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D8,M,eerkerkse Jaarma;rkl
belOOl1 veel gOedS

MEERKERK - Ais het aan marktmeester Teus Hakkesteegt en zijn vrouw Coby ligt, wordt de
komende Meerkerkse jaarmarkt een geslaagde dag. Na maandenlange voorbe;reiding kunnen de
bezoekers van deze inmiddels alweer zesde jaarmarkt volop genieten van de gezellige sfeer en
aantrekkelijke bezienswaardigheden gedurende de gehele zaterdag. De prinses Marijkeweg zal van
het begin tot het eind vol staan met gezellige kraampjes die demeest uiteenlopende koopwaar te
bieden hebben. "Bij de verdeling van de kramen hebben we alles in het werk gesteld om een zo groot
mogelijke verscheidenheid van koopwaar tot stand te brengen", vertelt Coby Hakkesteegt uitvoerig.
Dit heeft volgens haar twee grote voordelen, enerzijds is het voor de bezoekers veel aantrekkelijker
om zoveel mogelijk verschillende kramen te bekijken, terwijl het voor de ondernemers van de

,~afzonderlijkeprodukten een hogere omzet oplevert. Op deze manier worden zowel de koper als de
"verkoper op hun wenken bediend.

Naast de Marijkeweg' zal ook het Raadhuis
plein tussen het Gemeentehuis en de nieuwe
Rabobank benut worden. Evenementenver
zorging Wim Bovekerk zal op het parkeer
terrein v66r de muziektent van Euphonia een
grote tent opzetten, die de bezoekers van de
jaarmarkt de gelegenheid biedt even uit te
rusten van het vermoeiende rondlopen en te
genieten van een drankje en een hapje. Op het
raadhuisolein zelf staan de gezamenlijke
automobielbedrijven van De Ruyter, Van Tuyl
en Hakkesteegt met personen auto's tegen
aantrekkelijke bedragen te koop. Tevens staan
er weer diverse caravans van het Meerkerkse
Avento-bedrijf opgesteld, die gedurende de
gehele dag van binnen en buiten bekeken
kunnen worden door het beiangstellend pu
bliek.
Op de markt die's morgens om tien uur door de
marktmeester met een luide bel geopend zal
worden, zijn twee nieuwe Meerkerkse onder
nemingen te zien.Bloemenhuis Champino
wordt vertegenwoordigd door het onder
nemende echtpaar Nico en Jenny Verhoef.
Daarnaast is de Goed en Goedkoophal uit de
Gorinchemsestraat voor de eerste keer aan
wezig met een groot assortiment aan kleding
tegen bilijke prijzen.

Zoals gewoonlijk zullen er ook dit jaar weer
veel Meerkerkse ondernemingen aanwezig
zijn op de markt en kunnen de bezoekers een
keuze rnaken uit een groot aanbod van diensten
en produkten.
De inmiddels traditioneel gewordenjaarmarkt
op de eerste zaterdag van de maand juli, is
voortgekomen uit de kindervakantiefeest
week van 1975. In dat jaar werd de feestweek
afgesloten met een markt die, naar later bleek,
insloeg als een born bij het publiek. Vanuit aIle
windstreken in en rond Meerkerk kwamen
beiangstellende marktbezoekers op het evene~
ment af en maakten haar tot een dermate groot
sukses, dat voortzetting voor de hand lag. Coby
Hakkesteegt hierover: "Na 1975 nam de
Ondernemers Vereniging Meerkerk (O.V.M.)
het initiatief tot de jaarmarkt over. Er volgde
een splitsing met het komite kindervakantie
feestweek vanwege de verschillende belangen
die de O.V.M. en het komite ieder afzonderlijk
nastreefden. In het begin kostte het organi
seren en opzetten van de jaarmarkt ons veel
hoofdbrekens en tijd, maar al doende kregen
we steeds meer routine en ervaring bij de
voorbereiding."
Doordat de markt een goede naam kreeg bij
zowel de bezoekers als kraamhouders, verloopt

de organisatie ieder jaar steeds viotter en
gemakkelijker voor marktmeester Hakke
steegt en zijn onmisbare mede-organisator
Coby. Maanden voordat de markt plaatsvindt,
bellen ondernemers om een plaatsje te
reserveren voor de 4e juli op de Marijkeweg
Zodra het marktgeld voldaan is, krij gen ze een
nummer toegewezen van een beschikbare
kraam of standplaats. Dit jaar zullen er zo'n 70
kramen en 30 standplaatsen bevolkt worden
door ondernemers. De verwachting is dat twee
vakkundige standwerkers het geheel wat op
zullen vrolijken door hun koopwaar op
orginele en ludieke wijze aan de man (of
vrouw) te brengen. Hongerige mensen kunnen
bij de gezamenlijke kraam van de Meerkerkse
slagers Van Dijk en Ouwerkerk terecht
voor een hartig hapje van vleeswaren die op de
barbecue klaargemaakt worden. Wie van
poffertjes houdt, kan terecht bij de Christe
lijke Bond van Plattelandsvrouwen. De Neder
landse Bond van Plattelandsvrouwen vult het
menu aan met verse koffie, dikke plakken cake
en exotisch getinte Hawalse tosties. Na ver
sterking van de inwendige mens, kan de
bezoeker genieten van oude beroepen die de
gehele dag onafgebroken te bewonderen zijn.
Zo zijn er een kantklosser, pottenbakker,



klompen- en kaarsenmaker te zien, die op
deskundige wijze demonstraties geven over
hun beroep.
Ook het plaatselijke verenigingsleven laat zich
die dag volop zien. Traditiegetrouw zal de
Sportvereniging Meerkerk weer een sportief
spel bedacht hebben, terwijl de Fok- en
Controlevereniging een grote verloting or
ganiseert waarbit de eerste prijs een kostbaar
kalfje zal zijn. De Buurtverenigingen "Blom
hof" en "Het Noorden" houden diverse
speIletjes die veel vermaak teweeg brengen bij
het publiek. De muziekvereniging Euphonia
houdt een tombola om de verenigingskas te
spekken, terwijl de openbare basisschool
"Prinses Marijke" puzzels en boeken verkoopt.
Het Rode Kruis is ook aanwezig en biedt
handwerkjes te koop aan. De. zeer aktieve
Unicef Meerkerk heeft haar kraam ingericht
met kaarten en poppetjes, aangevuld met een
grote verscheidenheid aan andere snuiste
rijen. De opbrengst van de poppetjes gaat naar
het land Egypte voor de aanleg van water
putten die daar dringend noodzakelijk zijn
voor de bevolking. Het C.N.V. en F.N.V.. de
stichting Woord en Daad. Veilig Verkeer

Nederland en de Evangelisatiekommissie zul
len ook van de partij zijn die dag.
Zoals het op iedere echte markt betaamt, is er
ook Jan Hagel te koop, terwijl het orkest De
Rinkelbom de stemming erin houdt met haar
opgewekte muziek en daarbij tussen het
publiek koncerten verzorgt. Tevens zijn dit
jaar overal luidsprekers aangebracht die
voortdurend achtergrondmuziek rondstrooi
en op het marktterrein. De kinderen kunnen
door de peuterspeelzaal een rondritje maken
met een ponykar. Voor iedere andere belang
stellende staat Wim van den Berg met zijn sjees
klaar voor een ritje door Meerkerk.
Antiekliefhebbers kunnen hun hart ophalen
bij de antiek- en curiosakraam, zodat de
bestaande eigen kollektie aangevuld kan
worden.
Alles bij elkaar staan er zo'n dikke honderd
kramen of standplaatsen opgesteld en kan de
koper uit een ruim aanbod zijn of haar keuze
maken. Door goed overleg met de gemeente
Meerkerk is de organisatie ook dit jaar in
geslaagd er een fraai geheel van te creeeren.
Coby Hakkesteegt hierover: "Door de goede
verhouding met de gemeente mogen wij het

stukje gazon naast het nieuwe plein gebruiken
voor een ekstra attraktie waarover ik op dit
moment nog niets met zekerheid kan vertellen.
Daarnaast hebben wij veel bewondering voor
aIle bewoners van de Marijkeweg die elke keer
opnieuw hun medewerking met veel enthou
siasme verlenen, ondanks de last die wij ze
bezorgen met de markt. Het dwingt elk jaar
veel respekt bij ons af", besluit ze haar betoog.
De druk bezochte jaarmarkt heeft in de loop
van haar korte bestaan inmiddels een onuit
wisbare reputatie op weten te bouwen die door
menige Meerkerkse familie benut wordt om er
een gezellige familie-reunie van te maken.
Bewoners van dorpen binnen en buiten de
Alblasserwaard bezoeken de groots opgezette
markt met veel enthousiasme en keren ieder
jaar opnieuw tevreden gesteld weer naarhuis.

Indien de weersomstandigheden hieraan mee
werken, zal ook deze zesde jaarmarkt de
traditie bevestigen en zal het oude dorpje aan
de Zederik weer veel bezoekers trekken. Aan
het organiserend komite van Ondernemers
vereniging Meerkerk zal het zeer zeker niet
liggen!

Rolfilms



Dat is wei iets anders dan opruiming!



regenen
lomermantels
van europese topmerken zoals:
Basler en Karner
Exclusieve mode van hoge kwaliteit! .
Kleine prijsjes...

98,- 129,- 159,

japonnen/· .
pakJes

draagbare mode, uit binnen- en buitenland, van
de bekende merken:
Ravens, Gassier, Presence enz.

59,- 79,- 98,-

rokken/
blouses

Sportieve mode, eindeloze rokken van. Hatex
enz. hoogwaardige kwaliteit, te kombineren met
onze blouses vanhet bekende merk Felicia,
Stewardess enz.

29,-39,- 49,

pantalons
opvallend van pasvorm en kwaliteit.
Bekende merken van de bekende
europese huizen:

39,- 49,-
KOM SNEL

KEUS IS NU NOG GROOT

blazers/
wil<keljasjes

Heerlijke mode van Hucke. Altijd gekleed en
toch sportief. In verschillende modellen en tinten:

98,-

pullovers/
. vesten
19,- 29,-

modetopjes
&polo shirts

Heerlijke vrije tijd mode.
Praktisch, vlot en eindeloos te kombineren, nu
slechts:

10,-
sets!

combinaties
Sportieve mode in eindeloze variaties waardoor
U er iedere dag anders uitkunt zien: kwaliteit
o.a.: Modress
Met extra allure voor...

79,- 98,- 119,-



Tweede Pinksterdag

Meerkerkse autocross boekte veel
sukses

SChoOlboeken
voor

aile richtingen van
onderwijs

levert u gaarne

Twaalfhoevenseweg ongeschikt verklaard
was, kon de Magneet in allerijl nog net een
stul<je grond op het nieuwe industrieterrein
vinden. De locatie was centraal gelegen en kon
gemakkelijk tot cifcuit omgetoverd worden,
zodat het traditionele evenment op het
allerlaatste nippertj e toch door kongaan.

