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

UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZEVENTIENDE JAARGANG
DONDERDAG 26 FEBRUARI 1981

INWONERS
VAN LEXMOND

Heeft u nieuws, mededelingen,
kortom kopij voor de Wegwijzer.

U kunt het inleveren bij:
M.H. Rollman

Weth. J. de Jongstraat 7
4128 CE Lexmond.
Tel. 03474 - 1495.

Ret feestprogram, Cla voor de volgende week
ziet er als voIgt uit:
Vrijdag 6 maart 1981:
19.00 uur: Rondgang met muziek en drumband.
20.00 uur: Receptie in Ret Spant voor geno
digden.
21.30 uur: Receptie voor de leden en verdere
belangstellenden.
23.00 uur: Sluiting door de voorzitter.
Zaterdag 7 maart 1981:
10.00 uur: Kinderspelen kleuterscholen.
13.00 uur: Kinderspelen lagere scholen.
15.00 uur: Film voor de leden over schaats
sport en plaatselijke evenementen.
20.00 uur: Optr:eden N ico Schoolenberg, voor de
leden die hun kaart hebben ingeleverd.
23.00 uur: Trekking verloting.
23.15 uur: Sluiting eeuwfeest door de voor
zitter.

Jeugdtoernooi
"De Lekpongers"

AMEIDE - Evenals vorig jaar organiseert
tafeltennisvereniging "De Lekpongers" uit
Ameide weer een jeugdtoernooi.
Ret jeugdtoernooi wordt gehouden op 14 maart
in Ret Spant.
Bij voldoende deelname op 13 en 14 maart.
Je kunt deelnemen als je in Ameide/Tien
hoven woont en op de lagere school zit.
Voor 1 maart kunnen de kinderen zich op de
scholen opgeven.
Ret inschrijfgeld, te voldoen op de dag van
deelname, bedraagt f 2,-. Kinderen die buiten
Ameide op de lagere school zitten, kunnen zich
opgeven bij Jan of Renk de Gans, Broekse
weg 93, telefoon 1984.
Ook kun je je opgeven op trainingsavonden,
maandag en donderdag van 18.30 tot 20.30 uur
in Ret Spant.
Reb je zin, geef je dan snel op ! En tot ziens in
Ret Spant.

naar onze mening zl'1len zeker enige meisjes
tot de schaatstop do Jrdringen.

iedereen. Een eenvoudig dienende taak in
verenigingsverband, ter navolging en tot eer
van onze oprichters - voorgangers."
De jeugd van Ameide maakt goede tijden.
We denken dan aan Janneke van Oort (C
rijdster) - Geja Lakerveld en Miriam Versluis
(D-rijdster) die bij de Nederlandse schaats
kampioenschappen, waar zij voor het eerst aan
deelnamen, resp. 7e, 21e en een 24e plaats
innamen.
Voorwaar geen slecht resultaat !

10 jaar gaat een groepje kinderen uit Ameide/
Tienhoven wekelijks trainen voor hard:djden
op de kunstijsbaan te Utrecht, welke door de
K.N.S.B. voor enige uren wordt gehuurd.
De meisjes zijn suksesvoller dan de jongens,

Wat zou het mooi geweest zijn indien het
bestuur van"Rollandia" dit jaar veel ijsge
noegen had kunnen aanbieden.
We denken verder, wat voor problemen zal het
geven indien we precies 6 en 7 maart 's avonds
zullen kunnen schaatsen.
Onwillekeurig gaan je gedachten terug naar de
tijd van 100 jaar geleden.
Voor ontspanning zocht men elkaar veel meer
op, men was plaatsgebonden. Deze ont
spanning kostte weinig geld. Alles wat men
nodig had werd geleverd door moeder natuur.
Kontakten tussen de dorpen werden gelegd om
banen vrij te maken voor tochten. Onderlinge
wedstrijden werden gehouden.
Zoais voorzitter G. Streefkerk het in zijn
voorwoord schrijft: "de drijfveer was en is nog
zo: een begeleidende taak in het ijsplezier voor

AMEIDE - Een vereniging die 100 jaar bestaansrecht heeft en desondanks geweldig populair
blijft is toch in deze moderne tijd een unicum !
Om steeds weer de moed en het enthousiasme op te brengen om anderen (want dat is toch de
realiteit) van het ijsphizier te doen genieten is toch wei iets om even te memoreren.
Bestuur en helpers van "Hollandia" daarvoor hulde en dank.

ij geloven, dat men het beste van erkentelijkheid kan doen blijk geven door 6 en/of 7 maart in
et Spant aanwezig te zijn. In een keurig verzorgde feestgids geeft het bestuur van "Hollandia"

een overzicht van wat er in 100 jaar is gepasseerd.

100 jarige
IJsklub "Hollandia" Ameide

proficiat

Coach Rick v.d. Dool uit Nieuwpoort neemt met Janneke, Geia en Miriam noq even het
wedstrijdschema door om te zien w-elke tijden ze kunnen realiseren.
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Interieurverzorging

(v.h. J. Hamerling)

Dorpsstraat 77 - 81, 4128 BW Lexmond
Telefoon 03474 - 1223, b.g.g.. 1566.

Deze aktie loopt tim 21 maart 1981.
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Oat is het hele verschil tussen iets aanhebben of gekleed
gaan. Het verschil tussen anonieme kleren of Van Gils
kleding.
Zoals dit tweed kolbert van zuiver scheerwol. Attentie voor
het fraaie pied-depoule dessin. Minutieus gekombineerd met
cricket-spencer en lichtgrijze flannel broek van zuiver
scheerwol.
En dat is dan nog maar een voorbeeld uit de begerens
waardige Van Gils kollektie.

Pantalons

Botersloot 25 - Tel. 01838 - 1224 - Noordeloos

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTIN·G
UW WARME BAKKER

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

SLAGERIJ

A. ZWIJNENBURG

Wij leveren aile soorten

RUND- en VARKENSVLEES uit eigen slachterij

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

Maak uw DIEPVRIES rendabel



68 jarige Jan van Holten heeft
definitief Ameide verlaten

AMEIDE - Wie had dat gedacht, dat de bekende dorpsfiguur Jan van Holten Nederland eens zou
verlaten en naar Australie zou gaan.
Maar ja, wat wit je, je gaat bij je zoon in Melbourne 6 maanden vakantie houden. "Ik had snel
aanspraak en zoon Arie (die een eigen bedrijf heeft) en zijn Thaitandse vrouw, zagen al gauw, dat
ik het reuze naar m'n zin had. Het is er een fijn klimaat en een fantastisch land", aldus Jan van
Holten vlak voor zijn vertrek uit Ameide.

"Op mijn 12e jaar, in 1924, kwam hij bij zijn
vader in de bakkerij in de Nieuwstraat.
Ik was geen echte bakker. We waren met z'n
veertienen (7 broers en 7 zusters). Daarom zag
ik het, denk ik, niet zitten en niemand van ons
wilde bovendien in de bakkerij. We brachten
zelfs met de roeiboot brood naar de overkant en
ventten ons brood in Lopik", aldus een
welbespraakte Jan.
De bakkerij werd verkocht aan Grotendorst en
de With, bij wie Jan 4 jaar gewerkt heeft.
Daarna werd Jan bakkersknecht bij Toon den
Hartog in Schoonrewoerd, bij wie hij het best
naar zijn zin had.
Na 2 jaar in Schoonrewoerd gewerkt te hebben
gaf hij aan het bakkersvak de brui en stapte de
poorten van Betondak binnen.
11 jaar werken bij Smit Slikkerveer en de
laatste 4 jaar bij Bailey te Nieuw-Lekkerland.
"Dit is mijn levensloop en de rest wandelde ik",
aldus Jan.

J an is een zeer bekend vierdaagse wandelaar
geweest.
,,48720 km als sport gewandeld, dus ruim de
wereId rond. Ik heb hierdoor veel vrienden in
heel Nederland gekregen.
De vierdaagse in Nijmegenliep ik al drie keer
voor de oorlog en 3 keer na de oorlog en 13 keer
de vierdaagse in Apeldoorn".
"Als leider en oprichter van de wandelklub in
Ameide had ik het erg druk. Ik had vaak geen
tijd om te eten."
Op onze vraag hoe zijn 5 kinderen het vinden
dat hij weggaat antwoordt hij: "ze geven me
groot gelijk dat ik ga".
"Ik hoop bij gezondheid na 12 maanden bij
mijn kinderen in Nederland vakantie te
houden. Ik blijf Nederlander want ik houd
mijn A.O.W. en daar kan ik in Australie heel

Het afscheidsdiner in ,,'t Wapen van Ameide".

goed van leven. Ik heb nog 2 pensioentjes en die
laat ik hier staan voor zakgeld om daarvan
vakantie te houden in Nederland.
Mijn inkomen (A.O.W.) in Australie is verge
lijkbaar met de gegoede middenklasse daar. De
sociale voorzieningen hier zijn zeker 50%
hoger".
Dit was heel in het kort de levensloop van de
Ameidenaar Jan van Holten. Een man die in
het Ameidese dorpsleven niet is weg te denken.
Met zijn feIle, guitige oogjes en zijn welbe
spraaktheid leeft hij nu aan de andere kant van
onze aardbol.
Jan, we hopen dat we je veel op vakantie in
Nederland zullen zien, het ga je goed.

Jaarvergadering
Oranjevereniging
Beatrix Ameide

AMEIDE - Op de laatst gehouden Jaarver
gadering van de Oranjevereniging bleek dat
men met de ledenwerfaktie 254 nieuwe leden
heeft kunnen inlijven.
Een fantastisch resultaat.
Dat de Oranjevereniging een financieel ge
zonde vereniging is blijkt uit het batig saldo van
ruim f 19.000,- dat onder goed beheer staat van
de bekende vee- en paardenhandelaar p.e. van
Zessen.
"Nu lijkt dit bedrag erg hoog, doch als men
weet welke financH~le risiko's men met de
vijfjaarlijkse feesten loopt dan moet men weI
een "rug" hebben", aldus penningmeester van
Zessen.
In samenspreking met de ledenvergadering
heeft men in grote lijnen het programma voor
30 april reeds klaar.
Het zal bestaan uit 's morgens een aubade op de
Dam en amusement met John Hady in Het~

Spant voor aIle kinderen, 's middags volks-'"
spelen m.m.v. de buurtverenigingen, daarna
optocht met versierde fietsen en's avonds in
Het Spant een quiz en Oranjebal.

kapsalo
DEWIT
MOLENSTRAAT 5, AMEIDE
TELEFOON 01836 - 1464.

KERASTASE SPECIALIST

WILL's COSMETICA,
DEPOSITAIRE, TABAC,
NONCHALANCE, SUGGESTION.

