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

Kerst 1981
"Dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heengaan

naar Bethlehem en laat ons zien het woord,
dat er ~eschied is, hetwelk de Here ons heelt verkondigd",

Lukas 2 : I5b.

Vrijdag 25 december 1981, eerste Kerstdag
Herv. Kerk Ameide:
9-"5 uur: Samenzang Kerstliederen m.m.v. trom
petisten. 9.30 uur: Os. W. Kalkman. 6.00 uur: Kand.
8.J. v.d. Kamp, Oriebergen.

Zaterdag 26 december 1981, tweede Kerstdag.
Herv. Kerk Ameide:
10.00 uur: Kerstfeestviering Zondagsschool.

Van harte gezegende Kerstdagen toegewenst.
Ameide/Tienhoven Ds. W. Kalkmar

Wanneer iemand van u ooit in Bethlehem zou komen
en daar aile bezienswaardigheden zou bezoeken, dan
>Q~dt u zeker ook terecht komen in de zogenaamde

- geboortegrot. Rond deze grot is etn kerk gebouwd:
alles is pracht en praal! (Eigenlijk wei een schrille
tegenstelling met Lucas 2!) Onder het altaar is een
trap, waarlangs men in de grot afdaalt. Yoora' ,
bevindt zich een marmeren nis, uitgehouwen in 0<':
stenen muur. Y66r deze nis is op de marmeren grond
eel) ster aangebracht met als opschrift: Hier is Jews
geboren!
lk geloof niet, dat het ons stichten zou, wanneer we dit
zagen. Nog minder, dat we door dit zien tot geloof
gebracht of in ons geloof gesterkt zouden worden.
Misschien het tegendeel! Oe tegenstelling is zo groot.
Bij Christus' geboorte was alles armoede. Bovendien:
wie kan ons met zekerheid zeggen, waar Jews geboren
is.
lets anders is voor ons van meer belang! Waar kan ik
Jews nu vinden? Waar moet ik heen? Advent: wilt u
Jezus vinden? Oat is noodzakelijk voor mijn behoud.
Opdat het echt Kerst wordt: "Immanuel" is: God met
mij. Adventsavond: het heeft iets van die oude nacht
met herders in de velden van Efratha! Over hen kwam
toen het licht en het woord: ga naar Bethlehem, daar is
Jews!
Oat is moeilijk voor grote mensen. Bethlehem is zo
n.oog, hoger dan de sfeer, die in de Kersttijd in klank en
kleur onze huizen binnenkomt. Met pinkelende
sterren en stralende engelen en aanbiddende herders in
vrOme stemming! God is in de hemel; wie kan tot Hem
gaan?
Bethlehem is zo diep! Oieper dan onze trotse nek zich
krommen kan, dan onze stramme knieen buigen
kunnen, dan onze welgedaanheid en verzekerdheid
dalen wi!. Bethlehem is zo diep als debeestenstal! Zo
diep, als onze nood en het oordeel ligt.
Wie kan er naar Bethlehem, is: naar onszelf gaan?
To~h is het Adventsavond!
Oe herders moeten gaan, al is de afstand groot. Ze
denken er echter niet aan om te gaan. Oat zou ook nog
te veel kosten.
Oit hebben ze met ons gemeen: de grote afstand.
Advent maakt ons met Jews bezig en met ons zelf. Het
doet ons beseffen, hoever we van God zijn afgeraakt.
Oris leven is vastgelopen. We liggen in de nacht: geen
lied en geen engelen. We tobben over duizend en een
ding en we liggen wakker. Het Kerstfeest is vlak bij,
maar het Kind is zo ver. Over de herders koepelt de
nacht, waarin de boodschap komt. Oat betekent: God
doet meer dan aileen naar de kribbe komen. God komt
naar het veld, waar de herders en wij liggen met de
lichtende boodschap: u' is geboren! Zo bouwt God' een
brug tussen Bethlehem en Efratha, tussen de
zaligmaker en de verloren wereld van u! Op deze
boodschap is maar een antwoord: gaan!
Naar de plaats, waar God wordt, wat wij zijn! Waar
God Zich met onze laatste en diepste nood verbindt!
Waar God ons met reddende armen omsluit!

Waar kijkt u naar uit en waar gaat u heen? Met uw
kinderen naar Bethlehem?
Waar kunt u in de wereld beter terecht?
Advent: heenwijzen naar de kribbe! Neemt u de tijd en
gaat u?
Wie gaat, vindt!
"En onder millioenen hebt Gij ook mij in 't oog!"
Graag ontmoeten W~ u in de diensten op de
Kerstdagen!

KERKDIENSTEN

Gereformeerde "Sion"-kerk te Ameide.
25 december 1981, 10.00 uur: Os. E. Groenenberg te
Rotterdam. 25 december, 17.00 uur: Os. AT.8.M.
v.d. Kevie, Gezins Kerstdienst. 27 december, 1O.0C
uur: Or. H.M. Matter te Baarn, 17.00 uur: Os. C.A.
Wielemaker te Papendrecht. 31 december, 19.00 uur:
Os. G. van Andel te Oriebergen (Oudejaarsavond) 1
januari 1982, 10.00 uur: Nieuwjaarsmorgen, evan
gelist Jac. Buitenhuis te Utrecht. 3 januari 1982, 10.00
en 18.00 uur: Os. A.C. Yerheul te Sleeuwijk.

KERKDIENSTEN
Chr. Geref. Kerk:
25 december 9.30 uur: de Weleerwaarde Heer A var
Rossem. 18.00 uur: Kerstfeest voor de kinderen. 2t
december, 9.30 uur: de Weleerwaarde Heer A var
Rossem.

Kerstgroeten
in deze laatste Wegwijzer vindt u drie Kerstgroeten
van respectievelijk burgemeester C. Bakker van
Ameide, burgemeester T. den Breejen van Meerkerk
en loco-burgemeester J. vari Oieren van Lexmond.

Grote Kerstpuzzel

Machel Haag uit Elst - u kent hem nog wei van de
schoolreiinie - zond ons als erkentelijkheid voor het
steeds weer afstaan van ruimten voor de te organiseren
schoolreiinie een Kerstpuzzel.
Wij vonden dit erg leuk en zijn hem daar zeer
erkentelijk voor.
Als hoofdprijs hebben wij een Polaroid direkt camera
beschikbaar gesteld en diverse boeken en andere leuke
prijzen.
Oplossingen tot 6 januari 1982 zenden aan:
Crezee Ameide B.Y. - Dam 6 - 4233 EB Ameide.
Wij wensen u veel succes met deze puzzel.
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Vit de Raad van Ameide
AMEIDE - Bij de aanbieding van de gemeentebe
groting, een zeer Iijvig en weer keurig verzorgd
boekwerk, kon burgemeester Bakker mededelen dat er
een post onvoorzien van f 148.000,- was en dat deze
ruim f 50.000,- meer was dan vorig jaar.

U hebt hier vast wat huiswerk voor de kerstdagen en
i~ januari kunt u de begroting vaststellen", aldus de
voorzitter van de Raad.
Het Kollege zal niet hebben kunnen bevroeden dat er
ondanks de "zachte" agenda toch over en weer harde
noten werden gekraakt. Sportieve aanvallende
raadsleden en een evenzo stug van zich afbijtende
voorzitter- en wethouders. Echter alles in een goede
sfeer en soms niet helemaal van humor ontbloot.
Waardering van de Raad voor .. de afsp.raken met
betrekking tot de gemeenschappehJke regelmgen lOaIs
afgesproken in het overlegorgaan van de AI.blasser
waard en Vijfheerenlanden.
Goedkeuring van de begroting 1982 .van...de
Drinkwaterleiding A & V. Slechts een tanefstl]gmg
van 4% tegenover vorig jaar 10%
De bijdrage in de kosten van het woonwagenschap
worden voor 1982 geraamd op ± III / 2 ct. per 1Owoner
(was 8 cent) f 2100,- wordt be~chikbaar ~esteld voor
vervanging van de z.g.n. land10gsmat bl] het gym
nastiek onderwijs in Het Spant.
Een aanvullend krediet van.f 147.518,- wordt
gegeven voor het bouwrijp maken van plan
Aaksterveld II, 2e fase. Het meerwerk is hoger
uitgevallen. Mw. v.d. Ber!? krijgt op ha~: verzoek
de toezegging van de voorzltter een tussentlJdse stand
van kosten en baten van plan Aaksterveld.
De voorzitter geeft reeds een kort resume, hoe zo'n
overzicht er uit kan zien. lndien de kredieten binnen de
raming blijven, ziet het er gunstig uit.
Met de bank voor de Ned. Gemeenten gaat men een
rekening courant overeenkomst aan voor.f 1.~.00.~00(

De restauratie pand Fransestraat 12 (Sh]ten] t
Fortuin) kan gelukkig een aanvang nemen. C.R.M.
heeft de restauratiekosten tot.f 64.278,- goedgekeurd.
Zowel Rijk als de gemeente v~rlenen ieder 30%
subsidie. Een voorbereidingskredlet van .f 5000,-,
wordt beschikbaar gesteld voor het ontwerpen van een
plan voor afwerking van het terrein nabij Vermaat. .
Motie Adhesie-betuiging van gemeente HellevoetslUls
betreffende kernbewapening werd spannend en zeer
fel.

Burgemeester Bakker maakte er een punt van orde van
hierover niet te discussieren, is een zaak voor de 2e
kamer.
Provoost en v.d. Berg: "U maakt ons mond-dood".
Provoost: is dit een voorstel van het Kollege?"
Weth. van"Oort: legde een verklaring af waarin hij zei
dat hij het er zeer moeilijk mee had. Er is wei over
gediscussieerd in het Kollege. Een disc.ussie hoort in
de 2e kamer. Wij wilden de Raad met mond-dood
maken. Wil echter wei iemands mening horen.
Volgens ordevoorstel van de burgemeester werd er
niet gediscussieerd.
Burgemeester: "U mag wei uw mening kenbaar
maken".
Versluis: "een ander mag zijn mening kenbaar maken,
wij als P.c.c. doen er niet aan mee".
v.d. Berg: "ik vind het een sympathieke motie. Het ~an
heel goed zijn als lagere overheden ook hun n:emng
laten horen. De Rijksoverheid moet weten wat 10 het
veld leeft. Maak de mening van de plattelander
kenbaar bij de overheid".
Provoost: sluit zich geheel bij vorige spreekster aan.
Het fietspad van de Pr. Marijkeweg en het
beschikbaar stellen van het krediet.
Nu komen de gemoederen pas goed los.
Provoost: denkt al aan de toekomstige quartaire weg
waarvan hij tegenstander is. .
v.d. Berg: "denk niet, Kollege, dat u later de quartalre
weg er door kunt drukken".
Versluis: heeft een aantal zakelijke vragen om
gelijktijdig de Centrale Antenne kabel en de riolering
te laten uitvoeren en aan welke kant komt het
fietspad? En hoe is de aansluiting op de Zou:-vendijk.
Veenvliet: wat doen we met sloten aan de zuld-kant.
Burgemeester: fietspad komt aan de noordzijde, dit is
verkeersveiliger bij een fietspad van 3 meter breed en
de sloot blijft open.
Versluis: overweeg ons plan eens om fietspad aan de
zuid-zijde te leggen met erlangs een sloot en een
beplanting van knotwilgen voor het. behoud van ~et

karakteristieke van deze weg. Weg IS dan bovendlen
minder gevaarlijk.
Provoost en v.d. Berg vinden het ook een
aantrekkelijk idee.
Burgemeester: uw plan komt veel te duur uit, weg
komt te dicht bij de huizen, moeilijkheid voor riolering
ontstaat, moeten dan nieuwe sloten graven, een ekstra
trottoir enz., enz.
U als raadsleden moet uw doel niet voorbijschieten. U
praat steeds over een landelijk weggetje. Het is een
onbegaanbare weg met een"rot" sloot. Blijf toch
nuchter. Er komt een pracht weg en dat doen we voor

een paar bewoners. f 10.000,- voor beplanting, daar
koop je heel wat knotwilgen yoor. "
We zijn als Kollege overtUlgd van een pracht plan,
aldus de voorzitter.
Veenvliet: we wachten al 50 jaar. U verwijt ons
sceptisisme. 'Yoor kinderen is uw plan onveilig".
v.d. Berg: "u moet een mattenklopper krijgen, het lijkt
wei een simplistisch verbond.· Geef de bewoners
inspraak".
Burgemeester: u als raad bent begonnen over het
verleggen van het fietspad. U hebt geen redelijk
argument".
Weth. de Kruyk: wij hebben ons voorste.1 te
verdedigen. We hebben er uren aan besteed. Er IS nu
een slechte weg, 140% krijg je het nooit. Aan aile
voorstellen kleven voor- en nadelen.
Bekijk alstublieft het kostenaspekt. Lat~n we niet
hoger dan 2 miljoen gulden gaan, dat IS onverant
woord. Laten we niet onnozel doen. Het wordt een
goede weg en geen idyllisch wegje. Overzie de
konsekwenties.
Versluis: we hebben gevraagd om het te overwegen.
Het krediet wordt verstrekt mits plan zuidzijde wordt
bekeken.
De Hendrik van Brederodeschool en Kleuterhaven
krijgen een krediet van.f 603.1~9,- t..?'v. verbouw..AI.le
raadsleden zijn verheugd dat emdeh]k de reahsatle 10
zicht is.
De rondvraag brengt vele vragen. .
v.d. Berg: geeft vast een schot voor de boeg l.v.m. het
Centrale Antenne Systeem. "AIs raad ontvangen we te
weinig informatie en vindt dit een kwalijke zaak"...
Weth. de Kruyk: "mij verwondert deze kntiek.
Moeten we aan de raad vragen een enquete te mog.~n

houden? Wij zijn demokraties. U als r.aad bent al~:Jd

vrij iets weg te stemmen. lk had een plUlm verwacht .
Weth. V. Oort: mevr. v.d. Berg, we hebben 2
informatieavonden belegd in het Tolhuis. In het
V.V.D.-programma staat gebruik je gezond versta~d.

Doe dat dan ook. U hebt tijdens deze informatie
avond stemming laten maken".
v.d. Berg: "ik heb niets gezegd, u bent ondemo
kraties".
Hierna sloat hurgemeester Bakker de vergadering en
wenste een ieder goede feest dagen.

Wij bakken uw oliebollen
AMEIDE - Op dinsdag 29 december a.s. komen wij
bij u langs met heerlijke oliebollen. Appelflappen
zijn ALLEEN OP BESTELLING leverbaar.
De prijs van de oliebollen en van de appelflappen
bedraagt 10 st. voor.f 5,-.
Om eventuele teleurstelling te voorkomen, kunt u nu
reeds uw bestelling opgeven bij de onderstaande
personen:
Mevrouw de Kruyk-Boogert, Voorstraat 3, Ame~de

(1303), mevrouw van Diermen, Schans II, Amelde
(1407), mevrouw Lakerveld, Lekdijk 37, Tienhoven
(1448). U kunt tot dinsdag 29 december bestellen.
WI] HELPEN U, HELPT U ONS?

HET AKTJE-KOMITE
van de Gerer Kerk van Ameide.

Keurslager
Simon Muilwijk weer in de

prijzen
AMEIDE - Misschien zullen er onder u zijn die
denken, dit wordt knap eentonig. Heeft slager
Muilwijk niets anders te melden?

Blijkbaar niet!
Toch is het weer een felicitatie waard.
Hij werd nationaal kampioen Gelderse Rookworst op
de Siagersvakbeurs in Amsterdam.
300 slagers deden mee in deze door de vereniging van
Amsterdamse Siagers georganiseerde landelijke wed
strijd.

Bloemtiek 't Kooitje
te Ameide

AMElDE - Corry Kooi meldt ons dat de verkoop
van aile soorten bloemwerken vanaf heden niet aileen
plaats vindt vanuit de grote Wijnton, maar ook vanuit
het voorste gedeelte van het woonhuis.
Verkoop t/ m 31 december, de gehele dag.

Draaiavonden V.V. Ameide
AMEIDE - Ook dit jaar weer organiseert de V.V.
Ameide haar traditionele draaiavonden in het laatste
weekend voor Kerst.
Vrijdagavond 18 december vanaf 19.00 uur en
zaterdag 19 december vanaf 14.30 uur is iedereen weer
van harte welkom in de kantine op het sportpark
Meihoven.
Ais vanouds worden er weer tientallen kalkoenen,
konijnen, karbonades, rollades, kippen, worsten en
taarten verdraaid op het Rad van Avontuur en nog
steeds alles voor de prijs van.f 0,50 per lot. ..
De schiettent, de sjoelbak en voor de jeugd nat.uurh]k
de ouderwetse grabbelton zorgen voor spann10g en
fraaie prijzen. .
Verder kunt u een schitterende polyester vlsboot
winnen, alsmede een heel half varken door het totale
gewicht te raden van de 7 bestuursleden van de
vereniging.
Het was onze gewoonte om elk half jaar een of
meerdere grote prijzen gratis te v~rl?ten onder de
bezoekers van onze draaiavonden. Dlt par hebben we
echter gemeend om iedere dame, die onze draai
avonden bezoekt, te verrassen met een fraaie bos
bloemen.
Ais klap op de vuurpijl is er dit jaar een
CAVlABAAN, waar jong en oud mooie prijzen
mee kunnen winnen.
U ziet, voor elk wat wils!

V.V. AMEIDE.

Tennisvereniging
"Meihoven"

AMEIDE De winnende loten van de Tennis
vereniging "Meihoven" zijn gevallen op de volgende
nummers:

f 50,- op nr. l301
f 50,- op nr. 1116
/ 50,- op nr. 1035
f 100,- op nr. 1096
/250,- op nr. 1127
.f 500,- op nr. 0805

De prijzen kunnen worden afgehaald vanaf 14 dec.
1981 bij de heel' D. Wijland. De Hoef 7, Ameide.

Kerstfestijn
voor groot en klein

AMEIDE Op woensdagmiddag 23 december
organiseert de Stichting Klubhuiswerk A~eide een
instuif voor ieder die zelf iets voor de kerst wd maken.
Deze middag is bedoeld voor lOweI jeugd als
volwassenen. Er kan zelfstandig worden gewerkt, of
samen met dochter of zoon. Voor diegeen die niet
precies weet hoe of wat te maken zijn er verschille1.1de
ideeen als voorbeeld uitgewerkt, zoals kerststuk]es,
kerstkaarten, kaarsen enz. Het houten klubhuis aan de
Meidoornlaan, waar deze instuif zal worde!l
gehouden, is open vanaf 14.00 uur. De toegang IS

gratis.

N og af te halen prijzen
kleurwedstrijd Ameidese

Winkeliersvereniging
De volgende personen kunnen hun prijs nog af komen
halen:

Regina den Hartog, Zouwendijk 14, Meerkerk.
Maaike de With, Achthoven 18, Lexmond.
Maljette Blokland, Broekseweg 102, Meer
kerk.
Peter Streefkerk, De Tol 2, Ameide.
Corine't Lam, Bazeldijk 19, Meerkerk.

Afhaal-adres: Penningmeester Winkeliersvereniging
Ameide: N. Pek, Aaksterveld 2, Ameide.



TIMMERFABRIEK
GEBR.VAN ES BM

TIMMERWERKEN
RESTAURATIEWERKEN

AUTORIJSCHOOL H. VAN STRATEN
Meidoornlaan 16 - tel. 01836-1555 - Ameide
Prettige Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar

ACCOUNTANTSKANTOOR

Nic. de Kruijk
BROEKSEWEG 4, AMEIDE
Tel. 01836-1362

Prettige Kerstdagen

en een voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen u prettige Kerstdagen en veel voorspoed
in het nieuwe jaar.

A. VAN DEN DOOL - FOTOHANDEL
Gorcumsestraat 21 - MEERKERK
Tel. 01837-1463

Wenst U prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar

PRESTO PRINT DEALER
PASFOTO'S DIRECT KLAAR

Wij wensen onze
clienten prettige

feestdagen

DRUKKERIJ - KANTOORBOEKHANDEL

ADVOKAAT
Toistraat 33 - 4231 BB Meerkerk - Tel. 01837 -1301

•
Haarstylistes

Trudy en Arien
Toistraat 45 - Meerkerk
Telefoon: 01837 - 2283

~errit en Jitts be l'roome

Onze dank voor het vertrouwen in 1981
u kunt op en met ons bouwen in 1982

Wij wensen u van harte goede kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

Fam. J. Jongkind
De Schans 10, Ameide

Tel. 01837 - 1889

Handel in:

HOUT • GOLFPLATEN • TEGELS enz.
Wij wensen u prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar.