De uitslagen van de amateuTS waTen:

1. R. de Koning, Rijsoord.
2. T. van der Ham, Hoog-Blokland.
3. K. Rietveld, Streefkerk.

EZHACO:

1. N. van Wijnen, Waardenburg.
2. J. van Doorn, Est.
3. M. Speksnijder, Zevenhuizen.

Afvalrace amateurs:

1. R. de Koning, Rijsoord.
2. P. Versluis, Meerketk.
3. T. van der Ham, Hoog-Blokland.

Afvalrace EZHACO:

1. J. de Jong, Nieuwerkerk aan de IJssel.
2. N. de Bruin, Ens.pijk.
3. M. Geenis, Belgie.

Zelfs zondeT wiel Teed deze auto nog een paa1
1'ondjes mee alsof eT niets aan de hand was.

(EZHACO), deden de stockcars en overige
klassen hun uiterste best om de beste prestatie
te leveren. Toch reden zij minder sensationeel
dan de amateurs, en. probeerden zo min
mogelijk schade op te lopen tijdens de race.

Theo Koomen leverde op zijn als vanouds
bekende wijze, ongedwongen kommentaar op
het indrukwekkende crossgebeuren.. Organi
sator De Magneet toonde zich tevreden over
het vlekkeloos verloop van het programma. In
samenwerking met de plaatselijk brandweer,
enthousiaste E.H.B.O.-Ieden, het Rode Kruis,
dr. J. van Es, en evenementenverzorging
Bovekerk, verliep de autocross zOlld~ronge

lukken of incidenten. Vooral over de goede en
vlotte samenwerking metde gemeente Meer
kerk was men vollof. Nadat het terrein aan de

Zowel in de amateuTklasse als bij de afvalTace
weTd de heeT R. de Koning uit RijsooTd met zijn
Renault onbetwist kampioen.

de amateurklasse als in de afvalrace onbetwist
kampioen. De beker en erekrans gingen dit
~aar met zijn sterke Renault mee, naar de

~NoonplaatsRijsoord. T. van der Ham uit Hoog
Blokland, werd tweede, terwijl de derde plaats
voor de heer K. Rietveld uit Streefkerk
weggelegd was. Onder toeziend oog van de
Eerste Zuid-Hollandse Autocross Organisatie

Mede door de strakkeorganisatie kon een vlot
programma afgewerkt worden, waarbij opviel
dat alles precies volgens schema verliep. De
vele toeschouwers konden het gebeuren goed
gadeslaan, en genoten zichtbaar van de
spannende autocross in de diverse klassen.
Vooral de amateurklasse met bekende, plaatse
lijke rijders, kreeg veel applaus van het
publiek. Na een verwoede strijd in de finale
werd de heer R. de Koning uit Rijsoord zowel in

MEERKERK - De jaarlijkse autocross in Meerkerk is dit jaar opnieuw suksesvol verlopen. Het
talrijk aanwezige publiek liet het op tweede Pinksterdag niet afweten en kwam in grote getale
naar het nieuwe crosscircuit op het industrieterrein nabij de Rijksweg. Organisator MAC
MAGNEET had dit terrein in allerijl na overleg met de gemeente Meerkerk voor de cross
gereserveerd, zodat het jaarlijkse spektakelgebeuren toch doorgang kon vinden. Vandaar dat het
trotse bestuur burgemeester en het voltallige kollege uitnodigde om de autocross met een bezoek
te vereren.

Voorde
kIeinverbruiker

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

Natuursteenhandel
Skledar &Brandwijk B.V.
FABRIEK - KANTOOR - SHOWROOM

Nijverheidsstraat 1 - Meerkerk (Industrieterrein)
Telefoon 01837 - 2056 - 1806 - 1944

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OP GEBIED VAN.

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALTIJD OP VOORRAAD.

Door rechtstreekse invoerde scherpste
prijzen.

* Onbeperkte garantie en service.
* Geheel Nederland is ons leverings

gebied.
* Eigen vervoer.
* Een hecht team vakmensen die weten

wat ze doen.
* Vrijblijvend prijsopgave zonder ver

plichting.

* Diervoeders
* Kunstmest voor uwgazon
* of groentetuin.
* Landbouwplastics
* Reinigings- en bestrijdings
* middelen.
* Houtvezel en turfmolm en
* vanzelfsprekend aile
* soorten veevoeders.

INFORMEER EENS
't is de moeite van een

telefoontje waard !

J. V. ZandWUk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2 .

Tel. 01837 - 1309.



VAN DIJK en Zn.

Ook wij staanop de
Jaarmarkt met o.a.:
kantoorartikelen,
boeken, school
artikelen.

BOEK- EN OFFSETDRUKKERIJ

ADVOKAAT
Toistraat 33 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1301

De gezamenlijkeslagers van
Meerkerk bieden u tijdens de

JAARMARKT
een

heerlijke hartige
hap
Wij hebben gerekend op de meest
verwende smulpapen.

Ook hebben wij voor u een leuke
attraktiel U doetgratis mee en kan
toch f 50,-··.. verdienen.

SLAGER

Kerkstraat 14, tel. 01837-1332, Meerkerk.

SLAGER
ook voor klompen.

OP ALLE KLOMPEN

15% KORTING

MARKT
AANBIEDING !

RABOBANK MEERKERKW.A.
Raadhuisplein 1, Meerkerk, tel. 01837 - 2444.
Geer 6a, Nieuwland, tel. 01837 - 2086.

~~iji("DE VAK.MAN"

