slotavond van een goed
feest. Het grote vuurwerk trok duizenden
kijkers.
Terecht dankte de 2e voorzitter W. de Leeuw op
de slotavond voorzitter Hakkesteegt voor alles
wat hij als stimulerende en coordinerende
voorzitter voor dit feest had gedaan. Door een
daverend applaus werd dit door de aanwezigen
bekrachtigd.
Hierna werd het in het feestelijk verlichte dorp
Meerkerk'stiller en doofde men langzamer
hand de straatverlichting.
Men kan nu zeggen:
"Meerkerk, een dorp aan de Zederik vierde
feest".
En het was een goed feest ! !

Dhr. M. Hakkesteegt:
,,'t Was een uitdaging".

Als een van de hoogtepunten noemt de
burgemeester ook de allegorische optocht "Ik
was in eerste instantie niet zo gelukkig om in
een koets mee te rijden. Je voelt je bekeken en
ik vind het niet zo plezierig als ik in een ivoren
torentje wordt gezet. Maar samen met dhr.
Hakkesteegt en beide echtgenotes hebben we
veel plezier gehad. En als je dan Ameide
binnen rijdt waar honderden mensen de
Meerkerkers stonden op te wachten, dan valt
aIle schroom van je af".

Ook de voetbalwedstrijd op de laatste zaterdag
middag yond dhr. den Breejen geweldig: "Een
vreedzame happening". De heer Hakkesteegt
ervaarde de laatste zaterdagavond met het
Urker Mannenkoor als hoogtepunt. "Zonder
enige versterking, zulke prachtige stemme~Ik
heb er van genoten".
Weweten dat de heer Hakkesteegt een beetje
stil wordt van aIle positieve reakties en
felicitaties. Toch wUlen wij ook onze lof uiten:
U was een geweldige aanvoerder van een
geweldig team. Dankzij u en al uw medewer
kers hebben duizenden mensen een fantas
tische feestweek gehad.

Het is duidelijk dat zowel burg. den Breejen als
de heer Hakkesteegt nu al uitkijken .naar de
volgende feestweek over vijf jaar.





Uitslagen wedstrijden feestweek in Meerkerk

"De Vakman" in een nieuwe zaak

Etalage's 1. Bakker Alting; 2. Bakker Jongkind;
3. C. 't Lam. Resp. 23,21 en 201/ 2 punten.

Gevelverlichting: 1. Van Rossum broekseweg
4, 22 pnt.; 2. De Groot Pro Marijkeweg 46 201/ 4
pnt.
Tuinen: Halm Bazeldijk, 27 pnt.; 2. v.d. Ham
Bordeweg, 23112 pnt.; 3, IJ Boogaard Gorcumse
straat 223/ 4 pnt.; 4. J. de Groot Broekseweg 44,22
pnt. 5. Geitenbeek Broekseweg 48 211/2 pnt.; 6.
Bot Burg Sloblaan 32a, 21 pnt.

Straten: De jury heeft de Zouwendijk (Het
Noorden) en het Bos een gelijk aantal punten
van 27 punten toegekend.

3. Toistraat 24 pnt.; 4. Gorcumsestraat - Het
Zuiden 231/ 2 pnt.

Reclame: L. Hakkesteegt; 2. Zwijnenburg Levis
resp. 211/4 en 21 pnt.

Vrijdag 1 september om 15.00 uur opende
burgemeester T. den Breejen, in aanwezigheid
van zeer veel aanwezigen, de doe-het-zelf zaak
aan de Zouwendijk te Meerkerk.
Door het neerlaten van eenminiatuur zonne
scherm (elektrisch aangedreven) kwam de
sleutel te voorschijn.
De burgemeester memoreerde, als goed
magistraat, door er op te wijzen dat deze
opening een voorproefje reeds was voor de
festiviteiten die enige uren later zouden
losbarsten.
"Wij zijn hier bijeen voor doe-het-zelf. aktivi
teiten. De opkomst van dit type zaken is te
wijten aan de hoge Ionen en aan het feit dat er
te weinig werklieden zijn te krijgen.
Het is mij nietbekend in welke giIde men de
doe-het-zelver •zou moeteIl . plaatsen. Heren
Spek en v.d. Berg u draagt een geweldige steen
aan voor het aanzien van Meerkerk en in het
bijzonder vootde Zouwendijk.
Het ge:rneentebestuur is erg blij met dit pand
en deze mooie·zaak en ik: \VeIl:;) udan ook veel
sukses en goede zaken", aldus burgemeester
den Breejen. .
Ais oudste lid vande familie sprak de heer
Versluis. Hij memoreerde de geschiedenis van
de familie v.d. Berg.
Firmant Gijs v.d. Berg heette hierna allen
welkom en zei: "Ubent te gast ineen feestelijke
zaak in een feestelijk dorp. Om de ontwikke
ling bij tehouden moeten we steedsnieu\Ve
wegen inslaan. Wij als zaak denken niet groot-

Praalwagen: Wagen met Zigeuners; 2. Lapland
Buurtver. Het Noorden 261/ 2 pnt.; 3. Boeve de
Burggraaf 26 pnt.; 4. Jaar van hetKind; 5
Dorpspomp 24 pnt.; 6. Praalwagen mevr. Klein
Groot 23pnt.
Pechprijs: Bokkewagen J. den Besten.
Eervolle vermelding Skelter met zwembad
Meerkerk kleine categorie; Popgroep C. Ver
sluys; 2. Verkleed op de fiets mej. Zwijnerrburg
3. Schoorsteenveger.

Gekostumeerd bal: Zelfgemaakte kleding:
1. Oud echtpaar, 2. Laplanders, 3. Indiaans
meisje.

gehuurde kleding:
1. twee nonnen en twee pastoors, 2. Mexicaans
echtpaar,3. Haremmeisje.

