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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZEVENTIENDE JAARGANG
WOENSDAG 14JANUARI 1981

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

GEMEENTELIJKE HERINDELING
Gesol met Ameide en Tienhoven
Wordt het nu toch Ameide gemeente Meerkerk ?
AMEIDE - Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben de minister van Binnenlandse Zaken
hun eindadvies gestuurd over de gemeentelijke herindeling van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Ook de Gelderse gemeenten Vuren en Herwijnen zijn bij dit voorstel betrokken. GS
stellen voor door herindeling het aantal gemeenten in dit gebied terug te brengen van veertig naar
elf. Het advies wijkt af van een vorig jaar door gedeputeerde staten ingediend plan, dat voorzag in
de vorming van twaalf gemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
Dat plan riep veel tegenstand op. De reakties op dat plan zijn nu ook naar de minister gestuurd. GS
blijven van mening dat de gemeentelijke herindeling van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
moet doorgaan.

*

nieuwe voorstel komt hierop neer:
de gemeenten Gorinchem, Papendrecht en
Sliedrecht blijven bestaan
er worden acht nieuwe gemeenten gevormd
door samenvoeging van:
- Alblasserdam + Nieuw-Lekkerland
- Groot-Ammers + Langerak + Nieuwpoort + Streefkerk
- Bleskensgraaf + Brandwijk + Goudriaan + Molenaarsgraaf + Ottoland +
Oud-Alblas + Wijngaarden
- Ameide + Arkel + Hoogblokland +
Hoornaar + Leerbroek + Meerkerk +
Nieuwland + Noordeloos + Tienhoven
Everdingen + Hagestein + Hei- en
Boeicop + Lexmond + Vianen
Kedichem + Leerdam + Schoonrewoerd
Asperen + Herwijnen + Heukelum +
Vuren
- Giessenburg + Hardinxveld - Giessendam + Schelluinen.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte
van het plan van vorig jaar zijn:
toen was Alblasserdam ongewijzigd gebleven; nu is een samenvoeging voorgesteld
van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland.
- toen was een samenvoeging van NieuwLekkerland en Streefkerk voorgesteld; nu
willen GS dat Streefkerk met GrootAmmers, Nieuwpoort en Langerak een
gemeente wordt.
- Tienhoven en Ameide, in het oude voorstel bij Groot-Ammers, Nieuwpoort en
Langerak gevoegd, zijn in het nieuwe
voorstel overgegaan naar de gemeente die
rond Meerkerk zou moeten ontstaan. Aan
deze gemeente is ook Arkel toegevoegd,
dat in het oude voorstel bij Gorinchem zou
komen.
Gedeputeerde ~taten hebben de minister van
Binnenlandse Zaken gevraagd hen een ontwerp-regeling te laten opstellen overeenkomstig het nu ingediende voorstel, waaruit
wij enige punten citeren:
De door hen voorgestelde A-A-Lekgemeente,
bestaande uit de gemeenten Groot-Ammers,
Nieuwpoort, Langerak, Ameide en Tienhoven,
wordt door aIle betrokken gemeenten afgewezen. Zij wijzen er daarbij onder andere op,
dat de twee grootste kernen in deze kombinatie, Groot-Ammers en Ameide, in de uiterste
hoekpunten zullen liggen, hetgeen voor de
nieuwe gemeente onwenselijk wordt geacht.
Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak plei-

ten voor samenvoeging met Goudriaan, Ottoland en een deel van Streefkerk, overeenkomstig het model uit de nota met ons voorlopig
standpunt.
Goudriaan en Ottoland hebben bovengenoemde kombinatie altijd afgewezen. Zij

Lexmond en eventueel Hei- en Boeicop. Dit
model hebben wij ook in de nota met ons
voorlopig standpunt voorgesteld.
Lexmond en Hei- en Boeicop kiezen echter,
evenals Everdingen en Schoonrewoerd, voor
samenvoeging van deze vier gemeenten (plus
eventueel Hagestein), zodat een plattelandsgemeente ontstaat.
De drie eerstgenoemde gemeenten wijzen dus
ons voorstel om Everdingen, Hagestein, Hei- en
Boeicop, Lexmond en Vianen samen te voegen,
af. Ons voorstel heeft weI de instemming van
de raden van Hagestein en van Vianen.
De drie gemeenten, Blokland, Hoornaar en
Noordeloos, kiezen, als aan gemeentelijke
herindeling niet valt te ontkomen, voor de
kombinatie Hoogblokland/HoornaarINoordeloos. Wordt herindeling opgelegd, dan stemmen Hoogblokland en Hoornaar in met ons
voorstel om Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos, Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland
samen te voegen, zodat een centrale middengemeente ontstaat. Ook de raden van Leer-
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stemmen, evenals Bleskensgraaf, Brandwijk,
Molenaarsgraaf, Oud Alblas en Wijngaarden,
in met ons voorstel om deze zeven gemeenten
samen te voegen tot een nieuwe gemeente.
Een meerderheid van de raad van Streefkerk
sluit zich aan bij ons voorstel om Streefkerk en
Nieuw-Lekkerland samen te voegen. Ook de
raad van Nieuw-Lekkerland gaat daarmee
akkoord.
De andere twee gemeenten uit de door ons
voorgestelde A-A-Lekgemeente, Ameide en
Tienhoven, spreken zich uit voor samenvoeging van beide gemeenten. Als dat niet
mogelijk is, kiest Tienhoven voor vorming van
een (niet nader gespecificeerde) gemeente
rond Ameide. De raad van Ameide kiest in dat
geval voor samenvoeging met Tienhoven,

........"m
broek, Meerkerk en Nieuwland stemmen
daarmee in.
Hierbij blijft voor Hoornaar een eventuele
"afruil" van Leerbroek en Nieuwland met
Giessenburg en Schelluinen bespreekbaar. De
meerderheid van de raad van Noordeloos wil,
ook als de herindeling wordt opgelegd, niet
verder gaan dan de kombip.atie Hoogblokland/Hoornaar/Noordeloos. In de nota met ons
voorstel wordt het gebied van Arkel, gelegen
ten noorden van de spoorlijn GorinchemLeerdam, bij de kombinatie Hoogbloklandl
HoornaarINoordeloos/Meerkerk I Nieuwland
gevoegd. Tegen dit voorstel is vanuit Arkel veel
verzet gekomen, ook van de kant van de
bevolking. De raad van Arkel wijst de
tweedeling van Arkel af en is het verder ook