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

Zouwendijk 23, Meerkerk,
tel. 01837-1405/03474-1916

~~~-<>--~
). -~oe mee

aan de Rabobank
rebus en win een van
de vele prijzen.
HOOFDPRIJS:

",y~~. langw.eekend
bungalow Sporthuis
Centrum

OUWERKERK
.....TO.ls~tra~at~45",~tel...0.......18~37.....-1..37..1'..M..ee~rk.erk~......~~~...........



RENZO LANDI
AUTOGASAPPARATUUR

Lexmond

Depot

TEMPONETTE

VOOR HET BETERE
WERK GAAT U NAAR

DE VAKMAN.

sa-o:N. SERv1CE

chemisch reinigen.

Tevens verkoop

WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER

Toistraat 27 
Meerkerk.
Tel. 01837-1697

A. ZIJDERVELD

De oplossing van PORTAS.:
• Binnen een dag gereed
• passend bij uw interieur
• PORTAS kunststOfOmmanteling
.In vele houtmotieven en effen kleuren
• Voordelig en precies werk
• Gratis advies - bel meteen voor een afSpraak.

Of vraag informatiemateriaal aan.

PORTAS-VakbedrijfF.H. KamsteegB.v. ORT~e
Kon. Wilhelminalaan 102, 3372AGBoven-Hardinxveld Pdl....

Tel 01846-2377 B

Op LPG rijden, maar dan wei van een topmerk.
RENZO LANDI, autogas apparatuur.
Over de voordelen van LPG-rijden willen wij niet
ingaan, dat is al voldoende bekend.
Wij bouwen installaties van dit merk vakkundig in.
Vraag vrijblijvend inlichtingen bij

ERKEND LPG
INBOUWSTATION'

AUTOMOBIELBEDRIJF Lakerveld 12 • 14, 4128 LJ
Telefoon 03474 • 1459.

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de 8nuffeiliek

en na de maaltijd voor in gebed en sprak hierbij
bemoedigende woorden uit. Ook de bekende
wijkzuster Dijkhorst was met haar stagiaire
aanwezig, daarbij geassisteerd door vijf help
sters. Voorzitter De Leeuw besteedde bij zijn
speech veelaandacht aan het doktersechtpaar
Bastiaans.

voorzitter meester Wiegel en oprichter Gobel
Willemse voort te zetten. Gobel Willemse en
meester Wiegel hebben zich jarenlang onafge
broken ingezet voor de bejaardenreizen en
haar tot ongekende populariteit gebracht bij de
Meerkerkse bejaarden. Het huidige komite
had dit jaar ook het oud-burgemeestersecht
paar Berends uitgenodigd voor de reis, maar dit

"In tegenstelling tot andere jaren was u er dit kon niet doorgaan vanwege ziekte van me
jaar erg vroeg bij, dokter Bastiaans. U hebt ons vrouw Berends.
de gehele dag gezelschap gehouden, en daar
zijn we erg blij mee". Na een ovationeel De Meerkerkse muziekvereniging "Euphonia"
applaus van de bejaarden vervolgde de heer De verwelkomde het gezelschap aan het eind van
Leeuw: "U hoort het dokter, de bejaarden van de dag in het AC-Restaurant met vrolijke
Meerkerkgunnen u echt weleen vrije dag", muziek. Door sponsering van het AC-Restau
hetgeen opnieuw veel applaus en instemming rant, Avento Caravans, Fa. Hakkesteegt, J. van
oogstte bij het vrolijke gezelschap. Hiervoor Peet, Fa. Zijderveld, De Witt 4=6, G. Versluis,
had mevrouw De Leeuw een fraai gedicht Fa. van Tuyl, D. Bikker, Advokaat, Rabobank
voorgelezen over de voorbereidingen van de Meerkerk en De Snelle Pieper die voor een
reis. Het bejaardenkomite had dit jaar alweer "appeltje voor de dorst" zorgde, werd deze
de 31ste reis georganiseerd. Helaas zijn er ieder bejaardenreis een onvergetelijk sukses en
jaar opnieuw Meerkerkers te betreuren die ons schiep veeI dankbaarheid bij de Meerkerkse
ontvallen zijn. Dit jaar werden een viertal ouden van dagen. "AIs je bedenkt<dat er
inwoners waaronder de bekende. meester Van mensen tussen zitten, die in hun hele leven nog
Kleef, op passende wijze herdacht. nooit de zee van dichtbij gezien hebben, kun je

weI nagaan hoe dankbaar en tevreden ze zijn
Gelukkig zijn er ook veel oude van dagen die al als ze zoietsvoor het eerst in. hun bestaan
vele keren in goede gezondheid de reizen meemaken", besluit de enthousiaste komite~
meegemaakt hebben. Een van hen is het voorzitter W. de Leeuw. Gezien het grote
komite-lid A. van Middelkoop die na 31 jaar sukses van dit jaar zal het komite voor volgend
besloten heeft, zijn funktie over te dragen aan jaar haar uiterste doen om opnieuw een
de heer A. Kuiper uit de Gorinchems,estraat. geslaagde reis te organiseren, waaraan onge
Het huidige komite bestaatnu uitvijfpersonen twijfeld weer veel bejaarden deel zullen

_e_n_p_r_o_b_e~'e~rit~d~e~O~p~g~e~b~O§UjW~dieiir~e,Piuitiat.i.e.viajniouidi-i.n.emen.

nfeerkerkse bejaarden
bezochten Zeeland

MEERKERK - Op woensdagmorgen 17 juni
vertrokken zo'n 118 Meerkerkse bejaarden
naar de provincie Zeeland. Het jaarlijkse
uitstapje was ook dit keer weer perfekt
voorbereid door het bejaardenkomite De
Leeuw. Veel ouden van dagen hadden zich
voor het gezellig dagje uit,. ingeschreven.
Helaas kwamen er op de dag van vertrek nogal
wat ziektemeldingen binnen, zodat het aan
vankelijk ingeschreven aantal van 130 tot 118
terugliep.
Met bussen werden deze bejaarden uit de
Bazeldijk, Zouwendijk en Kerkstraat opge
haald en vertrok het opgewekte gezelsehap in
de vroege morgenuren riehting Zeeland. Bij
Bruinisse werd koffie gedronken in het
Aquadelta vakantiedorp.

Tot de aankomst in Vlissingen werd Walcheren
bekeken door een rondrit met de bussen. In
hotel "Britannia" genoten de. Meerkerkse
bejaarden van een smakelijke koffietafel. Om
13.30 uur had het organiserend komite een
bezoekje aan de fraaie boulevard in Vlissingen
op het programma staan, alwaar genoten kon
worden van een prachtig uitzicht op de
Schelde. Helaas moest hier vanwege de
ongeschikte weersomstandigheden op dat mo
ment, vanaf gezien worden. In plaats hiervan
volgde een uitgebreid bezoek aan de rustieke
stadjes Middelburg en Veere. Een toeristische
rondleiding met de bus voerde de bejaarden
langs allerlei indrukwekkende huizen en
monumenten, die veel belangstelling genoten
van de toeschouwers. Na de theepauze vertrok
het gezelschap uit Zeeland. In Hoogerheide
volgde een uitgebreid diner in restaurant "In'
Gareel". Tussen de diverse dinergangen hiel
den diverse sprekers een speech. Voordat het
diner begon, kon burgemeester T. den Breejen

'~:~{llet zijn charmante vrouw begroet worden.
1\ls eerste spreker beet hij meteen de spits af en
sprak lovende woorden uit over het organi
serend bejaardenkomite. Dominee J. Vis en
echtgenote waren voor de eerste keer ook
aanwezig. De Hervormde predikant ging v66r



Burg. Sloblaan.1, 4231 AA Meerkerk.
Tel. 01837 - 1315, b.g.g. 1641 of 2325.

Ook de
occasion

van uw keuze
staat in Meerkerk

Inderdaad, de gezamenlijke .M~erkerkse garagebedrijven
bieden u een ruime keus occasions van aile bekende
merken. Een dee!. hiervan vindt u op een gezamenlijke
show, samen met Avento caravans op zaterdag 4 juli a.s.
tijdens de Meerkerkse Jaarmarkt.

HAKKESTEEGT
AUTO'S

TOLSTRAAT 37 -rv1EERKERK

TEL. 01837 - 2244

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

Fa. van der Hagen - Postbus 40
4230 SA Meerkerk - Tel. 01837 - 2044*



Sportwandelaar ontvangt onderscheiding

Arie Bron loopt ruim 22.000 kilometer
MEERKERK - "Het lopen van de Apeldoornse Vierdaagse beschouw ik als een vakantieweek.
Niet de prestatie, maar het gezellig met elkaar optrekken gedurende vier dagen, beschouw ik als
een hoogtepunt van het wandelen". Arie Bron kan het weten. Binnenkort loopt deze inwoner uit
Meerkerk voor de vijfentwintigste keer mee met de Vierdaagse van Apeldoorn. Voor deze
prestatie krijgt hij een officiele onderscheiding die hem op de laatste wandeldag overhandigd zal
worden.

..•

...•

in de wandelsport. Na het verdwijnen van de
Meerkerkse wandelklub "Tempo", sloot hij
zich aan bij het Lexmondse W.LK. (Willen is
Kunnen). Tijdens zijn militaire diensttijd liep
hij met een groep bep3;kt en bezakt de
Avondvierdaagse in Putten. Vanaf 1966liep hij
voornamelijk individueel en schreef zich in
voor afstanden tussen de 30 en 40 km. De Ronde
van Zuid-Limburg volbracht hij 17 maal. Ook
de Ronde van Twente en de Airborne
wandeltocht staan ieder jaar op zijn pro
gramma. Daarnaast beweegt hij zich ook nog
op het internationale vlak. Zo bezocht hij onder
meer Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland om
de Nederlandse eel' hoog te houden op het
gebied van de wandelsport. Vooral de "Boden
seetocht" waarbij in drie dagen tijd een drietal
landen bezocht worden, heeft veel indruk op
hem gemaakt. Maar ook de gebeurtenissen in
de Alblasserwaard genieten zijn volle belang
stelling. Samen met buurvrouw G. van Ooijen
Den Braven, E. Moorelisse en mevrouw
Oostrum uit Hellouw trekt Arie Bron er dan
opuit om de wandelsportevenementen met een
bezoek te vereren. Ondanks het feit dat hij in
1976 zijn laatste 40 km. gelopen heeft, en daarna
overgegaan is op de 30 km.loop, blijft de heel'
Bron enthousiast en zal nog menig paar
schoenen verslijten als het aan hem ligt.
Binnenkort kan hij in Apeldoorn weer van
start gaan en vormt het Zilveren Kruis een
bekroning op zijn wandelcarriere van ruim 35
jaar.

"Op deze manier bescherrh je mens, dier en
plant, en kan het incident in de toekomst
voorkomen worden", besloot hij nadrukkelijk.
Mevrouw V.M. van den Berg-Van Zijl (V.V.D.)
ging zelfs nog een stapj e verdeI' met haar
beschuldigingen. Zij beweerde dat er komplete
oogsten van volkstuintjes weggespoten waren.
Burgemeester C; Bakker vond dit overdreven
gesteld en bestreed haar beschuldiging.

De direkteur Gemeentewerken had slechts
twee gegronde klachten ontvangen, waarbij de
vergiftigde plantjes meteen vervangen waren
op kosten van de gemeente. Raadslid A.H.
Veenvliet (P.C.C.) beschuldigde het V.V.D.
raadslid van. het afgaan op geruchten die
volgens zijn :leggen niet op hun waarheid
getoetst waren door mevrouw van den Berg.
Zij n fraktiegenoot, de heel' A.E. Versluis vond,
dat betrokken bewoners zelf hun onkruid maar
moesten bestrij den in het vervolg. Op deze
manier wordt Ameide behoed 'i0or herhaling
.van het spuitincident, was zijn duidelijke
opvatting.
Wethouder A.G. de Kruijk (P.C.C.) ant
woordde dat het kollege ook van het nare
incident op de hoogte was, en beloofde nadere
bezinning over het gebruik van de omstreden
middelen.

..

Verontruste
Raadsleden over

gifaffaire Arneide

.....

bedraagt de afstand zo'n 32 km. en krijg je te
maken met zware terreinomstandigheden en
veel zand, die het wandelen moeilijk maken",
is zijn ervaring over deze wandeldag. Ge
durende vier dagen loopt hij gemiddeld zo'n 30
km. per dag, zodat hij er op vrijdagmiddag
ruim 120 km. op heeft zitten. De la~tste dag
wordt· volgens traditie afgesloten met het
toepasselijke "Blarenbal", waarbij de wande-,