Kinderen:
1. Clown, 2. Fee, 3. Cees v.d. Berg.

schalig - bij ons kan men terecht voor 1 stuks
van iets. Wij willen mede een bijdrage leveren
aan de springlevende O.V.M."
Voorts dankte hij de burgemeester voor. de
opening en sympathieke woorden, de T.D. voor
de medewerking, aIle onderaannemers en in
het byzonder zijn medefirmant Henk Spek
voor zijn grote aandeel in de realisering van
deze zaak. 5 Jaar werken wij nu al prettig
samen, aldus Gijs v.d. Berg, die besloot met de
woorden"alle medewerkers van de Vakman
veel plezier in en zegen op uw werk".

Beste mensen
Allen hartelijk dankvoor Uw spontane
belangstelling in welke' vorm dan ook bij de
opening van onze nieuwe zaak.
't Was in een woordgeweldig ! !

"De Vakman"

Op D.V. 2 oktober hoopt de vrouwenvereniging
van de Chr. Geref. kerk haar

VERKOPING
te houdennaast de Chr. Geref. kerk, Ameide.
Aanvang 3 uur.

Allen hartelijkwelkom.

Ingezonden mededeling~

"DE MEKERKER"
Ais rechtgeaarde Ameidenaar kan ik het niet
laten om een stukje te laten plaatsen in de
"Wegwijzer".
Aanleiding hiertoe is het artikel in "De
Mekerker" Praktisclie Feestweektips. De
redaktie vermeldt hierin dater in Meerkerk
geen tolgeld af 2.50 wordt geheven zoals vorig
jaar in Ameide.
Geachte redaktie. De rest was gratis !!l! Ais ik
nou even omreken, kom ik tot de konklusie, dat
wanneer ik met 4 personen naar Ameide zou
gaan mij dat f 10.- zou kosten. Daarvoor kreeg
ik een feeerieke verlichting te zien, en was er
bijna elke avond een orkest, een t.V. groep of
iets dergelijks te beluisteren of te bezien. Dan
was je deelgenoot van een feestende stad aan de
Lek. Ik: schrijf dus, voor 10 gulden met 4
personen.
Daar staat tegenover dat, als ikmet 4 personen
naar Meerkerk ging en ik wilde naar het Urker
Mannenkoor, dat ik dan f 40.- kwijt was.
Dat scheelt maar liefst f 30.-
Konklusie, goedkoop feestvieren doe je aIleen
maar in Ameide.
De 3 keren dat ik in Meerkerk ben geweest
tijdens de feestweek heb ik toch echt genoten:
De Kerkstraat, Zouwendijk en het Bos yond ik
heel goed verlicht. Kerkstraat-Zouwendijk
was fijn en strak - komt dat soms omdat de
"Vakman" daar zijn doe-het-zelf zaak heeft?
Het Bos was sfeervol en uniek aangepast aan
de naam. Ze hebben allebei een eerste prijs. Ze
hebben het verdiend. Toch miste ik op
Meerkerk 's avonds de echte stemming.
Daarvoor moest je naar de hal van Verhoef,
Maar dat kostte dan ook weer dat tientje,
wanneer ik er was.
Eerlijkheidshalve moet ik natul,lrlijk ook
vermelden dat de Mekerkers weten hoe ze een
optocht in elkaar moeten zetten.· Dat Was
gewoon goed. Er zaten heel mooie wagens
tussen, afgewisseld met veel vrolijke noten,
zoals o.a. het rijdende hemelbed. Hoe kreeg die
bakker ze zo bruin gebakken.
Fijn was het dat die optochtvolgens traditieook
Ameide vereerde met •een bezoek. Vele
Ameidenaren konden niet nalaten te zeggen.
Dat is toch wat anders dan bij .ons, veel meer
wagensen ook veel mooier. Mijn komplimen
ten.
Rivaliteit tussen Meerkerk en Ameide zal weI
blijven bestaan. Dat !fat ook zo mag zijn met de
vriendschap hoop ik van gan.serharte. De
traditie van elkaar bezoeken met de optocht
mag nooit meer weg. Misschien vieren
Ameide, een stad aan de Lek en Meerkerk, een
dorp aan de Zederik, twee parels in de
Alblasserwaard, nog eens samen feest.
In Meerkerk doen we het voorlopig nog in een
grote halvoor een tientje enin Ameide op de
Dam voor twee gulden vijjtig.Meerkerk heeft
nog geen Dam, dat is weLjammer. Die vind je
aileen in Ameide en Amsterdam. Een ding
nog, de Wegwijzer zal bij een volgend feest
zeker weer veel aandacht schenken aan
Meerkerk. Dan wordt dat weer een Mekerkse
krant.

UNIEK AANBOD!!
Restaurant "Brughuis" weet iets goeds te

waarderen.

Tijdens de feestweek werd medegedeeld dat de
heer Geert Vink - van restaurant "Brughuis"
te Meerkerk - de zwoegers en werkers van het
eerste en laatste uur, die Meerkerk zo in het
voetlicht hebben gezet, wilde belonen door een
waarderend gebaar van zijn in deze streek zo
bekendgeworden restaurant.
"Daar wij zelf passief gebleven zijn voor het
feest als zaak en ik zie al die uren en dagen die
anderen voor het feest heboen gegeveri - dan
wil ik op maandag 15 oktober mijneerste
A.O.W. geld hieraan geven", aldus de heer
Vink. .... . .....
Van iedere buurtverenigingmogen 10 per
sonen met· echtgenote/verloofdekOInen - het
voltallige bestuur van de Oranjever. met
dames - het College van B. & W, de eerste
prijswinnaars van de optocht en het gekostu
meerde bal - allen met hun dames.
Deze avond zal het trio Cees de Nijs optreden,
afgewisseld door drankjes en hartige hapjes
aangeboden door dedirektie van "Brughuis".
Zo wij dachten - een votstelijk gebaar.
Uitnodigingen worden nog toegezonden;



-MULTVPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

- DEUREN
- GIPSPLATEN
- SPAANPLAAT
- CREOSOLPALEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT

BALKHOUT

F. TREUREN
GOLFPLATEN. EN HOUTHANDEL

Burg. Sioblaan 36, Meerkerk (Z.H.), tel. 01837-1889

Biedt aan:
- GEGALVANISEERDE

GOLFPLATEN
- ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLVESTER LICHT

GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATIE-

MATERIAAL

tevens het adres veer:

