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

Predikaat Koninklijk voor
Aannemersbedn]f Woudenberg

te Ameide
Geweldige eer voor dit restauratiebedrijf en erkenning van hun vakmanschap

~~I{EIDE - Het was de laatste weken al te zien in het hoofdkantoor van Aannemersbedrijf Woudenberg te Ameide. Een bedrijvigheid, de
VCltste hand leggen aan verfijningen, schilderen, schoonmaken enz.
2-oktober was het zover! Hoog bezoek werd verwacht. Ook het gemeentebestuur van Ameide liet niets aan het toeval Over. Zij was immers
met de direktie van Woudenberg gastheer bij de ontvangst van Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden iIi het Stadhuis. Na deze ontvangst zou de
Prins het hoofdkantoor officieel in gebruik stellen.
Het was een feestelijk gezicht toen de vlaggen van de openbare gebouwenen de omliggende straten uitgestoken werden, de kinderen van de
kleuter- en lagere scholen, getooid met feestmuts en oranje ballonnen de Dam bevolkten en de Beierse Kapel er lustig op los blies in
afwachting van de komst van de Prins. De spanning brak, toen de hofauto, geflankeerd door motorpolitie, arriveerde. Een gejuich brak los en
gelijktijdig lieten de kinderen honderden oranje ballonnen de lucht in gaan.

Na begroeting van de Prins door Mr. M. Vrolijk,
kClmmissaris der Koningin, burgemeester C.
Bakker en direkteur G.J. Woudenberg, begaf
het gezelschap zich door een haag van kinderen
en een talrijk publiek naar het Stadhuis,
alwaar een honderdtal officiele genodigden
aanwezig was.
Hier werden de beide wethouders de Kruyk en
van Oort en de twee andere direktieleden, te
weten de heren C.L. Woudenberg en A.W.
Woudenberg aan de Prins voorgesteld.
In een ongedwongen sfeer en een soms met
humor doorspekte speech, heette burgemees
ter Bakker Prins Claus welkom en zei o.a.:

ninklijke Hoogheid, mijnheer de Kommis
, dames en heren.
is mij een grote vreugde, Koninklijke

Hoogheid, u in het Stadhuisje van Ameide te
mogen verwelkomen, hetwelk, hoe kan het ook
anders, door aanhemersbedrijf Woudenberg is
gerestaureerd. Wij stellen het zeer op prijs dat
u hier vanmorgen ook even onze gast wilt zijn
en straksbij de B. V. Aannemersbedrijf
Woudenberg de officiele openingshandeling
wilt verrichten.
Wij stellen uw belangstelling voor het bedrijfs
leven zeer op prijs en dat u die ook toont voor
het plaatselijk bedrijfsleven in Ameide wordt
door ons welbijzonder gewaardeerd.
Gaarne mag ik vanmorgen hier ook een
bijzonder woord van welkom richten tot onze
Kommissaris van de Koningin.
Mijnheer de Kommissaris, fijn dat u eens een
keertje extra komt, het is al weer een paar jaar
geleden en we verheugen ons al weer op uw
volgend bezoek. We hebben weer het nodige te
laten zien.
Koninklijke Hoogheid, ik neem aan dat de heer
Woudenberg u straks. ongetwijfeld veel te
vertellen heeft over zijn bedrijf, dat kan hij
bijzonder boeiend, daarom heb ik gemeend u in
'tkort iets over onze gemeente en over het
dorpsleven van Ameide te v,ertellen.
Er wordt weI eens gezegd dat Ameide, het

stadje aan de Lek eens dezelfde kansen in zich
heeftgehad om tot een plaats van formaatuit te
groeien als het stadje aan de Amstel.
Blijkbaar is de ligging van Amsterdam, di~hter
bij zee, gunstiger geweest, al heeft Ameide met
de hoofdstad gemeen dat er een Dam en een

Aankomstvan Prins Claus.

Prinsengracht zijn. Verder houdt elke verge
lijking op.
WeI hebben wij nog een Stadhuis op de Dam. In
Amsterdam is er een paleis van gemaakt. Ik
weet niet of het paleis. op de Dam nog
gerestaureerd moet worden, wij weten des
noods nog een goede aannemer, die zeker
bereid is om een dergelijk werk uit te voeren.

Koninklijke Hoogheid, er is in ons gebied van
De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
een herindeling van gemeenten aanstaande.
De verwachting is, dat per 1 januari 1985 deze
plannen werkelijkheid zullen worden. Zoals
het zich thans laat aanzien is het niet

onmogelijk dat dit Stadhuisje zijn huidige
bestemming zal verliezen. Velen onder ons
zullen dit uitermate betreuren. Er zijn er onder
ons die zich dat niet kunnen voorstellen.
Koninklijke Hoogheid, dit stadhuisje dateert
uit 1644, is dus 337 jaar oud, en is gebouwd in
opdracht van Hendrik van Brederode, die
tevens de eerste steen heeft gelegd. Straks op



In afwachting van Prins Claus, aranje ballannen, feestmutsen en vlaggen.
Een feestelijk gezicht.

onze wandeling naar het kantoor van Wouden
berg, kunt u de steen nog bekijken.
Het·werd tot 1941 als gemeentehuis gebruikt. In
verband met de toeneming van de gemeente
administratie is de gemeente in 1941 overge
gaan tot aankoop van het huidige gemeente
huis aan de Voorstraat.
Later werd het Stadhuis als rekreatiezaal voor
bejaarden gebruikt. Het Stadhuis was toen niet
langer het hart van de gemeente, iets wat de
Ambachtsheer van Ameide, de heer J. van
Stolk uit Rotterdam zeerten harte ging.
De Ambachtsheer wilde namelijk graag deze
traditie voortzetten en hij deed dit door het
stadhuis in 1958 aan de gemeente Ameide te
verkopen voor de prijs van slechts f 1,-.

Hij stelde echter de eisen dat het stadhuis
gerestaureerd moest worden en dat na de
restauratie de raad- en trouwzaal weer in
gebruik genomen moest worden.
De restauratie startte in 1960 en werd
uitgevoerd, het zij reeds gememoreerd, door
het aannemersbedrijf Woudenberg.
Er is bij de restauratie getracht, het gebouw zo
veel mogelijk in de orginele staat terug te
brengen.
Koninklijke Hoogheid, ik wil u nu nog enkele
bijzonderheden van onze gemeente vertellen.
Naast de jaarlijkse viering van Koninginne
dag op 30 april viert Ameide eens per vijf jaar
een keer ekstra feest, maar dan een week en
weI in de week waarin 31 augustusvalt.
Oorspronkelijk bedoeld als Koninginnefeest, in
verband met de verjaardag van wijlen Ko
ninging Wilhelmina, later uitgegroeid tot
bevrijdingsfeest. Het hele dorp wordt dan
verlicht en geeft bij avond een fantastische
aanblik. De bevolking van Ameide levert dan
een groot bewijs van saamhorigheid.
Een andere bijzonderheid is de jaarlijkse
Paardenmarktdag, die ieder jaar op de tweede
donderdag in oktober wordt gehouden.
Deze markt dateert al van 1657, toen Hendrik
van Brederode aan Ameide het privilege
schonk tot het houden van een paarden- en
beestenmarkt.
Naast het marktgebeuren, vinden er keuringen
plaats van paarden en pony's. Verder is het een
familiedag. Van heinde en verre komen de oud
Ameidenaren hun familie bezoeken en tevens
de markt bezoeken. Bovendien is er een kleine
kermis aan verbonden.
Dit was in 't verleden een hele strijd bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Als de raad links
was, werd er kermis gehouden, was de raad
rechts, dan werd er geen kermis gehouden. Er
was zelfs een liedje op gemaakt:
o gemeenteraden
Schenk ans tach genade
Schaf tach niet de kermis af
Datis voar ans een te grate straf.
Gelukkig behoren dergelijke toestanden tot het
verleden.

Koninklijke Hoogheid, ik heb u al een paar keer
de naam van Hendrik van Brederode genoemd.
Een man waaraan Ameide veel te danken
heeft, o.a. het Stadhuis en de Paardenmarkt.
Doch ook een man, waarvan Ameide veel
narigheid heeft ondervonden en die ons
jaarlijks nog enkele honderdduizenden gul
dens kost.
Omdat Ameide destijds met de van Arkels
heulde heeft Hendrik van Brederode uit wraak
de stadsmuren rond Ameidelaten ontmante
len. Bovendien heeft hij het Stadsrecht
ontnomen. Hierdoor is Ameide nog steeds niet
als historische stadskern aangemerkt ingevolge
de verfijningsregeling historische stadskernen,
waardoor we een jaarlijkse uitkering van

enkele tonnen moetenontberen.
Er bestaat tussen het aannemersbedrijf Wou
denberg en het gemeentebestuur een goede
samenwerking. Het straks door u te openen
kantoor is aanvankelijk eigendom geweest van
de gemeente. Het is n.l. de voormalige
ambtswoning van de burgemeester. ±15 jaar
geleden had Woudenberg door uitbreiding van
zijn aktiviteiten behoefte aan een kantoor. De
gemeente had nog een in slechte staat
verkerende ambtswoning en erwerd snel
overeenstemming bereikt. Een paar jaar
geleden had de B.V. Woudenberg behoefte
aan uitbreiding van zijn kantoorruimte en de
gemeente had in de voormalige tuin van de
ambtswoning nog een brandweergarage, het
voormalige koetshuis staan en opnieuw werd
overeenstemming bereikt over de verkoop. U
ziet, Koninklijke Hoogheid, een goede samen
werking tussen plaatselijke overheid en het
plaatselijk bedrijfsleven.
Kortinklijke Hoogheid, de afspraak is, dat ik
slechts vijf minuten zou spreken, ik zou u graag
nog veel meer vertellen over onze gemeente en
over het bedrijf Woudenberg. Ik wil mij echter
aan de mij toegelaten tijd houden.
Bij het laatste bezoek aan onze gemeenten door
de Kommissaris, dreigde het programma ook
iets uit te lopeno Toen zei de Kommissaris: och
met die beginnende burgemeesters moet je
enige klementie betrachten. Na enkele jaren
meer ervaring durf ik mij die vrijheid echter
niet opnieuw te veroorlaven.
Koninklijke Hoogheid, het is voor onze
gemeente een bijzondere feestdag, Uw bezoek
aan onze gemeente en de feestelijke opening
van een bedrijf, waar wij als gemeentebestuur
bijzonder trots op zijn. Alvorens de president
direkteur van het bedrijf Woudenberg gele
genheid te geven zich tot u en ons te richten,
zou ik eerst anze Kommissaris van de Koningin
gelegenheid willen geven iets mede te delen.
Mijnheer de Kommissaris."
Hierna kreeg de Kommissaris der Koningin in
Zuid-Holland, Mr. Vrolijk het woord.
Hij deelde mede, dat het Hare Majesteit de
Koningin behaagd had het predikaat Konin
klijk aan b.v. Aannemersbedrijf Woudenberg

