UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZESTIENDE JAARGANG
DINSDAG 15 JANUARI 1980

M'n winterse vrienden
Aile kraaiachtige vogels zijn zulke echte vogels,
die in het winterse landschap thuishoren. Fikse
forse dieren wie je 't aan kunt zien dat ze een
stootje verdragen kunnen. Die net zo min bang
zijn voor een koude dag als voor een schrale
tafeI. Vooral die stevige bonte rekels die dan
hier komen, zie ik zo graag over akkers en
velden dwalen.
Zoals gewoon fiets ik elke morgen op 't zelfde
vroege uur m'n zelfde weleens koude en
eenzame weg. Eerst Meerkerk uit, aan weerszijden beschut met meidoorn en gevolgd met
populieren en wilgegrienden om dan vanuit de
?"tamelijke beschutting komend op de kale
~::'r-,:,~avelingswegen van de Alblasserwaard
'<&rijl1 weg te vervolgen, om mijn dagelijkse kost
te verdienen in Nieuwpoort.
Schuin over de besneeuwde graslanden kwam
de wind nijdig op mij af of hij mij terug wou
jagen naar huis, maar als dat zijn plan is
geweest heeft ie een smadelijke nederlaag
geleden, want geen enkele dag, of hij heeft mij
even strijdvaardig zien terugkomen om me
even zoveel keren, al was 't soms moeizaam en
traag, tot de eindoverwinning zien te geraken.
Fietsers kom ik weinig tegen of de wind moet
erg sterk zijn en mijn gang vertragen, dan zijn
het meestal schoolgaanders uit Goudriaan die
dan roepen: "Je rijdt de verkeerde kant op".
Maar soms ook niet eentje, de onpersoonlijke
auto daargelaten, deze ergeren je aIleen maar.
Hoeveellijkjes van onze gevederde vrienden
heb ik al niet van de verkavelingswegen
opgeraapt en in de berm gedeponeerd voor m'n
winterse vrienden als aaseters. Maar m'n
kraaien waren trouw present. Altijd zag ik ze
weer cirkelen boven de besneeuwde grasakkers en elke keer weer schoot me de aanhef
van.Guido GezeIle's "Bonte kraaien" weer te
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~Een mensenleven

'l;!!Jf'vult geen honderd jaar,
toch Iijkt het altijd vol
met duizend jaren zorgen,
met middagen zo kort
en bitter lang de nachten.
aaromgrijp je niet de lamp
en ga je niet op zoek,
nu meteen,
naar de kleine vreugden?

lJ. jaaraarom
zou je wachten
na jaar?
i
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Chinese spreuk (Han dynastle)

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei~ en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

Bonte kraaien, waar, och armen
kunt gij, voor uw taaie darmen,
voedsel vinden, worme of slek,
in dit daaglijksch broodgebrek ?
Eerde en water zijn gesloten,
overal ligt snee gegoten;
en, 'k zie geen mens die ooit
kaf voor u of kooren strooit.
Gij en weet van schuur noch schelven,
van geen wortelen weg te delven;
en g'en hebt geen spiere brood
bijgeleid tot meerder nood !
Maar de sterke, bonte rekels zijn zo gauw niet
uit het veld geslagen en 't is nog allicht van hun
gading wat op de polder of asfalt te vinden is.
Maar niet aIleen daar. Welke landman uit
vroeger tijden kan het zich nog herinneren bij
het voeren van de varkens buiten in 't veld, dat
bij het naderen van de trog de bonten al zaten te
wachten op het voer. Kwam je dichterbij, dan
sloegen ze loom de vleugels uit en hieven zich
los van de trog met naslepende poten, maar tien
meter verder remden ze weer hun vlucht en
met een halve zwaai stonden ze weer op de
grond en wachten totdat je ze de' rug
toedraaide, dan namen de bonte rakkers weer
een plaats op de trog.
Had ik ze het maar kunnen verteIlen, ik 'had ze
ook bemoedigt met de slotcoupletten van
Gezelle's vers, met dat toekomstbeeld van
"weeldigen" overvloed.
Laat den winter eens verdwijnen,
laat de Aprilsche zonne schijnen;
dan, 0 kraaie, krijgt ge uw deel
in Gods goedheid, algeheel.
Dan zal God u voedselvollen
nooddruft doen op de eerdeschollen
vinden, en den ploeg omtrent,
die den veien akker wendt.
Had ik ze het maar kunnen verteIlen, hief ik
aan bij de zinnen voor de laatste twee
coupletten. Maar dit nu had ik nooit gekund.
Waar zijn die winters uit vroeger tijden, die
deze vogels noodgedwongen hierheen stuurt ?
Waar zijn de varkens die in vroeger tijden
's winters buiten gevoerd werden? Ik heb ze
niet meer gekend ! De landman van vroeger is
de fabrieksman van nu met hun rationalisatie processen van hogerhand bestuurt met
een DOGMA als HEILIGE: "GROEI ? ?"
.
barsten in de groei! En dees' schets van m'n
winterse vrienden, dat is niet meer.
W. Jongejan.

Nieuws van de C.P.B.
afd. Ameide en Tienhoven
Op 17 december j.I. hield de C.P.B. haar
jaarlijkse kerstavond.
De gaste van deze avond was mevrouw Inge
Lievaart, dichteres, uit Den Haag. Na opening
door de presidente werd met de Iiturgie
begonnen.
. Het thema-van deze avond luidde: "Kom tot het
Licht". De liturgie bestond uit drie gedeelten.
In het eerste gedeelte voor de pauze werd door
schriftlezing uit het Oude Testament, afge-

Door aanschaf nieuwe machine's:

U zorgt voor een goed getypt of
getekend zwart model.
Maximum formaat 24 x 34 em.

Speciaal "Sneldruktarief"
Vanaf 100 exemplaren al vaak
goedkoper dan kopieren en het is
vel'll scherper.
Uw drukker vandaag en morgen.

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL 01836-1229

wisseld met samenzang en declamatie van
eigen gedichten van mevrouw Lievaart, de
geboorte van de Here Jezus aangekondigd.
Het tweede gedeelte van de avond handelde
over het aktuele kerstgebeuren. Dan horen we,
weer door schriftlezing en declamatie, over de
geboorte van de Heere Jezus en van de engelen
die aan de herders verschijnen in het veld.
Na de tweede pauze werden nog diverse
gedichten voorgedragen die de reaktie op het
kerstgebeuren verwoorden.
In dit gedeelte las mevrouw Lievaart een kort
verhaal getiteld: "GruB Gott".
De gedichten van deze avond werden door
mevrouw Lievaart voorgedragen en ook steeds
door haar toegelicht.
Ze sluitte deze avond met dankgebed en we
zongen tot slot nog het bekende kerstlied:
"Ere zij God".
D.V. 14 januari hoopt voor ons te komen
spreken de heer J. van Dijk met als onderwerp
"algemene spreekvaardigheid"

Dierenboutique
Meerkerk

ERKELENS-LANGERAK

01837 - 1871

VERF - BEHANG - ZONWERING

Tijdens de uitverkoop-

BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

Zangkanarie + kooi - 10%
Parkiet + kooi - 10%
Koerduif gratis bij aankoop kooL
Kamer- en buitenvoliere - 10%

Werphengel

+ molen

Hondemanden

Behang met bijpassende stof
100% katoen
150 em. breed

-15%

-

10%
Maak bijvoorbeeld eens van de kamer van uw dochter, een
gezellige meisjeskamer.

NU MET GRATIS RINGZEGELS

Het een-persoons dekbedovertrek
kunt u ZO' kant- en klaar kopen, met
bijpassende sloop.

GAAT U

Koop wat meer stot dan nodig is voor
de gordijnen en verras uw dochter eens
met zo'n leuk schort.

snoeien - knotten - hakken - kloven - rooien,
spitten, dan hebben wij voor u het goede
gereedschap, en
veilige, warme
klompen voor uw voeten.

Er blijven vast restjes genoeg over om
de pop in de kleertjes te steken ot om
die saaie schoolboeken wat op te
vrolijken.

ZIT U

U ziet, mogelijkheden te over!

nog steeds "op de tocht", en in de kou, dat is
slecht voor uw gezondheid, uw portomonnee
en niet energie besparend, wij geven antwoord
op uw tochtproblemen. (bent u mooi uit de kou)

KOMTU
ook in 1980 naar

~

P.S. Wij hebben ook nog opruimings behang.

u bent er van harte welkom !

EERSTE AANBIEDING IN 1980:
echte Spear en Jackson spade van f 48,50
voor

PLIEGER

f 39,75

Missehien liggen er nog "sehatten" bij
u in de la.

HANDWERKEN

Wij geven voor Uw

Nieuwstraat 2 - Tel. 01836 - 2051 - b.g.g. 1298
Ameide.

