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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ACHTTIENDE JAARGANG
VRIJDAG 12 MAART 1982

Wordt gratis vE;lrspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Me~rkerk, Lexmond, H!3i- eh Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.

Hoorzitting van Gedeputeerde Staten inzake gemeentelijke
herindeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

ONDEMOCRATISCH EN EEN DRAMA
Een referendum zou vernietigend uitvallen voor G.S.

Met Ameide en Tienhoven wee! men in Den Haag geen raad

BLESKENSGRAAF/HOORNAAR - De hoorzitting over de herindeling, enige
weken geleden gehouden in Bleskensgraaf en Hoornaar, onder voorzitterschap van
mr. M. Vrolijk, kommissaris der Koningin, is uitgelopen tot een nietszeggende
hoorzitting. Zacht uitgedrukt: een drama. Een zielige vertoning van onze overheid,
vernederend voor de gemeentebesturen, met het welzijn van de inwoners van onze regio
wordt geen rekening gehouden.
Woorden hiervoor schieten te kort.
En het wordt aileen nog be-angstigender, wanneer de voorzitter, mr. M. Vrolijk, de
vergadering opent met de woorden: "Algemeen wordt de herindeling niet noodzakelijk
geacht, er wordt echter mee doorgegaan".

Vele maIen hoart men van de zijde van G.S. en de
kommissaris het woord demokraties vallen!
Wat is demokratie, vroegen wij ons at?
Op de beide hoorzittingen was er geen gemeente
bestuur, die de herindeling zag zitten, zoals wethouder
de Kruyk van Ameide memoreerde: "U geeft haag op
van de demokratie, doch u hebtals G.S. geen
waardering voor kleinere gemeenten. Waarvoor is een

gemeentebestuur, toch voor de burgers (vind ik
nergens in uw ontwerp regeling). Durf de klok terug te
zetten".
Wethouder T. den Besten uit Hei- en Boeicop stal
evenals zijn mede-raadslid Boligie en raadslid W.T;
v.d. Berg uit Meerkerk, de show. In eenvoudige krasse
taal veegde de heer den Besten met G.S. en hun
rapport de vloer aan: "De democratie wordt geweld

aangedaan, dat doet me ontzag'lijk veel pijn. "Voor de
kleinere gemeente is er geen plaats meer". Ook de heer
Bougie (geen autochtoon, doch import) was het
aanhoren zeker waard en een ware pleitbezorger voor
Hei- en Boeicop. "Wij begrijpen uw argumertten niet!
Ze zijn tegenstrijdig".
Wethouder van Dieren uit Lexmond adviseerde:
"schuif de hele herindeling 10 jaar op en als de
ekonomie beter wordt begin dan opnieuw".
Ook burgemeester den Breejen uit Meerkerk voelde
zich niet gelukkig met uitbreiding van de Schakelj den'
Breejen-gemeenten met Arkel, Ameide en Tienhoven.
Burgemeester Bakker pleitte voor samengaan van
Tienhoven met Ameide. Evenals wethouder de Kruyk
uitte ook hij zijn teleurstelling over het feit dat men
met Ameide en Tienhoven steeds maar aan het
schuiven is. Men weet er geen raad mee. Wethouder de
Kruyk herinnerde G.S. aan hun gedane toezegging dat
Ameide kerngemeente zou worden. "Het is een van de
gemeenten met het beste voorzieningenpakket, u hebt
een belofte gedaan~'en die moet u waar maken, u hebt
ons op een hoop gegooid, u komt er ook niet uit",
aldus een zeer teleurgestelde wethouder.
Raadslid Bikker uit Noordeloos bracht een alternatief
plan naar voren te weten: Ameide - Tienhoven 
Noordeloos en Meerkerk samen ±8000 inwoners
tellend.
Het zou ons te ver voeren de door de vertegen
woordigers der diverse gemeenten ge-uitte bezwaren
en gewenste samenvoegingen allemaal te memoreren.

Raadslid W.T. v.d. Berg uit Meerkerk vertolkte in een
zeer goede en gedegen toespraak het beste. de
gevoelens van de Alblasserwaarder, die zich nu pas
bewust gaat worden wat er over enige jaren kan gaan
gebeuren.
V.d. Berg zei o.a.:
"De herindeling van de Alblasserwaard-Vijfueeren
landen is een zeer groot drama.
Vijf en twintig jaar lang heeft men op die herindeling
gestudeerd. Omdat het zolang duurde gingen steeds
minder mensen in de uitvoering geloven. Nu komt de
onontkoombare realisering daarvan toch nog aan als
een grote schok. Onontkoombaar, dat schijot althans
voor de Gedeputeerden van Zuid-Holland reeds als
een paal boven water te sUmo. Als de Schoonhovense
Courant juist is in haar berichtgeving, is er volgeos
gedeputeerde Noorland niet meer te praten: herin
deling moet worden uitgevoerd!
Het is triest (en een teken aan de wand van de

ALARMNUMMER
Brandweer en Politie:

,078 - 166166



demokratie) dat in vele vergaderingen van de
betreffende gemeenteraden, de Alblasserwaardse en
Vijlbeerenlandse politici, althans de meeste al bij
voorbaat voor deze onontkoombaarheid door de
knieen zijn gegaan.
En dat, ondanks het feit dat niemand het er mee eens
is: Het moet de plannenmakers in Den Haag toch ook
weI opgevallen zijn dat geen enkele Aiblasser
waarder +. Vijfheerenlander voor de herindeling is en
dat een referendum over deze materie vernietigend
voar de Haagse bestuurders zou uitvaHen.
Toch gaan· zij .doodrustig door op de eenmaal
ingeslagen weg. Het is benauwend en gevaarlijk voor
het grote goed van de demokratie dat bijna aIle
raadsleden van het betrokken gebied al in zo'n vroeg
stadium de schouders moedeloos hebben opgehaald
en niets anders kunnen zeggen dan dat het· tegen de
bierkaai zinloos vechten is.

Door landelijke politici wordt er prat op gegaan dat
tegenwoordig de demokratie bij de basis moet
beginnen.
Dat is natuurlijk je reinste onzin als in ons gebied
plannen worden uitgevoerd waarvan de basis totaal
niets moet hebben. Het wantrouwen in de politiek is
dan ook.voomamelijk gebaseerd op het feit dat theorie
en praktijk niet helemaal kloppen.
Steeds duidelijker wordt dat de vergrijpen tegen orde
en rust, de opstootjes en de relletjes, de schuld zijn van
de overheid zelf, die in de theorie bedrevener is dan in
de praktijk van de demokratie.
Daarom doe ik een beroep op alle gemeenteraden van
het bij de herindeling betrokken gebied hun
moedeloze schouders op te· trekken en hun tanden te
laten zien.
Het is krankzinnig dat er plannen worden uitgevoerd,
die vaar de streek ongewenst zijn.
Ik ben bang dat Den Haag hierom lacht, ik ben ook
bang dat het kollege van G.S. hierom Iacht.
Ik ben bang dat zij mij van conservatisme zal
beschuldigen omdat ik zo onwillig ben.