Burg. Sioblaan 36
(industrieterrein)

F.TREUREN

Het Kerstfeest 1981
schenke u goede dagen
Het jaar 1982 geve u
voorspoed, veel geluk
en een goede gezon~heid.

Tel. 01836 - 1277.J.W. van Puttestraat 65



Lex11lond
•In
1981

Wanneer we in deze bUdrage 1'001' .. De Wegwijzer" even willen
omzien naar het gemeentelUk I'erloop in het welhaast voorbUe jaar.
moet de lezer hiervan geen volledige opsomming verwachten van
hetgeen in Lexmond in 1981 gebeurde. Ook al krUgen belangrUke
gebeurtenissen hierin haar plaats. De eerste opmerking die we ons
veroorloven is deze. dat er in deze tUd van onmiskenbare daling van
wat als .. welvaart" get.l'peerd wordt. er nog zovele zaken zUn waarin
tot uiting komt hoe goed we het met z'n allen nog hebben. Ook al
voelen we aan. dat het zo niet blijven kan en we op een verdere
d,:/ing moeten rekenen. Gemeente Lexmond staat er nog steeds
financieel gezond 1'001'. En 1'001' wat de voorzieningen betreft. die
ten dienste van de gemeenschap beschikbaar staan.· is er aile reden
tot tevredenheid. Ook al blUven er nog steeds wensen. De vervulling
daarvan houdt het gemeente hestuur nog steeds I'oorrdurend hezig.
Wat de volkshuisvesting bell'eft H'as de uithreiding van 1981 matig:
er kwamen een 12-tal 1I'0ningen klaar: 5 I\'oningwetwoninl!,t'f/. 3
bejaarden- en 4 partiku/iere nieulI'houll' woningen. TerwUI er nog
10 kleine woningen in aanhoull' zijn. Zeer belangrUk is. dar de
gemeente ±4 ha. grond in "Zuid" lI'ist aan te kopen. lI'elk rerrein.
naast een klein gedeelte dat 1'001' uithreiding del' openhare
hasisschool hestemd is. 1'001' langere tUd plaars hiedt 1'001' de
nieuwhouw in verschillelIde schakeringen. In de eersre helft van her
jaar werd de gerenol'eerde haven. 1'001' aile schepen ~p diepte
gehracht. opgeleverd. Het is een goed geheel geworden en hiedt de
zo zeer hegeerde ligplaats 1'001' de watersporrvaarruigen. Het I'an
verkeer vrij houden van de lI'eg langs de hal'en en het glad houden
van het voorterrein hehoorr nog tot de nazorg. De "hotenwagens"
zullen verder van de LelalUk een plaats I'inden. zomede zal er
parkeerruimre 1'001' auro's gemaakt worden. In en om de sporthal
"Het Bosch" lI'erden I'erschillende voorzieningen gerrofTen:
Uithreiding kantine. keuken mer hergruimre. rll'eede hestuurs
kameI'. I\'achtruimte 1'001' de midgetgoll~port. huiren- en
hinnenherging 1'001' de zaalsporten. met voorts zaal- oj'
H'achrruimte 1'001' de tennissport. Tenslotre werd de akkomodat'ie
van de IJskluh zodanig veranderd dat in de zomer de korfhalsport
er gehruik van kan maken. A Ilemaal in enkele regels I'ermeld. maar
alles hij elkaar een kosrhare en zeer waardel'olle uithreiding en
verhetering. De heropening vond plaars op II septemher. De
Kommissaris del' Provincie. Mr. M. VrolUk. die zes jaar eerder de
hal geopend had. lI'as ook nu 1-l'eer met mevrouw VrolUk aanll'ezig
1'001' de heropening. Onder grate helangstelling weI'd de nieulI'e
sporn·lag. waarop aile emhlemen win de deelnemende I'erenigingen.
door mevroull' VrolUk gehesen.
Het is een zeer helangrijke middag geworden 1'001' Lexmond en
nader 1'001' de Sporrstichting.' In dezelfde hal vond op I septemher
nog een zeer helangrijk geheuren plaats. Onder hUzonder grafe
helangsrelling werd het veertigjarig juhileum van gemeente
sekretaris G. Janssen gevierd. Her is een buirengewoon geslaagde
avond geworden die met een volle zaal hewees hoezeer de persoon
van de gemeentesecretaris gewaardeerd werd.
Op 6 novemher vond - ook weer in de Sporthal - een culturele
avond plaats. waaraan werd deelgenomen door de vier Lexmondse
verenigingen: de zangverenigingen "Hosanna" en "Nieuw Leven".
het Lexmonds Jeugdkoor en de Muzit?kvereniging "Klank en

Vreugd". Een avond die hij:::of1(la rot :::Un recht gekomen is. een
volle zaal opleverde en' grote I'oldoening oogstre I'an de
aanwezigen.
Ais lI'e er roch niet onderuit kunnen om enigs:::ins naar volledigheid
te streven. memoreren H'e nog graag de I'ooral ook door
overll'egend got?d lI'eer hel'oorrechte uit:::onderlUk geslaagde
feestll'eek in de maand augustus. Opniellll' deed de reiinie I'an de
oud-Lexmonders het lI'eer hUzonder goed. Versiaing en I'erlichting
lI'aren met grore toell'Uding ver:::orgd en de optocht mocht er :::Un.
Ook ditmaal kll'am de jaarmar.f,;t lI'eer goed rot :::Un recht en het
onderdeel "rommelmarkt" lel'erde "001' het Hel'l'ormde kerkorgel
(restaurarie) zo'n f 20.000.- schoon op.
Op lintjesdag deelden tll'ee Lexmonders mel' met een gouden
medaille: de heren J. Bogaard en D. Bos. Hiermede :::ouden II'e een
greep uit 1981 kunnen all·luiren.
Wat de inll'oners' - ook I'an Lexmond.' - met :::org I'erl'ulr is de
gemeentelUke herindeling die hinnen aj'zienhare tijel :::ijn heslag gaat
krUgen. Volgens het Provinciale I'oorstel:::ou de:::e gemeenre hij
Vianen komen. De samenvoeging I'an een kleine stad met landelUke
gemeenten verl'ult de gemeenschap met :::org. Het is geen af:::etren
tegen Vianen op :::ichzelf; waarmede in her I'erleden vaak goede
contacten waren. maar men lI'ilde toch lievel' deel uirmaken I'an een
landelijke comhinatie. Daarvoor heeft de gemeenschap zich inge:::er
en de rijd zal leren oj'dir mer succes hekroond :::al 1I'0rden. Wat de
toekomsr hetreft: de tUd 1'001' de gemeentelUke herindeling sraat
nog niet I'asr. doch valt zeker te overzien. De in mei re kie:::en nieu\l'e
raGeI :::al de vier jaar zeker niet uitzitren. Het valt te hegrijpen dar
lI'aar de flnancien het toelaten in de resterende tUd n~)g enige
openhare voorzieningen. die al langeI' op stapel staan. zomlen
kunnen worden uitgevoerd. Het is nier de hedoeling hier thans
uitgehreid op in te gaan. Elm :::aak die de aandacht vraagt is 11'1'1
I'ergroting van her Dorpshuis. Her er achrer sraande gehoull' I'an
"Oto" is nu gesloopt en een gedeelte I'an die I'rijgekomen ruimre
:::.ou op een oj' andere II'Uze hij het Dorpshuis k unnen Il'orden
herrakken. Wil men I'erder uithreiden dan zal dir uireraard aan de
I'o()rkant dienen te geschieden. We lI'achten af lI'at er uit de hus gaat
komen. Vasr staat dat vergroting I'an het gehoull' en een herindeling
geen lI'eelde is. Een Dorpshui.I' dat ruimte zou hieden aan een paar
homlerd hezoekers is toch feirelUk Il'el een redelijk I'erlangen. Op
dit teJ."ein is onze gemeente niet overhedeeld. Her Dorpshuis is niet
de enige vergaderruimre. maar wat 11'1' .leitelijk missen is een groot
gehouw met onder te verdelen ruimren. Welisll'aar hiedt de sporrhal
ruin7fe 1'001' grore evenementen. maar daar houdt het dan ook mee
op. omdat her nier de hedoeling is en men is dir ook
ol'ereengekomen _. om deze zaal 1'001' meer I'ergaderingen re
gehruiken. Op die door ons gememoreerde en hegeerde ruimte moet
niet gerekend 1I'0rden. maar lI'e hopen 11'e! dat 1'1' een uithreiding :::al
komen die een heter funetioneren I'an dit gehoull' midden in het
centrum tot resultaat :::al hehhen. Waarmede 11'1' het gemeentelijk
terrein regelijkertijd gaan I'erlaten.
Het jaar 1981 snelt' naar :::ijn eind. A Is \I'e met een jaar Lexmond
hezig lI'aren \I'ordt het ons duidelUker dan ooit hoe:::eer lI'ij ons hij
deze gemeenschap hetrokken H'eten en er aan gehecht zijn. Het
nieulI'e jaar is nog 1'001' ons oog I'erhorgen. We gaan niet mer een
onhell'olkte hemet ol'er de drempel. Maar het :::ijn :::eker nier aileen
1I'0iken die onze hlik gel'angen homlen. We lel'en nu. hU het
schrijl'en I'an deze hijdrage. naar het Kerstj'eesr toe. Het j'eest I'an
licht en I'rede. Voor lI'ie aileen om zich hee~ :::iet een schrii kontrasr
met lI'ar krant en t.I'. ons dagelijks melden. Maar II'ie her geloof.i·oog
naar hOl'en richt straalt HET LIeHT tegemoet. dat door af het
donker I'an heneden niet kan 1I'0rden gedo()fd en uiteindelUk :::al
zegevieren.
WU lI'ensen de le:::er een gezegend kerstj'eest en gelukkig 1982 roe,

1. I'an Dieren.
lI'ethouder I'an Lexmond

WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG 1982

Carrosseriefabriek Van Eck
Lexmond - Dongen

Kortenhoevenseweg 66

<lECI
Telefoon (03474)-1754

.

wenst vrienden en clientele
Prettige Kerstdagen en een

LEXMOND • DONGEN gelukkig Nieuwjaar.

A. LIEFHEBBER
DORPSSTRAAT 46 - TEL. 03474-1415 - LEXMOND

Ook voor 1981 uw adres voor

RIJWIELEN en BROMFIETSEN
ELECTRISCHE APPARATEN
VERLICHTINGSARTIKELEN
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Goede Kerstdagen en een gezellige jaar
wisseling toegewenst, en een in aile
opzichten voorspoedig 1982.

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

Wij wensen u prettige
Kerstdagen en veel
voorspoed voor het
nieuwe jaar.

Lijndiensten op:

AMERSFOORT
UTRECHT
GORINCHEM
DORDRECHT
ZWIJNDRECHT
ROTTERDAM

Wij wensen u fijne
feestdagen en veel
voorspoed in 1982

Strayers bv
LEXMOND

voor aile
vervoer.

CITO LEXMOND B.V.

Tevens opslag.

Vervoer voor de
Nederlandse Pakket
Dienst.

Tel. 03474 - 1330.
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De Laak 16
Lexmond

..............................

Zouwendijk 23
Meerkerk

Wij zeggen u hartelijk dank voor het vertrouwen
wat we in het afgelopen jaar van u mochten
ontvangen en hopen dat wij ook weer in 1982 uw
leverancier mogen zijn.

• Voor onze brood- en banketzaak in Ameide
• vragen wij een

FILIAALHOUDSTER

•

•

Wij hopen u ook in 1982
weer van dienst te zijn.

J. van Mazijk
Dorpsstraat 93, Lexmond.
Telefoon03474 - 1305.

I

-- --....................
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Beste
Wegwijzer
lezers!

Impressie (in het grensgebied van '81/'82)

Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie een impressie aan
het papier toe te vertrouwen, die gedaan wordt in het grensgebied
van de komende jaars-lvisseling.
Immers, we schuiven nu schoorvoetend de winter in. De donkere
dagen rond kerst en die van oud en nieuw ... geven ons vaak de
gelegenheid nog eens wat na te denken over het leven en ons
functioneren daarin.
Behalve het zich herinneren van wat gebeurd is, l!jkt het mij ook
zinnig te beseffen wat relevant is en wordt voor het heden!

1. Werkloosheid

Tot dejaren '80 leefden we in ons land en zo ook in onze dorpen in
de Waard + Vijfheerenlanden in een welvaartsroes ... Ofdit velen
geluk bracht is de vraag. Nu wordt dit ar-ders. Ik doel op de
economische teruggang. Anders? Jawel; het woord ombuigingl
bezuiniging is bij de overheid niet van de lucht.
Stijgende kosten en teruglopende baten zijn de oorzaak van nieuwe
beslissingen. Er dienen zich namelijk ook diverse complexe
problemen aan onze samenleving op, die om een oplossing vragen.
Ik doel op de werkloosheid, die met name voor dejeugd een ramp
begint te worden. Op welke w!jze kunnen de jonge mensen zinvol
worden ingezet in onze maatschappij?
Wellicht zullen we in de komende jaren moeten spreken over
aktiviteit en nuttigheid in het vrijwilligerswerk ofeen herleving van
allerlei vormen van ambacht, hetzij als baan, hetzij als een positieve
vr!jetijdsbesteding.
In de kontekst hiervan past niet meer de gedachte elk jaar meer
inkomen te verwachten. Of het "recht op bezigheid" als een
aanvulling op ofeen alternatiefvoor werk er de komende tijd komt?
Ik hoop dit van harte voor de mensen, die doelloos wachtend hun
creativiteit dreigen te verliezen!
De gemeentebesturen zullen naar mijn mening hieraan in het kader
van sociale zakenl welzijnszaken aandacht aan dienen te geven.

2. Samenwerking

De verscheidenheid in de Waard + Vijfheerenlanden brengt ook
verdeeldheid bij het gezamenlijk aanpakken van bestuurstaken. Het
eensgezind aanpakken van gemeentebestuurlijke problemen kan
namelijk betekenen, dat een klein gedeelte der autonomie ofvan het
eigen belang moet worden prijsgegeven.
De herindeling nadert; de neerbuigende curve geeft minder
mogel!jkheden aan de rijks- en gemeentelijke overheden; deze beide
aspecten kunnen bewerken dat in de komende jaren weer wei de
samenwerkingsgezindheid aanwezig is.
In het komendejaar hoop ik met het gemeentebestuur weer voor tal
van beslissingen te staan, o.a. voor:

M EERKERK: 1) het nader uitwerken van de behoeftebepaling c.a.
vooreen nieuw dorpshuisl sportzaa1 ofeen sporthal op 't Hoog bij
de reeds aanwezige kleed-accommodatie, vergaderruimte en
kantineruimte; 2) een zelfstandig onderkomen voor de bejaarden,
etc., etc.

LEERBROEK: 3) uitwerking woningbouwplan, wegreconstructie
etc. 4) uitvoering terrein voor recreatie en sportmogelijkheden.

NIEUWLAND: 5) uitvoering bouw dorpshuis, 6) restauratie N. H.
Kerk + toren, 7) bouw nieuwe gei"ntegreerde prot. chr.
kleuterIbasisschool.

Met vereende krachten zal het lukken om in goed overleg
(samenspraak) met de bevolking al deze beslissingen te nemen.
Immers, aileen als we bereid z!jn naar elkaar te luisteren en rekening
te houden met elkaar, zullen Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland
kunnen blijven wat het zijn: dorpen waar het goed wonen, werken
en toeven is.
Ik hoop dat we daar in 1982 met elkaar het bel,vijs van leveren.

3. Wereld

Een gevleugelde uitdrukking van wijlen president Kennedy I'vas:
.. Het nieuws zal slechter worden, voordat het beter wordt."
De teruglopende conjunctuur, minder lvinst, steeds meer
werkloosheid, de overvoeding, de psychische ziekten, het
alcoholisme, de bewapeningswedloop, de verschrikkelijk onrede
Iijke verdeling van overlevingskansen op onze aardbol etc.
Het zijn allemaal zaken, die het nieuws steeds slechter doen worden.
Sommigen roepen uit, dat we er machteloos in moeten berusten. En
dat isfout. Zeker,je hebt gelijk, 't is allemaal erg complex. Maar die
berusting ... is niet goed.
Ik denk dat we als mens steeds opnieuw de moed moeten opbrengen
om te reageren. Te laten horen hoe en waarom we zo denken.
Het is te passiefom ons eigen hart niet meer te volgen en niet meer te
zeggen wat we zelf echt denken en voelen. Het is niet goed altijd
maar weer "aan te passen". Ik wee! weI, dat het soms een lange weg
is om ons maatschappel!jk burokrate bestel wat "reNer" te maken
en het een wezenl!jker draagvlak te geven.
Zoals elke generatie zich hee.ft moeten Ivsmaken van een erfenis van
afgezaagde waarheden en een vaste sleur, zo moeten w!j in onze tijd
ophouden met de geruststellende herhaling van versletenfrasen en
ons wagen aan een nieuwe, moeil!jke maar noodzakelijke,
confrontatie met de werkelijkheid.
Ook bij ons is het nodig om de samenleving te aktiveren, ons in te
zetten voor gerechtigheid en vrede!
Op zo'n manier zijn we bezig voor de ander.

Ik las ergens:
,,lk geloof in de rechtvaardige vrede, dieverwerkelijkt kan worden,
in de mogelijkheid van een zinvol leven, voor aile mensen, in de
toekomst van deze wereld van God."
Als mensen dit geloven, geeft dit zin aan het leven! Het is dan ook de
moeite waard om het leven op deze manier echt te beleven, want is
het toch ook nog eens zo, dat elke generatie wordt geconfronteerd
met de meest verschrikkelijke problemen, die er ooit geweest waren.
Ze werden veelal opgelost (soms deels opgelost) door mensen met
Gods hulp. Als zij dat konden, waarom wij dan niet?

Veel Heil en Zegen

We zijn van ergens gekomen en leven ergens naar toe. Een taak
hebben we allen, altijd. We zijn niet aileen bezig.
Als mens hebben we veel mogelijkheden, voor elkaar. voor onze
dorpen, ons land en de wereld.
Ik hoop, dat we met elkaar eraan zullen werken in 1982 met meer
respect voor e1kaar - e1kaar de ruimte gevend voor een eigen
standpunt - te zullen werken aan het "heil" van de ander!

Tot slot wens ik U toe: goede kerstdagen en vee1 hei1 en "zegen" in
het nieuwejaar!

Meerkerk, 11 december 1981.
T. den Breejen, burgemeester.

SLAGERIJ Ouwerkerk MEERKERK ~~
biedt voor de feestdagen:W'

rund- en varkensrollade / kalkoendijen / kip / kipfilet / diverse
salades / diverse sauzen / pate's / diverse ijstaarten.

