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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ZEVENTIENDE JAARGANG
DONDERDAG 14 JANUARI 1982

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

Opening
nieuw kantoor Bassa Noordeloos, mijlpaal in karriere Piet Bassa

4000 m 2 bedrijfsruimte
In 1969 had men reeds 2000 m2 bedrijfsruimte.
De verkoop van de stalen buizen was vooral oorzaak
van de verdere uitbreiding tot 4000 m2 bedrijfsruimte.
Het transport wordt met eigen vrachtwagens geregeld.

NOORDELOOS • Zaterdag 19 december was het een blijde dag voor de gemeente Noordeloos, aldus
burgemeester Schakel, niet aileen voor het gemeentebestuur van de gemeente Noordeloos en de direktie van
Bassa, maar ook voor de bewoners van deze plattelandsgemeente.
"Als burgemeester van Noordeloos, waarbij ik nu reeds 36 jaar betrokken ben, heb ik praktisch hij iedere
verbouwing, heropening of opening het woord tot de ondernemers gevoerd. Ook nu en ook nog graag omdat
Piet Bassa, de grondlegger van dit mooie bedrijf, een bijzondere vent is.
oktober 1941 begon Pieter Bassa, volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel, een bedrijfje in

Ais Piet Bassa iets doet, dan doet hij het ook goed en
altijd in het groot. Wij hebben zes kinderen, maar
Bassa heeft er twaalf.
Zo ook zijn bedrijf, steeds groter. Ais gemeente,:"bestuur hebben wij de ontwikkeling van dit bedrijf
()ltijd nauwlettend gevolgd. Altijd vergunningen tijdig
'.,. ingediend. Toekomstige begroeiingen stonden er al
voor de aanvraag binnenkwam. In tegenstelling tot
wat Provincie zegt, vinden wij als gemeentebestuur dat
Bassa wei in Noordeloos past. Ik kan u zeggen, dat wij
veel waardering voor uw uitbreidingen hebben, aid us
een zeer humoristisch, vlot sprekende burgemeester
Schake!.
De heer Schakel memoreert verder dat er eigenlijk
gesproken moet worden van 40 jaar familie Bassa.
"Het is een typisch familiebedrijf waarvan Pieter de
initiatiefnemer en grondlegger is. Van de 12 kinderen
zijn er 11 in het bedrijf werkzaam. Hij kent de fijne
knepen van het konstruktiebedrijf zelf en dientengevolge kreeert hij de vakopleiding in het bedrijf zelf.
De Bassa industrie past daarom geheel in Noordeloos.
Ik heb daarom veel respect voor de grondlegger van
dit bedrijf, maar ook voor zijn vrouw.
Ook u mevrouw Bassa onze gelukwensen. Ik hoop, dat
de goede verhouding van het gemeentebestuur met
Bassa bestendigd zal blijven. U kunt op ons als
overheid rekenen".
Ais goed burgemeester richtte de heer Schakel ook
enige .gevoelvolle woorden tot de beide zeer krasse
, ouders van de heer Bassa.
Direkteur Piet l3assa sprak hierna enige dankwoorden: "Ikben erg blij burgemeester, dat ude
opening hebt· willen verichtten en dat u de verdere
middag enavond in "De Til" in Giessenburg met ons
wilt meemaken. Ik ben erg blij met ons nieuwe
kantoor. Hartelijk dank aan de medewerkers en de

onderaannemers voor hun inzet tijdens de bouw van
dit kantoor. In die 40 jaar heb ik veel meegemaakt.
Met keihard werken is er nog wat te verdienen".
Enige gevoelvolle woorden richtte de heer Bassa tot
zijn vader en moeder, evenals tot zijn eerste
boekhouder, de heer Hoffman.
De heer Sterrenburg (voortreffelijk ceremoniemeester) ontving voor de M uziekvereniging een
enveloppe met inhoud.
Namens het personeel bood de heer Visser een video
cassette-recorder en filmapparaat aan. Tevens sprak
de heer Visser zeer waarderende woorden tot de heer
Bassa.
Namens de vrienden-jagers sprak de heer Zwinkels.
"Jullie als familie, met het personeel, hebt dit door
hard werken kunnen bereiken. Wij als jagers
o'1dervinden altijd veel genoegen bij jullie. Je bent
altijd een goed gastheer".
's Avonds was er in "De Til" een gezellige feestavond,
voorafgegaan door eenzeer druk bezochte receptie.
Bassa konstruktie en handel
De afdeling konstruktie heeft zeer goede jaren
doorgemaakt. In 1968 werd de handelsmaatschappij
Bassa Buizen opgericht, die zich vooral bezig hield met
de verkoop van balken, platen, stalen buizen en warm
gewalste produkten, zowel ronde, rechthoekige,
vierkante of ovaalvormige.
In twee grote loodsen staan de machines en zijn de
materialen opgeslagen.
In oktober is. zoon Jan een bedrijf begonnen wat zich
bezig houdt met klein konstruktiewerk: Bascon b.v.
Aanhangwagens, in kleine produktie, worden hier
onder andere gefabriceerd.
Het konstruktiewerk heeft zich vooral op de
agrarische sektor gericht. Bekend zijn de Bascon
slootreinigers, zandstrooiers en Kunstmeststrooiers.

Het nieuwe kantoor
Het kantoor is met onderaannemers door het eigen
personeel gebouwd.
In dit ruim en modern opgezette kantoorpand bevindt
zich o.a. de administratie en de in- enverkoop.
Er is een grote spreekkamer, een prive kantoor en een
showroom.
De direktie van Bassabuizen, Bano konstruktiebedrijf en Bascon, onder aanvoering van Piet Bassa en
zoon Jaap, wensen wij goede zaken toe.
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Rommelmarkt in
Ameide
AMEIDE - Op zaterdag 13 maart 1982 zal de tennisvereniging "Meihoven" op het terrein van Aannemings mij. Streefkerk aan de Paramasiebaan een
grootse rommelmarkt houden.
Op zaterdag 6 maart 1982 wilen wij daarvoor graag
uw overbodige, maar wellicht voor een ander bruikbare, zaken komen halen.
Wilt u deze spullen tot die datum a.u.b. voor ons
bewaren?

