UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZESTIENDE JAARGANG

Wordt gratis verspreid In Arnelda, Tlenhoven, Langerak, Nieuwpoori, Goudrlaan. Noordeloos
Hoornaar. Hoogblokland. Meerkerk, Lexrnond. Hel- en Boelcop. Leerbroek en Nleuwland
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Ontmoeting met burgemeesters-vrouwen (3)
Ameide en Meerkerk hebben no heiden ruim cen jaar cen nieuwe burgemeester en dus ook een
nien'we burgemeestersvro'uw.
Wij vroegen ODS af hoe het is om burgemeestersvrouw te zijn. Welke verwachtingen zij er zelf van
hadden, wat er van is uitgekomen en hoe ze de plaats zien naast cenman die in het middelpunt van
het gemeentelijk geheuren staat.
Wat het verschil is .. of juist niet .. tussen hun mening en die van cen vrouw die almeerdere jaren
meedraait, hebben we geprobeerd te ontdekken door oak de burgemeestersvrouw van Lexmond
te in~ervieuwen.
In drie achtereenvolgende "Wegwijzers" plaatsen we hun verhaaI.
Na mevrouw Bakker uitAmeiile en mevrouw Hokken uit Lexmond laten we nu als laatste
mevrouw den BreejEm uit Meerkerk horen. Haar man is ruim een jaar burgemeester van
Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland.

Mevrouw L.A. den Breejen-de Jong is 13 jaar
getrouwd met de heer T. den Breejen.
Ze hebben twee dochters van 12 en 10 jaar en
een zoon van 5 jaar.
Mevrouw den Breejen is erg enthousiast over
Meerkerk en ons inziens is dat wederzijds.
Toen zij nog niet ZQ lang in Meerkerk woonde
vingen we toevallig een gesprek op over
mevrouw den Breejen waarin een Meerkerker
opmerkte: ,,'t Is gewoon een hartstikke leuk
mens".
Onlangs is de familie den Breejen verhuisd
vanuit de oude ambstwoning aan de Tolstraat
naar hun nieuw gebouwde woning aan het
Rijskadeveld.
Het nieuwe huis is helemaal naar eigen smaak
kftWfa.,bouwd en ingericht en de familie voelt zich
,,,,,@.dal helemaal in thuis.
Had uw man toen u trouwde al de ambitie om
burgemeester te worden ?
Beslist niet. Oat idee is pas in de loop van zijn
ambtelijke periode gegroeid.
Als een man burgemeester wordt, krijgt zijn
vrouw automatisch ook een funktie. Heeft u
daar ge.eJ;l moeite mee gehad ?

Bejaardenreis

Meerkerk

Het comit,; bejaardenreizen Meerkerk maakt
bekend, dat de jaarlijkse bejaardenreis zal
plaatsvinden op WOENSDAG 25 JUNI a.s.
De reis ziet er als voigt uit:
Vertrek 's morgens om 7.30 uur vanaf het
gemeentehuis. Rond 9.00 uur koffie drinken in
Hotel "Koekebier" te Alkmaar.
Om 11.00 uur hopen we in Den Helder aan
boord te gaan naar het eHand Texel.
Tn Hotel "Bas en Duin" te Den Burg gebruiken
we de lunch.
Daarna een ronrit over het eiland, waa:r:bij
dames van het V.V.V. in de bus komen, en ons
gaan "vertellen van de vele bezienswaardigheden op het eHand.
.
Tijdens de rondrit op het eHand pauzeren we

In het begin weI. Ik had geen idee wat het
allemaal zou inhouden.
Toen mijn man gemeentesekretaris werd
kwam je daar al iets dichter hij te staan want je
draalt regelmatig mee met offici~le ge1egenheden.
Wat later het burgemeesterschap betreft is het
hele gebeuren -een beetje op me af gekomen.
Het ging allemaal erg snel. Waar ik erg tegenop
zag was de afgebakende groep waarin ik dacht
terecht te komen. Maar dat valt allemaal heel
erg mee. We willen en hebben ook geen
aureooI.
Vindt u het nodig om aan bepaalde aktiviteiteiJ. deel te nemen omdat u burgemeesters..
vrouw bent?
Nee. nOdig vind ik het niet. Het wordt wei erg
gewaardeerd als je het wei doet.
Mijn voorgangster, mevrouw Berends, deed
bijvoorbee!d vee! in het bejaardenwerk en dat
ligt mij ook goed. Dan is het niet zo moeilijk om
het over te nemen. Maar als je interesseselders
liggen. vind ik het niet nodig om dat te doen
omdat het van je wordt verwacht.
Wordt er vaak een beroep op u gedaan ?
Dat valt erg mee. Je eigen enthousiasme telt in
deze denk ik. Ik zit in de Meerkerkse afdeling
van Unicef en in de Vrouwenraad maar dat doe
ik omdat ik het zelf leuk vind en niet omdat ik
burgemeestersvrouw ben.
Vinden de kinderen het wei eens vervelend dat
hun ouders zo in de belangstelling staan ?
Ze vonden het in eerste instantie' niet leuk,!
Maar toen we eenmaal in Meerkerk woonden
vie] het hen erg mee. Ze zeiden pas nog: "We

hoeven helemaal niets !" En ze hoeven van ons
inderdaad niets. Er zijn wei eens plagerijtjes
van andere kinderen maar ze plagen net zo
hard terug.
Er wordt op u gelet. Zijn er dingen die u daarom
niet doet terwijl u ze vroeger weI deed ?
Daar zijn we ons helemaal niet van bewust. We
leven ons eigen leven. We proberen geen
aanstoot te geven maar we· gedragen ons
daardoor niet krampachtig.
Wat was nw eerste daad in fnnktie ?
_
Ik vond de installatie eigenlijk al heel officie~1.
Ik moest naast mijn man tegenover' al die
genodigden zitten en dat ervaarde ik toch wei
als m'n eerste "gang" als burgemeesters..
vrouw.
Wat is een erg leuke kant aan het burgemeestersvrouw zijn ?
De deuren die automatisch voor je open staan
en de waardering die je steeds weer tegenkomt
ervaar ik als iets geweldigs.
Oit is bijvoorbeeld het geva1 met het bejaardenwerk. Samen met mijn man bezoek ik
zoveel mogelijk aIle mensen die de kroonjaren
(80. 85. 90) bereikt hebben. je kan daar zomaar
binnen stappen en oak al ben jeer maar even,
het wordt ZQ gewaardeerd !
Daar ben ik soms wei eens verlegen mee.
Verder praat je veel met mensen en dat vind ik
leuk.
Door de mentaliteit van de Alblasserwaarders
is het voor mij niet moeilij k am me als gewoon
mens .. wat ik ben· tussen de "Mekerkers" te
bewegen.

nog een keer voor de z.g. theepauze.
Na weer terug gevaren te zijn naar Den Helder
gebruiken we in Hotel "De Rustende Jager" te
Schoor! het diner.
Daarna terug naar Meerkerk, waar we in
wegrestaurant A.C. onder het genot van een
kopje koffie. en de vrolijke tonen van de
muziekvereniging Euphonia, weer uit elkaar
gaan.
Het comite hoopt dat er evenals vorige jaren
weer velen zijn, die mee gaan.
En Meerkerkers, u weet het, iedereen die:.65
jaar is. of het dit jaar nog wordt. mag mee.
Voor eventuele inlichtingen: tele/oon 1502.
In de week van 9 tim 14 juni hopen we bij u
langs te kamen.
Het comite.

Weekend dienst
huisartsen
Ameide, Arkel, Giessenburg,Hoornaar, Meer..
kerk, Nieuwpoort, Noordeloos.
Mei 1980
2- 5:
de Vries/Albada
- Kentie
De dienst eindigt maandag om 24 uur.
9-11:
Bastiaans/v.d. Es - Trouwborst
15 : Bastiaans/v.d. Es • Kruithof
Dienst van's morgens 8 uur tot's avonds12uur.
16·18: Boot
- Eenink
23-26: de Vries/Albada
- Kentie
De dienst eindigt 2e Pinksterdag 's avonds om
12 uur.
30-116: Boot
- Eenink
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GROTE KOLLEKTIE RIJWIELEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

TOUR-, SPORT-, TRIM-, en RACEFIETSEN.

GAZELLE
BATAVUS
SPARTA
PEUGEOT

BROMFIETSEN
YAMAHA
KREIDLER
ZUNDAPP
SPARTA
BATAVUS

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

In een buitengewone raadsvergadering vverd raadslid B. Bor op
eervolle wijze herdacht.

()

Burgemeester C. Bakker sprak aIdus:
"Op zeer karte termijn heb ik u genodigd tot het houden van een raadsvergadering,
namelijk een buitengewone raadsvergadering.
Ik heb gemeend in Qverleg met de wethouders u hiervoor te moeten oproepen en weI om
hier gezamenlijk bij het plotseling verscheiden van ons raadslid de heer B. Bor stil te staan.
Onverwacht is hij opgeroepen. In de meest Ietterlijke zin weggerukt uit zijn familie- en
vriendenkring, uit zijn partij en uit de kerkelijke organisatie, waarvan hij hield.
Bastiaan Bor, geboren op 26 januari 1917 te Ameide, heeit aItijd in Ameide en Tienhoven
gewoond.
Hier. heeft hij gewerkt, hard gewerkt van's morgens vroeg tot's avonds laat. In Ameide
heeft hij oak zijn vrouw gevonden. Hij heeft zich in Ameide kunnen ontwikkelen met de
bruisende geest die in hem was.
In het kerkelijk levan van de Chr. Gereformeerde Kerk, a1hieris hij steeds nauw betrokken
geweest bij het bestuur.
Het meest is hij door ons evenwel gekend als mede- bestuurder. Ruim 17 jaar is hij raadslid
geweest van deze gemeente.
VerschiIlende uwer hebben hem reeds een groot aantal jaren meegemaakt. Zelf kan ik
slechts spreken over een periode van anderhalf jaar.
Het zou niet in zijn Hjn passen hem te verheerlijken. Hij heeft echter naar beste weten en
kunnen de gemeente gediend. Nimmer. plaatste hij zlch op de voorgrond en wist hij
aIlereerst te luisteren en dan pas teo spreken. Hij sprak meestal pas als zijn ingeschapen
rechtsgevoel dreigde te worden aangetast.
Wij herdenken naar mijn mening hier een bescheiden en trouw bestuurder.
In deze raadszaal past slechts soberheid. Geen mensenverheerlijking, maar weI dankbare
vermelding van hetgeen een mens door Gods genade heeft mogen doen.
Met hart en ziel heeft hij vanuit zijn beginsel steeds getracht positief bezig te zijn, in
afhankelijkheid van zijn Schepper.
Zijn leven is getekend door de bereidheid voor anderen beschikbaar tezijn. Thuis, voor zijn
familie en voor aIlerlei andere mensen.
Bor liet zich op geen prestatie of resultaat van zijn werk voorstaan. Ik heb de indruk dat Bor
geen vijanden had, aIleen maar vrienden.
Het was een eerlijk en totaal onbaatzuchtig man.
Ook 1eed is hem niet gespaard gebleven. Maar het hart bleef hoog. Ik heb de indruk, na een
fijn gesprek dat ik een paar weken geleden nog met hem gehad heb, dat een vroom man is
heengegaan.
Zijn plotselinge dood zal veel mensen verdriet doen. AIlereerst natuurlijk zijn vrouw, zijn
kinderen en zijn familie. N aar hen gaat onze hartelijke deelneming uit maar ook heel veel
anderen zullen hem missen. Moge zijnJamilie getroost worden!
Laten wij hem in onze gedachten bewaren. Ik verzoek u enkele ogenblikken stilte in acht te
nemen en te overdenken dat hij eenonzer was.
Zaterdag 19 april werd de heer Bor uit de Chr. Geref. Kerk. te Ameide ter aarde besteld.
Allereerst vond in dit kerkgebouw een rouwdienst plaats - die door zeer velen ook in het
Verenigingsgebouw gehoord kon worden.
Hierna begat'en zich honderden achter de rouwstoet om Bastiaan Bor naar zijn laatste
rustplaats te begeleiden.