laars op een gezellige wijze afscheid van elkaar
nemen. Door het veelvuldig meelopen aan deze
Vierdaagse heeft de heel' Bro.n in de loop del'
tijden veel vrien.den en kennissen opgedaan.

"Je ontmoet tijdens het wandelen allerlei
mensen die je bij andere evenmenten weer
tegenkomt. De wandelvrienden steunen elkaar
tijdens lange, vermoeiende afstanden, en
spreken elkaar moed in. .
Arie Bron is van jongsaf aan al aktief geweest

AMEIDE - "De ingezonden brief uit de laatste
Wegwijzer dwingt ons tot bezinning. Het
overmatig gebruik van bestrijdingsmidelen
dient beperkt teworden. Ik hoop dat het
incident slechts eenmalig is!" Aldus de mening
van P.v.d.A.-raadslid, de heel' A.P. Provoost uit
Ameide. Hij reageerde hiermee tijdens. de
raadsvergadering op de ingezonden brief "Gif
in Ameide" van mevrouw R, den Hartog Klein
Obbink. De verontwaardigde briefschrijfster
was nogal geschrokken van de grote hoeveel
heidbestrijdingsmiddelen die Gemeentewer
ken op de straten spoot tot bestrijding van
onkruid.

De heel' Provoost vroeg zich hierbij af, of dit
niet wat mindel' kon. "Als je teveel spuit, wordt
het middel erger dan de kwaal", was zijn
opvatting over deze zaak. Hij wenstte on
middelijk opgaafvan middelen, noodzaak van
gebruik en. selektieve toepassing in Ameide.vlaggenparade op het Raadhuisplein. Vanaf

dinsdagmorgen start de heel' Bron met zijn 30
km. loop. "In het begin valt het lopen weI mee,
maar op de derde dag praat je weI andel's! Dan

Op 17 juli biedt de organisatie van de
Vierdaagse de heel' Bron het zilveren Kruis
aan, waarbij de jubilaris op het erepodium
komt te staan om de bijzondere onderscheiding
in ontvangst te nemen. Het bestuur van de
Nederlandse Wandelsport Bond (N.W.B.) zal
hierbij ook aanwezig zijn.
Sportwandelaar Arie Bron heeft vanaf 1946 tot
1981 ruim 22.000 kilometer gelopen en om
schrijft dit "als niets bijzonders". Hij vergelijkt
zichzelf hierbij met zijn oude' wandelvriend
Jan van Holten uit Ameide die inmiddels naar
Australie geemigreerd is.
"Jan van Holten heeft alles bij elkaar al een
rondje om de aarde (40.000 km.) gelopen,
terwijl ik tot op heden slechts 22.800 km. erop
heb zitten", zegt hij bescheiden.
Nog maar net teruggekeerd van de Leerdamse
Avondvierdaagse treft de heel' Bron nu alweer
voorbereidingen voor het bekende wandel
evenement in Apeldoorn. Het weekend voor de
start gaat hij al op weg naar Apeldoorn en gaat
daar in pension bij de familie Clignet. Op
maandagmiddag kan er ingeschreven worden
op de diverse afstanden. 's Avonds voigt de

Een van de vele wandeltochten die Arie Bron
in de loop der jaren met goed resultaat
volbracht heeft.
V.l.n.r.: Jan van Holten (oud-inwoner Amei
de), een wandelvriend, Arie Bron en zijn
buurvrouw mevrouw G. van Ooijen-Den
Braven.
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Schippersklompen
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Pantoffels
Petroleum en gas.
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Bij rondvraag: Scheepjesbrug gaat verdwijnen

Meerkerkse raad sprak over herin
deling en welzijnsplan
MEERKERK - De brief van B&W van Ameide over de gemeentelijke herindeling, riep bij de heel'
D.C. Kooiman (VVD) vragen op tijdens de laatste Meerkerkse raadsvergadering. Zo verwonderde
hij zich over de op 18 mei gehouden vergadering van betrokken wethouders waarbij diepgaande
samenvoegingsplannen besproken werden zonder hier de raadsleden bij te betrekken. Ook had de
heel' Kooiman geen eindverslag gezien. Namens de Meerkerkse wethouders vertelde P. 't Lam,
dat de vergadering het initiatief was van een geschrokken Giessenbltrg. Deze gemeente was
bevreesd over toevoeging bij Hardinx\'eld-Giessendam, en zorht nu hulp bij de overige dorpen.

"Giessenburg probeerde ons voor het karretje burgers en gemeente.Mevrouw Van Geyten
te spannen, maar dat is ze niet gelukt", zei 't beek nam het heft in eigen handen en wilde de
Lam. Met name Ameide stelde zich vanaf het vrijgekomen f 4000,- rechtstreeks besteden
begin onverbiddelijk op en wilde met Tien- voor jeugd- en jongerenwerk of een werk
hoven als zelfstandige gemeente blijven funk- lozenprojekt.
tioneren. Lexmond wilde ook niets van Raadslid W.T. van den Berg (Gemeentebe~

Giessenburg weten en verzocht om aansluiting langen) was het met haar eens, en vroeg zich af
bij Meerkerk om zodoende niet bij Vianen welke tastbare voordelen de SSO geboden had.
opgeslokt te worden. Burgemeester T. den Volgens hem geen enkele.< Ook de vage en
Breejen maakte de raad erop attent, dat er onbegrijpelijke taal die de SSO bezigt, beviel
tijdens een openbare hoorzitting in Den Haag hem niet. Burgemeester Den Breejen ant
reakties, gegeven kunnen worden op de woordde de raad, dat ondanks de vage taal, toch
plannen van de Minister van Binnenlandse weI nuttig werk verricht was door de SSO. Hij
Zaken. Toch meende de heer Kooiman alert te wees hierbij over inschakeling van de SSO bij
moeten blijven op de herindelingsplannen, het opstellen van het plaatselijk welzijnsplan.
ondanks de voorlichting. Hierdoor yond hij een bijdrage van f 1,- een
Het nieuwe samenwerkingsverband voor het verantwoorde bijdrage aan het regionale
regionaal welzijnsbeleid kwam bij raadslid welzijnsbeleid.
W.C. de Leeuw (CDA) positief over. Gezien de Mevrouw Van Geytenbeek bleef echter bij
mogelijke herindeling achtte hij, ondanks haar standpunt, dat de SSO een "ondoor
financiele kanttekeningen, het regionaal wel- zichtige wolk" was die versluierend werkte.
zijnswerk aanvaardbaar voor Meerkerk. Me- Van den Berg ging nog verder: "U hangt de
vrouw N.E.D.M.A. van Geytenbeek-Janssen populaire jongen uit bij de welzijnswerkers",
(PvdA) deelde zijn mening niet. "We moeten verweet hij burgemeester Den Breejen.
de Stichting Samenlevings Opbouw (SSO) niet Raadslid J. Priem (VVD) yond de SSO ook wat
gebruiken tot het verkrijgen van overheids- vaag en drong aan op konkrete taakstelling.
subsidies", was haar mening. Ze verweet de "Door klare wijn te schenken kun je de speci
welzijnswerkers omslachtig te werken, waar- fieke problemen te lijf gaan", was zijn
bij tevens te weinig kontakt gezocht werd bij eindkonklusie. Met de stemmen van mevrouw

Van Geytenbeek en W.T. van den Berg tegen,
werd het voorstel toch aangenomen. Bij de
punten 10 tim 13 moest de raad beslissingen
nemen over het Meerkerks welzijnsbeleid op
plaatselijk nivo. Algehele bewondering werd
uitgesproken over het vele werk door de
welzijnskommissie verzet. Toch bespeurde
mevrouw Van Geytenbeek nog een aantal
"witte plekken" in het welzijnsplan. Ze
noemde een aantal konkrete zaken op die
nergens te vinden waren in het plan. Ze gaf het
totale plan dan ook terug aan B&W tot
heropstelling van een nieuw vOlledig konsept
programma. De heer De Leeuw drong bij de
verenigingen aan op financiele bezinning
alvorens aan te kloppen voorwelzijnssubsidie.
De heer Van den Berg yond de cijfers en
gegevens van de kommissie onvolledig en
verouderd. "De gemeenschap wordt onnodig
op kosten gejaagd. We wekken door het plan
allerlei verwachtingen die we misschien niet
eens na kunnen komen", betoogde hij en vroeg
om aantekening tegen het voorstel.
De burgemeester toonde zich bereid 't plan bij
te laten schaven en besloot er in een later
stadium nog eens op terug te komen bij de raad.
Bij de rondvraag, reageerde mevrouw Van
Geytenbeek op een persbericht, dat de Scheep
jesbrug van Meerkerk, gaat verdwijnen. Ook
de heer W.T. van den Berg ,had het artikel
gelezen. Hij wenstte de brug te behouden,
omdat er volgens zijn zeggen nog veel mensen
gebruik maken van de omstreden brug.

Weth. P.'t Lam (PvdA) vert~lde dat Rijks
waterstaat al bezig is om de Scheepjesbrug aan
het openbaar verkeer te onttrekken. "We
moetenallen aktie ondernemen tot behoud van
de brug", riep hij op. Aan dereaktie vanuit het
publiek "Neem de brug dan zelf over (=ge
meente Meerkerk -red.), gaf de wethouder
geen gehoor. Vast staat weI, dat de gefueente
Meerkerk,alle moeite zal moeten doen om de
laatsteScheepjesbrug van Nederland van de
ondergang ,te redden.
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Een niet alledaags
gebeuren Burgemeester Wesselsveld

AMEIDE - Daar het niet iedere dag voorkomt
dat een wethouder het burgerlijk huwelijk van
zijn zoon sluit.

Dat dachten wij van het huwelijk van Ton de
Kruyk en Ria Pek.
Vandaar d~ze foto.

Een trotse wethouder A. de Kruyk met het
bruidspaar in de prach tige raadzaal.

Bet burgemeester Wesselsveld in Ameide is nu geheel gereed.
Bet is een geweldig mooi geheel geworden, schitterend

gelegen.

Vorige week werden mevrouw Wessels en haar kinderen
door B&Wen enige raadsleden officieel in Ameide ontvangen.

Met de nieuwe Supercolor 1000,
de slimste camera.. ter wereld, voor briljante,
scherpe direkt-klaar foto's.

laat bij onsie~n Polaroid
direkt-klaarifoto/van u maken.
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U bent harte IJdrankje
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C len '. teUenden, een
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-Op donderdag 2 juli a.s. om 16.00 nUT wordt
onze gemoderniseerde- en vergrote

wInkel officieel ,Heropend'



Sportweek Ameide weer grootsukses
en sportief gebeu'ren

Wilma Versluis, sportvrouw 1981
CorHaars,sportman 1981

De keeper ran F.e. Utrecht. Hans ran
Breukelen. in aktie.

AMEIDE - Dat de Sportweek in Ameide een
traditie aan het worden is blijkt uit de enorme
publieke belangstelling die er iedere keer weer
bestond bij aile evenementen die er plaats
vonden.
Een goede organisatie.

Een feUe strijd bij aIle deelnemers, want de
titel sportman en sportvrouw stonden op het
spel.
Om in samenwerking met de Ameidese
Winkeliers Vereniging de Sportweek meer in
de publieke belangsteIling te brengen is een
goede gedachte geweest. Ook in deze opzet is
men voUedig geslaagd.

Een goede sfeer kenmerkte deze Sportweek.
Ret is een sociaal gebeuren, dat niet meer weg
te denken is in het Ameidese dorpsleven.

Organisatoren van AVVA bedankt voor deze
Sportweek en laatde Sportweek een jaarlijks
terugkerend gebeuren blijven. '

Een trotse teamleider Henny Mesker ran ,de
t0111vtrekkers ran Woudenberg b. v.

De junioren klaar voor het staTtsein. De senioren proberen Andre Tukker nogoveTtehalen mee te doen.

De publieke belangstelling was iedere avond weer groot. De Sportman en Sportvrouw 1981. Cor Haars en Wilma Verslliis .