Den Haag zal wei zeggen "natuurlijk willen die
plattelanders alles' bij .het oude laten; zij houden niet
van vernieuwi1?gen; zoals h~t in grootvaders tijd was,
zo moet het bhJven .
Conservatisme is een scheldwoord geworden, een
dooddoener om bepaalde mensen een etiket op te
'plakken om dan zelf toch te kunnen doen wat zij in het
hoofd hebben.
Zijnwij conservatief als wij de herindeling tegen willen
houden; zijn wij domme piattelanders als wij fel
gekant· zijn tegen die herindeling?
Als "progressief' o.m. betekent dat het om de mens
gaat, en dat een chaotisch gestruktureerde maat
schappij zichtbaarder moet worden gemaakt, juist om
die mens, die burger, dat individu. Want am die mens
gaat het.

In de kieine leefgemeenschappen zoals de onze
vervreemdt men niet zo snel van elkaar.
Hij weet bij welke ambtenaar hij terecht kan wanneer
er .zich problemen voordoenen in de meeste gevallen
kan hij oak nog aankloppen bij de secretaris of de
burgemeester. Ais het aan Den Haag ligt zal straks die
mens niet meer weten waar hij het zoeken moet.
Zijn leefgemeenschap wordt vergroot. De raad neemt
besluiten over uitbreidingsplannen, die in zijn nieuwe
gemeente uitgevoerd kunnen worden, maar niet in zijn
eigen dorp. Nieuwe raadsleden moeten over zijn hoofd
beslissingen nemen, die hij niet kent en die hij er bij
voorbaat van verdenkt dat aIleen maar beslissingen
genomen worden die zijn eigen vroegere gemeenschap
ten nutte zullen zijn.
De Alblasserwaarder zal langzaam vervreemden van
zijn eigen stekkie. Om die te beschermen zuIlen de
gemeenteraadsleden van elk dorp samen "nee" tegen
deze herindeling moeten zeggen en hun tanden moeten
laten zien, omdat wij, raadsleden, van welk dorp ook,
nu zelf de basis van de demokratie zijn geworden,
betutteld door Rijk en Provincie.
Er isnatuurIijk veel meer dan deze gevoelsover
wegingen om tegen die boze plannen te zijn.

Centraal in deze herindeling staat de opvatting dat de
gemeenten minstens 10.000 inwoners moet tellen.
Men zou dan meer kunnen doen om een gemeen
schap leefbaar te maken omdat uit het gemeen
sehapsfonds de bijdrage per· inwoner dan belangrijk
zou stijgen. Wordt een nieuwe gemeente eeht leefbaar
wanneer men· straks van een zwembad gebruik zal
kunnen maken, waarvoor men een kilometer of aeht
moet fietsen?

Nu is het Rijk en Provincie bezig met de zogeheten
Maatschappelijke schaalvergroting.
Het lokale bestuur kan het niet meer aan.
Want de maatschappelijke schaalvergroting en de
verzwaring van. de overheids taak heeft er een te zware
drukop geIegd. Nu is er opeens bij datlokale bestuur
geen deskundigheid meer;het is niet' effectief genoeg
om het werkaan te kunnen.
Natuurlijk is het zo dat veel taken van het lokale
bestuur de eigen grenzen overschrijden.
Maar daarom is het nog niet zo dat mi de gemeente te

klein 'zou zijn om allerlei voorzieningen zelf te dragen.
Ook in deze regio hebben de gemeenten elkaar nodig.
Vit .die noodzaak zijn voorzieningen geboren, die
gezamenlijk nodig waren en in elk lichaam of orgaan is
de gemeente vertegenwoordigd, waardoor de raad en
de burgerij in staat is het funktioneren daarvan te
beoordelen.

Gemeentelijke.herindeling werkt niet kosten-
besparend, want ook het aantal ambtenaren
vermindert niet;Wanneer we om ons heen kijken met

nuchtere ogen moeten we toeh allemaal vaststellen dat
naarmate' een organisatie grater wordt ook de kosten
stijgen.
Dat is een ontdekking die het bedrijfsleven al lang
heeft gedaan.

Het 1al een dure zaak worden, ekonomisch funest en
voor de mens vervreemdend.
Er zuHen wat burgemeesters verdwijnen, wat
secretarissen ook, maar door het groter aantal
inwoners stijgen hun salarissen en krijgen de
gemeenteraadsleden .meer vergoeding.
Als de herindeling het "sop" is, is het de kool niet
waard.
Deze schaalvergroting zal in de ~~aktijk. eerder
duurder dan •goedkoper blijken te zlJn en IS ver
nietigend voor de kleine leefgemeenschappen. Er staat
een groot kwaad op stapel: een centralisatie van
bestuur die funest is en die er toe leiden zal (door het
toenemen van nog meer gemeenschappelijke rege
lingen gedwongen) dat de regio een grote gemeente zal
moeten worden om voor de Provincie nog over
zichtelijk te zijn, misschien is het over eenkwart eeuw
a1 zover.
Wij zijn dus tegen die herindeling en begrijp goed ik
spreek namens de zwijgende meerderheid, eigenlijk
moet alles in het werk worden gesteld om de raden der
diverse gemeenten alsnog te mobiliseren in een strijd
tegen het herindelingsplan.
Want zo snel mogen we ons niet gewonnen geven",
aldus raadslid W.T. v.d. Berg uit Meerkerk.

Wat nu verder!
Blijven wij lijdzaam ajwachten en uit
kijken naar het laatste advies dat G.S. aan
de minister zal geven en het dan in de
Tweede Kamer laat behandelen?
Misschien is het nog niet te loot, maar dan
moet er weI snel gehandeld worden.
Het gaat om ons aller welzijn in onze
mooie Alblasserwaard en Viifheeren
landen.

Kleding- en Speelgoedbeurs
te Ameide

AMEIDE - Vrijdagmiddag 23 april a.s. wordt er
door de Peuterspeelzaal Ot en Sien een kleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd.