ALARMNUMMER
Brandweer en Politie:
078 - 166166

Uit de Raad van A11leide
De algemenebeschouwingen
AMEIDE - Voor slechts een tiental toehoorders voerden de diverse raadsfrakties de algemen beschouwingen
ten tonele. Het werd een tamelijk matte vergadering, waarbij aile sprekers hun waardering uitten over de
voortreffelijke en overzichtelijke presentatie en het vele werk hieraan verricht door de betrokken ambtenaren.
Behalve enige kritische kanttekeningen en, opmerkingen van de frakties is er waardering geuit voor het gevoerde
beleid. Circa ± 150.000,- onvoorzien. Aileen v~rhoging van de reinigingsrechten. Allemaal positieve dingen.
v.d.Berg (V.V.D.) waarschuwde vooral tegen "potverteren". Versluis (P.P.c.) vroeg weer volle aa~dacht voor
StadshersteI. Provoost (P.v.d.A,) las de lezenswaardige beschouwing voor en zei blij te zijn dat bi.ina het hele
programma van zijn partij was uitgevoerd.
v.d. Berg (V.V.D.) Yond de kwaliteit van de begroting
gemeenschapsvoorzieningen/ stedelijk herstel tot een
met kop en schouders boven de ons omringende
bedrag van f 15.000,-.
gemeenten staan. "Wij denken dan ook niet voor niets
Loswal
dat we als gemeente onze eigen boontjes wei kunnen
PIeit voor een eenvoudige afmeerplaats voor plezierdoppen". Zij waarschuwde echter om aileen nuttige
vaartuigen.
voorzieningen aan te brengen en de reserves niet te
verspillen, zoals sommige gemeenten doen.
Woningbouw
;,AIs we daarentegen, en die mogelijkheid blijft
Aan de vraag aan woonruimte zal moeten worden
bestaan, toch het slachtoffer worden van die blunder
Yoldaan. Aangepaste woningbouw voor wat betreft
op landelijk bestuurlijk gebied, die herindeling heet"
het stadsbeeld in de oude dorpskern is het overwegen
moeten we weI rekening blijven houden met onze taak:
waard.
dienstbaarheid aan de gemeenschap. Die eventuele
Gaarne ziet de fraktie een uitgewerkte kostentoekomstige gemeenschap mag niet het slachtoffer
begroting omtrent de aanleg van het Centrale Antenne
worden van onze voorzieningendrang nu".
Systeem. In kombinatie met andere nog uit te voeren
Zij had bezwaar tegen de wijze waarop de reinigingswerkzaamheden moet dit goedkoper kunnen.
rechten worden vastgesteld. Het is werken met de
"botte bijl".
Over het funktioneren van de besluitvorming in de
gemeente merkte Versluis op: "Uw kollege heeft de
Hondenbelasting
laatste jaren de goede gewoonte om over belangrijke
"Het z.g.n. "poepverhaal" is voldoende bekend", zei
zaken waar de bevolking nauw bij betrokken is, de
mw. v.d, Berg. "Hef geen hondenbelasting, deel boetes
bevolking hie rover te horen, de z.g.n. inspraak. Wij
uit wanneer men honden loslaat lopeno Het laten
loslopen moet verboden worden".
hebben hier geen enkele moeite mee. Dat hebben we al
eens eerder gezegd. Toen hebben we ook gezegd dat
Subsidiebeleid
hiermee de taak van de raad niet uitgehold mag
Zij vraagt om een kritisch en soepel beleid.
Waarschuwt tegen de mentaliteit die aan het ontstaan. worden. De raad, als hoofd van de gemeente, beslist
uiteindelijk en is dan ook verantwoordelijk voor dat
is "ach, iedereen krijgt haast subsidie, laten we het ook
besluit. Dat dient bij elke inspraakavond ook
maar proberen".
DUIDELIJK te blijken".
Vervolgens liet zij kritische geluiden horen over de
Hierover ontspan zich een heftige discussie, waarin
geraamde kosten voor de te bouwen schoollokalen. Is
vooral het kollege zich aangesproken voelde.
blij met de plannen voor aanleg van een parkeerHet bouwen van een brandweergarage heeft meer
terrein voor vrachtwagens, evenals over de instelling
prioriteit dan een gebouw voor gemeentewerken.
van een ambtelijke verkeerskommissie en een begeVersluis besluit zijn betoog met:
leidingskommissie voor de schoolbegeleidingsdienst.
Aan het einde van deze beschouwingen danken wij
Had echter ook graag een advieskommissie gezien
allen die zich voor onze gemeenschap hebben ingezet.
voor het Centrale Antenne Systeem.
Van brandweerman tot onderwijzer, van burge"U krijgt nu de rekening gepresenteerd".
meester tot gemeentebode. U allen dank voor hetgeen
En zij besloot "Mijnheer de voorzitter ik wens u, de
u voor de gemeenschap van Ameide doet. Wij hopen
heren Wethouders en mijn collegae raadsleden en een
dat ook in het komende jaar op diezelfde medewerking
ieder die het horen wil een gezond, gelukkig en een zeer
mag worden gerekend. Op de Protestants Christelijke
aktief 1982 toe".
Combinatie kunt u rekenen. Wij hebben de eed
Versluis (P.P.c.)
afgelegd dat we de belangen van de gemeente met al
ons vermogen zullen voorstaan en bevorderen. In het
Liet zich positief uit over de besluiten die de raad de
nieuwe jaar hopen wij weer op die basis verder te gaan
afgelopen 4 jaar heeft genomen met langlopende
in een goede samenwerking met de andere raadsleden
financiele konsekwenties. "Ondanks deze hoge
en het kollege van burgemeester en wethouders en wij
investeringsgraad zal deze raad straks geen failliete
wensen u en ons hierbij Gods onmisbare zegen toe.
boedel achterlaten".
"Er is geen financiele ruimte meer omdat de
Provoost (P.v.d.A.)
rentekosten beslag zullen gaan leggen op een deel van
Begon met een algemene beschouwing over de politiek
de beschikbare geldmiddelen.
en merkt op dat we in roerige tijden leven die erg snel
Tracht de werkeloosheid plaatselijk mee te beteugelen.
veranderen. "De mate van bestuurbaarheid hangt
Laat plaatselijke aannemers werken uitvoeren. Een
mede af van de akseptatie van de burgers van de
voorzichtig financieel beleid is nodig".
beleidsvisie van het openbaar bestuur. Deze akseptatie
Onderwijs
hangt op zich weer af van de duidelijkheid van de
Gezien het hoge bedrag dat de gemeente zelf moet
toekomstvisie van het bestuur en van de mate waarop
betalen voor het onderwijs vraagt Versluis of er
deze visie overeenkomt met de toekomstverwachting
bezuinigingen mogelijk zijn zonder het niveau van het
van individuele burgers".
onderwijs aan te tasten.
Hij merkte ook op dat de komende raad wellicht de
laatste van een nog zelfstandig Ameide zal zijn.
Schoolreisjes
Was verheugd dat de o.g. belasting niet verhoogd werd
Verzocht alleen daar te helpen waar de ouders het echt
en aileen de reinigingsrechten ten einde in de pas te
niet kunnen betalen.
lopen met de kostenstijging.
Subsidie
De uitvoeringswerkzaamheden van f 6.500.000,- in
Hierover zegt Versluis: "Een opmerking onzerzijds
1982 vindt Provoost een aardige impuls voor de
willen we nogmaals herhalen en deze is, dat de
werkgelegenheid. Wijst er op dat een tekort aan
Overheid er is voor en van aile burgers ongeacht hun
personeel bij gemeentewerken geen reden tot
levensbeschouwelijke opvatting en dat die Overheid
verb'aging van projekten mag zijn.
bij haar optreden zonder onderscheid dient te
Vraagt meer aandacht voor isolatie van de openbare
hartdelen, kortom niet met 2 maten meten. Een
gebouwen. "Er moet een besparing mogelijk zijn op de
subsidie-verordening vinden wij noodzakelijk en wij
post verlichting en verwarming (totaal f 45.000,-).
verwachten van uw kollege dit jaar een voorstel
Provoost betreurt de houding van het kollege omtrent
daartoe. In deze vergadering vragen wij u hierbij een
aansluiting bij de schoolbegeleidingsdienst in de regio.
toezegging daarvan".
Aandacht vraagt hij nogmaals voor de huisvesting van
Over de plannen voor het vrachtwagenparkeerde peuterspeelzaal en de hobbyklub.
terrein in de P.P.c. verheugd.
Streekmuziekschool
Stedelijk herstel
Provoost vraagt opheffing van de wachtlijst (kosten
"Tracht zoveel mogelijk plannen gerealiseerd te
f 6704,71).. Door personeelsgebrek voor bepaalde
hebben alvorens de herindeling plaats vindt, want dan
instrumenten kunnen slechts 3 nieuwe leerlingen
is het te laat", aldus een fervent pleiter voor
geplaatst worden (kosten f 3227,17).
stadsherstel.
VOS-kursus
U hebt een kans gemist. Op de hoek MolenstraatVerheugd is de P.v.d.A over het slagen van deze
Prinsengracht hadden woningen moeten komen en
kursus.
geen kantoorpand. U had hier eenstuk stedelijk
Provoost besluit:
herstel kunnen laten zien".
"Aan het slot van deze beschouwingen wil ik mijn
Stelt voor om subsidie te verstrekken aan een fonds

mederaadsleden rechtstreeks toespreken en hen
bedanken voor de stimulerende diskussies die we tot
nu toe in deze raadsperiode gevoerd hebben. Ik denk
dat dat heeft meegeholpen om Ameide leefbaarder te
maken. Nu we voor nieuwe verkiezingen staan, is het
mogelijk dat deze diskussies nog wat heftiger zullen
worden. Dat zal, naar wij hopen, duidelijk maken dat
we in de raad van Ameide, ondanks de betrekkelijke
eensgezindheid, toch met verschillende partijen te
maken hebben, die verschillende visies op de toekomst
hebben. Zo keer ik weer terug tot de woorden die ik
in het begin gesproken heb. Zorg er als gemeentebestuur voor dat de inwoners de t6ekomst met
vertrouwen tegemoet kunnen gaan. Een laatste wens is
dat de raad van Ameide, kreatief in zal spelen op de
vele 'problemen die zij voorgeschoteld zal krijgen ~n
dat daarbij ook eens voor een oplossing zal worden
gekozen die anders is dan volgens het gebruikelijke
verwachtingspatroon.
Voorzitter, dame en heren raadsleden veel wijsheid in
dit nieuwe jaar.
Vervolgens gaf de raad haar goedkeuring voar het
krediet voor een grotere abri op de Lekdijk.
Besloot de verbouwing en uitbreiding van de lagere
school openbaar aan te besteden. l1'aarhij de vier
plaatseli;ke aannemers worden uitf(enodif(d.

De gaande en komende
Topslager
AMEIDE - In april wordt het 16 jaar geleden dat Jan
Jongkind slagerij Oosterom in de Molenstraat
overnam. "Na vele overwegingen heb ik bewust
gekozen. Mijn gezin preveleerde in deze en gezondheidsredenen speelden ook een heel grote rol", aldus
Jan Jongkind.
Uit het gesprek blijkt dat de familie Jongkind het altijd
naar hun zin hebben gehad in Ameide en er wei willen
blijven wonen. Ook zakelijk ging het hun goed. "Maar
ja, werkweken van 70-80 uur waren normaal en mijn
vrouw hielp ook nog mee in de winkel", zo vervolgde
Jan, die blij is met zijn opvolgers John en Marja Vij;:;,,;,,
Broekhuizen, die nu al in het woonhuis Molenstr(,,)I;:
41 wonen.
"'2.:'
John, die in diverse zaken zijn opleiding genoot, heeft
de laatste jaren in Balkbrug (Overijssel) gewoond.
"Ik heb altijd in het slagersvak gezeten. Vorig jaar
volgde ik de Worstmakerskursus in Osnabrtick
(W.-Duitsland). Mijn wens is altijd een dorpsslagerij
geweest, worstmaken en slachten.
Ik zet de zaak op dezelfde voet voort, ook de uitbreng,
want d.i. een belangrijk onderdeel en willen we niet
graag missen.
We gaan ons vooral toeleggen op worstmaken: droge
worstsoorten, salami, snij- en boerenmetworst. In
Overijssel zitten de echte worsteters.
Ik wil me ook gaan toeleggen op huisslachten voor
particulieren en boeren", aId us de vlot pratende John
van Broekhuizen.
Zijn vrouw Marja gaat ook in de winkel helpen.
Dinsdag 19 januari om 7 uur zalburgemeester Bakker
de winkel officieel heropenen en is een ieder welkom
tijdens hun open huis. U kunt dan kennismaken met
de familie van Broekhuizen en tevens afscheid nemen
van de familie Jongkind.
Zie de speciale feestkrant met tal van feestaanbiedingen.
De winkeliersvereniging verliest in Jan Jongkind
prima voorzitter en zal hem zeker missen.
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. O p donderdag 14 Januari start schoenenhuis
•
"Champino", Dorpsplein 6 te Meerkerk,
tel. 01837 - 2300 zijn
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Aile lange dameslaarzen 20% KORTING.
Meisjes suede Robin-Hood laarsjes in de maten 30 - 36 vanaf f 55,- voor
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Jongens laarzen maten35 - 39, vanaf f 61,95 voor
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Robin-Hood laarsjes, kleur wit en blauw, maten 35 - 39, vanaf f 97,50 voor

:

f 79,·

:

:

Robin-Hood laarzen, maten 39 - 41, van f 94,50 voor
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ALLE PANTOFFELS

f 75,·
10% KORTING

Binnen in onze zaak een rek vol koopjes, b.v. van

f

109,· voor f 59,· enz.
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Biloa 50.000kampeerders

OD BoerencamDinus

•

MEERKERK - De ruim 600 in de Stichting Vrije Recreatie (SVR) verenigde
kampeerboeren hebben de afgelopen 12 jaren rond hun mini-campings rond
700.000 bomen, struiken en heesters geplant.
Datis, bijna het dubbele aantal van de met rooipremies van de EG verdwenen
fruitbomen. De kampeerboeren zorgden voor de aanplant op advies van de
SVR teneinde de bqerencampings geen storend element te laten zijn in het
landschap.
Het SRV-bestuur meent dat met deze
aanplant-actie een positieve bijdrage
is verleend aan landschapsbehoud.
De aanplant geschiedde ongeveer in
dezelfde periode dat met de financiele
steun van de Europese Gemeenschap
veel boomgaarden werden gerooid.
Van de 504 aanvragen werden er 399
goedgekeurd. Ret ging in totaal om
620 hectaren fruitboomgaarden met
ruim 400.000 bomen, meest appels en
per~m.