te Ameide te verlenen vanwege haar vele
verdiensten in de bouw, reeds meer dan 100
jaar geleden begonnen, niet alleenin Neder
land, maar sinds een aantal jaren ook ver
buiten onze grenzen.
Een donderend applaus volgde, waarna een
zichtbaar ontroerd en nu naar woorden
zoekende president-direkteur G.J. Wouden
berg de Kommissaris der Koningin hartelij k
dankzegde voor deze geweldig hoge onder~

scheiding en hem verzocht de dank van de
direkteur aan Hare Majesteit de Koningin te
willen overbrengen.
De heer G.J. Woudenberg vervolgde:
"K;oninklijke Hoogheid, zeer vereerd zijn wij,
en ik mag dan spreken namens de gehele
direktie van ons bedrijf, met uw komst naar
hier en met het feit dat u zo bereidwillig bent
onskantoor te openen.
De opening op zich is voor ons een belangrij ken
historisch gebeuren. Het feit, dat u de
eigenlijke openingshandeling wilt verrichten1
geeft hieraan een bijzondere glans en beteke
nis. Het feit dat ook u, meneer de Kommissaris
van de Koningin in ZUid-Holland, en u meneer
de Burgemeester, hiervan getuige willen zijn
met zoveel andere genodigden om ons heen,
heeft ons niet alleen verheugd maar wordt door
ons bijzonder op prijs gesteld.
Ons bedrijf is een familiebedrijf, niet alleen in
Z'n huidige samenstelling, maar dat is het, ik
mag weI zeggen, bijkans enkele eeuwen: In de
analen van de Gemeente Ameide komt de
naam Woudenberg, en die van onzevoor
vaderen sinds 1768 onafgebroken voor als
meestersmetselaar, die aktief waren, niet
alleen in de nieuwbouw, maar ook in de
instandhouding van waardevolle oude ge
bouwen, die wij thans als monumenten aan
dUiden.
We zijn er zelf gelukkig mee en ook weI trots op,
dat we dit 18de eeuwse pand aan de Voorstraat
van de Gemeente konden aankopen en
restaureren, waarmee we de zeer oude band
met de Gemeente Ameide door de definitieve
vestiging van het hoofdkantoor op deze
historische plek hebben kunnen bezegelen,,-c
Het hoofdgebouw aan de Voorstraat is V'-/

jaren gebruikt als ambtswoning van Burge
meesters; het achterpand aan de Nieuwstraat
was het bijbehorende koetshuis, waarvan een
gedeelte de laatste jaren als brandweer
garage in gebruik was. Daartussen de tuin
waarin de nieuwbouw staat als -verbinding
tussen beide gerestaureerde panden.
Architekt van Hoogevest is met het maken van
de plannen er goed in geslaagd om er een
harmonisch en goed geheel van te maken, yvaar
ik hem zeer erkentelijk voor ben, van deze
plaats dan ook mijn dank.

Een feestelijk welkam

In deze dank wil ik ook betrekken alle onder
aannemers en ons eigen personeel.
In het kort de geschiedenis van Ameide en van
ons pand:
Ameide, zo lezen we in oude kronieken, ligt aan
de Lek op een afstandvan 5000 schreden van
Vianen, tussen Lexmond en Tienhoven.
Oorspronkelijk was Ameide met het Kasteel



"Herlaer", middeleeuws. Door het huwelijk
van de oudste dochter van Jan van Herlaer met
Hendrik van Vianen kwam Ameide in bezit
van de Heren van Vianen.
In het jaar 1672 toen de Fransen ons land
binnenvielen, was hier op de dijk een schans
opgeworpen, die verovE'rd werd door 800 man
te voet en 200 man te paard alsmede 50
officieren.
Het dorp werd in qrand gestoken, maar het
stadhuis en enkele panden zijn gespaard
gebleven.
Op een oude tekening van 1748 zien we op de
plaats van ons pand twee 17de eeuwse
trapgevels. Tijdens de restauratie is duidelijk
geworden dat het twee panden geweest zijn.
Beide panden hadden een kelder met tonge
welf: ook de 18de eeuwse voorgevel blijkt in
twee periodes gebouwd te zijn; hoeweI uiterlijk
gezien een eenheid, is deze opgebouwd uit twee
soorten steen.
Het pand is inbezit geweest van de familie van
Eethen, waarvan een der teIgen een lange tijd
burgemeester is geweest en eigenaar van Slot
"Herlaer". In opdracht van deze familie is in
een van de kamers een beschildering aan
gebracht; in 1804 op doek gebracht door van
Barneveld, die gewoond en gewerkt heeft in
Utrecht.
Vandaar dat deze schildering gelnspireerd is op
de rivier de Vecht. De schilderingen zijn
gerestaureerd door Jelle Otter uit Voorst en
zijn I,lniekin Nederland.
De restauratie-verbouw- en uitbreiding is een
rpeerjarenplan geweest. Het pand is aange
kocht in 1968. Door de architekt is een totaal
plan gemaakt dat uit oogpunt van spreiding van
kosten in 3 fasen is uitgevoerd. Hoewel het
monumentale panden zijn, is voor de restau
ratie geen subsidie aangevraagd en werd deze
geheel uit eigen middelen bekostigd en
uiteraard door onze eigen vakmensen uitge
voerd. Totaal is er twee miljoen gulden geln
vesteerd.
Z~lf mocht ik een bijdrage leveren in de

',nnen-uitvoering-aanleg en kleurbepaling,
t ik met veel plezier gedaan heb.

Vandaag 2 oktober zijn we aan de afsluiting
hiervan gekomen; we zijn dan ook dankbaar
dat dit op deze feestelijke wijze gebeurt.

Misschien zijn er hier onder u, zeker zijn ze er
in de lande, die zich afvragen of het nu in 1981
weI verantwoord is om zo'n kantoor te
restaureren, te bouwen en in te richten..
Ik zeg hier duidelijk "ja" op.
Op dit moment maken we moeilijke tijden

De Beierse KapeL blies er lustig op los.

door, moeilijk zowel voor de overheid, voor het
bedrijfsleven en ook voor ons bedrijf.
Het is bekend: er isveel werkloosheid en we
kampen met een hoge rentestand.
In de sektor Monumentenzorg zijn de be
richten al even somber.
Voor wat onze bedrijfstak betreft, ondervinden
we bij de aanbesteding een moordende

konkurrentie. De geschiedenis leert ons echter
dat er altijd golven in de ekonomie geweest
zijn, zelfs in de bijbel wordt geschreven over
zeven vette en zeven magere jaren.
Ik ben er vast van overtuigd dat dit een
tijdelijke zaak is; op zich is het niet eens zo

slecht, dat we eens op wat hardere feiten
gedrukt worden, we wordener aIleen mentaal
wat sterker van.
Gelukkig is ons bedrijf elastisch en kunnen we
financieel tegen een stoot; hier hebben we in de
afgelopen jaren voor kunnen zorgen.
Natuurlijk moet de overheid steun verlenen
aan het bedrijfsleven, maar dan weI zo, dat dat

Het mode-thema van di.t najaar:
folklore! Modische broekrok met zakken

119,·
.Sportieve blouse met

kanten kraag en strikje

79,·
Vest met koordjes en

folklore borduu

69 """•... %..,
7".:

Ideaal bij een fikse
regenbui, deze lekker

lange chintz mantel.

Warme borgvoering,
praktische drukknoppen

en kapuchon
speels verwerkt in

de kraag.

198,·



Ja hoor, de luiken zijn open.
Een geweldig orgineel idee. Een druk op de kantoorbel en de luiken gingen gelijktijdig
open.

bedrijfsleven niet aIleen de stimulans, maar
ook de ruimte krijgt zich opnieuw te ont
plooien.
Dat kon in de afgelopen jaren niet van aIle
overheidsbemoeienis worden gezegd.
Het zou misschien goed zijn eens terug te zien
op de na-oorlogse jaren, toen in samenwerking
van bedrijfsleven en overheid de economie in
korte tijd naar grote hoogte werd gestuwd.
Wij als ondernemers moeten ondernemen en
handelen zoals het moet, aktief zijn, plannen
maken voor de toekomst en daar hard aan
werken en niet gaan zitten afwachten.
Vandaar dit kantoorgebouw en vandaar dat we
vandaag nog jongens binnen ons bedrijf
opleiden als de restauratie-vakmensen voor de
toekomst. Dan kunnen we ieggen: hier is ons
kantoor en hier zijn onze vakmensen. Zolang
de aarde gedraaid heeft, is er werk geweest en
onze opdracht isdeze aarde te bewerken.
Koninklijke Hoogheid, geachte aanwezigen, zo
willen wij de toekomst zien en, u hebt 't al
begrepen, deze met vertrouwen tegemoet
treden.

Koninklijke Hoogheid, het bouwwerk is ge
reed; er rest echter nog de laatste handeling.
Het is mij' een voorrecht u, Koninklijke
Hoogheid, daartoe nu uit te nodigen en graag
wil ik u en ook u meneer de Kommissaris en
meneer de Burgemeester vragen daarvan met
aIle andere genodigden om ons heen getuige
van te willen zijn.
Misschien mag ik u daartoe voorgaan naar ons
nieuwe kantoor".

Hierna begaf het gezelschap zich naar het te
openen hoofdkantoor, alwaar een zeer grote
menigte en schoolkinderen van de hoogste
klassen met oranje ballonnen stonden te
wachten.

De opening
Nadat Prins Claus op de kantoorbel gedrukt
had gingen aIle raamluiken gelijktijdig open en
werden weer honderden ballonnen opgelaten.
Een fleurige en stijlvolle opening. Na voor de
tweede keer aangebeld te hebben ging de deur
open en kon het gezelschap naar binnen.
Terwijl Prins Claus met kommissaris Vrolijk,
burgemeester Bakker en de heer G.J. Wouden
berg het kantoor bekeken, wachtte het overige
gezelschap in de gang en bracht de direktie
sekretaresse mevrouw H.K. Westerwaal de
aanwezigen, evenals zij op het Stadhuis had
gedaan, op de hoogte van de verdere gang van
zaken.
Inmiddels werden de dames van burgemeester
en wethouders en direktieleden aan de Prins
voorgesteld, evenals de direktie-sekretaresse
mevrouw H.K. Westerwaal en Ir. T. van
Hoogevest en echtgenote.

Aanbieding kado
Na een door de burgemeester uitgebrachte
toast, bood de heer G.J. Woudenberg Prins
Claus een prachtig 17e eeuws tegeltableau aan
en dankte hem voor de bereidwilligheid het
hoofdkantoor te willen openen. Om 11.15 uur

vertrok Prins Claus. Hierna konden de overige
genodigden het kantoor bezichtigen.