* Eerste klas occasions van div. merken met Bovag
garantie

* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."
Burg. Sioblaan 1, Meerkerk, Tel. 01837-1315

Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

In onze ruime overzichtelijke bloemenkas iedere week aanbiedingen

N.B. Vraag onze prijscourantl

c. van Hoven & Zn. b.v.
Tuincentrum
HoornaarDorpsweg 1. Tel. 01838·1305·1545
sinds 1889 ... Ee,; begrip in de Alblasserwaard

Aanleg/onderhoud, Icwekerijen, Bloemisterij

SEPTEMBERTIPS:
* BLOEIENDE CALLUNA'$ IN POT GEKWEEKT
* GRASZODEN, BEZORGD OF AFGEHAALD
* IN POT GEKWEEKTE HEESTERS EN CONIFEREN
* VASTE PLANTEN IN POT B.V. LEUKE SEDUMSOORTEN

••II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249



GLASBAK.

8 aug. 1979

9 aug. 1979:

bevolking augustus 1979

GEBOORTEN:
6 aug. 1979: Aldegonda Francisca Maria dv

W. den Oudsten en E. J. de Wit.
Johanna Josina dv C. P. Blok
land en A. K. van der Zijden
Claudia Willemijntje Bastiana
dv H. Bor en J. M. Terlouw.
Nienke dv J. Y Bruinsma en
H. A. HoI.
Gerrigje Maria Gijsbertha dv G.
den Braven en M. Monteban.
Margo Thalitha dv J. H. Ever
aars en T. Brakel.
Joffri zv A. Middelkoop en G.
van de Water.
Annelies dv T. Vonk en P. H.
Verhoef.
Jacoba Arina dv D. Heikoop en
J. A. Buyzerd. '. .
Jan Johannes zv J. Kon en C. M.
Monteban.

GEMEENTE AMEIDE.

15 aug. 1979:

20 aug. 1979:

26 aug~ 1979:

26 aug, 1979:

29 aug, 1979:

11 aug. 1979:

15 aug. 1979:

OVERLIJDEN:
23 aug. 1979: K. Schrijvershof wv G. de

Kruyk.
27 aug. 1979 te Utrecht: C. Holler.

HUWELIJKEN:
10 aug. 1979: J. A. StuurmanenE. Verhoeven
17 aug. 1979: H. Westerhout en A. Spek.
23 aug. 1979: H. C. Mesker en A. C. Verwolf.
31 aug. 1979: I. van de Nadort en A. M.

Versluis.

INGEKOMEN:
Fam. Wijland gekomen van Hoogblokland.
De heer Hoe.ksma gekomen van Utrecht.
Mej. Ockerse gekomen vail Utrecht.
Fa. Krouwel gekomen van Zeist.
Mevr. Stuurmangekomen van Utrecht.

VERTROKKEN:
Fam. van Wijkvertrokken naar Gouda.
Fam. van Dijk vertrokken naar IJsselstein.
De heer Westerhout vertrokken naar Brand
wijk.
Mej. Blokland vertrokken naar Utrecht.
De heer Mesker en mevr. Mesker-Verwolf
vertrokken naar Tienhoven.
Mevr. Beckerman-Versluis vertrokken naar
Waalwijk.

GEMEENTE TIENHOVEN.
bevolking augustus 1979

GEBOORTEN: Gel:m mutaties.

HUWELIJKEN: Geen mutaties.

OVERLIJDEN: Geen mutaties.

INGEKOMEN:
Fam. Eijking gekomen van Everdingen.
Fam. Mesker gekomen van Ameide.

VERTROKKEN:
Mevr. A. Westerhout-Spek vertrokken naar
Brandwijk.
Fam. Kruyt vertrokken naar Huizen.

de commissie.

- S.N.A. 13.00
- WHV2 IS.15
- SSS 2 16.30
- Lios 2 17.45

- Vridos 13.00
- SSS2 14.00
-Parnassia 2 15.15
- Wrangler/T 3 16.30
- DDZ2 17.45

- Foranto 13.00
- Vollido 2 14.00
- Sl. Sport 15.15
- Ekspalvo 3 16.30
-SMV 17.45

- Meisjes B 1 13.00
- WIK/BW 3 14.00
- Nieuwrakkers2 15.15
- Serve 2 16.30

- Foranto 3 14.00

- SSS 13.00
-·:OKK 14.00
- PA/Verkerk 2 15.15
- OKK 16.00
- WIK/BW 6 17.45

- SVM2 13.00
- 'Foranto 14.00
- Smash 3 15.15
- De Veste 16.30
- SSS 3 17.45

Wedstrijden in 't Spant.
Ie periode 29/9 tim 10/11 1979.
AVVA-AMEIDE.

VOLLEYBAL.

draait nu al weer vijf jaar, iets waar we heel
dankbaar voor zijn.
Maar toch hebben we de indruk dat we meer
mensen zoiets aan kunnen bieden. Daarom
hebben we besloten samen met de jeugd
vereniging "Maranatha" een stuk zaterdag
avondwerk op te gaan z~tten,waariedereen in
plaats van een keer per .maand, iedere
zaterdagavond terecht kan. We gaan daarbij
gebruik maken van het jeugdhonk in het
Verenigingsgebouw.
lEDERE ZATERDAG, ja je leest het goed kan
iedereen vanaf 13 jaar terecht in het jeugd
honk. In dit jeugdhonk is altijd een fijn
muziekje, volop gezelschapsspelen, een uitge
breide lectuurtafel, ruimte voor een babbeltje
met wie dan ook, iets te drinken, iets te eten,
volop de ruimte om jezelf te ontspannen,
zonder daarbij direkt in een omgeving te
verkeren die wij als commissie niet zo kunnen
waarderen.
Wij doen dit werk vanuit onze geloofsachter
grond, dat mag gerust gezegd worden. Maar
denk nu niet dat dat betekent dat we de hele
avond tegenje staan te preken! WeI gaan we er
van uit dat iedereen het normaal vindt dat we
de dag of beter de avond afsluiten met een korte
dagsluiting.
Entree is altijd gratis (hoewel ....). Graag zien
we ook jouw gezicht eens om de hoek van de
deur verschijnen. Schaam je er niet voor om
eens binnen te lopeno