Deze beurs wordt gehouden in het Groene Kruis
gebouw te Ameide van 13.30~16.00 uur.

Heeft u kinderkleding of speelgoed over?
Wij ontvangen dit graag van liOP een van de
onderstaande adressen:

Roelien v.d. Neut, Aaksterveld 32, tel. 01836 ~

1693, Dicky van Ree, Liesveldweg 37, tel. 01836 
1906, Joke Bunnik, de Geer 5, tel. 01836 - 1715.

Komt u in ieder geval 23 april even kijken! Wie weet is
er voor u oak iets leuks bU.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Peuterspeelzaal
"at en Sien".

O.V.M.-bokaal
MEERKERK - In mei zollen op het sportte-:Tein
,,'t Hoog" wederom de wedstrijden om de O.V.M.~

bokaal worden gespeeld en wei op 3-6-11-13-17 en 18
meL Finale 1 juni.
In paule A komen uit: Alting - Avento - A.C. de Groot
en de Gemeente.
In poule B: A.C. restaurant - Waterleiding - Schep
Kaas en de O.V.M.

De organisatie berust bij de O.V.M. en S.V.M. Aile
pIoegen ontvangen dit jaar een herinneringsbeker.
Winnaar van vorig jaar, bakkerij Alting, heeft zijn
mannen nu a1 in het "vuur" gegooid, zij het op een laag
pitje, naar men ons mededeeide.

Op 14 augustus komt weer het Surinaamse oud
internationals-'-elftal spelen tegen de O.V.M. Deze
middag treedt ook een Surinaamse band op en worden
Surinaamse gerechten getoond en bereid.

Hart onrustiK. \'01 van ::orgen.
Vleugellall1 geslagen :=iel.

Hoop op God en wees gehorgen.
HU ,'erhefT. \\'ie neden'iet.

Door uw hartelijke belangstelling is ons grote
verdriet om het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Ida de Haan - Bos

niet minder geworden.

Wei voelden wij ons zeer gesteund door Uw
medeleven.
Daarvoor onze hartelijke dank.

Wij missen haar ontzettend erg, maar gaan
samen verder met zo onzegbaar veel goede en
dierbare herinneringen.

J. de Haan. kinderen en kleinkinderen.
Ameide. maar! 1982.

Stichting vrije recreatie
BOERDERIJVAKANTIES VOORTAAN OOK

VIA DE STICHTING VRIJE RECREATIE

MEERKERK De Stichting Vrije Recreatie
("kamperen bij de boer") heeft haar activiteiten
verruimd. Voortaan bemiddelt de S.V.R. ook bij
boerderijvakanties. Er zijn al zo'n 100 boeren bij de
S.V.R. geregistreerd die zomerhuisjes en caravans
verhuren, of families voor een, vakantie in de
boerderij gastvrijheid willen aanbieden. Oak beschikt
men over adressen waar groepen of ruiterkampen, met
of zander tent, op de boerderij terecht kunnen.

De 12-jarige S.V.R. heeft ei-varen dat er ook veel
mensen zander tent of caravan graag hun vakantie in
of bij een· boerderij willen doorbrengen. Deze nieuwe
vakantievorm werd zo'n 20 jaar geleden in

Denemarken getntroduceerd en yond daarna in veel
landen (ook Nederland) navolging. Een landelijke
centrale informatiebron voor boerderijvakanties
bestaat in ons land evenwel niet. De S.V.R. heeft
gemeend deze extra service aan het publiek te moeten
bieden.. Voorwaarde is weI dat men donateur van· de
S.V.R. is (minimum donatie f 10,- per jaar per gezin,
groepen minimum donatie f 25,- per jaar)

Nadere inlichtingen bfj de Stichting Vrfje Recreatie,
4231 VD Meerkerk, Broekseweg 77, lei. 01837 - 1516.

Stichting vrije recreatie
MEER KAMPEERDERS BLIJVEN VOOR

VAKANTIE IN NEDERLAND

MEERKERK - De kampeerterreinen worden het
komende seizoen drukker en zeker in de vakantie
overvol, want veel Nederlanders blijven door de
economische recessie dit jaar in eigen land.
Dit voorspelt de Stichting Vrije Recreatie ("kamperen
bij de boer"), naar aanleiding van de tot nu toe
opgedane ervaringen met kampeerders die op zoek
zijn naar een seizoen- of vakantieplekje.

Het was bij de 12-jarige S.V.R. in de wintermaanden
niet eerder zo druk. De kantoorbezetting moestop
veel dagen worden uitgebreid met vrijwillige mede
werkers(sters) om de stroom schriftelijke en monde
linge verzoeken te kunnen beantwoorden. De
A.N.W.B. verwijst ook steeds vaker leden die rust
en ruimte zoeken naar de S.V.R.
De S.V.R. heeft ook ervaren dat veel kampeerders met
tent of tourcaravan devoorkeur geven aan een "mini
camping" bij de boerderij of in de boomgaard omdat
ze de vaak forse prijzen op officiele campings niet meer
kunnen betalen. Dat geldt zowel voor het seizoen
kamperen, als voor het kort kamperen.
De S.V.R. heeft door een in de wintermaanden
gevoerde campagne onder 18.000 agrarische bedM.jven
het adressenbestand flink kunnen uitbreiden. Ook in
de Randstad waar de behoefte aan "kampeer
boeren" het grootst is, kwamen er veel nieuwe
adressen bij.

Nadere inlichtingen over "kamperen hfj de boer" bfj
de Stichting Vrfje Recreatie, 4231 VD Meerkerk
(Z.H.), Broekseweg 77, tel. 01837 ~ /5/6. Kampeerders
en kampeerboeren ""orden op verzoekgratis en
vrfjhlfivend de nodige iriformatie toegezonden.



Voor de
k1einverbruiker

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
* LandbouwZQut (tegen gladheid)

* Veevoeders in aile soorten

Kom zelf eens kijken,
of bel even,

't is de moeite waard!

J.v.ZandWUk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

TeL 01837 - 1309.

••••••••••••••••••••••••• •
: Binnenkort start de bouw van :

: 12 PREMIE A KOOPWONINGEN :
• op het Aaksterveld-Ameide •

• •• •• Door aannemersbedrijf Streefkerk b.v. worden in •
• Ameide 12 degelijke premie A koopwoningen gebouwd •
• met de volgende indeling: •
• flinke entree, grote woonkamer, eethoek! •
• keuken, aangebouwde verwarmde berging. •

1everdieping: 3 slaapkamers en badkamer
• 2e verdieping: ruime slaapkamer en zolder- •
• ruimte. . ar •: pto:io :
• PRIJZEN . •
: TUSSENWONINGEN 132.500 :
• HOEKWONINGEN 137.500.