Het kantoor
Een ruim kantoor met een prachtige, represen
tatieve hal en ontvangstkamer met aan de
Lekzijde de direktie kamers en het sekre
tariaat
Een 50 meter lange gang met aan de muur vele
grote, schitterende kleurenluchtfoto's van ge
restaureerde kastelen. Hieraan gelegen de
kantoren van de centrale administratie en de
computerafdeling.
Aan de Nieuwstraat-zijde de kalkulatie- en
werkvoorbereidings afdeling, alsmede kan
toorruimte voor de bedrijfsleiders.

Expositieruimte
Wat vroeger zolder was is nu ingericht als
expositieruimte.
De bekende fotograaf Frank den Oudsten heeft
deze ruimte op overzichtelijke wijze ingedeeld.
Men krijgt hier een goede indruk.van het
gehele restauratiebedrijf Woudenberg en haar

nevenbedrijven. Panelen met zeer grote foto's
van gerestaureerde werken (en dat zijn er zeer
velen), uitstalling van de prachtige nieuwe
brochures in full-colour, de hoek met oude
gereedschappen en de vele soorten marmer uit
het eigen Griekse natuursteenbedrijf te Veria.
Feesttent en koninklijke giften
Na de bezichtiging begaf het gezelschap zich
naar de feesttent alwaar een koud buffet
wachtte, verzorgd door het bekende Party
service bedrijf Maison van den Boer uit
Veghel.
Hier overhandigde G.J. Woudenberg aan
burgemeester Bakker een schets ontwerp idee
van een achter het Stadhuis mogelijke toe
komstig te realiseren plein. Als eerste aanzet
hiervoor overhandigde hij tevens een cheque
voor de gemeente Ameide.
Tevens ontvingen de heren J. de Haan voor de
Herv. Gemeente en W. Veen voor de Geref.
Kerk een cheque, elk ter waarde van f 5000,
voor de respektievelijke orgelfondsen.
Mede namens haar zuster, mevrouw Kers-'
bergen, bood mevrouw H. v.d. Zouwen een foto
aan van de heer L. Woudenberg, de overleden
vader van de direktie. Ir. T. van Hoogevest
sprak zeer lovende woorden tot de direktie en
memoreerde dat zijn kantoor haast ieder jaar
een groot werk met de firma Woudenberg in
uitvoering had.
Bedrijfsleider R. Lakerveld bood namens
kantoorpersoneel, kalkulatie en staf een prach
tige pentekening aan, gezicht op Ameide anna
1650.
Namens Woudenberg-Groningen bood rayon
leider G. Leeneen wandbord aan.
Adjunct-direkteur Ir. v.d. Laan, tijdens het
buffet ceremoniemeester, praatte aIle sprekers
op vakkundige wijze aaneen.
Jubilaris A.M. den Oudsten
Direkteur G.J. Woudenberg sprak namens de
direktie. Hij prees de heer den Oudsten voor
zijn inzet en vakmanschap en bood namens de
direktie een kado in couvert aan en voor

mevrouw den Oudsten, die door ziekte niet
aanwezig kon zijn, een prachtige bos bloemen.
Adj.-direkteur A. Versluis voerde het woord
namens het kantoorpersoneel en dankte adj.
direkteur A.M. den Oudsten voor de fijne
samenwerking en feliciteerde kollega den
Oudsten met diens jubileum.
Een lederen buro garnituur mocht de jubilaris
in ontvangst nemen.
Namens de buitenlandse vestigingen sprak
direkteur W.Buys op zeer humoristische wijze.
We dachten dat hij de gevoelens van vele mede
werkers goed weergaf: "wat is dat grandioos,
koninklijk worden. Toen je het hoorde moest je
weI iets wegslikken. Dat ons bedrijf dit ten deel
valt! Ik hoop dat dit ons bedrijf in Belgie geen
windeieren zal leggen.
Wij hebben momenteel geen regering, dus ik
heb ook geen kado bij me, dat is bij ons geen
gewQonte.
Proficiat direktie. We zijn toch maar het enige
restauratiebedrijf dat zich koninklijk mag noe
men", aldus de heer Buys.
Burgemeester Bakker dankte namens het
Gemeentebestuur voor de ontvangen cheque

en sprak zijn waardering hier voor uit.
"Voor het predikaat Koninklijk slaagde u cum
laude", aIdus de heer Bakker. Hij hoopte dat de
regering ook impulsen zal gaan geven voor de
restauraties. Voorts sprak hij met grote waar
dering over de Bedrijfsschool.
Namens Meelfabriek A. Kruyt b.v. sprak direk~
trice mevrouw E. Kruyt-van Velthuyzen: "AIs
je Ameide nadert, dan zie je een heel hoog
gebouw AKA (volgens velen nietmooi) en rijd
je Ameide bijna in dan zie je een mooi
kantoorpand van Woudenberg. In onze fabriek
fabriceren wij meel. Ook daar hebben we steen
voor nodig, molenstenen. Ik ben trots dat wij
een zaak in Ameide hebben en dat jullie het
predikaat Koninklijk gekregen hebben.
Tarwe wordt gemalen door steen, er bestaat
dus enige verwantschap tussen onze bedrijven.
Ik wens jullie heel goede zaken", aldlls
mevrouw Kruyt-van Velthuyzen. ~'

Namens de Herv. Kerk dankte de heer J. de
Haan voorde ontvangen cheque en was heel
gaarne bereid deze te aanvaarden. De heer W.
Veen was ook zeer verheugd over de ont
vangen cheque en benadrukte nog eens de
prettige samenwerking tijdens de bouw van de
Gereformeerde Kerk te Ameide. Hij wenste de
direktie Gods zegen op hun verdere levensweg.
Aan het eind van het koud buffet dankte de
heer Woudenberg voor al het gesprokene en
sprak daarvoor namens beide broers zijn
erkentelijkheid uit.

Prins Claus vertrekt, uitgeleide gedaan door de
heer G.J. Woudenberg.

Open Huis
Vanaf 3 uur hield men open huis. Een onafzien
bare stroom mensen heeft hiervan gebruik
gemaakt. Om 10 uur 's avonds sloot men de
kantoordeur.
Ruim 700 belangstellenden hadden van de
gelegenheid gebruik gemaakt om het voltooide
kantoorpand van binnen te bezichtigen. De
zeer vermoeide, maar overgelukkige direktie
leden G.J., C.L. en A.W. Woudenberg konden
terug zien op een weI zeer fijne dag in hun
leven. Een dag die zich ondanks het koninklijk
bezoek, kenmerkte door haar eenvoud, spon
taniteit en perfekte organisatie.
Koninklijk Aannemersbedrijf Woudenberg
b.v. het ga u goed!
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Het kantoormeubilair voor het nieuwe en voltooide hoofd
kantoor van Woudenberg-Ameide werd door ons geleverd

Kantoorinrichters van huis uit
Eveneens richtten wij in:

Meelfabriek A. Kruyt b.v. - Ameide
Gemeentesekretarie - Ameide
Lastek Nederland - Lexmond
Stichting De Overwaard - Gorinchem
Stichting Samenlevingsopbouw - Gorinchem
Administratiekantoor Slagboom - Meerkerk
Woningbouwvereniging "Onze Woning" - Nieuwegein
Woningstichting "Centraal Nederland" - Nieuwegein
Aannemingsbedrijf Florie & v.d. Heuvel - Nieuwegein
Bouwmaterialenhandel "Nieuwegein" - Nieuwegein
en vele anderen, zowel grote als kleine bedrijven..

Dealer: Sharp rekenmachines en kopieermachines - Toshiba kopieermachines - INO-administratiesystemen en 3M.
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B.V. Ameide's
Loodgietersbedrijf
FRANSESTRAAT 11 AMEIDE

TELEFOON 01836 - 1243

Vertegenwoordigd door:
W. DEN OUDSTEN, TEL. 01836 - 1649.

H. SCHIPPER, TEL. 01843 - 2498

G.C. DEN OUDSTEN, TEL. 01836 - 1243

RESTAURATIE
NIEUWBOUW

GASVERWARMINGS
APPARATEN

SANITAIRE ARTIKELEN

stiho bv
Wittevrouwensingel 80, 3572 CD Utrecht

telefoon 030 - 717 717

STIHO LAGE WEIDE B.V.
Uraniumweg 55, 3542 AK Utrecht

Danisch tlesign

Vlietstraat 2, Arkel. Tel.: 01831 - 3044.
Peulenstraat 49-53, H'veld-G'dam.
Tel.: 01846 - 2021

BOLLER BOUWMATERIALEN
o KEUKENS
o SANITAIR
o TEGELS
o OPEN HAARDEN
o ISOLATIEMATERIAAL

Danisch design
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airconditioning- en koelinstallaties
centrale verwarming, ontstoffingsapparatuur,

scheepsventilaties

Staal Gorkum B.V., Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 01846 - 5888 - 5113. Postbus 118
3370 AC Hardinxveld-Giessendam

FIRMA

G. Haasakker & loon
Ruiterstraat 6, Zaltbommel.
Telefoon 04180 - 3671

Stucadoorswerk

Jo
Havekes b.v.

-- ~ llIi \

Schildersbedrijf

FIRMA

R. van der Vegt
Gorinchemsestraat 60 ..; Meerkerk

Telefoon 01837 - 1390

~e.~e
~e« S\.~

&e~ ...()~ .
t!:J~~ ~ . i
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Ook voor speciale
bloemsierkunst

Ron Kersbergen
J.W. van Puttestraat 2 - Ameide

Telefoon 01836 - 1356

m'l %1WtJIIIHIir:! rIL~;.rI1\,.,....·._~1

VAN DILLEN
IJZERHANDEL BV

Ankerwerk - Bevestigingsmaterialen
Bouwmaterialen - Restauratiebouwbeslag

Diverse merken:
Sioten - Beslag - Scharnieren

Deursluiters - Gereedschappen
Elektr. Bouwgereedschappen

Lijmen en kitten

Lange Koestraat 10 - 3511 RN Utrecht
Tel. 030 - 318335

STRATENMAKERSBEDRIJF

Kerkstraat 26, Geldermalsen, tel. 03455 - 2284

Smederij van
restauratie en sier
smeedwerk

D. Rombout

Tiendweg8
Ameide
Tel. 01836 - 1850

J.HAARS
Veer al uw straatwerk,

sierbestrating en tegelwerk
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De komplete
stoffering werd
verzorgd door

Ook uw adres voor
relatiegeschenken en
Kerstpakketten.

Ook monster Kerst
pakketten voorradig.

streefkerk bv
interieurverzorging

Kom vrijblijvend eens
langs.