Voor het rooien van deze bomen werd
een bedrag uitgekeerd' van f
1.188.000,De aanplant op en rond de SVR-campings betaalden de kampeerboeren uit
eigen middelen.
SVR-voorzitter Wim van den Berg uit
Meerkerk toont zich erg voldaan over
de activiteiten van de SVR-kampeerboeren.
"De boer" is nu eenmaal van oorsprong de versierder van ons landschap.
Hij houdt het ook het best in stand.
De aanwezigheid van kampeermidde-

"Trim-klub Ameide
bestaat 15 jaar
AMEIDE - Een jubileum! Een heuglijk feit voor een
kleine vereniging. Het bestuur wilde dit niet z6 maar
voorbij laten gaan en daar IS jaar nog niet lang genoeg
is voor een officiele reeeptie werd besloten om dit
jubileum te vieren met een etentje bij de ehinees,
waarbij aile leden en hun eehtgenoten werden uitgenodigd.
De belangstelling hiervoor was zeer groot. Onder de
aanwezigen bevond zieh ook de heel' Gerrit de
Vroome, opriehter/trainer en erelid van Trimklub
Ameide.
Een korte terugblik in de geschiedenis van deze
vereniging.
Het was november 1966. Sportinstrukteur Gerrit de
Vroome geeft wekelijks "gymles" aan de jeugd van de
wandelsportvereniging. Het was naar aanleiding van
deze aktiviteit dat er op een dag een mevrouw bij hem
kwam met de vraag of hij een dergelijk bewegingsprogramma 66k voor dames wilde gaan doen.
Gerrit had er wei idee in en een week later startte hij
met een lO-tal dames. in een zaaltje van het verenigingsgebouw. Het enthousiasme onder deze dames
was groot, er kwamen steeds meer leden naar wat in
Ameide genoemd werd, .de trimklub van Gerrit de
Vroome. Ook werd na verloop van tijd gestart met een
herengroep.
Het verenigingsgebouw werd feitelijk te klein, daarom
werden er indien het weer het toeliet, ook vaak
buitenprogramma's afgewerkt.
Menig inwoner van Ameide herinnert zich misschien
nog wei de groepjes hardlopende dames en heren die

len op boerenerven blijkt nu een stimulans te zijn geweest om nieuw
groen te planten, terwijl elders, vooral in de Betuwe, met geld van de EG
veel mooi landschap verdween. Door
onze actie blijkt het verlies aan groen
in het landschap minder te zijn geweest als die vele open plekken in
vooral de Betuwe weI eens deden vermoeden.
Dat is een plezierige bijkomstigheid
die ook weI eens genoemd mag worden. De SVR is druk in de weer om
nieuwe recreatieverstrekkende agrarische bedrijven te werven. Vooral in de
Randstad is de behoefte' groot.
Vele stadsbewoners kunnen door de
economische recessie volgend jaar
niet naar het 'buitenland. Ze geven de
voorkeur aan een betaalbaar kampeerplekje dicht bij huis. De afgelopen weken melden zich al veel nieuwe
deelnemers (agrariers) bij de SVR. Nu
de recreatienood zo hoog is gestegen,
menen zij de helpende hand te moeten
bieden. Bovendien kunnen zij best een
extraatje gebruiken.

vrijdagsavonds de Hogewaard op gingen om hun
trainingsrondjes te lopen.
De konditie van velen werd mede hierdoor aanzienlijk
betel': te dikke buikjes verdwenen langzamerhand,
men was mindel' snel buiten adem, de spierpijn weI'd
minder, kortom............ men ervaarde dat deze vorm
van bewegen, we noemen dit trimmen, een ieder ten
goede kwam.
In 1972 verhuisde de trimklub naar de sportzaal van
Het Spant. Deze zaal bood gelegenheid om de
trimsport in al zijn facetten te kunnen beoefenen. Het
gebruik van toestellen werd mogelijk, er was ruimte
voor balspelen en de gehele akkomodatie deed
prettiger aan.
In december 1975, precies 9 jaar later, was Gerrit door
gezinsomstandigheden helaas genoodzaakt om "zijn
trimklub" te verlaten.
Met de komst van een andere trainer veranderde ook
de trimklub. Was het voorheen de trainer die alles
regelde (kontributies, zaalhuur) nu moest er een
voorlopig bestuur gekozen worden. Na een jaar van
voorbereiding werd in 1976 "TRIM-KLUB AMEIDE" officieel bij notariele akte opgericht en
ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer
van Koophandel.
Het is nu 1982. De vereniging telt momenteel 40
dames- en herenleden (waaryan enkelen reeds 15 jaar
aktief lid zijn), die per groep I uur per week in Het
Spant bijeenkomen om onder leiding van een
deskundig trainer te lrimmen.

De oorsprong van het trimmen ligt waarschijnlijk in
het feit dat, in het begin van de jaren zestig de ..vrije
zaterdag" werd ingevoerd.
Men kreeg meer vrije tijd en onder invloed van de toen
steeds meer gehoorde kreet dat de mens gezonder
moest gaan leven en meer moest gaan bewegen,
kwamen er overal in het land trimgroepen. werden er
trimbanen aangelegd en werd de fiets weer in ere
hersteld.
Men wilde wei "iets" aan sport gaan doen, echter
zonder de verplichting van wedstrijden. Het moest
vrijblijvend zijn.
De trimsport, individueel of in groepsverband. is ook
vandaag nog aktueel en velen ervaren dat ins panning
en daardoor ontspanning net datgene is waar men in
deze drukke tijd behoefte aan heeft.
TRIM-KLUB AMEIDE biedt al 15 jaar een
gevarieerd programma voor dames en heren van 16
jaar en ouder.
De TRIMSPORT kan door IEDEREEN beoefend
worden. Voor de jongeren zijn er vele sporten waaruit
een keuze gemaakt kan worden, maar voor de groep
van 25 - 50 jaar wordt die keuze wei zeer beperkt.
De TRIMSPORT is juist voor deze leeftijdsgroep een
ideale, sportieve en gezonde vrijetijdsbesteding.
Indien u belangslelling hee.fi om mel de TRIM~
SPORT kennis Ie maken. komI u dan gerusl eens
kijken (en meedoen) op de VRlJDAGAVOND in HE!
Span! Ie Ameide.
De dames Irimmen er van 20.00 uur - 21,00 uur en de
heren Irimmen er van 21.00 uur - 22.00 uur.

Voor meert:f.ere inJichtingen kunt u bellen.·
Arie Weeda, Doelakkerweg 53, Ameide, tel. 01836 1447 en Lyda van Doorn-Jonk, Aaksterveld 76,
Ameide, tel. 01836 1598.

De groep ICHTUS komi
naar Ameide
AMEIDE - Op zatel'dag-avond 16 januari om 20.00 .
uur zal de muziek van Baeh tot Elvis in het nie.:~·'
verdwijnen bij het horen van de klanken die de gospl~J}
groep Iehtus in de Sion kerk te Ameide ten gehore zal
brengen. Deze groep bestaat sinds 1975. Zij treden
ieder weekend op in geheel Nederland en zijn
gekontrakteerd voor 16 januari om in Ameide op' te
treden.

De groep. bestaat uit negen personen, drie zangeressen
en drie gitaarspelers te weten bas, lead, slaggitaar. Dan
is er nog een piano en dan natuurlijk het hart van de
groep de drummer en als laatste niet te vergeten de
technikus.
Door middel van lang, muziek en sketches proberen
zij het evangelie door te geven. Het programma duurt
ongeveer anderhalf uur.
De teksten van de liedjes zijn allemaal in het
nederlands.
De avond begint om 20.00 uur in de Sionkerk te
Ameide, Prinsengracht 28. Halverwege de avond' zal
ereen pauze zijn waarin u een konsumptie kunt.
gebruiken. Deze avond wordt verzorgd door de
jongerensoos DE KUBUS uit Ameide.
Ais deze avond goed bevalt willen zij.dit in de
toekomst meer gaan doen.

TRIMMEN, wat houdt dit nu precies in?
Het is misschien als voigt samen te vatten.

U begrijpt dat dit geld kost. Daarom wordter aan het
eind van de avond een kollekte gehouden om de
volgende avonden te bekostigen.

TRIMMEN betekent: IN BEWEGING ZUN EN
DAAR PLEZIER AANBELEVEN.

Houdt deze avond dus vrij, jullie mogen, dit niet
missenl TOT ZIENSl
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MEDEDELING
Bij deze delen wij u mede, dat wij met ingang van 19
januari a.s. onze slagerij hebben overgedragen aan
John en Marja van Broekhuizen.
Met zeer veel genoegen hebben wij u bijna 16 jaar
mogen bedienen.
Wij danken u hartelijk voor het genoten vertrouwen
en bevelen de familie van Broekhuizen ten zeerste
bij u aan.
JAN EN RIGERDA JONGKIND
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Uit Yoorraad yoor het hele gezin:

~~

Schaatsen - Stalen Noren Viking - Kunstschaatsen dames + heren - aile maten
kinderschaatsen - Houten schaatsen Slijpapparaten - Beschermers - Slee hout
+ ijzer - Sneeuwschuivers

~~

~

~~ In aansluiting op het bovenstaand delen wij u ~~

~ mede, dat wij met ingang van 19 januari a.s. de
~ slagerij van de familie Jongkind hebben overge~ nomen.
~ Wij hopen u op dezelfde wijze te mogen bedienen
~ en zullen onze uiterste best hiervoor doen.
~
~
JOHN EN MARJA VAN BROEKHUIZEN

~
~ Ameide, januari 1982
~ Molenstraat 41.
~

-~
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INRUIL ALLE TYPEN SCHAATSEN
DIVERSE GEBRUIKTE SCHAATSEN
IN VOORRAAD

~

~

~
~

~

~
~
~
~

N.PEK&ZN.