volstrekt niet eens met een samenvoeging met
Gorinchem. Mocht de herindeling doorgaan,
dan kiest de raad voor integrale samenvoeging
van Arkel met Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos, Leerbroek, Meer~erk en Nieuwland.
Arkel wordt hierin slechts door een minderheid uit de raden van Hoogblokland en
Meerkerk gesteund.
Als we aIle reakties nog eens doornemen, dan
blijkt de door GS voorgestelde kombinatie
Groot-Ammers I Nieuwpoort I Langerak I
Tienhoven I Ameide weI het grootste knelpun~
te vormen. Zoals reeds eerder vermeld, hebben
de betrokken gemeenten zich stuk voor stuk
tegen deze kombinatie verzet.
Ook in de statenkommissie vindt dit voorstel
weinig bijval meer.
Wij zijn tot het voorstel van bovengenoemde AA-Lekgemeenten gekomen na een uitvoerige
diskussie. Die diskussie zijn wij mede aangegaan naar aanleiding van uw meergenoemde
reaktie op ons voorstel, waarin u aangaf grote
problemen te hebben met de eerder door ons
voorgestelde plannen tot samenvoeging van
Groot-Ammers, Nieuwpoort, Langerak, Ottoland en Goudriaan en tot samenvoeging van
Ameide, Tienhoven, Lexmond en Hei- en
Boeicop.
Ook wij zijn overtuigd geraakt, wij hebben dat
al aangegeven in de nota met ons voorstel, dat
vooral aan de kombinatie Ameide/Tienhovenl
Lexmond/Hei- en Boeicop nadelen zijn verbonden. Deze kombinatie zal niet aIleen een
gering aantal inwoners teIlen, maar ook in
financieel opzicht een zorgwekkende toekomst
tegemoet gaan.
Ook tegen de A-A-Lekgemeente zijn bezwaren
aan te voeren. Wij hebben dat al aangegeven in
onze nota. Dit voorstel was dan ook geen eerste
keuze. Inmiddels is ons duidelijk geworden, dat
ook de A-A-Lekgemeente in financieel opzicht
geen rooskleurige toekomst beschoren zal zijn.
De financiele problemen van deze gemeente
zijn zelfs groter dan die van de kombinatie
Ameide/Tienhoven/Lexmond/Hei- en Boeicop. De diskussie met de gemeenten en de
statenkommissie kan in feite tot geen andere
konklusie leiden, dan dat het voor dit deel van
de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
erg
moeilijk is om tot een keuze te komen die in aIle
opzichten bevredigend is. Welk model men
kiest, er zijn altijd bezwaren. Wat Ameide en
Tienhoven betreft is nu gebleken, dat zowel
een kombinatie met Lexmond en Hei- en
Boeicop als een kombiantie met GrootAmmers, Nieuwpoort en Langerak problematisch is.
Een alternatief zou nog zijn een samenvoeging
van Ameide, Tienhoven, Lexmond, Hei- en
Boeicop, Schoonrewoerd en Everdingen. Deze
kombinatie zou ongeveer 10.000 inwoners
tellen en ruim 11.000 als ook Hagestein er aan
toegevoegd zou worden. Aan een dergelijke
kombinatie zijn echter grote bezwaren verbonden, omdat er noch in maatschappelijk,
noch in bestuurlijk opzicht banden zijn tussen
de meest westelijk gelegen kernen (Ameide,
Tienhoven) en de meest oostelijk gelegen
kernen (Everdingen, Hagestein).
Voor zover wij n u kunnen overzien, zullen
deze banden er nooit -komen, zodat de aldus
gevormde gemeente niet tot een bestuurlijke
eenheid zal kunnen uitgroeien. Deze opvatting
hebben wij ook in de nota met ons voorstel naar
voren gebracht.
Een andere mogelijkheid voor Ameide en
Tienhoven is een samenvoeging met Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland, Hoogblokland,
Hoornaar en Noordeloos. Dit alternatief is tot
nu toe nauwelijks in diskussie geweest.
De verbindingen tussen Ameide en Meerkerk
zijn goed te noemen. Ook uit een oogpunt van
afstanden levert deze kombinatie geen problemen op. De nieuwe gemeente zal een
inwonertal hebben van rond de 13.000. Een
probleem zou misschien kunnen zijn dat er
binnen een gemeente twee ongeveer even
grote kernen komen te liggen, die allebei een
zekere centrumfunktie hebben. Dat zou overigens ook het geval zijn in de kombinatie
Groot-Ammers/NieuwpoortiLangerak I TienhovenlAmeide, aIleen liggen daar de centrumkernen in de hoekpunten van de gemeente.
Een en ander overziende, zijn wij tot de slotsom
gekomen, dat een kombinatie van Ameide en
Tienhoven met de centrale middengemeente
zeker het overwegen waard is, althans meer
perspectief biedt dan de andere hiervoor
genoemde alternatieven. Dat geldt eens te

meer, wanneer aan -deze gemeente ook Arkel
wordt toegevoegd. Wij hebben reeds eerder
vermeld, dat wij voorgesteld hebben een
(klein) deel van Arkel bij de kombinatie
Hoogblokland I Hoornaar I Noordeloos I
Leerbroek I Meerkerk I Nieuwland in te delen
en de rest van Arkel samen te voegen met
Gorinchem en dat dit door de raad van Arkel
met klem van de hand is gewezen. Mocht de
herindeling doorgaan, dan kiest de raad voor
integrale samenvoeging van Arkel met de
centrale middengemeente. Hoewel er weI het
nodige valt af te dingen op de argumenten van
Arkel, zijn wij na ampel beraad gezwicht voor
de druk vanuit deze gemeente. Wij stellen u

daarom voor, ook Arkel toe te voegen aan de
centrale middengemeente. Deze nieuwe gemeente zal dan bestaan uit de huidige
gemeenten Ameide, Arkel, Hoogblokland,
Hoornaar, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland,
Noordeloos en Tienhoven en zal ongeveer
16.000 inwoners tellen.
Bij dit voorstel speelt ook een rol de overweging
dat de aId us gevormde gemeente drie kernen
met ongeveer evenveel inwoners zal omvatten
waarvan er een, Meerkerk, in het midden zal
liggen. Deze kern zou tot bestuurscentrum
kunnen uitgroeien. Het is echter vanzelfsprekend, dat dit ter beslissing is aan de raad
van de nieuwe gemeente".

Wat een bloemen en
kado's en wat een
belangstelling, aldus
mevrouw Gersie

Drukbezochte
Nieuwjaarsreceptie
te Ameide

AMEIDE - Het is, dachten wij, 2 januari een
fijne dag geweest voor het echtpaar GersieVroon, Pro Marijkeweg 55 te Ameide.
Deze dag waren zij 50 jaar getrouwd.

Oud wethoud'er Spek uit Tienhoven was ook
aanwezig op de receptie en was in een
geanimeerd gesprek met burgemeester en
mevrouw Bakker.