Fransestraat 7 - 4233 EC Ameide - Tel. 01836 - 1212

de Jong's levensmiddelen b.v.
Dam4 - Ameide - Tel. 01836-1392

Elektrotechnisch Installatiebureau

Telefoon 1232

Telefoon 1641

Landelijk erkend

J.W. van Puttenstraat 73

De Griend 7

•

Goederenvervoer
J.W. Peterse
Molenstraat 25
Tel. 01836 - 1227
Ameide

Voor aile transporten



Ook onze gelukwensen voor het
Koninklijk Aannemersbedrijf

Woudenberg b.v.

Informeer eens,
wij hebben ook voor u een

passende bestelwagen.
Nu ook voor bestelwagenverhuur

SINDS 1875

A.A. Bogaerts
van
Nuland b.v.
Walstraat 3 - 5
5371 AL Ravenstein
Telefoon 08867 - 1586
5370 AA Postbus 15

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

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 invoer de scherpste
prijzen.

* Onbeperkte garantie en service.
* Geheel Nederland is ons leverings
k gebied.
* Eigen vervoer.
* Een hecht team vakmensen die weten

wat ze doen.
* Vrijblijvend prijsopgave zonder ver
. plichting.

Leidekkers, Loodgieters- en Koperwerken.
Installatie van bliksembeveiligingen.
Im- en Export van dakleien.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- -

Schoenenhuis

"CHAMPINO"
Dorpsplein 6 - Tel. 01837 - 2300 - Meerkerk

Pedro ki nderschoenen
Adidas sportschoenen
Berkelmans herenschoenen
Helioform damesschoenen
Laarsjes in diverse soorten
Ook aile soorten pantoffels
Aile soorten schoenbenodigd
heden

Komi u vrijblijvend eens kijken.
Wij hebben de schoen die u
zoekl



zijn. Allen onderstreepten dit geweldige ver
haal met 'een geweldig applaus. Dank u weI,
meester. Het was fantastisch! Wat hebben we
ervan genoten! Hopenlijk krijgt daar iedere
deelnemer nog eens een copy van. Intussen
kwam daar plots de redacteur van "DE
WEGWIJZER" naar binnen met eenpracht
fotokamera bij zich. Hij keek verbaasd, maar
kamerbreed lachend de zaal in. ZOVEEL
REUNISTEN??? Inderdaad, mijnheer Crezee.
Zoveel mensen! Hier ziet u dan ook de kroon op
uw werk! Een samenkomst die er zijn mag!
Ondergetekende mag dan misschien de motor
geweest zijn van deze reiinie u zorgde
voor de brandstof! En zander dat laatste was
het moeilijk werken. U enuw medewerkers
hebben een hele kluif gehad om alles steeds
weer op papier te zetten. En nogmaals ..
niet voor niets! Een fantastisch resuItaat! En nu
gaan we dan weer op de foto. Een gedeelte van
deze groep zal dan ook terug te vindenzijn op
de foto van 1938. Zoek ze maar eens op!
Hopenlijk komt deze groepsfoto in "DE
WEGWIJZER", zodat de wegblijvers kunnen
zien hoe groot de belangstelling geweest)s op
donderdag 8 oktober. Een verrassing was ook
dat Arie de Kuiper even binnen wipte met
vrouw en kind. Ook hij kon nu zelf zien wat de
Schiphol-foto teweeg heeft gebracht. Ik kan
beter zeggen; in beweging heeft gebracht. Tot
een vreugdevol weerzien van velen. Onder het
genot van een konsumptie werden vele oude
herinneringen opgehaald. De. bestelde Schip
hol-groepsfoto werd uitgereikt en meteen
aansluitend vond er alweer een nieuwe
bestelling plaats, ondanks dat ik toch al ekstra
foto's had meegenomen. Ik was ze zo kwijt!
Over die foto gesproken; Sjaantje Versluis was
de enige die in 1938 een verslag heeft gemaakt
v~m dat reisje. Tot ieders verbazing bracht ze
dat oude schrift mee en wie had dat ooit
gedacht dat zij dat reisje na ruim 40 jaar nog
eens zou voorlezen, weer de hele revue zou
laten passeren. Velen wisten nog verschillende
belevenissen te herinn~ren. Het was 'n groot
sukses! Een middag vol verrassingen. Zo ook
Gijs Woudenberg. Die verraste· iedere deel
nemer met een zeer fraaie kleuren-Iuchtfoto
van Ameide. Een ware aanwinst voor het
archief. Deze grote plaat~~ was gemaakt t.g.v.
het feestelijk openen van zijn voItooid hoofd
kantoor aan de Voorstraat. Dit gebeurde op
zaterdag 2 oktober. Op die prachtige foto ziet
men nog een klein gedeeIte van de oude school
met de Bijbel en wat naar links tegen de
bovenrand is het verenigingsgebouw zicht
baar. Ook de hoek waarde groepsfoto is
gemaakt. Gerrit den Braven las een prachtig
gedicht voor hetwelk hij had gekregen tijdens
zijn verblijf in Indie van Piet BoonOntroerend
en blijmoedig. En zo zou ik nog weI een hele
"WEGWIJZER" kunnen volschrijven. Maarde
klok van 5 is onverbiddelijk en het einde van
deze middag. Een middagjeAmeide die voor
velen een onvergetelijke middag is geworden.
En niet aIleen kwamen ze uit Ameide om dit
mee te beleven. 0 nee, uit aIle windstreken van
ons landje. Uit Utrecht, Rheden, Haarlem,
Eethen, Naaldwijk, Hengelo, Rijswijk, Heem
stede, Woudenberg, om maar enkele plaatsen
te noemen. Ja ja, zij hebben er heel wat voor
over gehad om dit spektakel maar niet te
missen! Om elkaar na. ruim 40 jaar weer te
ontmoeten! Nu is hefafscheid nemen. De
school gaat weer uit! Een klein gedeeIte van die
grote school uit 1938 was weer eens op
"herhalingsoefeningen". We:hebben er met
spanning naar uitgekeken. En het is allemaal
weer snel voorbij. De Ie REtlNIE! Bedankt
voor jullie komst. Ik weet dat ik nog lang niet
volledig geweest ben met dit verslag, maar we
moeten nu eenmaal beperkt blijven. Bedankt
aan een ieder die heeft meegewerkt tot het
slagen van deze historische bijeenkomst! .De
redactie ook onze oprechte dank voor de moeite
en plaatsruimte in "DE WEGWIJZER". Het
was erg fijn! Natuurlijkwordt zo'n middag nog
eens geprolongeerd! Maar daar hebben we het
nog weleens over.
Graag zou ik nog eens van aIle deelnemers het
adres en telefoonnummer ontvangen. Door de
drukte is dat echt uit de hand gelopen. Doe het
meteen. Alvast dank!
Tot besluit eindig ik met de wens dat we allen
elkaar nog eens zullen ontmoeten op een
volgende reiinie.
Allen de hartelijke groeten, ook van mijn
vrouw Gijsje die er nauw bij betrokken is
geweest. Het gaat jullie allen goed!

Machel Haag.
Valburgseweg 69.

6661 ET Elst. tel.efoon 08819 - 4995.

spektakel mee wilden beleven. Wie niet? Het
kleine zaaItje bleek algauw niet aan de
verwachte ruimte te voldoen en de
grote toegang tot meer ruimte werd geopend.
Kom, laten we eens beginnen meteen
openingswoord. Piet de Lange (die korte) ging
naar de mikrofoon en na een korte inleiding gaf
hij het woord aan onze ere-gast, oud-meester
de Haan. En wat die te verhalen had ..
vanaf 1932 - 1939 werden weer vele school
verhalen uit de oude doos gehaald, dankzij
schriften en tientallen aantekeningen die door
onze meester de Kuiper bewaard zijn ge
bleven. En zoals meesterde Haan.dat vertelde,
op zo'n nostalgische manier, hier en daar met
veel humor en af en toe een pikant sausje
toe mensen nog aan toe we
leefden weer helemaal in .de sfeer' van het
AAP-NOOT-MIES en WIM plankje. De krappe
schoolbanken met inktpot en griffeldoos. De
tijd van OT en SIEN, die onvolprezen prenten
van JETSES!!!! Elke klas, elke juffrouw, elke
meester uit die periode werd weer eens voor
het "voetlicht" gehaald. Ja, ik zei het aI... .
de wegblijvers hebben heel wat gemist. En ze
zullen nogmeer missen! .
Want de reiinie is al geslaagd! Dit werd mij deze
middag vele malen gezegd.
Aan het eind van de toespraak werd een
minuut stiIte in acht genomen ter gedachtenis
van diegenen die ons in die jaren ontvallen

AMEIDE - In de veelzijdige nieuws- en advertentiestroom die het zeer goede redactionele blad
"DE WEGWIJZER" steeds weer vult, is metveel enthousiasme 'n paar maandenveel aandacht
geschonken tot het houden van een REtJNIE voor oud-leerlingen uit de 30er jaren van de School
met de Bijbel uit Ameide. Natuurlijk ben je na zo'n spontane uitnodiging erg benieuwd wie daar
uiteindelijk op zullen reageren. Zal jouw tijd en werk eens bekroond worden door een weerzien?
EN DAN IS HET ZOVER!!!!! DONDERDAG 8 OKTOBER 1981. Heel Ameide viert weer
het jaarlijks terugkomende spektakel van de paardenmarkt, omlijst door tientallen gezellige eet
en marktkraampjes. De Prinsengracht is een levendig schouwspel van paarden en pony's. Op het
Burg. Wesselsveld kijken velen naar boven, waar de hemel spiegelt van de talrijke kIE~uri~e

ballonnen die zojuist~ijnlosgelaten. Een pon~~-showen een ringrijderij verhogen de ge:zelllig~hE~id.

De reiinisten wiLden, net als vroeger, nog graag op de foto.

En tijdens deze kermis en andere ver
makelijkheden gaan we om 2 uur eens'n kijkje
nemen in het verenigingsgebouw aan de J.W.
van Puttestraat te Ameide, waar het uiteinde-
lijk allemaal om gaat voor diegenen die
hebben gereageerd op het eerste gedeeIte van
dit schrijven.
De beheerder, Jan den Hartog, heet mij
hart.elijk welkom en dan is het rustig (nou ja,
rustlg) afwachten op de dingen die komen
gaan. EN DAN GAAT HET GEBEUREN!!!!!!!
LIEVE MENSEN OF DE SCHOOLBEL
HEEFT GELUID!!!!!! Daar komen ze aan .
CORRIE, LO, GERRIE, SJAANTJE, PIET en
nog een PIET, en weer een GERRIE, ANNA,
ARIE, GIJS, HANNY,HANSJE, TEUNTJE,
enz., enz. En nu had je die gezichten eens
moeten zien. WIE is WIE???? Begin maar eens
iemand bij zijn juiste naam te noemen. Van z'n
lang zal die leven als je daar aan begint! Wat
een belevenis om elkaar na ruim 40 jaar weer te
kunnen ontmoeten. Hoe moet je zoiets be
schrijven. J e moet het zelf meemaken!
Jammer voor diegenen die verstek hebben
laten gaan. Ze hebben heel wat gemist. ........
deze 2e donderdag in oktober. En ze zullen nog
meer missen.
Na veel mis-raden en gissen konden we na een
poosje dolle pret elkaar weer bij de juiste
naam. En het bleef maar aanlopen. Steeds
meer van die "vreemdelingen" die toch ook dit

Beste klasgenoten uit de 3~er jaren, en verder allen die deze
Iste SCHOOL-REUNIE hebben meegemaakt.