Woensdagmorgen in "Open Vensters".
Vrijdagavond ook geopend. ~9r\I~~~
Heren knippen en f6hnen ook op afspraa~& .
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DE KOEKKOEK

VERKOOP
REPARATIE
ONDERHOUD
van

rijvvielen

Wij bieden U een

• Grote kollektie rijwielen
• Goede service
• Echte garantie

• Redelijke inruil

• Snelle reparatie
• Gratis een volledig ingevulde

registratiekaart van uw rijwiel
ingeval van diefstal

Vraag vrijblijvend folder of bezoek ons
voor eventuele inlichtingen, want U bent
bij ons geen nummer.

KOEKKOEK



Vit de raad van Ameide

Weth. de Kruyk: "de nieuwe weg zal minder
gevaar opleveren. Het is er nu toch gevaarlijk.
U hebt altijd gepleit om als Zouwendijkers die
gevaarlijke Lekdijk niet te hoeven te ge
bruiken. Laten we eenstemmig het plan aan
nemen".
Provoost: "we staan een fietspad en riolering
voor".
Burgemeester: "ik snap uw bezwaren niet op
dat principe besluit".
Veronica v.d. Berg: "we zullen uw plannen
nauwlettend volgen."
Schoorvoetend stemde men, na een korte
schorsing der vergadering, voor.
Nieuwe Tennisvelden.
Besloten werd zich in principe bereid te
verklaren zodra. de tennisvereniging in op
richting rechtspersoonlijkheid bezit, over te
gaan tot de beschikbaarstelling van een krediet
van 4/5 van f 118.000,- zijnde f 94.400,- voor de
aanleg van twee tennisbanen op het sport
kompleks te Tienhoven; over te gaan tot de
verlenging van een eenmalige subsidie aan de
tennisvereniging tot een maximum van 4/5 van
f 50.000,- zijnde f 40.000,- voor de bouw van
een klubgebouw nabij de nieuw aangelegde
banen en overeenkomstig de op 21 januari
overgelegde tekening; aan de tennisvereniging
te verhuren twee tennisbanen voor een
huurprijs van f 7.800,- per jaar en onder de
nader door burgemeester en wethouders vast
te stellen voorwaarden en regels.
Povoost en Veronica v.d. Berg: staan positief
tegen dat voorstel en juichen plannen toe.
Pleiten beiden voor juridische inspraak.
A.E. Versluis: Het gaat weer als bij de voetbal
velden. Weer 80% kapitaal bijdragen en niets te
zeggen, we hebben weer geen inspraak. Wat
kunnen wij verhuren, het ligt toch op
Tienhovense grond ? Wat doet men op zondag?

,Wij willen inspraak over afspraken. Bereid zo
iets zorgvuldig voor.
Veenvliet: "als er zondags getennist wordt,
onthoud ik me van stemming."
Burgemeester: "de zondagswet is demokra
tisch vastgesteld en die kunt u niet veran
deren."
Versluis: ik wil eerst aIle voorwaarden ken
nen".

AMEIDE - Het was zeker voor de 7 kinderen uit de hoogste klas van de Hendrik van Brederode
schoolleuk dat burgemeester Bakker hen in het bijzonder welkom heette. "Ik hoop dat jullie, na
het bezoek op de sekretarie, beetje een indruk hebben gekregen hoe het bij een gemeente
toegaat", aldus burgemeester Bakker.
Gemeentelijke herindeling.
Hoe kan het ook anders. Na. een referaat,
waarin burgemeester Bakker, het voorstel van
G.S. hekelt, komen de reakties los.
Men gaat kontakt zoeken met Lexmond.
Weth. van Oort: "Lexmond is nu ook niet
tevreden, G.S. doet ook alles zonder onze
inspraak!
Provoost: ziet ook hierin geen heil. "Dus weer
een ander standpunt", aldus Provoost.
Weth. de Kruyk: "laten we snel reageren, al is
het morgenochtend. De Kamerleden zijn ook
niet gelukkig met dit voorstel van G.S. Het is
het meest ondemokratische voorstel, 9 ge
meenten op een hoop gooien. We moeten
proberen Ameide en Tienhoven bij elkaar te
houden. Het is een zeer slecht bestuur van
G.S.".
Prinses Marijkeweg.
Het voorbereidingsbesluit om de Pr. Marijke
weg door te trekken naar de boerderij van
Jongk~nd brengt vele tongen los. Er heerst bij
de Raad een zekere achterdocht en wan
trouwen omdat de huidige bestemming agra
risch is en er later op de hoek J ongkind
eventueel gebouwd zal mogen worden.
Het wordt dan een weg van 5 meter breed,
inklusief fietspad.
"We kunnen bij een partaire weg 75% gesubsi
dieerd krijgen, dit geeft de gemeente veel
voordeel. We moeten al het verkeer niet via de
Oudendijk laten gaan, een 3e invalsweg is veel
beter. Onveiliger als nu zal het in de Pro
Marijkeweg zeker niet worden. Dit is geen
overhaast voorstel, we lopen vooruit op de
mogelijkheid tot aanleg. Aan deze weg mag
niet gebouwd worden, behalve een klein
gebied aan de Zouwendij k (hoek J ongkind). Als
particulieren hier willen bouwen, dan zijn wij
als College hier gelukkig mee", aldus burge
meester Bakker.
Veronica v.d. Berg: "ik heb geen bezwaar tegen
enige bouw of wegbreken boerderij. Kan de
weg niet smaller ?
A.E. Versluis: "u wekt de schijn of er al
afspraken gemaakt zijn".
Veenvliet: "verkeersdrukte is nu al groot. Dan
wordt het nog drukker. Ik ben bang dat we in
handen van een projektontwikkelaar vallen".

Burgemeester ,en Wethouders pleitten me'
elan voor de tennisvereniging.
Burgemeester: "er zal op zondag geen wed
strijdsport plaatsvinden, dit heeft de ver
eniging zelf toegezegd".
Na wederom schorsing der vergadering ver
klaart de heer Versluis namens de P.P.C.: "we
hebben goede nota genomen dat er geen
wedstrijdsport op zondag zal plaatsvinden.
Gaan onder protest akkoord. We hebben
vertrouwen in de tennisvereniging, maar'geen
waardering voor de presentatie van dit voorstel
van het College.

Burgemeester Wesselveld.
"Het grasveld, gelegen' tussen de Prinsen
gracht en de Paramasiebaan, is een van de
weinige groenvoorzieningen die in het hart
van de gemeente is gesitueerd.
Om de rekreatiemogelijkheden uit de breiden
c.q. te verbeteren achten wij het wenselijk dit
grasveld te rekonstrueren. Tevens zal er een
nieuw verbindingspad aangelegd worden tus
sen de Prinsengracht en "Het Spant".
Wanneer u besluit dit grasveld te vernoemen
naar wijlen burgemeps12r D. Wessels, zal er op
de hoek van de Prinser ,sracht-Paramasiebaan
een muurtje gemetselL. worden van 22 cm dik
en ongeveer 1 met ~r hoog. Aan de straat
zijde van het muu~cje zal een naamplaat van
hardsteen worder ingemetseld met daarin
gegraveerd: Burg'meester Wesselsveld, D.
WesseJ~ burgemeester van 1-7-1966 tot 7-12
1977.
De totale kosten zijn inklusief B.T.W. te ramen
op f 76.023,-", aldus het voorstel van B&W.
Ook hiervoor komen de tongen los.
Overwegende bezwaren zijn de hoge kosten,
"waarom zo enorm duur ?"

Burgemeester: "het hele terrein wordt ver
fraaid met heesters en planten. Het wordt het
visitekaartje van ons Stadje.
Een nieuwe kerk, een nieuw postkantoor en
een Rabobankvergroting. Hier moeten we iets
voor over hebben".

Voorstel wordt na enige diskussie aange
nomen.
Om circa half twaalf werd deze vergadering
gesloten en dacht uw verslaggever stH voor zich
uitstarend: burgemeester, graag twee rondjes
"schorsing".

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Ameide
Telefoon 01836 - 1595

Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING

Aanmeten van

STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE KOUSEN

Elk woensdagmorgen ziUing in
Meerkerk in 't Groene Kruis
gebouw.

Nu meer dan 2000 stuks planten uit Singapore, alles tegen
minimum prijzen.

AANBIEDING: Leidse plantjes, per stuk nu 0,65
Vaantjes plantjes per stuk nu 0,65.
Diverse Amazoneplanten van 2,50 nu 1,25.
Gryptecorine Blassi van 2,50, nu 1,50.'
Gryptecorine Lingu van 1,25, nu 0,75.

Schoonheidssalon

J. Lauret
Bastinck
Lekdijk 42
Ameide
Tel. 01836-1937

Depositaire:
dr. A.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose - Pupa.
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Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249



o In geO sprek me't Arie Versluis: ' 0 '

, 0 0 "Ik hen met vallen en opstaan geh~venwi,e ik was!" 0

Het kleinste
winkeltje van Ameide

AMEIDE - "Ik hen met vallen en" opstaan gehleven wie ik was": .,Arie de Koopman".
"Ik vind dit geen denigrerende naam, "in de volksmond noemde men mij ook zo". VerscliilIende
mensen wisten (zeUs op de Prinsengracht vaak niet) waar Arie Versluis woonde. "Ik hen
dankhaar voor alles, in het hijzonder voor het feit, dat wij heiden (mijn vrouw wat minder) nog
tamelijk gezond zijn", aldus de heer Versluis.

Het is een genot om met de heer Versluis en
zijn vrouw te praten. Toen wij vernamen dat
dit levensmiddelenbedrijf Versluis, Prinsen
gracht 65 te Ameide gesloten zou worden,
dachten wij direkt: weer een bedrijf dat door de
omstandigheden van deze tijd niet voortge
zet kan worden.
Op onze vraag waarom 21 maart gestopt wordt
antwoordt de heer Versluis: " ik heb altijd
gezegd, als ik 65 jaar word dan stop ik en 28
maart ben ik jarig en dan wil ik vrij zijn".
Versluis, een vlotte vertelIer, die zegt waar het
op staat, vervolgt: "ik ben hier in 1948 zonder
een cent begonnen. Ik wilde altijd zelfstandig
blijven, vandaar dat ik maar enige jaren bij de
IFA aangesloten ben geweest. Ik had altijd
ruzie met de organisatie. Toen ik jaren geleden
mijn winkel verbouwd had, zei de direkteur
van de organisatie tij dens deopening tegen me:

"Versluis, je kan beter dat oliejasje uit
trekken".
In mijn dankwoordje heb ik toen gezegd: "ik
trek uitwat ik wil".
Tijdens het gesprek blijkt dat de handel in olie
toen zeer floreerde, want aardgas was er hier
toen nog niet.
"Uit gekheid zegtiemand nog weI eens tegen
me oliesjeik. Maar toen het aardgas kwam, was
"ook deze handel praktisch kapot, het scheelde
me een klein weekgeld."
Uit nood is Versluis in 1975 melk gaan
monsteren, toen werd enigszins de olieklap
gelenigd.
"Door hard werken ben ik zelfstandig kunnen
blijven. Als je aIle uren rekent, dan had je weI
een laag uurloon."
Mevrouw Versluis, die toch erg veel thuis de
winkel moest nalopen, is blij dat de zaak
beeindigd wordt. Van de dokter moest zij al
jaren geleden er mee ophouden, maar dat kon
financieel niet.
Een van de vroegere verhalen van deze vlotte
verteller willen we u niet onthouden.
"Ver voor de oorlog werd ik in Gorinchem
gekeurd voor de militaire dienst. Toen ik bij
dokter Vroon ontkleed stond en hij me onder
zocht had, zei hij: "kleed jij je maar weer aan,
je hebt geen bliksem waarde".
Ik ben nooit in dienst geweest, maar ik heb toch
heel wat afgelopen in m'n leven. Ik woog toen
99 pond, dus ik zou geen zware soldaat geweest
ziju", aldus Versluis.
Op onze vraag of men weI eens vakantie gehad
heeft, antwoordt men ontkennend. Zelfs geen
vakantiegeld. "Een wens heb ik weI", zegt
Versluis. "Naar Californie voor een paar
weken. Daar woont m'n zwager. Mijn kinderen
zijn er al eens geweest".
Familie Versluis, geniet na 21 maart van een
welverdiende rust.