CREZEE AMEIDE

KANTOORINRICHTERS
VAN HUIS UIT !
Onze vertegenwoordiger
komt graag eens bij u langs.
DAM 6 - AMEIDE
TELEFOON 01836 - 1229 - 1779

Raadslid Veronica v.d. Berg wenste tijdens de
receptie aannemer Mulckhuyse, blijkens de
Joto, veel sukses met zijn bouw op Aaksterveld en wij vermoedden dat zij daarvoor tegen
raadslid A.E. Versluis iets gezegd heeJt over de
schoolbegeleidingsdienst en peuterspeelzaal.
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Langs deze weg wil ik ieder dankzeggen voor
aile felicitaties, in welke vorm dan ook, die mij
ter ere van mijn 25-jarig ambtsjubileum zijn
toegekomen.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar de leden van
het comite onder voorzitterschap van burgemeester C. Bakker en naar de kinderen van de
scholen en hun leerkrachten

DOKTERM.J. EENINK.
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Omvangrijke advertentie-teksten zijn
best wei aardig, maar niet altijd nodig.
De meest uitgebreide sortering
vindt u nog steeds in de showroom zelf.
Komt u eens vrijblijvend kijken
in zo'n showroom of maak even een
afspraak.
Voor uw totale woninginrichting:
Interieurverzorging "De Beurs"
Dorpsstraat 81, Lexmond.
Tel.: 03474 - 1223, b.g.g. 1566.
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Dokter Eenink
25 jaar gemeente-arts
Geschenk voor de Stadsbibliotheek

Burgernees

AMEIDE - 3 januari, een grootsere hulde had men mevrouw en dokter Eenink niet kunnen
brengen.
Het begon al op de Dam: drumband, de muziekverenigingen, de koets getrokken door 2 paarden.
Lang zullen ze leven werd er gespeeld door de muziekverenigingen en zo vertrok men in optocht
naar Het Spant voor de door het komite, o.l.v. burgemeester Bakker, georganiseerde receptie.
Ontvangst door het komite, een welkom door de ceremoniemeester G. de Vroome, speeches en
een duizendkoppig publiek om geluk te wensen.

1het kort rnake n "
ter Bakker: "Ik za

Mevrouw
tijdens de ~~/ok~er Eenink h
eptze verrast aa~~en de speeches

Ceremnniemeester G. de Vroome overhandigt vast 2 volgnummertjes.
Burgemeester Bakker, speech op een rol,
sprekend namens de bevolking en gemeentebestuur vertolkte de gevoelens en waardering
van zeer velen om op deze wijze zich te uiten.
"AIs de meesten naar u toegaan voelen zij zich
beroerd en hoort men klagen in de wachtkamer. U bent de meerpaal geweest waaraan
men zich vasthield of vastklampte.
U bent de man die de problemen van uw
patienten kent.
Een gedeelte van de kollekte hebben we
bestemd voor de drankjes tijdens de receptie,
zogezegd "een koekje van eigen deeg". Daarnaast hadden we u een persoonlijk geschenk
willen aanbieden, maar u hebt te kennen
gegeven dit voor de gemeenschap te willen
bestemmen.
De keus is gevallen op een grote encyclopedie en nog vele boeken voor de Stadsbibliotheek. Hartelijk dank voor dit gebaar.
Dokter en mevrouw Eenink ook hartelijk dank
voor alles wat u de afgelopen jaren hebt
gedaan", aldus burgemeester Bakker, voorzitter van het komite.
Bovendien ontvirig dokter Eenink nog enige
goede £lessen rode wijn en een kilo drop.

In "Open Vensters" werd het ook een ware happening.

Dokter Boot uit Giessenburg sprak namens de
kollega's van de zondagsdienst op sympathieke wijze het echtpaar Eenink toe. .
De kinderen van aIle kleuter- en lagere scholen
boden dokter Eenink 3 boekwerken aan met
tekeningen van aIle kinderen.
Na het ruim 2 uur durend defile, waarbij zeker
duizend handen werden gedrukt, werden
dokter en mevrouw Eenink verwacht in Open
Vensters.
Hier stonden in de gang de bewoners met
erebogen de jubilaris op te wachten. Direkteur
Nagtegaal gewaagde in zijn toespraak over de
grote betrokkenheid van de dokter met de
bewoners. "Uw aanwezigheid hier heeft altijd
een funktie. Tijdens uw ziekte dachten we veel
aan u, ook in ons gebed.
We hebben elkaar nodig, direkt of indirekt. God
zegene u in uw arbeid en in uw gezin", aldus de
heer Nagtegaal.
De bewoners van Open Vensters hebben
dokter en mevrouw Eenink een onvergetelijke
ontvangst bereid.
Een door allen gezongen welkomstlied, twee
gedichten, nog een prachtige antieke koperen
zak-waterketel als geschenk van een van de

bewoners. Een mand met wijn, bonbons en een
uniek museumboek van de bewoners van Open
Vensters zelf.
Is het een wonder, dat de gehele familie Eenink
door al deze attenties zowel in Het Spant als in
Open Vensters zeer blij en verrast waren en
dat woorden moeilijk de gedachten konden
weergeven van wat men op deze dag ondervonden had.
Dokter Eenink zei in zijn dankwoord, waarbij
hij enigszins ontroerd was:
"Ik heb altijd naar een dorpspraktijk gewild om
de geneeskunde in zijn volle omvang te kunnen
toepassen, maar nu na 25 jaar weet ik ook, dat
de band met je patienten heel erg groot is. Ik
heb de boeken aan de Stadsbibliotheek niet
geschonken met als achtergrondgedachte ken~
nis geeft macht maar met deze gedachte:
vergroting van kennis geeft vergroting van
levensvreugd. Deze dag was voor ons onvergetelijk.
Dank, heel hartelijk dank."
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esker
eubelen
anufakturen
Fransestraat 15
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Goed nieuwsvoorde huisvrouwen

van Ameide en LeDllond.

EEN GREEP UIT ONS
ASSORTIMENT:
1 KILO JONGE

ROMIGE KAAS
1 KILO SEPTEMBER

KAAS
1 KILO PIKANTE

MEI-KAAS

7 80
,

9,20
10,50

ELKE VRIJDAGMORGEN
STAAN WIJ MET ONZE
KAASVERKOOPWAGEN IN
UW DORP
200GRAM

3,-

VERSE BRIE
200 GRAM

WALNOOTENKAAS

3,50

KIRSCH KAAS 2, 80
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BOERENCAMEMBERTJE

2,75

SLAGROOM

2.

2 veer

SMEERKAAS
2 veer

ROOMBOTER
per pakje

25

2, 25

2,·

VERDER ALLE SOORTEN
DIEETKAAS, EDAMMERS
EN BOERENKAAS KWARK
ENZ.

VOOR DE BETERE KAASSOORTEN
WIJK EN AALBURG

Burgelijke stand Meerkerk
Geboren:
4dec80
30dec80
Gehuwd:
5dec80
12dec80
16dec80
19dec80
12dec80
Overleden:
14dec80
24dec80
31dec80

Arnold Hubertus Hendrikus, zoon van:A. de Vries en:H.J.M.
van der Pluijm, wonende te Meerkerk, Blommendaal 17.
Patricia, dochter van B. van Wijk en:K. Vroon, wonende te
Meerkerk, Pro Marijkeweg 47.
te Hennepe,Jasper, oud 25 jaar, wonende te Gorinchem en:
't Lam,Anne Liesje, oud 24 jaar, wonende te Gorinchem.
den Hartog,Jan Willem, oud 23 jaar, wonende te Ameide en:
van den Heuvel,Hilleke Louisa, oud 21 jaar, wonende te
Meerkerk.
Verhoef,Jasper, oud 27 jaar, wonende te Ameide en:Kool,
Josina, oud 21 jaar, wonende te Meerkerk.
van Genderen,Arie Jan, oud 23 jaar, wonende te Meerkerk
en:Brouwer,Trijntje Cornelia, oud 21 jaar, wonende te
Schoonrewoerd.
te Hoornaar, den Rooijen,Jacob Willem, oud 23 jaar, won ende te Meerkerk en:Middelkoop,Teuntje, oud 18 jaar, wonende
te Hoornaar.