WIE

.

heeit degene gezien die op vrijdag 18 april j.l.,
waarschijnlijk door een te ruim uitgevoerde
parkeer beweging tegen mijn, geparkeerde,
auto op de Dam te Ameide, of om ± 15.30 uur bij
,,'t IJzerwinkeltje" in Ameide, is gereden ?
Mijn auto is van het type Toyota Carina, beige,
kenteken 78 - UL - 10.
Of wil de persoon die hierbij betrokken was
zich met mij in verbinding stellen ?
Verzekerd zljn we toch zeker (bijna) allemaal ?
M.H. Rollman, te bereiken tijdens werktijd bij
Drukkerij Crezee, Dam 6, Ameide, tel. 01836,
1229, na 16.15 uur: tel. 03474-1459.

Mei en juni, tijd van
de bijenzwermen

Ongeveer vanaf de tweede helft van mei tot
eind juni is de tijd, dat de bijen gaan zwermen.
Heel dikwijls komt het voor, dat zo'n bijen..
zwerm neerstrijkt aan een boomtak, maar ze
gaan ook weI hangen aan een heester in uw
tuin, aan de dakgoot en het is zelfsvoor..
gekomen, dat via het openstaande raam, .de
zwerm binnenkwam op het zolderkamertje.
Op onverwachte plaatsen en tijden kunt u' in
bovengenoemde maanden een bijenzweJ:'m
aantreffen. Dit geeft nogal eens reden tot angst
of paniekstemming, beducht als men is voordit
stekerige goedje.
Met allerlei middelen is al geprobeerd om zo'n
zwerm weg te krijgen of te vernietigen, bang
als men is voor de steken. Overigens lukt dit
maar zelden. Wanneer nu in het komende
tijdperk in uw -naaste omgeving een bijenzwerm hangt, dan doet u er verstandig aan, om
meteen de voorzitter van de Nederlandse
Imkersvereniging afdeling Meerkerk en Om-'
streken te waarschuwen.
Zijn adres is: de heer G. Streefkerk,Para;
~::::::::::::::::::::===============::=::::::::::::::::::::~~
masiebaan 11, Ameide, telefoon 01836 - 1369.
De zwerm wordt dan snel en vakkundig weg~
Bovendien zijn de bijen van zeer groot
Een ongekende uitslag van een sympathieke- menselijke aktie ! gehaald.
nut voor het milieu en de amateur-imkers van
de afdeling Meerkerk en Omstreken zullen u
dankbaar zijn voor de waarschuwing.
Dat Wim van den Berg uit Meerkerk niet aIleen harde akties kan voeren wanneer hij of zijn
medemens, naar zijn inzicht, wordt bedreigd blijkt uit onderstaande brief, die men 3 april verzond
naar de klanten van Theo Rozendaal uit Arneide.

UITSLAG f 14.156,-

v.v. AMEIDE

.. .
3 april 1980

Aan alle dienten van Theo Rozendaal garage Hamoen te Ameide
Geachlelezer,

tf~~n~g~~~~j~~~dg~~~~eUaaal;d~n~:;;'~~j~~tzaterdagmO~gen29 maarl er brand heelt gewoed in .de

«(·..·,··,,·y'·,verloren.·
/IEen gedeelte van de' werkplaats.

bovenverdieplng alsmede de nieuwe servleebus ll)n
,
·Dln. een erg triesle tijdingvoor ons all~n en we zullen moeten begrljpen. dal het thans vooc
het garagepersoneel behelpen is.~n dnl we blj reparaties's mlsschien wal meer geduld moelen
opbrengen.
De eersle tiJd s.v,p. begrip voor de,e ,itualie.
We weten ook allen dat Theo en zlJn per'oneel en zlin ge,in altiJd v""c iedereen klaarslaal om
zo goed· eerlijk_ en mel mogelijk te helpen,
We weten ookallen dat de een in helleven heel wat meerlegen,lagen leverwerken krljgtals
de ander. Een IrefCend voorbeeld hiervan Is weI het gezin Rozendaal (gezondheid).
De sohade aan de garage en de serviceaulO wordt wei gelukkig door de ver,ekering
gedeellelijk gedekt maar tooh heblxm wiJ gelamenlljk als levreden klan ten van garage
Hamoen gemeend ",al vOOr de .aak en hel gezin Then Rozendaalte moe len doen.
WiJ Willen Theo. zijn gelin en hel personeel een harl onderde riemsteken - als het wareeen
duwlje in de rug - om hun de moed Ie geven hel bedrijf voorlle bliJven zetten.
Wanl ook wij zljn allen gebaa!. als er weer snel gewoon g~werkt kan worden. Wi] vragen
morele steun. dooh wei in de vorm van een financiJ;le bi)drage. welke u in b,jgevoegde
envcloppe kunt 8luHen.
Een blijk van medeleven van zijn tevreden klanlen aan een gewoon eerlljk medemens die
vwllcgenslagen te verwerken heef\.
.
We gcven zo va,k ergens voor zonder soms eig~nl\ik Ie welen wnl ec mel het geld gebeurd en
waar het nanr toe gaal. dal is hler weI dUidehik.
Het biJgevoegde envelopje wordt in de week van 7 april. dua volgende week. persoonliik bij u
opgehoald door ,;en van de volgende personen.

In het kantoor van de Stichting Vrije Rekreatie
werd het geld geteld en men werd steeds stiller
van het bedrag dat maar groter werd.
Het eindresuItaat werd het gigantische bedrag
van f 14.156,-.
Hierna trokken aIle komite-Ieden naar de
familie Rozendaal, alwaar in een heel korte
toespraak de heer W. v.d. Berg het bedrag aan
Theo Rozendaai aanbood.
Wij willen dit artikel besluiten met de woorden
van Theo Rozendaal: "heel hartelijk dank. Ik
had deze zaak nooit zo kunnen opbouwen-jullie
waren aitijd fijne klanten. Niet aileen voor dit
geid, wat ik nu aangeboden krijg - maar dit
medeleven - wat doet ons dit goed".

Voor de wekelijkse schoonmaakbeurt van de
kleedlokalen van het nieuwe sportveldencomplex vragen wij met ingang van 1 augustus 1980
enkele liefhebbers, die dit tegen vergoeding op
een vaste ochtend. of middag op zieh willen
nemen.
De sekretaris E.H. de Hartog, Voorstraat 6,
Ameide, telefoon 1340.
In verband met een nijpend tekort doen wij
langs deze weg een verzoek naar vrijwilligers
voor het begeleiden op de zaterdagmiddag van
een junioren elftal van de v.v. Ameide.
Inlichtingen en opgave bij W. Bouwmeester,
Iepenlaan 4, Ameide, telefoon 1516.

Tijdens het geld tellen in het kantoor van de
S.V.R.

De heer van den Berg overhandigt de doos met
het geweldige bedrag van f 14.156,-

He! comit,; v.an ,.nbeveling:
A, Bassa. Hei_ en Boeicop
W.T. v,d. Berg. Mecrkcrk
W. Bcijcn. Tienhovcn
D. Bogers. SChooMcwoerd
Fr. Bikkcl·. Groot-Amrners
H, ,'.n Dk'rcn. Le~mond
C.B. dc Grool. Le~rnQnd
M. ",d, Heid"n, Schoonrewocrd

T, "an Ht'rk. Nit'u\\'land
J.M. d'" Jong. L~~l'd,m
G, Koot. Sthoonrcwo"I'd
A, Ko,·e""Sl'. Bmndwijk
e. de Krcy. Gi~s"'nburg
J,e. Schcp. B1c,k~n,~raaf
J, Slob. Gicss~nbul'~
M, Spck. Ti~nh(}"cn

.

.. ...

Donderdag 10 april waren aile leden van het
komite van aanbeveling aanwezig met de
opgehaalde enveloppen.
.Het is toeh geweldig dat deze 16 aktievoerders
enige avonden er op uit moesten om in de wijde
omgeving (want het was een zeer uitgebreid
gebied) de enveloppen op te halen.

AI een goed idee yoor
moederdag?
HIER IS MISSCHIEN lETS BIJ !

Als je alles gehad hebt krijg je DEGALUX.

*
*
*

En OAT is het einde.
Gedurende de maanden april en mei 10% KOHTING,
of gratis vakkundige montage door

"De Vakman"

*
*
*
*
*

Aile badzouten en -olie's van f 12,95 voorfl0,45
Op aile eau de toilettes f 2,50 KORTING
(Charlie, Fidje, Herm~s, Nina Ricci).
Fijne badzepen van f 10,95 voor f 9,95
Kadobon (4 maanden geldig)
Zonnebrandcreme's en -Iaits
Apres Soleil-lolion en -creme
Uitgebrelde serie make-up artikelen In de
nleuwste kleuren. (vanaf f 6,95 tot f 25,-)

~ WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 20/6
...."".- tot 5/8.

Doe het zelf en timmerbedrijf

HUIDVERZORGINGSSALON

"De Vakman"

ZouwendiJk 23

Meerkerk

J. Laurel - Baslinck

Telefoon 01837 - 1405

Lekdijk 42 -

Ameide

-

Tel. 01836-1937

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

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

I

Discotheek De Raedskelder.
Zaal verhuur voor bruiloft en partijen.

Uw ~ Bovag Auto-riteit
waarborgt zorgel005 autorijden

Het mooiste kado voor
moeder is vaders veiIigheid op de weg.
Daarom gedurende de
maand mel boven de

15 • 30% KORTING.