• I •• Voor inlichtingen: •

• Paramasiebaan 4a •
• 4233 ZG AMEIDE •

• AANNEMERSBEDRIJF Telefoon: 01836 -1269 •

: STREEFKERK 8:-,,8. :
I :

Informeer eens,
wij hebben ook voor u een

passende bestelwagen.
Nu ook voor beslelwagenverhuur

Deze signatuur
garandeert u
een pak
met karakter.
Met een betere
pasvorm en een
betere afwerking.
En in zo'n lekker
Beterkleder-pak
zit natuurlijk

ook een wolmerk!

Sommige
pakken hebben

:alles mee.



Gemeente Meerkerk en de Makro-pas!
Het moet voor het College van B & Ween uiterst vervelende vraag zijn
geweest, toen raadslid W.T. v.d. Berg opheldering wenste wat op de
gemeentepas bij de Makro werd gekocht.
Bij navraag bleek dat men v.d Berg geen enkele Makro rekening kon
tonen. Wei waren er geschreven kwitanties verantwoord.
De heer v.d. Berg wilde niemand van malversatie beschuldigen. In
tegendeel maar hij wenst de Makro rekeningen te zien, want hij denkt
dat er een oneigenlijk gebruik van deze pas wordt gemaakt. Voorts
betoogde hij, dat men de Meerkerkse middenstand als gemeente niet
mag voorbij lopeno
Voor aile partijen geldt dat als men zegt de Meerkerkse midden
standszaken een warm hart toe te dragen, men dit ook moet laten
blijken, aldus raadslid v.d Berg.
De burgemeester zegde toe dat hij deze kwestie zal onderzoeken.
Van de Berg stemde hierin toe, doch eiste dat de Makro rekeningen
getoond moeten worden.
Dat dit een zeer onverkwikkelijke zaak is, en vele middenstanders
erg hoog zit, kunnen wij begrijpen.

Zoals een middenstander ons zeljs meedeelde:
"ik kan door middel van mijn administratie bewijzen dat zeer veel niet
aileen voor de gemeente, maar ook door anderen via de Makropas is
gekocht".

Wij hopen van harte, dat in deze nare zaak, klare wijn zal worden
geschonken.

Namens de huurtvereniging
" Het Gude Amhacht",

N. de Wit.

MEERKERK - De kleuters van kleuterschaal de
Blokkendaas uit Meerkerk hebben een bezaek
gebracht aan de bakkerij van bakker Alting.

De kleuters keken naarde bereiding van brooddeeg en
vervolgens mochten ze er zelf iets van maken.
Enthausiast gingen aIle kinderen aan het werk.
Ze maakten mooi versierde broodjes en poppetjes.
Toen de broodjes in de rijskast en de oven gingen, liet
de bakker de bereiding van bolIetjes met maanzaad en
sesamzaad zien. Aan de droge ke1en werd ook gedacht,
de kleuters kregen limonade en een speculaasje.
Om half vier werd er afscheid genomen en keerden we
schoolwaarts met een volle zak met brood en een fijne
middag achter de rug.

Waarom hebben de kleuters een bezoek aan de bakker
gebracht?
Brood is dagelijks voedsel en de kinderen hebben er
iedere dag mee te maken. Door dit bezoek is de
belangstelling voor het werk van de bakker gewekt. Op
school wordt dit onderwerp op diverse manieren
uitgewerkt, o.a. zelf appeltaart -bakken, een bakkers:
winkel bouwen, koekjes, broodjes en taartjes kleien,
pJakken, knutselen en tekenen over de bakker. Oak
d.m.v. gesprekjes, dia's, liedjes en verhalen, wordt er
aandacht aan dit· onderwerp besteed. Op deze manier
werken we vanuit een belangstellingscentrum en
proberen we de kleuter al spelend en handelend inzicht
te laten krijgen in de omringende wereld.

We dachten een zeer pr{jzenswaardii{ initiati~t:

Worden dit de warme
bakkers van de toekomst?

-Eind 1981 is deze vereniging opgericht, en hoe! Aile, in
het nieuwe Aaksterveld 2e fase wonenden, hebben dit
met hun lidmaatschap beloond.
We will~n dit eens graag -onder uw aandacht brengen,
zo u weet, Ameide lOnder buurtverenigingen is geen
Ameide, denkt u eens aan de kontaktRavonden en niet
te vergeten de eens in de vijf jaar te houden feestweek.
Vooral dit laatste is vaar een ieder een hoogtepunt.

Maar zoals u weet zijn wij nog VERS, en daarom
slecht bij kas en daen daarom een beroep op u, zodat
met de komende feestweek er oak een verlicht
Aaksterveld gerealiseerd kan worden.
Wij gaan dan ook aktie voeren, KN AL akties! n
De eerste is een verloting op 7 en 8 mei, kostprijs
f 1.- per lot, daarvoor hoeft u het dus niet te laten.
DOE ER AAN MEE!!'
Want ook wij als jonge vereniging willen ons steentje
bijdragen aan de komende feestweek.
Zodat komende feestweek een wandeling van u door
onze, naar wij hopen, mooie buurt niet kan en mag
ontbreken.

I·

Buurtvereniging
"Het Oude Ambacht"

AMEIDE - Ja, u leest het goed, Ameide is een
buurtvereniging rijker.

Gehuwd:
15 jan /982: te Groot-Ammers, Maat, Nicolaas
Sander, Dud 25 jaar, wonende te Meerkerk en van def
Graaf, Adriana, Dud 23 jaar, wonende te Groot
Ammers.
Overleden:
6 jan. /982: den Hartog-Bax, Neeltje, Dud 58 jaar,
wonende te Meerkerk, Slingerlandstr. 10. 20 jan 1982.
te Utrecht, Versluis, Arie, Dud 42 jaar, wonende te
Meerkerk, Oranjeplein 7. 2/ jan. /982: te Utrecht,
Overbeek-Koop, Johanna Gerardina, oud 52 jaar,
wonende t~ Meerkerk, Het Bos I.

hoogste pun.t bereikt van het c1ubgebouw van
tennisvereniging "Meihoven", waardoor uitsluitend
door· vrijwilligers hard aan wordt gewerkt.

De vereniging hoopt het clubgebouw begin mei 1982
officieeI te openeD.