OUDGOUD

per 2 gram

27'50

bij aankoop van nieuw

BLOM
DAM 11

AMEIDE

TELEFOON 01836 - 1404

@

Drukbezochte
Nieuwjaarsreceptie te
Ameide
"Het is een goede gelegenheid om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen, het spaart port
uit en tevens om eens over diverse zaken in een
gezellige sfeer met elkaar van gedachten te
wisselen.", aldus de uitnodiging, van de
colleges van B & W van Ameide en Tienhoven
in de vorige Wegwijzer.

Wij geloven, dat de colleges dit experiment met
gemengde gevoelens aanpakten.
Het is een sukses gebleken !
Maak het tot een traditie !
De uitnodiging, die wij hierboven citeerden,
onderstrepen wij volledig.
Op de receptie werd ons duidelijk wat bedoeld
werd met "het spaart port uit." Toen wij dit
lazen dachten wij hiermee bedoeIt men
natuurlijk de drank Port. Laten wij nu nog
gelijk hebben ook. Bij de overvloedig geserveerde hapjes en drankjes ontbraken n.l. de
glazen Port.
Wij vernamen dat de P.T.T. haar tarieven
eerstdaags weer zal verhogen, dus wanneer u

in december in ons blad weer een dergelijke
uitnodiging leest met de zinsnede "dat spaart
port", danmoet u niet direkt denken zoals wij.
Wat ons tijdens de receptie weI opviel dat
Tienhoven ook goede acte de presence gaf en
dat men erg naar de ambtsketen van de
burgemeester keek.
Laat de burgemeester nou de ambtsketen van
Ameide omgehangen hebben.
Zou hij dit ekspres gedaan hebben om de
Ameidese Raad gunstig te stemmen ?
Colleges van B & Whet was een goede
nieuwjaarsbijeenkomst - maak het tot een
traditie - de zaal van ons mooie Stadhuis zal dan
zeker te klein worden.

Vit de Raad van Ameide

Raadsvergadering van 20 december 1979
~ne laatste

vergadering van de raad van Ameide
1979 is een ontspannen vergadering ge:!!lw'/'forden. Ontspannen, maar niet minder attent,
werden de diverse agendaptlnten vlot afgehandeld. Een vergadering die volgens burgemeester Bakker nu niet eens geld kostte, maar veel
geld opbracht, wat absoluut niet van elke
vergadering gezegd kan worden.
Zonder discussie werden de gemeenschappelijke regelingen voor een logopedische dienst
en het woonwagenschap aangegaan. Dit gold
eveneens voor de verkoop van een strook grond
aan de heer Mulckhuyse en van een kavel
grond aan de heer Mourik. Ook de laatste
percelen industrieterrein werden verkocht en
weI aan de fa. van Zessen uit Meerkerk en de
heer de Graaf uit Ameide.
De representatie van de genieente wordt weer
verhoogd. Er is een krediet beschikbaar gesteld
voor de aanschaf van kop en schotels met
daarop aangebracht het gemeentewapen.
Enkele raadsleden waren er zeker van dat deze,
kop en schotels na de gemeentelijke herindeling veeI geld waard zouden worden. Dit feit
behoeft voor ons niet bewaarheid te worden.
Hierna werd lang gediscussieerd over de
:r:''':i:anpassing van de reinigingsrechten. De
'~\,~,~dostei1 van het vuilnisophalen en de vernietiging ervan zijn ontzettend hoog. Daarom
yond het college van burgemeester en wethouders dat een kleine aanpassing voor 1980
noodzakelijk was. Een volledige vergoeding
door de inwoners, is gelet op de financiEHe
positie van de gemeente niet noodzakelijk.
De meeste raadsleden konden dit standpunt
niet helemaal overnemen. Zij stelden zich op
het standpunt dat een bijna volledige of
volledige kostendekking voor deze vorm van
dienstverlening zeker mag. Na de toezegging
van het college dat deze zaak voor 1981 weer
opnieuw bekeken zal worden werden de
tarieven verhoogd tot f 60,- voor een woning en
f 92,- voor een bedrijf.
De bouw van 8 eensgezinswoningen in het plan
Aaksterveld, 2e fase was geen punt. Zoals ook

(~';;;1'

Spannende districts wedstrijden te Ameide
vol cupsfeer

Ondanks goede wedstrijd
toch verlies· AVVA
De eerste teams van AVVA moesten op
woensdag 2 januari j.l. aantreden voor wedstrijden voor de districtsbeker.

de belangstelling voor de 29 premiewoningen
groot was, zo snel hoopt de gemeente ook deze 8
woningen te kunnen verhuren.
Het aangaan van een rekening courantovereenkomst met de Bank voor Nederlandse
Gemeenten voor 1980, het krediet voor de
vervanging en vernieuwing van sporttoestellen in Het Spant en de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling van de Stichting
Jeugdtandverzorging waren hamerpunten.
De grondverkoop in het plan Aaksterveld voor
de bouw van 29 premiewoningen toonde aan
dat aan dit plan stevig doorgewerkt wordt. De
burgemeester sprak de verwachting uit dat, als
alles gaat zoals het gepland is, per 1 mei met de
bouw begonnen zal kunnen worden.
Vervolgens werden de diverse begrotingen
voor 1980 de raadsleden aangeboden. Het
toekomstige weI en wee van de genieente,
vastgelegd in keurig verzorgde boeken, waarover op 22 januari a.s. beslist zal worden. Een
brok huiswerk, waar we aIle raadsleden veel
sterkte mee wensen.
Na de mogelijkheid ge-opend te hebben voor de
bouw van een woning aan de Doelakkerweg
besloot burgemeester Bakker deze vergadering
met o.a. de volgende woorden: "Het is fijn, dat
we na aIle lichamelijke en geestelijke beproevingen van het afgelopen jaar, elkaar nog in
gezondheid de hand kunnen drukken, gelet op
het feit, dat we een heel jaar lang voorstellen en
nota's hebben moeten verwerken, soms tegen
voorstellen hebben moeten aanhikken, ons
voor sommige zaken hard gemaakt hebben, in
bepaalde aktiviteiten de beuk hebben moeten
inzetten, ons huiswerk weI eens hebben
moeten overdoen, andere zaken al dan niet
hebben zien zitten, maar uiteindelijk alles
hebben overleefd, omdat het ons tenslotte niet
aan motivatie ontbrak en we er ook plezier in
hadden.
Laten we niets onbeproefd laten om het goede
en noodzakelijke voor Ameide te verwezenlijken."
Ze hadden weer eens de pech gehad om tegen
veel sterkere tegenstanders te loten.
De dames moesten tegen WIK/BW, uit GrootAmmers, een team wat normaal in de promotie
'klasse uitkomt.
De heren .troffen eveneens een promotie
klasser, n.l. E.kspalvo 2 uit Dordrecht.
In de eerste set bij de dames werd het al snel
duidelijk dat er vandaag voor de A VVA-sters
geen eer te behalen viel. WIK/BW was op

technisch en taktisch gebied vele malen sterker
en won verdient de set.
In de tweede set hield AVVA aardig de stand in
evenwicht tot 10-10, maar toen greep de coach
van WIK/BW in. De dames uit Groot-Ammers
deden er een schepje bovenop en wonnen
zodoende ook de tweede set.
De derde set was snel afgelopen. De dames van
AVVA zagen het niet meer zitten en lieten de
eer aan de gasten. De einduitslag was 3-0 voor
WIK/BW.
Bij de heren verliep het anders.
AVVA begon stormachtig, overdonderde de
tegenstanders zeer duidelijk in het begin. Maar
bij 10-5 voor AVVA begon het tij echter te
keren. De mannen uit Dordrecht begonnen
terug te komen. Bij AVVA stokte opeens de
durf en moesten toezien dat uiteindelijk
Ekspalvo won met 15-12.
De tweede set was duidelijk voor Ekspalvo.
AVVA kon zich schijnbaar niet zo snel
herstellen van de klap van de eerste set. Ze
verloren met 15-5.
Maar in de derde set kwamen ze zeer goed
terug. Weer liepen ze weg van Ekspalvo. De
Dordtenaren raakten schijnbaar in paniek.
niet aIleen door het spel van AVVA, maar ook
door het fanatieke aanmoedigen van het weer
talrijke publiek. AVVA kreeg hierdoor opeens
vleugels en won verdiend met 15-7.
De vierde set stond in het teken van de techniek
en taktiek. In het begin bleven de ploegen dicht
bij elkaar, maar uiteindelijk was Ekspalvo toch
de meerdere van AVV A.
Beide ploegen kregen van het sportieve
publiek aan het einde van de wedstrijd een
donderend applaus voor het goede spel wat ze
hadden laten zien.
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Diverse restanten behang en jute.
Horloges, tassen, pantoffels en andere artikelen nu

SCHERP AFGEPRIJSD

.Firma G. Graveland en In.
Dorpsstraat 50
Lexmond
Telefoon 03474 - 1516

OCCASION
1 Olympia copieermachine.
Copieen van de rol. Nieuw f 3000,-

NU voor, f 1250,·

ex. b.t.w.