']fllill (g) EBIRIl CD

A MJo!~~~~

NU 5% EXTRA

KORTING

op aile
banden voor
personenwagens.

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Het levensverhaal van grote

- kleine

mensen

In gesprek met Piet Westerhoud:
"Heicoppers verstaan ze overal !"
WaarschijnIijk heeft de heer C. Westerhoud uit Hei en Boeicop in zijn jonge jaren nooit kunnen
vermoeden dat zijn zoons Piet en Gerrit de vroegere kolenhandel zo zouden uitbreiden dat hun
naam nu in het handelsleven tot zelfs in Saoedi·Arabie bekend is.

Piet en Gerrit Westerhoud zullen dit zelf ook
nooit hebben gedacht.
In de vijftiger jaren was al bekend dat door het
gas de kolenhandel op den duur gedoemd zou
zijn om te verdwijnen, wat de vDoruitziende
heren deed besluiten om het landbouwloonbedrijf, wat ze toen naast de kolenhandel
hadden, te moderniseren.
De kolenhandel bereikte voor hen in 1967 toch
nog de top met zo'n 3000 klanten in de
omgevin~. Maar daarna werd de kolenhandel
steeds mlnder. Het zeer moderne landbouwbedrijf bereikte in 1972 echter ook zijn
{f~¥ieptepunt en Gerrit en Piet rnoesten iets
'+di'wanders gaan ondernemen.
"Daar stonden we. Je had van jongs af aaD
aller1ei toekomstbeelden gehad en daar was
niets van terecht gekomen.
Maar we wilden vQoruit en waren vast van
plan ooze eigen kost te verdienen; al zouden we
met motteballen langs de deuren moeten".
Aldus Piet Westerhoud met wie we dit gesprek
hadden.
De aanhouder wint en dat ze ook het avontuur
niet schuwden bleek, toen ze met 3landbouw~
machines naar Tsjechoslowakije gingen om
daar stro te persen. Het leek leuk - zeker omdat
het een 10-jarig kontrakt inhield - maar het was
minder geslaagd omdat na enige tijd bleek dat
er geen geld was om de firma uit te betalen.
Een gedeelte konden ze uitbetaald krijgen in de
vorm van spoorbielsen. De gebroeders Westerhoud hadden weinig keus en namen de bielsen
mee om te proberen ze in Nederland te
verkopen.
Dat bleek het begin van een geweldige
spoorbielsenhandel te zijn.
£~innen 14 ~agen war~n aile bielsen verkoch.t.
(;;:,J~terrlt en Plet zagen hler hun kans en glngen In
",,->f'Duitsland pionieren om bielsen te kopen en ze
in Nederland te verkofen. Dat was voor hen
een fantastische hande en na 2 jaar was er in
heel Duitsland geen biels meer te koop.
De afname in Nederland was, vooral door de
tuincentra, gigantisch !
De heren hadden nu de smaak te pakken en
gingen de bielsen opkopen in Tsjechoslowakije,
Hongarije en Oost-Duitsland.
Op onze vraag aan Piet Westerhoud, die het
inkopen overal voor zijnrekening neemt, of de
taal voor hem geen probleem was antwoordt
hij zeer gevat: "Heicoppers verstaan ze
averal1"
Zo'n twee jaar geleden kwamer wat Nederland
betreft een ommekeer in de bie1senhandel
maar de handelsgeest van Piet en Gerrit was
nu zO aktief geworden datze vraag en aanbod
overal goed in de gaten hielden.Duitsland zelf
raakte geinteresseerd in bielsen en vanuit
Yoegoslavie, waar ze een eigen kantoor
hebben, en Oost-Duitsland worden bielsen
naar. Duitsland ge~xporteerd door de fa.
Westerhoud & Zn.
.
De bielsen. worden nu vanuit Canada naar
Nederland ge~xporteerd en vanuit Frankrijk
naar Belgi~ en de firma is zelfs aan he.!
handelen met Saoedi-Arabi~.

Maar spoorbielsen is allang niet meer de enige
\1andelswaar van de fa. Westerhoud.
Via hun agent in Yoegoslavie kwamen ze
terecht in Finland vanwaar ze rendierpelzen
en hertegeweien naar Frankrijk, Belgie en
Oost-Duitsland verhafidelden.
Ze exporteren fruit naar de Oostbloklanden en
het gaat niet om kleine partijen maar b.v.
aileen vorig jaar al ging dat om 31 /, miljoen kilo
fruit! De export naar het Oosten ziet Piet
Westerhoud toch steeds moeilijker worden. De
vraag vanuit het Oosten is er weI, maar de
mensen hebben geen geld en kunnen dus niets
kopen.
Behalve nag handel in wagenwielen, oldtimers, paardekoetsen, kinderspeelgoed, schilderijen maakt de firma ook dragline schotten.
Sinds enige tijd staat hier een fabriekje voor in
Hei en Boeicop.
Daarvoor was dit in Hongarije, later in
Tsjechoslowakije en nog later in Oostenrijk,
gevestigd. Vooral Oostenrijk was hiervoor erg
aantrekkelijk omdat daar vrijwel geen invoerrechten betaald hoeven te worden. Maar door
forse steigingen van wegenbelasting, lonen
enz. aldaar, bleek het uiteindelijk lucratiever
om deze fabriek in Hei en Boeicop te vestigen.
Dat deze veelomvattende handel meer vereist
dan aIleen maar kopen en verkopen is
duidelijk. Steeds proberenjaren vooruit te zien
en vooral via kranten, tijdschriften en de
politiek de wereldeconomie bij te houden is in
deze brache erg belangrijk.
Daarnaast is de samenwerking tussen de broers
onderling en met de medewerkers in binnen~
en buitenland eigenlijk nog belangrijker.
Bij de firma Westerhoud blijkt dit allemaal wei
goed te zitten.
Piet Westerhoud, vertelde dat er naast de
meestal bevredigende handel ("Verlies is er
natuurlijk ook zat, maar dat moet je incalculeren") ook best weI eens erg vervelende
dingen voorvallen.
"Het reizen is vaak ongezellig en ook zeer
vermoeiend. In Canada ben ik eens op een dag
van _49 0 naar +150 gereisd. Daar word je
doodziek van.
Ook heb ik in Tsjechoslowakije, door bemoeienissen van de konkurrent, twee keer in de
gevangenis gezeten. Ik wist dat ik me geen
zorgen hoefde te maken want ik zat safe, maar
tach zijn dat beslist geen prettige ervaringen.
Voor Oost-Duitsland heb ik nu een speciaal
visum en daarmee kan ik altijd zonder
moeilijkheden in en uit".
De vooruitziende blik blijft het belangrijkst bij
een zaak als de firma C. Westerhoud & Zn.
Nu al verwachten ze een teruggang in de
spoorbielzenhandel en zien ze dat de zand-,
grind-, en grondhandel zich erg zal gaan
uitbreiden.
"Een 40-urige werkweek kennen we niet. Een
gemiddelde van 70 a 80 uur maken we zeker.
Maar wehebben geleerd om hard tewerkenen
dat geeft veel voldoening om zo trots op onze
zaak te kunnen zijn".
Aldus besluit de gezellige verteller Piet
Westerhoud !

"Info-leesportefeuiIles"
heeft opvallende
reklannecannpagne
In vergelijking met andere bedrijven voert
leesportefeuillebedrijf "Info" uit Groot-Ammers een grootse reklamecamp,agne.
Nieuwe lezers krijgen namehjk een digitaal
quartz horloge kado bij een abonnement.
Deze, nogal forse, investering per abonnement is vo1gens de direktie mogelijk, omdat

De Dlakonale Stichting voor
Maatschappelijke Dienstverlening

"de Overwaard"
Deelt mede:
In 1976 iniormeerde "de Overwaard" de
bevolking via deze krant over de belemmerende maatregelen die het Ministerie van
C.R.M. uitgevaardigd had.
Deze maatregelen kwamen erop neer dat het
totaal aantal in 1976 verleende hulpuren van
449.000 moest worden teruggebracht tot 316.000
uren.
Om deze drastische vermindering van 133.000
uren te bewerkstelligen behoefde geen medewerksters ontslagen te worden, maar bij
vertrek mochten helpsters/verzorgsters niet
vervangen- worden;
Aangezien vele helpsters en verzorgsters
uitermate lang trouw bleven aan de stichting,
ging deze verschraling van de hulpverlening
niet zo snel als C.R.M. lief was.
Medio april 1980 is het zo ver dat bijna het
"dieptepunt" is bereikt. Dat wil zeggen dat
wanneer er nu veldwerkers (helpsters/verzorgsters) bij "de Overwaard" vertrekken,
deze vervangen mogen worden.
Vanzelfsprekend mag het aantal beschikbare
hulpurenniet overschreden worden.
Het komt er dus op neer dat "de Overwaard"
mondjesmaat geschikte soIlicitanten mag gaan
afinnemen.
Vanzelfsprekend dient hieruit geen onjuiste
konklusie getrokken te worden in de sfeer van:
"de Overwaard" mag voortaan weer helpen dat
het een lieve lust is.
Zover zal het waarschijnlijk nooit meer
komen
Maarin ieder geval probeert zij,
zoals gewoonlijk, op grond van "urgentie" zo
goed mogelijk te helpen".

Rekreatiekaart van
De Alblasserwaard is uit
Bij boekhandel Crezee te Ameide is nu de
rekreatiekaart van de Alblasserwaard te koop.
Hetis voor het eerst dat een komplete kaart van
dit rustlge, groene gebied in de handel te
verkrijgen zal zijn. Op de kaart zijn een auto"
route en vijf fietsroutes uitgestippeld. De
rekreatiekaart is in viji kleuren uitgevoerd en
zeer royaal van formaat.
AIle ruilverkavelingswegen staan erop en
fietspaden zijn apart aangegeven. Zelfs de
weteringen zijn erop getekend.
De uitgegeven rekreatiekaart is kompleet met
aanduidingen van natuurgebieden, zwem~
baden, raadhuizen, molens, jachthavens. kerken e.d. Op de achterzijde staat een heleboel
informatie over aIle gemeenten met vermeI~
ding van bezienswaardigheden en van moge~
Iijkheden tot vrije rekreatie. Zelfs de aanwezige bossage in de Alblasserwaard is in kleur
aangegeven op de kaart.
Prijs f 8,25.
.

De Goed en Goedkoop Hal
Meerkerk
Deze aktieve zaak heeft het assortiment
uitgebreid met: Stretch ribbroeken en trainingspakk..:n in dh~erse maten en kleuren.
Men heeft nog slechts enkele broeken van
f 10,-, dus u moet snel gaan kopen.