Hoogste punt clubgebouw
tennisvereniging

"Meihoven"

Burgerlijke stand
Meerkerk

Januari 1982

Geboren:
24 jan. '1982: Sander zv M. Vink en J.A. de Ruijter,
wonende te Meerkerk, Bakkershof 8. 24 jan. /982:
Karin Martine Josefine dv V.P.A. Bongaards en A.G.
Stuitje, wonende te Meerkerk, Blommendaal 34: 28
jan. 1982: Esther dv W.T. Burggraaf en G. Verheij,
wonende te Meerkerk, Bazeldijk 70. 24 jan. /982: te
Utrecht, Carlijn Agatha dv S. Bastiaans en M.e.
Kurvers, wonende te Meerkerk, Kon. Julianastr. 23.
30 jan. /982:-te Gorinchem, Sabine dv C. Bot en J.B.
van der Zijden, wonende te Meerkerk, Burg. Sloblaan
32a.

AMEIDE,· - Zaterdagmorgen 13 februari 1982 is het
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DE NATUUR IN HUIS
Elisabeth Reuter
Het baek schenkt aandacht aan een
vaudige en meer ingewikkelde' blaem
arrangementen en de hulpmiddelen die

daarbij nodig zijn. 9 90Dit knutselboek is
dubbel aantrekke
lijk door de vele
zwart-wit en vier
kleuren illusstra
ties.

20,90

14,50

15,75
15,75

15,75
15,75

27,50

Hobby-boeken

Ge'illustreerd met vee I
zwart-wit en vier-kleuren
voarbeelden.

Elfrieda Breinersdorfer.

BOERENSCHILDER
KUNST

Hat beschilderen van
meubelen (en dan vrijwel
nooit door boeren, maar
door betere vaklieden)
dateert uit het begin van de
16e eeuw, waarna zich vele
stijlen hebben ontwikkeld.

Het is vaar iedereen
gemakkelijk te leren aan de
hand van dit boekje, dat
stap-voor-stap de regels
van deze kunst behandell.

,---------------------,I BESTSELLERSLlJST I
I lUDLAM: Parsifeel mozaYek 28,50 I
I HERMANS: Ik heb het leven lief 17,50 I
I MACLEAN: Rivier des doods 19,90 I
I WOlKERS: Brandende Iiefde 20,- I
I BRINK: Allemaal poppenkast 15,- I
I KEUlS: Verrotte leven van Floortje Bloem 27,50 I~ J

1-tI:T I:J
1'''1-1 ~'I- ,<:'

~"" : " :1$25 maart tIn l'?

PAS VERSCHENEN:
Agatha Christie:
Veertiende vijfllng

Drs. P.: GawDan maar geniaal

Kirst: 08/15 De oorlog
08/15 Het einde

Konsalik: Een hemel vol sterren
Liefde is sterker dan de dood

Beroemde humoristische verhalen

SONOBOEK WERElDPRIMEURi

17,90
15,90
17,50
12,90
10,50
3,40

12,50

12,50

14,90

16,90

17,90

12,50

Sta een
ogenblik
stil
Het grote
Monumentenboek
1940/1945
763 in kleur
afgebeelde
monumenten, elk met
zijn eigen verhaal

"00'" 22,50 t.opelepss J

l-t I:T IS \\'1: I: I~
I~CI: I\J:N\\'I: I: I{

25 maart tim 3 april 1982

EXTRA VOORDELlG:

Eiseviers belastingalmanak
Kluwer belastinggids
Telegraaf belastinggids
Spectrum belastinggids
Consumenten ABC
Enkhuizer Almanak

Kamerplanten, vele tips voar
aanschaf, verzorging, vermeerdering

Vis, sen zee van gezondheid

Vogelgids voor de lage landen

De Dikke Trom, de 5 volledige Dik Trom
boeken in 1 band

Max de Lange-Praamsma:
Het keerpunt heet geluk

Cor Bruyn Omnibus

IIIIIIIIIIISI~
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DAM 6 - TEL. 01836-1229
CREZEE AMEIDE B.V.

a 12,75 ex.
a 14,70 ex.
a 11.85 ex.

a 11.60 ex.
a 6.35 ex.

a 15.20 ex.

.,
•

van
Atlantanatuurlijk

(f 2.080,-), Ottolanct (f 3.720,-). Nieuwpoort/Lange
rak/Groot-Ammer, (f 17.575.-) en Aperen (f 1.225,-).

Omdat 1981 het jaar van de gehandicapten was, is de
opbrengst bestemd voor de gehandicapte kinderen in
de derde wereld, een groep die het nog veel moeilijker
heeft.
UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties.,
heeft speciaal in 1981 projekten geadopteerd voor
gehandicapten. Enkele projekten zijn: Botswana,
Filippijnen, Jamaica, Pakistan en Seychellen. Bij deze
projekten gaat het o.a. om voorlichting ter voor
koming van een handicap, opleiden van gezond
heidshelpers, oprichten van speciale kinderdag
verblijven, inrichten van werkplaatsen voor het maken
van protheses en werkplaatsen waar de gehandi
capten een aangepast vak kunnen leren etc. etc.
Naast deze speciale projekten helpt UNICEF talrijke
andere kinderen, die in bizarre en schrijnende
omstandigheden leven.
Aktie "Kans voar een kind"
UNICEF is 1982 gestart met een nieuwe aktie. Door
deel te riemen aan de nieuwe aktie geeft u tenminste
een kind de kans op een leefbare toekomst in zijn
omgeving. Uw bijdrage stelt een symbolisch kind in
staat een jaar lang naarschool te gaan, medische zorg
en voedsel te krijgen.
U kunt lid worden door overschrijving van f 81,
(halfjaar) of f 162,- Uaar) op giro 7515, I.n.v.
UNICEF, Den Haag.

Nieuwe kollektie UNICEF-wenskaarten
Deze liggen in april weer klaar voor verkoop bij aile
komiti:'s, naast aile andere artikelen, zeals puzzets,
voorleesboek "Mijn Wereld", kookboek, stripboeken
etc. etc.
Hel UNICEF-komit!? dankt een ietfer, die in 1981 een
steenlje he~ft bfigedragen en hoOpl ook dil jaar weer
op ltV\' medewerking.

Lade met vast front A 6826.90

2 laden A 6826.95
Lade met ordermechaniek A 6820.91

Lade met draaibaar front A 6820.90
Voetstuk A 6869.01

Afdekplaat A 6969.11.