1 Copyer Fax 800
Copieermachine A4 en A3 vanuit de cassette.
Nieuw f 2490,-

NU voor f 750,·

ex!. b.t.w.

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

"DE SNELLE PIEPER"

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL 01836-1229

Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.
Diverse soorten.winteraardappelen in voorraad.

Wij gaan met vakantie van 28 januari tim 2 februari
a.s. In verband hiermede is onze winkel op zaterdag
26 januari om 11.30 uur gesloten.
Vanaf 4 februari hopen wij u weer van oienst te zijn.

IKOOPJESFEEST I

Siagerij J. Jongkind
Molenstraat

Ameide.

Bij STIGTERS COMPLETE WONING·
INRICHTING
in de J. W. v. Puttestraat 6-8 - Ameide - Tel. 01836 -1501

GEVRAAGD:
Flinke hulp in de huishouding bij bejaard
echtpaar. Voor ± 2 halve dagen per week.

ALTIJD EEN KOOPJE VOOR U, ZOWEL IN
MEUBELEN,GORDIJNEN EN TAPIJTEN.

M. de Vries
Broekseweg 79 - Meerkerk- (01837- 1234 of 151f:!,>

50% KORTING
Tevens

~

Op aile nog in voorraad zijnde

50%

*
*
*
*
*

KORTING

damesjaponnen
dames korte jasjes
meisjesjurken
meisjesmantels
meisjes korte-jasjes (Hunter)

Op een groot gedeelte van onze
* damesrokken
* herenpullovers
* damesblouses * jongens rib-jacks
*damespullovers * meisjesblouses
Tevens jongens-spijkerbroeken
prima pasvorm - aile maten

jongens-ribbroeken aile maten

Shetland-kinderpullovers

36,95

NU 33,95
NU 17,95

~

OSPRIJS
8£%UI"IOl" ~
Zie ook onze BABY·AFDELING voor uw
BABY·MEUBELS en KOMPLETE UIT·
ZETTEN.

50%

KORTING

op de restanten

BREIWOL

Streefkerk textiel
MET VANDAAG DE MODE VOOR MORGEN
Fransestraat (

Ameide

Telefoon 01836 - 1212

PEDICURE
MEIR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5
Ameide

Tel. 01836 - 1595
Voor

Wegwijzertje
Wij betalen .goede prijzen voor
Uwoud-Iood, koper, zink en
oude aceu's. Wordt afgehaald.
C. Versluis sr.
Metaalhandel.
Slingerlandstraat 38. Meerkerk
Tel. 01837-1264.
Te Koop:
Stalen balken aile maten en
lengten, nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - cecalu.
buizen. hoekijzer. betonijzer.
platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonische afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel. Meerkerk.
tel. 01837-1264.

AL6EHELE
VOETVERZOR61N6
Aanmeten van

STEUNZOLEN
en

ELASTIEKE
KOUSEN
Elke woensdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

SChoonheidsspecialiste

J. LAURElBASTINCK

TE KOOP gevraagd een in
goede staat zijnde kinderstoe!.
Adres: Boekhandel Crezee,
Ameide.

Lekdijk 42 :- Ameide
01836 - 1937.
Behandeling op afspraak.

TE KOOP: 1 kinderwagen + 1
wandelwagen, kleur: donkerblauw, 1 commode, kleur: wit
1 roestvrijstalen aanrechtblad inc!. 2 spoelbakken +
kranen, lengte 2 m.
Inlichtingen: 01836 - 1283

Depositaire:

dr. R.A.Ecksteil1
Kneipp
Pupa-make-up
Parfums

Langs deze weg wi! ik een ieder, die op welke
wijze ook, metmij meegeleetd heett tijdens
mijn onverwachte opname in het ziekenhuis te
Utrecht, mede namens mijn vrouw, heel
hartelijk bedanken.

P.

v.d~

Zwaag

Aaksterveld 72

-

Ameide.

Koop nu extra Yoordelig in de seizoen-opruiming

Schoenen 10-60 % KORTING

Avento's
kunt Uoveral
tegenKomen

Op niet-afgeprijsde artikelen extra korting

Fa. H. VERHOEF
BENEDENDAMSESTRAAT - TELEFOON 01836-1251- AMEIDE

8a's een ding dat.zeker is !
In onze schowroom in de Tolstraat te Meerkerk of in de
Nieuwe Steeg te Herwijnen is het veel en veel prettiger voor
u, maar ook voor ons, om te kijken naar en te praten over een
van de nieuwste auto's die daar staan.

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en ,verkoopadressen bij:

~.

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

Bij de
Voor u een goede reden om eens een bezoek te brengen
aan onze zaak als u er over denkt een auto aan te
schaffen.
Gaarne geven wij u advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat u van uw auto verlangt.

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN TUYL
Zouwendijk 125 Tel. 01837 - 1412, Meerkerk
Showroom: Toistraat 19 Tel. 01837 - 1682.
Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Tel. 04188 - 1216 Nieuwe Steeg 48 -

II

•
•

Zouwendijk 123

is plaats voor een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER(ster)
Zijn/haar taak zal voornameJijk bestaan uit de administratieve verwerking van de financiele transakties van
de clienten van de Raboban k.
Belangstellenden kunnen zich voor inlichtingen
en/of sollicitatie wenden tot

Rabobank Amelde. Paramaslebaan 13. Amelde
Teleloon 01836 - 1321

Herwijnen

SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN

Rabobank-Ameide

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

't Wordt vervelend

"Doe wat voor die ander"
o. V.M.

en Unicef Meerkerk

Dinsdag 8 januari hieldhet,bestuur van O.V.M.
Meerkerk haar traditionele nieuwjaars receptie in restaurant "Brughuis".
Deze receptie kreeg een speciaal feestelijk
tintje doordat het bestuur van Unicef, afd.
Meerkerk, hierbij met een ruim vertegenwoordigende regionale pers, ook aanwezig was.
Na een kort welkom van de voorzitter van de
O.V.M. - de heer H. van Dijk - werd het woord
gegeven aan de heer G. van Veen, die namens
de winkelhoudende leden van de O.V.M. aan
mevrouw den Breejen, presidente van Unicef
Meerkerk, een bedrag van f 1250,- aanbood,
zijnde het batig saldo van de Sint Nicolaas
aktie.
Geweldig
Aldus mevrouw den Breejen. "We hadden op
f 500,- gerekend. We hebben een fijne
medewerking gehad van de O.V.M., denkmaar
aan het feest. Met dit bedrag hebben we in
Meerkerk binnen een jaar f 7000,- opgehaald.
Geweldig!
Unicef is in Meerkerk goed aangeslagen. Eigen
leden hebben ook veel werk verzet. Heel- heel
hartelijk dank. U hebt in Metrkerk allen
waargemaakt:
"doe wat voor die ander"

.

Ja, dat zijn we met u eens. Maar we willen het
laten weten: de hengelsportvereniging gaat
weer internationaal vissen. Vanaf 13 tim 15
juni is er een jeugdinterland tegen WestDuitsland.Ons jeugdlid Ronnie Alblas, u weet
weI de federatiekampioen en 4e bij de Nederlandse kampioenschappen, zal de Nederlandse
en Ameidese kleuren daar hoog gaan houden.
Veel sukses Ron !
P.S.
En hoe vervelend het ook is, u haort van ons de
resultaten. Bent u nag geen lid?
Dat vinden wij vervelend.

Afscheid van
mej. Lagerweij
Op 21 december werd op het Stadhuis afscheid
genomen van mej. M.W.G.C.H. Lagerweij, die
in de gemeenten Ameide en Tienhoven 22 jaar
werkzaam is geweest als maatschappelijk
werkster.
In het bijzijn van de colleges van burgemeester
en wethauders van Ameide en Tienhoven, het
volledig gemeentepersoneel, dr. Eenink en
zuster Hagoort roemde burgemeester Bakker
de kwaliteiten van juffrouw Lagerweij. Doorzettingsvermogen en het vermogen om aan te
passen aan snel veranderende omstandigheden
zijn kwaliteiten die u in uw vaandel hebt
geschreven en waarmaakt betoogde hij. Als
dank voor het vele werk dat zij gedaan heeft,
bood de burgemeester haar een zilveren
horloge aan.
De heer Hartman sprak namens het personeel.
Hij sprak zijn bewondering uit dat mej.
Lagerweij altij d kans zag om mensen snel voor
zich te winnen, wat vooral in haar vak erg
belangrijk is. Een fraaie ingelijste pentekening
begeleide zijn woorden.
Na het officiele gedeelte werden onder het
genot van een drankje en hapje leuke
herinneringen opgehaald van de laatste 20
jaren.