Info-Iezers', trouwe lezers blijken te zijn.
Deze lezers-trouw is vooral te danken aan de-hoge kwaliteit van de leesmap en de goede
service die verleend wordt.
Overa! in het land zijn afdelingen van het
bedrijf gevestigd, die zorgen voor een maxi'- ,
male service in het omringende gebied.
Vanuit de hoofdvestiging in Groot-Ammers
wordt o.a. het verspreidingsgebied van de
Wegzijzer bediend.
We hopen dan ook dat "Info" met zijn grootse
reklamecampagne een bredere lezerskring in
de eigen omgeving zal krijgen.

6

Wij leveren U

VAN

EL'bIA

VOOR
MOEDER

Ringen met brillant, vanat , 300,Bijpassende hangers ot oorknopjes in geel ot wit goud.

TUINGROND
SLAKKEN voor erfverharding enz.

Firma J. van Zessen .
Handel en Transport van Zand en Grint
Telefoon 01837 - 1226 - MEERKERK

Bij ons leverbaar, losse brillant. Wij verzorgen voor u het zetten
in de ring. Kosten per stuk ± , 60,- inclusiet goud kastje.

Het is maar dat U het weet
wij hebben vele

Wij kunnen u een model laten zien hoe de ring wordt.

VERNIEUWDE SERlE KLOKKEN EN WEKKERS

Moederdaggeschenken
Tuinstoel met bijpassende parasol

********************

T-shirts, Nachtkleding

Kwarts keukenklokken , 69,50

en natuurlijk de nieuwste
kleuren

Nog enkele wandklokken die atgeprijst zijnI voor , 200,- en , 300,-

Jovanda panties
Gero zilmeta - Zilduro
en Zilvium en nog vele

********************
PRONTO Norloges vana' , 88,IERA Norloges goud en zilver, oude prijzen, zolang de
voorraad strekt.
TOT ZIENS IN

HET HUIS MET DE KLOK

\

andere cadeaus.

StrayerS b. v.
LEXMOND

G. J. v.d. VLlES
Gore. straat 6 -

Telefoon 01837 - 1424 -

4231 BH Meerkerk

-

Giro 624376

l\.,,'t\KELEN (J~

~~...

~A

'\~TUINVREUGD~~

-.. -'--

Telefoon 01837 - 1888

,

----.-

Zaterdag 10 mei
starten wij weer met de verkoop van Benjarige tuinplanten, zoals Afrikanen, Salvia's, Pelunla's, Agralum,
Geranium's, Bolbegonia's, kortom leveel om op te
noemen.
Ook hebben wij voor U aile Groenlen- en Bloemzaden
Vele soorlen mest.
Voor uw tuin, Polgrond, Koemesl, Tulnturf, Turfmolm,
Composi.
Plaslic Bloembakken en Schalen, Regentonnen,
Schaarhekjes en hardhouten en plastic Banken.
Roodstenen- en Keulse Potten.
Diverse modellen Molens als tuindecoratie.

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

Komi U zeit eens kijkenhel koslUniels !.

A. KEPPEL
BAZELDIJK 63

MEERKERK

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

0000000000000000000

B

HOuthan,del
o
Fa. D. van Halm
BO~ enZoon

VOORUW

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

oo
o
o
o

00

o
o

B

DEKRUYKb~

assurantien

ADVERTENTIE
kunnen slaan

Creasol palen l

0

0
0
0
0

8
0
8
0

0

zowel gecreasolieerd als gewolmaniseerd
(groen, ge'impregneerd) in div. lenglen.

Tuinschermen azobe,
spoorbielzen,
zowel nieuwe als oude in verschillende prijzen

0
0
Grote collectie ptaatmaterialen, 0
schrootjes, isolatie materialen, 0
grote verscheidenheid in hoogte.

o
o
o

B

Hier had uw

Bazeldijk 68, Meerkerk,
tel. 01837-1215

B· Azobe vlechtwerk,
o
o
o
8o

Broekseweg 4 - Ameide - Tel. 01836-1701

.

B
8

Uw bedrijf voor bijna alie soorlen houl.
Event. thuisbezorgd in overleg.

0

0

Zeer scherpe prijzen.

80

levens te koop:

0

houten gebouwtje 4 X 7 m. met
indeling. In prima staat.

00
0

0000000000000000000

*

Zonne - voordeel
BIJ

BIJ DE KAPPER EEN UITGELEZEN
KOLLEKTIE

waarmee elke moeder blij verrast
zal zijn.
0.0.

NONCHALANGE
SUGGESTION
MAGNOZEEP
WILLS COSMETICA
DOUCHE FRIS
BOLDOOT
KERASTASE
HAARVERZORGING
OF ANDERS . . .
EEN KADOBON !

van toor fashion

Korn kijken, wij geven U gaarne advies.

Kapsalon De Wit
Molenstraat 5 - Tel. 01836 -1464 - Amelde

Vrijdagavond geopend van 7 - 9 uur.

Zomerrokken
in strukluursloffen en f10rale dessins v.a.

f 49,-

Japonnen
in zomerse katoenen sloffen, in diver.se kleurslellingen v.a.

f 69,-

AMEIDE - FRANSESTRAAT 31 - TELEFOON 01836 - 1394

Naluurlijk·
een !ijne

t88rt
voor

moeder
van

Bakkerij
1.

Pellikaan
w.

van Pultenstraat 31
Ameide
Tel. 01836-1379
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ADVERTEREN KOST GELD
NIET ADVERTEREN KOST MEER
tier 11;111.
zill. "tter
vttttr ellt.e It4ter
\';111

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

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

"DE SNELLE PIEPER"
TeL01837-1791 o! 2242 - Lexmond - Meerkerk

.Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.
Diverse soarten wihteraardappelen in voorraad.

.

FESTIVITEITEN AMEIDE
PROGRAMMA

Koninginnedag 30 april 1980

Bevrijdingsfietstocht op 5 mei a.s.

8.00

Reveille van de toren.

9:00

Aubade op de Dam door de kinderen van de kfeuter- en lagere
seholen met medewerking van de muziekvereniging Crescendo
en Unie en de Drumband.

10.00

±

PROGRAMMA

Het streekverband Oranjeverenigingen en de Lionsclub Alblasserwaard
organiserenop de nationale bevrijdingsdag diverse tour- fietstochten.
Er kan in de navolgende plaatsen worden gestart, en ~eJ vanaf 09.00 uur.

Optreden van de clown Dicky in de nieuwe zaal van HetSpant, voor
de kleuters en de leerlingen van kIss 1 en 2 van de lagere sehelen
GeJijktijdig worden er yoor de leerlingen van de klassen 3-4-5 en 6
van de lagere sehelen kinderspelen georganisee.rd.
Deze vinden plaats op het grasveld voor Het Spant.

11.15

Uitreiking herinnering tevens einda morgenprogramma.
In verband met de inhuldiging van koningin Beatrix vinden er in de
middag geen activiteiten pleats.

20.30

Een optreden van de 5 mans formatie Wheels voor de jeugd· in de
sportzaal van Het Spant.
Voor hen die zich nlet meer tot de jeugd rekenen is er een gezellig
samenzijn in de nieuwe zaal van Het Spant met medewerking van
Muziquette Combo.
~

AMEIDE, TIENHOVEN, "De Kruijthoeve", Lekdi)k 22.
SLlEDRECHT, "De Bonkelaar", Scheldelaan 1.
GIESSENBURG, Dorpshuis "De Til", Dorpsweg.
GORINCHEM, "Van Rappardhal", Wijnkoperstraat 5.
MEERKERK, restaurant "Het Brughuis", Toistraat 34.
GROOT-AMMERS, ,,'t Posthuis", Roosstraat 42.
ALBLASSERDAM, "Het Wapen van Alblasserdam".
HOOG-BLOKLAND, "De Hoeksteen".

Men kan kiezen uit de volgende tochten:
1.

100 km -

Rondrit Alblasserdam - SJiedrecht - Giessenburg - GorinchemHoog-Blokland - Meerkerk - Tienhoven - Groot-Ammers Alblasserdam.

2.

50 km -

Gorinchem - Hoog-Blokland - Meerkerk - Tienhoven - GrootAmmers - Giessenburg - Gorinchem.

3.

50 km -

Alblasserdam - Sliedrecht - Giessenburg - Bleskensgraaf
Nieuwlekkerland - Alblasserdam.

4.

35 km -

Alblasserdam - Sliedrecht - Bleskensgraaf - Nieuwtekkerland Alblasserdam.
.

5.

25 km -

Gorlnchem - Hoog-Blokland - Meerkerk - Noordeloos - Gorinchern.

6.

25 km -

Groot-Ammers - Goudriaan - Tienhoven - Nieuwpoort - GrootAmmers, waarbij men langs het ooievaarsdorp koml.

Tijdens hat avondprogramma wordt er een verloting gehouden ter bestrijding
van de onkosten.
We wensen u een feestelijke koninginnedag 1980 en vergeet u nietdevlag uitte
steken?
Oranjevereniging IIBeatrix" Amelde.

Crezee verbaast u en de wereld

I met een schrijfmachine vol elektronica I
\J/

lit is g•••

s••rijf.a••i•••••r•••
• itis••
all.r••••st•
• I.klre.is•••
Olivelli.

oIiue~~..f f 221

Oe tonkelnieuwe Olivetti ET 221 is een elektronische schrijtmachlne. Oat is wat anders dan
eenelektrische. 't Verschil is zelfshemelsbreed. OeET.221 heett een geheugen metzo'n
minuscuul bouwsteentje uitde hedendaagse elektron-ica: de chip. Oaardoor kunt u dll
geheugen van alles "opbergen". De datum en zinnen die u vaak gebruikt, bijvoorbeeld.
En lay-outs van "moeilijke" tormulieren. Oat spaart u en uw secretaresse veel tijd.

in

CREZEE AMEIDE
DAM 6

-

TEL 01836-1229

a.v.

De verbouwing van de winkel van Keurslager VAN DIJK werd verzorgd door:

Timmerbedrijf "DE VAKMAN" Meerkerk
Metselbedrijf VAN DAALEN Noordeloos
Loodgietersbedrijf GEBR. v.d. GRIJN Meerkerk
Elektriciteitsbedrijf VERHOEVEN Ameide

'*

Wij wensen slagerij VAN DIJK heel goede zaken.

HOOP!