29- 9 Meisjes A
Dames I
Heren II
Heren IV

6-10 Meisjes C
Meisjes B 2
Dames II
Heren I
Heren III

13-10 Meisjes B 1
Meisjes A
Jongens B
Dames I
Heren II

2~10 Meisjes B 2
Dames II
Heren III
Heren IV

27-10 Heren IV

3-11 Meisjes B 1
Meisjes A
Jongens B
Heren I
Heren III

10-11 Meisjes C
Meisjes B 2
Dames I
Dames II
Heren II

Van Toor Fashion
showt haar

winterkollektie
In intiemere kring dan op de grote modeshows
in Gorinchem en Nieuwegein, hield Van Toor
Fashion in Ameide een gezellige middag '"
modeshow. Na een gastvrij onthaal, met koffie
en gebak, lichtte dhr. P. v. Toor op deskundige
wijze de ± 60 aanwezige dames in, over de
komende wintermode.
De mode is geinspireerd door de 40 - en 50 - er
jaren.De verbrede schouderlijn is steeds terug
te zien in blousjes, vestjes en japonnen. Soms
zijn de schouders zelfs opgevuld. De rokken
daarentegen vallen recht en strak. Splitten en
overslagen zorgen daarin voor voldoende
bewegingsvrijheid.

Maar volop waren ook nogde geruite plooi- en
plisserokken te zien; gekombineerd met blous
jes met kleine ronde kraagjes of boordjes, met
daar overheen gezellige spencervestfes.
De kleuren voor het komend seizoen zijn:
paars, brons, lila, cyclaam, wijnrood, mos
groen, okergeel en petrolblauw.
Deze kleuren kwamen veel terug in geraffi
neerde accesoires: applicaties, hoedjes, cein
tuurs enz. Wat niet meer uit het modebeeld van
Van Toor Fashion is weg te denken zijn de
prachtige pakjes van al cantara. Deze werden
in de modekleuren geshowd (wijnrood, mos
groen), maar waren ook te zien in dekleuren
grijs en beige.

De wintermantels die Van Toor Fashion
showde, waren van behaaglijk warme stoffen
zoals wol. De sluitingen zijn iets hoger en de
ltragen iets kleiner.
Uit de bontkollektie werden enige zeer s'Ujl
volle en sjieke modellen getoond. Tijdens de
showweek zijn deze modellen tegen interes
sante eenmalige showprijzen teverkrijgeP!

De gemeente heeft een glasbak geplaatst. In
deze bak kunnen flessen wordengedeponeerd,
waarvoor men geen statiegeld ontvangt.
Het doel hiervan is om energieen grondstoffen
te besparen en het milieu te besehermen.
De bak is geplaatst op de Benedendamsestraat

E H B 0 Afdell·ng tegenover de winkel vande heer H. Verhoef.
Als sluitstuk van de modeshow' ll'et Van ·T·o,o·r· • • • •

A ·d . T· h Het gemeentebestuur v~rwacht dat grote
Fashion avonQkleding ,zien waarult iedere . '.' ..' .lIle1e en .len ." oven. hoeveelheden glas. in: de bak gedeponeerd
vrou.~ ze.~er een 'lfelits 'kll,tt mak~n" . "« '," ,: .,:>."~,.;;<,~:,.,, _, ":':,z'Ullen worden, ~04at'~ij' al1tm ook ()p :deze.,

. I..... ", . '.' . ...•",v.,. ;,.,N.e~·'besiliUr'van. dezeafdeling 'brengt ,ter IrlariIenmze bijdragelev~rellvoor het boven-
'O'p'fl'l'llo.T J'1'.i"TU'"'fD·UT~R·'K'IN':l'l,,;r,lft~, ',lcelln~sdatbijyoldoende deehiame eenk;HI;sus genoemde goede doel. '. .' .'

;", ~~,~'-J.~":~~'.~ .. ·"'.f!~~"'~~r.'.'..~~'::',~~Ji~.~~:$iPf:~ea:e~ .. t.erOPleiding.vall..·•.... het,. ' .
A.~EIDE .. TIENHOVE~·.. .' .'. ...'" .....• ~ie hiervoor interesse hebben kunneri zicfi tot "SOeIAAL.SP,REEKUlJR·
OPEN JEUGDWERK, "een in Ameidenp£:ll.i'et,uiterlijk 15 oktober 1~79. opgev~n bij..~en der In verb~nd'[lletafwezigheidva:n Veronica van
zo.v.eel gehoorde teqn.,Watis. openjeug~W'.··~~l< .Q~deFs.taand~. perso~en,.m AJrielde blJ. _den Berg wordt het soCiaal.~preekuur van
precies? In mijn Visie is dat een~tilk -werR Ptli ,,<\nd. v.d. GFI.Jn, Meldoornlaan 25, . dinsdag2 oktober een week opgeschoven naar
de jeugd van onze gemeenschap een vrijetijds- G. v~n Mourlk, .~roekseweg78. DINSDAG 9 OKT08ER
besteding aan te bieden die enerzijds verant·' Rln Dr.Ne€lnghOgvenLblkJd·"k 31 32 Verder blijft alles bij het oude.Dus.......
woord wordt maar anderzijds nietteYE!el .•.. '., or e, e IJ -. Van 19.00 uur tot 20.00 uur
beslag legt op de j<:ugd: Iedereen in f\rn~~de Zij die zich opgeven kriJgen nog nader een in de opkamer van de slijterij 't Fortuin
weet dat er al emge Jaren de ChnstehJk.ebericht over de eerste samenkomst
Jeugdsoos Ameide en Tienhoven draait (U ziet . Veronica van den Berg en
daarvan toch altijd de affiches?). Dit werk Het bestuur. zuster Hagoort.