~~

~

AAKSTERVELD 2 - AMEIDE TEL. 01836-1271

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cafe

~

PLIEGER

Restaurant - Cafetaria

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

't Wapen van Ameide

lijdens de
uitverkoop
10% KORllNG

Telefoon 01836 - 1308.

wenst iedereen een heel gelukkig 1982
Sinds kart hebben wij ook een speciale PARTY
SERVICE zodat wij nu ook uwfeestje thuis of in uw
bedrijf geheel kunnen verzorgen.

HANDWERK,EN

\

Restantenwol
halve prijs.

Wij verzorgen nu ook uw
FON DU E-avond

~~~"'~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

v.a.17,50 p.p.

~

~

~

Verder verzorgen wij uw:
Diner, Koud Buffet, Bruiloft, Receptie,
Salades, Snackjes, Koude Schotels.
Vergaderingen.
Tel. 01836 - 1308, b.g.g. 2362 - 2298.

Ook in 1982 werken wij met zeer scherpe
prijzen en ook dit jaar berekenen wij geen
zaalhuur.
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10.15% korting op
sieraden

.f

Nagellak van

9,95 voor

f 6
f 5 50
,-

Lipstick van f 9,- en f 8,75 voor

~

SCHOONHEIDSSALON

~

J. Lauret-Bastinck

~

~

Lekdijk 42, Ameide, tel. 01836 - 1937
BEHANDELING OP AFSPRAAK
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't Is ",eer zover
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Ii Orole
Dorulming
nog meer voor nog minder!
••
:
•
:
•
:
•:
•
••
:
•

Pracht

~ -1885,.
~ - 4970,

EIKENWANDMEUBEL met vitrine en verlichting

Zeer mooi groot

EIKEN WANDMEUBEL, bijkans geheel massief

Exclusieve massieve
Fantastische

DUD HOLLANDSE EIKEN KlSl, met schenk- of schrijfblad

BLANK EIKEN UNBOUWWAND, is weer veel gevraagd

Moderne BLANK EIKEN PAS lOE EElHOEK, bestaande uit:
.pracht SCHUIFTAFEL MEl 4 GESlOFFEERDE SlOELEN

BLANK EIKEN EElHOEK met 4 stoelen

:

Nog zo'n schitterende

:
:

En nog voor slechts een gegadigde:
pracht VUREHOUlEN SWPKAMER, ledikant 140 x 200 cm en 2 nachtkasten

•
•

En als klap op de vuurpijl:
een schitterend·100Ofo LEREN

:

Extrazwaar, kwalitatief zeer mooi

•

·
•

•:
•
:•

•:
•
:
••

Modern

HOEK-BANKSlEL, EXlRA KOOPdE

~-3Q6S-;-=--

3395,
2595,

~;:- -

1.,·

~-

1395,.
1050,
2285,.

~.3955;- -

~- 4195,·

LEREN HOEK-BANKSlEL

SlOFFEN HOEK-BANKSlEL, fraai van model

..3a5fr;: -

BANKSTEL MET RONDE HOEK

--3945;- -

Sfeervol tweed
Massief eiken

2495,
2285,

GEBLOEMD BANKSlEL, met 2 fauteuils, nieuw model

~-

a.,

EIKEN BANKSlEL met 2 fauteuils, zeer goede zit

~-

3775,

Rijk gestoffeerd

:

'155,
Volop keus in MAlRASSEN, nu reeds vanaf

:

Lekker warme

EN BOVENDIEN NOG:

35, en 50, KOHTING!

:

•

U-BE ZulVer WOLLEN DEKENS met
Nu'reeds een VOLIMUNEUS DEKBED voor
Ruime keus in GORDldNSlOFFEfi VOOR DE HALVE PRldS (en nog minder)

:

GroteKOLLEKTIE TAPIJTEN, KAMERBREED VOOR SMALLE PRldZENI

:

•:
••
••
•••
••
••
•

i
:
:

89,

ZIE ONZE ETALAGES KIJK BINNEN OOK EENS ROND!

•
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•
:•
:
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•••
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•
:
•
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sfreelkerk i
ALS HET VOOR MINDER VEEL MOOIER MAG!
FRANSESTRAAT 7 -

AMEIDE -

TELEFOON 01836 - 1212.
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•
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••
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TEXTIEL- EN
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KLEPKAST G·RENEN···

• blJPassen.

•

grenen.

IU

.-me;- NU SAMEN

.,

: I,m-·
:

. d LmlKANT lEV

1345,

:

Klnderledlkant met.commOde. later om te bouwen
tot tlenerledlkant met bureau en kast. blank hout,
kompleet 1-7.w;-- NU TIJDELIJK 1495,

.=
••

MAKIMILlAANAUTOZITJE
Witte KINDERSTOEL

•
:

Tevens uw adres voor komplete babyuitzetten, doopjurken enz.

•

••
•

~ 195,
185
-20&;--,

~o
0
'::(9

i
:

DAMESJIPOIIEN:

30 . 40 • 50% KORTINO :
HALliE PRIJS •
~~~I.:
MEISJESJURKEN
HALVE PRIJS :
KINDERJACKS
HALVE PRIJS:•
MonSieUr BsDllkerbroeken. voor dames en heren

39,95
HALliE PRIJS
HALliE PRIJS
HA'L"E PRIJS
NU

I.I.
I.

Diverse overhemden
Heren jacks
Heren pantalons
TEXTIEL- EN

MET VANDAAG DE MODE VOOR MORGEN
FRANSESTRAAT 7 -

·
••

:
:•.
•.
:
••

.
•

sfi!eefkerk

:

•

AMEIDE -

TELEFOON 01836 - 1212.

i
:

.
:
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~
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Natuursteenhandel
Skledar & Brandwijk B.V.
FABRIEK - KANTOOR - SHOWROOM
Nijverheidsstraat 1 - Meerkerk (Industrieterrein)
TelefoCln 01837 - 2056 - 1806 - 1944

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OP GEBIED VAN

Zeer !age Ilichtweerstand en toch ('en rllim intcrieur

Datkunt u van 'nBiod
van Avento verwachten!

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALTIJD OP VOORRAAD.

Door rechtstreekse invoer de scherpste
prijzen.

*
*

Onbeperkte garantie en service.
Geheel Nederland is ons leverings" gebied.
Eigen vervoer.
Een hecht team vakmensen die weten
wat ze doen.
Vrijblijvend prijsopgave zonder verplichting.

caravans voor echte caravanners

*
*
*

\

I

An'nto Carav,mbouw
V,Ul der Hagen
Postbus 40 42:10 BA Meerkerk
Tel..01R:l7-2()44

EIKEN BANKSTEL
3 zits + 2 fauteuils.

SLAAPKAMER BLANK

VELE SOORTEN
FAUTEUILS

Sen-essen NIEUWl
Ledikant 140 x 200, 2 nachtkasten.

LEDER EN STOF

+ spiegel

1.690,

NU

2.495,·

BANKSTEL
INTERIEURVERING
3 zits + 2 fauteuils.

2.758,

EXTRAZWAAR
EIKEN BANKSTEL
Echt rundleer.
3 zits + 2 fauteuils.
4890,. 1100,· KORTING

NU

GRENEN
SLAAPKAMER

NU

1.999,

BOXSPRING
140 x 200. Met velour aehterwand en 2
beklede nachtkastjes. 2895,-

1.998,

MASSIEF EIKEN
EETKAMERSTOEL

NU

2.875,

125,·

Grenen 90 x 190, met lattenbodem.

80 x 145

629,

Met blauw gemerkt

2 deurs, 1/ 2 leg, 1/ 2 hang

HEREN KOL

MEENEEMPRIJS

75,·

325,·

BOX, HOUT

HEREr))RU

80 x 100, groen 149,-

NU

49,·

HOUTEN KINDERSTOEL
Oranje 145,-

NU

59,·

Bruin, kompleet

Losse kussens, Dralon, 1710,-

SCHOMMELWIEG

LEREN ZITHOEK

NU
Oranje

NU

WIEG
EIKEN TOOGKAST

Bruin/rotan

119,·
119,·

120 breed, massief

1.999,

KONFEKTIE

ENKELE MASSIEF
EIKEN SALONTAFELS

EIKEN T.V.-KAST

HEREN KONFEKTIE

Flinke maat, iets beschadigd

Draaideuren.

47 - 48 - 49 - 50 - 51

470,

810,- - 698,-

NU

250..

119,133,140,·

EIKEN WINDSOR
EETHOEK
Skai-leer. 4 stoelen, 1 tafel,
80 x 120 vast.

NUCOMPLEET

940,

EIKEN WANDMEUBEL
250 em. breed. Massief front.

NU

GRENEN EETKAMERSTOELEN

2.699,

WINDSOR KAST
140 breed. Beuken/eikenkleur

1340,·
BIJPASSENDE EETKAMERSTOEL

102,50

49,·
HEREN KOSTUUMS
98
NU

Diverse maten.

NU

,.

HEREN BLOUSONS
Stof en rib

NU

89

,.

.RUITOVERHEMDEN
Aile maten

NU 2 VOOR

30

,.

TERLENKA BROEKEN
Diverse maten

NU

Nu75,··
ALLEHEREl
JONGENSJi
V.a. 116 tim 176,4

179,·

35

,.

i

ALLE IlERE!

JASSEN

SCHOMMELWIEG

1.398,.

Diverse maten

V-hals, rondehals,

BANKSTEL "ZEIST"
3 zits + 2 fauteuils.
NU

ALLEHERH
en KOMBINJ

GRENEN
SLAAPKAMERKAST

205,

MASSIEVE
BIJPASSENDE TAFEL

ALLEHERH
KOSTUUMS
KOMBINATI
Met rood gemerkt

HOUTEN LEDIKANT

129,·

ECHT LEREN ZITHOEK
IMPORT.·
3 zits bank, 2 zits bank, iets moois!

en 80 x 190 NU

ORGINELE

NU

3 delen, massief front.
3390,. 1400,- KORTING

NU

1.375,

Zadelzit. 3 verschillende modellen.