Ook voor fondue of gourmet en vleeswaren ruim gesorteerd.
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AUTOGASAPPARATUUR

Zouwendijk 97, 4231 CC Meerkerk, tel. 01837 - 1718

Voor het verzorgen van uw:

- boekhouding
- loonadministratie
- balans
- tussentijdse overzichten
- belastingaangiften
- computerverwerking

administratiekantoor

slagboom
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~elukkifJ cnieuwjaar

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.
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Juwelier - horloger

Harry Mulder
Julianastraat 16, Langerak, tel. 01843 ~ 1422

Voorstraat 21, Groot-Am mers, tel. 01842 - 1650

Assurantie en Adviesburo

den Hartog bv
Administratiekantoor

P. Joh. den Hartog bv

Nederlandse
Middenstandsbank

Voorstraat 6, Ameide, telefoon 01836 - 1340

••wlnnen Invervoer
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AUTOMOBIELBEDRIJF

W. ZIJDERVELD B.V.
Zijlkade 4 - Nieuwland - Tel. 01837 - 1290 - 1317
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Voor kerstboomversiering en een
uitgebreide sortering kaarsen

naar
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Kerst
en
Nieuwjaar

Gezegend kers~feest. gelukkig nieuwjaar, hoe vaak hebben we deze
~\'Oorden niet gehoord en uitgesproken?
Hebben deze wensen in deze tUd nog een betekenis voor ons?
Het is daarom, dat ik bU deze traditionele wensen even stil wii
blUven staan.
Een wens kan enkel bestaan uit woorden, die men in een bepaalde
volgorde opzegt en waarmee men zUn plicht dan weer heeft gedaan.
Het kan ook een verwoording zUn van een werkelijke gedachte,
waar men helemaal achter staat.
Dus elkaar niet aileen met woorden het beste toewensen, doch ook
bereid zUn er wat aan te doen, om elkaar het beste te geven.
Kerstmis is uitgegroeid tot een feest van goede bedoelingen.
Enkele weken voor kerst zeggen we al "straks gezellig kerstmis en
nieuwjaar".
Voor sommigen tien vrije dagen. Voor anderen , zoals de
middenstanders, uiterst drukke dagen.
Ook de huisvrouwen moeten voor deze dagen enorm organiseren.
Ik hoop dat we op 4 januari niet zullen zeggen, "he, he, dat zit er
weer op". Maar dat het een tUd geweest is voor echt persoonlUk
contact. Dat we ook wat aandacht aan de ander geschonken
hebben.
Ik hoop ook dat, als de zegen na de nieuwjaarspreek is uitgesproken
er geen grote stilte valt wat dat betreft, maardat we ook na die tUd,
echt een bee~je tUd zullen overhouden voor persoonlUk contact.
BU deze overpeinzing zou ik tekortschieten, als ik ook niet even
terugblik in het bUna afgelopenjaar en een blik vooruitwerp in het
komende jaar.
Een hoogtepunt in ons bestuurlijk leven was ongetw(ifeld het
bezDek, dat Z. K. H. Prins Claus op 2 oktoberj.l. aan de gemeente
Ameide bracht. Een bUzonder plezierige zaak was dat aan een van
onze bedrUven het predicaat "Konink IUk" werd toegekend.
In de gemeenten was het vaak een hele drukte en soms ook een erge
rommel.
Het bouwrijpmaken van Aaksterveld II in Ameide en de
Hogewaard in Tienhoven, het herstraten van de Broekseweg en de
Prinsengracht. De inrichting van het Burg. Wesselsveld en de
verfraaiing van de woonomgeving bU de Pro Christinaflat.
De verbetering van de oprit in Tienhoven en de bouw van woningen
in de beide gemeenten.
Met dankbaarheid gedenk ik dan ook dat we dit werk gezamenlijk
en vaak op een uiterst plezierige wijze mochten doen in het belang
van, maar ook in overleg met onze inwoners.
Ook voor 1982 staat weer het nodige op het programma, waarbU de
overlast nog wei eens erger zou kunnen worden.
Te denken valt hierbij aan het rond 2 miljoen vergende project van
aanleg en riolering langs de Lekdijk, Pro Marijkeweg, op Sluis en de
Zouwendijk en de reconstructie van de Pro Marijkeweg en de aanleg
van een fietspad naar de Zouwendijk.
Voorts het herstraten van de Fransestraat, de Nieuwstraat en de
Peperstraat. De reconstructie van de Meidoornlaan, de uitbreiding
van de openbare kleuter- en basisschool en de bouw van woningen.
HopelUk ook de aanleg van een centraal antenne systeem voor de
gehele gemeente.

In Tienhoven mogelijk de reconstructie en verbetering van de
Hogewaard en de aanleg van een parkeerterrein voor vrachtwagens.
Weliswaar geen zaken die de voorpagina van Trouw, het A. D. ofde
Telegraaf, al naar gelang uw voorkeur, zullen halen, maar voor
onze kleine gemeenten toch het vermelden waard.
Graag zou ik dan ook mUn mede-dagelijks-bestuurders, de
wethouders van de beide gemeenten willen bedanken voor de uiterst
plezierige samenwerking.
Vervolgens de raadsleden van de beide gemeenten. Ik heb de indruk
dat na bUna vierjaar. de raden nog niet ten einde raad zijn. maar dat
ze vrouw- en manmoedig ook dit jaar weer de gemeentelUke
stormen hebben doorstaan.
Ik neem de vrUheid mU als tolk van u, geachte inwoners, op te
werpen door hen te bedanken, voor wat ze de afgelopen iaren voor
ons hebben geJaan.
Tenslotte ook dank aan aile medewerkers in binnen- en
buitendienst, voor de voorbereiding en afwerking van de vele
besluiten.
Jammer, dat we in ons bezig zUn, opnieuw ernstig worden gestoord
door de opdringende geluiden vande gemeentelijke herindeling.
Eveneens jammer, dat Gedeputeerde Staten nauwelUks willen
luisteren naar de geluiden uit de streek.
Gedeputeerde Staten blUven nl. van oordeel dat de voorgestelde
herindeling moet doorgaan, omdat de gemeenten ieder voor zich
over voldoende bestuurlUke mogelUkheden moeten beschikken om
gepast te kunnen inspelen op de nieuwe, dan wei te intensiveren
taken.
In een tUd waarin men vraagtekens zet bU veel reeds doorgevoerde
schaalvergrotingen wordt dit argument nog steeds gehanteerd bU
herindeling van gemeenten.

Ja. en dan gaan we ons maar zachUes aan voorbereiden op het
schrUven van een nieuwjaartal1982. Dat tweeUe inplaats van een
eenUe.
Daar zullen we ons de eerste weken vast nog wei eens in vergissen,
let maar opt
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?
Minstens een nieuw gaa~je in de broekriem, daar kunt u blind op
varen.
Maar ja, als dat nu ook weer alles is. Ais we ons voortdurend
bezighouden met hetgeen niet kan, gaan we ons steeds benauwder
voelen. We kunnen ons ook instellen op wat wei kan.
Ik hoop dat we leren sommige dingen in 1982 te waarderen.
Dingen die we "vanzel.fsprekend" vinden en die dat niet zUn als we
de beelden uit sommige andere landen op ons t. v.-scherm zien.
Van harte hoop ik dat de regering er met het werkgelegenheidsplan
in zal slagen deiVerkloosheid wat terug te dringen, met name die
onder de jeugd. Ook in onze gemeenten worden we met dit
probleem steeds meer geconfronteerd.
Soms IUkt het wei of we maar moeten berusten in dit probleem.
Ik vraag me wei eens afofin overieg met betrokkenen, hieraan ook
in onze gemeenten extra aandacht zou moeten worden geschonken
en of er in kleiner verband misschien mogelUkheden zUn.

Kerstmis brengt ons samen.
Het nieuwe jaar geeft nieuwe kansen.
Ik hoop dat de sfeer van kerstmis en nieuwjaar, de sfeer van
menselUk medegevoel, openstelling voor elkaar en respect voor
elkaar ditjaar iets langer zal duren dan na de nieuwjaarsreceptie van
4 januari a.s.
Ik wens u allen vele goede dagen toe en een gelukkig Nieuwjaar.

C. Bakker,
burgemeester van

Ameide en Tienhoven.
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GEEF U ZELF EEN GESCHENK
VOOR HEY GEHELE JAAR

fJ "I

HD 4244 LIB, Friet &
Fondueset. Tempera
tuur thermostatisch in
stelbaar voor fonduen
(170 eCl en Irituren
(190 ec). Inhoud 1,3 liter
olie 01 vet. Compleet met
spatrand (tevens vork
houder), deksel en Iri
tuurmandje.

119,-
NU 109,-

149,-
NU 136,-

67,50 NU 62,-
HR 1190 Driesnel·
heden mixer, Garden
voor mengen en
kloppen, en haken voor
kneden. Met ophang
beugel.
HR 1192. Ais HR 1190:
zonder kneedhaken en
ophangbeugel.

HR 2277 Sapcentri
luge. Haalt aile sap uit
groenten en vruchten.
Eenvoudig schoon te
maken.

79,50 NU 72,50

239,-
NU 222.-

HD 4442, Universeel
grill, Voor kontakt- en
party-grillen, walels
bakken, ontdooien,
warmhouden en toas
ten. Tweezijdig bruik
bare platen met
anti-aanbaklaag.

91,- NU 84,-

HD 4151 BRolerende spiesgrill. Compleel met
8 pennen, elk geschikt voor ca 100 9vlees.
Pennen draaien in tegengestelde richting en zijn
voorzien van koudgreep en beschermkapjes.
Na ca 20 minuten zijn de spiezen klaar. Gebruiks
aanwijzing voorzien van groot aantal recepten.

HD 4904, Voor de spiesgrill is een losse set van
4 pennen verkriigbaar. De pennen zijn voorzien
van koudgrepen en beschermkapjes.

HR 2276 Mini-citrus- HR 2275 Citruspers.
pers, Molor draait als Perst sinaasappels,
vrucht op kegel gedrukt citroenen en grape
wordt. Makkelijk schoon fruits. Inhoud sap-
te maken en op te ber- reservoir 1 liter, mel
gen. maatverdeling, hand-

39,50 greepen schenktuit.

NU 35,- 55,-
NU 50,-

HR 2373 Philips Mini
keukenhulp, Snelle
hulp bij de dagelijkse
voedselbereiding.
Hakt, snijdt, raspt, roert
en mengt. Eenvoudige
en veiiige bediening
Makkelijk te reinigen.
Transparante kom met
handvat (inhoud 250 eel
gr). Transparant deksel
met toevoeropening en
stamper. Compleet met
mesblad, snijschijl en
raspschijl. Met handige
gebruikstips op het ap
paraat en in de uitvoe
rige gebruiksaanwijzing.

389,- NU 354,-

199,- NU 179,-

435,- NU 395,-

HO 4166 Grill·bakoven als HO 4165
dus oak geschikt voor aile bakvormen
lot en met 28 cm 0 en tevens nog
voorzien van verlichle programmakie
zer (± 20 recepten), zoemsignaal aan
hel einde van de grili/bakcyclus en
handige giijsieuven. Met aparte onl
dooischakelstand.

327,50 NU 297,-

Philips, goOO
ingrillen
enbakken.

HO 4164 Compacte grill·bakoven. Tweekips. H04165Grlll-bakoven.Ruimtevoorgrolereoven-
Schakelaar mel Indicatleiampie. Spies mel koud- scholels (28.5 em diep); bakvonn tim 28 cm 0.
greep van builenaf bedienbaar. Thermoslaalknop Bovendeksel voor vlakgrillen en wannhouden kan
15 standen. Tijdschakelaar inslelbaartol 120min. verticaal bliiven staan en loch verwijderd worden.
Ais viakgrill te gebruiken. Zelfreinigende wanden. Bij elke tunclie eenapart indlcalielampje. Ther
Mel lekbak, warmhoudplaal, gebruiksaanwijzing mostaatknopvoorzienvangradenaanduiding.Zelf-
met recepten. reinlgende wanden, eenvoudige spiesbedlening,

uilschuitbare raamsteun en ophangmogeliikheid.

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



Polen
Zondagochtend; wakker worden is een koude douche vandaag. De noodtoestand is
afgekondigd in Polen, een militaire raad heeft onder leiding van de generaal, regeringsleider
J. Jaruzelski de macht overgenomen. Aile verbindingen zijn verbroken. Ik moet vandaag naar
Amsterdam, een van de kinderen gaat mee. Om ongeveer 12.15 uur passeren we de Lage Weide.
Niets te zien, jammer. Om 13.30 uur beginnen we aan de terugtocht.
Het voedseltransport is vertraagd, vooral doordat zoveel mensen het blijken te willen
uitzwaaien. Dat wordt als hinderlijk ervaren door de reporter die het vertelt en waarschijnlijk
door de politie. Als we bij Maarssen komen weten we niet wat we zien. Dit is uniek, ongehoord.
Langs de kant van de weg, in de middenberm, op de viaducten, in de weilanden, mensen,
mensen, mensen. Plotseling zitten we naast een deel van het transport. Ik wordt enthousiast, en
ik ben ontroerd. Allebei willen we dat uiten, maar dat gaat niet. Vanuit dat lage autootje kan ik
niet in die reuzen naast me kijken. We kunnen niet zwaaien en ik moet doorrijden van de politie,
wat heel logisch is. Als we het transport voorbij zijn, zet ik zo snel mogelijk de auto aan de kant.
Nu kunnen we tenminste zwaaien, duimen opsteken en roepen. De ontroering kan eruit. We
staan naast mensen die naar hun zoon en zwager willen zwaaien. Ze zijn apetrots.
...........En blij dat al die chauffeurs waren met die belangstelling. Ze werkten met hun Iichten,
toeterden luid en zwaaiden terug. Dit was een demonstratie die niet georganiseerd was van
tienduizenden die hun solidariteit kwamen betuigen met dit voedseltransport naar een land
waar juist vandaag die solidariteit geweld werd aangedaan. Denk erom Polen, de hele wereld
kijkt. En in ieder geval in Nederland wordt met ingehouden adem dit transport gevolgd.

Chauffeurs, houd je taai, zorg dat die pakketten in Polen komen, alsjeblieft.
Margriet Vansluis.

Uitvoering
Vrijdagavond 29 januari 1982 vindt
de jaarlijkse uitvoering plaats van de

ARBEIDERS ZANG VERENIGING
"NIEUW LEVEN"

uit Lexmond, de avond wordt gehouden
in de sporthal "Het Bosch".

KOMT ALLEN, het zal de moeite zeker
waard zijn!

Nadere inlichtingen omtrent aanvang,
programma etc. volgen nog.

mi
l --=I _

I _:
I __-- .I __

Koninklijk Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameide bv

Ned. Hervormde Kerk te Tienhoven.

Foto: KLM-Aerocarto

wenst U prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar



Kerstaanbieding

esker
eubelen
anufakturen

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN
EEN GEZEGEND NIEUWJAAR

Wij als firma wensen een ieder ook
namens onze medewerkers

Fransestraat 15 - AMEIDE

tel. 01836-1235-1453-1461-1773

f 550,·

Losse
fauteuil

f 1750,·

Zithoek
3 zits
2 zits

I'······
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"" dakbe-dekking rood bruine panner'
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Paramasiebaan 4a
4233 ZG AMEIDE
Telefoon: 01836·1269

01842·1878

Voor inlichtingen:

PRIJZEN
TUSSENWONINGEN 132.500
HOEKWONINGEN 137.500

I

AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK B.V.

op het Aaksterveld-Ameide

Binnenkort start de bouw van

12 PREMIE A KOOPWONINGEN

280 • pi
225 + p i

Door aannemersbedrijf Streefkerk b.v. worden in =i~'~===JJJo;;ggJ::::dbliilAmeide 12 degelijke premie A koopwoningen gebouwd : :j),.

met de volgende indeling: P.~I I

flinke entree, grote woonkamer, eethoek/ 85- p i
keuken, aangebouwde verwarmde berging.
1e verdieping: 3 slaapkamers en badkamer
2e verdieping: ruime slaapkamer en zolder
ruimte.

BEG A NEG RON D 18 V E R DIE PIN G 2e V E R DIE P I.N G



Oudejaarsavond vertelling
door A. Harden

Van A. Horden, Laantje 15 te Noordeloos, ontvingen wij onderstaande Oudejaarsavond vertelling. Hij sehreef
ons: "aIs werkstuk voor mijn studie Nederlands moest ik een Oudejaarsavond vertelling maken. Missehien wilt u
het plaatsen in " De Wegwijzer",
Dit soort initiatieven willen wij gaarna steunen en aanmoedigen.

Negen doffe slagen komen over het water op Izaak
Kersbergen af. Hij zit op de Lek in zijn bootje al meer
dan drie lange uren te vissen. Het wil vanavond
helemaal niet. Tot nu toe heeft hij slechts een paar
kleine vissen en wat paling gevangen.
De opkomende mist doet hem van koude huiveren.
Hij denkt er hard over zijn netten maar op te halen en
naar huis te roeien. Thuis bij moeders brandt de kachel
en daar kan hij zijn ijskoude voeten in de oven van het
fornuis weer wat op temperatuur brengen.
Plotseling schrikt hij uit zijn gedommel op. Tien uur
slaat de torenklok al. Vlug haalt hij zijn netten uit het
water en begint naar de wal te roeien. Een hele avond
voor niets kou zitten lijden.
Terwijl hij zijn boot onder aan de dijk vastlegt, blijft
hij .opeens staan. Drommels het is "Oudejaarsavond".
Hij was het bekant vergeten! Hij denkt aan vroegere
oudejaarsavonden. Dan ging hij met zijn vrouw naar
de kerk. De laatste jaren gebeurt dat niet meer. Izaak
Kersbergen denkt aan zijn zoon Gijs. Hoeveel jaren is
hij nu al weg? Vijf jaar of zijn het er alweer zes? Hij
weet het niet meer.
Gijs was hun enige zoon. Altijd een oppassende jongen
geweest. Werkzaam van de vroege ochtend tot de late
avond. Totdat hij verkering kreeg met een meisje uit
de Zouwendijk onder Meerkerk. Klaartje den Otter
heette zij. Het was dadelijk vaste verkering. Gijs zei,
het is de eerste en het is de laatste. Met Klaartje trouw
ik later en daarmee uit!
Van al zijn goede voornemens kwam echter niets
terecht. Het noodlot sloeg bar wreed toe. Klaartje
werd getroffen door een besmettelijke ziekte en was
binnen een week niet meer op deze aarde. Gijs werd
bijna gek van verdriet. Hij begon de herbergen af te
lopen. Maar de drank kon hem niet over zijn verlies
heen helpen.
Zo heeft hij in een dronken bui getekend voor
koloniaal. Toen zijn ouders het hoarden werden zij
bekant stom van de schrik. Na vier weken moest Gijs
met de boot naar Indie.
Sindsdien hebben zijn ouders nooit meer iets van
hem gehoord. Taal noch teken kwam er in het scheef
gezakte huisje onder aan de oude Lekdijk tegenover
het slot Herlaar.
Izaak Kersbergen slofte op huis aan. Zijn schouders
ingetrokken alsof hij een zware last dmeg. "Wat zou

Sien, zijn vrouw, zeggen als hij zonder vangst thuis
kwam.
Overdag werkte hij op het Slot Herlaar. Zijn vader had
er gewerkt en zijn grootvader. Allerlei karweitjes deed
hij; zoals grasmaaien, sloten schoonmaken, fruit
plukken en de stallen met paarden niet te vergeten.
Hij had het er best naar zijn zin. Mijnheer de Baron
was de kwaadste nog niet. Af en toe kreeg hij zelfs een
sigaar. Die rookte hij dan thuis op zijn gemak op. Dan
vulde het kleine kamertje zich met geurige wolken van
een javaanse tabak.
Met zijn klomp stootte hij de deur van het
klompenhokje open en stapte de woonkamer binnen.
Sien, zijn vrouw, keekop van haar breikous. "Ik zien
het al", zei ze, "niks gevangen. Trek je duffelse jas uit
en kruip bij de kachel, dan zal ik wat warms voor je
klaar maken".
Izaak Kersbergen kroop bij de kachel en een
behaaglijke warmte kroop in zijn lijf. Hij pakte de
krant en ging eerst het feuilleton zitten lezen. Dat sloeg
hij nooit· over. Zonder feuilleton ging hij zeker niet
naar bed. Sien zette een kop warme chocolade melk
voor hem neer en vroeg wil je ook een oliebol? Nou,
dat hoefde ze niet te vragen, want die lustte hij op ieder
moment van de dag.
Izaak en Sien zaten nu samen voor de kachel. Hun
gedachten waren elders. Zij behoefden elkaar niet te
vragen, waar zij aan dachten. Ieder dacht aan Gijs.
Hun zoon. Zou hij nog leven en zo ja, waar was hij nu.
Dacht hij nog wei eens aan Ameide. Of was hij hen al
lang vergeten.
Misschien was hij wei dood. Begraven in een of andere
dessa ver van Holland. Hij kon wei getrouwd zijn met
een inlandse vrouw en daar kinderen bij hebben
gekregen.
Zo zaten ze elk maar wat voor zich heen te piekeren.
Ieder op zijn eigen manier.
Zullen we maar naar bed gaan, zei Sien tegen Izaak. Er
komt vanavond toch niemand op bezoek. ledereen
blijft bij zijn eigen volkje.
Neeje, zei Izaak, ik blijf op tot de klok twaalf slaat. Dat
doe ik ieder jaar en dan ga ik naar bed. Goed, goed zei
Sien berustend.
Toen de klok aan' haar laatste rit begon van het jaar
1891 schrokken Sien en Izaak op. Beide waren ze toch
in slaap gesukkeld. Een alles vergetende slaap. De

klok had nauwelijks twaalf geslagenof er werd aan de
buitendeur gemorreld. Zeker kwajongens, zei Sien,
want zij hoarden verder niets meer. Voordat zij in de
bedstee zouden stappen, zei Izaak, ik ga toch nog even
buiten kijken, je weet nooit.
Toen hij de deur opende, zag hij iets liggeD. Sien, riep
hij naar binnen. "Er ligt wat voor de deur, geef de
lantaarn eens aan".
Sien gaf Izaak de lantaarn en in het schijnsel van de
lamp zagen zij een man liggen. Gehuldin een lange
zwarte overjas. Hij gaf weinig teken van leven. "Hij
kan hier niet blijven liggen", zei Izaak: "We zullen
proberen hem naar binnen te dragen, want hii is door
de kou bevangen".
Zo goed en kwaad als het ging, legden zij de
onverwachte gast voor de kachel op de grond. Beiden
keken naar dat gezicht. Niemand dorst te zeggen wat
hij dacht. Maar Sien en Izaak dachten hetzelfde.
Na een kwartier sloeg de vreemdeling zijn ogen op
en toen keken Sien en Izaak in het gezicht van hun
zoon Gijs.
Tranen welden op achter hun oude moede ogen.
Niemand sprak een woord.
Sien was de eerste, die haar spraak terl,lg kreeg. Gijs,
jongen welkom in je ouderlijk huis. Waarom heb je
niet geschreven? Waar kom je nou vandaan?
Het eerste waar Gijs om vroeg was drinken. Zijn
moeder haastte zich naar de keuken om gauw wat
klaar te maken.
Iza~k Kersbergen sloeg zijn zoon aandachtig gade.
Gijs was mager geworden. Zijn gezicht was ook
veranderd. Een zekere aanvaarding van het leven zoals
het over een mens komt lag erin opgeborgen.
Later zaten zij met hun drieen om de tafel. Gijs
vertelde van Indie. Van de bewoners en het land,
waarvan hij was gaan houden.
Maar ieder jaar werd het heimwee naar Ameide, naar
thuis sterker. Totdat hij het niet langer kon uithouden
en de eerste boot, die naar Holland ging, pakte.
Nu zat hij hier in het zachte lamplicht. Tussen zijn
ouders, wat waren zij oud geworden. Hij had geen jaar
langer moeten wegblijven, dan waren zij er
waarschijnlijk niet meer geweest.
De oude hangklok sloeg twee uren. Sien sliep itl en
Izaak's hoofd schoot zo nu en dan voorover. Gijs
glimlachte erom. Hij was weer thuis. Voorgoed thuis.
Boven de kamerdeur zat de koerduif in zijn hok en
keek ongelnteresseerd naar het tafereel beneden hem.
Hij kreeg vanavond helemaal geen aandacht. Vol
verontwaardiging schopte hij wat zand naar beneden
en ging toen berustend in een hoek zitten.