.~..



Het Verenigingsgebouw te
Ameide werd gebouwd door:

~OUWbedrijf

W k. mulckhuyse
aaksterveld 8
telefoon 01836-1429 - ameide

MOBIAC ACORDIAL B.V.
Pro Margrietstraat 1a - Tel. 01827 - 2685
Moordrecht

Mobiele panelen - wanden - vouwwanden

ACORDIAL vouwwanden
LIGNACARD vouwwanden

PLANACORD panelen wanden
ECOWALL panelen wanden

P. Bezemer
IJzer en Staal b.v.
Voor levering en in het werkstellen van:

betonijzer vlechtwerk (prefab)
aile soorten bouwstaal

Offerte op aanvraag

4241 XL Vlietskade 11
4240 CA Postbus 10 - Arkel - Tel. 01831 - 2044

Bedrijfsleider. M. Verspuij 01831 - 1908
Proj. leider. A. van Santen 01830 - 24243

Glas-, Schilders- en Behangersbedrijf

J. L. den Hartog
Zouwendijk 39 - Tel. 01836 - 1508
Ameide

B.V. Ameide's

Loodgietersbedrijf

TELEFOON 01836-1243

Electrotechnisch Bureau
(Landelijk erkend)

•J. W. van Puttestraat 73 Tel. 01836-1232
Griend 5 Tel. 01836-1614

FRANSESTRAAT 11

AMEIDE

G. C. DEN OUDSTEN

Fransestraat 11

w. DEN OUDSTEN

Hazelaarlaan 46

Telefoon 01836-1243

Telefoon 01836-1649



Het Verenigingsgebouw te
Ameide werd gebouwd door:

Aannemersbedrijf

J. A. Boer b.v.
Tel. 01837 - 1263 - Meerkerk

Aannemer van grond- en heiwerken

Verhuur van graaf en heiskranen

'n Bedrijf met aktiviteiten in de
nieuwbouw, verbouw, renovatie

en als specialiteit

"houtskeletbouw',
BOUW- en AANNEMINGSMIJ.

VAN VLIET B.V.
HOGEWAARD 1 - AMEIDE - TEL. 01836-1544

Woonhuis Bram van Vliet.
Molenstraat 37 - Telefoon 01836-1609

Moderne showroom bij
Erkelens-Langerak.

Het is zeker de moeite waard om eens binnen te
lopen in de nieuwe showroom van schilders
bedrijf Erkelens-Langerak opde Broekseweg
in Ameide.
De ruim gesorteerde verfwinkel was al bekend,
evenals de aanwezigheid van de kleurmachine,
waarmee iedere gewenste kleur gemaakt kan
worden. Voorradig zijn 850 kleuren in muur
verf, zijdeglans, hoogglans, transparante verf
en kleurlak.
Sinds enige tijd is er nu boven de winkel een
afdeling ingericht waar de modernste soorten
behang en wandtextiel te zien zijn. .
Steeds meer zien we tegenwoordig de wanden

bekleed met textiel en in de showroom zijn
prachtige kleur-, stof- en dessinkombinaties te
zien.
De stoffen zijn van jute (effen of dekoratief),
linnen of woI. Met deze wandbekledingkunnen
zeer warme effekten worden bereikt.
Ook is Erkelens ruim gesorteerd in b.v.
typisch frans, zweeds of amerikaans behang,
voor als men het huis in een bepaalde stijl wil
inrichten.
Volop. kan men ook kiezen uit profielbehang,
afwasbaar behang, suede wandbekleding en
fotobehang.
Reel leuk en apart is het behang dat van
natuurprodukten is gemaakt, b.v. met blade
ren of het al meer bekendere kurkbehang.
De kombinatiemogelijkheden van dit alles zijn
talloos en bij schildersbedrijf Erkelens geeft
men u graag deskundig advies. De showroom is
zekereen aanwinst voor ons dorp.
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Alweer nieuws van de
HSV Ameide

In de vorige Wegwijzer hebt u kunnen lezen
hoe door de hengelsportvereniging allerlei
goede suksessen zijn behaald.
Deze lange lijst is uitgebreid met een nationaal
sukses, n.I. bij de Nederlandse Jeugdkam
pioenschappen is de vierde plaats opge - eist
door een jonge ameidenaar. Van de 187
deelnemers wist Ronnie Alblas van de Mei
doornlaan deze eervolle plaats te pakken.
Voorwaar geen kleinigheid ! Wij zijn als
vereniging blij met dit sukses ennog blijer met
zo'n lid. Voor hem zal dit waarschijnlijk
inhouden dat hij volgend jaar ook internatio
l)aal gaat vissen, omdat er plannen zijn voor
een jeugdinterland tegen Frankrijk.
Proficiat Ron!

Rebt u nu als niet -lid het gevoel achter het net
te vissen ? Geen probleem, het secretariaat is
nog altijd Broekseweg 77, waar lid worden de
vangst van het jaar worden voor u betekent ! !



Hebt u in uw vakantie ook dia's gemaakt, en hebt u geen
projektor ter beschikking ?

Let dan eens op onze grandioze aanbieding

~oIlei dia-projektoren

NU 249,_

ROLLEI P360AF
ROil' .el p 360 . ..
rnet sPa . AF, rnet H .
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49,...... NU
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ROLLEI'··
P 355 A··· .

RO/le; p 355
rnet sPan' A, rnet He'
afstandsb~~~gS~arousse/dosrnat 2,8/85

lentn9Skab • netkabel rnrn.,
el en larnp .
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Sinds kort zijn wij ROLLEI specialist geworden d.w.z.
dat wij aile ROLLEI artikelen tegen zeer scherpe prijzen
kunnen leveren.

Als kennismaking nu reeds een ijzersterke
aanbieding.