KOM EENS LANGS BIJ

EINDELIJK IS MET DAN ZO VER

Boetiek Henes
Ribbroeken 2 voor

39,·

andere merken van 79,voor 59,·

25,·
Rokken 100 dubheltjes

is ruimer geworden, om dit te vieren hebben wij voor u ENORME AANBIEDINGEN !
Blouses en overhemden

nog een paar kinderjasjes

Levi's for feet schoenen

25,·

80 kwartjes
India jasje 100 dubbeltjes

20% korting
Laarsjes 40% korting

Winterjacks

Wanten, mutsen en sjaals

89,· en 79,·
Blouson jacks 59,·

30% korting

Herentruien van 69,- voor

39,·

Jeans

Jurken en overgooiers

40 kwartjes
Kinderovergooiertje

100 stuivers

Damestruien

39,·

Shetlandtruien

25,·

Kinderribbroeken
Jean flowet
2 voor
Andere merken

29,·

25,·

Vestjes en spencers voor dames

15,· korting

en

Jeanflower 2 voor

30% korting

heren

Velour broeken van 98,-

Kinderjeans

Andere merken

Sweaters aile soorten

Kinderpulli's

voor

25,·

20% korting

Kinderblouses, truien
en spencers

HALVE PRIJS

59,·

Aile niet afgeprijsde artikelen

20% korting
Kniekousen en sokken
2e paar

HALVE prijs

60 dubbeltjes
Dames en heren pulli's

100 dubbeltjes
T-shirts uitzoeken

100 stuivers
Kindermaten 100 centen

49,·
Andere kleuren 69,·
Kindertuinbroeken 25,· en 35,
Tuinbroeke.n paars

Spijkerjack kindermaten

BOETIEK RENES
rtoofdstraat 48

Nieuwpoort

Telefoon 01843 - 1379

15,·

~ONZE

GROTEOPRUIMING START
17 JANUARI '5 MORGENS 9.00 uur.

Import eiken bankstel
Gobelin bekleding

Coupon tapijt, wol

1698,·

~

250,00

225 x 400
Slaapkamertapijt

Eiken secretarie met laden

NU 598,·

Bed polyether 140 x 200

140 x 190, waterschade 359,-

298,·

Beschadigd
Div. eiken salontafels massief

Wollen bloemtapijt

550,·
Nylon tapijt, 280 x 400
395,·
Nylon tapijt, 400 breed 46,50 p.m.
Wollen berber tapijt NU 239,· p.m.

NU 399,·
Rond eiken tafeltje 0 60 cm.

400 breed
Eiken bergmeubel,

NU 69,·
Div. eiken kastjes.

235 cm breed

2470,·

Bloemstof

NU 4550,·

5350,-

240 breed
Eiken knopstoel, biezenzit

aparte stof

Grenen lade kastje, 5 laden

30,00
99,00
99,00

Salontafel zwart/glasplaat

langwerpig

salontafel 65 x 140
Fauteuil, biezenzit

***
Diverse kostuums en
kolberts
HALVE PRIJS

150,·

*

Disco meubelen, zwart/wit

HALVE PRIJS
Toilettafels, div.
Wit ledikantje, 60 x 120

***

Aile heren en jongensjacks
en blousons
30,00 KORTING

NU 75,·
69,·

Div.overhemden

Heren truienlvesten
lange mouw

140 x 200
Bed 80 x 190

*

Dekbedden nu in prijs
VERLAAGD

*

Ook balibruin

NU 99,75
NU 103,50

Eiken slaapkamer led. 140 x 200

NU 1295,·

2 nachtkastjes .
En vele andere

NU 15,50

19,50 . 29,50

Trainingspakken 104 tim 164

NU 25,00
Restanten jacks met bont
19,75

Japonstoffen vele coupons voor spotprijzen. Ook per meter voor

HALVE PRIJS
Restanten dames slips wit-huid

***
geven op aile

10,00

4 voor

Vele nachthemden
voor SPOTPRIJZEN

*

Pulli's, lange mouw, ronde hals

NU 7,95

Hoeslakens groen/oranje

21,95
130 x 190
22,95
140 x 200
24,95
Jongens ruitoverhemden NU 19,95
120 x 190

Heren flanellen ruithemden

NU 18,95

Heren en jongensjacks, ruit, imitatie
suede

950,·

+ 2 nachtkastjes

*

50,00
150,·

Houten schommelwieg
oranje 278,-

1598,·

Op aile niet afgeprijsde
kostuums en kolberts
20% KORTING

zwart essen

184,00
299,·
NUv.a.ll0,·

90 x 200

Eiken slaapkamer ledikant 140 x 200

Mohair medaillon

198,00
en

488,·

Bijpassende kolomtafel

2690,.

Bura stoel, rood

Lade kastje, 3 laden

2295,·
161,·

Degelijk eiken bankstel

Eiken bankstel, nieuw model

Polyether bedden, dichtheid 40 met
prima tijk. Schapenwol afdekking

Grenen eetkamerstoel

Zwaar eiken bankstel, echt rundleer

Rond

2195,·

Eiken aanbouwwand

Mooi en degelijk eiken bankstel

NU 250,·

300,·

475 x 400

330 x 400

Eiken bergmeubel 125 breed

NU 275,·

waterschade 375,-

37,50

***

VELE RESTANTEN KINDER
EN KLEUTERGOED VOOR
WEGGEEFPRIJZEN.

Wij
truien,
esker
vesten enz. 20% KORIING
eubelen
Fransestraat 15 - AMEIDE
anufakturen tel. 01836-1235-1453-1461-1773
I

***

Ameidese' J anneke van Oort schaatstalent.
Lachen om
"Boerenbedrog"

Wordt zij Ned. kampioene?
Het schaatsseizoen '79/'80 is voor Janneke van
Oort goed begonnen.
Nadat zij in november met wedstrijdrijden
begonnen is heeft zijzulke goede tijden op de
5~0 meter en de 1000 meter gereden, dat zij zich
hlerdoor geselekteerd heeft voor de selektiewedstrijden van Midden-Nederland voor
plaatsing van deelname aan de Ned. kampioenschappen voor junioren D (dit is de leeftijdsgroep van 12 - 14 jaar)
In deze 3 selektiewedstrijden heeft zij elke
wedstrijd een Ie plaats behaald.
Dit houdt in dat zij zaterdag 19 januari deel mag
nemen aan de Ned. kampioenschappen in Den
Haag.
Haar beste tijden zijn op de 500 m. 52.2, de
1000m. 148.7 en de 1500 m. 257.8.
Zij is lid van de IJsklub Alblasserwaard en
begint zomers al met droogtrainen.
Deze klub houdt klubrecords aan. De klubrecords van de D. junioren stonden al van 1971
vast op de volgende tijden, de 500 m. op 55 sec.
rond en op de 1000 m. 154.9.
J anneke heeft dit seizoen die tijden iedere keer
verb~~erd. E~ als je nu aan Janneke vraagt hoe
dat ZlJ het vmdtom aan de Ned. kampioenschappen deel te nemen, zegt zij, ik vind het
gewoon harstikke leuk dat ik er naar toe mag.
Janneke veel sukses - we zullen duimen hoor.

De zaak
voor het
hele

GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding voor 1 dag of 2
ochtenden per week.

Op vrijdagavondJl januarihield de "AIg¢mene toneelvereniging.Ameide" haar. tilllf-'
jaarlijkse uitv()~ring; ... •.
.....<\/
In de loop der jaren heeftde toneelverenlgblg
een goede naam opgebouwd. Hoe goed deze
naam was, bleek weI uit de overweldig,ende
opkomst. Tientallenzitplaatsenmoesten;wor"
den bijgehaaJd tot de laatste stoe1llit het
gebouw bezet was.
; ,
'. •.•..
Opgevoerd werd een plattelandsklucht in drie
bedrijven: Boerenbedrog door Emiel Claus. .'.
Het stuk stond onder leiding van de nieuwe
regisseur Wim Slomp.
.'
Al gauw werd duidelijk dat het publiek niet
voor niets was gekomen want er werd vanaf
het begin heel wat af gelachen.< ...., ,
De spelers hadden zich allemaal erg goed in
hun rol ingeleefd en voo~~l Teus!v.d. Grijn iIi
zijn rol als de boerenknecht<Harm Meyer,
ontlokte de zflal meni~ lachsalvq. •.•. .
.."
De hilariteit in dezaalsteeg ten top toen enkele
spelers in een kruiwagen het toneel af en oIl
werden gereden.
•
Het vertoonde spel is het zeker waard om ook
buiten Ameide te worden uitgevoerd..

>.·

GEVRAAGD:
Zelfstandige hulp in de huishouding, 2
ochtenden per week.

gezin.

Mevr. Renes

Slijterij 't Fortuin
Ameide

CREZEE AMEIDE H.V.
DAM 6

De· Griend 3 - Ameide - Tel. 01836 - 2053.