De beide Meerkerkse
Wimmen op bezoek
tijdens de raadsvergadering in Ameide
AMEIDE - Lopen beide raadsleden reeds
vooruit op de definitieve uitspraak betreffende
de gemeentelijke herindeling om zich in een
nabuurgemeente nu reeds te orienteren ?
Of kwamen zij op de oliebollen af ?
Wij weten het niet.

van Dijke,Cent, oud 78 jaar, wonende te Meerkerk, Kon.
Julianastraat 27.
te Gorinchem, van Vuuren,Lambertus, oud 76 jaar, wonende
te Meerkerk, Pro Marijkeweg 23.
de Jongh ev Brouwer, Wilhelmina, oud 59 jaar, wonende te
Meerkerk, Slingerlandstraat 5, te Gorinchem.
WeI waren zij zeer geYnteresseerd in de
aanbiedingsnota.
Hun vreugde steeg ten top toen zij nog
oliebollen kregen ook.

Loop van de bevolking gemeente Meerkerk
GEMEENTE MEERKERK
Bevolking op 1 januari 1980:
Geboren
22m + 30 vr = 52 (1979:44)
Ingekomen: 52m + 54 vr =106 (1979: 120)
Vermeerdering:
74m + 84 vr
21 (1979: 17)
Overleden 11m + 10 vr
Vertrokken 42m + 51 vr
93 (1979: 104)
Vermindering:
53m + 61 vr
Totale vermeerdering in 1980:
Bevolking op 1 januari 1981 :

GEMEENTE LEERBROEK
Bevolking op 1 januari 1980:
Geboren
13m + 8 vr
21 (1979:24)
Ingekomen 33m + 30 vr
63 (1979:47)
Vermeerdering
46m + 38 vr
Overleden
7m + 1 vr
8 (1979:11)
Vertrokken 16m + 20 vr
36 (1979:64)
Vermindering
23m + 21 vr
Totale vermeerdering in 1980:
Bevolking op 1 januari 1981:
GEMEENTE NIEUWLAND
Bevolking op 1 januari 1980:
Geboren
8m + 8vr
16 (1979:12)
Ingekomen 20m + 18vr
38 (1979:42)
Vermeerdering
28m + 26vr
Overleden
8 m+ 2vr
10 (1979:8)
Vertrokken }Om + 19vr
29 (1979:41)
Vermindering
18m + 21vr
Totale vermeerdering in 1980:
Bevolking op 1 januari 1981:

1493m+ 1470vr =2963

158

114
21m +

23vr =

44

l~l~~=t=l~~~~~=~=~QQZ

613m

+ 610vr

1223

84

Op onze vraag hoe zij de vergadering hadden
ervaren, antwoordden zij: "een geweldig
verzorgde presentatie, goede gastheren, weI
een beetje een tamme vergadering, bij ons
bakken we ze bruiner".
(Zouden ze hier toch de oliebollen mee bedoelEm ?)

44
23m + 17 vr

40

§J§~=t=§~Z~~==~=l~§J

394m + 384vr

778

54

39
10m +

5vr

= 15

Aantal gesloten huwelijken:
Meerkerk: 30 Leerbroek:9 Nieuwland:6
Aantal ingeschreven echtscheidingen:
Heerkerk: 4
Leerbroek:1 Nieuwland:O
Aantal levenloos geborenen:
Meerkerk:O
Leerbroek:O Nieuwland:O

De altijd aktieve "verzorger" tijdensde
raadsvergaderingen.

HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN
Husqvarna motorkettingzagen voor
vakman en hobbyist: volkomen veilig

dankzij SWED-O-MATIC, Husqvarna's
automatische kettingrem, de antivibratie-voorzieningen en de uitgekiende ergonomische vormgeving.

Husqvarna
~,~~

S~O

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

\..~~

'\I~\.:

0-~~

1,f>-!

RDllTOP

Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."
VERWARMINGS- EN TUINGEREEDSCHAP

c. 'I Lam

Bazeldijk 19 -tel. 01837-1810- Meerkerk

tevens het adres voor:

* Eerste klas occasions van div. merken met Bovag
garantie
* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine

Aile deuren worden weerals nieuw
• Passend bij uw interleur
• Voordelig blnnen een dag gereed ....",..
• In vele houtmotieven en effen • Deuren '5 morgens gehaald
I{:"(
k1eQuren

P

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."

RT

~S® Jr~~~n~JvTi~~':i~~eteen
t.:• •.·:·
voor een afsQraal<.
....
Of vraag Informatiemateriaal aan.

Exclusief voor: Alblasser-, Krimpenerwaard, Dordrecht, Ridderkerk,
Zwijndrecht en omgeving,
PORTAS-Vakbedrijf F. H. Kamsteeg B. V.
Kon. Wilhelminalaan 102, 3372 AG Boven-Hardinxveld

Burg. Sioblaan 1, Meerkerk, Tel. 01837-1315

Tel 01846-2377
.........._MI_ST_ER_P_O_RT_As_D_eu_re_n-_se_rv_iCe_-v._ak_be_dr_ijv_en_in_ve_le_PI_aa_ts_en_in_Ne_d_erl_an_d._

PORTIl.S®
~

B

GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

voor:
voor:
voor:
voor:
voor:

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

Biedt aan:
-

GEGALVANISEERDE
GOLFFlATEN
ASBEST CEMENT
GOLFPLATEN
POLVESTER LICHT
GOLFPLATEN
BALKHOUT
PLANKHOUT
ISOLATIEMATERIAAL

- MULTVPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES
Paranapine
Grenen
Vuren
- DEUREN
- GIPSPLATEN
- SPAANPLAAT
- CREOSOLPALEN
- BROEIRAMEN
- PARTIJEN GEBRUIKT
BAl:.KHOUT

aile soorten veevoeders.
iedere gewenste hoeveelheid kunstmest.
plastics en reinigingsmiddelen.
bestrijdingsmiddelen.
service en kwa/iteit.

VERSTANDIG ALS U tNFORMEERT.

J. van ZANDWIJK

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS
Zouwendijk 123

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

ZIT U OOK MET
OPBERGPROBLEMEN ?

BurgeIijke .stand
Tienhoven
Bevolking december 1980
INGEKO!'1EN:
!'1evr. Lakerveld-Westdorp vanuit
Rotterdam.
VERTROKKEN:
M~j. van Dieren naar Amersfoort.
Fam. Spierings naar Swalmen.
!'1ej. de Hoop naar Gorinchem.
Fam. van der Grijn naar Ameide.