De Rolleiflex SL 35 E nd 1.8/50mm
Tele tessar 4.0/135.mm
Beta 2 flitser
Combitas

Rollei specialisten korting

Ais extra de combitas cadeau

CREztE PRIJS

1068,
365,
66,

140,-

1639,
239,-

1400,
140,-

1260,-



A.V.A. SLAKKEN
RODE MIJNSPLIT
STEENPUIN
ENZ.

NAJAARS AANBIEDINGEN

HEREN SHETLAND PULLOVERS -
ALLE MATEN

JONGENS SCHIPPERSTRUIEN -
ALLE MATEN

RIB BROEKEN - MATEN 122 tim 170

JONGENS- EN MEISJES JACKS - NU VANAF

28,95

19,95
31,95
39,95

Fa. J. van Zessen
Handel en Transport van Zand en Grint

KI. Kanaaldijk 1 - Meerkerk - 01837-1226

Opslag: Industrieterrein Meerkerk - Loswal
Ameide
WIJ LEVEREN U:
METSELZAND
OPHOOGZAND
GRINT
TUINGROND
HOOGOVENSLAKKEN

01837-1226 bellen, dan kunnen wij u meer
vertellen.

STREEFKERK

De Jong's
Machinelabriek B.V.

MET VANDAAG DE MODE VOORMORGEN

Voor een goede

Tel. 01836 - 1212AMEIDEFransestraat 7

Producente van o.a. betonmolens, bouwliften, dumpers en
"EqUlpe" C\anhangwagens, vraagt wegens uitbreiding
van prodI,Jctleruimte op korte termijn:

Plaal/Bankwerkers
Carrosseriebouwers/C02·lassers
BankwerkerS/Monleurs

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

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

Ook degenen die h,er voor opgeleid willen worden,
komen In aanmerking.

WiJ kunnen u bleden: goed loon, reiskostenvergoeding,
gratis werkkleding, etc

VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos

tel.: 01838-1235

De Jonl's
Machinelabriek B.V.
HOGELANDSEWEG 80 - VIANEN
Telefoon 03473-3544

DEJONG
VIANEN

YIIII tier IIIIIII
zilll Ytter

\'tter elite Iteer

GOLFPLATEN- EN HOUTHANDEL

Burg. Sioblaan 36, Meerkerk (Z.H.), tel. 01837-1889

F. TREUREN
Uw handen willen ook
graag goede verzorging.
Ook hiervoor kunt u
terecht bij:

Schoonheidssalon
J. Lauret - Bastinck

Zolang de voorraad
strekt:

2 flesjes Mavalannagel
voor f 6,-

ZIJDEGLANS - HOOGGLANS
PROFFESIONELE LAKVERF VAN DE

KLEURMENGMACHI NE.
1001 KLEUREN

ERKELENS·lAN6ERAK
verf-behang-zonwering

Broekseweg 3, tel. 01836 - 1725

Ameide

Biedt aan:
- GEGALVANISEERDE

GOLFPLATEN
_ ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT

GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
- ISOLATIE-

MATERIAAL

-MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

- DEUREN
- GIPSPLATEN
-SPAANPLAAT
- CREOSOLPAlEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT

BALKHOUT



Tel. 01837-1791 - Lexmond - Meerkerk

Diverse soorten winteraardappelen in voorraad.

PIEPER"
VOOR AARDAPPELEN. GROENTEN EN FRUIT

SNELLE

A. C. Wegrestaurant Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk. Meerkerk

Chateau Briand Stroganoff voor 4 personen f 75,- met inbegrip van karaf
rode wijn.

"DE

Wij hebben ze in voor
raad. Die stevige schoenen
voor vader en .zoon.
Schoenen die gemaakt zijn
om lekker op te lopeno Om
dag in dag uit pleziervan
tehebben.

FUT schoenen zijn niet
bang voor vele kilometers,
regen, modder of een stoei
partijtje.

FUT schoenen koopt u
met 6 maanden garantie
enhooit te duur.

Fa. H. Verhoef
A. C: Wegrestaurant Meerkerk gezellig tafelen langs
de weg.

Benedendamsestraat - tel. 01836 - 1251 - Ameide

Fulschoenenkunnenertegen.
Reservering gewenst:

01837 - 2198

Bij Schep kaashandeIB.V. zeggen we:

"KWALITEIT
IS ONZE RECLAME"

Daarom vragen wij enkele manlijke

MEDEWERKERS

Nog niet bij de nieuwe

"VAKMAN"
wezen kijken doe het als nog. U krijgt dan een indruk van wat er "te koop" is
op doe het zelf gebied.

Maar wij hebben ook oer Hollandse produkten als klompen en laarzen.

Voor al uw gedistilleerd,
wijnen en frisdranken.

CAFETARIA
"DE HALTE"

van 17 - 45 jaar

die in ons gezellige team, mee willen denken en
werken; om de goede kwaliteit van onze kaas voor
onze klanten in binnen en buitenland te waarborgen.

sollicitaties:
Schep kaashandel B.V. Kerkweg 12, Leerbroek.
tel. 03459-341. b.g.g. 03459-524 of 01837-1402.

W
~ ~..I~ '1&tJ;
,.;;.. ..... Pcitateso

~ frites
Ook na de feestweek staan wijvoor u klaar voor
het verzorgen van de ha~ige hap
Voor slechts f. 6,50 serveren wij u een complete nassi
of bami schotel, ook om mee te nemen.
Kom naar het cafetaria in de Toistraat enovertuig u
van onze kwaliteit. Cafeteria "De Halte"

Toistraat 6
Meerkerk, Tel. 01837-1414

Slijlerij
"Achier de Halle"

SlljterlJ "Achter de Halte"
Kleine Kanaaldijk
Meerkerk, TeL 01837-1414

Kom maar passen bij:

"De Vakman"
Zouwendijk 26 - Meerkerk - Telefoon 01837 - 1405

P. S. Hebt U onze speciale herfstkrant gezien ?

DE KOEKKOEK
TOLSTRAAT 9 - 4231 BB MEERKERK - TEL. 01837-1297

Speciaalzaak in: Rijwielen
Bromfietsen
Elektrische artikelen
Huishoudelijke artikelen

Grote voorraad regenkleding voor jong en oud.