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Stukje historie dreigt verloren te gaan

Laatste Scheepjesbrug in Nederland

r ?F '7•?? P rr?

uitoefenden op de waterstand van het Mer
wedekanaal, moest de brug aan beide zij den
een scharnierend gedeelte bevatten, zodat de
wisselende waterstanden geen nadelige in
vloeden konden uitoefenen op de konstruktie
van de brug. In de loop der jaren werden de'
vier houten bootjes regelmatig onderhouden
en wanileer ze in een slechte staat verkeerden,
vervangen door nieuwe. De houten bootjes
deden jarenlang onafgebroken trouwe dienst
en werden in het jaar 1909 vervangen door vier
ijzeren bootjes. In 1967 kreeg de brug andere
pontons.. Deze dienden als di"ijvende bakken
die de verbindingsschakel vormden tussen de
brug en de vaste oevers aan beide zijden van
het kanaal. Het bijbehorende brugwachters
huis aan de Grote Kanaaldijk, werd in de
zeventiger jaren gesloopt en vervangen door
een kleiner brugwachtershuisje. Doordat per
sonen- en vrachtauto's regelmatig vast bleven
steken OIl het scharnierend gedeelte van de
brug en •. er zodoende. vernielingen plaats
vonden, werd besloteil geen gemotoriseerd
verkeer meer toe te laten()p de brug. Sinds 1890
is er eigenlijk weinig aan de Scheepjesbrug
gedaan, zodat de brug heden ten dage sterk
verouderd is. In de loop der jaren is het
opzienbarend waterbouwkundig objekt ver
schillende keren intensief" onderzocht en
bestudeerd door studenten van de Technische
Hogeschool uit Delft. Zij toonden veel interesse
voor de technische aspekten van de brug en
maakten veel foto's en dia's van het studie
onderwerp.

Studie Merwedekanaal

De '. Direktie Zuid-Holland.van Rijkswater
staat te Gorinchem is bezig met een aantal
studies over het huidige Merwedekanaal,
waarbij het watertransport, de scheepvaart, en
de bruggen en sluizen betrokken worden. Uit
deze onderzoeking~nzal moeten blijken of de
Sch~epjesbrugnog weI ekonomies nut oplevert
omgehandhaafd .. te blijven in de toekomst.
Wanneer hetMerwedekanaal verbreed gaat
worden omdat de binnenvaartschepen steeds
grotereafmetingen krijgen, zal het kanaal aan
de moderne eisen aangepast moeten worden en
bestaat de kans, dat de brug verwijderd wordt.
De brug moet dan wijken voor watRijkswater
staat als een "hoger" belang omschrijft:
Daarnaast is het zo, dat telliIlgeIJ.0verduidelijk
uitgewezenhebben, dat hetClantal gebruikers
van de brug te laag is in verhouding met de
kosten van onderhoud en personeelslasten.
Indien iedere gebruiker voor elke overtocht
een gulden zou neerleggen als tolgeld, kunnen
daaruit nog maar nauwelijks de personeels
kosten van de brugwachters betaald word~il;

Voor onderhoud aan de brug zelf, zoudan geen
beschikbaar zijn.· ••.•. .

De dubbele brugwachterwoning was al een
monument op zichzelf en we1'd in de zeventiger
jaren door Rijkswaterstaat afgebroken.

(Foto: Klaas Ver/laall).

Omdat Rijkswaterstaat de oude brug niet als
kultuur-historisch monument behandelt is de
Scheepjesbrug nooit op haar verzoek bp de
Monumentenlijst geplaatst. Ook de gemeente
Meerkerk en de provincieZuid-HoIland zijn
nooit met dit voorstel gekomen, zodat de
toekomst. van de enige scheepjesbrug in
Nederland overgeleverd is aan de plannen van
Rijkswaterstaat.
am te voorkomen dat een dergelijk uniek
~onum~ntvoor het nageslacht verloren gaat,
IS het drmgend noodzakelijk dat de allerlaatste
Scheepjesbrug van Nederland definitief op de
Monumentenlijst geplaatst wordt als laatste
eerbetoon aan het verleden van het waterrijke
rivierengebied in Zuid-Holland.

misverstanden te voorkomen maakt A.J. van
der Aa in zijn Aardrijkskundig Woordenboek
(1851) deze verdeling:
ZEDERIK (DE) of Zeerik, water in de Vijf
Heernlanden, provincie Zuid-Holland, het
welk aan den Arkelschendam uit de Linge
voorkomt, in eenenoordelijke rigting naar
Meerkerk loopt, waar het zich in twee takken
verdeeld, van welkede eene noordwaarts naar
Ameide loopende zich, door de Ameidensche
voormoolens op de Lek ontlast, en de andere in
eenen noord-oostelijk strekking naar Vianen
lo.opt, waar het door eene sluis op de Lek
mtwatert.Een gedeelte van dit water is in 1825
in het belang van de scheepvaart verbreed en
uitgediept.

ZEDERIK-KANAAL (HET), dit kanaal begint
aan de Lek beoosten van Vianen tegenover de
sluizen te Vreeswijk, voIgt zuidoostwaarts de
waterleiding de Vlieter, vereenigt zich te
Meerkerk met de Zederik, voIgt deze zuid
waarts loopendetot aan den Arkelschendam en
neemt aldaar den loop der Linge aan, die door
de stad Gorinchem in de Merwede uitwatert.
Van de Aa heeft het hier dus over het tegen
woordige Merwedekanaal en de Oude Zederik
die van Meerkerk naar Ameide loopt. Over de
oeververbiIJ.dingen merkt hij nog op: "De
gemeenschap tussen beide oevers van het
kanaal geschiedt door drie dubbele draai
bruggen over drie sluizen, negen(!) vlot
bruggen tusschen Vianen en den Arkelschen
dam en twee ophaalbruggen binnen de stad
Gorinchem;' .

Negen vlotbruggen

Het kanaal tussen Gorinchem en Vianen
omvatte zoals vermeld in totaal negen vIot
bruggen, waarvan er tot 1885 nog maar een
overgebleven was. De andere acht waren
gesloopt of vervangen door nieuwe, moderne
bruggen. Toen het Zederikkanaal vergravenis
tot het tegenwoordige Merwedekanaal, werd
aIleen de oostzijde vergraven en verbreed.
Hierdoor werd het noodzakelijk de vlotbrug te
doen vervangen door vier houten scheepjes
waarover het uit eikehout bestaande brugdek
gelegd kon worden. De vlotbrug is destijds
waarschijnlijk door Meerkerkse boeren aan
gelegd als noodoplossing om over het kanaal te
kunnen komen. Een vlotbrug was een een
voudig bouwwerk en rustte op vlotten of
drijvende balken, die als geheel onderling
verbonden waren.
De in de polder Quakernaak gelegen kavels
gras- en bouwland, bestemd voor vee- en
hennepteelt, lagen aan de oostzijde van het
kanaal en waren moeilijk te bereiken. am deze
reden werd door onderling overleg besloten, de
vlotbrug aan te leggen. Via de nieuwe .brug
konden zij gemakkelijkerbij hun land komen,
koeIen verkampen of naar de stal brerigen, hooi
en hennep transporteren en andere bij
komstige nevenaktiviteiten uitvoeren. Voor
d~e tijd moesten ze een flinke omweg maken
VIa de Merkerkse- of Bazelbrug. De nieuwe
vlotbrug was in particuliere handen en werd
bekostigd door het heffen van tolgeld. Het
bestaa,nyan de scheepjesbrug tot op de dag van
vandaag, zou te danken zijn aan een schrifte
lijke of mondelinge overeenkomst waarbij de
wettige eigenaren bepaald zouden hebben, de
brug af te staan aan Rijkswaterstaat, indien zij
te.I?- aIle tijden gehandhaafd zou worden. Bij
RIJkswaterstaat, Afdeling Direktie Zuid-Hol
land te Gorinchem, is hierover niets bekend en
kent men geen rechtsgeldige akte waar dit uit
zou moeten blijken.

Nieuwe brug

In 1885 werd de vlotbrug vervangen door de
Krane-schipbrug die door vier houten scheep
jes gedragen werd. Door de wisselende
waterstanden op de Lek. die ook hun invloed

De Scheepjesbrug verbindt de Bazeldijk met
de Grote Kanaaldijk.

Ret openen en sluiten van de brug gaat 's zo
mers moeiteloos. Als er 's winters ijs in het
Merwedekanaal ligt, gaat het minder ge
makkelijk, doordat de vier bootjes last onder
vinden van de ijsgang.

MEERKERK - Wanneer de plannen tot mogelijke afbraak doorgaan, zal de enige nog bestaande
Scheepjesbrug in Nederland voorgoed verloren gaan. Rijkswaterstaatacht het pittoresk gelegen
bruggetje niet langer rendabel en overweegt de brug in de toekomst te verwijderen. De
Scheepjesbrug die officieel Krane-Schipbrug genoemd wordt, kan aIleen nog maar in de
gemeente Meerkerk aangetroffen worden en is waarschijnlijk zelfs uniek te noemen in
West-Europa. De op een na laatste schipbrug is alweer jaren geleden afgebroken en vormde een
verbinding over het Noord-Hollandkanaai. Deze Sint-Maartensvlotbrug werd gesloopt en
hiermee verdween de laatste schipbrug voorgoed uit de provincie Noord-Holland. De
Scheepjesbrug van Meerkerk verbindt nog steeds de Bazeldijk met de Grote Kanaaldijk en ligt
over het Merwedekanaal.

Het kanaal vormt tevens de grens tussen de
polders Quakernaak en Blommendaal en is
scheidslijn tussen Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden. .
Tegenwoordig wordt de brug nog dagelijk
benut door bewoners van de Grote Kanaal~

dijken talloze rekreanten van camping "De
Vijfheerenlanden", die lopend of fietsend naar
het dorp Meerkerk gaan.

. Rijke historie Merwedekanaal

De oude brug heeft een boeiende historie
achter zich en vormde destijds slechts een klein
cinp.erdeeltje van het totale bruggenkompleks
over het Merwedekanaal. Dit Merwedekanaal
is ophaarbeurt weer voortgekomen uit het
Zederikkanaal. Doordat met name de stad
Amsterdam veel behoefte had aan een vaar
weg, die naar het oosten en het zuiden liep,
werd in het jaar 1825 besloten het Zederik
kanaal te graven. De verbinding moet be
schouwd worden als de verlenging van de Zuid
Willemsvaart en de zogenaamde Keulsche
Vaart. Hierdoor konden de schepen van
Amsterdam tot aan de Lek komen om
vervolgens viade nieuwe vaarweg de Waal te
bereiken. Om.gekeerd ging natuurlijk ook. In
het midden van de negentiende eeuw (1850) is
het Zederikkanaal vrij onbelangrijk geweest
voor de scheepvaart. De hoge stand van de
rivierengaf de schepen volop gelegenheid om
de Lek en de Beneden-Rijn te bevaren. Zij
hadden om zich van Amsterdam naar Keulen
te begeven, de Waal en Keulsche Vaart niet
meer nodig. Ook cle vaart langs de Maas en de
Zuid-Willem.s'laart. was lange tijd gestremd.
Toenna de tweedehelft van de negentiende
eeuw de Beneden-Rijn en de Lek meer en
meer onbevaarbaarwerden, bood het Zederik
kanaal steedsmeer voordelen voor de schepen
door de vaartvan Gorinchem naar Amsterdam
te bekorten en gemakkelijker te maken. am



• •
Janna Cornelia van Dieren
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Jan van den Berg
Op vrijdag 10 ju/i.l981 am 14.30 uur is het voor ons een grate dag, die wij

ons he/e/evenniet vergeten.
Dan zullen wij e/kaar in het gemeentehuis van Meerkerk trouw be/oven.

De kerkelijke bevestiging is am 15.00 uur in de Gereformeerde Kerk te
Meerkerk door ds. J.R. Dijkema.

De kinderreceptie is van 16.00 uur tot 17.00 uur in "De Schuur"
van Restaurant "Brughuis".

Vanaf 20.00 uur hopen wij a/ onze vriendel1,fami/ieleden en kennissen te
ontmoeten tijdens onze receptie oo~ in "De Schuur" van