EIKEN WANDMEUBEL

UN!, diverse kleurer

50,·
95,·

NU

Ledikant 140 x 200, 1 nachtkastje
1 toilet + spiegel

NU

3.790,

SOKKEN

Restanten 80 x 190

Bloemstof.
3958,- 1200,- KORTING

NU

UNI, gewerkt

STALEN LEDIKANTEN

Draloh - Mohair
3295,. 800,- KORTING

NU

RESTANTEN
HEMDEN

NU

30,~

RANGERJO
JACKS
In de maten 116 t/~

e

In
OVER.
NU
I,

JONGENS
OVERHEMDEN

12,95

Lange'mouw

9,95

5 paar voor

135 x 165, Louvre

KORTING
\TIES

NU

157,50

KAMERHOOG
GORDIJNSTOF

KORTING
NU

49;

55'p.m.

DIVERSE RESTANTEN
OVERGRODIJNSTOF
Nu uitzoeken, ook vele coupons

IIEI(

10;p.m.

diverse soorten

NU

17,50

N WINTER·

KORTING
KORTING
~NGENS·

n: 39,95
:lNGENS
(

EN
m

176

NU

Groen, bruin, beige, 120 breed

Ie KEUS

27,95

15;
35
;

VELE RESTANTEN
BABYGOED VOOR
WEGGEEFPRIJZENI
HELANCA LANGE
KINDERBROEKJES
80 tim 128

HALVE PRldS

. 200/0 KORTING
COUPONS lAPIJl
7.15 m. Nylon tapijt, Zeus,
NU 600,7.25 m. Nylon tapijt, Zeus,
NU 610,5.50 m. Nylon tapijt, Baltimore Shag,
NU 550,4.40 m. Aeryl tapijt, Aden, NU 325,4.90 m. Tapijt Katoen, 400 breed
NU450,1,90 m. Wollen tapijt, Siam,
NU 100,3.90 m. Nylon tapijt, Marina,
NU 350,2.90 m. Halfwollen tapijt, Cabara,
NU 398,6.70 Tapijt nylon 1506,·
NU 985,2.45 m. Nylon tapijt, 488,NU 350,-

RESTANTEN
HOLLANDIA ONDER·
GOED

HALVE PRIJS
PRACHT BAD..
HANDDOEKEN

4,95 6,50 ~.;.~~~

~o~

DAMES
JAPONSTOFFEN
Vele soorten, HALVE PRIJS.

OOK VELE COUPONS

p.m.

VELE COUPONS
. VITRAGE

PRACHT 100%
WOLLEN TAPIJT

229;
SLAAPKAMERTAPIJT
65 .
NU

400 breed

DAMES NACHT·
HEMDEN
WITTE SLOPEN

Korte mouw/lange mouw

400 breed, jute rug, 259,p.m.

NU

,p.m.

BEDDEN EN DEKENS

I

10;en

VELOUR GORDIJNSTOF

WEGGEEFPRIJZENI

N·EN

\SSEN
l t/m 56

144;
315,

NU DE VERTREKKEN EVEN
NAMETEN

270 hoog, beige/bruin, streep

.BERTS

90 x 200 v.a.

137;

KINDERDEKENTJES
AA.BE

SMYRNA
TAFELKLEDEN

.~KOSTUUMS

80 x 190 v.a.125;,

140 x 200 v.a.
Ook binnenvel'ing. Ook in de
maten 90 x 190, 120 x 190, 130 x 190

10;
IJ·
en
ES

POLYETHER BEDDEN

Polyester matras, 140 x 190, soft.
Voor een liefhebber

150;

17,50
HEREN PYAMA's
18,50
NU

Diverse soorten

NU

BADSTOF
DAMES SLIPS

NU

MEISJES NACHT·
HEMDEN
Lange mouw

12~50~.

VEREN
HOOFDKUSSEN
17,50 per stuk

2

VOOI'

30.
,

DONKERE WOLLEN
PAKDEKENS
150 x 200

NU

13,

I PERS WOLLEN
DEKENS
Zaalberg 150/220

2 persoons 190/240

103,50 ~
166,50

3,50

esker
eubelen
anufakturen

Nieuwbouwplannen
administratiekantoor
Den Hartog b.v. in
vergevorderd stadium
AMEIDE - Aan de Molenstraat in Ameide zal binnenkort worden aangevangen met de bouw van een geheel
nieuw kantoorpand van Administratiekantoor Den
Hartog b.v. Op een honderdtal meters verwijderd van
het huidige kantoor werd inmiddels de voormalige
bebouwing gesloopt.
De heren Den Hartog en v.d. Poel hopen binnen
afzienbare tijd dit pand te ,kunnen betrekken. Er zal
een representatief kantoorgebouw worden geplaatst,
echter geheel in overeenstemming met het straatbeeld van de Molenstraat. Een modern kantoor van
binnen en een rustiek geheel van buiten dus. Binnen
zal een ruime ontvangstruimte worden gekreeerd met
aansluitend ruime spreekkamers en werkunits.
Naast het Assurantie en Adviesburo en het Administratiekantoor wordt door de heren Den Hartog en

v.d. Poel reeds jaren met' sukses een agentschap voor
de Nederlandse Middenstands Spaarbank gevoerd.
Deze spaarbank, een der grootste landelijke spaarinstellingen is een dochteronderneming van de NMB,
welke garant staat voor' aile ingelegde gelden. De
spaarders hebben, ruim twee miljard aan de NMS
toevertrouwd, hetgeen alles te maken heeft met de
persoonlijke aandacht van de agenten en de
rentetarieven voor het uitgebreide scala van spaarmogelij kheden.
Sparen bij de NMS is een zaak van vertrouwen en
geheimhouding.
De heren Den Hartog en v.d. Poel voeren dit devies als
vanzelfsprekend in hun vaande!. U ziet, dat Ameide
voor haar bewoners met dit kantoor een optimaal
funktionerend dienstencentrum in huis heeft.
Als straks de nieuwbouw is voltooid zal het voor
direktie en personeel van Den Hartog nog prettiger
zijn deze diensten aan een ieder aan te bieden.
Het kantoor is ontworpen en staat onder architektuur van Advies- en Konstruktieburo Vroba b.v. te
Ameide.
Koninklijk Aannemersbedrijf Woudenberg b.v. was
de laagste inschrijver voor dit kantoorpand.

Uitslag
Kerstpuzzel
Wegwijzer
AMEIDE - Enige honderden inzendingen ontvingen
wij op onze Wegwijzer Kerstpuzzel, die gemaakt is
door onze welbekende Machel Haag.
Velen hebben zich tijdens de feestdagen bezig
gehouden met deze pune!. Uit alle plaatsen uit ons
verspreidingsgebied kwamen de oplossingen.
Daar er zoveel inzenders waren hebben wij 2
fotokamera's met ingebouwde l1itser beschikbaar
gesteld.

De lI'innaars ::ijn lanny \'.d. Griin. Aaksten'eld I uit
Ameide en P. "an Leeuwen. Ba::eldijk 17 uit
Meerkerk. On::e harteliike geluku·ensen.

A C Stedenschaaktournooi van
start onder motto

Schaak mee met A C

I

•• ,
1 -1LU.t
Molenstraat

Janneke van Oort en
Mirjam Versluis
16 januari naar de schaatskampioenschappen voor C-junioren
(meisjes 15 - 16 jaar)
in Groningen
AMEIDE - Het is toch een hele gebeurtenis en een
geweldige prestatie wanneer twee meisjes uit Ameide
afgevaardigd worden om zaterdag 16 januari a.s. in
Groningen deel te Ilemen aan de kampioenschappen
schaatsen voor C-junioren meisjes (15-16 jaar).
Dieselservice C. Renes b.v. uit Nieuwpoort, bij monde
van de heer Cees Renes (nu wonend in Ameide en
vroeger zelf e'en bekend hardrijder) heeft spontaan het

Prinsengracht

sponsorschap op zich genomen, door de reis- en
verblijfkosten voor Janneke en Mirjam te betalen.
Janneke en Mirjam zijn op de kunstijsbaan te Utrecht
tijdens 3 gehouden selectie wedstrijden als I e en 4e
geeindigd.
Hun beste seizoentijden zijn:
Janneke, 500 m. in 47,2 sec. - 1000 m. in 1,36.4 sec.
Mirjam, 500 m. in 49,7 sec. - 1000 m. in 1,43 rond.
Aan de kampioenschappen in Groningen doen in
totaal 44 deelnemers mee. Zij komen van alle kunstijsbanen in Nederland.
Van elke kunstijsbaan gaan de vier snelste rijdsters
naar Groningen.
Vrijdagmiddag vertrekken Janneke en Mirjam reeds
naar Groningen om fris aan de start te verschijnen.
Wij wensen beide rijdsters heel veel sukses. J ongedames, doe je best, we weten zeker dat zeer velen met
jullie zullen meeleven.

MEERKERK - Zaterdag 16 januari zal in Restaurant Stroe de eerste voorronde worden gespeeld in
het AC Stedenschaaktournooi. Dit jaar kreeg het
tournooi het motto "Schaak mee met AC"
Het AC Stedenschaaktournooi wordt dit jaar voor de
vierde maal georganiseerd. Het staat open voor
klubteams uit de regio van de deelnemende AC
Restaurants. Tijdens een aantal voorrondes zal de
komende tijd gestreden worden voor een plaats in de
uiteindelijke finale. Deze finale vindt 22 mei a.s. plaats
in AC Restaurant Stroe. De voorrondes worden
gespeeld:
16 januari 1982 in A C Restaurant Stroe.
13 f'ebruari 1982 in AC Restaurant Reeuwijk.
20/ebruari 1982 in AC Restaurant Holten.
J3 'maart 1982 in A C Restaurant Meerkerk.
17 april 1982 in Restaurant Pessel Hoogeveen.
Het tournooi is sinds 1981 officieel erkend door de
Koninklijke NederlandseSchaakbond.
De wedstrijdleiding berust bij de heer J.E. Diekman.
Gestreden wordt om het AC Wisselschild dat nu nog
in bezit is van Utrecht.
Het AC Stedenschaaktournooi onderscheidt zich van
andere tournooien door het z.g.n. open karakter. De
speelzaal vormt eenge'integreerd onderdeel van het
AC Restaurant, waar,', iedereen vrij mag en kan
binnen lopen. Geen doodse, stilte dus, maar een
gezellig geroezemoes metachtergrondmuziek.
De voorrondes beginnen om 12.30 uur en zijn om
ongeveer 17.30 uur beeindigd.
Voor nadere inlichtingen: tel. 075-592519.