Oud-Termeienaar schrijft romans.
Binnenkort zal bij de uitgeverij Den Hartog te
Utrecht verschijnen de streekroman "Het
visioen van de wraak" door F. H. de Groot.
Inmiddels is ook bericht ontvangen dat zijn.
tweede roman, "Naar een nieuw Vaderland",
zal worden uitgegeven bij "De Banier" in
Utrecht.
Freek de Groot is bij veel Ameidenaren geen
onbekende. En zeker kennen de ouderen hem
als zoon van Kee van Tienus Kool van de
Hoogewaard. Maar ook de anderen weten wie
we bedoelen met de zwager van slager Aart
Muilwijk.
In de jaren vijftig woonde heer De Groot in de
Fransestraat. Was toen amtenaar ter Provinci
ale Griffies van Zuid-Holland en Utrecht. Maar
deze werkkring trok hem niet, zodat hij in
overleg met meester De Haan besloot om te
gaan studeren voor onderwijzer. Door het
volgen van een schriftelijke cursus haalde hij
de akte in twee jaar.
Dat was in 1953. En reeds de volgende dag na
het examen kreeg de heer De Groot een
benoeming aan de Christelijke Nationale
School te Lopik.
Op advies van zijn mentor, meester De Haan,
fietste hij naar die school, waar een vacature
was en juist op dat moment proefles werd
gegeven. Hoofd aldaar was toen de heer
Boender.
Na zich te hebben bekend gemaakt kreeg hij
alsnog gelegenheid om een, zij het onvoorbe
reide, proefles te geven. Het resulteerde in zijn
benoeming.
Een jaar later verwisselde hij Lopik met
Ermelo, totdat in 1958 zijn benoeming volgde
als hoofd van de School met de Bijbel te Wijk bij
Duurstede.
In deze plaats heeft De Groot zich ook beijverd
voor een veiliger verkeer door oprichting van
de Nederlandse Vereniging van Witte- Sterrij
ders, welke nadien is opgenomen in het
VeTbond voor Veilig Verkeer. De gemeente
Lopik heeft daaraan nog een blijvende her
innering omdat met de gelden van deze aktie
ten gemeentehuize een hulppost van het Rode
Kruis werd ingericht.
In 1962 kwam de heer De Groot naar
Veenendaal om daar te gaan werken als leraar
AV.O. aan de Christelijke Technische School.
Behalve Godsdienst en Muziek en in de begin
periode ook nog wiskunde en engels, geeft hij
sindsdien les in nederlands, geschiedenis en
biologie.
Eind 1966 verhuisde hij naar Leersum, waar hij
thans nog woonachtig is.
Daar heeft hij zijn grote hobby kunnen
botvieren als dirigent van het kerkkoor. De
Groot ging hierin zo op, dat deze hobby voor
hem een obsessie dreigde te worden, zodat hij

het raadzamer vond om de dirigeerstok neer te
leggen.
Maar datwas er dan ook de oorzaak van dat hij
zich ging toeleggen op het schrijven. Hij
beschouwde het als een uitdaging, dat hij toch
minstens in staat moest zijn om te doen, wat hij
van zijn leerlingen eiste: namelijk het schrij~

ven van een opstel.
Het voorlezen van zijn pennevrucht boeide
de leerlingen dermate, dat dit een stimulans is
geweest om op de ingeslagen weg door te gaan.
Maar wie meent, dat De Groot toen "kon
schrijven", heeft het weI mis. Want er volgden
nog jaren van oefenen en het moeten
verwerken van veel kritische opmerkingen eer
hij tot een aanvaardbare stijl kwam.
Freek de Groot had genoeg stof tot schrijven.
Als hij denkt aan al het weI en wee van de
Alblasserwaard, dan raakt hij daarover nim
mer uitgepraat en ongetwijfeld boeit hem het
leven en de gewoonten in enrond Termei.
Naast het "Visioen van de wraak" liggen nog
meer romans gereed, die wellicht ook zullen
volgen als met genoemde romans de eerste
schapen over de dam zijn.

Maar niet aIleen heeft hij over onze streek
geschreven. "Naar een nieuw Vaderland" is
een historische roman over de hugenoten in
Frankrijk. Het is een drieluik met als onder
titeling "De gouden trompet", "Donkere
herfstdagen" en "De grens bereikt".
Op bijzonder boeiende wijze wordt beschreven
hoe een meisje dat de taak van de oude herder
heeft overgenomen, in aanraking komt met de
hugenoten en daar hoort spreken over de
goddelijke liefde en ontferming. Zij krijgt veel
liefde van haar moeder en ook van haar vriend
Pierre, maar zij mist die liefde bij haar vader,
die omwille van het geld de hugenoten wil
verraden.
Arrestaties, verwondingen en bevrijding zijn
de spannende momenten op de weg naar de

zuidelijke Nederlanden.
In "Het visioen van de wraak" beschrijft de
auteur, hoe Knelia van Toor, een niet
onbemiddeld boerenweduwe, voor haar zoon
Klaas had uitgekozen de dochter van Jan
Verboom, de rijkste boer uit de kontreien.
Maar Klaas had liefde opgevat voor de meid
Jans Tukker, nog weI een dochter van een
daggelder.
Dat is natuurlijk tegen het zere been van
moeder Knelia. In een vlaag van verstands
verbijstering begaat zij een misdrijf. Gart
Tukker predikt in het uur van zijn dood de
vergevingsgezindheid, waarop zijn dochter
Jans en zijn vrouw voortbouwen.
Corrie Verboom tracht tevergeefs (hoewel .... )
Klaas af te troggelen. Maar God geeft op het
gebed de overwinning aan de oprechtheid en
de eenvoud. Echter na veel strijd en spanning.
Freek de Groot is thans bezig aan het
vervolgdeel op deze roman, terwijl de uitge
vers nog moeten beslissen over de jongensro
man "De ontvoering" en de streekromans "De
troon van moeder Trijs" en de trilogie "Het
geslacht Van Lomwel".
Te zijner tijd zal door middel van advertenties
hierop worden teruggekomen en dan lijkt ons
een tijdige bestelling noodzakelijk in verband
met de beperkte oplage en met het oog op de
grote belangstelling in Veenendaal, Leersum
en Leerdam (zijn geboorteplaats) eo natuurlijk
ook in Ameide en omgeving.