AMEIDE - Kent u het kleinste winkeltje van
Ameide?
U vindt het aan de Lekdijk 42, naast de
schoonheidssalon van Joke Lauret-Bastinck.

Nu er in Ameide geen drogisterij meer is, kunt
u voor de betere merken zeep, sjampoo,
badzouten, cremes en parfurmerieen in het
mini-winkeltje aan de Lekdijkterecht.

Door rechtstreekse inkoop vanuit Bretagne
werd een kollektie orginele en betaalbare
sierraden verkregen. Kleine kadootjes in een
piepklein winkeltje.
Ameide heeft er weer een stukje service bij.

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

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

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

PIEPER"

Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.

Voor een goede

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

SNELLE"DE

"De Wegwijzer"
is ook deze
keer weer

uw Wegwijzer

caravans voor echte caravanners

Zccr lagc luchtwcerstand en toch een ruim interieur

Datkuntu van 'nBiod
vanAventoverwachten!

Avento Caravanbouw
van der Hagen

" I Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

Tel. 01837-1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

Diverse soortenwinteraardappelen in voorraad.



KEURSLAGERIJ

MUILWIJK
IS WEER

GEMODERNISEERD

Deze bekers zijn de stille getuigen van de
kwaliteit van onze ROOKWORST.
Ontelbare malen nationaal en internationaal
bekroond. Proef ze nog eens, het kan nog!
Omdat het feest is:

De2e
ROOKWORST
van hetzelfde ~ "-~.:;;:.;;~gewicht "l,, __

VOOR DE HALVEPRIJS

Wij hebben nu een speciale D1EPVRIElER geplaatst
met volop D1ERENVOEDSEL voor HOND en POES, zoals:
KOPVLEES - PENS (schoon en vuil) HART en DOGMEAT
Aileen tijdens de openingsweek: ,
HET 2e PAK VOOR DE HALVE PRIJS (max. 4 per klant)

ORIGINELE GEBRADEN

ROLLETTE 100 gram 1.40
lACHTE GEBRADEN

FRIKANDO 100 gram 2.10
DE ECHTE

ACHTERHAM 100 gram 2.30

kostelijke, zelfgemaakte vleeswaren . de
bekende MUILWIJK·kwaliteit.
Eerlijk en volgens ambachtelijk recept bereid.

VERSGEBRADEN

ROSBIEF 100 gram 2.75

kunnen wij u nu een nog royaler VLEES·
ASSORTIMENT bieden.
En u weet wel. ....·als je toch bezig bent... ...
Jawel, we hebben tevens een prachtig en
uniek verlaagd plafond aangebracht. Heel
apart, echt passend in de stijl van ons
bedrijf. Een lust om te zien!
Zo zijn wij weer geheel "bij"· bij voor u!

DAM 9 - AMEIDE

UJ PROEF KWALITEIT BIJ KEURS.LAGER

K SIMON MUILWIJI

Nederland is een typisch melkveeland en het
is daarom moeilijk om aan goede kwaliteit te
komen. Wijkopen ze nog zelf bij
gerenommeerde mesters. Oat is pas de
kwaliteit die ons aanstaat en u proeft dat.
Mals, mager en boterzacht, zoals

ECHTE lACHTE

BIEFLAPJES 500 gram 9.50
lEER lACHTE EN MALSE

BIEFSTUK 100 gram 2.75
MAGER

RUNDERGEHAKT
500 gram 6.25

Je moet wei om "bij" te blijven!
Zo kwamen wij in de problemen met te
weinig presentatieruimte.

We hebben dit opgelost door het plaatsen
van een speciaal VLEESWARENMEUBEL.

ZO vindt u nu onze vleeswaren ruim en
overzichtelijk gepresenteerd. In de toonbank

I RUNDVLEES ONZE SPEC.ALlTE.T II UlT ONS VLEESWARENMEUBEL



Demokratie verkracht

Net als ik een opgewekt en aardig stukje wil schrijven over de lente die er heus aankomt,
maar die nog even tegengehouden wordt door de Pelleboer die ons toch nog een keer wil
laten schaatsendeze winter, vertelt een presentator mij vanaf de buis dat in Spanje de
regering en het hele parlement worden gegijzeld door ongeveer tweehonderd leden van
de Guardia Civil onder leiding van een notoir heethoofd.
Kijk en dan wil die lente even niet uit mijn pen he, dan ben ik geschokt en stomverbaasd.
Het ging net zo lekker. Europa leek steeds meer, min of meer, demokratiese landen te
gaan bevatten. Natuurlijk zijn er in Spanje ontzettend grote problemen op te lossen.
Baskenland en Friesland zijn nu eenmaal niet vergelijkbaar. En ook in Spanje heerst een
ekonomiese krisis. Maar zo'n overval verwacht je niet, ik tenminste niet. Het doet ook
wat primitief en middeleeuws aan.
Dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk. De tijd van de roofridders is hier al een paar
eeuwen voorbij. Ais hier een groep vindt dat zij zo'n geweldige maatschappijvisie heeft
dat zoveel mogelijk mensen die visie moeten delen en ondergaan kan deze groep een deel
van de macht krijgen door haar aanhangers te vragen hun stem uit te brengen.
Zo'n groep kan, als de meerderheid dat wil ook weer naar huis gestuurd worden. Zo'n
soort systeem noemen wij demokratie. Het is geen volmaakt systeem, maar wie een veel
beter weet moet daar gewoon aanhangers voor verzamelen zodat er een meerderheid
voor komt. Dan kan dat nieuwe systeem gekozen worden. In Spanje wordt op het
ogenblik niet gekozen, daar wordt gedicteerd. Zo'n systeem noemen we een diktatuur.
Ik wens de architekten en de bouwers van de demokratie in Spanje, vooral degenen die
niet gevangen worden gehouden aIle wijsheid toe die ze nu nodig zullen hebben om een
klein aantal fanatiekelingen te ontwapenen om hun nog zo jonge demokratie te redden.

Margriet Vansluis.

Uitvoering Muziekvereniging

"EUPHONIA"
Meerkerk en huldiging en
decorering van vier leden

MEERKERK - Op vrijdag, 20 februari j.I. is
d,oor de muziekvereniging "Euphonia" voor
een goed bezette zaal met donateurs en
genodigden de jaarlijkse winteruitvoering
gegeven in zaal Brughuis te Meerkerk.
Onder de leiding van haar uitstekende dirigent
de heer J. Brons heeft Euphonia een met zorg
samengesteld programma op een m uzikaal en
beschaafd peil ten gehore gebracht, waarvan
de aanwezigen hebben genoten.

Vooral het optreden van de jeugdige solisten
was voor velen een verrassing. Het jong talent
dat zich hier presenteerde belooft veel voor de
toekomst van Euphonia.
Tijdens de muziekuitvoering werd een viertal
jubilarissen gehuldigd en toegesproken door
het hoofdbestuurslid van de Kon. Ned. Fede
ratie van muziekverenigingen, de heer H. van
Engelen.
H. Speijer (Bert), 50 jaar lid (bariton-saxo
foon) ontving de gouden K.N.F.-speld +
oorkonde en namens Euphonia een verzilverde
bierpul met inscriptie.
G. Jongkind (Gert), 50 jaar lid (slagwerk)
gouden K.N.F.-speld + oorkonde en namens
Euphonia verzilverde bierpul met inscriptie.
J. Kool, Jo, 50 jaar lid (trombonist) gouden
K.N.F. speld + oorkonde en namens Euphonia

verzilverde bierpul met inscriptie.
M. van der Heiden, Maarten, 55 jaar lid (alt
saxofoon), vele jaren secretaris en 9 jaar
voorzitter, gouden K.N.F. speld + oorkonde en
namens Euphonia een boekenbon.
Nadat het uitgebreide, uit 15 nummers be
staande muziekprogramma was afgewerkt,
volgde nog een gezellig samenzijn in de
bekende gezellige Euphonia sfeer.

ADVERTEREN
.KOST GELD

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER .

U{lirtOven?
%nmeteen

Brt}jervertOvirrfsrirrf!

voorgoed

JUWELIER - HORLOGER

HARRY MULDER
Voor~traat 21 - Groot-Ammers

Telefoon 01842 - 1650



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

Rollei P 355 A, dezelfde uitvoering als de
P 300 A maar nu met enkel- 245
beeldprojektie en kabel _
voor afstandsbediening. ,

Nu gemakkelijk
fotograferen met
2 flitsers, de
OSRAM S 18.
Werkt zonder
kabeltjes, reageert op
het licht van de eigen
flitser en dit voor

SLECHTS 54,-

POLAROID 1000, de meest ver
kochte direkt-klaar kamera

NU 109,-

Alles over fotografie/Langford .. f 52,--
Dokaboek, Het/Spitzing f 42,50
Doka-praktijk zonder franje/
Van de Sande f 36,90
Eiseviers Grote boek van de
Kleurenfotografie/Hedgecoe .... f 99,50
Eiseviers Grote boek van de
fotografie/Busselle f 62,50
Flitstechniek in de praktijk/ .
Charpentier f 36,50
Fotoboek, !"jet/Boer f 38,50
Kleinbeeld-Reflexboek, Het/
Bouillot en Thevenet f 44,7 5
Leica Boek, Het/de Zwart f 21 ,--
Moderne fotografie/Hedgecoe .. f 62,25
Nikon-Reflexboek, Het/
Vorst (paperback) f 20,75
Objectievenboek, Het/Smit f 38,50

Fotografie

AGFA OPTIMA 335
met sensorknop 149-

NU SLECHTS ,
ink!. buidel

met bijpassende flitser 199,-
AGFA OPTIMA 535

199 Met bijpassende
_ flitser

_~ NU ink!. bUidZ 249,-
EEN GREEP UIT. ONS ENORMES I~~I

ASSORTIMENT BOEKEN malll,m
EN BLADEN: _

Eiseviers grote boek voor de
smalfilmer/Cheshire f 69,50
Geluidsfilmhandboek/Paerl f 39,50
Smalfilmboek/Boer (paperback) . f 22,90

. Smalfilmhandboek;Tietjens ..... f 39,50
Smalfilmzakboek/Blitz (pocket) . f 14,75



Gaat u verioven ?
Bij ons bent u goedkoper uit dan
elders. GRATIS GRAVEREN
EN GRATIS VERZEKERD.