ZIT U OOK MET
OPBERGPROBLEMEN
Slingert bij U ook alles los in laden?
Dan hebben wij hier een oplossing voor U

Be ke11aden

UNICEF-komite
Meerkerk e.o. bracht in 1981

ruim f 44.000,- bijeen

waat kinderen die willendeelnemen tot 10 april hun
werkstuk kunnen inleveren. Iedereen die meedoet
ontvangt in elk geval een aardige verrassing.

Wij wensen Gerrit van Veen, die vanwege zijn
verdienste op scholen vele LEGO-wedstrijden or
ganiseerde, als regio-Ieider voor de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden, van harte sukses met deze
LEGO-aktie.

De prijswinnaars van de eerste ronde onlvangen a/vast
een prachtig LEGO:jack.
Alle deelnemers krijgen als aandenken een klpini?
verrassing: btj het inleveren van het VlwkSIUk een
mooie button.
Jongelui, doe je besl,het is een leuke aklie waarmee
prachtige prtjzen te winnen ztin.
En denk erom, deze aklie is voor onze he/e regio.

MEERKERK - Tijdens de vergadering van het
regionale komite, bleek dat het jaar 1981 zeer sukses
vol genoemd kan worden.
Ruim f 44.000,- is behaald ·met de verkoop van
UNICEF-artikelen en diverse akties, zoaIs "Loop
voor UNICEF",

Deze opbrengst betekent een verhoging van ruim
f 18.000,- 1.0. van 1980.
Het bedrag is bijeen gebracht door de plaatselijke
komite's van Ameide/Tienhoven (f 5.689,-), Meer
kerk if 8.900,-), Leerbroek if 505,-), Nieuwland
if 2.825,-), Hoornaar (f 850,-), Hoogblokland

Jubilerend LEGO
organiseert nationaal

kampioenschap
De Snuffeltiek te Meerkerk luidt de bel
voor de eerste LEGO bouw-ronde voor

de A lblasserwaard en de
Viffheerenlanden

MEERKERK - AI, ,traks bij de Snuffeltiek de
LEGO Jubileum Bouw-wedstrijd feestelijk van start
gaat, is dat tegelijk de eerste ronde van een groats
opgezette nationale bouwwedstrijd. Via regionale
tussenronden zal uiteindelijk in oktober 1982
gestreden worden om de titel "LEGO kampioen van
Nederland". Aanleiding voar dit hele gebeuren is het
feit dat LEGO in 1982 een kwart eeuw spec!.
plezier in Nederland brengt.

Speelse wedstrijden met fraaie prijzen
Waar het bij deze bouwwedstrijden om gaat, is dat de
kinderen die willen deelnemen thuis iets van LEGO
bouwen. Ze zijn vrij in het onderwerp en he! is
natuurlijk de bedoeling dat ze het helemaal· naar eigen
fantasie ,en idee maken, zonder hulp. De wedstrijd die
openstaat voor aile kinderen, van 2 leeftijdsgroepen
LEGO.. In de eerste plaats de categorie:gewoon LEGO
waaraan kinderen. van 5 tot en met 8 jaar kunnen
deelnemen.. Daarnaast is er de categorie Techn~sch

LEGO waarin kinderen van 7 tot en met 12 jaar
kunnen: laten zien welke meesterwerken ze met dit
sterk in opkomst zijnde speelgoed kunnen maken.
In beide categorieen zijn vele prijzen te winnen
waardoor een fraaie eerste, tweede en derde prijs die
zalbestaan uit een LEGO-geschenkdoos en. een
bouwmeester-windjack. Bovendien worden deze drie
prijswinnaars in beide categorieen uitgenodigd deel te
nemen aan de volgende ronde van deze spannende
bouwwedstrijd.

Beoordeling werkstukken door deskundige jW'y
De jongellsen meisjes kunnen hun werkstukken van
15 maart tot en met 10 april inleveren bij de
Snuffeltiek. Hierna voIgt dan de beoordeling van de
werkstukken door de prijsvraagjury. In deze jury
hebben mw. Veronica v.d. Berg, de herenW.J. Klop
uit Dordrecht (reklame adv.) en B. Crezee zitting
genomen. De werkstukken zullen door hen op idee,
fantasie, inzicht en- uitvoering worden beoordeeld. De
feestelijke prijsuitreiking is vastgesteld op 14 april in
de Snuffeltiek. Uiteraard zijn daarbij niet aJleen aile
deelnemers, maar is iedereen van harte welkom. Wie
wil .lien welke LEGO prestaties bekroond zijn, kan die
op 14, IS, 16 en 17 april in de etalage van de Snuffeltiek
bewonderen.
De deelnemers kunnen hun werkstukken dan weer
terughalen vanaf 19 april.

Via regionale tussenronden naar nationale finale
Overalin ons land worden soortgelijke voorronden
gespeeld. Ai de winnaars daarvan, gerekend wordt op
zo'n 900 kinderen, worden uitgenodigd voor de
regionale kampioenschappen. Deze worden gehouden
op 4 en II september 1982 in een viertal bekende
pretparken in ons land. Hier zal gestreden worden om
een plaats voor de feeste1ijke grote finale. DeZe zal
gehouden wordenop 16 oktober op Schiphol.
Daar wllen dan zo'n 80 tot 100 kinderen onderling
gaanuitmakenwie zich in beide categorieen "LEGO
kampioen van Nederland" mag noemen. Nu is at
bekend dat het een feestelijk aangeklede dag gaat
worden met rondleidingen, optredens van bekende
artiesten en natuurlijk a1s hoogtepunt de uitreiking
van vele prijzen. De werkstukken blijven daarna 3 tot
4 weken op Schiphol tentoongesteld.

Maar zover is het nog lang niet. Eerst is van IS maart
tot 10 april bij de Snuffeltiek het wedstrijdcentrum
voor deze leuke LEGO Jubileum Bouwwedstrijd,



SCHOON HOVEN - HAVEN 1 en 5, nabij 'tVeer - TELEFOON 01823 - 2651

Voer een waardevol sierraad en de. vertrouwde
uurwerken.

Deskundige reparaties!
Reparaties eveneens af te geven bij Electrotechnisch Bureau
Verhoeven te Ameide.
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Bouwje eigen
meesterwerk

metLEGO®.

Degelijkheid en een
technisch uitgebalanceerde konstruktie

Dat kunt u van
'nAventoverwachten!

Doe mee aan onze LEGOJubileum Bouwwedstrijd. Fijn iets
moois maken van LEGO enje hebt nog kans op een prachtige prijs
ook. Als dat niet leuk en spannend is. Aile kinderen van 5 tim
8jaar kunnen meedoen met gewoon LEGO en van 7 tim 12jaar
met technisch LEGO. (JJ IN

Elke deelnemer krijgt een ~ IV.slJ.~
leuke beloning en wie weet win~
je wei een van de hoofdprijzen.