TEL 01536-1229

Sharpfax kopieennachines
• 5 plain paper modellen
.4 zink-oxyde modellen
.
Pe~ektie en efficiency in kopieren
Vraagde checklist enbepaal
simpel mefweIk mOc:fel
it kunt volstaan

SHARR••

als een organisatie
vloeiend moetlopen!
Sharp kasregisters
10 modellen voor vele branches o.a. voor .
levensmiddelenhandel, zuivelhandel, DHZ,
horeca, drogisterij/panumerie,
bloemisterij, enz. Reken afmet ouderwets
afrekenen, reken voortaan af op Sharp,
uw scherpzinnig kasregister.

Sharp'rekeDDlachiD~Y;C

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL 01836-1229

de eerste in de wereId en nog
steeds het laatste woord ...
• Zakrekenmachines
• Wetenschappelijke modellen
• Bureaumachines,
schrijvend
enniet-schrijvend

Ondanks prijsstijgingen de allerlaagsle prijzen.
Kijk en vergelijk.

~.

Sp,,\Js-A'G
"'U\tl\O\tl - - ~

-,f8e:..

Vanaf donderdag
17 januari

ez
8 c;;;;;;;,,,C

.

~

Eiken fauteuil gebloemde stof

655,nu 650,nu 375,nu 299,50
nu 595,nu 339,50
nu 295,-

Pracht draaifauteuil
Rundleren fauteuil
Fauteuil met bouc"~
Leren damesfauteuil
8-hoekige eiken salontafel
Moderne salontafel

nu

1095,750,490,1040,539,50
510,-

SPII'JS

451,-. Nu voor

Eiken eetkamertafel

250,-

Eetkamertafel- met schuif en bestekbak

395,-

Zeer mooi donker essen aanbouwmeubel
van 2454,- nu HALVE

1995,-

Blank essen aanbouwwand met grote lichtkap

795,-. Nu voor
Schitterend Eiken bankstel-gebloemde stof-

2695,-. Nu voor

van 2695,-

Moderne bank met ronde hoek -sportieve ribstofNu voor
Bijzonder mooi Hoekbankstel -echt rundleer-

1995,-

(slechts voor een koper) 4750,-. Nu
Klassiek 100% mohair bankstel
NU voor

3750,4585,-

PRIJS

1000 gulden KORTING.

(f\

"""'f"WH"hHP'flf""f"WH"'flf"'T"WHP'flf"""WffP'"""""""
£xtRI\ KOOPJ£
Blanke ledikanten 90 x 200 cm. Kompleet met bodem
nu
Modern bergmeubel, met verlichting en glasvitrine, bar,
etc.

2340,- Nu voor

895,-

~'W":ffjM ..L"'6HdMM..L'WHtlMM"N,"Mt:lfj.':fMMt6~
Grote sortering matrassen in aile prijsklassen b.v. een

Zeer mooi Eiken bergmeubel, veel massief
Kost overal 3910,- maar bij ons nu nog

3400,-

polyether matras 80 x 190 cm van 170,NU slechts

Bijzonder fijn afgewerkt blank eiken bergmeubel.
wordt niet meer gemaakt, vanwege de te hoge prijs van
het hout en deproduktiekosten.
Wij hebben er nogeen, nu slechts
3670,-

Warme acryl1-persoons dekens

Houten keukenstoelen iets· beschadigd

89,95, enz.

van 68,- Nu voor

In onze afdeling textiel en konfektie net
zulke bezuinigingsprijzen.
Kijk binnen ook eens rondo

ZIE ONZE ETALAGES.

255,-

Grote kollektie tapijten, nu

25,-

139,50

nu

57,95

59,95 - 79,95

Keukentapijt

nu

35,-

Streefkerk
TEXTIEL EN INTERIEURVERZORGING
Fransestraat 7 -

Ameide -

Telefoon 01836 - 1212

1"

Nieuwegeins overdekte ski..oefenbaan
Nu al weer een maand lang is Nieuwegein-zuid
een voor Nederland unieke accommodatie rijk:
een overdekte oefenbaan voor adspirantskiers. De omgeving" van Utrecht kent al
diverse oefenbanen (onder andere in Soesterberg), maar die zijn aan weer en wind
overgeleverd. De baan in de hal van Smidu
Sport aan de Nijverheidsweg is weliswaar een
stuk kleiner, maar altijd in optimale konditie.
Jaap Smits, eigenaar vande zaak, kwam een
jaar of drie geleden op het idee in de
buitenlucht een hellend vlak aan te leggen. De
gemeente hield hem echter aan het lijntje, tot
Jaap er dit jaar genoeg van kreeg. Hij besloot
van de bovenverdieping af een oefenbaan te
laten aanleggen.
"Een ei van Columbus", en al voor de opening
een succes. Tijdens een promotie-avond in 't
Veerhuis . gaven zich al ruim twintig lief-

ingezeept!' Vrijwel aIle leerlingen, jong en oud
door elkaar, hebben besloten dit jaar voor het
eerst op wintersportvakantie te gaan. De
leerlingen, die dinsdagavond onder leiding van
Gerard aan het ploeteren waren, staan op
vertrek. Zonder uitzondering vertrekken ze al
komend weekeinde naar de wintersport.
Korebrits: "AIs ze daar aankomen hebben ze
zeker een week voorsprong op de mensen, die
daar de ski-sport helemaal van het begin af
moeten leren. Hier hebben ze in een kleine
groep, die gemakkelijk te overzien is, de eerste
lessen gekregen van iemand die hun taal
spreekt. Januari begint de tweede cursus voor
mensen, Qie in februari tijdens de "krokusvakantie" van de schoolgaande jeugd nog even
van de sneeuw willen genieten"
De oefen-piste is niet de enige trots van Wim
Korebrits. Hij demonstreert een elektronisch
apparaat, waarmee de bevestiging van de

WEEKENDDIENSTEN" HUISARTSEN:

Jan. 1980
18 - 20
25 - 27

: Boot
: Bastiaans

Febr. 1980
1- 3
: Kentie
8 - 10
: Kruithof
15 - 17
Boot
22 - 24
Bastiaans
22 - 24
Bastiaans
Maart 1980
29 febr - 2: Kentie

Eenink
Kruithof

de Vries
Trouwborst
Eenink
Trouwborst
de Vries

Weekenddienst
maatschappelijk werk
Voor uw akute problemen kunt u een beroep
doen op de weekend- maatschappelijk werk(st)er van "De Overwaard".
Te bereiken: van vrijdag 17.00 uur tim
maandag 9.00 uur via de Gem. Politie Gorkum,
tel.: 01830 - 31444.
Dit geldt voor de plaatsen: Ameide, Tienhoven,
Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk en Gorinchem.

De nieuwe ski-oefenbaan.
hebbers op en die groep groeide uit tot dertig.
Onder leiding van Stefan ter Horst die behalve
het diploma van de Nederlandse skibond ook
het Oostenrijkse diploma bezit. Hij wordt
geassisteerd door Gerard Peek en Thera van
der Vlerk, die eveneens gediplomeerd zijn.
Directeur Wim Korebrits: "De voordelen zijn
duidelijk. We gebruiken hetzelfde materiaal
als de buitenbanen, plastic borstels, die worden
ingesmeerd met groene zeep. Bij ons is de
gladheid constant, terwijl buitenbanen na een
regenbuitje meteen opnieuw kunnen worden

schoen aan de ski wordt getest en een apparaat,
dat de adspirant-skier in staat stelt latten aan te
schaffen, die bij zijn graad van geoefenheid,
lengte en gewichtpassen. Een vuistregel:
beginners dienen zich te beperken tot korte zo
buigzaam mogelijke ski's. Hoe langer de ski,
des te geoefender denkt de koper te zijn. "Wij
kijken weI eens bedenkelijk", zegt Wim, "als
we iemand resoluut naar de langere latten zien
grijpen uit vrees niet voor vol te worden
aangezien. Maar die Oostenrijkers gebruiken
ze ook, krijg je dan te horen.

VERSLAG GEMEENTERAAD MEERKERK

"Meerkerk zwemt niet in het geld"
Door onze verslaggever Teus den Otter.