~ Met dank voor het vertrouwen
~~ in de algeiopen 50 jaren,

berichteh wij u, dat wij per
21 - 3 - 1981
onze zaak sluiten.

A. VERSLUIS
A. VERSLUIS - DE GROOT

Ameide,
Prinsengracht 65.

~~~ EEN VERSTANDIGE KEUS BelBaismeldeKiok
G.J.v.d. Vlies

Gore. sir. 6 - Tel. 01837 - 1424 - 4231 BH MEERKERK

Voor de vele blijken van belangstelling,
betoond bij ons 40-jarig huwelijksfeest, in
welke vorm dan ook, zeggen wij, namens
onze kinderen en kleinkinderen heel
hartelijk dank.

R. DEN HARTOG
A. DEN HARTOG - STERK

Ameide, februari 1981,
Zouwendijk 5.

Eiken T.V.-kast met deuren, Pracht halfwollen Shag-
klep en T.V.-plateau tapijt. Hoogpolig, 400 breed

NU 474,· per meter129,·

De "Lente" staat voor de deur I
Dan wilt ook u "iets nieuws"
Mesker lanceert voor u enkele
voordelige aanbiedingen.

Eiken Toogkast, 130 breed,
200 hoog

~~ECHTs1995,·

Zeer sterk Nylon tapijt.
Leuk dessin. Geschikt voor
kamer, trap en slaapkamer

per meter 95,·

aile soorten veevoeders.
iedere gewenste hoeveelheid kunstmest.
plastics en reinigingsmiddelen.
bestrijdingsmiddelen.
houtvezel en turfmolm.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

J. van ZANDWIJK
Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

VOOR VERNIEUWING IN DE LENTE NAAR

Dit is slechts een greep uit onze ruime kollektie.
Een bezoek aan onze showroom opent voor u een wereld
van vernieuwing.

Massief eiken stoel, 10 jaar
garantie,

SLE<?HTS 216,·

Speciaal slaapkamertapijt.
Beige/bruin, 400 breed,
Iicht of donker

per meter 59,90
Alweer

verschillende
nieuwe

Voorjaarsschoenen in voorraad

Fa. H. Verhoef
Benedendam - Telefoon 01836 -1251 - Ameide

H. Verhoef.

Door opname in het ziekenhuis is onze winkel geopend:

's morgens van 10 - 12 uur.
's middags van 2 - 4 uur.
Vrijdagavond en de gehele zaterdag.

• •• •• ••

esker
eubelen
anufakturen



Be Sportweek
. Ameide

Ga vast trainen en doe mee aan dit sportieve evenement, dat niet
meer is weg te denken in ons dorpsleven en daardoQr net als de
~aardenmarkt en de Oranjefeesten toteen traditie is geworden.

deze boerderij' demonstraties.
Namens de S.V.R. werden prachtig zwart
beschilderde Friese klompen aangeboden.

"0'$$....
U

De organisatoren van A.V.V.A.'s sportweek zijn al druk bezig
met de voorbereidingen voor de 6e Sportweek.
Er is een nieuwe kommissie gevormd die dit jaar de organisatie in
handen heeft. Noteert u vast de datum: ",

20 juni t/rn 26juni 1981

de campings voor hun 48.000 kampeerders,
hadden aangebracht.
Volksdansgroepen en ponyiuiters _gaven op

MEERKERK - Het Nederlands Buro voor
Toerisme heeft vorige week de Duitse Pers~

mensen voor een 3.daags bezoek aan Neder
land ontvangen.

Voor W.T.v.d. Berg (voorzitter en opJ;"ichter.
van de S.V.R.) en natuurlijk voor de Stichting
Vrije Rekreatie zelf, was het een erkenning en
een eer om de 49 Duitsepersmensen tijdens
een ruim 3 uur durend bezoek op een van haar
Campings te Roden te ontvangen.
De heer v.d. Berg heeft een uitvoerige uit
eenzetting gegeven over de doelstellingen van
de S.V.R. en uitvoerige documentatiemappen
verstrekt.
Veel waardering hadden de persmensen voor
de totale opzet en vooral voor de ruim
746.800 bomen die de.leden ter verfraailng van

Erkenning en
leuksukses bij de

Duitse verslaggevers
voor de S.V.R.

LuxaflexRolgordijnen.
Kijk eens even naar uw ramen.

Wat komt daar nou het mooiste bij
uit? Weet u wei zeker dat het weer
gordijnen moeten zijn? .

Ooit aan rolgordijnen gedacht?
Maar neem dan wei 'Luxaflex' Rolgor
dijnen. Want die maken uw ramen
oogverblindend mooi.

Moet u kijken wat een keus. Maar
Iiefst 78 verschillende kleuren en
dessins. Strepen, staand, Iiggend of
schuin. Gebloemd, helemaal of aileen
langs de randen. Of eften in de
mooiste tinten die er zijn. U heeft
keuze uit 2 bedieningssystemen: het
gewone trekkoord en het unieke
eindloos koordsysteem.

En als u toch gordijnen wilt?
We hebben ze voor u in kombinatie
met hat rolgordijn in dezelfde kleuren
en dessins. Allemaal exact op maat
voor u gemaakt, natuurlijk.

Ais uw raam een rolgordijn wiI,
kom maar gauw langs. Dan laten wij u
de prachtige kollektie 'Luxaflex'
Rolgordijnen zien.

r-
LuxaflEXOogvoordekorati~ve details.

Broekseweg 3 - Ameide - Telefoon 1725
ERKELENS-LANGERAK

Adverteren
doet

verkopen

Wegwijzertje

Ik maak en vermaak al uw
kleding.
Tel. 01836 - 1905.

TE KOOP:
Stalen balken aile maten en
lengten, nieuw en/of gebruikt
kruiwagen, pijpen - cecalu,
buizen, hoekijzer, betonijzer,
platijzer, platen, rijplaten.
Na telefonische afspraak.
C. Versluis sr.
Metaalhandel, Meerkerk,
tel. 01837 - 1264.

Wij betalen goede pri]zen voor
uw oud-Iood, koper, zink en
oude accu's. Wordt afgehaald.
C. Versluis sr.
Slingeriandstraat 38, Meerkerk
Tel. 01837 - 1264.

TE KOOP:
Commode, wandelwagen, box
en babysit.
Aaksterveld 52, Ameide.

Voor Meerkerk e.o.:

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER

Tolslraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Depot Temponette chemisch reinigen.
Tavens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

* Eerste klas occasions van div. merken met Bovag
. garantie

* Prima service
* Levering banden
* Shell benzine

tevens het adres voor:

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

EEN AUTO OM VEEL VAN TE HOUDENI

Uw dealer:

"Auto de Ruyter Meerkerk B.V."



50 jaar getrouwd

Ret was een drukke dag en op de foto het gezin
met hun kleinkinderen.
Zij danken een ieder, die op welke wijze dan
ook, van hun belangstelling bIijk gaven, heel
hartelijk.

proeven is welkom op de wekeIijkse repetitie
avond in Ret Spant, elke woensdag vanaf 8uur.

MEERKERK - 23 januari j.I. vierden het
echtpaar Tukker-Versluis, Pro Margrietstr. 9 te
Meerkerk, in restaurant "Brughuis" te Meer
kerk hun 50 jarig huwelijksfeest.

Neeltje Waarts speelde deze rol talentvol. Als
nuchter tegenhanger van deze dwaasheid trad
Gerrie van der Grijn op in de rol van juffrouw
Pimentel, vertegenwoordigster van de platen
maatschappij. Kees van Gent speelde ont
spannen de rol van Dirk, de in de verdrukking
rakende verloofde van Cilly.
Teus van der Grijn typeerde op voortreffe
Iijke wijze de narrige vrijgezel Jan Bik, die
langzamerhand onder de bekoring kwam van
het dienstmeisje Sjaantje, een rol die Coby
Versluis volkomen op het Iijf geschreven was.
Tiny van der Grijn had de types bijzonder
smaakvol en treffend gegrimeerd. De regie
w~rd verzorgd door Jan Lauret. Wie zin heeft
om een volgende keer ook eens mee te spelen
kan zich bij de Toneelvereniging aanmelden.
Vooral aan mannen is grote behoefte. Roe
groter het aantal spelers, des te groter de keuze
uit aardige stukken. Wie het sfeertje eens wi!

Piet van Gent. De doldwaze journaliste
Betinna Bak Iiet een karikatuur zien van de
moderne sterrenjournalistiek.

Suksesvolle
uitvoeringen van
toneelvereniging

Ameide
AMEIDE - Op vrijdag 20 en zaterdag 21 febru
ari verzorgde de Algemene Toneelvereniging
Ameide een tweetal uitvoeringen van het
blijspel "De kater komt later".
De zaal was beide keren nagenoeg uitver
kocht, zodat een kleine vijfhonderd bezoekers
geteld konden worden. Een geweldige belang
stelling in deze televisietijd, waarin nog maar
zo weinig mensen te vinden zijn voor het
bezoeken van levend toneei.
De beide uitvoeringen verliepen bijzonder
suksesvol en het publiek kwam volledig aan
zijn trekken.
Ret was een spel met een lach en een traan, met
als uiteindeIijke moraal, dat roem en geld niet
gelukkig maken. Dat ondervond het be
ginnende zangeresje Cilly, overtuigend ge
speeld door Loes Borsje. Opgejut door haar
uiterst eerzuchtige moeder, een schitterende
rol van J ans Lakerveld en beschermd door
haar vader, krachtig op de planken gezet door

Een fantastisch mooie bruine
berber - 100% wol, kamerbreed,

~~~~~;~:I 395'aa~
voorraad strekt, •

bij ons slechts ,

~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~!!!!~~!!!!~~~ ZOlan;::: . -'9 de v 1
Oorraa

Zeer mooi, ekstra zacht, d Strekt
SLAAPKAMERTAPIJT .
mooi dessin.
kost overal 198,- ~

BIJ ONS
SLECHTS

TEXTIEL- EN

sfiJezelkerk
ALS HET ZO MOOI MOGELIJK MAG!

FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TELEFOON 01836 - 1212.

AANBIEDINGS
PRIJS

Extra kwaliteit kamerbreed
50% wol-50% nylon..