D~ kunje misschien ook ~ " /''' :
kamploen van Nederland (I) t

worden in het LEGO-bouwen. N
Haalmeteen

een wedstrijdfolder.

LEGO jUBILEUM
BOUWWEDSTRUD BU:

Zeer lage luchlweersland en loch een ruim inlerieur

Datkuntu van 'nBiod
vanAventoverwachten!

Avento Caravanbouw
van cler Hagen

I Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837·2044

de Inuffeltlek Maak UW DIEPVRIES rendabel

•Klaar terwijl u wacht!

PASFOTO'S I

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

Wij leveren aile soorten
RUND· en VARKENSVLEES ult elgen
slachterlj

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

y

Dorpsstraat 3 - Meerkerk - Tel. 01837 . 1700



Wim de Leeuw met meer terug in de
Raad van Meerkerk

MEERKERK - Het heeft wei waf moeite gekost om raadslid Wim de Leeuw zover tc krijgen, dat hij er in
toestemde enige vragen te beantwoorden i.v.m. zijn bedanken als raadslid na de verkiezingen.
Want het is toch zo, dat dit raadslid met zijn rethorische gave het aanhoren altijd waard was. Vaak maakte oak
hij in kernachtige bewoordingen zijn mening kenbaar. Niet geheel van humor oothloot speelde hij zijn partij in de
Raad. Het is jammer dat juist hij meende te moeten bedanken.
Wij hebben getracht de achtergrond te horen. Maar de welbespraakte politicus Wim de Leeuw gaf steeds zeer
bedachtzame antwoorden.
Ishij een teleurgestelde man of weegt zijn werk en zijn priveleven in deze zwaarder?
Leest u zelf maar!

Laat mij maar met de stille trom vertrekken, zo merkte
hij op~

"Het is toch niets bijzonders als iemand te kennen
geeft na een aantal jaren te willen vertrekken?"
(RED.: /5 jaar in de raadsadvieskommissie hee.ft Wim
de Leeuw zitting gehad en 6 1/ 2 jaar is h{; raad~lid

geweest).

We hebben hier begrip voor. Maar is het niet vreemd,
net vaar de herindeling op te stappen?
la, je praat nu net of die herindeling al over enige
maanden plaatsvind.
Reken er maar op, dat dit nog best ruim 3 jaar kan
duren.

Wat vindt u, van de herindeling?
Ik denk, net als ieder ander.
Het hoeft voor mij niet, maar het gaat wei door.
Eigeq.lijk een heel ondemocratische zaak. Het valk van
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zegt als N:n
blok neen.
En de mensen die door dat valk zijn gekozen zeggen ja,
we doen het toch!
Oat we door de herindeling een sterker bestuur krijgen

Geslaagde uitvoering van
Crescendo

AMEIDE - Op vrijdag 12 februari jI. vond de
jaarlijkse uitvoering van Crescendo pIaats.
De pubIieke belangsteIIing voor deze uitvoering was
zeer groat.
Vaar" de pauze werd door Crescendo een fijn en
afwisseIend muziekprogramma verzorgdwaarbij oak
de jeugdIeden van zich lieten horen.

Direkt na deze muziekuitvoering werden drie
getrouwe leden van Crescendo, t.w. de heren C.
Uittenbogaard, D. van Zessen en Fl. v.d. Grijn,
onderscheiden met de gouden spelt van de Ned. Chr.
Fed. van Muziekverenigingen.
Een bestuurslid van de N.C.F.M. reikte de spelden

moet ik nag zien. Oat het meer gaat kosten, ook voor
de burger, dat is zeker.
De afstand tussen bestuur en burger wordt grater.
Ais er nu wat is weten ze je wei te vinden. Ik heb er de
afgelopen jaren vee! in huis gehad. Sams hele groepen.
Och, het was soms ook wei leuk, vooral als je een
lichtpuntje zag voor de problemen en je kon helpen.
Dat is me ook nooit teveel geweest en dat heeft dus met
mijn beslissing niets te maken.

Heejt uw beslissing te maken met de sjeeT in de Raad?
Nee. Alhoewel ik toegeef, dat de sfeer anders is als 5 a6
jaar geleden. Oe konstruktieve waarden, heb ik
onlangs eens gezegd, waren de laatste jaren soms ver te
zoeken. Je zit in de Raad voor de gehele gemeenschap
en er dienen zaken gedaan te worden. Er wordt soms
teveel gepraat en te weinig zaken gedaan.

Dus toch een reden?
Het heeft mij wei eens gefustreerd.

Hoe is uw verhouding met andere raads/eden?
Prima. Ik heb aan niemand een hekel. Er is een hele
goede band ontstaan de laatste jaren.

Ook met de Partij van de A rbeid?
Ja, ook met die partij.
Waarom vraag je dit eigenlijk, vraagt de Leeuw direkt.

Omdat het bekend is, dot u soms meer aan de liberale
kant stond!
Ik heb er geen bezwaar tegen, dat je dit lo stelt.Ik kom
uit de CHU-hoek, dat zegt geloof ik genoeg.
Ik vind mevrouw Nel van Geytenbeek een prima en
eerlijk raadslid. Oat durf ik gerust te zeggen, al ben ik
niet van haar kleur.

En Wim v.d. Berg dan?
Ja hoor eens, ik ga geen reklame maken voor andere
partijen. lk wil er alleen dit van zeggen: hij doet het

met de daarbij behorende oorkonden uit en sprak zijn
waardering uit over de wijze waarop deze leden zich
voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.
Bovengenoemde leden zijn resp. ruim 60, 50 en 40 jaar
lid van Crescendo. Ook de dames van de drie
muzikanten werden niet vergeten en kregen een
bloemetje aangeboden.

Tijdens de pauze werd door enkele leden van
Crescendo ge7.ellige volksmuziek ten gehore gebracht.
Het tweede gedeelte van de uitvoering werd lOals
vanouds verzorgd door het toneelgezelschap "De
Vriendenkring" uit Woudrichem met een tragie
komisch blijspel, getiteld: "Het Eindpunt".
Dit toneelstuk werd. gelet op de reacties uit het
publiek, zeer gewaardeerd.