Koninklijk zilver voor
A. van Dijk
NIEUWLAND - Uit handen van burgemeester T. den
Breejen ontving de heer Arie van Dijk, zaterdag 2
januari de eremedaille verbonden aan de orde van
Oranje-Nassau in zilver.
De heer van Dijk kreeg deze onderscheiding uitgereikt
tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis ,:t Brandpunt" omdat hij, naast ,zijn beroep als veehouder, zich
veertig jaar heeft ingezet voor de N.H. Gemeente van
Nieuwland en de laatste jaren ook voor de S.G.P.

OOk wil ruimen OP,
en nog goed OOk!
Kom eens kijken en doe
uw voordeel.
Boeken - Kalendel"s
Agenda's - Camera's

lJ bent altijdwelkom ~ij

lanneke van Oort glijdt hier schitterend door de bochr.

,

TE KOOP AANGEBODEN:
Mitsubishi Lancer, rood
VW Golf, diesel, green'
Honda Civic, metalic blauw
Ford Escort, geel
Fiat 127
Renault 4 TL
VW Golf, geel

Voor aile goede wensen en felicitaties voor mijn
verjaardag, zeg ik, langs deze weg, iedereen
hartelijk dank, en wens ook u allen veel goeds
en voorspoed in 1982.

1981
1980
1978
1977
1976
1976
1974

DR. M.J. EENINK.

Voor al uw onderhoud en reparatles naar
Autobedrijf

vanZ....n

Ameide - de Zodeslagen 7
tel.: 01836-2280

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

G.P. Buijze

:
•

TAN DARTS

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GillisVersluis

•
•

HANDEL IN
DUO IJZER-MET ALEN·PAPIER-AFVALSTDFFEN

•
•

PLAATSING CONTAINERS

4231 Be MEERKERK

Serle 80/1980

GELplG IN DE GEHELE WERELD

COMBINATIE A

Afwezig van 9-1-1982 tim
·24-1-1982.
Voor afspraken kunt u
bellen 01836 - 1671.
Voorspoedgevallen
vindt u aanwijzingen
op de
beantwoorder.

TOLSTAAAT 22

IDEALEREISVERZEKERING

TEL. 01837

Kalen·

ders
1982
NU
MET

~

1530

~.
.
~ np;I
~ I.a.III ~
f 20.000,3.600,80.000,100.000,3.000,7.500,-

f 20.000,f 20.00b,3.000,-3.000,80.000,80.000,100.000,100.000,3.000,3.000,12.500,30.000,-

15.000,-

22.500,-

40.000,-

30.000,6.000,-

45.000,9.000,-

100.000,15.000,-

3.000,-

4.500,-

6.000,-

kostprijs
250,-

kostprijs
375,-

kostprijs
500,-

SCHADE AAN GOEDEREN IN LOGIESVERBLIJVEN
200,300,400,(franchise f50,-)
TOESLAGPREMIES:
COMBINATIE A
COMBINATIE B
COMBINATIE C
Wintersportlonderwatersportper persoon per dag
f
2,f
2,f
2,Geld en chequesfO,50 per bewijs van inschrijving per dag. Verzekerd bed rag f1.500,- (tevens.·maximum) per
bewijs van inschrijving.
Kosten: f4,- per bewijs van inschrijving

.:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•.
.•.

Het risico van motor-scooterrijden is gratis medeverzekerd, echter met een maximum bij overlijden van
f5.000,-. Maximum verzekerd bedrag voor kostbaarheden f6.000,- per bewijs van inschrijving.

•
•

:

~~!!~~~~IE~~~~~ AUTOMOBILISTENHULP·VERZ!!~!~1!~

:

•

A. Bij ONGEVAL of ZIEKTE van verzekerden:
•
1. de kosten van organisatie door de EUROPEESCHE S,O.S. CENTRALE van vervoer van zieke,· gewonde
of overleden verzekerd!ln naar een ziekenhuis in Nederland of de woonplaats, alsmede de kosten van
•
voorgeschreven '. medische begeleiding tijdens dat vervoer (niet verzekerd zijn de vervoerskosten zelf).
•
2. de kosten van toezendendoor de EUROPEESCHE S.O.S. CENTRALE van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen (niet verzekerd zijn de kosten van aankoop en douaneheffingen).
•
B. Bij UITVALLEN VAN DEVERZEKERDE BESTUURDER door ziekte of ongeval van de bestuurder, terugroeping wegens ernstige ziekte,ernstig ongeval of overlijden van familieleden in de 1e of 2e graad of terugroe.,
•
ping wegens belangrijke zaakschade aan het eigend9m van de bestuurder door brand, inbraak, explosie,
blikseminslag, storm of overstroming, zonder dat tijdige genezing of terugkeer mogelijk is:
de kosten voor het inzetten van een vervanger door de EUROPEESCHE S.O.S. CENTRALE om het motor•
rijtuignaar Nederland te rijden.
C. Bij UITVALLEN VAN HET MOTORRIJTUIG,
•
mits rijklaarmaken, teruggave ofopheffing van het uitvalien niet mogelijk is binnen 2 werkdagen:
1, naar keuze van verzekerden de kosten van het huren van een ande~ motorriJtuig tot ten hoogste f75,•
per dag i of de reiskosten op basis van 2e klasse trein (eenzelfde recht bestaat indien de voorgenomen
'.
reis geen doorgang kan vinden door het uitvalien van het motorrijtuig binnen 7 dagen v66r de ingangsdatum van de verzekering, doch niet eerder dan op de datum van afgifte van het verzekeringsbewijs).
2. de kosten van transport van het motorriJtuig met bijbehorende bagage, inclusief boot, door de EURO•
PEESCHE S.O.S. CENTRALE naar Nederland (tenzij die kosten hogerzijn dan de waarde van het m o t o r - .
rijtuig op dat moment).
3. de kosten van organisatie door de EUROPEESCHE S.O.S, CENTRALE van invoer ot vernietiging van het
•
motorrijtuig, inclusief douaneheffingen en kosten van vernietiging.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

50
KOHTING
-

ONGEVALLENVERZEKERING
a. bij overlijden
(kinderen tot 16 jaar en personen van 70 jaaren ouder)
b. bij blijvende invaliditeit
(kinderen tot 16 jaar)
(personen van 70 jaar en ouder)
GENEESKUNDIGE KOSTENVERZEKERING
OPSPORINGS·, .REDDINGSc EN TRANSPORT·
KOSTENVERZEKERING
REPATRIERINGSKOSTENVERZEKERING
voor de kosten van repatriering per ambulancevliegtuig
EXTRA KOSTENVERZEKERING
BAGAGEVERZEKERING (INCL. KOSTBAARHEDEN)
premier risque
PASPOORTEN, RIJ· EN KENTE:KENBEWIJZEN,
KENTEKENPLATEN EN REISBILJETTEN
PROTHESEN

•

COMBINATIE C

•
•

•

%

P'em'e pe, ",,,oon,,.' d.g 'n gu'den.

COMBINATIEB

•

:

•:

ASSURANTIE-EN ADVIESBUREAU

•:

:

DEN HARTOGBV

:

•
•

Agentschap
Nederlandsche Middenstands Spaarbank

•
•
•

•

.'
•
•

Ook Uw adresvoor aile spaarbank~
zaken.

4233 EA Ameide "Voorstraat 6 - Tel. 01836-1340· Na 18.00 uur b.g.g. 01843-1370.
.
b.g.g.03474-1667.

•

.
•

Verzetsherdenkingskruis ontving
K. van den Berg uit
Meerkerk

Raremensen in die regering in Den Haag!
Ja, wat. rrioetje daar numee. Deene.regering na de andere daar in Den Haag blijft vasthouden
aan hun .eens gemaakte "Ieuke plannetje"dat gemeentes met minder dan 10.000 inwoners
bestuurlijk gesprokenmoeten.ophouden met bestaan. Gemeentelijke herindeling heet dat.
Heeft dat dan voordelen voor die il1woners? Nou, dat zeggen ze, al jaren. Wat die voordelen
zijn? Tja, dat moet U mij niet vragen, ik ben ook maar gewoon een van die inwoners. Ze zeggen
datdat niet goed KAN zijn, dat bestuurlijk gekriebel in het klein. .
De afstand van de bevolking tot het bestuur moet groter zijn. Het gaat toch niet aan dat je
zomaar tegen een wethouder of een raadslid kunt zeggen: "He joh, ik zit daar en daar zo over in,
kun je daar niet eens evennaar kijken?" en dat zoiets dan nog in orde komt ook. Nee, dat
bestuurlijk apparaat moet groter met veel dure ambtenaren en met veel formulieren in vijfvoud,
zodat wethouders en gemeenteraadsleden aileen voor hun naaste buren of kennissen nog maar
eens iets extra's kunnen. doen, da's. veel eerlijker, tenminste........... volgens die heren in Den
Haag. Maar weet U waar ik nu zo mee zit? Die plannetjes zijn bedacht in een totaal andere tiJd,
toen hetmode was om alles groots en grootschalig te organiseren en toen er nog geld was. Nu
komt men ,;op grote schaal" terug van grootschaligheid en er is geen geld meer! Want als U
denkt dat plannetjes als gemeentelijke herindeling financiele voordelen zouden opleveren, dan
hebt u het mis. Het plan kost heel veel geld en daarom krijgt de nieuw te vormen gemeente later
ook minder geld dan de kleinere gemeentes gezamenlijk nu ter beschikking hebben. Ja,
gemeentebesturen, wat wilt U nu eigenlijk, we moeten bezuinigen en dus moet het uit de lengte
of uit de breedte. Ja maar Uw plannetjes kosten toch
Nou ja, rare mensen hoor, in die
regering in Den Haag.

MEERKERK - In bijzijn van familieleden, raadsleden en vertegenwoordigers van verenigingen en
instanties, reikte burgemeester T. den Breejen net voor
nieuwjaar het verzetsherdenkingskruis uit aan de
postkantoorhouder van Meerkerk, de heer Karel van
den Berg.

Margriet Vansluis.
..