Fototentoonstelling
in Ameide

Nieuws van slijterij
"Het Fortuin"

Peuterspeelzaal-
•nleuws

AMEIDE - In het bestuur van de Vereni
gingsraad is het idee ontstaan om 30 april a.s.
een fototentoonstelling te organiseren in
samenwerking met de Stadsbibliotheek en de
Oranjevereniging.
Iedereen kan hier aan meedoen en 3 foto's
inzenden. Mocht het aantal inzendingen te
groot worden dan moet men 2 foto's inzenden.
Het formaat van de foto mag niet groter zijn
dan 20 X 25 em., in zwart/wit of kleur, al of niet
geplakt op karton. -
De plannen bestaan, indien de fototentoon
stelling een sukses wordt, om in het najaar een
foto-. dia- en film manifestatie te houden.
De jurering, op 30 april, mogen de bezoekers
zelf doen door middel van een formulier dat op
de tentoonstelling wordt uitgereikt.
Tot 31 maart a.s. kunnen de foto's inge
leverd worden bij H.J.J. van Arkel, Kerkweg
28 te Tienhoven, telefoon 01836 - 1613.
(Voor informatie graag 's avonds na 7 uur).

WIJZE VAN INZENDEN:
U hebt een foto van 13 X 9 em. U neemt dan een
stukje papier van 15 X 11 em. en plakt de foto
daar netjes op, liefst op stevig tekenpapier.
Aehterop de foto e.q. papier sehrijft u uw naam,
adres en leeftijd.
U mag er ook nog bij vermelden waar de foto
gemaakt is, of wat het voorstelt.
Amateur-fotografen, veel sukses.

Door ziekte

GEWIJZIGDE
OPENINGSUREN

zaak H. Verhoef

AMEIDE - De heer H. Verhoef, Benedendam
te Ameide, is door opname in het zieken
huis genoodzaakt zijn zaak slechts enkele uren
per dag geopend te hebben en weI's morgens
van 10 - 12 uur en's middags van 2·4 uur.
Vrijdagavond en zaterdag de gehele dag open.

AMEIDE - Ameide mag zich verheugen in
een aktieve middenstand. Annie Plieger van
"Het Fortuin" draagt daar sinds een aantal
jaren haar steentje aan bij. Wie kent niet haar
smaakvolle sluiterij aan de Fransestraat.

Daar zijn nu, naast een uitgebreid assortiment
gedestilleerd en een kollektie uitgelezen wijn
en, nog andere zaken te koop.
Zo is er een porselein-kollektie die er wezen
mag: Haubrich, Delfesta, Eschenbach, Winter
ling en Kaiserporselein. Daarnaast is er het
bekende Zenith-aardewerk en het Engelse
Hornsea-platteel. U ziet het, de grote stad kan
er nauwelijks tegenop. Glas en kristal kom
pleteren deze nieuwe Fortuin-aktiviteiten.
Wie drinkt, krijgt honger en wie lekker eet lust
weI een glaasje. Dat bedacht Annie Plieger ook
en daarom heeft zij ook een afdeling noten en
delicatessen ingericht. Het komplete pakket is
een "Fortuinlijk". bezoekje alleszins waard.

AMEIDE - 19 februari j.l. hield de peuter
speelzaal Ot en Sien haar jaarvergadering.
Het was erg fijn dat hier zo'n grote belang
stelling voor was.

Na het bespreken van het jaarverslag en het
financiele verslag werd de avond overgenomen
door Yvonne Roelands.
Yvonne Roelands is medewerkster van Inter
kruis. Zij vertelde ons waarom speelgoed zo
belangrijk is voor de ontwikkeling van het
kind.
Er werd in groepjes druk over dit onderwerp
gepraat. Het was een gezellige avond.
KINDERKLEDINGBEURS.
Ook dit voorjaar organiseren wij een kinder
kledingbeurs. Heeft u kinderkleding over ? ?
Wij ontvangen dit graag van u om er een
aantrekkelijke beurs mee te organiseren.
Neemt u dan even kontakt op met een van de
volgende adressen:
Roelien v.d. Neut, Aaksterveld 32, Ameide, tel.
1693. Cora Zwaan, Molenstraat 17, Ameide, tel.
2076. Joke Bunnik, De Geer 5, Ameide, tel. 1715,
of Dineke Delgorge, Lekdijk 31-32, Tien
hoven. tel. 1930.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Peuterspeelzaal
Ot en Sien.

CREZEE AMEIDE

KANTOORINHIGHTERS
VAN HUIS UIT !

Onze vertegenwoordiger
komt graag eens bij u langs.

DAM 6 - AMEIDE
TELEFOON 01836 - 1229 - 1779

EK.1&d.IIK
SCHILDERS- GLAS- EN BEHANGERSBEDRIJF

Bazeldijk 15a Tel. 01837 - 1295 Meerkerk

Heeft u plannen voor dubbele beglazing, een
nieuwe voordeur of een verbouwing, vraag dan
vrijblijvend offerte.
Wij hebben voor u vele soorten SIERGLAS.

LENTE IN ZICHT!
Wij zijn gespeciali
seerd in onderhouds
schilderwerk.
Bent u voornemens
uw woning te schil
deren, vraag dan bij
ons prijsopgave. Het
verplicht u tot niets.
Vroegtijdig bespreken
voorkomt een lange
wachttijd.

IS

ZEGT HENDRIK JAN
DE TUINMAN

Ook voor vele sanitaire onderdelen.

GOED TUINGEREEDSCHAP
HET HALVE WERK.
HAAL HET WEL BIJ DE VAKMAN
D_U_S_N_AA_R ~

Verwarming / Tuingereedschap

C. 't LAM
Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk - Tel. 01837 - 1810



De trots van het bedrijf, twee van de drie
heimachines aan het werk bij Miele.

Tegenslagen
Relaas kwamen in 1968 de heer v.d. Reuvel en
een personeelslid bij een verkeersongeluk om
het leven. Dit bracht behalve persoonlijk leed
ook zakelijke zorgen: de familie v.d. Reuvel
trok zich geheel terug en moest worden uitge
kocht. Drie jaar later volgde een nieuwe klap:

Meerkerks heibedrijf 25 jaar

Ondanks tegenslagen heeft Verhoef
het gered

MEERKERK - ZeUs de grootste optimist zal niet durven beweren, dat het de, wat tegenwoordig
heet, Heibedrijf Verhoef b.v. uit Meerkerk, altijd voor de wind is gegaan. Er zijn tegenslagen
geweest, die het bedrijf op de rand van de afgrond hebben gebracht. Maar gelukkig is Verhoef er,
dank zij keihard werken, bovenop gekomen en 6februari werd het zilveren jubileum in een goede
gezondheid gevierd in Restaurant Brughuis.
Natuurlijk moet et meer moeite worden
gedaan dan vroeger om aan opdrachten te
komen. Maar het lukt nog steeds een redelijke
omzet en winst te behalen. De heer A. Ver
hoef, een der oprichters en direkteur van de
vennootscbap: "Kijk. in de tijd van hoog
conjunctuur heb ik toch nogal wat werken
moeten afzeggen, omdat ik er geen kraan blJ
wilde kopen. En daar heb ik nou geen spijt van,
want als ik weI veel materieel had gekocht, had
ik nu voor zware lasten gezeten. En dat is nu
niet het geval. Ik heb er weI voor gezorgd, dat
ons materieel van de beste kwaliteit is en aan
de modernste eisen voldoet." De heer Verhoef
verheelt niet, dat er veel concurentie is en dat
de prijzen scherp zijn.
"En we zeggen heus weI eens "neen" tegen een
adspirant-opdrachtgever, omdat het echt niet
kan. Maar gelukkig krijgen we nog steeds werk,
waartegen we weI "ja" kur. nen zeggen. Wij zijn
bijvoorbeeld pas gereedgekomen met het
heien van ongeveer 1400 betonnen palen voor
een hal van Miele in Vianen. Met zo'n opdracht
was je dan weI weer even bezig........"
Heiwerk.
De· heer Verhoef is uit het landbouwbe
drijf afkomstig, maar hij kwam na de oorlog in
het heibedrijf terecht: Samen met zijn schoon
vader ging hij in loondienst in Zeeland heiwerk
verrichten. In 1956 begon hij voor zichzelf
samen met een compagnon. Die verbintenis
heeft niet lang geduurd: op 1 januari werd met
het bedrijf begonnen en op 26 november vond
er al een scheiding plaats......... Verhoef's
nieuwe compagnon werd zijn zwager J. C. v.d.
Reuvel; de naam van de zaak werd Verhoef en
v.d. Reuvel. Dat bleef zo, toen in 1964 A. van
Leeuwen zijn geld en materieel in het bedrijf
stak. "In de begintijd zat ik overdag op het werk
en's avonds ging ik er per fiets op uit om
opdrachten binnen te halen. Later zaten mijn
kollega's op de karweien en ik was de koopman.
We draaiden uitstekend zowel in de woning- als

. in de utiliteitsbouw".

TtJ ens de receptie werden vele handen
gedrukt.

de heer Van Leeuwen overleed en ook zijn
familie moest worden uitgekocht. "Dat waren
erg zware tijden", verzucht de heer Verhoef
nu.
Maar het bedrijf, kwam er weer bovenop, "ook
mede dank zij mijn vrouw, die me enorm
geholpen heeft". Steun kreeg de heer Verhoef
eveneens van zij n zoon Jan en van zij n schoon
zoon J. van Rooy. Eerst kwamen ze in
loondienst, maar op 1 januari 1976 zijn ze in de
directie opgenomen. ,Met hen en met mijn
werknemers proberen we ons door deze
moeilijke tijden heen te slaan. En we hopen en
verwachten dat het zal lukken, door hard
werken en door de kosten zo veel mogelijk te
drukken".
De 61 jarige Verhoef wil nog weI een paar
jaartjes doorgaan, "ik kan niet thuis blijven
zitten, vooral niet nu de handel wordt verziekt.
Je moet nu vooral veel geluk hebben op het
werk. Bij de eerste paal zie je meestal of het
werk mee of tegen zal vallen", aldus Verhoef.
Schoonzoon Sjaak zegt lachend: "als de eerste
paal snel zakt dan zit het werk meestal weI
goed". Verhoef vervolgt: ,,16 januari 1956
sloegen wij onze eerste paal in Meerkerk bij de
bouw van woonhuis en praktijkruimte van
dierenarts Oskam. Toen waren het 14 palen en
laatst bij Miele 1400 palen" .
Ais Jan Verhoef het kantoor binnenkomt
blijkt, dat hij vooral het werk (net als zijn
vader) opzoekt en dat Sjaak van Rooy de
technische man op het werk is.
Uit het gesprek blijkt dat men de enorme
belangstelling tijdens de receptie in restaurant
"Brughuis" erg gewaardeerd heeft.
We wensen Reibedrijf Verhoef goede zaken
toe. Aan de drie direktieleden zal dat zeker niet
liggen.