"Hoe staat het ervoor ? Ik moet zeggen: niet om
naar huis te schrijven. Maar de eerlijkheid
gebiedt me te zeggen, dat ik wei eens een
slechtere start heb meegemaakt."
Deze woorden sprak de eerste spreker, de heer
W. C. de Leeuw(C.D.A.) tijdens de algemene
beschouwingen van de Meerkerkse begroting
van 1980.
Volgens de Leeuw valt de post onvoorzien
ad. f 57.000,- niet tegen, maar Meerkerk wil nog
zo veel in de toekomst gaan realiseren en daar is
veel geld voor nodig. Ondanks dit gegeven
stelde hij toch voor om de onroerend-goedbelasting te verlagen van 12 naar 6 procent. "We
moeten de bevolking recht in de ogen kunnen
blijven zien, ook al staat daarmee het zwembad
op het spell' Met deze laatste opmerking over
het zwembad, raakte hij een uiterst gevoelige
snaar aan. Het nieuw te bouwen zwembad en
de ligging ervan speelt al zo'n twintig jaar in
Meerkerk en heeft vooral de laatste maanden
erg veel gemoederen losgemaakt bij de
plaatselijke bevolking. Men kwam zelfs tot de
oprichting van een aktiegroep "Zwembad
Burggraaf" op initiatief van de heer A. J. Borgstijn. Deze aktieleider maakte aan het eind van
de avond gebruik van het spreekrecht om de
wensen en verlangens van het aktiecomite nog
eens op duidelijke wijze aan de raad kenbaar te
maken. Borgstijn pleitte voor een zwembad

aan de Burggraaf van twee meter diepte. De
tweede spreekster, mevrouw M. Snoei hield
een pleidooi voor het goedkoopste alternatief,
het plan Marijkeweg (bad A 1) en wenstte het
overige geld volledig te besteden voor een
nieuw te bouwen dorpshuis. "Een dorpshuis is
voor iedereen, terwijl een zwembad slechts
voor een gedeelte van de bevolking aantrekkelijk is", merkte zij tot slot van haar betoog op.
Hieraan voorafgaand, spraken aIle politieke
frakties ook uitvoerig over deze gevoelige
kwestie. De heer de Leeuw maakte nog eens
duidelijk, dat hij hetbetreurde, dat de
bevolking als kemphanen tegenover elkaar
staat en men elkaar niet meer op straat begroet.
Het C.D.A.-raadslid koos uiteindelijk toch voor
het plan Burggraaf onder het voorbehoud dat
niet alles opzij geschoven moet worden voor
het zwembad en' dat de cijfers nogmaals
bekeken moeten worden. Mevrouw N.E.D.
M.A. van Geytenbeek (P.v.d.A.) koos voor het
zwembad aan de Marijkeweg met een diepte
van 1.40 meter. Dit brengt volgens haar de
minste exploitatiekosten met zich mee. Over
het plan op zich merkte zij op: "Er wordt
gesuggereerd alsof wij dwarsliggen en helemaal geen zwembad willen. Daar word ik dan
heel nijdig om. De P.v.d.A. heeft juist
jarenlang getracht om hier een zwembad te
krijgen. Wethouder P. 't Lam (P.v.d.A.) heeft

destijds zelf het initiatief genomen en een
eindeloos gevecht geleverd met diverse instanties om subsidies. Toen echter de haven in zicht
kwam, werden de plannen door een uiterst
dubieuze enquete weer uitgesteld. Mijn opvatting is, dat het verschil tussen het duurste
en het goedkoopste alternatief toch f 52.612,blijft, hoe men ook rekent. "Volgens haar heeft
de onlangs gehouden enquete derhalve weinig
tot geen waarde. Namens de V.V.D. sprak de
heer D.C. Kooiman. Ook hij besteedde aandacht aan de zwembadkwestie. In tegenstelling
tot de P.v.d.A. opvattingen ziet hij een
zwembad aan de Marijkeweg totaal niet zitten.
Volgens zijn zeggen had de V.V.D. herhaalde~
lijk betoogd, dat het totale bouwbedrag voor
het plan Marijkeweg een onverantwoorde
investering zou betekenen voor Meerkerk.
Kooiman zei: "Voor ons is het Of een zwembad
aan de Burggraaf Of helemaal niets. Wij willen
blijven ijveren voor het eerste. Daar het plan
pas over enkele jaren uitgevoerd kan worden,
stellen wij voor om hiervoor nu reeds f 40.000,te reserveren. Door te bezuinigen op bepaalde
posten is dit een haalbare kaart. Hij benadrukte tot slot dat de raad door goed samen te
werken, iets positiefs kan bereiken. "Zolang
wij onszelf op de borst kloppen als we iets voor
elkaar hebben gekregen, is het mis in
Meerkerk", merkte hij op. Als laatste spreker
kwam de heer W.T. van den Berg aan bod. Deze
woordvoerder van Gemeentebelangen was
van mening dat de zwembadplannen van elk
politiek partijbelang ontdaan moest worden.
Na dit punt behandeld te hebben, hekelde hij
achtereenvolgens op ongezoute wijze het totale
beleid van het Kollege van B & W, de
ambtenaren en de overige raadsleden. Deze
felle aanvaBen werden niet door mevrouw van
Geytenbeek getolereerd. Ze zei: "Dit accepteer
ik niet. Je wordt op zo'n marlier weggezet. Ik
verwacht meer innnerlijke beschaving. Door
de sfeer te verbeteren kunnen we samenwerken. Dit gaat echter aBe perken te buiten !".
Van den Berg merkte wanhopig op: "Niets wat
je voostelt is haalbaar. Er is sprake vaneen
verwarrend beleid. Mijn vragen worden niet of
nauwelijks beantwoord. Ik kijk tegen een
muur." Hij kon niet mee gaan met het voorstel
van W.C. de Leeuw om de onroerend goed
belasting te verlagen van 12 naar 6 procent. Van
den Berg wilde er 31/ 2 procent van maken.
Nadat niemand op dit voorstel ingegaan was,
stemde hij tenslotte tegen de hele begroting.
Hieraan voorafgaand kwam de heer de Leeuw
met het konstruktieve voorstel om f 25.000,- te
reserveren voor een nieuw dorpshuis en
f 35.000,- uit te trekken voor het zwembad
Burggraaf. Dit voorstel werd met vier tegen
drie stemmen aangenomen.

f 399,Type AF 381 2 X 4 watt f 329,Type At 390 2 X 4 watt f 259,Type AF 461 2 X 7 watt

ERRES zwart/wit. 61 em.
beeld.
t 649,·

NU f 579,-

ERRES K.T.V. RS.260934
Groot beeld 66 em.
t2145,-

NU f 1699,-

ERRES K.T.V, Rs 206337
Groot beeld 51 em.

NU 1399,-

ERRES SX 7460
Kombinatie van
radio-klokelektronische precisie
uurwerk.
Ropeteersysteem en
sluimermogelijkheid.

Wi) demonstreren woor
u Philips VIDEO
Voor speciale prijs

PHILIPS K.T,V, 16e 927
Groot beeld 42 em.

f 1995,-

SX 7460, t 165,-

NU 133,50
SX 7180, t 110,-

NU 94,50

NU f 1249,-

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

GEMEENTE AMEIDE

OPENBARE INSCHRIJVING

Tot 31 maart 1980:

Mien van 't Sant

AUKESHOF TRILOGIE
Trilogie van: Deining op de
Aukeshof t;.en erfenis voor de
Aukeshof, Overwinnaar op de
Aukeshof.
Drie grandioze stre3kromans
die u de tijd doen vergeten!
Totaal 502 biz.; geb. met
een praehtig kleurenomslag.
Normale prijs f 32,50

NU SLECHTS f 17,50
Uw voordeel f 15,--

III

Vanal 18 januari
verkrijgbaar bij:

CREZEE AMEIDE B.V.
Dl\M G

1 EL 01836 1729

Voor moderne flnanelerlng en aile verzekerlngen, doel u er goed
aan 66n van de onderslaande adressen Ie bellen.