Ameide. december 1891.

B.V. SCHILDERSBEDRIJF

F.K. van der ElK
Bazeldijk 15a, Meerkerk

en medewerkers, wenst u allen prettige Kerst
dagen en een voorspoedig nieuwjaar.

"
{x: ":...

(v.h. B. den Ottelander)

Heeft u plannen voor schilder- of behangwerk?
U weet het toch, nu is het extra voordelig,
want u krijgtf 65,- korting per man, per dag.
Bedrijven f 50,-.

Isolatieglas 3 a 4 weken levertijd, met KOMO
keur. NU NOG hoge korting.

Tevens voorradig vele soorten figuurglas (voor
deuren e.d.).

U wilt vakwerk, dus u gaat naar de
schilder!

Wij danken U voor het vertrouwen in het

afgelopen jaar in ons geschonken.

Wij en onze medewerkers wensen U
goede Kerstdagen en een in aile
opzichten voorspoedig Nieuwjaar.

AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TELEFOON 01836-1271

N.PEK&ZN.

Voor mod.rn. flnanel.rlng .n an. v.rz.k.rlng.n, do.t u .r go.d
a8n 66n van d. ond.r.taand. adr••••n t. b.n.n.

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

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

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.

GEBR. VAN DIJK
Fruithandel

Aehthoven 68 . Tel.(01836) 1389 . Lexmond
Prettige Kerstdagen en

een voorspoedig Ni.uwjaar



FIJNE KERSTDAGEN

en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER
Voor Meerkerk e.o.:

Toistraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Depot Temponette chemisch reinigen.
Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

TUlNVREUGD
A. KEPPEL
Bazeldijk 63 - Meerkerk

Wenst aile
clienten, vrienden
en kennissen
PRETTIGE
KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG
NIEUWJAAR

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

MEIHOVEN HINNEN•
.. Wij draai.en dan voor jong en oud onze ~

fJ:
overbekende kwal iteitsbout. it

NIEUW voor Ameide: Bij ons een CAVIA-baan, i
bekend van de TV J

Voor iedere dame een bloemrijke verrassing! :1
v.v. AMEIDE. ~

~ (Aanvang: vrijdag 19.00 uur, zaterdag 14.30 uur) J
it~~_~~~~_~~~~~C.'
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2.
Ik heb me ingeschreven
bij mijn Termeyse klub
en zeker pak ik ook nog
de een of andere cup
en hou ik niet van de wedstrijd
dan sta 'k niet aan de kant
want ieder is er welkom
met een hengel in zijn hand.

Refrein: 't is tijd, 't is tijd, 't is de hoogstetijd, enz.
3.
Dus rustig gaat de dobber
nu door het water heen
als lid van ons Ameide
schiet 't ie vlugger naar beneen
zo blijven wij dan maten
vrienden van de waterkant
en koesteren onze hobby
met 'n hengel in de hand.

Refrein: 't is tijd, 't is tijd, 't is de hoogste tijd, enz.

Het klublied van H.S.V.
W(is: Mien. waar is mijn feestneus.

1.
In Ameide is een kluppie
van maten groot en klein
die willen allemaal vissen
dat vinden ze zo fijn
daarom wil ik ook vissen
voor ontspanning of wedstrijd
ik kan dit niet meer missen
dit is mijn beste tijd.

Refrein: 't is tijd, 't is tijd, 't is de hoogste tijd,

vrouw, waar is mijn hengel
vrouw, waar is mijn aas
waar is mijn kanis gebleven?
vrouw, waar is m'n voertje
vrouw, waar is mijn net
zonder dit kan ik niet leven!!!

Verme/denswaard is zeker dat Gerrit Langerak weer
de oorkonde en het decor schitterend heeft geschi/
derd.

H.S.V. "Ameide" viste een
avond Op het droge

AMEIDE - Wie kan het ze nazeggen: een eigen
cIubhuis, een eigen c1ublied. Een vereniging, in 5 jaar
tijd uitgegroeid van 23 tot 150 leden.
"Het Wapen van Ameide" werd tot clubhuis verheven.
De eigenaren Adrie en Gerrit ontvingen een
gecalligrafeerde oorkonde met daarop "het heeft het
bestuur van de H.S.V. "Ameide" behaagd de
eigenaren van het Wapen van Ameide het recht te
verlenen hun cafe als clubhuis van de H.S.V.
"Ameide" te beschouwen."
Hierna werd door het bestuur een prijzenklist aan de
vereniging geschonken en presenteerden zij het
clublied.

Deze zullen evenals de andere woningen gebouwd
worden door Aannemersbedrijf Streefkerk. Ook met
deze bouwers ben ik erg content. Het zijn vakmensen
en zij bouwen optimaal", aidus de heer Dane.
Ook zullen in Tienhoven op de Vijf Akkers nog eens 6
woningwetwoningen (ontwerp Dane) gebouwd wor
den.
De plannen voor de reconstructie herstraten Franse
straat - Nieuwstraat - Peperstraat zullen 28 december
in een hoorzitting aan de bewoners worden
medegedeeld. Er komen hardstenen tegels - trottoirs
en de rijbanen met leuke klinkertjes en er komen
antieke lantaarnpalen.
Het geld hiervoor is disponibel en het werk zal in 1982
uitgevoerd worden.
Een werk van I 3/4 miljoen voor het fietspad aan de
Pr. Marijkeweg.
Rioleringen aanleggen aan de Zouwendijk - Sluis en de
Boezemweg (hier voert de Grontmij. de direkJie).
Afwerking wegen Aaksterveld, Meidoornlaan en
Stadhuisplein.
Bouw tenniscomplex (ontwerp Dane).
Verbouw Hendrik van Brederodeschool en Kleuter
haven.
Een indrukwekkend pakket onderhanden werken.
Maar al pratend verneem je dan ook wat de laatste
jaren gedaan is en wij denken dan aan het Aaksterveld
- het verzorgingstehuis Open Vensters - de 49 bejaar
denwoningen - de bungalows op De Geer - de 20
premiekoopwoningen aan de Liesveldweg - de
reconstructie van de Doelakkerweg - het Tolhuis en
het Burgemeester Wesselsveld. Alles gebouwd onder
toezicht van de dienst Gemeentewerken.
Wie is dan het hoofd Gemeentewerken?
Wie is de heer Dane?
In 1973 kwam de heer Dane als bouwkundige naar
Ameide. Deze gemoedelijke Brabander - 47 jaar oud
- had daarvoor 12jaar gewerkt in's Hertogenbosch
bij de Dienst Gemeentewerken.
"Jaren samen met de heer Van Schaik het buro
Gemeentewerken bemand en nu met de heer Seubers
hebben we een heel fijn team.
Vorig jaar vroegen B & W of ik zelf de woningen kon
ontwerpen. Ik heb ja gezegd - want dit yond ik als
bouwkundige een uitdaging.
We zijn er in geslaagd, zeker gezien de kostprijs en
huurprijs van deze woningen, iets goeds te maken.
Ik had nog nooit een eerste paal geslagen en zag hierin
een waardering van het college voor het ontwerp.
Ik wi! weI zeggen dat de verhouding met het College
van B & W gelukkig erg goed is.
Maar de administratieve beslommeringen zijn soms zo
veel, dat je er wei eens moedeloos van wordt.
~e negatieve kritiek die we echt ook wei krijgen, weegt
met op tegen de positieve reakties.
Je leert tot tien tellen voor je tegenwoordig antwoord
geeft. Maar ja, ik ben ook maar een mens. Door al je
werk in Ameide en Tienhoven krijg je een stuk
verbondenheid", aldus deze vriendelijk pratende
Ameidese Brabander.

In bijzijn van enige genodigden, de beide wethouders
Van Oort en De Kruijk, twee C.D.A. raadsleden
Versluis en Veenvliet sprak burgemeester Bakker
lovende woorden tot de heer Dane en zijn
medewerkers en tot de direkteur van Aannemers
bedrijf Streefkerk.
Heren Streefkerk, het is vooral aan U te danken dat de
Provinciale Direkteur zonder meer direkt toestem-

i~"l1ing gaf - dit is zeldzaam.
~~'&Jien huur van f 455,- inclusief warmwatervoorzie

. ~ing, een centraal antennesysteem met 7 kanalen, dat
IS toch een zacht prijsje", aldus een enthousiaste
burgemeester Bakker.

Ameide heeft voor ruim 5 miljoen
werk onderhanden in 1982

Wanneer men dit hoort dan is het toch vermeldens
ie~"iaard hier eens dieper op in te gaan.
\':i~,pDan blijkt dat de Dienst Gemeentewerken van Ameide

o.l.v. direkteur Dane dit praktisch geheel in eigen
beheer uitvoert.
"In janua.ri gaan we boven.dien nog eens 12 premie
koopwonmgen en 10 wonmgwetwoningen bouwen.

'Gemeente Ameide bouwt
weer goedkope woningen
Direkteur Dane heit de eerste paal
onder zijn ontworpen woningen

AMEIDE - 26 november was het weer Ie paal slaan
van 12 woningwetwoningen in plan Aaksterveld, 2e
fase.
Direkteur gemeentewerken, de heer Dane, sloeg de
eerste paaI.
Het was een goede gedachte hem de Ie paal te laten
slaan, aangezien de woningen zijn ontwerp zijn.
Trouwens, het is toch een geheel Ameidese aange
legenheid geworden. Aannemersbedrijf Streefkerk
bouwt deze huizen, terwijl adviesburo Vroon de
berekeningen voor beton- en paalfunderingen ge
maakt heeft.

Wij danken u allen voor het genoten vertrouwen
en de prettige kontakten in het afgelopen jaar.

Ook in 1982 houden wij ons beleefd aanbevolen
voor al uw opdrachten.

Tevens wensen wij u nog toe:

Gezegende Kerstdagen
en in aile opzichten een

Voorspoedig 1982
Namens aile medewerkers(sters) van

STREEFKERK
Textiel en Interieurverzorging
Fransestraat 7 Ameide

Wij wensen al onze
clienten, vrienden en
bekenden

gezegend Kerstfeest
en een
Voorspoedig 1982

FAM.
LEKKERKERKER
Fransestraat 19, Ameide
Tel. 01836 - 1213

Fijn was het, om tijdens
mijn ziekenhuisverblijf en
daarna uw belangstelling te
mogen ondervinden.
Hartelijk dank daarvoor.

Ik wens u allen goede
Kerstdagen en een voor
spoedig 1982.

MEVROUW

A. Wilschut
PEDICURE



B. Barten • TELEFOON 01837 - 1434 - MEERKERK

PRETIIGE KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR
GARAGEHAMOEN
LEKDIJK 25 - TEL. 01836-1307 - AMEIDE

Wij wensen U prettige Kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.

Tijdens de wintermaanden krijgt U
ook subsidie op binnenschilder·
werk en dubbele beglazing.
Aanvragen worden door ons ver·
zorgd.

AUTOMO BI ELBEDRIJ F

ElM DE GROOT b.v.
wenst u prettige
Feestdagen
en een veilig 182

.&.~
~

wenst allen

Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig nieuwjaar

* Me. CORMICK DEALER

* LANDBOUWWERKTUIGEN

* OPEL - BEDFORD - VAUXHALL.

Fruit-, eier- en zuidvruchtenhandel
Prettige Kerstdagen en een

voorspoedig 1982

DIRECTIE en PERSONEEL VAN
TRANSPORTBEDRIJF

A. de Vroome en Zn.
de Griend 2 - 4 - Ameide - Tel. 01836-1341-1258

Wij wensen U Prettige Feestdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar.

J..
MITSUBISHI

MOTORS

G. C. Terlouw & Zn. B.V.

Cafe

WELGELEGEN
TIENHOVEN

BART DE LANGE

wenst allen

prettige Kerstdagen
en een voorspoedig
Nieuwjaar.

Ook in 1982 hopen
wij u met onze

rijdende winkel weer
van dienst te zijn,

Voor U geen gesjouw
want wij brengen
iedere dag thuis wat
U wenst

G. WILLEMSE
Nieuwstraat 15
Telefoon 1228, Ameide

Prettig Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar

S.R.V.

Voor al uw
behang- en schilderwerk
sierglas
dubbele beglazing

Telefoon 1508,

Tevens wensen wij u prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in 1982

J W. van Puttestraat 2, Ameide, tel. 01836 - 1356

"ONS GENOEGEN"
Ameide

Het juiste adres voor relatiegeschenken.

VOGELBEURS
Op zaterdag 2 januaria.s. van 1 -5 uur n.m. in
het Wapen van Ameide, Benedendamsestraat '
te Ameide.

U kunt er vogels kopen, verkopen of ruilen.
Geen inbreng door handelaren.

Niet-Ieden verkopers f 2,50 entree.
Kopers gratis toegang.
Georganiseerd door:

Vogelvereniging

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.

BLOEMSIERKUNST

RON KERSBERGEN

Zouwendijk 39

J.L. den Hartog

•Tiendweg 8 - Tel. 01836-1850 - Amelde

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar.



A-I team voetbal Ameide
wordt gesponsord door
"'t Wapen van Ameide"

AMEIDE - Een nieuwe buurt - nieuwe bewoners 
Ameidenaren en niet Ameidenaren.
Kunt U zich voorstellen twee tegengestelde polen 
echter met een en hetzelfde doel: onderling contact in
de straat en gezelligheid en niet te vergeten
saamhorigheid.
De bestuursleden Teun van Essen, Piet Versluis, Dirk
de Hoog, Gerda Werkhoven, Petra van Gent, Leo
Friedrich en Alfred Wilgenburg proberen en met
succes het onderling contact steeds meer te verstevi
gen.
De buurtvereniging "Liesveldweg" bestaat nu 3 jaar en
initiatiefnemer hiervan is Engelbert de Wit.
,,45 leden met totaal 62 kinderen van 0-12 jaar en een
totaal aantal kinderen van ± 90", aldus voorzitter Van
Essen.
"We organiseren een spelletjesmiddagen -avond op
straat, meestal in mei. Het slaagt altijd bijlOnder goed.
Daarna altijd een gezellig samenzijn. We brengen als
straat aitijd een attentie bij bijzondere gebeurtenissen
en op het Sint Nicolaasfeest krijgt ieder kind van 0-12
jaar een presentje. Het onderling contact wordt
hierdoor erg bevorderd", aldus de heer van Essen.

Buurtver. "Liesveldweg"
vierde grandioos

Sint Nicolaasfeest

AMEIDE - De eigenaars van restaurant ,,'t Wapen
van Ameide" gaan het A-I team van v.v. Ameide
sponsoren.
Zaterdagmorgen 5 december werden de tassen in het
restaurant overhandigd.

Gerrit de Boom zei tijdens het overhandigen wei tegen
de aanvoerder Eddie v.d. Heuvel: "Jullie doen het
goed in je afdeling. Wij verwachten wei dad en. Dan
kunnen we later weer zien wat we dan zullen doen.
VeeI succes."
Jeugdtrainer Flip Rietveld en leider Bas v.d. Poel zijn
zeer ingenomen met de nieuwe sponsor.

Dat de Liesveldweg een hechte gemeenschap vormt
bewijst de Sint Nicolaasmiddag in Het Spant.
Voorafgegaan door de drumband in optocht op 5
december naar Het Spant. Een volle zaal met kinderen
en ouders. Een film gedraaid op de eigen 16 mm
projector - chocolademelk '- kadootjes voor elk kind en
een echte Sint en Piet in keurig afgewerkte costuums.
f 60,- contributie per jaar, waarvan f 24,
gereserveerd wordt voor de 5-jaariijkse Oranjefeesten
enf 36,- voor de eigen festiviteiten, mogen dan veel
lijken, maar men krijgt er wei iets voor terug.
"En", vervolgt de enthousiaste Teun van Essen, "de
saamhorigheid in de straat staat primair, - de rust in
een dorp als Ameide, doet weldadig aan en dat moet zo
blijven."

De S.V.R. gaat in de komende maanden vooral in de
Randstad een wervingsaktie voeren onder agrariers. De
bedoeling ervan is; het aantal mini-campings te
vergroten. Veel agrariers beschikken over onbenutte
grond en kunnen ekstra inkomsten best gebruiken.
Stelregel voor de S.V.R. blijft: een gering aantal
caravans of tenten per boerenerf en rondom in het
groen.

Voor nadere inlithlingen kan men lerechl hij de S. V. R.,
Broekseweg 77. 4231 VD Meerkerk, leI. 01837 - 1516.

of caravan als "weekendhuisje" te willen gaan
gebruiken. Ze geven dus de voorkeur aan een
seizoenplaats.
Ais deze tendens zich voortzet, wordt het volgend jaar
druk op de campings. Nu al kiest bijna de helft van
Nederianders die voor vakantie in eigen land willen
blijven de tent of caravan als onderdak.
Het S.V.R.-bestuur heeft zich over deze situatie
beraden. Al enige jaren is sprake van een tekort aan
kampeerruimte bij de agrariers in vooral de Randstad,
terwijl de vraag daar juist het grootst is. Nu is er ook
sprake van een toenemende vraag vanwege het feit dat
vele stadsmensen door de hoge benzineprijzen hun
seizoenkampeerplekje nog dichter bij huis zoeken.