Gemeente Ameide

De lente is voor mij het jaargetijde van de hoop. Gedurende de winter krijg ik het
gevoel dat de natuur met verlof is en zich afvraagt of hij tcrug zal komeD of Diet.
Voor mijn gevoel verdor ik samen met de bomeD en de planteD en ik ben jaloers op
de diereD die cen winterslaap houden.
Ik tob de winter door en steek zo nn en dan verwachtingsvol mijn voelsprieten in de
Incht en tob weer door, totdat mijn vttelsprieten trillend van opwinding bespeuren
waar ik al maanden op wacht: iets ondefinieerbaar lichts en tintelends in de InchtleRte -. Vanaf dat moment wil ik weer meedoen, let ik weer op en voel ik me als ceo
herstellend patient.
Ik kijk de sneeuwklokjes en de crocussen uit de grond, ikgeniet van de narcissen en
de tulpen en de hyacinten. Ieder jaar opnieuw ben ik verbijsterd door het
ragdunne wass van groen in de bornen. Dan roep ik tegen de kinderen: "JoRgens let
op, kijk toch eens hoe mooi, dit zie je maar een" maal per jaar, dit mag je niet
missen" en de kinderen kijken en glimlachen vertederd om hun gekke moeder.
Ja als de lente komt dan zie je hoe alles gewoon gebeurt, dat het allemaal zo prima
geregeld wordt, dat onze zorgen en zorgjes nietig Iijken. Ik heb dan heel sterk het
gevoel dat wij niet altijd alle dingen zo hoeven te regelen, dat geeft rust, de natuur
regeIt tot in de details en zo perfekt.
Laat maar los, laat maar waaien, het komt wei goed en dat geeft hoop.
Margriet Vansluis.

bevolking februari 1980

HSV AMEIDE GAAT
LES GEVEN IN VISSEN
Als je deze "kop" leest dan rijst waarschijnlijk
meteen (Ie vraag: "Les geven in vissen, kan
dat ?".
Deze vraag hebben wij ons ook gesteld en wij
zijn, toen wij van de plannen van de visklub
hoorden, meteen naar het bestuur gegaan voor
verdere informatie.
En onze informatiebron bleek juist te zijn. De
Hengelsportvereniging "Ameide" GAAT les
geven in vissen.
_~ De plannen zijn al in een ver gevorderd
~ N stadium om meteen na de opening van het
-'.JV visseizoen, dit jaar vaIlend op 31 mei, met de
lessen te beginnen.
Wat is de opzet ?
Hetantwoord hierop was duidelijk. De opzet is
om zoveel mogelijk mensen vertrouwd te
maken met het vissen. En dan vissen in de
breedste betekenis van het woord. Vissen als
rekreatie, vissen als (wedstrijd) s\,ort. vissen
om gewoon fijn buiten te zijn in een van die
mooie natuurplekjes, waarvan er nog zoveel in
Nederland zij n.
Het isniet..nodig om meteen volledig uitgerust
met de meest dure attributen aan het water te
zitten, nee met een simpele hengelkun je al vis
boven water brengen.
Het is ook niet nodig om meteen aIle dagen te
gaan vissen, want hoewel oefeningkunst baart,
een keer in de week vissen kan al zo'n goede
ontspanning zijn dat je er weer voor dagen
tegen aan kun!.

Hoe ziin jullie op dit idee gekomen ?
De eigenlijke aanzet hiertoe is gekomen door
het feit dat we vrijwel geen jeugdleden hebben.
Oit jaar hebben we er nog enkele en dit aantal
moet verhoogd worden. want zonder jeugd heb
je, dat vinden wij althans, geen toekomst. We
zeggen er wei uitdrukkelijk bij, dat lid worden

om de lessen te kunnen bijwonen, voorlopig
niet noodzakelijk is. Na enkele maanden zal
gevraagd worden of ze lid willen worden. Zo ja.
dan welkom, zo niet even goede vrienden.
Wie kunnen aan deze lessen dee) nemen ?
We beginnen met de jeugd. De leerlingen van
de vijfde en zesde klassen van beide scholen
krijgen allemaal een stencil, waarop we ze
uitnodigen voor het bijwonen van de vertoning
van de voorlichtingsfilm: "Ook al vangen we
geen schub", die op 22 mei a.s. in Het Spant
gedraaid wordt.
Daarnaast zijn uiteraard aIle kinderen die de
lagere school reeds verlaten hebben tot 15 jaar
van harte welkom.
Voor de film zal er een korte inleidingzijn over
het hoe en waarom van aIles.
Daarna krijgen zij nog een pak voorlichtingsmateriaal mee met een stencil voor de ouders.
In dit stencil wordt alles nogmaals uit de
doeken gedaan om te enthousiast handelen
tegen te gaan.

Geboren:
8 februari 1980: te Utrecht, Jacobus Pieter
zv.L.G. Verheij en R.J. Borsje.
12 februari 1980: Cornelis. zv G. Labee en
N. E. de Leeuw.
19 februari 1980: Jan-Age. zv J.D.C. Laroo en
J. van Kooten.
19 februari 1980: te Utrecht, Getrit-Berdin, zv
D.A. van Dijk en C. de Bruin.
25 februari: te Utrecht. Judith, dv C.W.
Broekman en G. de Wit.
Gehuwd:
29 februari 1980: Jan de Jong. 23jaar teAmeide
en Adriaantje J. Zweeren, 23 jaar te Ameide.
Overleden:
5 februari 1980: Jan Cornelis Nomen geh. met
A. Plieger, 56 j aar.
22 februari 1980: te Gorinchem: Margje van
Klaveren wv H. Hoeijenbos, 72 jaar.
24 februari 1980 te Utrecht: Jannigje van
Mourik geh. met G. Lakerveld, 72 jaar.
Bevolking maart 1980
Geboren:
3 maart 1980te Utrecht: Martinus zv G. Reuvers
en A.M. Streefkerk.
8 maart 1980: Sander zv M.C. Kanselaar en
A.W.M van Zoom.
14 maart 1980: Arina dv J.M. Streefkerk enJ.
van den Berg.
20 maart 1980: Anne Johan zv A.C. de Gans en
A.W. Wierks
Gehuwd:
7 maart 1980: G. van Vulpen, 24 jaar te
Meerkerk en G. Versluis, 20 jaar te Lexmond.
14 maart 1980: J. van Oort. 25 jaar te Ameide en
C. Verkerk. 20 jaar te Ameide.
Overleden:
4 maart 1980 te Sliedrecht: J anne de Wit wv
M.J. de Waai. 85 jaar.
5 maart 1980: Hilligje van den Dool, 87 jaar.
15 maart 1980 te Utrecht: Peter Brouwer geh.
'met N. Hoeijenbos, 86 jaar.
17 mmart te Utrecht: Gijsbert van Mourik geh.
met A. Roodhorst, 60 jaar.
20 maart 1980 te Utrecht: Jannetje van Beek
wv J. Kortlever, 72 jaar.

Gemeente Tienhoven
Geboren:
1 februari 1980: Cornelia Dingena dv D. Bos en
J .J. Huijzer.
29 februari 1980: Anna Magdalena Bernarda dv
A.C. Nomen en A. van der Grijn.
Overleden:
3 februari 1980 te Gorinchem: Aafje Versluis
wv C. Lakerveld. 87 jaar.
Wat verstaan jullie onder "te" enthousiast
handelen?
We kunnen ons voorsteIlen ciat je na het zien
van een film zegt "Pa, ik ga vissen en ik wil een
komplete hengeluitrusting". Natuurlijk heb je
een hengel nodig om te kunnen vissen, maar
we willen de ouders niet op onnodige kosten
jagen.
Hebben jullie dat zelf in de hand?
We dachten van weI. Op 6 juni gaan we de
praktijk in op de loswal. Dan zorgen wij voor de
tuigjes, voer, aas, haakjes enz.
De kinderen hebben dan aIleen maar een
hengel nodig. die echt niet te duur behoeft te
zijn.Blijven ze vissen, dan kan altijd nog tot de
aankoop en uitbreiding van visspullen plaats
vinden, waarbij zij, of hun ouders, van ons
advies kunnen krijgen.
De reden waarom wij voor aUes zorgen is dat
wij voor aile deelnemers zoveel mogelijk de
omstandigheden gelijk willen hebben, zodatzij
gelijke kansen hebben.
We zijn ervan overtuigd dat dit erg belangrijk
is. Er mag niet gezegd kunnen worden: "Zie je
wei, zijn pa vist, dus hij heeft meer kans".
Hierdoor· zou een adspirant visser verloren
kunnen gaan en dat zouden wij jammer
vinden. Als er genoeg belangstelling blijkt te
zijn op 6 juni dan gaan we verder aan de

waterkant. Met inspraak van de deelnemers,
want zij bepalen dan de tijd en wanneer er
weer gevist gaat worden. Dat kan pan eenmaal
in de week of eenmaal in de veertien dagen
zijn.
We hopen in ieder geval dat we de gehele zomer
ons plan kunnen uitvoeren.
En hoeven de deelnemers echt geen lid 'te
worden van de visklub ?
In eerste instantie niet. Dit "lesgeven" gaat op
vrijwillige basis onzerzijds en wij vragen enkel
maar enthousiaste vissers langs de waterkant.
Oh ja, een zustervereniging heeft afgelopen
winter theorielessen gegeven aan jeugdige
vissers. Deze lessen hopen wij snel in ons bezit
te hebben zodat wij ook hiermee zouden
kunnen starten.
Rest ODS nog een vraag: hoeveel vissertjes
verwachten jullie ?
Dat is moeilijk te zeggen. We hopen op een
grote belangstelling, daar zijn we klaar voor.
Dan aIleen kunnen we zeggen dat onze opzet
geslaagd is.
En gelet op het aantal vissers hier in Ameide en
Tienhoven, hebben wij er vertrouwen in dat
het best zallukken. ,

Voor de liefste het beste .
MOEDERDAG 1980
Modieuze kollektie

NACHTKLEDING

en natuurlijk volop keuze in de mooiste

* DUSTERS
* BADPAKKEN
* BIKINI'S
* ' of misschien een gemakkelijke
TUINSTOEL
* wij hebben MOEDERDAGSUGGESTIES genoeg.

Wegwijzertje
Wij beta len goede prijzen voor
Uw cud-load, koper, zink en
Qude accu's. Wordt afgehaald,
C. Versluis sr.
Metaalhandel,
Slingerlandstraat 38, Meerkerk
Tel,01837-1264.
Te Koop:
Stalen balkan 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,
TE KOOP GEVRAAGD:
Een wandelwagen of losse bak.
Telefoon 01836 - 2135
TE KOOP:

Een zeilboot (IJsseljol) kompleat met zeil, mast en riemen.
Lang: 3.65 m. Oak geschikt
voor buitenboordmotor.
Gorinchemsestraat 21, Meerkerk, tel. 01837-1463.

STREEFKERK
~

MET VANDAAG DE MODE VOOR MORGEN!
Fransestraat 7 -

AMEIDE

.-

-

\1

Tel. 01836 - 1212

Allen die mij op 3 april, op mijn
verjaardag, met aen attentie
hebben verrast, heel hartelijk
bedankt.
Mej. M. de Vroome. Benedendam 13. Ameide.

•It

•

SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN
Zouwendijk 123

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

Wie weet er beter dan U, wat MOEDER
voor Moederdag wil
Wij zeker niel!
Voor aile artikelen op ELECTRISCH GEBIED
zull U bij ons in ieder geval slagen!
DOl welen

WII

wei zeker.