J. van Dieren
Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284.

J. het Lam

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 -1230

De burgemeester van Ameide stelt op maandag, 28 januari 1980 om 20.00 uur in
het stadhuis op de Dam voor inwoners of en economisch of sociaal aan Ameide
en/of Tienhoven gebondenen de gelegenheid open om in te schrijven op het
pand Kerkstraat 2 te Ameide, zulks ter uitvoering van het raadsbesluit van 18
oktober 1979 waarbij besloten is tot verkoop over te gaan.
Het betreffende pand is een voormalig winkel-woonhuis, staande op de hoek
van de Dam, ptaatselijk bekend als Kerkstraat 2, kadastraal bekend gemeente
Ameide, sectie B nr. 136, groot 72 ca..
De bultenzijde en de kap.constructie zijn in 1974 geheel gerestaureerd.
Het pand is een l1eschermd nionument. Voor de binnenrestauratie zijn daarom
in principe subsidiemogelijkheden aanwezig,
De indeling is: aan de voorzijde oud-winkelinterieur, daarachter het
woongedeelte met grote kast in de kamer en keuken met aanrecht en
toiletruimte, op de verdieping drie kamers, waarvan een met schouwen
bedsteden, onder de beschoten kap een grote en een kleine zolder met stahoogte.
Het pand is gelegen op een uniek punt tussen hetstadhuis op de Dam en de Kerk,
Aanvaarding:
Het te verkopen pand is vrij van huur en leeg te aanvaarden na betaling der
kooppenningen welke betaling uiterlijk binnen een maand na goedkeuring door
Gedeputeerde Staten van het raadsbesluit ten kantore van de kassier der
gemeente moet zijn geschied.
Zakelijke lasten:
Deze komen vanaf 1 januari 1980 voor rekening van de koper.
Bezichtiging:
vrijdag, 18 januari 1980 van 9.30 uur tot 12.30 en van 13,30 tot 16.00 uur en
overigens na afspraak met de heer Hartman, J.W. van Puttestraat 7 te Ameide
tel. 01836 - 1441 (kantoor) 1781 (thuis).
Alle noodzakelijke vergunningen voor vestiging, verbouwing enz. dienen door
de koper bij de desbetreffende instanties te worden aangevraagd.
In het verkoopcontract zullen voorzover van toepassing worden opgenomen de
voorwaarden gesteld krachtens de beschikking van de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen van 16 januari 1936 nt. 381, Afd. KW, zijnde de
"Voorwaarden, waarop rijkssubsidies worden verleend voor de instandhouding
van monumenten van ~eschiedenisen kunst". Deze voorwaarden, alsmede de
verkoopvoorwaarden zljn in fotocopie verkrijgbaar ter secretarie.
De gemeente behoudt zich het recht voor am zander opgaaf van redenen niet te
gunnen dan wei te gunnen aan een ander dan de hoogste inschrijver. Deze
verkoop vindt plaats behoudens goedkeuring door de gemeenteraad en
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
.
Bij de prijsvermelding op het inschrijvingsbiljet dient koper te vermelden de
bestemming die hij aan het pand gaat ,even, Deze bestemming is bindend,
behoudens ontheffing daarvan door burgemeester en wethouders.
Nadere inlichtingen en inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ter gemeentesecretarie, Voorstraat 1 te Ameide, tel. 01836 - 1441.

TV · Radio ·HiFi
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ITTQaetA
A. Sleeuwenhoek
Dam 21

ARKEL
Telefoon 01831 - 1713

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

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

Biedt aan:

vakandeplannen voorde
komende .
. ..
.
zomer?·u .

- GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN
_ ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN
- POLVESTER LICHT
GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATIEMATERIAAL

- MULTVPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES
Paranapine
Grenen
Vuren
- DEUREN
- GIPSPLATEN
- SPAANPLAAT
- CREOSOLPALEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT
BALKHOUT

Voor een goede
Nu midden in de winter? Dat klopt ja.
De gidsen van aile touroperators waar
wij mee samenwerken (en dat zijn uiteraard de beste!) zijn verschenen.
Wij hebben ze in voorraad. Niet zo'n
vreselijke Kunst tult u zeggen. Nee,
maar als geen anderweten wij temidden van al die verschillende of soms 0
dezelfde bestemmingen wei de weg.
Door onze jarenlange ervaring!
... .
Wij adviseren u op allerlei gebied, hoe en waar ude
door u langgewenste vakantie het beste door kunt
brengen. Dat alles heeft te maken met zaken als d
prijs, de omgeving, appartement of hotel. Gaat u
met de kinderen en hoe oud zijn ze? Wat zijn uw
voornaamste veriangens, etc. etc. Kom met ons praten
zodat u er zeker van kunt zijn van een optimale vakantie te
kunnen genieten.
Niet voor niets zijn wij .
A.N.Y.R.-agent.
Reisbureau
Met aile ingebouwde
DE ARKELSTEDE
zekerheden voor u.
Grote Marl<t 10
4201 EA Gorinchem
Tel. 01830 - 31535 - 34630
Fonteinstraat 21
4141 CE Leerdam
Tel. 03451 - 4405

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

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

ING
De opruiming bij van Toor Fashion is uniek,
omdat altijd de gehele kollektie voor 'n bepaalde datum moet zijn verkocht.
Dit systeem zorgt voor zeer lage prijzen, noem het maar 'bodemprijzen'.

Mantels
'n Prachtige kollektie
van o.a. Basler, Ravens en Gil
Gil Bret.

NU

198
'

~r.:''''
van de bekende huizen Betty
Barclay, Ara, Ina enz;, nu tijdens
deze bijzondere aanbieding

Sets/
Kombinaties
Sportieve mode in eindeloze
variaties waardoor U. er iedere
dag anders uit kunt zien;
kwaliteit van o.a. Lucia,

NU

98,

Rokken
& Blouses

9
2

Heerlijk charmante mode,
vervaardigd van uitsluitend
prachtige kwaliteitsstoffen
in fijne kombinatietinten,
NU

van tOOf' fashion

Ameide-Nieuwegein-Werkendam-Gorinchem (Piazza centre & Arkelstate)
... de opruiming begint 17/1/'80

PEUTERSPEELZAALNlEUWS
Aangezien wegens ruimtegebrek in de vorige wat gedronken en gesnoept te hebben vertrok
Wegwijzer het verslag van onze Sinterklaas- iedereen tevreden naar huis.
viering niet geplaatst- kon worden, vindt u
hieronder alsnog dit verslag, samen met het KERSTVIERING
Op donderdag 20 december was het ook op de
verslag van de kerstviering.
speelzaal Kerstfeest. Het feest werd door de
SINTERKLAASVIERING
kinderen en de leidsters samen gevierd. Om 4
Op dinsdag 4 december werd er op de uur kwamen de peuters op de speelzaal waar
Peuterspeelzaal Sinterklaas gevierd. Alle peu- een feestelijk opgetuigde kerstboom klaar
ters van beide groepen kwamen die ochtend bij stond. Eerst werden er kerststukjes gemaakt.
elkaar en hebben gezamenlijk koeken ver- Daarna werd er bij kaarslicht gegeten. Om
sierd. Om half elf kwamen de moeders met de kwart over vijf kwamen de ouders hun peuters
jongere broertjes of zusjes ook op de speelzaal weer ophalen, waarbij ze nog even getuigen
om het feest mee te vieren. Onder het genot konden zijn van het samen zingen rond de
van een kopje koffie of een beker chocomel kerstboom.
werden er Sinterklaasliedjes gezongen. Na het Nadat iedereen elkaar prettige feestdagen had
zingen werd er door de deuropening gestrooid, toegewenst vertrokken ouders en peuters met
er werd op de gang gekeken en daar stond een de zelfgemaakte kerststukjes voldaan naar
boot vol kadootjes die onder grote belang- huis.
stelling van de peuters naar binnen gedragen .
Bestuur en leiding van
werd. Het uitpakken van de kadootjes was een
Peuterspeelzaal "Ot en Sien"
groot feest, want voor iedereen was er wat bij,
ook voor de kleine broertjes of zusjes. Na nog Lex Stijn, Pr. Marijkeweg 65 tel. 1250
Brigitte Vreuls, Geer 6 tel. 1776.

GEMEENTE AMEIDE
bevolking december 1979
GEBOREN: 1 december 1979: Govert Pieter zv
P. C. Burggraaf en D. C. van den Heuvel.
3 december 1979: Suzanna Machtilde dv A. T.
Lakerveld en P. C. A. de Goeij.
4 dec~mber 1979: Gerrit Koenraad Willem
Anton zv G. Plieger en W. A. den Besten.
GEHUWD:
Jan Christiaan Adriaan Aten met Margrieta de
Haan. Pieter Cornelis van den Heuvel met
Antonetta Versluis. Mark Willem Blaisse met
Liliane Helene Hylkema. Cornelis Hoogendoorn met Geertruida Francisca Verheij.
Jacob Reinder Polderman en Maria Christina
Boon.
OVERLEDEN:
Adriaantje Elizabeth van Putten. Jannigje
Heijboer.Christiaan van den Hoven.
INGEKOMEN:
Mevr. M. A. de Kruijk-Hupse vanuit Kampen.
Fam. Blokland vanuit Indonesie.
Dhr. P. C. van den Heuvel vanuit Hoogblokland. Mevr. T. Hartkoorn-Bot vanuit Meerkerk.
VERTROKKEN:
Fam. J. Blok naar Lexmond. G. F. Hoogendoorn-Verheij naar Streefkerk. Fam. Schoemaker naar Gorinchem. Dhr. J. C. Kanselaar
naar Lexmond.

GEMEENTE·
TIENHOVEN
GEBOREN:
1 december 1979: Wouter Leendert Alexander
zv P. van der Stelt en T. Nederlof.
OVERLEDEN:
Leentje Bouwmeester.

GEMEENTE AMEIDE
bevolking november 1979
GEBOREN:
4 november 1979 te Utrecht: Cathalijne
Deodora dv H. de Haan en M. Vuurens.
10 november 1979: Ilse Leonie dv H. van den
Berg en J. de Haan.
12 november 1979 te Corinchem: Nanja dv
C.den Braven en H. van Dieren.
15 november 1979: Dina Amanda dv T. Kuiper
en J. van Veep.
GEHUWD:
Florus van der Grein met Geertje Blokland.
Willem Frederik Veldstra met Maria Hermine
Christine van den Dool. Arie de Kruijk met
Margrieta Antonia Hupse.