Korte inhoud van de streekroman
"Ret visioen van de wraak"

Er zal vandaag de dag nog weI eens iets van te
bespeuren zijn, maar vroeger was dat de
gewoonste zaak van de wereld. Dan zochten de
ouders een goeie voor hun zoon of dochter uit.
Iemand met geld achter de hand zogezegd.
Koppelen heet dat !
Knelia van Toor, een niet onbemiddeld
boerenweduwe, was ook zo'n moeder. Die
Yond, dat de dochter van Jan Verboom, de
rijkste boer uit de kontreien, mirakel goed bij
haar zoon paste.
Maar Klaas liet zich niks aanleunen. Hij had
zin in de meid Jans Tukker. Dat was natuurlijk
tegen het zere been van moeder Knelia! Haar
zoon met de meid? En dan nog weI de dochter
van een daggelder? Nooit!!
Dit brengt moeder en zoon in een ernstig
conflict met elkaar. Dit loopt zo hoog op, dat
Knelia van Toor in een moment van verstands
verbijstering een ernstig misdrijf begaat.
Gart Tukker, de vader van J ans, predikt in het
uur van zijn dood de vergevingsgezindheid.
Jans en haar moeder bouwen hierop verder.
Bijna ziet Corrie Verboom kans om haar doel te
bereiken. Daarna zint ze op wraak.
Maar God geeft in het gebed de overwinning
.aan de oprechtheid en de eenvoud. Echter na
veel strijd en voelbare spanning.

Tivoli - impressie
Presentatieavond

"Woord en Daad"
Deze week liep ik langs Tivoli. Waarschijnlijk
herinnert U zich dit houten groene gebouw
tegenover de Maliesingel weI. Ze noemden het
officieel een cultureel centrum, geloof ik.
Voor mij was het een zeer belangrijk brok
jeugdsentiment. Ik heb er menig zweet
druppeltje laten vallen tijdens schriftelijke
examens die ik daar heb afgelegd. U moet zich
dat eens voorsteIlen, eens was ik kandidaat nr.
428 (dat gaat op alfabet en de V zit nogal
achterin) terwijl ik wist dat er misschien zo'n
dertig door dat examen zouden komen.

Het was voor mij belangrijk omdat Tivoli ruim
een half jaar geleden is afgebrand, nou ja in
brand gestoken zeg maar. Het zou afgebroken
worden want er moest, als ik het weI heb, een
parkeergarage komen. Aktiegroepen dreigden
met in brand steken. Zodoende.

Midden in de hal van dat gebouw groeide een
eeuwenoude boom. Erom heen ook. Die zijn
allemaal afgE!brand. Dat vind ik onverteerbaar.
Nu is aIle rotzooi opgeruimd. Er staat een groot,

hoog hek omheen en de bomen zijn omgehakt.
Erzijn zeer indrukwekkende stronken over
gebleven.
Toen ik er nu van de week langs liep, zaten er
ine~ns,alsofze er altijd hadden gezeten, alsof ze
er niee vergroeid waren, alsof ze uit eenstuk
waren gebeeldhouwd, van het zelfde materiaal
als de stronk, knoestig en rimpelig, twee oude
vrouwtjes op de stronk van de boom die eens
in de hal van Tivoli door het dak groeide.
Ik stond stil, stomverbaasd, ze bewogen niet
waardoor ze mijn zinsbegoocheling in stand
hielden - ze waren misschien net zo verbaasd'
als ik, maar dan over mij - Dit duurde
secondenlang en op zo'n moment zijn seconden
lang. Het enige dat scheente leven waren hun
zwarte glinsterende kraaloogjes die uit de
schors van hun gezichten in mijn richting
prikten.

Pas veel later drong het tot mij door dat ze
gewoon zaten te wachten tot hun hondjes hun
l?ehoeften hadden gedaan.

"

Margriet Vansluis.

Op D.v. zaterdagavond 6oktober wordt er in de
Ned. Herv. kerk van Nieuwpoort een presen
tatieavond gehouden ten bate van de stichting
Woord en Daad. Deze avond wordt georgani
seerd door het comite "Ameide en omstreken"
van deze stichting. Medewerking wordt ver
leend door:
- het chr. gem. koor Sursum Corda uit Ameide

o.l.v. T. van Dijk.
- M. van Middelkoop en L. Blok, Ameide:

Trompet.
- K. Verhey, Nieuwpoort: orgel
- ds. J. van Oostende, Oud - Beijerland:

Meditatie
Opening en sluiting worden verzorgd door de
plaatselijke predikanten ds. J. v. d. Vlies ends.
M. B. PIette. Aan de uitgang is er een collecte
die geheel bestemd is voor het werk van Woord
en Daad. Aanvang 19.30 uur. Voor en na de
dienst is er gelegenheid in het naast gelegen
verenigingsgebouw om ten bate van het werk
van Woord en Daad houtsnijwerk uit India te
kopen. Na afloop van de dienst wordt u dan
tevens een kopje koffie aangeboden.

Comite Ameide en omstreken



Europese Mode
in Japonnen 
Pakjes - Blazers
Blouses - Rokken
Overgooiers.
U slaagt gemak
kelijk. Betaal
bare prijzen.
Doe als velen.

Slankvallende loden mantel f 209.-.
Sportievetweed mantel met smalle revers f 298.-.

T~~ Toistraat 17 - Meerkerk

Doe zoals velen.....Mode voor het hele gezin

Moeders..kopen kinder
kleding van A tot Z bij
Modehuis Zwijnenburg.