Doordat wij aangesloten zijn bij de Bruna-boek
handels hebben wij nu steeds de modernste
literaire werken voorradig.

ten in de Alblasserwaard Haar: Lotje serie 8 7,20
11,75 Ravenpockets v.a. 3,55

W.G.v.d. Hulst: Onze klei- NIEUW VERSCHENEN:
nen serie van drie domme Aanzien 1980.
zusjes, Annelies enz. 12 maanden wereld-

84,05
H. de Roos: Kameleon nieuws in beeld 14,95
serie 8 5,50 Sluier van de nacht, van
BI D "f' Ine ten Broeke-Bruinsyton: e VI) sene 15 90

83,70 '
KOM VRIJBLlJVEND EENS FIJN RONDNEUZEN.
U BENT ALTIJD WELKOM BIJ:

Maarten 't Hart:
Droomkoningin 20,·
Jos Brink:
Zitten op de grond 15,·
Toon Hermans: Alles is
heimwee 14,90
Rien Poortvliet: Van de
hak op de tak 59.50
J.W. Ooms: De muizen in
het land 14,50
Jan Stout: De Alblasser
waard 47,50
Kerkwijk: Grijze ambach-

Konsalik: Liefde stille
zuidzee 14,90
Konsalik: Nadja, de doch
ter van de duivel 14,90
Kirst: God slaapt in Ma
suren 14,90
Kirst: Kultura 5 14,90
Visser Roosendaal

14,90
Thijssing-Boer:
Fenne trilogie 32,50
De Landell:
De Poiselein-Boom tri
logie 49,50

BOEKENHOEK:

KOOP bij de man die REPAREREN KAN

Langs deze weg zeggen wtJ een
ieder hartelijk dank die, op welke
wijze dan ook, van hun belang
stelling hebben doen blijken bij
het 25-jarig bestaan van ons R ei
bedrijf·
Ret is voor ons een onvergetelijke
dag geworden.

DIREKTIE
HEIBEDRIJF VERHOEF B. V.

Meerkerk, februari 1981.

Telefoon 03474-1415
/;;'

LexmondDorpsstraat 46

Voor een goede fiets of bromfiets·
naar

ANTON LIEFHEBBER
Ook leveren wij aile elektrische en huishoudelijke apparaten

een mooie kollektie verlichting.



De woonwagenbewoners op de voorgrond horen het allemaal maar eens aan.

Een vervelende fout .

De Raad van Meerkerk
vergaderde 23 februari 1981

Kollekte-perikelen bejaardenreis

De volgende Wegwijzer
verschijnt 24 maart.

Kopij of berichten kunt u ook
inleveren bij de Snuffeltiek

te Meerkerk.

mw. V. Geytenbeek wordt dit agendapunt
verworpen.
Wijziging van de Aig. Politieverordening
betreffende het parkeren van caravans.
W.T.v.d. Berg bepleit in een voorstel bestaand
uit 6 artikelen een nieuwe verordening.
Mw.v. Geytenbeek: "laten we voorstel v.d.
Berg in een volgende vergadering bekijken. Ik
kan zijn inventieve geest niet direkt beoor
delen.
Bij stemming wordt met 4 tegen 3 dit voorstel
aangehouden.
J eugd-subsidieering sportorganisaties.

'Kooiman, v.d. Berg en van Geytenbeek hebben
op onderdelen van artikelen bezwaren.
Men wi! niet onzorgvuldig handelen. Ook dit
agendapunt wordt aangehouden.
De legesverordening wordt met 5% verhoo~d.

In de rondvraag wordt door W. de Leeuw
geprotesteerd tegen de nieuwe vlaginstrukties
van de Minister van Binnenlandse Zaken.
31 januari ontbrak de vlag op de toren. Mede
namens het orgaan van Oranjeverenigingen
doe ik hier een officieel protest horen om op de
3 hoogtijdagen beperkt te vlaggen.
W.T.v.d. Berg dient een initiatief voorstel in
betreffende de verkoop van bouwgrond door de
gemeente:
"De Raad van de gemeente Meerkerk;
overwegende dat bij raadsbesluit van 28
november 1978 werd vastgesteld de verorde
ning houdende algemene regelen voor verkoop
van bouwgrond door de gemeente Meerkerk;
dat deze verordening werd gewijzigd laats
telijk bij raadsbesluit van 27 augustus 1979; dat
sindsdien door de werking van de verordening
nog nimmer een woning is verkocht waarop de
bepalingen van deze verordening van toe
passing is aan een ingezetene van onze
gemeente of aan een economisch of maat
schappelijk daar aan gebondene; dat met de
invoering van de verordening derhalve uit
sluitend schade is toegebracht aan inwoners
van Meerkerk door de kosten van drie maal
adverteren, taxeren en het ontstane rente
verlies; dat daarmede geen enkel algemeen
belang is gediend; dat het daarom wenselijk is
dat de tijdsduur genoemd in de artikelen 2, lid 3
en 8, sub. C terug te brengen tot 1 maand; dat
het eveneens wenselijk is de verplichting tot
publiceren genoemd in de eerder genoemde
artikelen terug te brengen tot een maal;
gehoord het voorstel van de fractie van
Gemeentebelangen; gelet op de bepalingen van
de gemeentewet;
Besluiten:
1. de artikelen 2, lid 3 en 8, sub. C, zodanig te
wijzigen dat in plaats van 6 maanden wordt
gelezen 1 maand en in plaats van driemaal
wordt gelezen een maal."
Dit voorstel krijgt de stem van de heer Priem:
"de oude verordening beknotde persoonlijke
vrijheid."
De Leeuw wil in plaats van 1 maand een
termijn van 3 maanden. Dit zal G.S. weI
toestaan denkt hij.
Kooyman doet een bemiddelingspoging en
brengt hetverlossende woord: "laten we er
tweemaal over denken en ook dit agenda
punt aanhouden."
Bij stemming bleek dat aIleen wethouder
P. 't Lam tegenaanhouden van dit voorstel was.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering in de
wetenschap dat hij voor de volgende ver
gadering al fijn 3 agendapunten had. Ik zag
burgemeester den Breejen al denken: "zo'n
avond is toch nooit weg, je steekt er allicht iets
van op !"
En de "aanhouder" wint.

o

geweest is waarin de problematiek over de
y.r0Q!lw~genstaanplaatsenaan. de orde kwam.
Weth. P. 't Lam en de direkteur gemeente
werken E. Baas uit Meerkerk zaten op de eerste
rij om de belangen van de gemeente Meerkerk
te behartigen.
Een verkeerde regel onder een foto plaatsen en
de fout is ontstaan.

Mw. v. Geytenbeek: "Anti kraakwet hoeven
we niet op te nemen. Is leegstand geoor
loofd ? Neem oorzaak van kraken weg.
Ik ben tegenstandster van zowel kraken als
ongeoorloofde leegstand."
Burgemeester: "als verordening er is zullen we
in noodgevallen bemiddelen."
Kooiman betwijfelt of er in Meerkerk zo'n
verordening nodig is.
Mw. v. Geytenbeek bepleit nogmaals de
meldingsplicht. "Anders hebben we geen recht
van spreken. Men kan hiermede ook tegen
krakers optreden."
Priem: "ondanks mijn progressieve liberale
kleur stem ik tegen."
Met aIleen de stemmen van de 2wethouders en

Verordening betreffende aangifte woonruim
teo
Deze verordening brak de tongen los en ont
ving v<=el kritiek van aIle raadsleden.
Kooiman: "waarom is deze verordening wen
selijk ?"
De Leeuw: "welke garantie krijgt verhuur
der ?"
v.d. Berg: "welke weg gaat gemeente bewan
delen bij meldingsverordening ? We wonen
toch niet in een stad. U weet toch waar iets leeg
staat ? Als er gemeld wordt, gaat u dan
vorderen ? Dit vind ik aantasting van het
eigendomsrecht. Probeer het op een andere
manier."

We zeggen zo vaak "een fout maken is mense
lijk".
Ais je als drukkerij een fout maakt, dan kan je
als weerwoord opmerken (want het staat
immers zwart op wit) "ik hoop dat het m'n
laatste fout niet is !"
In het tijdschrift van De Nederlandse Ge
meenten werd enige weken geleden onder
staande foto afgedrukt.
Wij denken, dat er een hoorzitting in Den Haag

MEERKERK - Raadslid W.T.v.d. Berg informeerde naar de bezwaren van B&W betreffende de
kollekte bejaardenreis.
De burgemeester a'ntwoordde, dat het Kollege niet betuttelend wilde optreden, maardat de
bejaarden zelf de kosten weI konden betalen. "We verlenen subsidie en dat houdt dan in dat men
dan geen kollekte houdt."
W. de Leeuw: "deze zaak ligt me na aan het
hart. Als voorzitter van de bejaardenreis
organisatie heb ik het Kollege informatie
gegeven. Ik heb begrip gevonden bij het
Kollege. Bejaarden hebben inderdaad meer
financii:He armslag. De kollekte opbrengst
getuigt niet dat zo iets uit de tijd is. Voor 1981
heb ik yergunning. Voor 1982 vraagt het
Kollege, de reis, de bejaarden zelf te laten
betalen en geen kollekte te houden. Ik hoop de
vrijheid te krijgen dit zelf te bepalen en
eventueel zakjes te laten cirkuleren."
Burgemeester: "Heer de Leeuw, ik wens u veel
sukses."
De afdeling Financien zal versterkt worden
door de Ameidenaar C.L. v.d. Grijn momen
teel werkzaam in Schoonhoven (houdt dit toch
al verband met een door Meerkerk zo vurig
gewenste herindeling ?)

De firma Hakkesteegt ruilt enige percelen
grond op het toekomstige nieuwe bedrijfs
terrein (± 5700 m 2).

Deelname in een Gemeenschappelijke rege
ling verpleegtehuizen regio Gorinchem.
Een terzake kundig betoog van de heer Priem
die tekortkomingen in het ontwerp signaleert.
Ziet liever vertegenwoordiger per gemeente
en niet per 10.000 inwoners.
Zag gaarne in voelingskommissie deskundigen
die recht hebben patienten op te nemen.
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MEERKERK - De jaarlijkse· bejaardenreis
voor Meerkerk staat alweer vast, en vindt
plaats op 17 juni a.s.

De organisatoren zijn druk bezig om er voor te
zorgen dat het wederom weer een fijne dag zal
worden.

Noteert u vast de datum. Nadere inlichtingen
volgen nog.

Bejaardenreis
Meerkerk

Crezee-prijs f. 265.-

Een leuke kofferschrijfmachine
met volledige garantie.

Ct
9~

AAtle\~
Belegen 8,80 per kilo

Tel. afspraken: Fam. A. Kruyt
Tel. 01836 - 1361.

.., Daar kunt U niet voor zonder zi tten.

Heeft u iets te vieren, komt u eens
langs in de "Kruythoeve" en zie
hoe het ook kan.

tjes", mag zich verheugen in het bezit van een
nieuwe piano.
Dit is mede mogelijk gemaakt door de
belangrijke bijdrage die het Bestuur van het
Anjerfonds heeft toegezegd, n.!. een bedrag
van f 2500,-.
Eveneens heeft de Gemeente Ameide en
Tienhoven deze aankoop gesubsidieerd met
resp. f 1000,- en f 500,-, zodat met enkele
akties door de vereniging zelf, de piano gekocht
kon worden.
"Sursum Corda" is het Anjerfonds en de
Gemeente Ameide en Tienhoven uitermate
dankbaar voor hun gift, waardoor de aankoop
van een piano mogelijk is gemaakt.