Raadhuis van Tienhoven, kompleet met thee en daarbij
bovendien nog een "mop"!
Mevrouw van Es werd presidente en bleef dit 14 jaar.
Zij droeg het kommando 16 jaar geleden over aan de
huidige presidente mevrouw van Bruggen.
Elk jaar houdt de vereniging een grote Bazar ten bate
van de kerk, de I.Z.B. en de G.Z.B.
Na de bouw van de konsistorie aan de Tienhovense
Kerk komt men nu iedere maandagavond daar in bijeen
en maakt men veel artikelen voor de bazar.
Van de opbrengst kocht men kronen, lopers, een
stofzuiger en laatst werd een klok overhandigd. Ook
geeft men vaak de opbrengst in geld aan de kerk.

De vereniging telt 19 aktieve leden en rustende leden.

Wij wensen de Tienhovense Vrouwenvereniging nog
veel goede jaren fOe.

Na een gedegen onderzoek door de gerechtelijke
macht, heeft de politierechter, M r. J.J.I. Verburg,
uitspraak gedaan. De Meerkerkse zakenman is
vrijgesproken lOnder enige techtsvervolging.

Drie personen uit Utrecht, die met een gestolen
bestelauto - ontvreemd van het terrein van Garage
De Ruiter te Meerkerk- de daad pleegden, werden
op heterdaad door de politie betrapt. De daders legden
een volledige bekentenis af.

Voor de
S.V.R.
begon

kampeer
seizoen

nog nooit
zo vroeg

Tienhovense Vrouwen
vereniging vierde
3O-jarig bestaan

MEERKERK - Voor de Stichting Vrije Recreatie
("kamperen bij de boer") begon het nieuwe kampeer
seizoen nog nooit zo vroeg. Nu al zijn kampeerders druk
in de weer om verzekerd te zijn van een seizoen- of
vakantieplekje volgend jaar. Het aantal aanvragen om
inlichtingen sinds half september overtreft nu al het
rekord van het laatste voorjaar. Oorzaak van deze
vroege bedrijvigheid: de verminderde koopkracht en het
vermoeden van veel kampeerders dat een kampeer
reis naar het buitenland er volgend jaar niet in zit. Ze
kiezen daarom voor een verblijf in eigen land.

Dit is gebleken uit de vele verzoeken om inlichtingen die
de S.V.R. sinds half september heeft verwerkt. Normaal
is het van september tot de kerstdagen erg stil op het
kantoortje van de S.V.R. in Meerkerk. In de 12-jarige
geschiedenis van de S.V.R. waren het deze keer
"topdagen", vergelijkbaar met de drukte in een voorjaar
of het hoogseizoen.

In de meeste gevallen gaven gei"nteresseerden te kennen
zeker te willen zijn van een kampeerplaats tijdens de
vakantieperiode, betaalbaar bovendien, want voor
velen blijken de officiele campings geen financieel
haalbare kaart. De mensen die een kampeerreis naar het
buitenland te duur vinden, blijkens nu opeens hun tent

ren onrechte verdacht,
Rechter spreekt zakenman

Zwijnenburg vrij
MEERKERK - De inbraak van oktober 1980 bij
Modehuis Zwijnenburg is geheel afgehandeld. Naast
de inbrekers w'erd in eerste instantie ook gedacht dat
de heer A.J. Zwijnenburg betrokken was bij deze zaak.

TIENHOVEN - In eigen kring, echter wei in bijzijn
van de echtgenoten, heeft men het 30-jarig bestaan van
de Tienhovense Vrouwenvereniging herdacht en gevierd
met een gezamenlijke broodmaaltijd in het Verenigings
gebouw te Ameide.

Het is 30 jaar geleden dat een aantal dames, die de Herv.
Kerk van Tienhoven schoonmaakten, op het idee
kwamen een Vrouwenvereniging op te richten.
En lo gebeurde het 30 jaar geleden.
Kontributie 15 cent per week, bijeenkomsten in het



Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1982 toegewenst.

B. LAKEAVELD
Zouwendijk 5 - Tel. 01837 - 1466 - Meerkerk

TABAK - SIGAREN
SIGARETTEN en

Rokersbenodigdheden.

SCHOONHEIDS
SPECIALISTE

G.OOSTVEEN
Het Bos 24
MEERKERK
Tel. 01837 - 1474

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Donderdag 24 december stsan wij
Specialiteiten in op de markt van 8 - 12 uur.

FRUITSCHALEN en FRUITMANDEN

Fam. J. A. C. de Bruin Tel. 01837-1858

Prinses Marijkeweg 45 - Meerkerk
wenst familie, klanten, vrienden en
bekenden
FIJNE KERSTDAGEN

en

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

E.H.B.O. afd. Meerkerk

»,wenSI aile leden en dnnateurs
Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

HOUT- EN BOUWBOND C.N.V.
en

INDUSTRIEBOND C.N.V.

wenst aile leden:

Gezegende Kerstdagen
en een

voorspoedig 1982

HET BESTUUR.

ADMINISTRATIEKANTOOR

P.A. van Zweden b.v.

Accountantskantoor
C. Vis Registeraccountant

wensen u fijne Kerstdagen en een
voorspoedig 1982

KRAAN- EN WERKTUIGENVERHUUR

Aannemer van GROND-, HEI-, HIJS- en ONDERHOUDSWERK

J.A. Boer bv, Meerkerk
Telefoon 01837·1263

wenst u prettige KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR

Veilig Verkeer Nederland
AFDELING MEERKERK e.o.

Zojuist gearriveerd:
de nieuwste zomergidsen!
Wat uw zornervakantie betreft ligt de
hele wereld weer voor u open. Wilt u
ver weg? Liever dichtbij huis?Nog geen
idee? Korn snel de vele rnogelijkheden
verkennen!
Bij ons ziet u alles zo:mig in. Zowel de
bestemmingen als de prijzen! Goeie reis!
Uw ANVR Goeie reis-reiswinkel

Winkelcentrum Arkelstate, Arkelstraat 78-80, 4201 KH Gorinchern.
Tel. 01830 - 31535 - 34630.
Fonteinstraat 21,4141 CE Leerdam, tel. 03451 - 4405.

wenst aile leden en toekomstige leden

prettlge ker.ldagen en gelukkig nleuwJaar



Vit de Raadsvergadering van Meerkerk
van 14 dece~ber

MEERKERK - De avond van de algemene beschouwingen. Een propvolle tribune, soms wat rumoerig, maar
erg meelevend over datgene wat gezegd of misschien beter weI eens niet gezegd had kunnen worden. En dan
bedoelen wij de iJitlatingen over en weer. Maar welleuk waren de opmerkingen over: de perikelen over het z!lnd
of zoutstrooien aan de Zouwendijk (wie van de Wimmen belde het eerst), de opmerking van W. de Leeuw over de
uitbreiding volgend jaar van de raad tot 11 leden en daarbij sprekend over de "raad van elf'.
Of de opmerking van de heer Kooyman over het vlagvertoon wat vorig jaar besproken was en niet dit jaar en
wethouder 't Lam die zich vergiste over de pensioenuitkering van W.T. v.d. Berg als Provo Statenlid. Waarop v.d.
Berg adrem antwoordde; ik was geen Gedeputeerde, die krijgen weI pensioen.
Goed vooral waren de inleidingen voor de algemene beschouwingen van mevrouw Van Geytenbeek en W.T. v.d.
Berg.
Soms waande men zich deze avond op een ontwapeningskonferentie waarin mevrouw van Geytenbeek een goed
en warm pleidooi hield en wees op de hele grote gevaren voor de mens~eid voor kernwapens. .. ..
Of in de Tweede Kamer, waarin W.T. v.d. Berg de problematlek schetste op landehJk, provmclaal en
gemeentelijk nivo.
Alles bij elkaar was het toch een konstruktieve raadsvergadering die het middernachtelijk uur weer haalde.

Er werd geen adhesie betuigt aan de motie Gaat met diverse voorgestelde belastingverhogingen
Hellevoetsluis over atoomwapens (met 5 tegen 2 akkoord.
verworpen). De C.D.A.-wensen zijn: riolering Zouwendijk,
De gemeentelijke herindeling bracht vele stemmen los. verlichting bij viaduct, het winkelcentrum, afvoeren,
De V.V.D. (Priem en Kooyman) hadden moeite met er komen toch geen kopers voor deze grond,
Ameide en Arkel, liefst de 6 BerendsejSchakelge- parkeerplaats, vrachtwagen-parkeerplaatsen Burg-
meenten bij elkaar. graaf en kleine Kanaaldijk, overdekt sportakkomo-
Van Geytenbeek was blij met Arkel erbij. Met Ameide datie annex dorpshuis.
erbij wordt het te groot. "De .tina~?iele '!-fwikkeling is P.v.d.A. (mw. v. Geytenbeek)
slecht geregeld, daarom heb Ik ml]n tWI]fels over de In deze begroting 1982 kan men de ekonomische
herindeling".. . .. ., teruggang aflezen. Er is aIle rede tot voorzichtigheid.
V.d: Be.rg: "meIl1;and IS gebaat bl] deze waan~mmge De grootste woningnood is nu voorbij. Door aktief
henndehng.. De d.lrekteur v'!-n de V.N.G. heeft Z1~h p~s beleid is er nu een logopediste.
ook negatlef hlerover Ultgelaten. Grootschahgheld Gaat ook akkoord met verhogingen riool- en
brengt geen grotere bestuurskracht! . reinigingsbelasting.
De Leeuw gaat met voorstel B&W akkoord, het hefst Wil op diverse posten bezuinigen: o.a. verlaging
de 6 gemeenten, anders akkoord met voorstel G.S. onderhoud Toistraat I met f 8000,- en de Meerplaats,
Bouwvergunning de Stigter aan de Bazeldijk (woning de begraafplaats met f 10.000,- (vorig jaar is er veel
en berging). Het algemeen gevoelen was weI dat men aan gedaan). Juicht plannen overdekte sportakko-
kritiek had op de handelswijze van de heer De Stigter. modatie toe, evenals eeil. bejaardensoos.
Eerst grond kopen en dan aanvraag indienen en Verdere prioriteiten: verlichting viaduct, verfraaiing
wetend dat het oude bestemmingsplan dit niet toestaat Dorpsplein, passeerplaatsen, opzetten ~~n.. open
is niet juist", aldus wethouder H.T. 't Lam. jeugd-en jongerenwerk (bijscholing vn]wllhgers),
Na veel gepraat stelde burgemeester den Breejen voor nieuwe parkeerplaats vrachtwagens.
het geheel met de stedebouwkundige te bekijken en "Ik hoop dat 1982 een jaar kan worden waarin.oude
bebouwing inpassend zien te maken. wensen gerealiseerd kunnen worden en meuwe

AI b h . plannen vaste vormen wIlen krijgen", aldus mevr. vangemene esc ouwmgen . h h ld b
Er is een onvoorziene post van f 82.000,-, dit is f Geytenbeek III aar e ere etoogtrant.
35.000,- minder dan vorig jaar. V.V.D. (D.C. Kooyman)
Van iedere partij kunnen we slechts enkele punten We wIlen in onze gel?eel!teraad .1?0e~en besef~en dat
weergeven. AIle partijen dankten het Kollege en hun aIleen door samenwerkmg lets p~slt~ef~ IS te berelken.
medewerkers voor hun inzet in 1981. In het verleden vastegestelde pnontelten hebben vaak
C.D.A. (W. de Leeuw). een te lang leve.n.
Teleurgesteld over de tweedracht en meningsver- ~ooyman pl~lt om. m~er door derden te l~te!1
schillen in de Raad. Er is te weinig voltooid. Ultvoeren en ~l1et aIle.~ I.n el~~n beheer te houden. Dlt IS

1981 is voor Meerkerk een vrij verloren jaar, ook v~ak voordehger. HI] IS bh] dat deze wens veld gaat
bestuurlijk. Ik kan niet zeggen dat er helemaal niets is wLalllnen

k
· . . I'd h d T D· b t f"' d

b d . at rltlese ge Ul en oren op e . . e re ,en e.ge eur .

voorbereiding en toezicht "nieuwe werken". Gaat niet
akkoord met de beoogde onroerend goed belastirig
verhogingen. Nu de koopkracht achteruit gaat is
belastingverhoging ongewenst indien niet strikt
noodzakelijk.
De heer Kooyman geeft komplimenten voor de nota
van aanbieding en vindt het "een lekker stuk". "Je
hebt er als raadslid houvast aan. Je kunt er wat mee
beginnen, om zo te zeggen", aldus Kooyman.
Ais prioriteiten ziet hij graag (mist hij in de nota) "een
lift in de Vijverhof', parkeerplaatsen en passeer
plaatsen in de Burggraaf, parkeerplaats vracht
wagens, verlichting viaduct, verfraaiing Dorpsplein en
de overdekte sportakkomodatie. Is voorts blij dat het
idee van bouwen van een "winkelcentrum" verlaten
wordt en hoopt dat van verdere bebouwing afgezien
wordt.
"Maak van het huidige Raboplein een Raadhuis
plein, dat met recht deze naam kan dragen".
Gemeentebelangen (W.T. v.d. Berg)
De presentatie vindt weer plaats in een goed verzorgde
brochure vol met prenten en knipsels. Kon niet laten
de zwembadaffaire nogmaals aan te halen. "Het is een
beschamende affaire, Arkel krijgt nu een zwembad en
betaalt uit de reservepot rekreatieve voorzieningen.
Na de herindeling betalen we er toch aan niee".
De herindeling vindt hij betreurenswaardig. De
bewoners worden vaak vreemdeling in hun eigen
dorpen met z.g.n. "steedse" allures. Het vervreemdt de
burger nog meer van de politiek.
v.d. Berg is tegen vele subsidieringen en wi! de reserves
nu eens aanspreken. Een kompliment geeft hij B & W
voor het feit dat het tekort voor het onderwijs uit de
Algemene Middelen wordt gehaald.
Laat kritiese geluiden over de wijze van belasting
verhoging, t.w. reinigingsrechten en onroerend goed
belasting, horen.
Wil op een groot aantal punten bezuinigen: o.a.
vergoeding raadsleden, studietoelagen, reis- en
.verblijfkosten, burobehoeften, druk- en bindwerk enz.
enz.
Subsidieringen moeten grotendeels vervallen. Wil dus
dientengevolge geen rioolrechten, reinigingsrechten en
onroerend goed belasting omhoog hebben. "We
moeten terug naar af'. Prioriteiten zijn o.a.:
onderzoek bouw overdekte sportakkomodatie, on
derkomen bejaarden, verlichting viaduct, verfraaiing
Dorpsplein, passp,erplaatsen Burggraaf enz.
De heer v.d. Berg is ervan overtuigd dat zijn kritiek
niet altijd als muziek in de oren klinkt, maar zegt hij:
"we zitten ook niet hier om muziek te maken, er
moeten zaken gedaan worden. De visie op dat zaken
doen zal verschillend zijn, maar de intentie dezelfde:
een goed beleid voor Meerkerk".