Restaurant "Brughuis", To/straat 30 te Meerkerk.

Juni 1981, Ochten, Oranjestraat 82, Meerkerk, Zouwerdijk 26

Na 10 ju/i bent u van harte welkorrJ op ons nieuwe adres,
Berkenhof 9, Meerkerk.

Wegens bovenstaand heuglijk feit is fa. De
Vakman vrijdag 10 juli de gehele dag gesloten.

dinsdag om 12.15 gesloten

vrijdag koopavond tot 21.00 uur

zaterdag geopend tot 17.00 uur

De zaak van
vertrouwen en
goede service

~aEK1(O

~~ MEERKERK ~~
TOLSTRAAT 9 ~

~ Telefoon 01837 - 1297

UNION Safari, kabelknijpremmen met SA 3 versnelling

van 556,- voor 495,-

UNION Rio Sportivo,
terugtraprem

van 455,- voor395,-

MARKTAANBIEDING
4 JULI 1981

OP ALLE VOORRADIG ZIJNDE SPORT· EN
SUPERSPORTFIETS~N

10% KORTING

Een nieuwe fiets am straks naar school te
gaan.
NU EKSTRA VOORDELIG!

•

Jong lJelegen7,90 per kilo
BIJ AANKOOP VAN KAAS:

RECE·PTEN FOLDER

G RA TIS!

MARKT • AANBIEDING



AMEIDE .....:., Ameide had dit jaar ook voor de
eerste maal een Avondvierdaagse, uitgeschre
yen door de Dordtse Wandelsport Federatie,
met medewerkingvan de Gymnastiekver
eniging.

Vorig j aar kwam bij Olympus het idee ook eens
een Avondvierdaagse te organiseren. Datwerd
3 avonden wandelen in Ameide en dan de
vierde en laatste avond naar Streefkerlc
Dit ging weI goed, maar dit .i.aar zouden we toch
liever de laatste avond in hun eigen dorp
wandelen.
Er verschenen 120 wandelaars aan de start en
die wandelden 4 avonden door de mooie
omgeving van Ameide.
De plaatselijke E.H.B.O. was aile avonden
aanwezig.

De laatste avond werden' de wandelaars
binnengehaald door d.e Drumband yanAmeide
en kreeg ieder zijn welverdiende bosje
bloemen.
Als nu volgend jaar aile kijkers eens wande
laars worden, dan zit alles weI goed in Ameide
en wordt het de laatste avond nog gezelliger.

"Een rneeloper".

Burgerlijke stand
Meerkerk

mei 1981

Geboren:
8 mei 1981:
Johannes, iv W. Streefkerk en E. Blom,
wonende te Meerkerk, Burg. Sloblaan 19, te
Gorinchem.
9mei 1981: .
Michel Christiaan, zv C.R. van Eck en M.M. van
Miltenburg, wonende te Meerkerk, Weverwijk
1 rood, te Gorinehem.
29 mei1981:
Marieke, dv A. Advokaat en M.W.M. Ottema,
wonende teMeerkerk, Tolstraat 23.

Gehuwd:
29 mei 1981:
te Schelluinen, Molenaar, Di'rk Comelis, oud 23
jaar, wonende te Meerkerk en van Wijk, ~aria
Johanna, oLld 21 jaar, wonende te Schellumen.

Overleden:
11 mei 1981:
Rietveld, Arie Willem, oud 77 jaar, wonende te
Meerkerk, Zouwendijk 50, te Gorinchem. ,

Avon.dvierdaagse
teAmeide

Met zeer veel zelfwerkzaamheid van de
bootbezitters werden de nieuwe steigers
gemaakt,grondwetk verricht, enz., terwijl het
aannemingsbedrijf Plieger uit Lexmond de

. westelijke damwand sloeg en de haven
uitbaggerde.

En eindelijk is het dan zover dat de gereno
veerde haven weer ingebruik genomen kan
worden.

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

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

De toestand van de haven was echter niet
bevredigend. Door de benodigde taluds kon· de
haven aileen maar in het midden diep zijn. De
droogval-problemen waren dus nog niet voor
bij. Om hierin verbetering te brengen werdin
1974 aan de oostelijk oever een damwand
geslag~n, en de haven verdeI' uitgediept. Nu
viel aileen de steiger nogmaar droog. De boten
lagen in dieper water, zodat er meestal bij elk
tij in- enuitgevaren kon worden.

In hetzelfde jaar werd ook de hijsinstallatie
geplaatst. Erwas in korte tijd veel positiefs
bereikt. Pech heeft Bolsweerd echter ook
gehad. Een klubhuis, annex bergplaats, dat
gratis aan Bolsweerd tel' beschikking was
gesteld, mocht Van Rijkswaterstaat niet ge
plaatst worren.
Rijkswaterstaat torpedeerde in 1976 en 1978 ook
de plannen om dezogenaamde zwaaikom aan
het einde van dehaven geschikt te maken als
jachthaven.

De grootste pech voor Bolsweerd was echter
dat na ca. 1975 de westelijke havenkop in een
steeds sneller tempo begon af te kalven. Al het
weggespoelde zand en klei kwamen in de
haven terecht, die in een sneltreinvaart
verzandde, en reeds in 1979 bij laag water
geheel onbevaarbaar was. In februari 1980
kwam bij eKstreem hoog water de steiger los
van de meerpalen en spoelde op de havendam.
De steiger liep hierbij grote schade op.

Bolsweerd zat, ondanks deze tegenslagen,
echter niet stil. In plaats van het in 1978
afgewezen zwaaikomplan, werd tegen het
einde van datzelfde jaar een nieuw plan
opgesteld tot renovatie van de bestaande haven
en ingediend bij de gemeente.
Dit plan hield o.a. in een verbreding en
verdieping van de haven en het maken van
duurzamer en mindel' onderhoud vergende
steigers. Bolsweerd kreegde volle mede
werking van de gemeenteen op27 februari 1980
besloot de gemeenteraad tot uitvoering van het
plan over te gaan. Helaas was toen de pech voor
Bolsweerd nog niet voorbij .. Rijkswaterstaat
bepaalde namelijk, datde haven noch breder,
noch dieper mocht worden. Hierdoor werd het '
onmogelijk om groterevaartuigen in de haven
onder te brengen.. Diverse leden moesten
daarom afhaken en elders een ligplaats voor
hun boot zoeken.
Lexmonders die hun jacht reeds elders Hadden
liggen moesten teleurgesteld worden. Hun
hoop op een ligplaats in Lexmond werd door de
bepalingen van Rijkswaterstaat (en Gedepu
teerde Staten) de grond ingeboord. Jammer!

Gedurende tientallen jaren werd er geen
onderhoudgepleegd aan de haven. Deze was in
1970 dan ook volledig dichtgeslibt. Er lagen
rond 1970 verschillende pleziervaartuigen her
en del' verspreid in de modderige haven.
Uitvaren kon aileen maar als de waterstand
hoog genoeg was.

Om aan deze ongewenste toestand een einde te
maken, weI'd op initiatief van W. Lemmen,
H.F. den Hartogh en W. Oosterling op 15 maart
1971 de watersportvereniging Bolsweerd opge
richt. De koninklijke goedkeuring volgde op 10
juni 1971.
Ret eerste bestuur bestond uit P.F. van
Akkerveeken, F. van Dijk, H.F. den Hartogh,
W. Lemmen en W. Oosterling.

De eerste zorg voor het bestuur was om een
diepere haven met aanlegsteigers te krijgen.
Het gemeentebestuur zag wei wat in Bols
weeI'd. De haven kon nu weer zinvol gebruikt
worden. Reeds in de herfst van 1971 liet ze de
haven uitbaggeren. De oevers bestonden toen
nog uit taluds, begroeid met gras, en de haven
bestond toen eigenlijk aileen maar uit een
vaargeul. Aan de oostzijde groeide riet, zowel
langs de oever als in de haven zelf. De houten
steigers, met lege olievaten als drijvers,
werden in 1972in de haven aangebracht. De pas
opgerichte vereniging beschikte uiteraard nog
niet over veel financiele middelen, zodat een
enorme hoeveelheid zelfwerkzaamheid nodig
was om het werk te klaren.

Op 5 augustus van dat jaar werd de haven
feestelijk geopend door burgemeester Visser.

.-k
acllteruw_Ii autois.

~
Equipe aanhangwagel1s. Ge.woon 't beste wat u kuntkrijgen.
Want Equipe aanhangwagens zijn er in soorten en maten.
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Dubbel feest bij Bolsweerd
LEXMOND - Zaterdag 20 juni j.I. is door de Lexmondse watersportvereniging Bolsweerd de
gerenoveerde haven officieel in gebruik genomen.
Dit feit aIleen al was reden genoegom een feest te organiseren. Maar er is nog meer te vieren bij
Bolsweerd. In 1971, om precies te zijn op 15 maart 1971, werd Bolsweerd opgericht en de vereniging
bestaat dus nu 10 jaar. Daarom is er dubbel feest bij Bolsweerd! De bootbezitters van Bolsweerd
hebben zo'n feest ook dubbel en dwars verdiend. De laatste maanden hebben ze zeer veel vrije tijd
opgeofferd om van de haven te maken wat het nu is. Er is zelfs een ploeg die al vanaf september
vorig jaar bezig is geweest om de steigers te maken. Op koude winteravonden, als iedereen lekker
bij de kachel zat, was deze ploeg bezig om te zorgen dat de overige leden van Bolsweerd dit jaar een
uitstekende aanlegplaats tel' beschikking hebben.

Het resultaat van al die zelfwerkzaamheid mag De Lexmonders konden varen! Er werd in 1973
bekeken worden! Ongelofelijk wat zo'n kleine zelfs een onbezoldigde havenmeester aange
ploeg mensen in zo'n betrekkelijk korte tijd steld, n.l. L. van Dijk, die heden (1981) nog
kan presteren. steeds in funktie is.
Een groot saamhorigheidsgevoel. gepaard met

. een flinke dosis enthousiasme, heeft borg
gestaan voor het resultaat. Ais anderen de
afgelopen maanden aan de T.V. gekluisterd
zaten, waren de leden van Bolsweerd bezig met
lassen, branden, timmeren. tegels leggen,
trappen maken, damwand verhogen. grond
werk, verven, en wat er zoal niet voor
werkzaamheden nodig zijn om een jachthaven
met steigers te maken. Het resultaat is dan ook
een bijzonder fraaie haven. waar niet aileen de
jachtbezitters met plezier naar toe gaan. maar
waar ook anderen met plezier een kijkje zullen
nemen. De zelfwerkers van Bolsweerd kunnen
trots zijn op hun haven!

Reeds vel' voor de tweede wereldoorlog was de
funktie van de haven voor de Lexmondse
gemeenschap bijna geheel verdwenen. Het
vrachtvervoer vond meer en meer over de weg
plaats en er kwamen daardoor steeds mindel'
schepen in de haven om goederen te laden of te
lossen.

•...•~
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Tenslotte kan dan de aannemer (liefst een uit
de eigen gemeente) aan de slag, waarna
Ameide/Tienhoven weer een aantal woningen
rijker is.

Onze vertegenwoordiger
komt graag eens bij u langs.

DAM 6 - AMEIDE
TELEFOON 01836 - 1229 - 1779

De nieuwste ontwikkeling in de plannen van
Ameide/Tienhoven is het plan Hogewaard,
gelegen achter de J.W. van Puttestraat.
Dit plan is bedoeld vooral niet te hoeven
stoppen met bouwen als het plan Aaksterveld
vol is maar ook in de verdere toekomst
woningen voor de Ameidenaren en Tienhove
naren te kunnen bouwen.

Tevens kan in dit plan een nieuwe weg naar het
industrieterrein opgenomen worden, zodat het
vrachtverkeer niet meer door het dorp behoeft
te rijden.
Het zwembad, dat ook in dit planopgenomen is,
blijkt jammer genoeg te duur te worden.
De gemeente denkt nu echter aan een
zwembad bij de camping in Tienhoven, die dan
zowel door de campinggasten als de mensen uit
Ameide en Tienhoven gebruikt kan worden.

Met nog even de verfraailng van het Burge
meester Wesselsveld bij u in herinnering te
roepen, als laatst uitgevoerde plan van de
gemeente, wensen wij de gemeente veel sukses
met hun verdere plannen.

CREZEE AMEIDE

KANTOORINRICHTERS
VAN HUIS UIT !

De gemeente Ameide beschikt echter over
ambtenaren die het eerste werk aan uit
breidingsplannen zelf kunnen doen.