CREZ~E

AMEIDE

drukwerk specialisten
van huis uit !

lade met ordermechaniek A 6820.91

a 11.65 ex.
a 14,- ex.
a 10.65 ex.

lade met draaibaar front A 6820.90

a 10.45 ex.

voetstuk A 6869.01

a 6.05

afdekplaat A 6869.11

a 14,50 ex.

Lade met vast front A 6826.40
2 laden A 6826.95

ex.

CREZEE AMEIDE B.V.
, DAM 6

-

DAM 6 - AMEIDE
TEL. 01836 - 1229 - 1779

TEL. 01836-1229

Advertenties vallen niet Op

.
OIT WAS EEN AOVERTENTIE.

Verzorgd worden en jezelf verzorgen
Dubbel profijt van een bezoek aan de schoonheidssalon.
Bij ons kunt u terecht voor:

*
*

diverse behandelingen
en diverse produkten:
Zoals:

* huidverzorgings- en make-up artikelen, parfums
* zeep, badzout, badschuim, shampoo
* haarlak, deodorant, after-shave
* kadoartikelen zoals sjaals en sierraden
SCHOONHEIDSSALON
Lekdijk 42

-

Ameide

-

J. Lauret - Bastinck
Tel. 01836 - 1937

rneervoorrninderl
PRACHT SLAAPKAMER
Top-kwal iteit
- Ledikant 140X200
- 1 smalle nachtkast
- 1 brede nachtkast met spiegel
Van

.2&95;"- NU

VOOR

VOOR DE JEUGD

WE

Mooi

ONDANKS

MAKEN

SCHOON
PRIJSSTlJGINGE
SCHIP
A NU DE
.•,

1550,-

1V==-..

van
3845;='"
EXTRA
AANBIEDING

2845

NU SLECHTS

MODERNE FAUTEUILS
Met"boucle-stot, speciale prijzen.
van .590;:- I NU SLECHTS

350,·
van..4-9tr.'-, NU SLECHTS

3995,-

ZWAAR EIKEN GEBLOEMDE
BANK MET 2 FAUTEUllS
van .3295;-

175,-

NU,_

100% mohair stoffering van ..5tJS5';.

EXTRA GOEDKOOP nu

80X190 em.
Leuk werk, zeit in elkaar zetten

LLERLAAGSTE
PRIJZEN

MODERNE 2- EN 3-ZITS
BANKEN MET GESTOFFEERDE EIKEN HOEKTAFEL
EN VERLICHTING
KLASSIEKE 3-ZITS BANK
EN 2 FAUTEUILS

KANT
VURENHOUTEN LEDI .

1995,-

MODERN BALIBRUINESSEN WANDMEUBEL
270 em. breed, met sfeerverlichting
van ..3&25;=

Spotprijs NU

1995,-

EXCLUSIEF BLANK-EIKEN
WANDMEUBEL, ENIG IN
ZIJN SOORT, KAN NIET
MEER GEMAAKT WORDEN

GRANDIOZE KOLLEKTIE
TAPIJTEN
* ONlE BEKENDE NYLON
95
kamerbreed

.

59

,

* lEER MOOI TAPIJT, pracht kwaliteit,
50% wol • 50% • 0,100 129~

van 4870,-

Voor de Iiefhebber NU SLECHTS

-'2995,-

* SCHITTERENDE WOLLEN BERBER,
WERKELlJK UNIEK
NU NOG SLECHTS

206,199,-

* EXTRA lWARE WOLLEN BERBER
Eenmalig, van.299;:=".
voor

TEXTIEL- EN

.sfi!eelkerll

ALS HET VOOR MINDER VEEL MOOIER MAG
FRANSESTRAAT 7 -

AMEIDE -

TELEFOON 01836 - 1212

De nieuwe kollektie
1981 staat klaar

behang

Kom eens langs om in onze nieuwe wandbekledings
showroom te kijken naar speciale wandbekleding met
gordijnstoffen in elke prijsklasse.
==============Modern, romantisch, kleine bloemetjes, afwasbaar
....
streepjesdessin enz.
Wilt u iets aparts 'Jraag dan naar het eksklusieve
Decoration Home book.
Natuurlijk is er ook opruimingsbehang.
Tevens is· er een nieuwe afdeling zonwering met
demonstratiemodellen met speciale zonwering voor
Broekseweg 3 - Ameide - Telefoon 1725
tuimelramen en 10% winterkorting.

ERKELENS-LANGERAK
levering van behang
aren
g\as en vertw
zonwering

VOOR AARDAPPElEN, GROENTEN EN FRUIT

"DE SNELLE PIEPER"
Tel. 01837-1791 of 2242 - lexmond - Meerkerk

Groentehal:

Klein~

Voor een goede

g~bruikte auto
met

Bov~g-garantie,

naar

AUTOBEDRIJF

Kanaaldijk, Meerkerk.

Gebr. Roast b.v.
Lekdijk73, tel. 01843-1233, Langerak

Diverse soorten winteraardappelen in voorraad.

Koop nu extra Yoordelig in de seizoen-opruiming

Schoenen 10-60 % KORTING

PLIEGER

HANDWERKEN

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

Op niet-afgeprijsde artikelen extra korting

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

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

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

Wij gaan met vakantie van zaterdag 24 januari
tot en met zaterdag 31 januari 1981.
In verband hiermee is onze winkel op 24 januari
om 12 uur gesloten.

SLAGERIJ

J. Jongkind

Molenstraat

-

Ameide

IJsklub Hollandia
100 jaar
AMEIDE - Het is een unieke gebeurtenis dat
een 'ijsklub in een kleine dorpsgemeenschap
een grote plaats kan innemen.
U moet zich indenkeil, Ameide in 1881, een heel
klein dorpje, moeilijke levensomstandigheden.
Dat het ijsvermaak in die tijd toch populair was
is weer te begrijpen, met weinig kosten had
men toch een prachtig ijsvermaak, moeder
natuur zorgde voor gratis ijs.
Een aantal mensen grepen de kans aan om een
ijsklub op te richten en gaven deze de naam

Hollandia. Men bezit de notulen vanaf 23
december 1914.
De gemeente Ameide gaf in 1923 al een subsidie
van f 25,- om een tekort aan te zuiveren.
In 1920 organiseerde men de ijsfeesten op de

Jubileumconcert
"Nieuw Leven"
LEXMOND - Zangvereniging "Nieuw Leven"
uit Lexmond geeft op vrijdag 30 januari een
uitvoering in de sporthal "Het Bosch" in
verband met haar 55-jarig bestaan.
Nieuw Leven heeft in de loop der jaren
verschillende uitvoeringen gegeven, maar
hebben nu kosten nog moeite gespaard om iets
bijzonders te bieden.