II

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

Met ingang van 21 april hebben wij onze dameskapsalon overgedaan aan kapsalon Modern uit
Groot - Ammers.
Wij willen al onze clienten bedanken voor het
vertrouwen in de prettige relaties die wij .met u
mochten hebben.
Met vriendelijke groeten, de heer en mevrouw
Dijkstra.
Oude Brandenburgerweg 13
Bilthoven.

Moederdaggeschenken in goud
en zilver o.a.

Met genoegen geven wij u kennis dat wij de dameskapsalon van de heer en mevrouw Dijkstra gaan
voortzetten.
Wij hopen u op een pretlige manier te mogen dienen
en uw vertrouwen te winnen.

hanger,s,
colliers,
armbanden
en
ringen

Donderdag 1 mei houden wij open huis van 15 tot 17
uur in onze gemoderniseerde kapsalon, wear wij u
graag ontmoeten.

MODERN

KAPSALON
C. BRAND _ ROM BOUT
Hoo/dstraat 47 - Nieuwpoort - Tel. 01843 - 1368

GOLFPLATEN. EN HOUTHANDEL

F. TREUREN

Uurwerken
en horloges

Burg. Sioblaan 36. Meerkerk (Z.H.), tel. 01637-1689

Biedt aan:
-

Juwelier-Horloger Harry Mulder
Voorstraat 21, Groot Ammers, tel.: 01842-1650
c

Vleesproduktiebedrijf

A. KRUYT b.v. TIENHOVEN
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VAKANTIEHULPEN
Min. leeftijd 16 jaar.
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vraagt voor de varkensfokkerij
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Maak UW DIEPVRIES rendabel

.S

RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij
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Wij leveren al/e soorten

0
0

(Voorbouten. achterbouten en halve
varkens).

"

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

oN

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

In onze, 200 jaar oude. hoeve vindt u de sfeer en de
gezelligheid die nergens andars te koop Is I

Nu ook een mogelljkheid VOlIr circa
Voar uw bruiloft, voar uw familiedag. voar uw receptie
en voor uw zakelijka bijaankomst is ar De KruijtHoeve.
De Kruijt-Hoeve is aen familiebedrijf!
Hat dienstbetoon staat daar voorop.
Oienstbetoon zoals het was in de tijd toen deze hoeve
werd gebouwd,
Noolt is er meer dan aan gezelschap tegalijk in De
Kruljt-Hoeve.
U bent dus steeds baas in aigen huis.
Wat betreft spijzen en dranken: verfijnd, fantasievol en
betaalbaarl
Kortom. het is goed en gazellig toaven in De KruijtHoave.
Parkeerproblemen zijn er niet.
Indien u het op prijs stell, zenden we u ge'illustreerde
documentatie toe.

,

"E

",0

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

GEGALVANISEERDE
GOLFf>LATEN
- ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN
- POLVESTER LICHT
GOLFPLATEN
-BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATIEMATERIAAL

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

60 personen om bUiten Ie barbecuen

Uw salaris of pensioen op een

bij de

RABOBANK

Gemakkelijk en voordelig.
U kunt op verschillende manieren over Uw geld beschikken:
Bij de bank contan! geld opnemen.
Met eenvoudige overschrijvings formulieren rekeningen e.d. betalen.
De bank opdracht geven vaste bedragen zoals premie's e.d. automatisch te betalen.
Elektra en water automatisch afschrijven.
Automatisch b.v. maandelijks een bepaald bed rag sparen.

*

*
*
*

*

Open een prive-rekening bij de Rabobank.
Klaar terwijl U wacht.

Rabobank

AMEIDE
MEERKERK
HOORNAAR
GROOT - AMMERS

CiJ. f L~MAPPEN

ESKER
OEDERDAGGESCHENKEN
001 EN VOORDELIG

B.V.

Zoekt met spoed

LAKENSETS
1 persoons 150 x 250

25,-

2 persoons 180 x 250

35,45,-

Uts 220 x 250

Op aile dames nachthemden en pyama's nu 5,- korting
Geet eens een Sioot, te gebruiken bij vele werkzaamheden.

NU SLECHTS

LEESPORTEFEUILLE
BEZORGERS (m/v)
Geboden worden: Hoge verdiensten en leuke
werkkring.
U dient in bezit te zijn van telefoon en rijbewijs
BE. Leeftijd tussen 25 en 45 jaar.
Bel 01842 - 1737 en maak een afspraak met
Mw. G. den Duyf, Voorstraat19, Groot-Ammers

7,50

Kom kijken in onze zaak, u vindt er zeker wei een verrassing
voor moeder.

Nu: sen jarige planten, zoals salvia,
petunia, atrikanen enz.
Ook volop keus in WATERPLANTEN

TUiNCENTRUM
Deze aanbiedingen zijn geldig 11m zalerdag 10 mei a.s.

M

Kortenhoevedijk 5 - Lexmond
Telefoon 03474 - 1573

esker

.•

C.SPEK

eubelen

Franseslraal 15 - AMEIDE

AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN

a.ufaldu...

lei. 01836-1235-1453-1461-1773

Geopend: aile middagen en de hele
zalerdag.

Garage van Tuyl opende prachtige garage
in Herwijnen
De ekspansiedrift zit Hans en Bert van Tuy]
goed in het bloed.
Na hun mooieshowroom in Meerkerk DU eeo
schitterend grote garage in Herwijnen met eeo

aparte aldeling ,plaatwerkerij en eeo aparte
spuitcabine met afzuiginrichting. Alles up..to..
date.

Is het een wonder dat gastheer Bert van Tuyl
(hij heeft in Herwijnen de dagelijkse leiding)
en broer Hans met trots hun bedrijf toouden en
ieder verwelkomden.
Nadat burgemeester M. J; de Vries met een
Mercedes het gebouw openreed zei hij o.a.:
"Ik heb waardering voar uw ondernemerszin.
In deze tijd vraagt men zich af - moeten we niet
meer vail het openbaarvervoer gebruik

maken? De auto is echter niet weg te denken.
Ik hoop van harte, dat de bevolking uw
vestiging hier zal weten te waarderen.
Namens het gemeentebestuur wens ik u veel
sukses.
Hierna was er gelegenheid de gebroeders van
Tuyl te komplimenteren.
Wij wensen hen veel sukses en wellicht is het
goed voor u te weten dat zij zich gaan speciali~
seren in General Motor auto's.

H.S.V. '61 / H.S.S.C. '61

wandelen en volleybal af te stoten daar de
kosten zeer hoog waren en aIleen maar ten
koste ging van de kas voetballen. Begonnen met
een houten keetje, kwamer na veel gesprekken
voor een nieuw klubgebouw eindelijk zo'n
gebouw tot stand in 1969. lets waar wij toen zeer
trots op waren. De overgang uit het houten
gebouwtj'e naar dat komplex was enorm.
Inmidde s was er ook reeds een nieuw veld
aangelegd wat ook alweer een grote verbetering was.
Door de snelle groei van de vereniging was er
weer gauw een probleem bij, claar het gebouw
vergroot moest worden, dus maar weer
gesprekken voeren met erkende en bekende
instanties met daarbij het velden probleem. AI
met al door de enorme medewerking van de
gemeente en de overheid werden ook deze
problemen opgelost. Nu is het resultaat een
fantastisch klubgebouw en twee speeIterreinen en een half verhard trainingsveld. NatuurIijk waren er voor de klub ook nog enkele
suksessen, waarin een uitschieter: de promotie
naar de K.N.V.B. in 1970/1971. Dat sukses
duurdemaar een jaar.
Resumerend begonnen we op een weiland
waar nu de F.A. van Hallstraat is, daarna een
weiland achter de van Zuilenstraat en thans
het bovengenoemde.
Voorwaar weI een beloning voor het doorzettingsvermogen van bestuur en leden van
deze vereniging. Met zeer veel dank aan die
instanties die voor dit resultaat mede hebben
bijgedragen.

Voor hen die pas in een .later stadium lid
werden of er mede in kennis. met het
tegenwoordige H.S.S.C. '61, hier dan een kort
overzicht van het wei en wee van deze
vereniging.
Opgericht door een handvol jonge mensen op
29 mei 1961 met een ledental van 33 leden,
waarmede een afdeling voetbal, wandelafd. en
een afd. volleybal moesten 'beginnen. Het
bestuur werd gevorrnd door de heren en dames
o.a. Hr. van Oeffelen, voorzitter; Hr. J.P. van
Hemert, sekretaris;Hr. C.J. Kooyman, alg.
penningmeester en de Hr. L.G. Verkerk,
penningmeester afd. voetbal; met Hr. P.van
Dijk; J. van Zanten en Mej. M.de Jong leden
voor de andere afdelingen.
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen
Everstein op 31 augustus 1961. De spelers waren
toen C. Kooyman Jzn, L.G. Verkerk Lgzn, D.
Brouwer,A.P.D. Pruyssers, G. van Hemert
Hzn, D. de Bruin, C. Verkerk Lgzn, J ac. van
Hernert, J.P. van Hemert, A. den Hertog en
A. de With Jzn, trainer was toen de heer A. van
Mourik uit Vianen welke ± 2 maanden dit werk
heeft gedaan.
H.S.V.'61 bestond toen.uit een eerste elftal en
een juniorenelftal..'
Na een jaar kwam er een tweede elftal bij. In
1963 werd het eerste elftal kampioen terwijl het
tweede elftal in de kompetitie 1963/1964
onderaan stond.
Vergeten wij bij dit alles niet wat er gedaan
moest worden om deze jongens te latep.
voetballen. Wanneer wij dat alles niet meegemaakt hebben kan men zich niet meer
voorstellenwat dit inhield. Begonnenop een
stuk weiland waarop het vee·· graasde, en's
zaterdags eerst het veld bespeelbaar maken
door het ruimen van mest en wat zand strooien
om niet direkt met gebroken ledematen 01' het
veld te Iiggen. Maar de wi! en de klubhefde
deed het zware werk Iicht vallen. In het seizoen
1963/1964 werden wij gekonfronteerd met het
vertrek van de heer van Oeffelen, voorzitter,
en werd besloten door het bestuur de afdeling

Husqvarna Maaimachine
Show groot sukses
C. 't Lam hield 18 en 19 april een grote maaimachineshow bij A.C. Restaurant te Meerkerk.
Alle typen Husqvarnamaaiers stonden"overzichtelijk tentoongesteld en menigeen zal
hebben gedacht: "wat zau dat makkelijk zijn,
zo'n zit-motormaaimachine".
Mannen houd moet! Het is al gauw vaderdag !