o

SLlJTERIJ

"ACHTER DE HALTE"
Kleine Kanaaldijk, Meerkerk,

wenst een ieder een prettige Kerst
en een voorspoedig 1982



Tijdens de
FEESTDA~EN

kunt u bij ons
terecht voor koude
salades en

ijstaarten.
GRATIS THUIS·

BEZORGD
(Ook 1e Kerstdag)

~~~~I 00'< (L,e~~~ Het ontmoetingscentrum II~~6\e ~\\ voor jong en oud I
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~ Wij wensen u prettige II feestdagen en een goed begin! .....

~ ~
~ Cafe - Restaurant - Cafetaria ~

I . 't Wapen van Ameide I
~ , Telefoon 01836 - 1308. ~

in de
glasblazerij van
Jaap en Henny
de Graaf

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

pen I- ~

DIS I
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Om de inwoners van Ameideen ~

omgeving kennis te 1aten maken ~

met onze nieuwe glasb1azerij hou- ~
~

den wij op zaterdag 19 december ~

~ ~
~ ~
~ van 10.00 tot 16.00 uur een'open huis. Daar kunt u dan het glasb1azen in alle facetten bekijken. In de ~

~ showroom vindt u een groot aantal produkten van eigen hand en een bezoekje wordt zeer op prijs geste1d. ~
~ Een aardige attentie ligt a1 voor u k1aar. ~
~ Van deze gelegenheid maken wij tevens gebruik om aile bekenden die ons de laatste tijd met raad en daad ~
~ terzifde hebben gestaan, zeer hartelijk te bedanken. ~

~ ~
~ ~
~ Glasblazerij Jaap de Graaf ~
~ De Zodeslagen 5 - Ameide - Telefoon 01836 - 1661 .~
~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~,,~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~



CREZEE AMEIDE

KANTOORINRICHTERS
VAN HUIS UIT !

Onze vertegenwoordiger
komtgraag eens bij u langs.

D8'S een ding d8t zeker is !
In onze schowroom in de Toistraat te Meerkerk of in de
Nieuwe Steeg te Herwijnen is het veel en veel prettiger voor
u, maar ook voor ons, om te kijken naar en te praten over een
van de nieuwste auto's die daar staan.

H.H. Veehouders opgelet:
Wij hebben voor u aile soorten

hooi en stro
voeraardappelen

In de silo geleverd:

bietenpunten
perspulp (probeer eens een vrai:ht)

Bel dan even naar 01844·1662

G. Kortlever
handel en transport
Damseweg 1 - Brandwijk

Avento's
kuntUoventl
tegenkomen

Voor u een goede reden om eens een bezoek te brengen
aan onze zaak als'u er over denkt een auto aan te
sC,haffen.

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Onderstaande adverteerders wensen u een

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

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig
Nieuwjaar.

C. Tukker

Oranjevereniging

"Beatrix"
Ameide en Tienhoven

Volleybalvereniging

A.V.V.A.
Ameide

Schoenmakerij

Kortenhoevenseweg 17
Lexmond

Hengelsportvereniging

H.S.V.A. - Ameide

Het Bestuur der Vereniging
tot instandhouding van de

Ameidese
Paardenmarkt

Accordeonvereniging

"Avanti"
Fanfarevereniging

Voetbalvereniging

AMEIDE

UNIE

Chr. Muziekvereniging

Crescendo
Pluimvee- en

Konijnenfokkersvereniging

"Steeds Hoger"

prettig Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar

"Het Groene Kruis"
Afdeling Ameide en Tienhoven

IJsklub

Hollandia

----'
" .. /

\
,-s' .

--..\ ~- .,

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

Prettige feestdagen en een
goed 1982 toegewenst.

0yr",,~" ".,','
~

;.J

--

caravans voor echte caravanners
dokumentatie en verkoopadressen bij:

~.



Japonnen
van Bettv Barclav, 59.-

nual vanaf

!~!!~!!eeber, 49.-
en 80.-

Alcantara
~!!!~IS 900.-
JackS en
korte jasjes
van Ralph en Basler, 150..

250.
175.-

40.
25-nual vanaf

en voor

BlOuses
van Marrianne en nu,

sets
van Basler, Yarrel,
Ravens enz.,

voor

150.
Japonnen

nuvoor 150..

Mantels
van Gilbret,

nual vanaf

Mantels
van hat huis Basler, 300.-

Een speciaal
jubileumbericht van

van Toor Fashion.
Unieke jubileumprijzen voor de nieuwste mode, dit ter gelegenheid van
50 jaar van toor fashion. Een voordeel dat u nergens anders zult vinden.
Profiteer daarom sneL N u lamt u nog een eerste keus maken uit de totale
kollektie mode van topniveau, met namen als Basler, 'Betty Barclay,
Gilbret, Ina. Gispa, Mondi, Rodex ofLondon enz. enz.

zoals uziet, een kado-prijzenfestival dat bij een
jubileum past. Kado'S, een gerenommeerde
zaak waardig. 50 jaar van toor fashion,
hat huis waar u nOQ een gewaardeerde gast bent.
Tot ziens in een van onze zaken.



Wij staan iedere donderdagmorgen
achter het Stadhuis te Ameide, van
10.00 tot 13.00 uur.

WIJ WENSEN U

Prettige Kerstdagen
EN EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR

VISHANDEL
PETER KORLAAR
SPAKENBURG
Peter - Marie

"KERST-.
VERSE"

VERTROUWDE
KWALITEIT

Vertrouwde kwaliteit is uitgangspunt bij al onze produkten.
Overtuig uzelf in onze feestelijke toonbank.

Het resultaat proeft u aan tafel.
We werken graag mee aan het sukses van uw Kerstdiner.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

GROOT EN
KLEINVLEES

van rund, in
allerlei variaties die u zullen
verrassen. Perfekt
gesneden - uitstekend
verzorgd. Mooi, mager en
mals - een hele geruststelling.

MALSE
ROSBIEF

BLiNDE
VINKEN

100 GRAM

KERST
ROLLADES

hebben we als altijd voor
u klaarliggen. In elke door
u gewenste gewichtsklasse.
Al of niet gevuld, meester
lijk gekruid en ..... hand
geknoopt.

VARKENSLENDE
ROLLADE

RUNDER
ROLLADE

KERST
VLEESWAREN

De meesten uit eigen
keuken. Enkele speciale
produkten hebben we daar
gehaald waar ze het
lekkerst zijn.
COBURGER HAM SALAMI
GEGRILLDE ROSBIEF

ARDENNER
HAM

ACHTER
HAM

ADVERTEER IN
DE WEGWIJZER

DE JONG's
Levensmiddelen b.v.

KEURSLAGER
Muilwijk, Ameide
Van Dijk, Meerkerk
EEN GOED UITEINDE EN
EEN UITSTEKEND BEGIN

(

DE BEKROONDE SPECIAL 1981

Met opzet be~aard voor de IKATEN- ENTRECOTE
Kerst: entrecote met
katenspek en fijne kruiden

SPECIALITEITEN
fijne salades, romige
sauzen, verfijnde pate's,
heerlijk bij ontbijt, lunch
of in de avonduren. Keus
te over.

SELLERY
SALADE

CREMEPATE

wenst u allen, ook namens onze mede
werk(st)ers Prettige feestdagen en een
voorspoedig 1982
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PREMIE A
WONINGEN

te koop

"HOUTSKELETBOUW" beter wonen voor je goede geld !
De Rijksbijdrageregeling voor deze woningen kan voor
het eerste jaar max.! 10.900,- bedragen, afhankelijk van
het belastbaar inkomen van de eigenaar.
De in aanbouw zijnde woningen zijn vrij te bezichtigen.
De oplevering zal o.o.v. eind 1981 plaatsvinden.
Tekeningen en technische omschrijving op aanvraag
beschikbaar.

INLICHTINGEN:

mHogewaard 1 Ameide Telefoon 01836 - 1544"

• Woonhuis: Bram van Vliet

Molenstraat 37 Ameide Telefoon 01836 - 1609"fl[l7BOUW- EN AANNEMINGSM.IJ. ~)

\U VAN VLIET B.V. ~

Botersloot 1 - Tel. 01838 - 1969
4225 PR NOORDELOOS

Zondags gesloten.

Reserveren is gewenst.

GEVRAAGD
Zelfstandige hulp in de huishouding voor 3 of 4

dagen per week.

Inlichtingen: 's avonds na 6 uur. Tel. 01837-1754.

A. ZWIJNENBURG

Schokdempers
Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt
Aile merken.

MEERKERK

Wegwijzertje
EEN KEUR VAN

Romans, spellen, kamera's,
rolfilms, platen, cassettes,

vindt u bij
Boekhandel Crez6e

Dam 6, Ameide
De zaak waar u altijd welkom

bent

TE KOOP
Lang-Iauf schoenen:

1 paar, schoenmaat 40,
1 paar, schoenmaat 43.

Beide in goede staat.
Informatie:
Boekhandel Crez6e.

TE KOOP
Auto-kinderzitje, merk Kangol

, (Ouders van NU), met veilig
heidsriemen en bevestigings
bouten. In prima staat.
Inl.: M.H. Rollman, Weth. de
Jongstraat 7, Lexmond, tel.
03474-1495.

BAZELDIJK 10

Banden
20/50% korti::1g!

-----------------,
Uitlaten

1e kwallteit. Gratis montage! I
I
I
I
I
I
I

VIABANDB.V-I
VIANEN HOFPLEIN 6 .1
TELEFOON 03473 - 71507-75006 .I- -- - _.- - - - -- - - - - --

r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L



Ziet u ze nag wei ?
De vooruitzichten zijn nu niet direkt zoJooskleurig

voor het zakenleven.
Oat weten we allemaal.

Toch kunnen met doelgerichte aktiviteiten een aantal lichtpuntjes
voor u in het verschiet Iiggen.

Wij kunnen u helpen met het aandragen van ideen voor zakelijke
suksessen in 1982.

Crezee Reklame, verzorgt nu al geruime tijd, met sukses de publiciteit
voor een aantal bedrijven in de regio en daarbuiten.

Wij verzorgen uw totale reklame aktiviteiten en plaatsen ook advertenties
in de landelijke-, regionale- en plaatselijke bladen en vaktijdschriften

voor elke branche.

Wilt u nadere informatie? Bel dan met W.J. Klop.

CrezeeReldame
ONTWERP- EN ADVIESBURO CREZEE REKLAME DAM 6, 4233 EB AMEIDE TELEFOON 01836 - 1229

FEESTELIJKE AANBIEDINGTegen inlevering van deze

WAARDEBON 15
kri]gt u dit bedrag terug .-
bi] aankoop van een
JAPON of LANGE JAPON

Tegen Inlevering van deze

·.WAARDEBON 35
krijgt u dlt bedrag terug bij • -
aankoop van een _
HEREN WINTEROVERJAS

Tegen Inleverfng van deze

WAARDEBON 50 -
. krfjgt u dit.bedrag terug blj •

aankoop van een
HERENKOSTUUM

Tegen Inlevering van deze

WAARDEBON 10
krijgt u dlt bedrag terug blj· .-
aankoop van een
TERLENKA HERENPANTALON

Tagen inlevering van deze

WAARDEBON
k.ri]g.t. u dit bedrag terug30
bij aankoop van een .-
MANTELPAK of
SPENCERPAK

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON 750
krijgt u dit bedrag terug •
bij aankoop van een
ROK of BLOUSE

Tegen inleverlng van deze

WAARDEBON
kri]gt u een KINDER TRUI tegen

DE HALVE PRIJS

Tegen Inlevering vandeze

k:!,!,~~~~g~~ug50.-
bij aankoop van een

MANTEL of DAMESCOAT

Tegen (nlevering van deze

WAARDEBON
krl]gt u dlt bedrag terug blj
aankoop van een
JONGENSPANTALON

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON 10
krijgt u dit bedrag terug bij .-
aankoop van een
KINDERJACK



RABOBANK
KINDERSPAARPLAN

Een mooi spaarplan van (groat) ouders
voor hun (klein) kinderen

AMEIDE
MEERKERK
HOORNAAR
GROOT·AMMERS

Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

DRUM BAND "AMEIDE"
te Ameide

Wenst u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1982



In gesprek met: Jaap de Graaf Hij houdt het glas goed in de hand

AMEIDE - Het komt niet vaak voor, dat je na een intervieuw, een beetje stH en verwonderd naar huis rijdt om
datgene wat je hebt zien maken.
Wat deze vakman, en dat is hij, ontegenzeggelijk, de glasinstrumentenmaker Jaap de Graaf, met een vlam en een
glazen buis uithaalt is ongelooflijk.
De buis in de vlatn, draaien, trekken,. blazen en inhalen. Het Iijkt allemaal zo eenvoudig! U kunt dit zelf allemaal
gaan bewonderen. Zaterdag 19 december van 10.00 tot 16.00 uur zullen Jaap de Graaf en zijn vrouw Henny u
graag ontvangen in hun nieuwe zaak aan de Zodeslagen 5 te Ameide.

Geboren:
2okl. /98/: Michel Alexander zv·c.J. van der Leeden
en J.F.P. van der Spoel, wonende te Meerkerk,
Blommendaal44. 7okl. /98/: Rudy zv H.A. Vroegeen
A. de Raad, wonende te Meerkerk, Pro Margrietstr.30.
30 okt. /98/: Marius Dirk zv M.H. Hakkesteegt en
R. van Wijk, wonende te Meerkerk, Tolstraat 10.
2/ okl. /98/: te Gorinchem: Annemarije dv H.A.W.
Schotman en A. Kers, wonende te Meerkerk, Slinger
landstraat 30.
Gehuwd:
25 sept. /98/: teGorinchem: Verbaan, Johannes
Augustinus Marinus, 23 jr., wonende te Meerkerk en de
Jong, Wilhelmina Veronica, 19 jr., wonende te
Gorinchem. 25 sepl. /98/: te Leerdam: Koorevaar,
Jacob, 24 jr., wonende te Meerkerk en Alting, Janna
Pieternella, 24 jr.. wonende te Leerdam. 90kl. /98/: te
Hei- en Boeicop: van der Grijn, Johannes, 24 jr.,
wonende te Meerkerk en Spronk, Willempje, 21 jr.,
wonende teHei- en Boeicop. 23 okl. /98/: te
Nieuwpoort: den Otter, Teunis, 26 jr., wonende te
Meerkerk en Rozendaal, Jeannette, 23 jr., wonende te
Langerak. 7okl. /981: van den Brand, Eugene Henricus
Gerardus Maria, 25 jr., wonende te Gorinchem en den
Hartog, Geertruida Cornelia, 20 jr., wonende te
Meerkerk.
Overleden:
90kl. 198/: te Utrecht: van den Berg, Janneke Jacoba
Hermine, 2 jr., wonende te Meerkerk, Elzensingel 16.

Burgelijke stand
Meerkerk

November 1981

schillende Nederlandse automobielimporteurs. Jaar
lijks werd een technischoverzicht verzorgd van aile in
Nederland verkrijgbare vrachtauto's, trekkers en
autobussen, het "Bedrijfsauto-typenboek", een uit
gave van de EVO.
Wim Kollewijn werkte tevens als free-lance auto
mobieljournalist mee aan diverse bladen.
Na 1950 verschoof het accent van zijn aktiviteiten van
zuiver technische voorlichting naar algemene voor
lichting en kommunikatie-adviezen. Werkzaamheden
voor de Volvo- personen- en bedrijfsauto-impor
teurs Niham en Nebim groeiden uit tot een volledige
public relations begeleiding. Daarnaast werkte het
Automobiel-adviesburo W. Kollewijn ook voor aan
het wegverkeer verbonden bedrijven als carrossiers,
aanhangwagen- en opleggerfabrikanten en fabri
kanten van auto-onderdelen en toebehoren.
In 1964 kwam een samenwerking tot stand met L.R.
van Dullemen en werd het werkterrein verbreed. In
1973 werd door beiden, samen met K. Wijdooge, de
grondslag gelegd voor de Associatie, een team van
zelfstandige p.r.-adviseurs. PRA bv groeide uit tot een
adviesburo voor beleid en kommunikatie met clienten
op verschillende terreinen en over het hele land
verspreid. PRA bv telt in totaal tien medewerkers. De
direktie wordt thans gevoerd door K. Wijdooge en
R.C. Kolff.
Een van de belangrijkste opdrachtgevers van Wim
Kollewijn was Hart Nibbrig & Greeve bY, importrice
van achtereenvolgens DKW, Audi en Mitsubishi;
sinds 1963 verzorgde hij de public relations voor dit
importbedrijf.
Op donderdag 26 november j.l. werd een zeer druk
bezochte receptie gehouden in het Apollo Hotel te
Amsterdam. Het ligt in de bedoeling dat Wim
Kollewijn als adviseur aan het buro verbondenblijft.

Burgerlijke stand
Meerkerk
Oktober 1981

Geboren:
1 nov. /98/: Willemina Jenneke dv W.E. Rietveld en
J.H.A. Oskam, wonende te Meerkerk, Blommen
daal A I. 6 nov. /98/: Thijmen zv T. den Otter en C. de
With, wonende te Meerkerk, Slingerlandstr. 16. /2
nov. /98/: Hendrik Teunis zv J. Van Ooijen en A. 't
Lam, wonende te Meerkerk, Bakkerhof 2. /4 no\'.
/98/: Wieke dv A. Kerkhoff en E.G. Visser, wonende
te Meerkerk, Pro Bernhardstr. 3. /8 nOI'. 1981: Irma,
dv G. de Blank en E.H.L. Beelen, wonende te
Meerkerk, Hazelaarsingel 27. 24 no\'. /98/: te
Gorinchem, Roelie dv B. Pellikaan en G.A. Oskam,
wonende te Meerkerk, Pro Irenestr. 34.
Gehuwd:
26 nov. /98/.' Rijkers, Johannes, 24 jr.. wonende te
Gorinchem en Korevaar, Gerritje, 21 jr., wonende te
Meerkerk.
Overleden: Geen.

U zu/t dan het g/asb/azen in volle omvang
gedemonstreerd zien en ook ervaren dat ze het g/as
goed in de hand houden.

stuks. We krijgen nu buizen met een diameter van 6 cm
en gaan daar grotere modellen, b.v. karaffen, van
maken. Doordat we halfprodukten bewerken kunnen
we fijnere figuren maken en modeleren. De techniek
beheersen we en we maken graag alles zelf. Van de
massieve staven maken we b.v. beestjes, schaak
stukken, kettingen enz.~, aidus Jaap de Graaf.

Zijn medewerker zit inmiddels achtereen lasbank
glazen met een z.g.n. "ruimer" te vervormen. Erg trots
vertelt hij dat er een smeltoven komt om het glasafval
te gaan hersmelten (temp. 1500°). "We kunnen dan
zelf glas gaan maken.~

Er komen steeds nieuwe modellen bij. Het assortiment
wordt steeds groter omdat er geen modellen afvallen.
Glas vorm je bij ±700° it 800°. Steeds moet je hetglas
met je vingers draaien zodat het gelijkmatig verdeeld
blijft. Dan kan je het vervormen, opblazen, uitrekken,
symmetrisch vormen e.d. Het glas wordt eigenlijk
gestuurd, het reageert net als water.
Een bocht in het glas maken doe je met een hand.
Voor het glasinstrumentmakersvak bestond vroeger
een bedrijfsschool. Deze bestaat nu niet meer. Jaap wil
daarom volgend jaar een begin maken met het
opleiden van 2 it 3 personen voor zijn eigen bedrijf.

Terug in de showroom laat mevrouw Henny de Graaf
trots de vele modellen ziendie in eigen bedrijf gemaakt
zijn.
Men gaat ook enige uren per week de 'showroom
openstellen voor verkoop aan de partikulier. Dat dit
ondernemende echtpaar zal slagen, geloven wij zeker.
Wij wensen hen vast goede zaken en profidat met hun
mooie zaak !

W(i raden u aan ga zaterdag /9 december even naar
Zodes/agen 5 te Ameide, want men houdt dan open
huis van 10.00 - /6.00 uur.

Public relation
adviseur W. Kollewijn

met pensioen
LEERBROEK - Een public relations adviseur van
het eerste uur, Wim Kollewijn, heeft wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn
werkzaamheden beeindigd. Hij was mede-direkteur en
een van de oprichters in 1974 van Public Relations
Associatie (PRA) bY, een voortzetting op bredere
basis van het Public Relations Adviesburo L.R. van
Dullemen en W. Kollewijn.
Wim Kollewijn zette na de oorlog, tezamen met zijn
vader, de bekende automobieljournalist N.J. Kolle
wijn, een buro op voor de verzorging van publikaties
op technisch gebied. Belangrijke relaties waren DAF,
de toenmalige automobielafdeling van de Belgische
FN-fabrieken, General Motors Antwerpen en ver-

Wie is deze 34-jarige glasinstrumentenmaker Jaap de
Graaf?
Een eerlijk, eenvoudig pratende vakman en onder
nemer. Die hooguit tot 5 mensen zijn zaak wil
uitbreiden. Hij werkt nu met drie medewerkers.
Een man die met liefde over zijn yak praat, bijgestaan
door zijn vrouw Henny, die de verkoop in de
showroom te Ameide, en de verkoop in hun vaste
stand op de Jaarbeurs te Utrecht behartigt, op de 5e
etage, gang F, stand 609.
Vijf jaar geleden is men achter het huis, in de schuur,
voor zichzelf begonnen.
Men bezocht de groothandel en men verkocht erg
goed. Maar de aantallen die men bestelde waren te
groot.
Jaap yond het saai worqen om grote aantallen, dagen
achtereen, van hetzelfde model te rnaken.
Hij ging het assortiment van 10 naar 150 uitbreiden.
De aantallen werden nu in kleinere hoeveelheden
besteld en men ging ook aan de detailhandel verkopen.
De klanten maken afspraken, voor de Beurs of voor de
Showroom in Ameide. Dus de klanten bezoekt men
niet zelf meer.
Vorig jaar kocht men grond van de gemeente Ameide
en een jaar later is het riante zakenpandaan de
Zodeslagen gereed.
Via de receptie en mooie rustige showroom, waarin
tientallen glasmodellen staan tentoongesteld, komt

, men in de glasblazerij met zijn werkbanken, branders
en draaibanken.
De handigheid waarmee Jaap en zijn medewerker met
verwarmd glas omgaan is een lust voor het oog.
"We verwerken aileen halfprodukten zoals glazen
staven en buizen en maken van ieder model ± 100
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Wij wensen U prettige feestdagen en veeI
voorspoed in het nieuwe jaar.

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

Plieger
Handwerken

wenst
u prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1982

Wij wensen u goede Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Direktie en medewerkers
wensen U prettige Feestdagen
en een
voorspoedig 1982

I

AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK B.V.
Paramasiebaan 4a - Ameide - Telefoon 1269 - 1369

BOUW. EN AANNEMINGSMIJ.

Van Vliet B.V.
Hogewaard 1 - Ameide- Tel. 01836-1544
Woonhuis Bram van Vliet - Molel'istraat 37

Telefoon 01836-1609

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
BOERDERIJBOUW

Brood- en Banketbakkerij

C. M. PELLIKAAN
J.W. van Puttestraat - Ameide

wenst allen prettige Kerstdagen en
voorspoedig Nieuwjaar.

Wij wensen u prettige Feestdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.

Het bestuur en leden van de
E.H.B.O. Afdeling Ameide en Tienhoven

wenst iedere ingezetene een
Voorspoedig 1982 toe.

Wij wensen U
Prettige feestdagen
en\een
voorspoedig 1982

groothandel in Fruit - A. G. DE KRUYK

LEKDIJK 23 - AMEIDE
TELEFOON 01836-1225

Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 1982

.'

Fa. W. van Woezlk
AMEIDE

Elektrlsche Smederlj en Laslnrlchtlng
Haarden, Kachels, Ollestook, Wasmachlnes
Land- en Hoolbouwwerktulgen

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar



Angelique Baars
winnares Enkabe-fiets

AMEIDE - Vorige week ontving Angelique Baars uit
Ameide in de supermarkt van de Jong's Z.B. een nets.

Uit h~nden van de heer Leo de J ong mocht zij de
prachtlge Gazelle fiets overnemen, die zij verdiend had
door mee te doen aan de landelijke Enkabe kleur
plaatwedstrijd.
Wie schetst de verbazing van deze lO-jarige!
De hoofdprijs een prachtige fiets!
Gefeliciteerd Angelique!

Reinier de Lange
ontving Gouden Speld van de Ned.

Konijnenfokkers Bond

AMEIDE - Met gevoelvolle woorden speldde de
heer Piet 'Versluis uit Meerkerk (voorz.Z.Holland van
de Fed. en 2e voorzitter van de N.K.B.) Reinier de
Lange de gouden speld op van de N.K.B. wegens zijn
vele verdiensten. "Reinier, jij bent de voorloper altijd
geweest van de vereniging. Je hebt erg veel voor de
vereniging gedaan. Meer dan 40 jaar. Jij houdt veel van
dieren. Je bent een dierenvriend".
Wie gunt ook deze onderscheiding Reinier de Lange
niet? Reinier die reeds een Koninklijke onderscheiding
Jaren geleden, heeft ontvangen wegens zijn vele
bestuursfunkties en wegens zijn trouwe dienst als
gemeente-werkman van 1941 - 1963.

Met liefde praat hij over de Pluimvee- en Konijnen
fokkersvereniging "Steeds Hoger".
Vroeger alleen konijnen op tentoonstellingen. Nu
uitgebreid met duiven en cavia's.
De Lange, oprichter van "Steeds Hoger", sekre
taris/ penningmeester, heeft altijd erg veel voor de
vereniging gedaan.
Hij is al 25 jaar schrijver voor de Keurmeesters tijdens
tentoonstellingen. Dit doet hij ook bij de Provinciale
tentoonstelling van Zuid-Holland.
"Ook "Steeds Hoger" heeft zijn ups en downs gekend.
Samen met de vereniging uit Meerkerk heeft men de
kooien gekocht en de vloeren zelf gemaakt. We hebben
nu ±450 prachtige kooien.
We zijn een vereniging die geen subsidie wil hebben.
We hebben in Ameide en Meerkerk harde werkers,
o.!.v. de voorzitters J.W. Peters en P. Versluis", aldus
de 72-jarige prater de Lange, bij wie altijd de bestuurs
vergaderingen thuis worden gehouden.
Gastvrouw is dan altijd zijn vrouw Jannigje Terlouw
(uit Groot-Ammers) die dit aitijd graag voor haar man
en de vereniging over heeft.
Het is dus geen wonder dat ook zij na de
dekoratie van haar man door voorzitter J.W. Peters
eens extra in de bloemetjes werd gezet. Wij dachten
geheel terecht!

T.T.V. "Lekpongers"
hield verloting

AMEIDE - Donderdag 12 november werden de
prijzen getrokken van de verloting, gehouden door de
tafeltennisvereniging van Ameide de "LEKPONG
ERS".
De verloting was georganiseerd voor een tweeledig doel,
n.!. ten eetste om de dit jaar toegenomen jeugd
aktiviteiten te bekostigen. Ten tweede voor de aanschaf
van nieuw materiaal in het komende jaar.
Voor de trekking was B. van der Ham uitgenodigd, zelf
een toptafeltennisser. Deze gast trok de volgende
nummers:
De acht troostprijzen vielen op de nummers 1777-291
1~80-1912-142-716-1816-1024. De derde en vierde prijs
vJelen op de nummers 874 en 876. De tweede prijs viel
op nummer 1211 en de eerste prijs op nummer 58.

St. Nicolaasfeest op de
peuterspeelzaal
"Ot en Sien"

AMEIDE - Op vrijdag 4 december vierden alle
peuters met hun leidsters St. Nicolaasfeest.
Traditiegetrouw werd het feest begonnen met
koekversieren. Om 10.15 uur kwamen de ouders. Er
werd gezamenlijk koffie of chocomel gedronken.

Samen rriet de kinderen werden er St. Nicolaas
liedjes gezongen. Na luid gebons strooide Piet met
guile hand.
Een k~rtonnen zwarte Pi~t, volgeladen met pakjes,
werd bmnen gedragen. Gretlg werd alles uitgepakt.
Voor de speelzaal zelf had zwarte Piet er 'n prachtige
dokterset bijgedaan.
De kinderen vermaakten zich met hun kado en het
zoeken en eten van de laatste pepernoten.
Na een "dank u Sinterklaasje" ging iedereen om II uur
tevreden naar huis.

De eerste V.O.S.-kursus
Ameide/Tienhoven

AMEIDE/TIENHOVEN - De eerste V.O.S.-kursus
is a~gelopen en we willen graag onze bevindingen op
papler weergeven.
Allereerst danken we de werkgroep voor de wijze,
waarop ze dit hebben voorbereid.
Voor de meeste dames was de V.O.S.-kursus een
positieve ervaring. Het waren zeer leerzame ochtenden
voor aile leeftijdsgroepen. De onderwerpen, die

behandeld werden waren o.a. jeugd en ouders, ouder
~orden, .werkloosheid, milieu, vrouw en gezin,
kmderen m de puberteit, reklame, drugs en alkohol.
Een notaris was bereid gevonden op een ochtend iets te
vertellen over huwelijk, echtscheiding en diverse
vormen van testamenten.
Gezien de positieve ervaringen hopen .we dat bij een
volgende V.O.S.-kursus vele nieuwe kursisten zich
wilen aanmelden.

De V.o.S.-dames.

Nu de eerste V.O.S.-kursus zo suksesvol is verlopen, is
de werkgroep weer druk bezig een volgende V.O.S.
kursus voor te bereiden. We hopen dan dat ook de
gemeenteraad onze subsidie-aanvraag voor 1982
positief zal beoordelen. Op donderdag 14 januari 1982
willen we een informatie-avond organiseren om
20.00 uur in de Stadsbibliotheek. Houdt u dezeavond
vast vrij!
De kursus zal bestaan uit 12 avonden. Wilt u zich nu al
aanmelden, dan kan dit bij Rienke Klein Obbink,
Voorstraat 6, tel. 1340.
In de eerste week van januari hoort u meer van ons.

De v.o.S.-werkgroep.

Mevrouw Dijksman:

Oudste inwoonster van
Ameide

AMEIDE - Op 17 november j.l. is mevrouw
Dijksman-Bos 95 jaar geworden. Daarmee is zij de
oudste inwoonster van Ameide.
Mevrouw Dijksman is als oudste dochter van vijf
kmderen geboren op 17 november 1886 te Nieuwland.
Op ongeveer vier-jarige leeftijd is zij naar Arkel
verhuisd. Het gezin Bos woonde daar jaren in het
spoorhuis nabij de spoorbrug. De vader van mevrouw
Dijksman was n.!. de brugwachter van deze brug.
Op vijfjarige leeftijd ging mevrouw Dijksman naar de
!agere school in Hoog-Blokland, en wei te voet! Na vijf
Jaar zat het leren er voor mevrouw Dijksman op. Ze
bleef voortaan thuis om haar moeder, die ziekelijk was,
in de huishouding te he!pen.
Op zeventien-jarige leeftijd kwam mevrouw Dijksman
als hulp in de huishouding bij de fam. Den Hartog
(tegenover het tegenwoordige Betondak). Daar was het
hard werken van's ochtends zes tot's avonds acht uur,
aldus mevrouw Dijksman. Helaas kon ze hier niet lang
blijven omdat mevrouw Dijksman ernstig ziek werd.
Al spoedig na haar herstel is zij op 17 oktober 1907
getrouwd met Albertus Adrianus Dijksman uit Dalem.
De heer Dijksman was tweede machinist op het
stoomgemaal te Sluis. Het gezin Dijksman heeft bijna
veertig jaar op Sluis gewoond.
De heer en mevrouw Dijksman hebben drie dochters
(waarvan een inmiddels is overleden), zeven klein
kinderen en zelfs al tien achterkleinkinderen.
Toen de heer Dijksman in 1947 met pensioen ging, zijn
de heer en mevrouw Dijksman naar Pr. Marijkeweg 5
verhuisd.
In 1963 is de heer Dijksman overleden. Al spoedig
daarna ging ook de gezondheid van mevrouw Dijksman
ach~eruit. Ze heeft toen o.a. in het Ziekengasthuis te
Gonnchem gelegen.. To~n het bet.er. met haar ging,
heeft ze een womng m de hUldlge Christina-flat
gekregen.
Op 10 april 1980 heeft mevrouw Dijksman haar intrek
genomen in "Open Vensters". Daar heeft ze het goed
naar haar zin; ze luistert vaak naar de radio ze doet
zelfs ondanks haar hoge leeftijd vee! in de hui;houding
en ze krijgt dikwijls visite.
Din.sdag 17 noyember vierde zij haar 95e verjaardag
temldden van kmderen, klein- en achterkleinkinderen.

Oma Dijksinan met een mn haar achterkleinkinderen



Wij wensen u prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Brood· en Banketbakkerij

J. van DELSEN

betfijnste vlees
~ voor uw kerst·

maaltijdkomt
Y ndeTopslager

Fransestraat Ameide.

Bij aankoop voor een bedrag van f 25,
of meer een leuke attentie gratis !

U bent altijd welkom in

'I VERENIGINGSGEBOUW