, Lek. Men mocht toen geen entree heffen omdat
men 2 maanden van te voren geen schriftelijke
toestemming aan de Minister had gevraagd.
In 1971 yond de fusie plaats met de ijsklub
Tienhoven.
De vereniging teIt ruim 400 leden.
Het is een geweldige prestatie dat een
vereniging 100 jaar bestaat.
Dat typeert het karakter van het bestuur.
Altijd op het ijs aanwezig zijn, baan uitzetten,
banen vegen, zorgen dat het ijs berijdbaar
blijft, de "koek- en zopietent" bemannen.
Mannen, hulde en dank vanaf deze plaats voor
al datgene wat jul.lie tijdens het ijsvermaak
voor onze gemeenschappen doen.
Voor alle leden van de ijsklub Hollandia
organiseert men, behalve de gebruikelijke

receptie op vrijdag 6 maart, een grote
feestavond met vele bekende artiesten op
zaterdag 7 maart., 's middags zijn er kinderspelen en film voor de leden over de schaatssport.
Al met al zal het eert groots gebeuren worden.

opgetreden, terwijl reeds twee maal een
concerttournee door Canada en Amerika is
afgewerkt.
Was men in het algemeen de mening toegedaan
dat Oosterse muziek alleen door oosterlingen
vertolkt kon worden, dan heeft Myroslaw
Antonowysz weI bewezen dat ook Nederlanders, weliswaar onder zeer bekwame
leiding, dit kunnen.
Dat dit koor zeer veel gevraagd is in binnen- en
buitenland blijkt tevens uit het feit dat reeds
een jaar geleden het eerste kontakt is gelegd
met het koor daar men anders onmogelijk
meer beslag op hen kon leggen.

Aan deze avond zullen een dameskoor, "de
Sweet Adelines" en een mannenkoor, het
Utrechts Byzanthijns koor, meewerken.
Ondanks de leden van beide koren amateurs
zijn, is het programma wat zij brengen
professioneel, wat ook weI blijkt uit hetgeen
ziJ reeds hebben gepresteerd.
De Sweet Adelines zijn misschien nog niet zo
bekend, maar zijn toch zeker het beluisteren
waard. Dit koor is opgericht in 1977, teIt reeds 35
leden en heeft in de korte tijd dat zij bestaan
reeds een optreden voor de radio achter de rug.
Het koor is lid van een internationale
onafhankelijke organisatie voor vrouwen. Het
doel is in het algemeen haar leden te
onderwijzen in de kunst van vierstemmige
harmonie barbershopstyle singing, d.w.z. zonder instrumentale begeleiding.

Ook "Nieuw Leven", zal onder leiding van hun
dirigent Wiko Clements, op deze avond
optreden. Wiko Clements, die nll ongeveer 3
jaar bij "Nieuw Leven" is, heeft kans gezien op
het concours wat men in oktober bezocht een
eersteprijs te behalen met 343 punten.

Deze organisatie ontstond in Amerika, zoals
duidelijk uit het reportoire blijkt. Dirigente is
de in Amerika geboren en opgegroeide mevrouw Kit de Bolsten-Diggs, die kans ziet met
haar koor het publiek ontzettend te boeien.
Van de geheel andere kant van de wereld, OostEuropa, staat de muziek die het Utrechts
Byzanthijns koor ten gehore brengt.
Dit koor, wat reeds vanaf de oprichting in 1951
staat onder leiding van Myroslaw Antonowycz,
is bekend over de hele wereld. In vrijwel alle
landen van Europa is men meerdere malen

Vooral uw
nagelproblemen

"Nieuw Leven" verwacht op dit jubileumconcert zoveel mensen dat men heeft besloten
om een voorverkoop te houden.
De kaarten zijn te verkrijgen bij de fa. de Beurs
op de Dorpsstraat te Lexmond.

Benoeming
in Ameide
AMEIDE - Per. 1 januari 1981 ZIJn bij
Aannemersbedrijf Woudenberg te Ameide 2
inwoners van Ameide benoemd:

De heer A.M. den Oudsten werd benoemd tot
adjunct-direkteur van het Aannemersbedrijf.
Den Oudsten was de eerste administratieve
kracht van de firma Woudenberg en is ruim 24
jaar in dienst van het bedrijf.

De entree-kosten zullen f 7,50 bedragen,
terwijl de avond begint om 19.30 uur.
De avond zal besloten worden met een bal na
onder Leiding van de groep Ruby-set.

zowel "bijters" als uit zichzelf splijtende
nagels:
SALON

AAD VAN HALM

Bazeldijk 68 - Telefoon 01837 - 1215 - Meerkerk
GESPECIALISEERD IN DE ONTHARING MET DE
PROGRESSIEVE PROPILMETHODE

De heer A.J. Versluis werd benoemd tot
adjunct-direkteur van de Beheermaatschappij
Woudenberg.
Versluis heeft een dienstverband van ± 5 jaar.

GELUKKIG NIEUWJAAR!
Gelukkig nieuwjaar iedereen. Ik wens u zoals ik pas iemand hoorde zeggen gezondheid
en humor toe. Daar kom je geloof ik inderdaad heel ver mee. Al die andere wensen zoals
"veel voorspoed" en meer van die naar het materiele neigende laat ik maar weg. Dat past
niet in onze huidige economische situatie.
Het jaar ziet er bij voorbaat niet rooskleurig uit.
Er zijn zoveel mensen en dieren die helemaal niet zo lekker het jaar 1981 ingaan dat de
wens "gelukkig nieuwjaar" voor mij de bijbetekenis krijgt: sterkte in dit nieuwe jaar, ik
hoop dat je je erdoor zult slaan.
Ik zou dat heel graag willen zeggen tegen de walvissen. "Gelukkig nieuwjaar voor aIle
walvissen die er nog zijn."
En tegen de zeehondjes, "gelukkig nieuwjaar zeehondjes" (heel gelukkig nieuwjaar
Green Peace).
En gelukkig nieuwjaar olifanten en gelukkig nieuwjaar aIle bedreigde diersoorten.
Tegen de slachtoffers van de aardbevingsramp in Italie durf ik nauweIijks "gelukkig
nieuwjaar" te zeggen. Een drageIijk nieuwjaar toegewenst, is meer op zijn plaats.
En zo zijn er nog zoveel meer groepen mensen en individuen voor wie 1981 voorlopig
aIleen nog maar een groot grijs gat is.
Maar weer eens realiseer ik me dat ondanks al dat Iced waarbij we ons terecht zo
betrokken voelen, wij de morele plicht hebben om voor onszelf en on~e naaste omgeving
van ieder jaar een goed jaar te maken. We moeten bIijven proberen om, zonder ons af te
sluiten een eHand van geluk om ons heen te creeren. Ieder mens heeft het recht om
gelukkig te zijn. We moeten ons echter weI realiseren dat we dat recht dan zelf ook
hebben. Daarom wens ik u oprecht een heel gelukkig nieuwjaar toe en laten we vooral
optimistisch bIijven.
Margriet Vansluis.

GROTE SORTERING
BOEKEN IN DE
OPRUIMING!
Voor elk wat wils, van pocket tot
gebonden boek, van streekroman tot
thriller, kortom voor ieder zit er wei wat
bij.

CREZEE AMEIDE B.V.
DAM

f)

-

TEL 01836-1229

Vanaf volgende week zijn wij aangesloten bij de BRUNA-groep.