Nieuwe bluseenheid
meteen in aktie !
"Wij zijn erg blij met dit kadootje van bijna eeli
kwart miljoen gulden. Toen wij van morgen
overwachts uitrukten voor assistentie hi,
Ameide is gebleken, dat hij voor de volle
honderd procent aan de eisen voldoet".
Deze woarden sprak de scheidende brandweercommandant van de Meerkerkse vrijwillige brandweer, de heer P. de Jong tijdens
de officiiHe overdracht van de nieuwe blus~
eenheid, voor de gemeente Meerkerk. Vlak
voor deze overdracht was men ,a1 uitgerukt
naar Ameide om hulp te ver1enen bij een brand
in garage Hamoen op de Lekdijk. Na afloop
werd de brandweerwagen in allerijl weer
opgepoetst en kon de officiEHe overdracht
plaatsvinden. De vertegenwoordiger van de
brandweer Ameide, de commandant de heer
Daane, prees het akkuraat optreden van de
Meerkerkse brandweer en bood zijn excuses
aan voor het gebruik van de gloednieuwe
brandweerwagen. Hij wees tot slot op de
voortreffelijke kontakten tussen Ameide en
Meerkerk op brandweergebied en wenste dit in
de toekomst te handhaven. Hieraan voorafgaand vond de commando-overdracht plaats.
De heren W. van der El en W. Aantjes werden
benoemd tot commandant en ondercommandantin de plaats van P. de Jong en R.M. van der
Vegt, die de brandweer resp. 38 en 25 jaar
gediend hebben. Tevens werd afscheid genomen van de heer J. Koekoek die ruim20jaar
aktief lid geweest is. De drie heren ontvingen
naast vele kado's een officiiHe onderscheiding
van de Koninklijke Nederlandse Brandweerbond, overhandigd door burgemeester T. den
Breejen. Tijdens zijn afscheidswoord memoreerde de heer P. de Jong zijn 38-jarig
iidmaatschap. Hij legde daarbij de nadruk op
de dienende taak van devrijwillige brandweeI'
ten behoeve van de medemens. "De martschappen wisselen, ik neem afscheid als
commandant, maar de brandweer blijft bestaan. Met deze nieuwe wagen en de heer W.
van der El als commandant geef ik mijn funktie
met een gerust hart over", besloot hij zijn
afscheidsrede. In soort gelijke bewoordingen
sprak ook de scheidende ondercommandant, de
heer R.M. van der Vegt. Hij zag het als een
uitdaging voor de huidige brandweerlieden om
met deze moderne brandweerwagen hetniveau van de oude "hap" te evenaren en
wenste de nieuwe commandant en zijn
manschappen daarbij veel sukses toe. Na afloop
kon men de-nieuwe brandweerwagen bewonderen en de vrijwillige brandweer feliciteren met deze waardevolle aanwinst.
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TEL. 01836-1229
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i Moeders kiezen mode-bewust ! l
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Kombinatie van klasse.
Blouse en rok In fraaie kfeurkombinatie:
cyclaam en marine. Blouse met a-symetrische schoudersluiting
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smalle plisse-rok
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Gestreept is de mode.
Croffy - maxi T-shirt in
diverse kleuren-
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Modieus en behaaglijk in zacht velours.
Let op de aparte kraag.
fond met, frisse strepen.
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Toistraat 17 - Meerkerk
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Voor een korrekte en deskundige
verzorging van uw administratie

";PROlJOCENT"

ADMINISTRATIEKANTOOR

P. Joh. den HARTOG b.v.

voor:
voor:
voor:
voor:
voor:

Voorstraat 6 - Arnelde - Telefoon 01636 - 1340
Lid Ned, Coli. v. Bel. Gonsulenten

Priv6: B. J. v.d. POel,Hoofdstraat 72A
2965 AM Nieuwpoort, leI. 01843 - 1370
A. H. F. Lodewikus, Stevenshof 1,
5109 TX 's-Gravenmoer, telefoon 01623 - 15243

aile soorten veevoeders.
iedere gewenste hoeveelheid kunstmest.
plastics en reinlgingsmidde/en.
bestrijdingsmldde/en.
service en kwalltelt.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT,

kompleet
•

Een kado voor moeder ?

In

erzekere

~RANTlE-EN AlMESBlffAU
c=t.

J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinchemseslraat 2
Tel. 01837 - 1309

!?fw~..t!~,~IQS3 BV

zaken.

Agentschap:
Nederlandsche Middenstands Spaarbank

E.H. den Hartog, Voorstraat 6, 4233 EA Ameide
Telefoon 01836-1340
B.J. v.d. Poel, Hoofdstraat 72, 2965 AM Nieuwpoort,
Telefoon 01843-1370

Denk eerst eens aan "

't lJ?tt
" ~'
winItt It'Jt"

want daar hebben ze voor
de tuinierende moeder
tuingereedschap - tuinkabouters - tuinvazen en leuke
aanbiedingen.
voor de ik wil iets fijns aan m'n voeten moeder
fijne Zweedse of Hollandse klompen
voor de knutselmoeder
te veel om op te noemen
voor de zich mooi makende moeder
een pracht kollektie sieraden voor prachtige lage prijzen
KADOTIP: wat te denken van een 11/ 2 liter handsproeiapparaat
'Ian f 23,90 voor f 16.50

P. de With, Os. Magedansstr. 9 -4128 CK Lexmond
Telefoon 03474-1667

Neem er even de tijd voor "
J. W. v. Puttestraat 65
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Amelde

-

Tel. 01836 - 1277

Voor een goede

SCHILDERS- EN GLASBEDRIJF

F. K. v.d. ElK
Telefoon 01837 - 1295

met Bovag-garantie, naar
AUTOBEDRIJF

(v.h. B. den Ottelander)

Bazeldijk 15a

gebruikte auto

Meerkerk

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01643-233, Langerak

Wegwijzerbokaal

Boelmarkt Meerkerk

Als nieuwelingen aan dit tournooi doen ditJoaar mee de sportverenigingen "Groot..Ammers",
spelend in de 3e klas K.N.V.B en de s.v. Bre erodes uit Vianen, 4e klas K.N.V.B.
De voetbalvereniging ..Brederodes" heeft 900 leden en speelt met 53 elftallen in de kompetitie.
Deze 53elftallen zijn onderverdeeld in 5 seniorenelftallen zondag, 7 seniorenelftallen zaterdag, 1
dameselftal, 1 meisjeselftal en 39 jeugdelftallen, tevens spelen 2 teams in de zaalvoetbalkompetitie.

Timmerfabriek van Es b.v.
Caravanbouw van der Hagen
Garage van Tuyl
Evenementenverzorging W. Bovenkerk
Crezee Ameide b.v.
Restaurant ..Het Brughuis"
Van Loon, voor de betere kaassoorten
elke vrijdag te Ameide en Lexmond.

SPONSORS:

Meelfabriek A. Kruyt b.v.
Aannemingsbedrijf Woudenberg b.v.
N. Pek en Zn.
Garage Eim de Groot b.v.
Assurantie- en Adviesburo den Hartog b.v.
Electro Technisch Bure J. Verhoeven
Assurantiekantoor de Kruyk b.v.
C. Westerhoud & Zn., Im- en Export, Hei en Boeicop

ORANJEVERENIGING

"WILHELMINA"

MEERKERK

Sekretariaat: Gorinchemsestraat 13 - Telefoon 01837 - 1606 of 1537.

PROGRAMMA
festiviteiten van 29 april tim 5 mei 1980
IN VERBAND MET KONINGINNEDAG, TROONSWISSELING EN 35 JAAR BEVRIJDING.
Dinsdag 29 april
Woensdag 30 april

Ultreiklng aandenken aan de schooljeugd i.v.m. troonswisseling.
Alausementsrlt vear auto's in samenwerking I!let 'fAC "Magneet" vanaf

A.C.-Wegrestaurant te Meerkerk.
vanaf 6.00 uur v.m. Start: van 6.30 tot 7.30 uur v.m. Een speciale rit voar "vroege vogels"
en onervaren puzzelaars, waarbij prachtige prijzen te verdienen zijn.
Inschrijving: 's-margens van 6 tot 7 uur in het A.C.-Wegrestaurant.
Lengte der rit 40 km.
20.0"0 uur n.m.

In Meerkerk wordt 17 mei a.S. op het terrein
van fa. Gebr. den Otter vanaf half tien een
grote Boelmarktgehouden.
Gezien het sukses van vorige jaren hoopt het
ook nu weer een groots gebeuren te worden.
Op de marktis van alles te koop. In de afgelopen
weken is er al veel binnen gekomen, de huis
aan huisaktie zal 10 mei plaatsvinden.
Naast de Boelmarkt zijn er veel attrakties,
zowel voor jong en oud.
Bingo spel - grabbelton - diverse spelen'
verlotingen enz.
Ook te koop, wafeltjes en poffertjes. Ook
gelegenheid om koffie te drinken. Voorts
boeken oud en nieuw, bloemen, handwerk,
enz. Er is dus weer volop keus en voor elk wat
wils. Tot ziens op de markt van 17 meL

Hannie Streefkerk-Tukker
in de bloemetjes geze~
Zaterdag 5 april j.l. werd Hannie StreefkerkTukker uitgebreid in de bloemetjes ge"zet
vanwege haar grote inzet voor de IJssport.
vereniging Alblasserwaard.
Dit gebeurde tijdens een feestelijke kind~r
middag, georganiseerd in Het Spant te Ameide.
Tien jaar lang ging Hannie iedere zaterdag';'
middag mee naar de kunstijsbaan in Utrecht
om een groep kinderen uit de Alblasserwa~rd
te begeleiden.
'
De heer G. Streefkerk, die namens de IJssportvereniging Ameide sprak, en de heer G.
Sluimer, die namens de IJssportvereniging
Alblasserwaard sprak, bedankten Hannie naR
mens aIle kinderen en ouders. '

ORANJEBAL lI[ET Tm,mOLA in de zaal van restaurant "Brughuis" .

Maandag 5 mei
10.00 uur v.m.

vanaf 9.00 uur v.m.

OPTREDEN GOOCRELAAR Peter Naordzij voor de jeugd.
Plaats: dorpshuis "De Meerplaats" in de grote zaal.

FIETSTOCHT DOOR DE ALBLASSERWAARD
Start: vanaf 9.00 uur v.m. tot 15.00 uur n.m.bij het restaurant
"Brughuis" .
Diverse afstanden: 25.50 en 100 km.
Aankomst uiterlijk 17.00 uur n.m. in het restaurant "Brughuis".
Degenen die voor 17.00 uur binnen zijn, ontvangen een prachtige oorkonde. Inschrijfgeld: f. 5,--. De baten komen ten goede aan de kinderen
in nood. (Foster Parents Plan) Zie tevens de raambiljetten.

13.15 uur n.m.