Kentie
Trouwborst
Eenink
Kentie

AUTOMOBIELBEDRIJF

Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412, - Meerkerk
Showroom: Toistraat 19 - Tel. 01837 - 1682.

Gaarne geven wij u advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat u van uw auto verlangt.

Voor u een goede reden om eens een bezoek te brengen
aan onze zaak als u er over denkt een auto aan te
schaffen.

GEBR. VAN TUYL

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

Da's een ding da! zeker is !

Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 - Tel. 04188 - 1216 - Herwijnen

B.J. van Heyningen
TAN DARTS

Weekend dienst
huisartsen

Nieuwe piano voor
"Sursum Corda"

AMEIDE - net Chr. Gem. Koor "Sursum
Corda" en het Kinderkoor "De Lentezanger-

Groene Kruisgebouw Ameide, tel. 1677

Behandeling uitsluitend na telefonische
afspraak na 14.00 uur op

dinsdag en woensdag.

Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar,
Meerkerk, Nieuwpoort, Noordeloos.

De weekend dienst begint vrijdagavond 6 uur
en eindigt zondagavond 12 uur.
Aanvraag voor visites gaarne voor 10.00 uur
's morgens en spreekuurbezoek na telefonische
afspraak.

Maart 1981:
6- 8: Albada en de Vries

13-15: Bastiaans en van Es
20-22: Boot
27-29: Albada en de Vries



Stichting
Vrije Rekreatie

vecht Kampeerwet aan
MEERKERK - De Stichting Vrije Rekreatie
(S.V.R.) is beslist niet blij met de, onlangs in de
Tweede Kamer aangenomen Kampeerwet. De
belangen van de kampeerders zijn ook in deze
wet niet goed geregeld, vindt de S.V.R. en men
noemt het dan ook "de wet der willekeur".
"Jammer", zegt S.V.R.'s voorzitter Wim van
den Berg, "bij een goede wet hadden we graag
onze Stichting opgeheven, maar omdat je nu
nag niet kunt spreken van echt "vrije"
rekreatie, moeten we 66k in 1981 blijven
vechten voor de belangen van de kampeer
ders".
Het grootste bezwaar van de S. V.R. tegen deze
wet (die toch vijf caravans per boerenerf wil
toestaan) is, dat de uiteindelijke beslissings
bevoegdheid niet bij de provincie maar bij de
individuele gemeenten Iigt. De S.V.R., die 't er
weI mee eens is, dat er 66k voor het kamperen
bij de boer "regels" moeten komen, vreest
echter dat de wet in deze vorm zal leiden tot
willekeur, want iedere gemeente heeft immers
weer andere belane:en.
Gemeenten met een eigen camping zouden de
kampeerboeren bijvoorbeeld als konkurren
ten kunnen beschouwen en, op grond daarvan,
een vergunning weigeren; in gemeenten
zander eigen camping daarentegen zou dit
bezwaar niet bestaan.
"Het is dus helemaal niet denkbeeldig", zegt de
S.V.R., "dat da aanvraag van twee boeren, die
elk in een andere gemeente wonen, ver
schillend worden behandeld".
Om die willekeur te voorkomen, vindt de
S.V.R., dat de beslissing niet door de gemeente
maar door de provincie moet worden genomen;
aIleen het provinciaal bestuur is in staat de

#"belangen juist af te wegen.
I~~~olangdit nog niet het geval is, voelt de S.V.R.

iJPzich beslist nog niet overbodig; "wie zou het
anders voor de kampeerder opnemen ?" vraagt
deze stichting zich af.

Ruim tien jaar ijvert de Stichting Vrije
Rekreatie voor legalisatie van het "Kamperen
bij de Boer", met andere woorden: voor
betaalbare vakanties in eigen land.
De S.V.R. zal dit dan ook blijven doen, zolang
dit nodig is.
Kamperen bij de boer (betaalbare staanplaats
voor tent of caravan), logeren bij de boer
(huren van caravan of gedeelte van een
boerderij):

Evenementen-
•verzorglng

Bovekerk
breidt uit

MEERKERK - Bijna vijftien jaar geleden
legde Wim Bovekerk in Meerkerk de basis voor
de Evenementenverzorging Bovekerk (Cate
ring Bovekerk zegt men ook weI, ais men een
Engels woord wil gebruiken).
In het voorjaar van 1966 nam Bovekerk (47) het
friteszaakje van Versluijs aan de Tolstraat in
Meerkerk over. Kort daarna kocht hij een
bakkerswinkel, waarin in juli van dat jaar
Cafetaria De Halte werd geopend. Onder
tussen schafte Bovekerk ook zijn eerste
rijdende verkoopwagen aan (die wagen ging
korte tijd later in vlammen op, door nooit
opgehelderde oorzaak ergens in Gelderland op
een feestterrein).
Sindsdien hebben al duizenden Nederlanders
(en ook buitenlanders, want het bedrijf is ook
weI in Belgie aktief) patat van Bovekerk
gegeten. Het wagenpark is "groot gegroeid"; de
activiteiten werden in de loop der jaren
uitgebreid met een depot voor OLA-ijs; de
verkoop van dat produkt beslaat een belang
rijk deel van Midd~n-Nederland.

Evenementenverzorging Bovekerk is aktief op
vele manifestaties in de wijde omgeving. De
Bovekerk-karavaan rijdt ook uit naar grote
nationale sportgebeurtenissen zoals bijv. het

jaarlijkse nationale wielerkampioenschap,
speedboatraces, concoursen hippique.
Het bedrijf is thans uitgebreid met de verhuur
van stoelen. Van firma M.A. Verbeek te
Nieuwkuijk werden enkele duizenden stoelen,
tafels, buffets, bars en barkrukken overge
nomen. Deze artikelen zullen landelijk worden
verhuurd. Evenementenverzorging Bovekerk
gebruikt het materiaal ook in de eigen
feesttenten die zij verhuurt en exploiteert.
Deze nieuwe aktiviteiten zullen aan enkele
mensen (seizoen)werk bieden.
Cafetaria De Halte werd vier jaar geleden
overgedaan aan de heer en mevrouw Jakobs.
Bovekerk kocht toen de voormalige melkfa
briek Amilko aan de Gorinchemsestraat. In dat
pand konden de werkzaamheden van de
Evenementenverzorging Bovekerk beter wor
den gecoordineerd.
Tot 1966 was Bovekerk beroepschauffeur.

16 mei
Kontaktreis

C.D.A. - Meerkerk
MEERKERK - Fraktievoorzitter Wim de
Leeuwen oud-voorzitter Jan van Peet (van de
vroegere C.B.V.) hebben aile voorbereidingen
reeds getroffen, voor het dagje uit met de
Meerkerkse C.D.A.-ers.
Men gaat een bezoek brengen aan de Belgische
paleistuinen te Brussel.
Een zeer eksklusieve reis dus.
Van oudsher (± 15 a 16 jaar) organiseerde de
C.H.U. dit iaarliiks dagie uit.
Men is erg blij dat er ook vele oud-Ieden van de
A.R.P., sinds het bestaan van het C.D.A.
meegaan.
Als men de heer W. de Leeuw vraagt wat er met
zo'n dag beoogd wordt, zegt hij: 'lOp een zeer
eksklusieve wijze hebben we een bindmg met
onze leden. Een bus van 50 personen hebben we
zo vol en met weinig moeite zouden we 2
bussen vol hebben", aldus de welbespraakte
heer de Leeuw.



Keurslagerij

Simon Muilwijk
gaat weer moderniseren

AMEIDE - Dinsdag 3 maart a.s. zal burge
meester Bakker de geheel gemoderniseerde
slagerij van Simon Muilwijk officieel her
openen.
De winkel krijgteen geheel nieuw aanzien.
Een uniek verlaagd plafond heel apart.
Een speciaal vleeswarenmeubel.
Een speciale diepvriezer voor dierenvoedsel.
Laten we niet alles vertellen.
Dinsdag 3 maart houdt men van 19.00 tot 21.00
uur open hurs.
Niet aIleen landelijk doet de nog jeugdige
Simon Muilwijk van zich spreken, door als een
van Nederlands beste slagers steeds bekroond
te worden, doch ook met de presentatie van zijn
winkel zal hij tot een der modernste slagers
winkels gaan behoren.
Timmerfabriek Van Vliet b.v. zorgde voor de
unieke winkelbetimmering.
Weer een mooi staaltje van vakmanschap.

Burgelijke stand
gemeente .l\meide

Bevolking december 1980

GEBOREN:
2 december 1980:
te Utrecht, Najoua d.v. O. Ramdani en
A Hennach.
29 december 1980:
Rigerda dv J. Jongkind en R. van den
Hoofdakker.
30 december 1980:
te Utrecht, Adriana J ohanne dv J.AStuurman
en E. Verhoeven.

GEHUWD:
4 december 1980:
C. Roth, 28 jr. wonende te Ameide en M.P.E.
van Meijgaarden, 26 jr. wonende te Ameide.

12 december 1980:
M. Bor, 23jr. wonendeteAmeideenAJ.N. van
der Grijn, 19 jr. wonende te Ameide.
12 december 1980:
C.J.P. Bakker, 24 jr. wonende te Groot
Ammers en AW. de Jongh, 20 jr. wonende te
Ameide.
17 december 1980:
A van der Zouwen, 25 jr. wonende te Ameide
en J. van der Leden, 22 jr. wonende te Ameide.

OVERLEDEN:
2 december 1980:
te Gorinchem, J.E. Schep wv P. van Zessen, 86
jr.
3 december 1980:
te Utrecht, N. Westerhout wnv C.M. v.d.
Heuvel, 84 jr.
12 december 1980:
A van Peer wv J.J. Bunschoten, 81 jr.
25 december 1980:
AB. Berkouwer, 85 jr.
28 december 1980:
te Gorinchem, C.D. den Hartog geh. metA. Ro
mijn, 80 jr.

INGEKOMEN:
Fam. van der Grijn vanuit Tienhoven.
Fam. Kersbergen vanuit Utrecht.
Mevr. den Hartog-v.d. Heuvel vanuit Meer
kerk.
Dhr. Holleman vanuit Wageningen.
Fam. Huizer vanuit Leerbroek.
Fam. van Maurik vanuit Meerkerk.
Fam. van Winkoop vanuit Bodegraven.

VERTROKKEN:
Dhr. Holleman naar Wageningen.
Fam. het Lam naar Lexmond.
Mevr. Verheij-Bouter naar Gouda.
Mevr. Bakker-de Jongh naar Groot-Ammers.
Fam. de Gans naar Willemstad.
Fam. Breevoort naar Werkendam.
Dhr. Verhoef naar Meerkerk.
Dhr. en mevr. van der Zouwen-van der Leden
naar Lexmond.
Fam. van der Grijn vanuit Tienhoven.
Fam. Kersbergen vanuit Utrecht.
Mevr. den Hartog-v.d. Heuvel vanuit Meer
kerk.