Voor
iedere
kopieerder
dejuiste 3M
machine.
3M heeft altijd de passende
machine, vanaf de "zo-nu-endan" kopieerder tot en met de
grootverbruiker.
Er zijn bijvoorbeeld zeven 3M
droogkopieermachines voor de
"kleingebruiker". Voor mensen
die zo af en toe een kopie
willen maken. Zij zoeken een
kleine kopieermachine die het
daadwerkelijk blijft doen. Een
betrouwbare machine die
direkt een prima kopie aflevert.
3M biedt u de.keuze. U wilt op
A4 of folio kopieren? Maakt u
een kopie per maand of
500 stuks? U wilt tien kopieen
achter elkaar? Kan!
Vraag bij ons naar de voordelige 3M kopieermachines (al
vanaf f 315,- excl. B.T.W.).

-------------1
Bon

I
Stuurt u ons S.V.p. nadere
I
informatie over de juiste I
I 3M machine voor ons.
I
I Wij maken ..... kopieen per maand. I

I Naam:

I

J

I Adres:

I

Postcode:

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

I Plaats:
1..
I T.a.v.:

_

I
I
.1

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

J. het Lam
- - - - - - - - -__ Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

Crezee Reklame. Een aktief buro in het antwikkelen van reklame waarvan
aileen de resultaten van belang zijn !
Wij zijn in staat am u een alles amvattend reklame-pakket te bieden. Van
simpele folder tot een tatale campagne.
Wanneer u eens wat meer wilt weten over de magelijkheden die wij u
kunnen bieden. dan kamen wij graag eens met u praten.

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836 - 1595
Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING
leverancier
kopieermachines

Aanmeten van

STEUNZOLEN

aNI

en

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

CrezeeReld_e

Dam 6. 4233 EB Ameide Tel.: 01836 - 122~

CREZEE AMEIDE B.V.
D·\"'.'!·,

TE~

(J

1

2

)t)-l,J)\:)~

Wegwijzerbokaal
AMEIDE - De voorbereidingen voor het
nieuwe toernooi om de Wegwijzerbokaal zijn
eind vorig jaar afgerond.
De loting heeft inmiddels plaats gevonden in de
kantine op Meihoven.
.
Dit jaar zal er gespeeld worden op het meuwe
sportkompleks Meihoven te Ameide.
Onder voorzitterschap van K. van Oort werden
de afspraken gemaakt voor het komende
toernooi.

Dinsdag 12 mei:
Arkel
- Meerkerk
Scheidsrechter: Tukker.
Ameide
- Brederodes
Scheidsrechter: v.d. Poel.
Donderdag 14 mei:
H.S.S.C. '61
- Ste Do Co
Scheidsrechter: Leijdsman.
Lekvogels
- Groot-Ammers
Scheidsrechter: Gremmen.
Dinsdag 19 mei:
Ameide
- Groot-Ammers
Scheidsrechter: Gremmen.
Arkel
- Ste Do Co
Scheidsrechter: Leijdsman
Donderdag 21 mei:
H.S.S.C. '61
- Meerkerk
Scheidrechter: v.d. Poel.
Lekvogels
- Brederodes
Scheidsrechter: Tukker.

Bovengenoemde wedstrijden beginnen aIle om
19.00 uur.
.
FINALEDAG: zaterdag 30 mei 1981.
Programma 30 mei 1981.
13.00 uur no. 4 poule A - no. 4 poule B
13.00 uur no. 3 poule A - no. 3 poule B
15.00 uur no. 2 poule A - no. 2 poule B.
15.00 uur no. 1 poule A - no. 1 poule B
De wedstrijden op de finaledag zullen worden
geleid door bovengenoemde scheidsrechters.
Wij meenden er goed aan te doen u nu reeds
data en indeling te berichten.
Het bestuur van v.v. Ameide zal er zeker alles
aan doen om evenals de vorige organisatoren
uit Meerkerk, het Wegwijzertoernooi dit jaar
ook tot een sukses te maken.

OPROEP
In poule A spelen:
v.v.Lekogels - v.v.Ameide
v.v. Groot-Ammers - v.v.Brederodes
In poule B spelen:
v.v.H.S.C.C. '61 - v.v.Arkel
v.v.Ste Do Co - v.v.Meerkerk
WEDSTRIJDSCHEMA:
Dinsdag 5 mei:
Lekvogels
- Ameide
Scheidsrechter: v.d. Poe!'
H.S.S.C. '61
- Arkel
Scheidsrechter: Leijdsman.
Donderdag 7 mei:
Groot-Ammers - Brederodes
Scheidsrechter: Tukker.
Ste Do Co
- Meerkerk
Scheidsrechter: Gremmen.

nieuwe leden voor het dames rekreanten
volleybal van de Algemene VolleybalVereniging Ameide
Nu de feestdagen achter ons liggen, maken we weer een nieuwe start met
het dames rekreanten volleybal.
Konden we in 1980 slechts rekenen op een kleine groep vaste speelsters,
voor dit jaar hopen we dat er nog enige dames bij komen !
De training is op woensdagavond van 21.00 - 22.00 uur. In dit uur doen we
wat aan bewegingsoefeningen, baloefeningen en een partijtje volleybal.
De kosten zijn f 6,50 per maand.
Heeft u interesse, komt u dan in januari een paar keer mee trainen. U hoeft
pas in februari te gaan betalen !

Gaarne tot ziens op de woensdagavond !

GLASPAREL PROJEKTIESCHERM

Kompleet op voet
125X125 em

Damesrekreatie.

Rollei diaprojektoren

89,ROllei~atF:ideTnbeeldcarr;e~a;;;~t··ingeb.

239

Zfa - '
eleetronen flitser
van
geheel automatiseh 359,-

_

]

P 300 A, volautomatiseh
Halogeenlamp 24V/150 w.
Ingeb. diavieuwer.

198,-

245

Rollei
P 360 AF, het summum van teehniek. Volautomatiseh. 24V!150 w.
Halogeenlamp, enkelbeeld projektie, lampsterkte regelbaar, diavieuwer, overvloeimogelijkheid,
magazijn

afs,uitbaar'479,_

Rollei P 355 A, dezelfde uitvoering als de
P 300 A maar nu met enkelbeeldprojektie en kabel
voor afstandsbediening.
,Rollei P 300 AF
Idem als P 300 maar nu
met autofoeus.

Rollei P 355 AF
Idem als P 355 A
Nu met autofoeus.