De Wapen van Ameide
Sinds 1980 wordt deze onderscheiding pas uitgereikt
aan mensen die zich tijdens het verzet verdienstelijk
hebben gemaakt. De heer van den Berg maakte tijdens
de tweede wereldoorlog deel uit van de "knokploeg"
en van 1944 tot na de bevrijding maakte hij zich
verdienstelijk bij de groep Breukelen/Nieuwersluis en
de Binnenlandse Strijdkrachten. "Het siert H, dat veel
mensen niet wisten dat u dit gedaan hebt. U_ wilde Il iet
de held uithangen", aldus de burgemeester.
De heer Hakkesteegt, de direkteur van het P.T.T.kantoor in Gorinchem de heer Mayer, de heren
Kooijman, Priem en raadslid W.T. v.d. Berg voerden
eveneeris het woord.
Zij allen wensten de heer Karel van den Berg geluk met
deze onderscheiding.

scluwtsbokaal
na Celie strijd gewonnen door
Henk van Dijk
AMEIDE - Het was maandagavond 21 december niet
het meest ideale schaatsweer. IJzige kou, sneeuw,
gladde wegen. De ijsklub "Hollandia" uit Ameide,
immer.· aktief, Iietzich hierdoor niet "van debaan
vegen".
Er werd sportiefgestreden om de Wapen van Ameide
s.chaatsbokaaI.
De uitslag was:
Ie Henk van Dijk
2e Cees de Kruyk
. 3e Wim van Arkel
4e Gerrit Molenaar
5e DirkSchrijvershof

.

De heer Gerrit de Boom van het Wapen van Ameide
reikte de bokaal uit aan de winnaar Henk van Dijk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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(Iichaamsbehandeling)

~

Ter kennismaking van f 10,- voor

~
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bij gezichtsbehandeling

p--------------------------.

I
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~~
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In zijn dankwoord zei de zojuist onderscheiden van
den Berg: "natuurlijk ben ik blij met deze onderscheiding. Ik heb er nooit mee te koop gelopen. Ik
beschouwde het als mijn plicht.

~
~

~

Voor schaatsen
NIEUW

f95,-

~

~

~

~

.~

~
~

SCHOONHEIDSSALON

I

J · Lauret-Bastinck

~

Lekdijk 42, Ameide, tel. 01836 - 1937
BEHANDELING OP AFSPRAAK

~

Kinder-hokey

f 79,f 37,90

INRUIL • SLIJPEN
Verwarming/Tuingereedschap

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

: SPECIALE PRIJZEN:
: D U S goedkoop :
: D~ S scherpe prijzen:
: Zi!et u de vitrines bij :
: HETHUIS MET DE KLOK :
•

G.J. v.d. VLlES

•

•
•

Gore. straat 6, tel. 01837 - 1424
4231 BH Meerkerk

•
•

•••••••••••••••••••••••

C. 'I LAM

Bazeldijk 19, 4231 ZB Meerkerk, tel. 01837 - 1810.

IJsklub "Hollandia" Ameide
IJS en weder dienende, bij genoegzame
deelname, op de ijsbaan De Zederik,
zaterdag 16 januari a.s. om 3 uur n.m.

Nationale Hardrijderij Op
schaatsen
Prijzen: f 150,-, f 100,-, f 50,-, f 25,Inleggeldf 5,-

Entree f 2,- voor niet leden.

consolidated
nederland bv
C.N., een snelgroeiend en dynamisch bedrijf, dat
is gespecialiseerd in de verwerking van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen zoekt voor het
hoofdkantoor in Ameide een jonge

KALKULATOR

Salland 9
1948 RE Beverwijk
Tel. 02510-29202

Bij STIGTERS COMPLETE WONING·
INRICHTING

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

Taakomschrijving:
- het maken van voorkalkulaties
- het uitwerken van inspektie- en
adviesrapporten
- het assisteren van onze technische adviseurs

Bellweg 15
2627 AW Delft
Tel. 015-560232'

I

in de J. W. v. Puttestraat 6-8 - Ameide - Tel. 01836 -1501

Vereisten:
- opleiding op MTS-niveau
- goede kontaktuele eigenschappen
- goed in teamverband kunnen werken
- rijbewijs B.E.
- belangstelling voor automatisering strekt tot
aanbeveling.

Industrieweg 7
4233 GA Ameide
Tel. 01836-1741'

IKOOPJESFEEST

Maalc

UW

DIEPIRIES rendabel

Wij leveren aile soo.rten

Wij bieden:
- grote mate van zelfstandigheid
- voor de geschikte kandidaat ruime
ontplooiingsmogelijkheden
- salarisafhankelijk van leeftijd en ervaring
- uitstekende se'cundaire arbeidsvoorwaarden
w.o. premievrije pensioenregeling

RUND- en VIRKENIVLEES ull ellen
slachlerlj
(Voorboulen, achlerboulen en halve
varlcens).

Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de
heer C. Bor. tel. 01836-1741 tst. 29.
BelangstelieAden voor deze funktie worden
verzocht hun eigenhandig geschreven sollicitaties
te zen den aan de direktie van Consolidated
Nederland B.V" Industrieweg 7, 4233 GA Ameide

Gratisklaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel.

01838-12~4

- Noordeloos

FRANK TREUREN
biedt Ie koop aan:

Voor een goede

Timmerhout - isolatie.
Vele soorten golfplaten.
Kozijnen + stijlen - deuren.
Schrootjes - Creosoltpalen.
Multiplex watervast en nog
veel meer.

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,
Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,
Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen
ontvangen korting !

Burg. Sioblaan 36 - Meerkerk,
(industrieterrein) - Tel. 018371889.

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

de 8nuffeltlek
Dorpsstr. 3, Meerkerk. tel. 01837-1700

TE KOOP:

J. W. Peterse
Goederenvervoer

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

G. Scherpenzeel
De Laak 33, Lexmond, tel. 1256.

Botersloot 1 - Tel. 01838 -1969
4225 PR NOORDELOOS
vi

Geopend van 9.00-12.00 uur.
Zondags gesloten.

Molenstraat 25, tel. 01836 - 1227, Ameide
Wij wensen u een voorspoedig Nieuwjaar.

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

J. van Dieren

co

Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284.

J. het Lam

Reserveren is gewenst.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230
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I Fa.H.Verhoef

I
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l:3enedendam, Ameide

~
~

Dames-, heren- en kinderschoenen.
Pantoffels, laarzen, gymschoenen, lederwaren.
Luxe- en huishoudelijke artikelen. Speelgoederen.

OPRUIMING
50% OF MEER
MET KORTINGEN VAN

~

~
~

~

Tijden5 de uitverkoop zijn wij geopend van donderdag
14 januari t/m zaterdag 23 januari a.5. op de normaIe tijden.

~
,

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

Zouwendijk 23, Meerkerk,

tel. 01837-1405/03474-1916

BEHANG

OPRUIMING
TOT

50%

KORTING!

~

Raadsvergadering Lexmond
16 december 1981
LEXMOND - Met niet minder dan 25 agendapunten vergaderde de voltallige gemeenteraad onder.
voorzitterschap van burgemeester Hokken. Het was te voorzien dat het een lange vergadering zou worden. Om 3
uur n.m. begonnen en met een lunchpauze van twee uur werd tot half twaalf vergaderd. Het voorstel van B & W
tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. het vergroten van 15 woningen aan de Kastanjelaan, leverde
een zeer uitgebreide discussie op. Vrijwel ieder raadslid had op een of ander onderdeel wei bezwaren. Maar
burgemeester Hokken hield het been stijf: De VRO-kommissie was unaniem akkoord gegaan, .'. welstandcie, en
Stad en Landschap konden zich er ook mee verenigen, zodat het wat vreemd aandeed dat uiteindelijk toch nog
zoveel bezwaren rezen.
De verdediging van de voorzitter had kennelijk sukses.
aluminium masten) met de bijkomende kosten en de
Na een enkele tegemoetkoming werd het voorstel
o.b. f 62.000,- beschikbaar gesteld. Dit is een gevolg
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De raad
van de vervanging van het bovengrondse net door
ging ook akkoord met het voorstel van 8 & W om voor
kabelleiding door het GEB.
de bevoorrading van het magazijn van de regiomarkt
Ook
werd een krediet verleend voor voorzieningen en
van De With van het Pad van Alting gebruik te mogen
rnaken en dus hiervoor ontheffing te verlenen van het vervanging van toilet, douche en wasgelegenheid van
de woning Kortenhoevenseweg 15, zijnde gemeente
verbod daar met vrachtauto's te mogen rijden.
eigendom. De huurster heeft zich bereid verklaard, na
De 4% verhoging op de tarieven van de onroerend- het gereedkomen van het werk, een huurverhoging tot
goedbelasting, stuitte bij Van Woerden op bezwaren. f 150,- per maand te betalen.
Met een post van f 125.000,- onvoorziene uitgaven
Voor nieuwe tafels in het Dorpshuis werd een krediet
yond hij dit niet nodig. Maar de voorzitter deed, lo van f 1.800,- verleend. Vervolgens een extra krediet
nodig, uit de doeken dat in werkelijkheid deze post van f 9.500 voor opstelling van een bestemmingsmaar f 25.000,- lOU bedragen. Omdat niemand Van plan Dorp, aan de orde kwamen: de "bewegwijzering
Woerden bijviel bleef het voorstel ongewijzigd en werd
objekten", waarbij het systeem van aanduiding met
het aangenomen.
peiltjes naar de belangrijkste en druk bezochtste
objekten, in navolging van andere gemeente door
Met de afvloeiingsregeling onderwijzend personeel
8 & W werd voorgesteld. Waarmede het kollege terug
had Govers wat moeite, n.l. dat het nog steeds zo blijft
kwam op eerder in overweging genomen en door de
dat een gehuwde onderwijzeres, wier man ook een
verkeerskommissie bepleite plaatsing van platte
inkomen heeft, mag blijven, terwijl een later benoemde
onderwijzer(es) die ongehuwd is, bij inkrimping mag gronden. Na enige discussie over de beste wijze van
aanduiding werd het voorstel van 8 & W met 4-3
blijven. Weth. Van Dieren kon de bezwaren van zijn
aangenomen. Aan de "Killesteynruiters" werd een
fraktiegenoot wei voor een groot deel onderschrijven,
subsidie van f 1.200,- toegekend.
maar dit is een zaak van de hogere overheid en
overigens niet lo eenvoudig te regelen. De raad ging in
En vOor verlichting van het pad naar de Kortenprincipe akkoord met de uitbreiding van de openbare
hoevendijk bij Van Soest werd f 8.500,- krediet
lagere school in die zin, dat ook de kleuter- verleend. Waarmede de raad de gewone agenda had
school daar onderdak vindt en een gemeenschaps- afgehandeld en na een onderbreking voor het gebruik
ruimte ingebouwd wordt. Het zal overigens nog lang van een koude lunch werd de vergadering voor
kunnen duren eer deze plannen verwezenlijkt zullen
behandeling van de begroting voortgezet.
zijn. De verordening geldelijke voorzieningen t.b.v. de
Algemenebeschouwingen over de begroting 1982
leden van de raad en de kommissies-1982 werd
onveranderd aangenomen. Een suggestie van Versluis werden gehouden door de heren· Versluis, Van
om die gelden voor b.v. nood elders in de wereld te Woerden, Mollenvanger en 80S. Nadat de sprekers
bestemmen yond geen bijval. De loods die in gebruik is ieder hun verlangens en opmerkingen hadden
bij Gemeentewerken werd opnieuw voor 4 jaar van de geplaatst werden de algemene beschouwingen na een
heer Ravensteijn gehuurd en aan het verzoek van de kort overleg door 8 & W, tijdens een schorsing van de
heer Halfhide .. werd voldaan door het. besluit tot vergadering, beantwoord. 8elangrijke verschillen
waren er niet zoveel en het verliep alles nogal in
aankoop van een bouwkavel in te trekken. Voor de
verkabeling van de openbare verlichting in Achthoven gemoedelijke sfeer, evenals de daarna volgende
hoofdstuksgewijs behandeling van de begroting.
werd, voor 48 palen met armaturen (het worden