Dhr. Hollemaal vanuit Wageningen.
Fam. Huizer vanuit Leerbroek.
Fam. van Maurik vanuit Meerkerk.
Fam. Winkoop vanuit Bodegraven.

Burgelijke stand
gemeente Meerkerk

Bevolking januari 1981
GEBOREN:
3 januari 1981:
Gerry Janny Maria, dv J. Bikker en H. Vink
wonende te Meerkerk, Twaalfhoevenseweg 2.
8 januari 1981:
Hendrik Pieter, zv E.J.J. Rietveld en T.C. van
Dieren, wonende te Meerkerk, Zouwendijk 64.
23 januari 1981:
Engelbert Jacob, zv C. Slagboom en J .J. Bogert,
wonende te Meerkerk, Zouwendijk 97.
27 januari 1981:
Pieter Cornelis, zv G. van den Berg en J. Vos,
wonende te Meerkerk, Broekseweg 96.
26 januari 1981:
J eroen, zv. C. de Vor en M. Heikoop, wonende te
Meerkerk, Bazeldijk 76.

GEHUWD:
9 januari 1981:
te Hazerswoude, van den Dool, Jan, oud 27 jaar,
wonende te Meerkerk en Mensch, Joanna
Francisca, oud 24 jaar, wonende te Hazers
woude.

OVERLEDEN:
9 januari 1981:
te Utrecht, Verkerk, Jannigje IJka, ev Muil
wijk, oud 42 jaar, wonende te Meerkerk,
Weverwijk 9 rood.

De volgende Wegwijzer
verschijnt 24 maart.

Kopij of berichten kunt u ook
inleveren bij de Snuffeltiek

te Meerkerk.

'OOR AL UW DRANKEN NOTEN
EN DELICATESSEN

SLIJTERIJ
WIJNHANDEL

DELICATESSEN

,,'t j='ortuin'·

01836 - 1754 - AmeideFransestraat

GESCHENKEN EN GEBRUIKSART.
O.A. TIN

GLASSERVIEZEN
OPBOUWSERVIEZEN VAN DE MERKEN:

ESCHENBACH
WINTERLING

KAISER PORZELLAN
ARLZBERG
HAUBRICH
HORNSEA

• •• •• ••• •• •
• ""I \ •
• ,De Vakman' •
: heeft weer wat :
• Merantie deurkozijnen 12 em belglad atm. 83 X 21,5, •

per stuk f 128,50.
• Merbau buitendeuren 83 X 20,5. Borstwering ca. 85 em. •
• per stuk f 195,-. •
• Raggels 20 X 50 em. Rondom gesehaatd (goed voor •

zuiver werken) f 1,20 per m.
• Saloondeuren (die gezellige gebogen deuren) in •
• Lauan, per stel f 52,- •
• Idem in praehtig blank romin, inc!. seharnieren, per •
• stel f 69,50 •
• BEHANGEN? Gakijken bij "DEVAKMAN" grote keuze •

met sympathieke prijzen.

• Ais laatste NIEUWS: Volautomatisehe SLEUTEL- •
: MACHINE. Sleuteis klaar terwijl u kijkt. :

• Toeh handig, die "VAKMAN" zo diehtbij. •

• "DE VAKMAN" •
• DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF •

•
Zouwendijk 23, Meerkerk Tel. 01837 - 1405/03474 -1916'-- ----1.

In goede staat.
Kan aan de muur gehangen
worden, dus ruimtebesparend.

ESKOFO 0 600 (Nieuwwaarde
T K PIEERMACHINE . ,- 1880,-, excl.BTW)

~



Onderstaand schrijven nemen wij
graag in zijn geheel Ope
Deze vlotte en e-nthousiaste brief
schrijver uit Elst wensen wij alle
goeds toe en wij hopen dat het hem
zal lukken een reiinie te organi
sereno

Elst, 15 jan. 1980.

Geachte Redaktie,

Laatst een nummer ontvangen van het blad
Wegwijzer", en daar ben ik zo door getroffen,

dat ik onmiddelijk in de pen ben geklommen
om een artikeltje met tek~nir:g te .:na~en.
Als jo zoiets ziet dan weet Je etgenltJ k met goed
hoe je moet beginnen.
Toch hoop ik dat ik er in geslaagd ben om voor
ieder interessant genoeg te wezen, dat het ee!"
gemakkelijk en prettig leesbaar verhaal tS

geworde.n. . . . "
HopenliJk heeft u plaats tn de ?,.WegwtJzer en
zendt u een ex~mplaarnaar mtJ toe.
U alvast veel dank voor de te nemen
plaatsruimte. '
U zult zien, het "slaat" vast wel in.
Mocht u het om een of andere reden niet
plaatsen, dan gaarne retour.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
M. Haag.

BESTE MENSEN, daar in de VIJFHEE~EN
LANDEN, zojuist ontving ik van vnend
JOUKS MULDER uit MEERKERK het ad
vertentie- en ik mag ook weI zeggen FAMILIE
blad "WEGWIJZER" die regelmatig in de bus
terecht komt. Naar aanleiding van dit zeer goed
en redactioneel keurig verzorgd blad ben ik in

~~e pen "geklommen.".-'
NATUURLIJK! ! ! ! Als je in NIEUWLAN,D
(1925) geboren bent, je langste schooltijd in
AMEIDE hebt doorgebracht, je bijna 10 jaar in
TIENHOVEN hebt gewoond, en je familie
woont in AMEIDE, MEERKERK, NIEUW
POORT, HOOG-BLOKLAND, LEXMOND,
HEI- EN BOEICOP, LEERBROEK EN
NIEUWLAND, dan heb je bijna al de phiatsen
genoemdwaar dit blad in huis komt.

Na 40 jaar in de Betuwe gewoond te hebb~n

doet het je toch goed om weer eens een blad In

de vingers te ~rijgenwaar je je helema~lweer
even in thms''' voelt. Een advertentleblad,
hetwelk ~en gezonde 17e jaargang tegemoet
gaat! Gefe"liciteerd met zo'n staf van
vakkundige medewerkers waar de adver
teerderstrots op kunnen zijn.
Vele namenschieten mij bij het lezen en
herlezen weer binnen.

Beste mensen, waar is die tijd gebleven ?
Wat vergeelde prenten uit die tijd, natuurlijk

;-.,).keurig ingebo'ekt, herinneren nog aan die tijd.
',.J Laten we er zuinig op zijn. De nostalgie viert

,.. trouwens bij vele onder ons weer hoogtij ! Men
zoekt weer de natuur op met z'n bloemen in de
weide en kwakende kikkers aan de sloot
kanten.

1930 - 1940

Ik woonde toen met mijn ouders aan de
Lekdijk 11 in Tienhoven. Samen met nog 5
broers en een zuster. Dat is een gemeente
woning en die kostte f 2,50 aan huur in de week.
Een kraan of pomp was er niet. Al het water
werd uit de achter ons huis stromende Lek
gehaald. Glashelder water ! Voor de was, ~e
koffie en de thee en voor verdere consumptle
doeleinden. De huizen bezaten grote koel
kelders met veel ruimte voor de inmaak
groenten, die in grote bruine keulse potten in
de pekel zaten. Boontjes en zuurkool. Opslag
van aardappelen, winterperen, bewaarappels
en wortelen. Op de grote zolder lagen de
droogappeltjes en de droogpruimen die i~ een
goedkope tij d werden ingeslagen en eerst In de
oven van het kolenfornuis werden gedroogd.

's Avonds zat vader een pijpje te roken en
moeder zat tot diep in de nacht sokken te
stoppen en kleren te hersteHen. Je had van
aHes maar een paar, dus moesten de gebreken
direkt hersteld worden. Ondertussen zaten ze
te luisteren naar het bakelieten radio-kastje
met van die grote gloeilampen erin, waar het
hoorspel-avontuur van "Orne Keesje" weer
klonk.

JA, JA, waar is die TIJD gebleven ?
Pas kreeg ik nog een oude schoolfoto (1963 ?)
van een schoolreisje naar Schiphol van ons
toenmalig buurmeisje HANNYLAKERVELD.
Velen herken ik nog op die oude foto, zoals:
PIET BOON, LEEN PLIEGER, HENNY MES
KER, LO BLOKLAND, GERRIT DEN BRA-
VEN waar zijn ze gebleven ? ? ? ?

Als we eens tot een reunie konden komen. Dat
zou een hele belevenis zijn ! , ?
Wie heeft er nog een schoolfoto waar ik op sta .
Die van mij zijn helaas met de laatste oorlog

verbrand. Stuur hem op, dan laat ik er een
reproductie van maken en stuur de foto dan
weer in dank terug.
Kan ik mij n herinneringsboek weer aanvuHen.
AanvuHen met wat eens is geweest ! AanvuHen
met wat nooit meer terug komt. Noch het
milieu noch de gezelligheid onder de mensen
die to~n nog tevreden en gelukki& war~~.
Iedereen had voor iedereen een vnendehJk
woord over.

En zo zou ik nog vele bladzijden door kunnen
gaan. Ret zijn helaas aHemaal maar "penne
vruchten". Van een lang vervlogen tijd 1930
1940.
Sla ik dat tijdperk dicht dan zit ik weer in 1981.
Terug in het dorp Elst, gemangeld tussen de
steden Arnhem en Nijmegen waar aHes vliegt
en raast! De jaren van mijn jeugd daar in
Ameide en Tienhoven gingen in een vogel
vlucht voorbij. Nee, geef mij toch maar weer
die oude vertrouwde tilbury met een paard
ervoor. Je kon zo lekker achterop zitten als je
van school naar huis ging. Jeugd en avontuur
in een vriendelijk en helder milieu waar het
leven toen nog leefbaar was. Een stadje en
dorpje met veel groen en goed klimaat in aHe
opzichten. Probeer het zo te houden !

Ameide en Tienhoven en aHe reeds genoemde
dorpen ze hebben het verdiend ! AHe
goeds voor de toekomst ! ! ! !

Groetjes van juHie oude
dorpsgenoot,

Machel Haag,
Valburgseweg69,

6661 ET Elst,
telefoon 08819 - 4995.

Ter gelegenheid van ons jUbileum bieden wij iedere
nieuwe leerling die zich opgeeft om te lessen 10%
korting over de eerste 20 lessen.

J. Haars
Hazelaarlaan 34
Ameide
tel. 01836 - 1375

- MULTYPLEXPLATEN
- WANDSCHROOTJES

Paranapine
Grenen
Vuren

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

BALKHOUT

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

Biedt aan:
- GEGALVANISEERDE

GOLF-PLATEN
- ASBEST CEMENT

GOLFPLATEN
- POLYESTER LICHT

GOLFPLATEN
- BALKHOUT
- PLANKHOUT
-ISOLATIE-

MATERIAAL

F. TREUREN
GOLFPLATEN· EN HOUTHANDEL

1981

Instructeur

C. Nederveen
Tuinstraat 9
Werkendam
tel. 01835 - 3468

Rijschool J. Haars1956
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