Daardoor wordt het gelddat hiervoor nodig is
nu binnen de gemeente uitgegeven. Ook kan er
sneller gewerkt worden omdat de mensen uit
de eigen gemeente beter op de hoogte zijn met
de situatie ter plaatse.
Na de eerste schetsen neemt echter toch het
Stedebouwkundig buro het werk over om er de
fijnere stedebouwkundige kneepjes in aan te
brengen. .
Zo zal, als. het plan Aaksterveld helemaal
gereed is, een lijn door het plan lopen waar
vanclaaan men over de lagere schoolheen de
kerktoren vanuit diverse plaatsen in de· buurt
kan zien.
Hierdoor hoopt men, onder andere, te bereiken
dat men zich ook in dit nieuwe stuk Ameide een
deel van het oude Ameide kan voelen.

Vervolgens kunnen de architekten aan het
werk om de woningen te gaan ontwerpen. Bij
de nu aanbestede woningen in het plan
Aaksterveld is de gemeente echter ook van
deze gewoonte afgeweken en is door de heer
Dane, direkteur gemeentewerken, zeU een
woning getekend, waardoor ook deze kosten
binnen de gemeente konden blijven.

Ameide maakt plannen
AMEIDE - De aanbesteding van alweer 12 woningwetwoningen en 12 premie A koopwoningen in
de tweede fase van het plan Aaksterveld, was voor de Wegwijzer aanleiding eens te informeren
hoe de nieuwbouwplannen van Ameide en Tienhoven tot stand komen.

Vit de veelheid van gegevens die burgemeester Bakker ons verstrekte, hebben wij het volgende
artikel samengesteld.

Ja,arlijks mogener zo'n 20 woningen in Ameide
en Tienhoven gebouwd worden. Deze wo
ningen moeten volgens de provincie dan weI
bestemd zijn voor mensen uit Ameide of
Tienhoven of mensen die sociaal of ekono
mies gebonden zijn aan deze twee plaatsen.
Daarom heeft degemeente bepaald dat. wie
een huis of een stuk grond van de gemeente
koopt een boete krijgt als hij dat huis of die
grond binnen 10 jaar aan iemand van buitende
gemeente verkoopt.

Om precies te weten hoeveel huizen er opdit
moment nodig zijn, heeft de gemeente eenlijst
met woningzoekenden.
Bijvoorbeeld op 1 januari 1980 waren er 78
mensen die een huis in Ameide en 12 mensen
die een huis in Tienhoven zochten.
Sinds die tijd zijn er alweer heel wat huizen
gebouwd, vooral in Aaksterveld.

Voordat er woningen gebouwd zijn moet er
echter nog heel wat werk verricht worden.
Eerst gaat de gemeente op zoek naar plaatsen
waar de woningen gebouwd kunnenworden.
Daarna worden door ambtenaren van de
gemeente een eerste schets voor het straten
plan ende manier waarop de huizen moeten
staan ~emaakt.Dit laatste is niet zo gewoon als
het lijkt, de meeste kleine gemeenten kunnen
dat niet zelf en laten het doen door een
Stedebouwkundig buro.

TE KOOP:

BOERENKAAS
in vele soorten, op eigen bedrijf
gemaakt.
Aile soorten zijn zonder kleur
stoffen.

G. Scherpenzeel
De Laak 33, Lexmond, te1.1256.
Geopend van 9.00-12.00 uur.
Zondags gesloten.

GillisVersluis
HANDEL IN

DUD IJZER-METALEN-PAPIER-AFVALSTDFFEN

TOLSTAAAT 22 4231 Be -MEERKEAK TELo"1837~ 1530

Wegwijzertje

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

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



AMEIDE - Zoals uit onderstaand artikel blijkt is de Ameidese Braderie een groot sukses
geworden. ,
Gaarne plaatsen we dan ook onderstaande tekst die daar een ons bekende oud Ameidenaar
geschreven is. Wellicht putten de organisatoren daaruit de moed om dit tot een traditie te maken
en wellicht ook met de Paardenmarkt acte de presence te geven.

Ameidese Braderie voor herhaling
vatbaar

ALARMNUMMER
Brandweer en Politie:

078 - 166166

Tennisklub met een groot assortiment aan
vruchten.
De plaatselijke slagel'S hadden op de Dam
gezorgd voor een groot barbeque vuur waarop
iedereen vlees kon roosteren. Mevr. de Kruyk
van slijterij 't Fortuin stond daar vlakbij met
wijn en ,,'t Wapen van Ameide" had voor haar
bekende snacks en dranken 'gezorgd. Vanaf
18.30 uur speelde op de Dam een Beierse kapel
en kuierend, staand of zittend kon iedereen
zich overal aan te goed doen,

Het zou te veel zijn om iedere kraam bij name
te noemen maar ik wilde wei m'n komplimen
ten geven aan de organisatie van de braderie,
de Ameidese winkeliersvereniging, en aan al
die hardwerkende winkeliers en verenigingen.

Het inrichten van zo'n kraam en dan zo'n 6uur
volop bezig zijn met de verkoop, vereist heel
wat energie, dunkt me. Maar daarna moesten
de kramen weer uitgeruimd worden en toen
was het toch al laat in de avond.
's Zondags zag alles er weer behoorlijk netjes
uit en ook dat had iedereen zelf zo veeI mogelijk
opgeruimd.

Beste Ameidenaren, ik heb genoten.
Volgende keel' ben ik graag weer present.

Een oud-Ameidenaar.

was ontzettend veel werk van gemaakt.
Het leuke van zo'n braderie is dat de voor
iedereen zo bekende winkeliers zelf (of
gesteund door familie, en kennissen) in de
kraam staan, waardoor je niet aileen een
geboden artikel bekijkLof koopt, maar dat er
een zeer vertrouwde sfeer ontstaat tussen de
verkoper en het publiek.
Regelmatig hoorden de winkeliers de op·
merking dat dit "veel, gezelliger is, qua
marktkramen, dan de,Paardenmarkt".
En ik sluit me hier helemaal bij aan. Alles was
veeLpersoonlij ker.
Behalve de winkeliers, rnanifesteerden ook de
divers~ verenigingen zich heel leuk. De Ger.
Vrouwenvereniging had gezorgd voor zitjes op
het grindplein op de Voorstraat en onder het
genot van koffiemet gebak kon je de
ondertussen teruggekdmen kamelen bekijken
die daar geduldig met kinderen op hun rug
rondstapten. Ook op het grindplein stond de

--~rwachtingsvol sfeertje proeven toen de
(~atselijke winkeliers en verenigingen druk
oezig waren hun kramen in te richten en
verschillende mensen liepen al te kij ken wat er
straks allemaaUe koop en te zien zou zijn.

Vier kamelen waren door de Ameidese winke
liersvereniging naar het dorp gehaald. Mooi
opgetuigd stapten de tweebultige beesten met
hun prachtig aangeklede begeleiders naar de
Dam toe. Ondanks een toen vallend zacht
regentje, om ±16.00 uur, was de hilariteit bij de
vele toegestroomde mensen groot toen burg.
Bakker, weth. de Kruyk, van Oort en voor
zittel' Jongkind zich verkleed als bedoeYnen op
de kamelen hesen.

De kamelen begaven zich toen onder des
kundige besturing van hun berijders naar
"Open Vensters" waar ook de bejaarden zich
gew~ldig vermaakten met de aanblik van dit
schouwspel.

Hiermee was ook de braderie geopend en er

Sinds een dik half jaar ben ik nu oud
Ameidenaar. Nog niet zo lang, maar je word
erg snel door je nieuwe wereldje opgeslokt en
in 't dagelijks leven is m'n geboorteplaats dan
ook vel' op de achtergrond geschoven.
Maar tijdens de Termeise festiviteiten is voor
mij, en met mij menig andere oud-Ameide
naar, de trek naar Ameide onweerstaanbaar.
En wat heb ik genoten tijdens de braderie!
am 15.00 uur kon je op de Dam al een

Wij verzorgen Uw
pe.-iodieke keuringen

Overzicht van kenteken- en registratie
nummerseries met de daarbij behorende
uiterste keuringsdata.
Laatste 2cijfers van het
kenteken of registratieteken: keuring voor:
02 12 1-4-1981

03 13 23 1-5-1981

04 14 24 34 44 1-6-1981

05 15 25 35 45 1-7-1981

06 16 26 36 46 1-9-1981

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

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wijleveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit efgen
slachterij

(Voorbouten. achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Zijlkade 4, Nieuwland,
Tel.: 01837-1290-1317

Automobielbedrijf

W. ZIJDERVElD==..



Scheepjesbrug
dreigtte

verdwijnen
MEERKERK/GORINCHEM - "We zijn
bezig met een studie om de Scheepjesbrug
eruit te halen, maar er is nog geen besluit
over genomen". Aldus de uitspraak van
Rijkswaterstaat te Gorinchem. De unieke
Krane-schipbrug die in Meerkerk de
Bazeldijk met de Grote Kanaaldijk ver
bindt, dreigt ten onder te gaan. De
Scheepjesbrug, zoals deze in de volksmond
genoemd wordt, is momenteel betrokken
bij een aantal studies over het Merwede
kanaal.

Er wordt ondermeer bekeken welke
funkties het kanaal vervult omtrent
watertransport, scheepvaart en kunst
werken, waaronder sluizen en bruggen
verstaan worden. Bij de inmiddels ver
ouderde bruggen,over het Merwedekanaal
vraagt Rijkswaterstaat zich af. wat het nut
en de funktie van deze bouwsels is. Vooral
de Scheepjesbrug staat hierbij duidelijk in
debelangstelling. Bij telling is gebleken
dat de brug een geringe functie vervult
voor het openbaar verkeer en minimaal
benut wordt. De lasten voor bediening en
onderhoud van de brug wegen niet op
tegen de instandhouding ervan, en om
deze reden vraagt Rijkswaterstaat zich
dan ook af, of handhaving weI verant
woord is. De procedure om de brug
uiteindelijk aan het verkeer te onttrekken
zal veel tijd in beslag nemen en talloze
belanghebbende instanties zullen daarbij
geraadpleegd moeten worden. Bij de
studies van Rijkswaterstaat wordt alleen
rekening gehouden met de kultuurhisto
rische waarde van de brug indien dit te
kombineren is met het ekonomisch nut
ervan.
De Krane-schipbrug is momenteel de
enige in Nederland en waarschijnlijk zeUs
in West-Europa.

Betonstorten nieuwe
woningen te Tienhoven

TIENHOVEN - Het doet enigszins vreemd
aan toen de direkteur van Bouwbedrijf- en
Timmerfabriek Van Vliet b.v. ons uitnodigde
aanwezig te zijn bij het betonstorten van de
nieuw te bouwen woningen bij Tienhoven en
niet bij eventueel een eerste paal slaan.
Daar er op deze grond niet geheid beho.eft te
worden, dacht men het officiele tintje bij het
betonstorten te moeten doen.

Hierin is men volledig geslaagd.
Prakties de voltallige raad en B&W van
Tienhoven, de direktie van Van Vliet b.v.,
architekt Liefhebber, de heer Dane, de heer
Hartman en enige ambtenaren van de Tech
nische Dienst waren aanwezig bij de eerste bak
beton die burgemeester Bakker vakkundig in
de bekisting stortte.

Na deze officiEHe handeling, welke ook door de
wethouders den Oudsten en den Braven
werden verricht begaf men zich naar het
Verenigingsgebouw voor een korte en goed
verzorgde bijeenkomst.
Burgemeester Bakker gewaagde van een
heuglijke dag voor Tienhoven, ondanks de
sombere ekonomische vooruitzichten op alle
gebied, speciaal in de bouw;
"In 14 jaar is er niet gebouwd in Tienhoven.
Wellicht is dit ook de laatste opdracht van onze
gemeente. Enerzijds doordat de woningnood
nu voor Tienhoven is opgelost, anderzijds
doordat we dan misschien elders ingedeeld zijn
als gemeente.
De direktie van Van Vliet ziet kans woningen
te bouwen, door hun nieuw Skeletbouwsy