<tJ,1>~'J(€~.
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Bezuinigingen alom!
Vanmorgen heb ik voor het eerst even de verwarming aangedaan.
De afgelopen weken hebben we aIleen de open haard gebruikt.
Dan heb je het gevoel dat je de enige bent die zo zit te prutsen met energie. Niet aIleen
de verwarming, maar ook verlichting, electrische apparaten, vooral de wasmachine.
Maar nee hoor, alleriei gezinnen blijken heel voorzichtig om te gaan met energie. Je
kunt dat vooral goed afmeten aan die verwarming. Het was een mooie nazomer, de
herfst is nu laat maar weI grondig ingevallen. En nu zie je dat velen zo lang mogelijk
wachten met het dagelijks laten branden van de kachel of de centrale verwarming.
Ook tijdens de paardenmarkt viel het me op dat het publiek zich vooral richtte op de
stalIetjes die iets met Ameide en Tienhoven te maken hadden zoals de peuterspeel
zaal, de hobbyclub, de tennisvereniging, maar ook bijvoorbeeld op het UnicefstalIetje.
Ik had het gevoel dat er op de planten na niet zoveel zo maar gekocht werd. Jammer
voor de standhouders, begrijpelijk vanuit het publiek. De betekenis van "het stapje
terug" begint waarschijnlijk steeds meer door te dringen. Om maar niet te spreken
over de velen die al een grote stap terug hebben moeten doen, bijvoorbeeld omdat er
veel minder overuren gemaakt (en betaald) worden dan vroeger.
De wetenschap dat we allemaal met problemen te kampen hebben maakt dat er een
grote bereidheid ontstaat om onze economie gezamenlijk te verbeteren en dat stemt
hoopvol voor de toekomst.

Margriet Vansluis.

Voor moderne financiering 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

Gymnastiekvereniging
Olympus Ameide

AMEIDE - Op vrijdag 6 november a.s. hoopt
onze gymnastiekvereniging weer een uit
voering te geven.
Deze avond doen nu ook de kleuters vanaf 4
jaar mee. Ze worden begeleid door mevrouw
Mulder. En onze grotere meisjes worden
begeleid door mejuffrouw 1. v.d. Reuve!. In de
pauze wordt er een verloting gehouden. Allen
die onze vereniging een warm hart toe dragen
zijn deze avond van harte welkom. Aanvang
19.30 uur. Entree f 2,-.

Het bestuur.

M. E. TESINK

bazeldijk 41, meerkerk

telefoon 01837 - 2152

PEDICURE
MAN ICU RE

FRANK TREUREN
biedt te koop aan:
Timmerhout - isolatie.
Vele soorten golfplaten.
Kozijnen + stijlen - deuren.
Schrootjes - Creosoltpalen.
Multiplex watervast en nog
veel meer.

Burg. Sioblaan 36 - Meerkerk,
(industrieterrein) - Tel. 01837
1889.

§~att~a~",~
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Botersloot 1 - Tel. 01838 -1969

4225 PR NOORDELOOS
vi

Reserveren is gewenst.Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de Inuffeltl8k\

J. Lauret
Bastinck

Schoonheidssalon

Lekdijk 42
Ameide
Tel. 01836-1937

Depositaire:
dr. R.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose - Pupa.

~~ - - - .

't Wapen van Ameide
Telefoon 01836 - 1308.

Cafe - Restaurant -Cafetaria

Het adres voor:
verenigingsavond
bruiloft
diner
koud buffet
salades
snackjes.

Of gewoon voor een
gezellig avondje uit.

Cafetaria:
Nasi en Bami schotels,
ook om mee te nemen
Soft-ijs
Milk-shakes

Onze keuken is oak's avonds
geopend.

's Zondags gesloten .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ -+-4 ~ _ _ ....



uw speciaalzaak voor wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers.

Voor dat ekstra stukje service !

Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.

AMEIDE - Zoals een ieder inmiddels wei weet
hebben Janny en Piet Kramers van Cafe
Petit-Restaurant "Lekzicht" te Ameide de
traditie voortgezet om de distrikts biljart
kampioenschappen ook in hun zaak te doen
plaatsvinden.
21, 22, 24 en 25 oktober vinden deze plaats. 25
oktober is de finale en deze begint om 12 uur.
De volgende bekende biljarters doen hier aan
mee: A. Hommerson, P. Versluis, Adr. v. Wijk,
A. Fenmans, A. Hordijk, P. Veen, Eim de Groot
en J. Theunissen.
U bent altijd welkom om in "Lekzicht" naar
deze distrikts biljartkampioenschappen kader
38/2 van het distrikt Dordrecht te komen
kijken. Aanvang donderdag 22 oktober 19.00
uur. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober, aanvang
om 12.00 uur.

ALARMNUMMER
Brandweer en Politie:

078 - 166166

Biljart kampioenschap
in Ameide

sentatie van het geheel in handen zal zijn van
Athy de Wit, hetgeen door velen gewaardeerd
zal worden, gezien het vakmanschap waarmee
zij deze toch zware en belangrijke taak
vervult.
De toegang is gratis, ook al iets unieks, in deze
tijd waarin alles (veel) geld kost.
Na de optredens is er gelegenheid om nog
gezellig bij elkaar te zijn om over het een en
ander nog even na te praten, onder de zachte
klanken van levende muziek.
Tot slot; KOMT ALLEN OP DEZE UNIEKE
KULTURELE AVOND. U MAG DIT NIET
MISSEN!

D. BillER

grote verloting plaats met veel aantrekkelijke
prijzen.
Om 7.45 uur start het festijn.
Burgemeester Hokken zal de opening van de 3e
kulturele avond verrichten, terwijl de pre-

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

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

LEXMOND - Voor de 3e maal wordt in de sporthal "Het Bosch" te Lexmond op vrijdagavond 6
november a.s. de jaarlijkse kulturele avond gehouden. Wederom zullen de volgende verenigingen
aan deze avond meewerken: Arbeiderszangvereniging "Nieuw Leven, Chr. zangvereniging
"Hosanna", Jeugdkoor Lexmond en de muziekvereniging "Klank en Vreugd".
Gezien de voorgaande jaren wordt ook nu weer veel belangstelling verwacht. Een verwachting
die overigens niet vreemd is gezien de orginaliteit en het sukses dat voorgaande jaren is geboekt.
Het is een groots,. gebeuren, dat uniek is in de Vijfheerenlanden. Zeker, als men er van uit gaat dat
eenen ander wordt gerealiseerd door de muziek- en zangverenigingen tezamen van een klein
dorp. Zo kan het gebeuren dat leden van een zangvereniging tevens hun kwaliteiten bij de
muziekvereniging ten toon spreiden of andersom. Uit het grote aantal mensen, dat zich beweegt
op het kulturele vlak, blijkt dat Lexmond ook een muzikaal dorp is.
Het komt nogal eens voor dat Lexmond betiteld Ook als een bijzonder deel van de avond mag
wordt als "een klein dorp met grootste dingen". gezien worden een optreden van de organist
OfweI een gemeenschap waarin de mensen, op van het Jeugdkoor Lexmond in samenspel met
welk terrein dan ook, gezamenlijk en met veel 2 dwarsfluit spelers. In de pauze vindt er eeh
inzet en opoffering van vrije tijd, tot grote
resultaten komen.
In een vorig artikel in "De Wegwijzer" kwam
dat al tot uiting m.b.t. de heropening van het
Sportkompleks.
Zo ook nu weer. Na vele uren repeteren, ver
gaderen etc., etc. is weer iets tot stand gekomen
dat zeker de moeite waard is om te gaan
bekijken c.q. beluisteren.
Komt u allen, 6 november dus!

Kulturele avond in
Lexmond

Uit de deelnemende verenigingen is een
kommissie gevormd onder voorzitterschap van
de heer H. de Wit. Deze kommissie stelt zich ten
doel om dit jaarlijks te houden evenement
weer aantrekkelijk te maken. En dat het aan
trekkelijk zal worden, daar bent u van
verzekerd.
Wat dacht u ervan als de gezamenlijke koren,
onder begeleiding van de muziekvereniging als
een stem klinkt? Dat mag u niet missen!
Het klapstuk zal iets zijn dat, voor Lexmond,
zeer uniek genoemd mag worden op kultureel
gebied, maar ten behoeve van het "ver
rassingselement" wordt dit nog niet prijs
gegeven.



121/ 2 jaar
Bejaardengymnastiek

AMEIDE - Het f~it dat mevrouw Riek Grijm
121/ 2 jaar de bejaardengymnastiek dit jaar
leidde was aanleiding om deze altijd vriende
lijke en sympathieke fysio-therapeute na de
gymnastiekoefeningen eens in de "bloemetjes"
te zetten.
Daar zat men dan heerlijk aan de koffie met
gebak, 20 bejaarden, mevrouw Grijm met een
prachtige rozet op, de Ie en 2e voorzitter van
het Groene Kruis, de heren J. de Haan en J.
Peeters en de voor de bejaarden immer aktieve
mevrouw Haak.
Het Groene Kruis heeft vroeger de taak van de
Stichting Interkruis overgenomen zodat de
bejaardengymnastiek nu onder de plaatselijke
Groene Kruisafdeling ressorteert.
Wie kon deze taak beter vervullen dan de zich
13 jaar geleden in Ameide vestigende fysio
therapeute mevrouw Grijm-Schouten?
Daar heilgymnastiek onder de fysio-therapie
valt en het tevens een begeleidende taak is,
startte het Groene Kruis 12112 j aar geleden met
het doen geven van bejaardengymnastiek. De
heer T. de Lange bood mevrouw Grijm namens
de 20 leden een prachtig ingelijst medicinaal
herbarium aan en sprak de wens uit dat
mevrouw Grijm nag vele jaren leiding aan de
gymnastiek zou mogen geven. Tevens wekte
hij de leden op dat zij moesten trachten
anderen op deze bejaardengymnastiek te
krijgen. "AIs ieder lid nu eens een nieuw lid
meebrengt, dan is alles veel prettiger en mist
men niet zo snel een persoon tijdens de les",
aldus de nag steeds welbespraakte heer de
Lange. De heer de Haan memoreerde dat de
tijd zo snel gaat en zei o.a.: "We zijn verheugd
dat u ons uitnodigde en mevrouw Grijm, wij
als bestuur zijn nag steeds blij dat we u tot
leidster voor de gymnastiek jaren geleden
hebben benoemd. Ik wens u nag vele goede
jaren toe en hoop er nag lang getuige van te
kunnen zijn". (mevrouw Grijm interrupteert:
dat kunt u iedere week, wat let u, kom oak naar
de gymnastiek).
Mevrouw Grijm was erg blij met de gesproken

woorden: "Ik heb dit werk, wat onderdeel van
mijn beroep is, altijd graag gedaan. Ik zou best
dit werk nag 121/ 2 jaar willen doen, maar ja, dan
waarschijnlijk als lid? Maar ik hoop het nag
lang vol te houden, want u bent trouwe leden
en .heel hartelijk dank voor het mooie kado"
aldus mevrouw Grijm.