Adjudant J. Kribbe nam
afscheid van de rijkspolitie
te Nieuwpoort
De commandant van de groep Nieuwpoort der
rijkspolitie, onder wie twaalf dorpen in de
Alblasserwaard ressorteren, de adjudant
J. Kribbe, is m.i.v. 1-1-1980 met pensioen
gegaan.
Op 1-10-1970 kwam hij vanuit Wondrichem
naar Nieuwpoort en had daarvoor al vele
standplaatsen gehad, in Brabant.
De heer Kribbe trad in 1938 als dienstplichtige
in dienst bij de infanterie. Een jaar later ging
hij over in beroepsdienst en werd ingedeeld bij
de politietroepen. Na de meidagen van 1940
werd hij gedemobiliseerd en trad in dienst bij
de marechaussee. Toen de oorlog voorbij was,
in 1945, trad hij toe tot de rijkspolitie, het
politiekorps dat in de plaats kwam van de rijksen gemeenteveldwacht.

. OVERLEDEN:
Wilhelmina Hendrika Kunst.
INGEKOMEN:
Dhr. T. A. Hoeijenbos vanuit Heemstede.
Mevr. N. M. van Mever-de With vanuit
Meerkerk. Dhr. A. Budding vanuit Rhenen.
VERTROKKEN:
Mej. B. W. Samuelsz naar Maarn.

GEMEENTE
TIENHOVEN
VERTROKKEN:
Mej. M. Lakerveld naar Ede.

MEERKERK
GEBOREN:
8 december 1979: Teuntje Margje, dochter van
J. Pellikaan en W. de Jong, wonende te
Meerkerk, Weverwijk 6 rood.
GEHUWD:
9 november 1979 te Ameide, W. F. Veldstra, oud
23 jaar, wonende te Meerkerk en M. H. C. van
den Dool, oud 23 jaar, wonende te Meerkerk.
14 december 1979: Bogaard, Pieter, oud 26 jaar,
wonende te Meerkerk en M. C. F. W. Wink, oud
29 jaar, wonende te Meerkerk.
21 december 1979: J. C. Kanselaar, oud 23 jaar,
wonende te Ameide en J. Molenaar, oud 20
jaar, wonende te Meerkerk.
OVERLEDEN:
25 december 1979 te Gorinchem, Verduin,
Pleuntje, ev de Jong, oud 55 jaar, wonende te
Meerkerk, Zouwendijk 21.

Informatie-avond
"RABO BANK"
Ameide
Op dinsdag 29 januari a.s. organiseert de
Rabobank "Ameide" een informatie-avond
voor haar km!nten en andere belangstellenden
nit Ameide, Tienhoven en naaste omgeving.
Mr. J. W. Stoutenbeek, kandidaat-notaris,
werkzaam op het kantoor van Notaris Van
Nieuwenhuizen te Meerkerk zal een lezing
houden over testamenten en wat daarmee
samenhangt.
Het is een feit dat velen overwegen een
testament te laten maken maar dat dit zeer
gemakkelijk van jaar op jaar uitgesteld wordt.
Misschien is dit een gelegenheid om er eens iets
meer van aan de weet te komen.
Na de lezing van Mr. Stoutenbeek zal er
ruimschoots gelegenheid zijn tot vragen stellen.
De avond wordt gehouden in de zaal van de
heer F. J. Graaf en begint om acht uur.
De Rabobank nodigt u hierbij hartelijk uit deze
ongetwijfeld leerzame avond bij te wonen.

Adjudant Kribbe heeft in zijn loopbaan veel
zien veranderen. Werd er vroeger uitsluitend
dienst gedaan met de fiets en was de
politieman, zodra hij zijn woning of het bureau
had verlaten, niet meer bereikbaar, dit nu is
ondenkbaar. Een drietal surveillanceauto's
plus een onopvallende auto voor recherchewerkzaamheden, allen uitgerust met mobilofoon vormen de uitrusting voor een team van
doorgaans jonge politiemensen.
Sinds kort is er naast het (te kleine) bureau te
Nieuwpoort ook een bescheiden bureauruimte
te Ameide en Bleskensgraaf enwordt er
gewerkt aan de plaatsing van een portakabin te
Streefkerk, dat het daar nijpende tekort aan
bureauruimte moet wegnemen.
Een voordeel van het dienstdoen op het
platteland vindt de heer Kribbe het kontakt
met het publiek. Het gebeurt minder dan we
graag zouden willen maar het is toch voor een
ieder mogelijk regelmatig op straat een
politieman te ontmoeten. Voor snelle inzet en
24-uurs bereikbaarheid heb je veel mensen
nodig. We behoren over 26 man beschikking te
hebben. Ais ik daar mezelf en twee administrateurs aftrek kom ik aan 23 man. We hebben er
echter totaal 21 zodat er op het getal van 26 een
gevoelig tekort is. Bovendien dient er veel
assistentie te worden verleend buiten de groep.
Hierbij denk ik aan Schiphol, Zestienhoven,
's-Gravenhage enz. en gaan er ook veel uren
zitten in de opleiding en vorming.
Er zullen altijd weI wensen blijven maar ik
geef het roer uit handen aan opperwachtmeester A. van der Graaf die aan het werk mag gaan
en zich inzetten om de wensen te realiseren.
Opperwachtmeester Van der Graaf, in 1979
van Nieuwkoop in Goudriaan gekomen en in
1976 vervangend groepscommandant te
Nieuwpoort geworden, voIgt adjudant Kribbe
op. Hij ging op 31-12-1979 de nachtdienst in als
opperwachtmeester en kwam er in de kleine
uurtjes van 1-1-1980 uit als adjudant.
Beide adjudanten wensen we geluk. Voor de
"oudste"· voegen we daaraan toe dat hij nog
lang mag genieten van zijn pensioen en voor de
"jongste" hopen we dat hij met veel inzet
leiding mag geven aan het personeel en gestalte
zal weten te geven aan het politiewerk in dit
deel van de Alblasserwaard dat naast repressief ook dienend behoort te zijn.

Vooralle goede nieuwjaarswensen en felicitaties voor mijn verjaardag, onze hartelljke
dank en wederkerig wensen wij allen een
voorspoedig 1980.

";PROOl/C'E.Nr"
voor:
voor:
voor:
voor:
voor:

aile soorlen veevoeders.
iedere gewenste hoeveelheid kunstmest.
plastics en reinigingsmiddelen.
bestrijdingsmiddelen.
service en kwaliteit.

Dokter Eenink
Ameide, januari 1980.

Maak uw DIEPVRIES rendabel
VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

Wij leveren aile soorten

RUND· en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij
(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG

VOORUW

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

DEKRUYKb~

assurantien

Broekseweg 4 - Ameide - Tel. 01836-1701

Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos
Wij leveren U

TUiNGROND
SLAKKEN voor erfverharding enz.

Firma J. van Zessen
Handel en Transport van Zand en Grint
Telefoon 01837-1225

-

MEERKERK

tier II1IIII
zilll yt.er
yt••r ellt.e I••er
\'1111

VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838-1235

Voor een gezellig avondje
en een partijtje biljart
Cafe-Petit-Restaurant

"LEKZICHT"
Lekdijk 30, Ameide, tel.: 01836 - 1244

Discotheek De Raedskelder.
Zaal verhuur voor bruiloft en partijen.

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

Let dan eens op onze grandioze januari prijzen

~ollei dia-projektoren

Roi.i.E,··P355 A

ROUe; p 355 A
met spann'
,met He'

. .

. .

afstandSbe~~gS?arousse/dOSmat 2,8/85
lenmgSkab ' netkabel
. el en lamp ,

-~

.
J?

...

mm.,

NU 249,.

ROLLE' P 360 AF
ROUe; p 360
AF
met
sPanni
' met He'
afstandb .ngScarouss IdoSmat 2
regelbareedleningSkab el,. netkabel ,8/85 mm,
lamps pa . el, tImer
'
nntngen I '
!i
amp 24V / 250 W

49,<

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
Teletessar 4.0/135 mm
Beta 2 flitser
Combitas

NU

499,.
1068,-

365,66,140,-

Rollei specialisten korting

1639,239,-

Ais extra de combitas cadeau

1400,140,-

CREZ~E PRIJS

1260,-

DraUIMIRGS
Wij gaan verbouwen. Maar eerst gaan we schoon schip maken.
Met kortingen die er niet om liegen.
Zo'n

EDITING VIN aDD~-&D%
voor u.

Da'8 mool meegenomen,~lndtunlet Maardan wei even 8nel reageren. Want op'ls op.
Kom en klJk wat er voor u bljzit.,Kortom, alles moet weg.

T~
~

Toistraat 17 - Meerkerk