~~~~MMI»1Aiueijk/~!

TOPSLAGERIJ

J. Jongkind
Molenstraat 41, Ameide, tel. 01836-1336/1985

Ook in het nieuwe jaar stellen wij u onze zalen
graag beschikbaar voor uw vergaderingen,
kursussen, lezingen, recepties, verjaardagen
en andere bijeenkomsten.

Mede namens ons beheerdersechtpaa'r den
Hartog wensen wij u gezegende Kerstdagen.en
een voorspoedig 1982 toe.

VERSTANDIG ALS U INFORMEERT.

Wij danken U voor het genoten
vertrouwen en hopen ook in 1982
U van dienst te zijn met de best
mogelijke service.

STICHTING VERENIGINGSGEBOUW
AMEIDE/TIENHOVEN

Tel.: 01836 - 1538, b.g.g. 1267.

Ook wensen wij U prettige Kerstdagen
en voorspoedig Nieuwjaar

DE GROOT'S
technische bedrijven b.v.
AMEIDE
Molenstraat 10-12, tel. 01836 1262

Meerkerk
Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309

voor: aile soorten veevoeders.
voor: ledere gewenste hoeveelhe/d kunstmest.
voor: plastics en re/nlglngsmldde/en.
voor: bestrljdlngsmldde/en.
voor: service en kwal/te/t.

·"opROOUCENrl1

J. van ZANDWIJK

•• •

· ._--_•••••••••••••__••••••••••••••••.
Onze dank.

voor het vertrouwen wat U in ons stelde !

Gaarne zien we U terug in het volgende jaar. Dan ook

hopen wij U weer op een zo prettig en goed mogelijke

manier van dienst te zijn !

Prettige Kerstdagen en
veel voorspoed in 1982 • J. W. VAN PUTTESTRAAT73

TELEFOON 01836 - 1232, b.g.g. 1614
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i Restaurant " =
~ Bcu hui~ i
~ ~ ~
~ l
~ -~ ~
~ Wilt u het met de feestdagen gemakkelijk !
~ houden en toch fijn eten? ;
~ Rest. Brughuis heeft weer de alom _
~ geroemde koude schotels. _
~ Voor de komende feestdagen bieden wij u: ~
! ,". ~; ~(~. _.
~ ,. l

0~ !. Hors d' Oeuvre !
~ (gerookte zalm, paling, garnalen, fijne_
~ vlees- en visgerechten) per 6 pers. f 85,- ~

~ -
~ -
~ Zalmsalade !
~ per 6 pers. f 75,- ;

~ -
~ -
~ -, Huzaren salade lel per 6 pers. f 60,- I
, l
~ Geen bezorging. ~
~. Reserveren tim 23 december. :
1e Afhalen op de beide ~

~ Kerstdagen of oude- en ~.\1 nieuwjaarsdag ~
.lC tot 8 uur 's avonds. -.
~ ~- ~
~ -: Rest. "Brughuis" Meerkerk I
: Telefoon 01837 - 1319 ALTIJD APART. 1
~ . . . '., .' .~......................................;..



Autobedrijf

van Zessen
De Zodeslagen 7 - Ameide - Tel. 01836 - 2280

Gezegencle Kerstdagen en een voorspoedig 1982
toegewenst en onze dank voor het gestelde

vertrouwen in 1981.

ttPWl:9ilVlWJ:AWfAWJ:AWl:AWJ:AWrAWlVlWJ:AWJ:AYl
~ Voor een fijn of geurig kerstkado ~
~ kunt u terecht bij: *
~ ~* ~
~ !* SCHOONHEIDSSALON *
i;]: J. Lauret - Bastinck ~
~ Lekdijk 42, Ameide, telefoon 01836 - 1937. ~

~ !
~ Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1982. ~
~ . +..::::

r:AWJ:A~J:AWJ:AWJ:AWl:9iJ:AWJ:AWfAWJ:AWtAWJ:AWrA:

Ook in 1982 natuurlijk weer naar
service-buro

D. BIKKER
Zouwendijk 123 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1249

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en veeI voorspoed in het nieuwe
jaar.

r;;J1iJ:AWl:9iJ:A~l:8iJ:AWJ:AWJ:AWJ:AWJ:AWJ:AWJ:AW~

~ DECEMBERMAAND • FEESTMAAND ~*Gezellig samenzijn bij kaarslicht. Wij hebben verschillende~
I;:! soorten kandelaars in pleet vanaf f 62,- (groot model) • A.
!i Kaarsendover, 2 modellen, f 15,- en f 22,- *
~ Diverse soorten glazen op zilveren voet, vanaf f 26,- i;]:
1i Kristallen karaffen, vanaf f 102,- *
b!!A. Gaarnewillen wij u prettige feestdagen toewensen, !i!

A. en een fijne jaarwisseling, en hopen u volgend jaar ~* weer terug te zien in onze zaak! !i!
~ HET HUIS MET DE KLOK m
1i G.J. v.d. VLIES *
b! Gore. str. 6 - Tel. 01837 - 1424 I;:!* .4231 BH Meerkerk - Giro 624376 :II
rliJ:AWfAWJ:AWl:AWl:AWrAWJ:AWrAWJ:A~J:A~J:Ailm

In Meerkerk en Ameide, bij Gebr. Alting bent u van
harte welkom om op vrijdag en zaterdag 18-19
december een stukje stol te komen proeven.
Voor dit Kerstgebak gebruiken wij de allerbeste
grondstoffen zoals geselekteerde zuidvruchten,
roomboter en 100% amandelspijs.

Wij . zijn er .. zeker van dat u met dit speciale
Kerstbrood uw feesttafel zult. verrijken.

UWWARMEBAKKER : <l> L-.,-
GEBR.
ALTING
Tel. 01836 - 1456/01837 - 1248



Foto/ dia expositie
in Ameide groot sukses!

AMEIDE - 45 inzenders van foto's en 18 inzenders
van dia's' hebben ertoe bijgedragen dat het geheel
geweldig was.
De jury, bestaande uit mevrouw Niestad uit Langerak
en de heer van Dijk uit Ameide, hebben het niet
gemakkelijk gehad met het uitkiezen van de 3 mooiste
dia's. Volgens mevrouw Niestad waren het klasse dia's.
Ook hadden zij de taak om de mooiste foto van de
tentoonstelling aan te wijzen, dit werd de foto van
Henk Botter. Een andere jury bestond uit het publiek.
En dat was schijnbaar ook een deskundige jury. Want
zij wezen ook dezelfde foto aan voor de eerste prijs.
Vrijdag 27 november was de prijsuitreiking, dit
gebeurde door burgemeester Bakker en de hoofdprijs
door mevrouw Niestad.
Alvorens dit gebeurde sprak de heer van Arkel een
dankwoord, aan diegenen, die aan de tentoonstelling
hebben meegewerkt. Via deze weg wil de kommissie
het bedrijfsleven in Ameide, gemeente Ameide en
Tienhoven, de winkeliersvereniging, hartelijk dank
zeggen voor hun geweldige medewerking. Zonder uw
steun had dit niet zo'n groot sukses geworden en ook .
de inzenders van foto's en dia's.

Uitslag:
Dia's: Ie prijs: de heer Hartman, Ameide. 2e prijs: de
heer P. Mesker, Ameide. 3e prijs: de heer E. Boon,
Ameide.
Zwart/wit foto's: Ie prijs: de heer van Eck, Ameide. 2e
prijs: de heer Bakker, Ameide. 3e prijs: Bart Lauret,
Ameide.
Hoofdprijs en tevens Ie prijs: Henk Botter, Ameide.
Kleurenfoto's: Ie prijs: Henk Botter, Ameide. 2e prijs:
Kees v.d. Grijn, Ameide. 3e prijs: J. Roodhorst,
Hoornaar.
Hierna sprak burgemeester Bakker nog een dank
woord tot de organisatoren, en hij sprak de wens uit
dat het volgend jaar weer georganiseerd zou worden.

Goed geslaagde
tentoonstelling van

vogelvereniging
"Ons Genoegen"

AMEIDE - Vrijdag 11 en zaterdag 12 december j.\.
was de grote zaal van Het Spant weer omgetoverd tot
een waar eldorado voor de vogelliefhebbers uit de
streek. 280 vogels, te weten 125 parkieten onderver
deeld in 28 verschillende kleurslagen, 3 bastaard
putters,89 tropische vogels verdeeld over een 25-tal
vel'schillende soorten, 50 grasparkieten in 9 ver
schillende kleurschakeringen en 13 grote parkieten,
maakten hun opwachting.
De vogels lieten zich van hun beste kant zien in de
keurig verzorgde kooien die al1en eigendom zijn van
bovengenoemde vereniging. Met daar):>ij nog de
vciliere gaf het geheel een goede indruk. Voor de
keurmeesrers, H.v.d. Linden, H. Huijgens, P. de
Grauw en J.F. Bouwmeester was het dan ook geen
geringe taak om de toppers er uit te halen.
Om ±4 uur n.m. werd de uitslag bekend. Ais mooiste
vogel van de tentoonstel1ing werd aangewezen de
purperkop glansspreeuw van J.G. Diepenhorst uit
Groot-Ammers met 91 punten. Bij de kanaries werd de
goudagaat van H. de Jong te Meerkerk kampioen
Eigen Kweek met 90 punten.
In de groep postuurkanaries werd de Gloster Lonsort
van P.E. Boers uit Hoog-Blokland kampioen met 90

De voorzitter

punten. Bij de tropische vogels werd de grijze
zebravink van A. Vuurens uit Ameide kampioen met
89 punten. A. Vuurens werd tevens jeugdkampioen
met deze vogel. Bij de grasparkieten werd K. de Wit uit
Ameide met een grijsgroene kampioen met 88 punten.
Ondanks het minder gunstige weer stond ook deze
tentoonstelling weer goed in de belangstelling.
De organiserende vereniging is dan ook dik tevreden
en zag haar vele werk bekroond.
Zelfs dt:: 2000 loten, waar er zaterdag nogal wat van
over waren, gingen tenslotte toch nog vlot naar het
publiek. De uitslag van de verloting is als voigt:

Stofzuiger 929
Grill 31
Fonduepan 442
Hairstyler 879
Radio 1814
Broodrooster 1283

Opgemerkt mag nog worden dat de voor de 26e maal
gehouden vogeltentoonstelling in Ameide de be
zoekers, maar ook de leden. veel jijne uren heeft
bezorgd.

Nieuwbouw Rabobank
Ameide

AMEIDE - De nieuwbouw werkzaamheden aan de
Rabobank te Ameide vorderen gestaag.
Zoals op de foto al enigszins te zien is, komt de ingang
nu aan de zijkant, gelegen aan het parkeer
terrein.
De bank wordt over de vol1e breedte met ruim 8 meter
uitgebreid.
In de bankhal komt een beveiligde kasbox, hetgeen
betekent, dat aileen storten of opnemen van geld het
personeel door kogelvrij glas gescheiden is van de
klienten.
Al1e andere bankzaken worden aan "open balies"
afgewikkeld.
Er komt een extra spreekkamer. De bouw wordt
uitgevoerd door Koninklijk Aannemersbedrijf Wou

denberg Ameide b.v.

Opening van de eerste
bontzaak van Gotinchem

GORINCHEM Van Toor Fashion opende
woensdag 9 december haar eerste bontzaak onder de
naam Van Toor Fashion exclusief. De zaak. is gelegen
recht tegenover haar reeds bestaande verstiging in de
winkel passage de "Arkelstate" in het centrum van de
stad.
De kol1ektie bevat een grote sortering aan bont
soorten, o.a. vos, nutera, visam, peesianez, kidskin en
nerts. De nerts artikelen vragen om speciale aandacht,
daar de kol1ektie een erg uitgebreide is, zowel in lange
als korte mantels. Veel worden nertsdelen voor
mantels verwerkt, daar de prijs dan veel gunstiger
wordt. Enkele bekende soorten zijn: koppen kardiaen
poten. Al1e bontmantels worden altijd onder garantie
verkocht. De klant ontvangt bij aankoop een
garantiebewijs van echtheid en de zekerheid dat de
mantel met de uiterste zorg is vervaardigd. Op dit al1es
wordt door de stichting bontpromotie toegezien, waar
de zaak dan ook lid van is.

Naast de verkoop van mantels, kan de klant ook haar
bestaande mantel door de ervaren bontwerker langer
laten maken en zelf vaak een geheel nieuw model van
laten maken.
In het voorjaar kunt u uw mantel bij ons op de zaak in
de bontkluis in bewaring geven, waar hij dan geheel
nagekeken wordt en natuurlijk verzekerd is.
Tijdens de openingsaktie gelden zeer speciale prijzen
en bovendien krijgt iedere klant een leuke attentie.
Naast de bontkollektie vindt u ook een sortering in
Alcantara met bont en Lammy's, zowel in kort als lang
model.