Jan den Besten krijgt
Koninklijke

Onderscheiding
LEERBROEK - De 82-jarige Jan den Besten
uit de Leerbroekseweg 20 in de gemeente
Leerbroek heeft op donderdag 1 oktober tijdens
een feestelijk getinte bijeenkomst een hoge
Koninklijke Onderscheiding mogen ontvang
en van burgemeester T. den Breejen in bijzijn
van mevrouw den Breejen en enkele genodig
den waaronder familieleden. Het officHHe
gebeuren vond plaats in dorpshuis De Schakel
en werd ingeleid door de plaatselijke huisarts
dr. Brussaard die tevens betrokken is bij het
Groene Kruiswerk in zijn woonplaats.
Het was voordeze belangrijke instantie
waaraan de oude Jan den Besten uit Leerbroek
42 jaar vanzijn leven heeft gewijd. "AIs
inkasseerder voor het Groene Kruis trok u van
huis tot huis. Problemen die u tijdens dit werk
ter are kwamen, bracht u vertrouwelijk over
naar het Groene Kruisbestuur die dan snel op
zoek ging naar een passende oplossing",
vertelde burgemeester den Breejen over den
Besten. Vervolgens: "U stand in Leerbroek niet
aIleen bekend als inkasseerder maar oak als
polderbode of polderknecht en aanzegger van
begrafenissen. Dit laatste werk heeft hij maar
Iiefst 41 jaar lang volgehouden. Het aude
gebruik van aanzegger komen wij heden ten
dage in onze moderne tijd niet meer tegen.
Jammer dat zulke funkties zijn verdwenen.
Oak vinden wij het jammer dat u bent gestopt
met uw werkzaamheden maar u hebt het
verdiend. Vandaar dat ik u deze avond namens
onze Koningin mag onderscheiden met een

Koninklijke Onderscheiding in le Orde van
Oranje Nassau", besloot de burgemeester zijn
korte toespraak. Nadat hem de hoge onder
scheiding op de revers was gespeld, voegde
dokter Brussaard daar meteen een tweede aan
toe namens het Groene Kruis die de heer den
Besten op deze manier wilde bedanken voor .
het vele werk dat hij heeft verricht in de loop
der jaren. Nadat hem dit was aangezegd door
dr. Brussaard, reageerde de oude,maar nag
zeer krasse heer den Besten ad rem met de
lakonieke mededeling "dat d'r nag weI een
plekkie vrij was voor de onderscheiding aan de
andere kant van zijn revers", waarna de dokter
zijn gang kon gaan.

CREZEE AMEIDE

KANTOORINRIGHTERS
VAN HUIS UIT !

Onze vertegenwoordiger
kornt graag eens bij u langs.

HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN

Husqvarna motorkettingzagen voor
vakman en hobbyist: volkomen veilig
dankzij SWED-O-MATIC, Husqvarna's
automatische kettingrem, de anti
vibratie-voorzieningen en de uitgekien
de ergonomische vormgeving.

Husqvarna

Uvlndt,eb'Jo""nvoo".'" C. 'I LAM
Bazeldijk 19, Meerkerk, tel. 01837-1810



(Buiten verantwoording van de uitgever)

Geachte redaktie, gaarne opneming van bijgaand artikel in "De Wegwijzer".

INGEZONDEN

Raadsvergadering 28 september 1981
te Meerkerk

Ambtelijk geschoffel
B & W van Meerkerk hebben niets nagelaten am de bouw van een zwembad aan de
Burggraaf tegen te gaan en nu vraagt u zich misschien af: hoe is ze dat dan gelukt, dat
het niet doorgaat?
Wij zullen proberen u dat in het kort duidelijk te maken.
De raad had in november 1980 besloten om een zwembad te bouwen aan de Burggraaf
met 4 stemmen voor, 2 V.V.D., 1 C.D.A en 1 Gemeentebelangen en 3 tegen, als het

,exploitatie tekort niet meer was dan f 100.000,- per jaar. Er werd toen een
zwembadkommissie benoemd die tot taak had zoveel mogelijkzelfwerkzaamheid aan
het zwembad te verrichten. Want dat was nodig om de subsidie van f 150.000,- te
krijgen van C.RM., die werd namelijk alleen uitgekeerd als er 10% van de
werkzaamheden in zelfwerkzaamheid gedaan werd. Ondergetekenden zaten ook in
die kommissie, maar het vervelende was dat ook wethouder 't Lam in die kommissie
zat en dat terwijl hij bij herhaling had gezegd niets voor een zwembad aan de
Burggnaaf te zijn. Iemand die tegen een bepaald plan is kan ons inziens zich niet voor
100% voor dat plan inzetten. En zo kon hij gemakkelijk de aktiviteiten van de
kommissie in de gaten houden en het kollege op de hoogte houden.

Gegoochel met cijfers
En steeds werd de kommissie met nieuwe begrotingen en cijfers waar ze niet om
gevraagd hadden, gekonfronteerd.
Wij zaten tenslotte niet in de kommissie om te zorgen voor het geld en de tekorten te
berekenen. Maar ondanks dat hebben we toch geprobeerd de kosten van het zwembad
zo laag mogelijk te houden. Door b.v. de wacoduiker te laten vervallen en de ingang
van de sportvelden te gebruiken, de parkeerplaatsen van 200 auto's naar 100 te
verlagen, andere materialen te gebruiken voor de afrastering waardoor de kosten van
het zwembad aanzienlijk gedrukt werden. Maar al deze voorstellen werden
grotendeels 'in de wind geslagen. En toen het zover was dat aIle goedke'uringen en
vergunningen er waren moest men toch nog een keer roet in het eten gooien, door
weer met nieuwe cijfers te komen. Door de al dolgedraaide raadsleden te hoge cijfers
voor te schotelen, dat ze zo schrokken en daardoor het zwembad in de Burggraaf
wegstemden. Op raadslid W.T. v.d. Berg na die weI voor een zwembad aan de
Burggraaf was, zoals de kommissie het berekende (dat waren de enige echte harde
cijfers). De kommissie had echter een exploitatie berekening met een exploitatie
tekort van f 100.000,- met daarin een onvoorzien van f 5000,- dus ruim voldoende voor
het in november 1980 genomen raadsbesluit.

Drumband "Ameide"
bestaat 20 jaar

AMEIDE - In september was het 20 jaar
geleden dat de drumband "Ameide" werd
opgericht. Op vrijdag 30 oktober om 20.00
uur wit men dit feestelijk gebeuren vieren
in het Verenigingsgebouw en weI in
besloten kring.
Er wordt deze avond een "solisten-con
cours" voor de Ieden georganiseerd. Er is
een jury hiervoor aangetrokken.
Het bestuur verzocht de ouders van de
jeugdige Ieden deze avond aa:riwezig te zijn
en zij hoopt dat vele oud-Ieden ook van hun
belangstelling zullen blijk geven.
Toen wij met de sekretaris van de drum
band H~nk Stravers een gesprekje hadden,
bleek dat de Drumband, evenals iedere
vereniging, ook haar hoogt r ,- en diepte
punten gekend heeft. 19 september 1961 was
er onder leiding van de heren B. Crezee en '
H.A. Kruyt een oprichter's vergadering. Na
een mars en demonstratie door de drum
band uit Arkel werd besloten ook in Ameide
een drumband op te richten. 30 leden gaven
zich op. Onder leiding van de heer Herman
v.d. Lee uit Gorinchem werden de lessen
begonnen. Men had geen trommels, dus
oefenen op plankjes. Al na een jaar kwam
men door zelfwerkzaamheid en akties in het
bezit van trommels.
Teder jaar ging men naar concoursen waar
vele triomfen werden behaald. Van de
derde, via de tweede, naar de eerste
afdeling van de Koninklijke Nederlandse
Federatie. Binnen 5 jaar kwam men uit in
de afdeling uitmuntendheid.
Tnmiddels had men ook echte uniformen
bijeen gespaard d.m.v. akties en giften. De
drumband die niet meer weg te denken is in
het Ameidese Verenigingsleven heeft haar
bestaansrecht dubbel en dwars bewezen.
Het showelement met majorettes is van
onschatbare waarde bij festiviteiten.
Daarom mogen de leden, die bijna van de
oprichting af aktief lid zijn, best deze avond
eens voor het voetlicht gezet worden. Zij
immers zijn de ruggegraat van deze ver
eniging. Wij hopen, dat de Drumband
"Ameide" een leuk solisten-concours zal
hebben op 30 oktober en dat de Drumband
oJ.v. instrukteur H.v.d. Berg nog zeer lang
de festiviteiten in Ameide zal begeleiden
en opvrolijken.

Besluiteloosheid
Bestuurders die zo met onze, door bloed, zweet en tranen verdiende belastinggelden
omgaan zijn niet waard om bestuurder te zijn en we zullen er dan voor de toekomst
ook voor moeten waken dat dat bij de verkiezingen niet meer voorkomt. Want zij
hadden toch in november 1980 besloten en het groene licht gegeven om een zwembad
aan de Burggraaf te bouwen maar dan geen financieel risico te durven nemen; terwijl
toen (nov. 1980) de kosten ook bekend waren.
En dan nu te proberen emotioneel te verklaren:
de Leeuw C.D.A.: Met een bloedend hart het wegstemmen van een geheel panklaar
uitgevoerd zwembadplan (en maar roepen, de zwembadkommissie doet toch zo goed
z'n best!!!!!).
Priem V.V.D.:Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. (en maar roepen, fijn
dat we nu een goed zwembad krijgen met een betonnenbak aan de Burggraaf!!!!!).
Kooijman V.V.D.: Laat C.RM. z'n subsidie maar houden, we moeten terug naar af (en
maar roepen, is de subsidie van C.RM. nog steeds hard!!!!)
Vanden Berg, Gemeentebelangen: Een zwembad aan de Burggraaf, maar met de
berekeningen en begroting van de kommissie.
Dit zijn allemaal kreten van uw bestuurders, gedaan in de Raadsvergadering 28-9,..'81.
Wij als kommissieleden werden toen op een onbeschofte manier onderuit gehaald en
aan de vele uren van onze vrije tijd die wij aan het tot stand komen van het zwembad
besteed hadden werd voorbijgegaan.
En wat te denken van de kosten die al aan de tot standkoming gemaakt zijn.
Ruim ± f 40.000,- technische dienst, f 52.000,- grond aankoop, f 6000,- taxatie kosten en
notaris. Samen is dit f 98.000,-.
En wat te denken van het geld dat ev~ntueel ontvangen had kunnen worden:
f 82.500,- zelfwerkzaamheid, f 39.000,- aktie Borgstijn, f 150.000,- subsidie C.RM.
Samen is dat f 271.500,-. '
De twee bovengenoemde posten bij elkaar opgeteld: f 369.500,-.
We zijn daar allemaal schuldig aan, want we hebben zelf met de verkiezingen voor
hen gekozen. Maar laat het dan toen een vergissing geweest zijn. Wees daarom
gewaarschuwd Meerkerkers, met het uitbrengen van uw stem bij de verkiezingen in
mei 1982.