299,-

CREZEE' AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL. 01836-1229

369,-

Al mocht ik nooit meer uit Ameide
en Tienhoven
het zou
geen straf voor me zijn
AMEIDE - Ja, inderdaad, dit zegt een olijk kijkende Jan van Geldel'en toen we hem bezochten
naar aanleiding van het beiHndigen van zijn sigarenmagazijn.
Wist u dat er in de hele provincie Utrecht maar twee personen zijn die van hun sigarenzaak
werkelijk kunnen bestaan.
Dan is het toch geenwonder dat steeds meer van deze speciaalzaken sluiten.
"Graag had ik de zaak langer willen voortzetten, maar voor mijn vrouw werd het teveel
en we zijn al 68 jaar, dus dan kan het weI.
Ruim 33 jaar hebben we de winkel gehad. In de
hete zomer van 1947 zijn we begonnen.
Ik ben van mijn 14e tot mijn 21e jaar
sigarenmaker geweest bij Nic. den Oudsten.
Tot mijn 45e jaar ben ik zelfstandig sigarenmaker geweest. Toen was het sigarenmaken
niet meer lonend en ben ik bij timmerfabriek

Hij heeft nooit graag in een verenigingsbestuur willen zitten, maar zette zich altijd voor
100% in en dan kom je in een bestuur.
AIle bestuursfunkties vervult in de Postduivenvereniging, sekretaris van de Pluimveeen Konijnenfokkersvereniging, sekretaris van
de Buurtvereniging, penningmeester vail de
Winkeliersvereniging.
Toen hij 65 jaar werd trok hij zich overal uit
terug.
"Toen ik 44 was en bij van Vliet werkte, kreeg
ik voor het eerst vakantie. Mijn vrouw en ik
zijn altijd thuis gebleven, nooit echt op
vakantie gegaan.
De Achthovense kaai is toch ook mooi. Ik ken er
iedere boom en knotwilg".
Het is een genot om met dit echtpaar te praten,
die het leven van de humoristische kant
bekijken en zeggen dat zij eigenlijk nooit geen
tegenslagen hebben gekend, om met Jan te
spreken: "we zijn er altijd best doorheen
gerold".

E.H.B.O.
Afdeling Ameide/Tienhoven

25-jarig

jubileum
NED. VERENIGING

AMEIDE/TIENHOVEN - Zaterdag 7 februari
1981 hoopt de E.H.B.O., afdeling Ameide en
Tienhoven, het 25 jarig bestaan te herdenken.
Op deze dag houdt het bestuur een receptie van
3 tot 5 uur in Het Spant.
Belangstellenden, die het bestuur willen
gelukwensen zijn van harte welkom.

Bloemtiek 't Kooitje
Ameide
AMEIDE - Corrie Kooy verzocht ons te
melden, dat de bloemtiek iedere woensdag van
9 - 18 uur en iedere vrijdag van 9 - 21 uur
geopend is.
De verkoop vindt op de andere dagen plaats op
J.W. van Puttestraat 77, telefonisch bereikbaar
onder nummer 01836 - 1868.

We wensen de duivenliefhebber van Gelderen
met zijn vrouw nog vele gelukkige jaren toe in
hun, over enige maanden, tot woonkamer
verbouwde winkel.
"De verbouwing doen we zelf, we rommelen
graag", aldus van Gelderen.

van Vliet gaan werken. Ik heb altijd met
plezier bij "Koos" gewerkt, aldus de vlotte
verteIler Jan van Gelderen.
Van Gelderen praat met grote liefde over het
sigarenvak. Je merkt aan hem dat het een
vakman is. Geen wonder dat hij graag altijd
sigarenmaker zou zijn gebleven.
"In 1933 kreeg ik geld van mijn moeder om een
zaakje te beginnen, het zijnje trouwcenten, zei
ze, vandaar dat we pas in 1940 trouwden.
We hadden zelf een dochter en een zoon en deze
traditie hebben mijn kinderen Joop en Gerrit
ook voortgezet."
We kunnen Jan van Gelderen zien als een man
met vele interesses en hobby's.
"Hij denkt overal verstand van te hebben",
zegt zijn vrouw. "Heb ik ook", antwoord Jan
direkt.

Nieuwe tandartsenpraktijk in Ameide

Op de foto Corrie in haar nostalgische
werkplaats achter het winkeltje.

AMEIDE - Waar vele inwoners van Ameide
en Tienhoven op gehoopt hebben gaat eindelijk
gebeuren
een tandarts in Ameide.
Begin februari gaat de nog jonge en ambitieuze
tandarts G.P. Buyze, in een tijdelijke voorziening, zich vestigen aan de Prinses Marijkeweg 45b.
Tandarts Buyze gaat t.z.t. wonen in Aaksterveld II.

"De Wegwijzer"
is deze keer weer uw
Wegwijzer

Voor al uw
behang- en schilderwerk
sierglas
dubbele beglazing

Wij wensen u alsnog
een in aile opzichten
voorspoedig Nieuwjaar.

J.L. den Hartog
Zouwendijk 39

Telefoon 1508.

Tijdens de wintermaanden krijgttl
ook subsidie op binnensctufcler.
werk. Aanvragen worden door ons
verzorgd.

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER
Gorinchemsestraat 22 - Meerkerk - Tel. 1248
Dam 8 - Ameide - Tel. 1456

Andijviestampot
met 2 braadworstjes en uitgebakken spek

Zuurkoolstampot
met Yz rookworst en buikspek

AC RESTAURANT
MEERKERK
OOSTERHOUT EN
REEUWIJK~

Bruine bonen
met 1. speklapjes, gemengde salade en
gebakken aardappeltjes

Hutspot met klapstuk
Boerenkoolstampot

HEBBEN IEDERE WEEK

3 VERSCHILLENDE
"HAP HOLLAND HAPMENU'S· WAAR U UIT
KUNT KIEZEN,

Capucijners

DEZE AKTIE DUURT
TOT 1 FEBRUARI 1981
EN IS GELDIG VAN
MAANDAG TIM VRIJDAG,

met 2 blinde vinken, sla en gebakken
aardappeltjes

EET SMAKELl JK !

met plakjes ontbijtspek en Yz rookworst

Rode kool met hachee
met gekookte aardappels

f 9,75 t
...'

AI deze schotels worden geserveerd
met een garnituur

in Self-Service en Truck-Stop
De aktie duurt tot 1 februari 1981----

AC RESTAL!RJU\TS

(Voorbouten. achterbouten en halve
varkens).
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

Van Ma. tim Vr.

~~f
I s::=73 I

Wij leveren aile soorten

RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

Siagerij A. ZWIJNENBURG

Erwtensoep of
Bruinebonensoep

UITEvmCH
EEN BEETJE THUIS

Maak uw DIEPVRIES rendabel

AC wegrestaurant
Meerkerk
Telefoon 01837 - 2198

ADVERTEER
IN DE WEGWIJZER

Avento's
kunt Uoveral
tegenkomen

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.

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

Kom snel kijken naar ons rek met SPECIALE aanbiedingen
Normaal

Bij ons

CLARK ribbroeken

69.95

59,50

Knd. CLARK ribbroeken

49.95

39.50

Veloursbroeken

99.95

82.50

Velours velvetbroeken

79.95

59.50

65,-

45,-

DIVERSE KLEUREN:

NU
39.95
27.95
59.50
39.50
34.50

ENZ. ENZ.
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GOEDKOOPST IN:

goed engoedkllClpha.1
Gorinchemsestraat 35 - Meerkerk

.

HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING
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90edk
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