AUTOCROSS aan de Parallelweg voor amateurs uit de streek en rijders
van de EZHACO.
Organisatie: nAC "Magneet" en O.V.M.

21.00 uur n.m.

\~RKLEDE

LAlfi>IONOPTOCHT met medewerking van de muziekvereniging
nEuphonia"
Start: .vanaf Oranjeplein.
De lampionnen zijn verkrijgbaar op de volgende adressen:
De With 4 = 6, Toistraat, G.J. van Veen.Dorpsplein en
A. Advokaat, Tolstraat.
Van 29 april tim 5 mei GROOT LUNAPARK tegenover het gemeentehuis
met o.a. autoscooterbaan,draaimolen,klokkenspel,suikerspin enz.
Wordt lid van de Oranjevereniging. Aaamelding op het bovenstaand
adres of bij de overige besuursleden.

Wij wensen u prettige feestdagen.

RET BESTUUR

Burgerlijke stand

Meerkerk
Geboren:
14 maart 1980: Wendy Catharina, dochter van
A.M. Foekema ell J.H.M. Tans, wonende te
Meerkerk, Slingerlandstraat 14.
18 maart 1980: Elizabeth Margarita, dochter van
G.J. van Veen en J.C. Schep, wonende te
Meerkerk, Dorpsplein 3.
11 maart 1980: Te Utrecht, Lydia Ivonne,

dochter van T. Zoer en E. van der Veen,
wonende te Meerkerk, Pro Beatrixstraat 27.
21 maart 1980: Judith, dochter van C. Verheuvel en F.J. van der Zouwen, wonende te
Meerkerk, Slingerlandstraat 50.
22 maart 1980: Arie,geboren te Gorinchem,
zoon van K.van der Steldt en W.J.M. de Gier,
wonende te Meerkerk, Broekseweg 27:
Gehuwd: "
21 maart 1980: Smit, Arie, oud 23 jaar, wonende
te Hoornaar en, Veen, Gerdina, oud 18 jaar,

wonende te Leerbroek.
27 maart 1980: van Blanken, Hermanus
Christianus Johannes, oud.20 jaar, wonende te
Meerkerk en van Nifterik, Gerda Antoinette,
oud 20 jaar, wonende te Meerkerk.
28 maart 1980: Pruissen, Johannes Cornelis,
oud 23 jaar wonende te Gorinchem en van der
Veer, .Trijntje, oud 20 jaar, wonende te
Gorinchem.
7 maart 1980: te Ameide, Gijsbert van Vulpen,
oud 24 jaar, wonende te Meerkerk en Versluis,
Gerrigje,oud 20 jaar, wonende te Lexmond.
14 maart 1980: te Ammerzoden, de Stigter,
Cornelis Gijs, oud 24 jaar, wonende te
Meerkerk en van Geffen, Marianne Henrica
Cornelia Catharina, oud 23 jaar, wonende te
Ammerzoden.
14 maart 1980: Noordeloos, Kuil, Hendrik, oud
23 jaar, wonende te Meerkerk en Oosterbeek,
Elizabeth Annigje, oud 21 jaar, wonende te
Utrecht.
Overleden:
15 maart 1980: Bikker, Klaas, oud 71 jaar,
wonende te Meerkerk, Zouwendijk 139.
1 maart 1980: te Gorinchem, 't Lam, Klazina ev
Hermsen, oud 79 jaar, wonende te Meerkerk,
Oranjeplein 11.

VOLWASSENEN
ONDERWIJS
TE SCHOONHOVEN
Uitg. v.d. Chr. Avondscholengemeenschap Rotterdam e.o.
Rector Abr. Vas, Korenbloem 31, Barendrecht. Tel. 01806 - 4975

*
*
*
*

Studie in 6 of minder vakken
Les op maandag, woensdag en vrijdag van 8.45 tot
11.45 uur
Opengesteld voor iedere volwassene
Aanvang nieuwe kursus 1 september 1980

Voor

Moederdaggeschenken

Fa.H.Verhoef
*
*

SCHOENEN
LUXE· en
HUISHOUDELlJKE ARTIKELEN

Benedendamsestraat 5 - Tel. 01836-1251 - Amelde

INLICHTINGEN EN AANMELDING
. V66r 1 juli of na 20 augustus a.s., persoonlijk ledere maandag In de school aan
het Doelenpleln van 11.45 tot 12.30 uur, of telefonlsch dagelijks 01833 -1030 of
010 - 819330

GRATIS BROCHURE OP AANVRAAG VERkRIJGBAAR

Zet met moederdag de bloemetjes binnen.
Wij hebben in onze winkel en plantenkas een
ruime keuze.
Kom gerust eens even bij ons binnen lopen, er
is voor elk wat wi Is.

BLOEMENMAGAZIJN

Agfa'

MOTOR-,ockets

numetfantastische
inruilaktie.
101150,- terug vooruw

OUdeCDmem Dis ubi; ons
eenmzendsnelle
Agio MOTOR-pocketkoopl.
Leuke, spannende, grappige dingen
gebeuren altijd onverwacht Met de Agfa
motorpocket, het nieuwste op pocketgebied, hoeft u niets meer te missen. De
Agfa motorpocket transporteert de film
razendsnel, zodat u altijd klaar staat voar
de volgende opname.
Kom snel bij ons langs om persoonlijk kennis te maken met de Agfa motorpockets. Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:

"

MarJ'a"

J. Verveer
J. W. van Puttestraat 2

lets voor moederdag bedenken
dat is niet eenvoudig.
Een taart van Gebr. Alting?
Ja, dat is een goed idee.
Het is toch eenvoudig vindt Uniet?
BROOD- en BANKETBAKKERIJ

Fa. Gebr. Alling
Uw warme bakker
Gorcumsestraat - Tel. 1248 Dam 8
Tel. 1456

DAM 6

-

TEL. 01836-1229

MEERKERK
AMEIDE

Koop uw kado
voor moeder

901 E f 239,-, 901 S f 179,-, 901 f 139,-

CREZEE AMEIDE B.V.

Amelde

bij

J. van Mazijk
Dorpsstraat 93

Lexmond

De besle

en meesl
uilgebreide
leesporlefeuille

en bovendien

GRATIS
een digitaal herenhorloge
als welkomstpremie

-~ ...

-

f0

,

~'.
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~

.:-

.~

leesma'vp-'<lIi?" en b.v.

GROOT-AMM RS
Voorstraat 19

Tel.: 01842 - 1737

Het is zo weer moederdag
Koop daarom snel het koffiezetapparaat van
Inventum tegen de SUPER VOORDEEL PRIJS

20% KOHllNG

dinsdag om 12.15 gesloten
vrijdag koopavond tot 21.00 uur
zaterdag geopend tot 17.00 uur

VAKKUNDIG ADVIES. U,TGEBREIDE SERVICE

Verder feunen en haarkrulsets van aile
merken met

10% KOHllNG
Een grote sortering
rijwielen en
bromfietsen in
diverse prijsklassen.

Ze staan voor u
klaar om met
moederdag
kado te geven.

Maar wij bieden u nog veel meer artikelen.
Kom kljken blj de zaak van vertrouwen en
goede service

Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doet u er
goed aan €len van de onderstaande adressen te bellen.

J. van Dieren

Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284.

_

J. het Lam

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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS !

0'
NlEU W in onsassortiment
VOOR MOEDERDAG
BAKKEN WIJ HEERLlJKE

GEBAKJES

)

en

TAARTEN
Oat mag iedereen best weten ! !
BROOD- en BANKETBAKKERIJ

J. van Delsen
Fransestraat 1
Amelde

-

Parfums van:
Nina Ricci
de L'ancome
Parfums van Yves St. Laurent
Chanel nr. 5
Weil etc.

o

Grote sortering gouden- en zilveren sieraden
Verlovingsringen, het gehele jaar 1980
met 20% KORTING

Tel. 01836 -1353

J. F. Th. SLOM
Dam 11

Amelde

Telefoon 01836 - 1404

SLIJTERIJ

WIJNHANDEL
Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754 - Ameida

VOOR MOEDER

Bessenjenever Hooghoudt
Pisang Ambon
Sherry Bonito
Rose de France
3 voor
Niersteiner Gutes Damtal

11,95
13,50
5,50
3,75
10,5,75

Verder voor moeder: Zenith aardewerkservies en tegeltjes + Glaswerk, gewoon en kristal.

14,95
14,95
11,95
15,30

Jonge Hooghoudt
,"':--, Vieux Duyardin bl.
Citroenbr. Hooghoudt
Langs wh isky

Groot assortiment witte, rode en rose wijnen.
Op onze nieuwe wijnfolder:
Chateau Ragoum 1978
Blanc Ocean, witte zomerwijn
Cotes du Rhone

7,50
4,95
5,90
Wielrenkleding en schoenen in Yoorraad.

Supersmalle raambekleding heet nu Jalouette.
<

'

'.

Slechts 25 mm smal is de nieuwe 'Luxaflex'
Jalouette. De smalle, ranke lamellen ziet u nauwelijks
als u de Jalouette openkantelt. Het zachte, net nog
zichtbare Iijnenspel werkt dan zelfs extra decoratief.
En wilt u zich geheel terugtrekken in de beslotenheid van uw woning, dan is een handbeweging al
voldoende,
Bij de 39 verschillende kleuren vindt u vast de
kleur, die uw interieur verrijkt. Gemeten, op maat
gemaakt en gemonteerd door uw 'Luxaflex' dealer,

1M'

® Ee;, wettig gedeponeerd handelsmerll vane::> Hunter DougloQ

STIGTER
Arnelde, J. W. v. Putleslraat 6 - 8, leletoon 01836 -1501
Schoonhoven, Koestraal 101, lelefoon 01823 - 2450.

Onze TOPKWALITEIT nergens
GOEDKOPER!

J)r NIEUWSTE MODE

TUINBROEKEN. pilootbroeken,
timmermansbroek. diverse Iinnenbroeken in nieuwe modesoorten.

Dames-Teeneroverall
Schitterend model in glans- en
andere aktuele katoenstoffen
. . . . . . Bij ons v.a.

f 73,50

Bij ons v.a.

f 31 ,95

IIF'
LEUKE pullovers- T-shirts
overhemden enz.
body-warmers - windjaeks

GOED en GOEDKO(O)PER HAL

4
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SPIJKER-RIBBROEKEN
Verder in ons
assortiment o.a.

Trainingspakken.
Disco-Jogging
schoenen
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M
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WERKOVERALLS

R
E
N
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****

U

T v.a.f37,50
E

"*

SATIJNBROEKEN
v.a.

f 38,95

van de bekende merken met de
uitstekendepasvorm !
Zowel spijker- als ribbroeken

......

v.a.

f 37,95

W

Kinder- en teenermaten

{!

'af 24,50

N U 00 KI!!
STRETCH-RIBBROEKEN
v.a.

f 74,50