Leden van de zelfwerkzaamheid kommissie:
G. Bouman, R. Vink, A. Borgstijn,

A.e. de Groot, M.e. van Es.

-
~
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Hubrecht Duijker
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• Kapaciteit 4 kg droog gewogen
wasgoed • ± 12 minuten "cool
down" cyclus aan het einde van de
droogtijd. Verwarming omschakel
baar van 1350 naar 2700 Watt
• Uitneembare stoffilter aan voor
zijde. Mogelijkheid voor aansluiting
afvoerslang aan achterzijde. Verrijd
baar.

725,

NU

630,-

ERRES wasdrogers.

RSD 250/97 4kg.

Eigen service-dienst Gratis thuisbezorgen en aans/uiten

ERRES centrifuge 245,-. NU 210,
DAALDEROP afzuigkap, bruin.

NU VOOR 245,
ERRES stofzuiger, 950 W.

Kompleet 445,-. NU 269,
TEFAL friteuse, nieuw model 225,-

Nu175,-

de Zodeslagen 7 - Ameide
Telefoon 01836 - 2280

AANGEBODEN AUTO'S:
Citroen Dyane, 1979

Ford Granada diesel, 1978
Opel Kadett (LPG), 1978

Ford Escort, 1977
Mazda 1300, 1976

Ford Taunus (LPG), 1974
Opel Manta 168, 19~3

Autobedrijf

FA. VANZESSEN

BANDEN

~ r UITLATEN

Elektronisch 1 jaar garantie
gebalanceerd SPECIALE

GEMONTEERDE b.v. OPEL KADETTPRIJZEN,,ff ! !
Vooralle

met v66r en
b.v. OPEL KADETT achterdemper
155 - 13 Semperit merken

f 225,- inkl.f 95,-inkl. --.-

Speciale Najaarsaanbieding
RUITOVERHEMDEN
Diverse kleuren.

Aile maten

NU 2 VOOR 35,·
OF 19,95 p.stuk

ALLE NACHTKLEDING
Heren - dames - jongens - meisjes

v.a. maat 128 5,· KORTING

DAMES JAPONSTOF
Nu voordelig naaien

Bij aankoop van japonstof

RITS en GAREN KADO

LOVABLE B-H's

A cup NU 2 VOOR

B cup 25,-

"RANGER" JONGENS JACKS
Rib met bont 1 kleur, roestbruin

Aile maten

NU 69,95
Aanbiedingen gelden tim 31 oktober 1981

esker
eubelen
anufakturen



Lekker en gezond met
melk enz., Muller 290

van 11,75 voor ,

Niet aileen anderen
daarvan altijd laten
profiteren!
Kom vrijblijvend
eens gezellig
rondneuzen.
Doen hoor!

W.P. Encyclopedie van
de Godsdiensten,
Kerken en Sekten,

van 28,50 voor 12,90
,

Crezee heelt
altijd
koopjes

Hardy's serie (23 delen)
Dixon, per deel van 5,90

voor 1,75

Lekker en gezond met
groente.
Uhle/Srakemeijer

van 11,75 voor 2,90

Sezig met planten.
Coenen, van 28,90 voor14,90

W.P. Geschiedenis
der Nederlanden
(Komp!. in 3 delen)

van 398,50 voar 124,50

De macht van de
gouden aap.
Forbes, 9,90

De oude man en de hand,
De Felitta van 19,90 vaar 4,90

Geldig tot
7 - 11 - 1981.

Sijpassend overhemd

42,90

Stropdas GRATIS,
tim 31 oktober.

AANBIEDING

Zakrekenmachines 30 . IN
vanaf ,-

Schrijfmachines 19inc

l.O,m _ liliiii PRIJS
vanaf ,

~".'m VER-
LAAGDE
BOEKEN

Moderne stretch

pantalons 89,.

Kompleet
met ruitjesvest.
Klassiek kolbert in roest
bruin, staalblauw of racing
groen met grote opgestikte
zakken en bijpassend
ruitjesvest. Perfekte city
outfit. Prima weekend-
stijl. En als uwilt laten zien
dat u op kwaliteit let, showt
uop 'n goed getimed
moment gewoon even het
label binnenin. Zuiver
scheerwol staat daar. 't Is

'>, maar dat men 't weet.

298,·



HELFT VAN DUBBEL
WOONHUIS

Prinsengracht 27a AMEIDE
Deze woning is gebouwd in 1957 metspouwmuren en is
voorzien van vrij nieuwe gas-c.v. en dubbele beglazing.
Het woonhuis is gunstiggelegen aan een brede straat in
de dorpskern. Achter de woning staat een grote stenen
schuur (13 x 7 x 6 m.), die na afbraak plaats kan maken
voor een grote achtertuin.

INDELlNG:
Begane grond: gang, toilet, woonkamer, grote
keuken en praktische bijkeuken.
1 e etage: 3 slaapkamers en doucheruimte.
2e etage: zolderberging (via vlizotrap te bereiken).

De vraagprijs bedraagt

f 149.000,· k.k.

leder redelijk bod wordt over
wogen!

~=~~
Van Nesstraat 1 - Alphen aan den Rijn
Telefoon 01720-72602

Voor de
Ideinverbruiker

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

* Diervoeders
* Kattebakvulling

* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

* Kunstmest voor gazon of tuin
* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen

* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddel'en

* Landbouwplastics
* Landbouwzout (tegen gladheid)

* Veevoeders in aile soorten

8imca Horizon 1300 L8
Mitsubishi Galant GL8, met LPG
Ford Taunus 2.0 GL, 4 drs. autom., LPG
Opel Manta 16N
B.M.W.1502
Opel Ascona 16N, 4 drs.
Opel Manta 168
Opel Ascona 2.0, diesel
Opel Kadett City 128
Opel Rekord 19N, 4 drs., LPG
Golf Diesel, 4 drs.
Opel Kadett 128, 4 drs.
Audi 100 GL 58, LPG
V.W. Golf L8

1979
1979
1978
1977
1977
1977
1976
1980
1979
1979
1980
1980
1978
1975

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN TUYL

Herwijnen

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

Meerkerk

Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Ni~uwe Steeg 48 - Tel. 04188 - 1216

Kom zelf eens kijken,
of bel even,

't is de moeite waard!

J. V. ZandWUk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.



Paardenmarkt Ameide weer groots
familie evenement

Een geweldige belangstelling bij het Open Ruis
van Slijterij 't Fortuin.
Een lekker drankje in een gezellige sfeer
tijdens de Paardenmarkt.

Grote draaiavond
in Het Spant

te Ameide

Het kampioenschap koekslaan werd gewonnen
door Arie van Bruggen en was een leuke
spannende attraktie. Aan de orientatie rit voor
auto's, sponsor Consolidated Nederland uit
Ameide, werd door een zeventigtal auto's
deelgenomen.

8 oktober, eerst een druilerige regen, maar
allengs knapte het weer op en werd het e~n

geweldige drukte. Veel kramen waren bemand
door verenigingen en deden evenals' de
beroepsmensen redelijk goede zaken. Een
grote aanvoer van pony's en paarden was er de
oorzaak van dat de uitslag ruim een uur later
pas bekend werd. De ballonnenwedstrijd,
georganiseerd door de Ned. Middenstands
bank was een sukses en trok evenals de
voortreffelijke paarden- en ponyshows en het
ringsteken erg veel belangstelling.

's Avonds in Het Spant een gezellige sfeer met
gelegenheid tot dansen. Prijsuitreiking van het
Paardenmarkt-tafeltennistoernooi, welke ge
wonnen werd door een subliem spelende Henk
de Gans en uitreiking van de prijzen van de
wielerronde.

In Het Spant werd er ook deze avond weer
lustig op los gedanst. De Ameidese Paarden
markt is ook dit jaar volledig geslaagd, dankzij
de inzet van de Paardenmarktkommissie.

De kindermarkt. De kooplieden in spe.

Daarna de wielerronde. Een internationaal
gezelschap, bestaande uit 14 renners. Promi
nente Nederlandse wielrenners als Arie Ver
sluis' Gerrit Plieger, Andre Tukker en de
Engelse- en Zwitserse renners Herraty en
Oldani. Het rennersveld viel na 2 ronden
uiteen en Arie Versluis, zeer sterk rijdend,
werd de onbetwiste winnaar gevolgd door
Gerrit Plieger.

AMEIDE - Wanneer de tweede donderdag in oktober nadert dan merk je dat de Ameidenaar
onrustig wordt. Wanneer een oud-Ameidenaar het waagt zich een week voor de markt in Ameide
te begeven, dan vraagt men: "ben je al aan het voormarten?"
Het lijkt weI, net als bij het vaIlen van de bladeren, dat sommigen de kriebels krijgen wanneerde
tweede donderdag in oktober nadert.
De Paardenmarktkommissie verdient weer aIle lof voor haar ijver. Aan hen is het toch te danken
dat deze traditie in ere blijft. Ondanks het sombere weer in het begin is het toch weer
meegevaIlen.
Woensdagmiddag 7 oktober op het burg.
Wesselsveld de zeer suksesvolle kindermarkt.
lets nieuws voor deze omgeving, maar zeer
zeker een sukses. Geweldig jongelui, zoals
jullie je alsi goede marktlieden presenteerden!