steem met een redelijke huur", aldus burge
meester Bakker.

Eisen worden te hoog gesteld

De heer Bakker vervolgt in een goede speech,
waarin hij zich als een ware pleitbezorger voor
lagere huren opwerpt: "de huren zijn veel te
hoog, iedereen zit daardoor moeilijk. Deze

woningen gaan wellicht aan huur j 475, __ per
maand kosten (steken gunstig af bij andere
gemeenten), maar zijn in wezen nog te hoog.
Onze eisen zijnte hoog. Waarom een tweede
toilet en ,een vierde slaapkamer?
Bouwprijzen moeten toch lager kunnen? Ais u
met uw nieuw systeem, hetgeen prakties in uw
fabriek gereed gemaakt wordt, 10% lagerkan
bouwen dan de traditionele bouwer en we ook
nog eens minder luxe gaan voorschrijven en
we daar ook nog eens 10% op bezuinigen, dan
moeten de huren op ±j400,- per maand gaan
uitkomen. Dat zou ideaal zijn. Gaat u zich met
architect Liefhebber hier eens over beraden.
Uw timmerfabriek en uw bouwbedrijf lenen
zich daar uitstekend voor. U hebt een goede
naam in de bouwwereld.
Ik hoop dat Tienhoven als eerste de aanzet voor
deze houtskeletbouw heeft gegeven.
Namens het gemeentebestuur wens ik u een
voorspoedige bouw".
Namens de direktie sprak -de heer Jac. van
Vliet zijn waardering uit voor de woorden van
de burgemeester en zei o.a.: "de huren zijn veel
te hoog, dat doet ons ook pijn, nog goedkoper en
efficienter produceren heeft onze volle aan
dacht. Vanaf het "voetbalveld" zal ik de bouw
mede in degaten houden en mede begeleiden".

B&W van Tienhoven schijnen bij monde van
burg. Bakker nog enige aanwijzingen te geven
aan de heren Bram en Piet van Vliet.

Hierna ontspon zich een goede en leerzame
diskussie. Waar dacht u dat het over ging?
Natuurlijk over de manier om tot goedkopere
woningen te kunnen komen en alleen de

diskussie die hierop volgde was het bijwonen
hiervan aIleen al meer dan waard.

Ook wij wensen de direktie van Van Vliet b.v.
veelsukses met de bouw van deze 13 woningen.
Zoals men ons verzekerde; nog dit jaar zijn de
sleutels bij de betreffende huurders c.q.
eigenaars.

Marinier Leo Blok
uit Ameide ontving op

Aruba de
inhuldigingsmedaille

1980
AMEIDE - Reeds 9 maanden doet Leo Blok als
marinier zijn werkop het mooie eiland Aruba.

Ais oud-lid van Crescendo en enthousiast
musicus werd hij ingedeeld bij het bekende
Tamboer- en Pijperkorps der Marini~rs.

Bij. de inhuldigingsceremonie van Koningin
Beatrix heeft Leo als trompetistgeblazen.

29 april werd in de marinierskazerne Savaneta
te Aruba aan.hem de medaille uitgereikt. .
Volgens mevrouw Blok was Leo zeer verrast
door deze onderscheiding en is hij er erg blij
mee.
Eind augustus komt hij terug en dient zijn tijd
verder in Nederland uit.

UITSLAG
BRADERIE-VERLOTING

AMEIDE
Nummers niet afgehaaldeprijzen:
Fie!s: 1659-333

Cadeau cheques t.w.v./10,-
516 90 599
400 142 463
807 1357 798
157 597 1127

1491 1010 553

De prijzen kunnen worden afgehaald bij:
Fa. N. Pek - Aaksterveld 2 - Amei,de

CREZ~E AMEIDE

DAM 6 - AMEIDE
TEL. 01836 - 1229 - 1779



MIDGETGOLF VERENIGING

W.I.K.
Lexmolld

Vit de raad van A meide

Centrale antenne krijgt voorrang

Kruithof
Kentie
Kruithof
Eenink
Trouwborst

Na aile aanwezigen in het stadhuis een fijne
vakantie toegewenst te hebben, besloot hij de
vergadering.

raadsleden van de inhoud kennis nemen.
Om tegemoet te komenaan .het verzoek tot
rekonstruktie van de Meidoornlaan, besloot de
raad voorlopig f 255.000 uit te trekken voor
uitvoering van het herziend plan. Of hierbij
aan alle wensen en verlangens van de
betrokken bewoners wordt voldaan, komt in de
volgende raad aan de orde.
Tijdens de rondvraag kreeg de raad een
tekening te zien van het nieuwe tennis
kompleks. Naast een fraai gebouw, zijn er drie
tennisbanen op geprojekteerd. Op de vraag of
de derde baaner meteen bij betrokken wordt.
antwoordde voorzitter Bakker, dat gezien het
aantal tennisklubleden en de vereiste baan
huur, dit voorlopig niet wenselijk is.
Mevrouw Van den Berg had zin in "een frisse
duik" en vroeg hoe het met 't zwembad ging.
Burgemeester Bakker sprak over een ver
trR.agde procedure. Door onderzoek naar
verwarming van het bad door windmolens.
verlopen de plannen wat langzamer.

Weekend dienst
huisartsen

u

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.

Juli 1981
3- 6: Bastiaans en van Es

10-12: Albada en de Vries
17-19: Trouwborst
24-26: Boot
31- 2: Bastiaans en van Es

Na afloop bleek toch weer dat W.I.K.-mensen
met prijzen naar huis gingen.
Joke Rollman kon vertrekken met een gedenk
steen waarop vermeld stond: 2e prijs dames.
Peter Joost Middag kon huiswaarts gaan met
een trofee waarop vermeld stond: 2e prijs
junioren.

Wederom geen gek resultaat voor de klub uit
Lexmond.
De komplimenten!,

Everaars erop uit om het schriftelijk rapport op
te zoeken tel' inzage aan de raad.
De heel' Veenvliet gaf, terwijl de ijverige
ambtenaren naarstig op zoek waren naar het
rapport. als mede-afgevaardigde van de om
streden. kommissie. een korte toelichting. Hij
steidl'. dat de keuze van de Magirus brand
weerauto .gevallen was op het bedrijf dat
zelfstandigalle brandweerfaciliteiten ver
:z.orgt.• Dit hild bij de kommissie de doorslag
gegeven tot aanschaf. Na zijn uitleg gaf de raad
dan ook de nodige financiele speelruimte voor
aankoop; Inmiddels was het kommissie-rap
port •.na lang zoeken gevonden en konden de

LEXMOND - Zaterdag 20 juni j.I. vertrokken
weer zo'n 30 midgetgolvers uit Lexmond naar
Soestduinen.
Daar zou worden deelgenomen aan het door
m.g.c. "Duinholers" georganiseerde toernooi.
Omhalf negen in de ochtend verzamelde men
zich bij de sporthal in Lexmond.

Daar iedereen op tijd was kon er snel opgestapt
worden, zodat men bij aankomst in Soest
duinen nog ruim de gelegenheid had om "in te
slaan".
Onderweg werd nog even stil gehouden op de
vluchtstrook, geen pech dus, maar de wed
strijdleider wist niet precies of de wisselbeker
in het convooi van 6 auto's aanwezig was, dus
even overleg in de berm. Het ding was weI
aanwezig dus de reis kon vervolgd worden.

Om half elf ging de eerste groep golvers
van start. Met een half zonnetje op de rug
hadden de golvers het best naar de zin, niet te
warm, niet te koud, wat wil je nog meer?

Op de mooi gelegen baan van de "Duinholers"
verliep alles vlot. Enkele mensen vande S.V.
W.I.K. moesten er weI even aan wennen dat
voor het eerst bij een "uitwedstrijd" de pers
aanwezig was. Nu moesten zij natuurlijk weI
even op hun tellen passen.

AMEIDE - "Waarom krijgt geheel Ameide geen aansluiting op het centrale antennesysteem? De
inwoners wachten nog steeds op antwoord van de. gemeente". Met deze vraag ontIokte V.V.D.
raadsIid, mevrouw V.M. van den Berg-Van der Zijl een korte diskussie in de raad.
De heer A.E. Versluis (P.P.C.) was het met haar eens, en drong aan op snelIereaIisatie. "Er ~ordt
nu al jaren over dezezaak gesproken. Het is nu de tijd om er een hogere prioriteit aan te geven",
was zijn mening over deze slepende affaire.

P.v.d.A.-raadslid, de heer A.P. Provoost, stelde
daarnaast nog vragen over uitbreiding van t.V.
kanalen, en de tariefverschillen bij gebruikers
van de antenne.
Hiermee bracht hij de gedachte op gang om de
tarieven al dan niet gelijk te trekken in de
toekomst.
Wethouder A.G. de Kruijk (P.e.e.) stelde. dat
de gemeente drie maal een enquete gehouden
had'in het verleden, maar dat de belangstelling
toen minimaal was voor aansluiting op het
antennesysteem. Hij betwijfelde of de inte
resse werkelijk gegroeid was. zoals gesugge
reerd werd. Raadslid A.H. Veenvliet (P.c.e.)
bestreed dezebpvatting en steIdl' voor bm
tijdens de rekonstruktie van straten. de
verkabeling meteen aan te pakken;
Burgemeester e. Bakker beloofde de kritische
raadsleden nog voor de algemene beschouw
ingen met een definitief plan op tafel te
komen. Ook bij de kredietverlening voor de
bouw van 22 woningwetwoningen in Aakster
veld, kreeg hij opnieuw met een kri tiese raad te
maken. Ditmaal ging het over de aanbesteding.
Raadslid Versluis voelde zich door de snelle
procedure van aanbesteding tegen de muur
gezet, terwijl mevvrouw Van den Berg zich
geschokt voelde over de snelle gang van zaken.
Zij verweet het kollege een te korte procedure
van werken, waarbij de raad onvoldoende
geYnformeerd was. Burgemeester Bakker ver-

,('I'i;;;vonderd~. zich over de kritiek el!-. zocht de
\/J":;13chuld bI] de raadsleden zelf. "TI]dens een

c. voorlichtingsbijeenkomst met woningzoeken
den zijn er reeds in een vroeg stadium
tekeningen getoond, en daar had u gebruik van
kunnen maken", was zijn verwijt. Ook de door
het kollege gevolgde manier van werken yond
hij terecht.
Niettemin bleef mevrouw Van den Berg bij
haar standpunt, dat de besluitvorming nu al in
een te ver stadium verkeerde om de plannen
terug te draaien. Zij stemde dan ook unaniem
in met de overige raadsleden om het benodigde
krediet van f 2.610.406,- hiertoe beschikbaar te
stellen. Het aanvullende. agendapunt over
aanschaf van een nieuwe brandweerauto.
ontlokte bij de heer Provoost enkele vragen
over de werkwijze van de hiertoe speciaal
ingestelde kommissie. Met name over de
technische en materiele voor- en nadelen van
diverse offertes had hij niets vernomen.
Burgemeester Bakker yond zijn opmerkingen
terecht en stuurde de ambtenaren Hartman en

VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

Diverse soorten aardappelen in voorraad.

Tel. 01837-"1791 of 2242 - Lexmond - Meerkerk

Groentehal: Kleine Kanaaldijk, Meerkerk.

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roestb.v.
L~kdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

"DE SNELLE PIEPER"

Voor mot.:lernefinanciering en aile verzekeringen, doet u er goed
aan 66n van de onderstaande adressen te bellen.

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

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

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

Tel. afspraken: Fam. A. Kruyt
Tel. 01836 - 1361.
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MEERKERK HARDINXVELD
(1ame,,; heren Jonderkledlng aileen dameskiedmg
rJ1r1sdaq na 1230 LJur gesloten dlnsdag ges10ten
Vr;l(jaq k(j('[)iWond vr'ldag koopavono
lalr:rrJag lot 17 00 tJur geopcnd zaterdag 101 17 00 LJur geopend

Oak aanwezig ap de Jaarmarkt
met:
Lois rib 49,· Sokken, 4 paar10,·
BC-broeken 59,· Zeiljacks ·35,·

Spijkerbroeken 59,· Plastf6 jacks 12:
Overhemden 25,·

Tot ziens °ktf
de Jaarrnar .

VDoR ALLE MARKT·
BEZDEKER•••.••••.