Kerststol proeven
MEERKERK - Bakkerij Alting te Meerkerk nodigt
een ieder uit zijn overheerlijke Kerststol te komen
proeven op vrijdag 18 en zaterdag 19 december in zijn
zaken te Meerkerk en Ameide.
Alting's kwaliteit staat er borg voor dat het weer
overheerlijk zal smaken.
Wij raden u aan: ga eens proeven!

0.V.M. uitslag
Sint Nicolaasaktie

5 december vond de trekking plaats van de Sint
Nicolaasaktie van de O.V.M. te Meerkerk.
De hoofdprijs van f. 1.000,- werd gewonnen
door De Gans te Ameide (Meidoornlaan 19).
f. 500,- werd gewonnen door W. van Kleij te
Meerkerk.
Burgemeester T. den Breejen verrichtte de
trekking.

R.O.M.
Regionale Omroep

Meerkerk
MEERKERK - Op 25, 26, 27 december zendt de
R.O.M. haar Ie TOP-I00 Allertijden uit.
De R.O.M. is te vinden op 102 Mghz.FM.
Aile uitzendingen beginnen om 14.00 uur.
EXT R A:
Een uitzending vol met nieuwjaars-wensen op zondag
3 januari, vul gauw onderstaande opgave in:
Naam: _

Nieuwjaarswens: --c-~

Voor wie: _

Inleveren uiterlijk op 31 december 1980:
BLOMMENDAAL 1, MEERKERK



dinsdag om 12.15 gesloten

zaterdag geopend tot 17.00 uur

vrijdag koopavond tot 21.00 uur

..0 EKl(O
~ MEERKERK ~~
~ TOLSTRAAT 9 ~
e;;v Telefoon 01837 - 1297
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~ ~ \~~~~ ~ Il"""7J Wij bieden u al.les om uw kerstboom een gezellig tintje
~~4~ te geven: Verlichting, Kerstballen, Klokken, Sneeuw,:t: Slingers, Kaarsen, Engelenhaar enz.
~ ..,; Wij wensen u prettige Kerstdagen
~ ~ en een voorspoedig 1982.
N+ ~~ ti L..-_--=- ---'- --J

Ii ~~~~~
N+ Uw slager heeft: ~ ., :rJ
~ ti verzorgen van administratie j:
N+ ideen voor feestelijke sehotels voor gebraden ~ ~ rJ
~ vlees ;j en fi:
~ tips voor vleesfondue en gourmet-party ~ tl: belastingzaken ~rJ
~ verder informatie over salades rilette de pore en ~ V administratiekantoor ti:
~ vleeswaren ~ it ~rJ
I;! Goede Kerstdagen en e.en voorspoedig 1982 i1!.~. th. c. j. van doorn ~./:
~ RUND- EN VARKENSSLAGERIJ ~ ~ f. aaksterveld 76 telefoon :f!:
N+ J d HEK N+ 4233 GO ameide (01836) 1598 lI · V. • ~, wij wensen u pretlige kerstdagen en een voorspoedig I
..,; :t: if. nleuwJaar. ;rJ
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Wij,
direktie en
medewerkers

van

wensen u prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1982.

HOGEWAARO 1 - AMEIDE - TEL. 01836 - 1544

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B.V.

Ook in het komende jaar
zijn wij weer graag voor U de:

specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

~rr.==========~ ~~~~~~~~~~~~.~
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"it: ERKELENS-LANGERAK IJ Broekseweg 3 - Ameide - Telefoon 1725 :*
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J
fl·'~ ~"Wij wensen U prettige Kerstdagen en een /Jl
'f voorspoedig nieuwjaar en hopen u in I
'fJ~ 1982 in onze vernieuwde zaak te ='.'j ontvangen. . ~

i ~~~
~



Ministeryan Binnenlandse Zaken zijn eindkonklusie
bij de Wet neerlegt.
Dit 7.al volgend jaar (1982) gebeuren.
Moeten altijd onze bestuurders de kastanjes aileen
maar uit het vuur haJen? Of moeten we later weer
kunnen zeggen:hadden we maar.. ....:........!

Een volkomen verandering, geestelijk en mentaal.
Geen betrokkenheid enz., enz.
Laten we niet sentimenteel gaan worden. Zelf ben ik
geen Alblasserwaarder van geboorte, maar ik voel me
weI een met hen.
Minderheidsgroepen krijgen bijna altijd hun zin.
Zou nu een meerderheidsgroep het onderspit moeten
delven?
Wij zijn bang van weI.
Het is nog niet te laat.
Laat een g~organiseerd en een goed protest horen. Het
is toch het belang van onze eigen woongemeen
schappen?

Wie neemt het initiatief?

WeI later zeggen: "ze doen maar", j~ hebt ook niets te
zeggen!"
Weet u de konsekwentie als uw dorp, en nu bedoelen
we prakties al de betrokken gemeenten, want het gaat
niet aileen om Ameide en Tienhoven, tot een grote
mammoetgemeente gaat behoren?
Wij hebben weI over een paar punten gedacht. Wordt
het bestuur goedkoper? Nee. Komt het bestuur dichter
tot het volk? Nee. zal een nieuw gevormd
gemeentebestuur de problemen van een van de
gemeenten onderkennen? Nee. Zij zijn er toch niet bij
betrokken. U hebt dan hoog uit een of twee vertegen
woordigers in het nieuwe bestuur vertegenwoordigd.
Als uw partij klein is dan komt er nooit een
vertegenwoordiger in.
Er zal een nieuw gemeentehuis ergens moeten komen.
Kosten? Miljoenen!
Denkt u dat men met het bestaande ambtenaren
apparaat het zal klaren? Wij denken van niet!
In ieder dorp zal toch weI een ambtenaar zitting blijven
houden? Kosten en in wat voor gebouw?

Wat zal het gevolg voor onze
A lblasserwaard worden?

wensen u in alle opzichten
goede Kerstdagen

en een
voorspoedig 1982 toe

Crezee Ameide bv
en

Crezee Reklame

Direktie en
medewerkers(sters)

van

Wat hebben wij als inwoners tegen
deze dwaze herindeling gedaan?
NIETS!

wenstte hen veel geluk in hun toekomstige woning.
Johan en Marry zullen er alles aan doen om met de
Kerstdagen in hun woning te zitten. Zij waren zeer
kontent over de afwerking en de ruimte van het huis.
Hierna verbleef men nog enige tijd gezellig bijeen in
restaurant 't Oude Koetshuis, alwaar direkteur Jac.
van Vliet het Gemeentebestuur dankte om deze 13
H.S.B. woningen in Tienhoven te hebben mogen
bouwen.
In een verzorgd boekwerkje vertelt bouw- en aan
nemingsmij. Van Vliet bv wat bouwen is en vooral wat
houtskeletbouw precies is. Welke voordelen het heeft
en wat vooral kenmerkend voor houtskeletbouw is.
Het is heel leerzame informatie.
Mocht u interesse in deze bouw hebben. dan vraagt u
informatie aan.
Men zal u op het kantoor. Hogewaard I te Ameide,
gaarne inlichten of informatie toezenden.

Blijven wij, en dan bedoel ik degenen die er fel op
tegen zijn, geduldig aan de kant wachten tot de

inspraakprocedure plaatsvindt, dan maakt het niet uit
of nu de burgemeester, een wethouder of een raadslid
het woord voert; de burgers komen dan luisteren. Ik
heb zojuist hier de stad Amsterdam horen noemen.
WeI, ik heb begrepen dat men daar als wethouder nog
niet de kans kr(jgt om iets te zeggen. Juist die
betrokkenheid van de burgers bij het bestuur en het
feit dat de mensen nog kunnen luisteren, vormen het
bewijs dat het in een dorp heel wat beter is dan in een
stad. (applaus).

Sleutel
eerste Houtskeletbouwwoning van

Bouw- en Aannemingsmij. Van Vliet bv

officieel overgedragen
TIENHOVEN - In aanwezigheid van wethouders en
raadsleden van Tienhoven, de direktie van Van Vliet
bv vond in de eerste gereedgekomen Hout Skelet
Bouw woning in de Vijf Akkersstraat te Tienhoven de
officiele sleuteloverdracht plaats.

De gelukkigen waren Johan Mesker en zijn vrouw
Marry Mourik, nu nog tijdelijk wonend op Franse
straat 5.
Burgemeester Bakker liet de overhandiging van de
sleutels vergezeld gaan van een mooie bos bloemen en

In de stromende regen yond de overhandiging van de sleutel plaats.

De gemeentelijke herindeling .

Wat doet u er tegen?
AMEIDE - Wethouder A.G. de Kruyk uit Ameide heeft altijd al geageerd tegen de gemeentelijke herindeling.
Velen van ons weten dat wethouder de Kruyk een felle tegenstander is van de gemeentelijke herindeling. OveraI
laat hij zijn protest horen omdat niemand hem nog heeft kunnen overtuigen van zijn ongelijk. Op een bijzonder
kongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, handelend over de reorganisatie van het binnenlands
bestuur, heeft hij ook krachtig protest Iaten horen.
In een boekwerkje "de Groenereeks", nr. 49, uitgave van de VNG, nemen wij onverkort over wat wethouder de
Kruyk heeft gezegd:
"Mijnheer de voorzitter' Hier staat weer iemand van

r~. een kleine gemeente en ik ben er erg blij mee dat vele
" 'fleine gemeenten het initiatief hebben genomen om
.>Cor t(jdens dit kongres het nodige naar voren te brengen.

Er moet wat puin geruimd worden. maar dat is niet
gelukt en ik geloof ook dat vele leden van de Tweede
Kamer dit hebben tegengehouden. Ik heb bij mijzelf
gedacht dat ze nu wat anders hebben uitgedacht en nu
kleine gemeenten op willen ruimen, maar ik hoop dat
dit ook niet lukt. Bestuurders van kleine gemeenten
zeggen niet dat er helemaal niets mag gebeuren. maar
die kleinschaligheid is erg belangrijk. Degene die voor
mij z6 voor kleinschaligheid pleitle. was erg duidelijk
en ik ben ervan overtuigd dat ook hij bestuurder van
een kleine gemeente is. Heeft men weI eens iemand die
grootschaligheid voorstaat dat horen verdedigen in
hele gewone, kleinschalige termen? (applaus). Ik
geloof dat de kleinschaligheid meer uit het bewust
zijn van de bestuurder komt en de grootschaligheid
misschien, ik zeg het erg voorzichtig, komt uit de
deskundige koker van wat ambtenaren. Sorry dat ik
het zo zeggen moet. maar ik geloof het vast.
Mijnheer de voorzitter, het was mijn bedoeling hier
het belanf{ van de kleine f{emeenten te bepleiten. W(j
moeten in deze t(jd' voorzichtig z(jn omdat die
gemeenten een minderheid dreigen te worden. Ik weet
van dit kabinet, dat het veel aandacht wil geven aan de
kleine minderheden. Ik ne.em aan. dat die aandacht
ook aan kleine gemeenten zal worden gegeven. Die
gemeenten voelen zich nu nog niet verdrukt en daar
kan goed bestuurd worden. Maar wat nu?
Ik wil daarvan nog een voorbeeld geven. De
bestuurders staan in de kleine gemeenten nog dicht bij
de burgers. Als in een dorp of een stadje een
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Naam: --,--,__
Adres: -:-- ~ _
Woonpl aats: _
Leeftijd. _

PAKKET CHENG 2
PAKKET FI REFLY 1
PAKKET A. TING 3
PAKKET PING 814

x
X
X
X

Omschrijving artikelen

ROTJE B -zwaar- 5 knallen in een pakje
ASTRONAUT - 10 zware kanonslagen in een pak
KANONSLAG EXTRA - 6 extra zware kanonslagen in een pak
ATOOMBOMMEN - 6 super zware knallen in een pak
BAZOEKABOM - 6 zeer zware donderslagen
LADYCRACKER 700 shots - 70q rotjes in een ~.ts aanAAn
RATTLESNAKE 60- - 60 super zware knallen aan een rits
RATTLESNAKE 120 - 120 super zware knallen aan een rits
ROMEINSE KAARS 7 - 7 kleurige vuurballen komen uit deze

kaars
BEAUTY -DRAAIZON ~ geeft op de grond draaiend om z-n as

een waaier van vuur
VLIEGENDE KRAANVOGEL - geeft een prachtig spuitvuur (4st.)
BLIKSEMSTRAAL - vuurpot met 11 prachti§e lichtkogels
HAPINESS VUURPOT - vuurfontein met knallen
BUTTERFLY DANCING - super vuurfonteinpot met knallen
RISING MOON - vliegende vuurschotel, schiet in twee

etappes omhoog p. stuk
HUILSIRENE MET PARACHUTE - huilsirene die aan een parachute

weer naar beneden komt. zeer mooi .( 4st) p. pak
DRAAIENDE SCHOTEL - vuurschotel die roterend de lucht

ingaat
STERRENREGEN-GROOT- zeer grote vuurpot (18cm) geeft veel

sterren
INSEKTBALL- zeer grote vuurpot (18)cm) sterrenregen met

lichtkogels
TUBE COLOUR GIANT - super zware vuurpot (28cm) geeft een

vuurwaaier met lichteffecten
CHINESE CANDLE - zeer zware dikke kaars met vele kleurige

vuurballen
COLOUR CANDLE - kaars met 5 gekleurde vuurballen in zware

uitvoering p.stuk
GELUKSVUURDOoS - vierkante vuurdoos die een enorme hoeveel-

heid lichtkogels geeft-iets aparts
doorsnede van 15cm

PAGoDE .~ Chinees vuurhuis geeft een prachtig vuur
FIVE COLOUR - 5 sterrenkaars
100 ~HOTS - ze~~ zware sierkoker met 100 magic lichtkogels

iets aparts
BABYVUURPIJLEN - 12 vuurpijltjes met knal in een zakje
PIJL C - deze pijl geeft een prachtig sterrenboeket
CoL.LAMP PIJL -Deze pijl geeft boven in de lucht een

lampion
RooDSTAART RAKET - Geeft een prachtig sterrenboeket
COLLA PIJL - deze pijl geeft kleurige balletjes
SNEEUWVAL PIJL-GRoOT-Sterrenraket met sneeuwvuur
SIR ROCKET - zeer gro,j;e zware sterrenpijl'met vele kleuren
SUPER MARS ROCKET - ieer zware zwermraket met vele licht-

effeeten
TWIN ROCKET - Super chinese pijl van mAAr dan een meter

geeft een super kleuren sterrenboeket
DUITSE STERREN QUIBO RAKET -Grote superraket van uitste

ken de kwali t.eit

Aantal

BESTEL... NU

SNUFFELTIEK
DORPSPLEIN 3 - MEERKERK - TEL. 01837 - 1700 J

ONS ASSORTIMENT IS NATUURLIJK VEEL EN VEEL GROTER, DAARO~ BEZOEK ONS IN DE WINKEL
• Levert U deze bon in \fO'O'r 21 DECEMBER dan ontvangt U van ons EXTRA

'~1~10t KORTING.



Bloemtiek
,,'t Kooitje"
JW. van Puttestraat 77, Ameide
Tel. 01836 - 1868

Corrie Kooy wenst u prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1982

Ook voor 1982 uw adres voor al uw bloemwerk.
Gespecialiseerd in aparte droogbloemstukjes en

wand-dekoraties

i1 r;A~j;A~j;A~j;A~~~j;A~tA~j;A~tA~tA~tA~RiliJ

~ Aan het eind van het jaar ~
ti wensen ~
~ Gerrit, Jenny en Tineke u ~

~ P · K ~~ rettlg:
n
:~~tdagen ~

a Gelukkig Nieuwjaar I
)! KAPSALON DE WIT ~
~ Molenstraat 5, Ameide i
~~tA~j;A~r:wj;A~tA~j;A~j;A~j;A~j;A~j;A~j;A~

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in 1982.

Informeer eens,
wij hebben ook voor u een

passende bestelwagen.
Nu ook voor bestelwagenverhuur

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

Een
lokaal voor
opslag- of
hobbyruimte
in de oude
Chr. School.

TE HUUR

Inlichtingen:

R. Jansen
Meidoornlaan 36, Ameide
Telefoon 01836 - 1692

GillishIuis GN I

TE KOOP:

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

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

TOLSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL. 01837 - 1530Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de Inaffeltl8k
Bazeldijk 19
4231 ZB Meerkerk

Tel. 01837 - 1810

c. 'I LAM

Wij danken u voor de
prettige samenwerking in
het afgelopen jaar.

Wij hopen u ook in 1982
weer van dienst te mogen
zijn.

Tevens wensen wij u
gezegende Kerstdagen en
een voorspoedig
Nieuwjaar.
Verwarming/Tuingereedschap

r~JV9ij;A~j;A~j;AJij;AJij;A~j;A~j;AJir:wj;A~j;Am

~ CAFE - PETIT RESTAURANT *
~ ~

~ "LEKZICHT" ~ ~
~ en Discotheek ~

~ R- -d " ~il "IVerSI e t!*. wenst een ieder *
~ ~VERKOOP VANAF MAANDAG 28 dec. tim *prettige Kerstdagen en een voorspoedig *

donderdag 31 dec. ~ Nieuwjaar. .~

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig I . JANNY EN PIET KRAMERS.~
nieuwjaar fM~M"''» ~M rM ~'-- ----' ~Mlll(~.MJiMJi~j;AJiJV9ij;AJij;AJi~j;AJi





laag geprijsd

Stigter's
KOMPLETE WONINGINRICHTING
JW. van Puttestraat 6-8, Ameide, tel. 01836 - 1501.
Koestraat 101, Schoonhoven, tel. 01823 - 2450..

Rustieke fauteuil
Massief eiken625 - met losse 595-

kolomtafel .. kussens •

Wij wensen U prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Klassieke
oorfauteuil

795.-

Winkel woonhuis in de Peulenstraat. Op goede
stand. Oplevering na verbouwing ±maart 1982.

VRAAGPRIJS: f 135.000

HARDINXVELD/
GIESSENDAM

AMEIDE
Oudere woning met bedrijfsruimte op ±670 m2

grond. Aanvaarding: na verbouwing of voor de
verbouwing. Gunstige prijs. Betaling in overleg.

(Tekening aanwezig)

LET OPI Koopje. Goed onderhouden hoekwoning
met plaats en schuur. Goed geschikt voor jong stel.

VRAAGPRIJS f 58.500

INLICHTINGEN:

01836· 2375
B.G.G. 03451 - 7745

VRAAGPRIJS f 215.000,·
AMEIDE

Winkel-woonhuis, uniek gelegen op de Dam. Met
schuur en plaats. Het pand is goed onderhouden.

Voor veel doeleiden geschikt.

TEKOOP
AMEIDE

RESTAURATIE
RENOVATIE
NIEUWBOUW

DAKBEDEKKING, LOOD, lINK- EN
KOPERWERK
GASVERWARMINGS-APPARATEN
SANITAIRE ARTIKELEN

~\-c1M(,~"''''~~''''~~~ ... ... .• '1

fp.~:~ ;-:~~:"",~-..j~~~:~~:ltA_~~~_··0:

i ~I B.V. Ameide's ·
J Loodgieters-
~ bedrijf :: '

:r.

" Wij Irachlen aanwezig Ie zijn 's morgens om 7.30
:•. uur en's middags van 16.30 tot 17.30 uur in onze:l

••

werkplaats, Fransestraat 11 te Ameide. ~

lATERDAG's GESLOTEN IJo:
i
flO:

J
J
I
J

Wij wensen u prettig. e Kerstda.gen en eeri !
:'. voorspoedig nieuwjaar ~

:'.~~~~~~ ..~~• ,.:.. ItfI'!.:~~:"It1If1IP!.:1l\i\~:~ ...,.:~~~J9l1I!.:1tIil~:IIjl-":-,,:~ YI'!-:~~

Prettige
Feestdagen en
en een
voorspoedig 1982
wensen U:

Cees van Hees
Gerrit 't Lam
Gilles Langerak
Jan van Oort
Wim Oskam
Gerrit den Oudsten
Wijnand Verkerk
Teus Versluis
Bram van Vliet en
Arie Zaal

BOUW- EN AANN.MIJ. VAN VLIET B.V.
Hogewaard 1 - Ameide - Tel. 01836-1544

Woonhuis Bram van Vliet, Molenstraat 37 - Telefoon 01836-1609
specialisten in "houtskeletbouw"

tErn
n~J[v