Uitvoering
Arbeiders Zangvereniging
"Nieuw Leven", Lexmond
m.m.v. het Koperkwartet van het
Koninklijk Erkend Stedelijk Fanfare
Orkest "Nieuw Leven" Vianen en
Paul Scheepers, piano begeleiding
en solo
LEXMOND - Vrijdag 29 januari a.s. vindt in het
sportkompleks ..Het Bosch" te Lexmond de
jaarlijkse uitvoering van de Arbeiders Zangvereniging ..Nieuw Leven" plaats.
Een uitgebreid langprogramma lal due avond
weer ten gehore worden gebraeht.
Ais bijlOnderheid mag toch wei gelden. een
medlev genaamd: "Songs of Freedom" welke
Illulik'aa( begelcid lal w~)rden door het koperkwartet van het Koninklijk Erkend Stedeliik
Fanfare Orkest "Nieuw I.e\cn" uit Vianen.
.
Tevens lal slit koperkwartet. bestaande uit
2 x cornet en 2 x euphonium. lelf ook nog enige
stukken ten gehore brengen.
De pianist Paul Seheepers lal wederom een
piano-solopartij voor zUn rekening nemen.
Onder het genot van een dansje e.LJ. drankje of 10
iets lal de avond mUlikaal worden afgesloten
onder de Illlllikale begeleiding van de Rubey Set.

De avond beginl om 8 uur, zoal open om 7.30
uur.. Toegang f 2,50, 65-plusf 1,25 en de jeugd 101
en mel 16 jaar eveneens f 1,25.
TOT ZIENS OP 29 JANUARI A.S. .'

Informatie-avond
VOS-kursus in de
Stadsbibliotheek van
Ameide
op donderdag 14 januariom 20.00 uur.
AMEIDEjTIENHOVEN - De tweede V.O.S.-kursus
gaat van start! Donderdag 14 januari zal er daarom
weer een informatie-avond georganiseerd worden.
Aile vrouwen uit Ameide en Tienhoven die meer
willen horen over het V.OoS.-werk zijn van harte
welkom.
V.O.S. wil zeggen: "Vrouwen Orienteren zich in de
Samenleving". Vrouwen orienteren zich op die
onderwerpen waar hun belangstelling naar uit gaat.
De V.O.S.-kursus is bedoeld vooriedere vrouw die het
leuk vindt om met andere, vrouwen te praten over
dingen waar je als vrouw direkt mee te makenhebt. De
vorige groep heeft b.v. de volgende onderwerpen
behandeld: vrouw en gezin, ouder, worden, opvoeding,
de alleenstaande vrouw, onderwijs, vrou", en politiek,
mode en reklame, werkeloosheid, verslaving. Op deze
wjze kan men van elkaar leren en leert men ook te
luisteren naar elkaar en een ieders, mening zal
gerespekteerd moetenworden. Hierdoor kun je meer
zelfvertrouwen krijgen als vrouw.
We hopen <?p een gemengd gezelschap; alleenstaande
en gehuwde vrouwen met' of lOnder kinderen,
vrouwen van aile leeftijden, 'ook bejaarden zijn van
harte welkom (van hen kunnen we waarschijnlijk veel
leren).
De kursus start eind januarij begin februari en duurt
12 avonden. de eigen bijdrage is f 25,- per persoon. De
kursus zal steedS begeleid worden door twee dames,
die hiervoor een, opleidingjtraining gevolgd hebben.
Zijn er nog onduidelijkheden voor u,kom dan in ieder
geval donderdag 14 januarf naar de bibliotheek. Kent
u jemand die nog twijfels heeft, vraag haar dan mee te
gaan.
We hebben de koffie voor u klaar!

De V.0.S.-kursus is geheel neutraal, ieders, mening
wordt gerespekteerd. Van elke leeftijd. godsdienst of
politieke richting u ook bent. laten we als vrouwen
elkaar steunen en niet praten over elkaar. maar met
elkaar!!!
U kunt zich tijdens de informatieavond opgeven of nu
ai, en wei bij Rienke Klein Obbink, Voorstraat 6.
Ameide. tel. 1340.

De V.O.S.-I\'erkgroep.

Het jietspad aan de
Prinses Marijkeweg
AMEIDE - Reeds in een vorige raadsvergadering gaf het fietspad een verhit debat, zo ook
nul Het was bij de algemene beschouwingen het
enige vuurwerk.
Versluis (P.P.c.) zei in zijn algemene beschouwingen o.a.: "op de inspraakavond heeft u de
aanwezigen duidelijk beinvloed ten gunste van
uw voorstel. En daar is een inspraakavond nou
net niet voor en daar is nu net het gevaar dat zulke
avonden in zich hebben~.
De beide wethouders en de voorzitter wezen deze
beschuldiging verontwaardigd van de hand. Te
meer daar de wethouders zelf niet wisten dat er
een verkeersdeskundige bij aanwezig zou zijn.
Weth. v. Oort: "ik zal kalm blijven, dit is een
onsportieve uitlating".
De verkeersdeskundige praatte toevallig in onze
lijn. Versluis, u voelde zich toen aangesproken en
viel de verkeersdeskundige onsportief aan. Wij
zijn wei demokraties en hebbenhard en eerlijk
gewerkt.
.
U krijgt een verkeersrapport. Tegen Provoost
heb ik zelfs gezegd: "jammer dat je er niet bij was,
want nu was er een deskundige en je had hiervan
kunnen leren".
Weth. de Kruyk: "ook ik ben zeer teleurgesteld. ik lOU dit anders gezegd hebben.
De voorzitter heeft die avond nadrukkelijk
gezegd niemand te willen beinvloeden. Op deze
manier moet je lo iets niet benaderen. Wij als
kollege bagatelliseren de raadsleden niet. lk vind
dit niet het beste stuk van de alg. beschouwingen
van de P.P.C.-fraktie".
Versluis: "ik heb hiet gezegd ,met opzet", doch
"de wijze van be'invloeding" (voorzitter. het
woord beinvloeding is al een scherp woord). Op
de voorlichtingsavond is prakties aileen de
, noordzijde belicht. De zuidzijde kwam bijna niet
,
ter sprake.
U had beloofd 2 alternatieve plannen te geven. lk
heb niets persoonlijks bedoeld. Het is voor ons
niet winnen of verliezen".
Voorzitter: "we hebben het noord- en het
zuidplan geheel belicht. We komen met een
voorstel".
Provoost (P.v.d.A.): "uit deze diskussie heb ik nu
toch ook wat geleerd. lk zie de be'invloeding niet
zo sterk".
Nu komt op 19 januari de raad weer bijeen en
waar denkt u dat men het dan over zal hebben?
luist........... o.a. over waar het fietspad komt!
Driemaal is scheepsrecht!
Maar, dachten wij: er is toch ook nog een oost- en
westkant?
We zijn benieuwd,

Slijterij - Wijnhandel
't Fortuin" heeft weer iets
nieuws
AMEIDE
Slijterij-Wijnhandel ,,'t Fortuin"te
_Ameide heeft aan haar uitgebreide kollektie wijnen
een nieuw artikel toegevoegd.
Het flexibele wijn-bewaarsysteem van Gardevin,
vervaardigd . uit poureuse vulkanische lavasteen.
Daarbij biedt Gardevin d.m,v. een verplaatsbare "Z
T"wand", de mogelijkheid wijnen per soort volkomen
gescheiden te bewaren.
"Wijnen bewaren vraagt veel zorg. De flessen. moeten
liggendbewaar.d worden, onder stabiele vocht- 'en
temperatuuromstandigheden, bij weinig licht en in een
trillingvrije opstelling. Aan al deze eisen voldoefhet
Gardevin systeem", aidus de immer aktieve mevrouw
Plieger.,
Wij raden u aan, ga dit bewaarsysteem eens bekijken
en laatu vakkundig voorlichten, want er isveelmeer
over te vertellen.

D. BIKKER

uw speciaalzaak voor wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers.
Voor dat ekstra stukje service !

Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.
Deelnemer a.V.M. aktie

Voor cle
Ideinverbruiker
Wij leveren iedere· gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

* Diervoeders
* Kattebakvulling
* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

* Kunstmest voor gazon of tuin
* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastics
* Landbouwzout (tegen gladheid)
* Veevoeders in aile soorten
Kom zelf eens kijken,
of bel even,
't is de moeite waard!

J.v.ZandWllk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309.

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

Gorin~hemsestraat22

- Meerkerk - Tel. 1248

Dam 8 - Ameide .. Tel. 1456

ProlileerOpruiRliO,g