AMEIDE - Op zaterdag 31 oktober a.s.
houdt de buurtveren~ging"Marijke" van
de Broekseweg, weer haar jaarlijkse
draaiavond. Evenals andere jaren ver
wacht men weer veel mensen die hun
geluk willen beproeven in de diverse
spelen die gepresenteerd worden. Er is
weer van alles te verdienen, o.a.: Karbo- 
nade, roIlade, taarten, flessen wijn en
leuke artikelen.
Er is voor elk wat wils, zoals rad van
avontuur, perebomen, schieten, 21-spel
enz. 's Middags speciale ronden voor
kinderen. Ook is er een grote verloting
waarvan de trekking zal plaats vinden om
±22.00 uur. Als prijzen voor de verloting
worden uitgereikt: een half yarken
(gereedgemaakt voor de diepvriezer) een
streng karbonade, een rollade en een
taart. Deze loten kosten slechts f 1,- per
stuk. Zo u leest, er is weer genoeg te
beleven tijdens deze zaterdag. We be
ginnen om ±2 uur. Voor iedereen geld
dus: Gezellig naar de draaiavond van de
Broekseweg, je haalt er vast weI wat
prijzen weg.

Uitreiking van de bekers aan de wielrenners Arie Versluis en Gerrit Plieger door voorzitter Cees
de Jong. Fotowedstrijd

De Lekpongers tijdens het Paardenmarkt- Ret keuren van de pony's.
toernooi.

AMEIDE - Op 20 nov. a.s. zal in het raadhuis
van Ameide een fototentoonstelling geor
ganiseerd worden. Deze tentoonstelling gaat
samen met een fotowedstrijd voor inwoners
van Ameide e.o.
Er kunnen max. 3 kleuren- of zwart/wit foto's
ingezonden worden, met een max. formaat van
30/40 em. Deze foto's dienen voorzien van
naam, adres en leeftijd naar een van de
volgende adressen te worden gebracht:
H. van Arkel, Kerkweg 28, Tienhoven.Fa.
Crezee, Dam 6, Ameide. H. Botter, Hazelaar
laan 54, Ameide. Ook kunnen er op deze
adressen per deelnemer 3 dia's ingeleverd
worden die bij voldoendedeelname op de
tentoonstelling vertoond zullen worden.Aan
deze wedstrijd zullen inalle kategorien leuke
prijzen verbonden worden. De uiterste inzend
termijn is 10 nov. a.s. Wij rekenen op uw
medewerking.



Mlak UW BIEP'RIES rendabel

Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

WinaBorn

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie. naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.

Van f 19,90 nu
HEERLlJKE GERECHTEN f g',!:5
UIT DE HELE WERELD .....

~ n <O~___-.~f:J

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

Wij leveren aile soorten
RUIB· en VARIElaVLEES ult elgen
allchterlj

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkena).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A.ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838-12~4 - Noordeloos

Wegwijzertje

TE KOOP:
een in prima staat verkerende
Toyota Corolla, bouwjr. 1975.
Te bevragen, na 6 uur, tel.
01836 - 1496.

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.

Avento Caravanbouw
van cler Hagen

J Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

caravans voor echte carava'llners

Zeer lage luchtweerstand en toch een ru im interieur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

Stam-DresselhuyslWessels-Nijenhuis

OUDNEDERLANDSE
STREEKRECEPTEN

f13,90

GROTE AKTIE !
In de week van 26 tim 31 oktober
geven wij kortingen op Tin - Kristal 

Aardewerk enz.

tot 40%
AI deze artikelen kunt u vinden achter
in de zaak.

Dit Lv.m. veranderingen van het
assortiment, wij gaan in de toekomst
ons meer specialiseren op speelgoed.

Uiteraard blijven we wei tabak, tijd
schriften, lederwaren, leuke kado's,
aardewerk enz. verkopen.

Kom snel naar deze grote
aktie kijken.
U bent van harte welkom!

de 8nuffeltlek
Dorpsstraat 3 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1700



TE KOOP:

BOERENKAAS.
Voor de verandering een stukje
komijnekaas.
Voor konsument en/of handel.
Aile soorten zijn zonder kleur
stoffen.

G.. Scherpenzeel
De Laak 33, Lexmond, tel. 1256.
Geopendvan 9.00-12.00 uur.
Zondags gesloten.

ADVERTEER IN
DE WEGWIJZER

GillisVersluis

TOLSTAAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL. 01837 ~ 153Ci

HANDEL IN
OUO IJZER-METALEN-PAPIER-AFVAlSTOFFEN

Woord Yathzee
't bekende Yathzee

dobbelspel,
nu met letters

14,95

Uitslag
"Nieuwenaamgeving plan

Hogewaard"
AMEIDE --- De twee wirinaressenvan de
"wedstrijd nieuwe naamgevingplan Doge
waard" zijn bekend.
Van de 250 namen die ingediend zijn door 21
personen, zijn de volgende door de jury··
gekozen: Spithoven (kers), Lange Bogerd en
Vijf Akkers. De inzendsters zijn: Tineke
Vuurens en Betsie Stigter.
Betsie Stigter gaat over enige maanden, als de
huizen klaar zijn, in de straat wonen waarvan
zijzelf dlO! naam uitgekozen heeft.
up de toto de winaressen met de door burge
meester Bakker overhandigde boeken van
Rien Poortvliet.

Schokdempers
Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt
Aile merken.

Banden
20/50% korting!

lijk het enige land in Europa met zogenaamde
H-R ketels. Zelfs in de veel koudere landen,
zoals Seandinavie, zijn deze ketels nog niet
gefabriceerd. Komt dit nu omdat in Nederland
slimmere mensen wonen of wordt in die
landenanders geredeneerd. Wij houden het op
het laatste.
Namelijk, met name in Scandinavie wordt veel
strenger gekeken naar luchtdichte afwerking
van dewoningen (wij hoorden deze week nog
dat in Nederland bij O°C en straffe wind, meer
gas gebruikt wordt dan bij -12°C en windstil
weer) en de isolatiewaarden van de wanden,
vloeren en daken, zelfs worden daar veelal de
ramen van driedubbele beglazing voorzien.
Waarom zou dat in ons land ookniet kunnen.
Natuurlijk worden thans weI woningenmet
goede isolatie gebouwd maar veelal in de
particuliere bouw of in zwaar gesubsidieerde
woningbouw. Om nu een indruk te geven van
wat er mogelijk is en mogelijk gemaakt wordt
in de woningen zoals thans gebouwd worden
aan de Hogewaard te Tienhoven, door aan
nemer v. Vliet, zander hogere bouwkosten,
misschien zelfs weI minder dan thans ge
bruikelijk, hebben wij hierbij gevoegd een
warmteverlies berekening van een woning als
gebouwd door v. Vliet en dezelfde woning maar
dan met materialen gebouwd zoals algemeen
gebruikelijk in de woningwet- en premie
woningbouw. Tevens vind u hierbij voor beide
uitvoeringen een stookkosten berekening en
dan laten we aan u het oordeel of er zonder
ekstra kosten en zonder op komfort in te
leveren toch nog wat te besparen valt".
Daarna ontving men van hem een uitgebreide
dokumentatie over warmteverli-es en warmte
behoefte en niet te vergeten een exploitatie
kostenberekening.

Burgerlijke stand
Meerkerk

september 1981
Geboren:
3 sept. 1981: Alida Maria dv D.Versluis en A.
Garskamp, Meerkerk, Pro Irenestr. 31.
Gehuwd:
4 sept. 1981: te Eindhoven, de Jong, Teunis, 24
jr., Meerkerk en van Mierlo, Cornelia Antonia
Petronella Maria, 25 jr., Eindhoven. 11 sept.
1981: te Gorinchem, van de Bilt, Wilhelmus
Adrianus Marinus, 24 jr., Meerkerk en van
Kempen, Dirkje, 22 jr., Gorinchem. 18 sept.
1981:te Nieuwerkerk aid IJssel, Verweij,
Marinus, 23 jr., Leiden en Hoogendijk, Jo
hanna, 24 jr., Meerkerk. 25 sept. 1981: van der
Hagen-Meijer 21 jr., Lexmond en van der
Grijn, Aartje Geertruida, 20 jr., Meerkerk. 25
sept. 1981: van Kooij, Gerrit Arie, 30 jr.,
Giessenburg en Versluijs, Aantje, 25 jr.,
Meerkerk.
Overleden:
17 sept. 1981: de Langen-Heinenberg, Grietje,
81 jr., Meerkerk, Zouwendijk 59a.

- - - - - -- - Ui;a;e~"- - - -'1
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1e kwaliteit. Gratis montage!

I
I
I
I
I
I

VIABAND B.V. I
VIANEN HOFPLEIN 6 I

.JTELEFOON 03473-1507-5006--------- -- -'- - _._.-

Open Huis bij van Vliet b.v.
Doorl.ope!"de belangstelling en vakkundige
voorltchtmg. .

de rente aIleen, niet voldoende zijn om te
kunnen wonen. In ons land is voor een groot
gedeelte van het jaar verwarming een nood
zaak. De stookkosten zijn al enkele jaren in
sterk oplopende lijn zoals we weten en dat zal
nog weI even doorgaan. En deze kosten zijn nu
al niet gering, maar daar is al genoeg over
gezegd en geschreven. Om dus een wat groter
te besteden bedrag over te houden moet er
ergens op bespaard worden. De rentekosten of
de huren zal weinig of niets aan te doen zijn.
Goedkoper bouwen zal ook niet meevallen
want de bouwkosten,zoals lonen en materialen
blijven gestadig stijgen. Wat blijft er dan meer
over dan de stookkosten proberen zo laag
mogelijk te houden. Nu is er al veel gepubli
ceerd over H-R ketels of Economisers en/of
andere regelapparatuur, Nederland is narp.e- .

OPEN HUIS
Aannemersbedrijf Van Vliet trok

veel belangstellenden .

AMEIDE - Dat Aannemersbedrijf Van Vliet
met de Paardenmarkt iets bijzonders had,
bleek uit de borden die zij op de Lekdijk
geplaatst had, om de riehting aan te gevennaar
haar nieuwe woningen, waar open huis
gehouden werd.
Zeer veel belangstellenden hebben een kijkje
kunnen nemen in de over enige weken
afgebouwde skeletbouwwoning, welke zeer
ruim van opzet en ekstra ge'isoleerd is.
DlO!skundige voorlichting ontving men van de
direktieleden van Van Vliet en van de ver
warmingsdeskundige C. 't Lam uit Meerkerk,
die de c.v. installaties aanlegt.
Met zeer veel enthousiasme praat de heer
't Lam. over zijn energie besparende C.V.
installaties en zegt: "Woningen bouwen is in
deze. tijd niet gemakkelijk want een woning
kopen is voor veel mensen duidelijk te duur,
zelfs een woning huren kan al zoveel financiele
belasting met zich meebrengendat voor
verdere bestedingen heel weinig overblijft,
want u weet net zo goed als wij, dat de huur of.
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Gorinchemsestraat 36 - Meerkerk

EKCLUSIEVE
mr·MODE
Voor jong & oud,
in kIeine en grote

maten
/ Japonnen, blouses,
pullovers,

dames-pantalons in str~tch\
velours etc., etc., etc.

SPECIALIST IN
GELEGEI!II!EIDS~

KLEDIIG