Memorerend kan Crescendo terugzien op een
gezellige en geslaagde avond.

anders als de rest en hij doet er veel voar. Oat hij III de
Raad zit, daar hebben wij allemaal schuld aan. Wij
zijn waarschijnlijk niet attent genoeg geweest. De
burger in Meerkerk is ook politiek bewuster
geworden.
Dus in geen geval rancunes tegen Wim v.d. Berg. In
Meerkerk zijn er mensen die vinden dat Wim _daar
hoort te zitten. Dat hij meer kan aIs wii, dat heb ik
nog niet gezien. Zal je wat voor eengemeenschap
willen doen, dan vereist dat de meerderheid van de
Raad.
Elk raadslid komt wei eens met voorsteJlen.

Elk goed Raadslid zult u bedoelen!

Vond u zichzelj een goed R aads/id?
Daar moet een ander maar over oordelen.
Ik durf aileen te zeggen, ik heb mijn best gedaan.

Reejt het CDA liever een andere lijsttrekker dan Wim
de Leeuw?
Moeilijke vraag. Ik weet aileen van het bestuur, dat ik
in de voorronde vele keren op de briefjes voorkwam.

Ret CDA komt in 1982 met een nieuw program uit.
Staat u door achter?
la, ik heb het zelf mee mogen opstellen.

Staat U ook achter het landelijk program?
Dat is een andere zaak. Vertel mij eens in welke partij
is het 100%? Het CDA is nog een jonge partij met
kinderziekten. lk ben van huis uit CHU-er, dus ook in
hart en nieren Hervormd. Het CDA bestaat uit 3
partijen en zijn gefuseerd. Ik had graag iets eigens van
de CHU in het CDA herkend en dat is verbleekt. Dat is
erg jammer. Gelukkig is zo iets niet van toepassing
voor het politiek gebeuren in Meerkerk.

B/ifft u lid van het CDA?
Ja natuurlijk, of ze moeten het wei heel bruin maken.

Gaot u nu de politiek vaarwel zeggen?
Ik blijf, althans dat hoop ik, op de hoogte achter de
schermen. Echter voorlopig niet op het podium. Daar
trekt men andere personen voor aan.

No dil gesprekje, denk ik dot de prob/emen voor uw
vertrek meer op een onder terrein liggen?
Ja, dat is juist. Mijn werkzaamheden als bedrijfs
leider vergen veel avonduren. Gemiddeld 3 avonden
per week. Tel ik daar de verenigingsavonden en de
avonden voor de gemeenteraad bij, dan kom ik tot een
uitkomst. dat ik 's avonds nooit meer thuis ben en dus
geen prive leven meer heb.

Raadslid Wim de LeeuH'. daar :ul/en de Meerkerkers
hegrip \'Oor hehhen.

Kandidatenlijst
V.V.D. Meerkerk

MEERKERK - Op 4 februari jl. hebben de Ieden van
de V.V.D., afdeling Meerkerk, de kandidatenlijst voar
de komende Gemeenteraadsverkiezingen samenge
steId.

Met overweldigende meerderheid hebbeq de leden het
bestuursadvies, dat overigens vrijweI conform de door
de leden samengesteld groslijst was, opgevolgd.
Lijsttrekker blijft de heer Kooijman, tweede man was
en is de heer Priem. Beiden hebben de afgelopen 4 jaar
hun sporen als raadsleden verdiend en genieten het
volste vertrouwen van bestuur en Ieden van de V.V.D.
Zoals bekend wordt het aantal raadszetels in
Meerkerk van 7 tot, II' uitgebreid. Hopend op een
derde raadszeiel,en gezien de niet weg te denken raI
van de vrouw in de maatschappij, kozen de leden als
derde kandidaat mevr. Kok-Grethe.

De totale lijst ziet er nu als voIgt uit:
I. D.C Kooijman
2. J.P. Priem
3. W.H. Kok-Grethe
4, M.DJ. Hogendorp
5. M. Hakkesteegt Sr.
6. P. Kloek
7. K. v.d Berg
8. N.F. Verboom
9. J.L. Versluis

10. A. v. Iperen
II. A. v.d. Ham-Bouter
12. R.J. Arkeveld

C.D.A.-reis Meerkerk
MEERKERK - Het Cn.A. hoopt op zaterdag 5 juni
opstapte gaan.

Het· zal dit jaar Duitsland worden, zo hoorden wij uit
betrouwbare bron.



Rabobank Ameide, onze gelukwensen!

Hoofdaannemer voor de uitbreiding

van het kantoor

van de Rabobank was

.-. -:. --:-- _-= Koninklijk Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameide bv

Het glas- behang- en
schilderwerk
verzorgde

SCHILDERSBEDRIJF

J.L. den Hartog
Zouwendijk 39 - Ameide - Tel. 01836-1508

Een deel van de
tapijten werd
geleverd
door

esker
eubelen
anufakturen



Rabobank Ameide, onze gelukwensen!

Het 9rond- en heiwerk
voor de Rabobank
verzorgde

AANNEMERSBEDRIJF

J.A. BOER bv
Nieuwsteeg 1 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1263 of
1862

Oat wordt nu bedoeld met
DESSO-OBJEKTEN
TAPIJT
waar u op staat in de
Rabobank.
Geleverd en gelegd door

STREEFKERK
INTERIEURVERZORGING

AMEIDE

II

Het electriciteitswerk
verzorgde

Elektrotechnisch Bureau
(Landelijk erkend)

J. Verhoeven, teletoon 01836 - 1614
D. Harlkoorn, teletoon 01835 - 1232

De betonmortel
leverde

t@J~~

BETONMORTELCENTRALE

"DE LEK" B.V.



Rabobank Ameide, onze gelukwensen!

Het loodgieterswerk
en
dakbedekking verzorgde

AMEIDE'S
Loodgietersbedrijf bv
Tel. 01836 - 1649 - Ameide

De gordijnen
leverde

STIGTER'S
WONINGINRICHTING

J.W. van Puttestraat 6-8 - Ameide
Koestraat 101 - Schoonhoven

Het kantoormeubilair in
de Rabobank leverde

Het straatwerk
verzorgde

AANNEMERSBEDRIJF

J. Haars
Tiendweg 8 - Ameide ~ Tel. 01836 - 1850



Rabobank Ameide, onze gelukwensen!

Het machinaal timmerwerk

voor de nieuwe Rabobank

werd gemaakt door

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B.V.

Hogewaard 1 - Amelde
Tel. 01836 - 1544

VANDABTE
GEFELI(ITEEBD!

Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u
een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze

blijde gebeurtenis. Of het nu voor een
geboorte danwel verloving of huwelijk IS, u

wilt iets bijzonders verzenden voor deze
geweldige dag.

Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de
nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in
een monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u
opstellen. Komt u eens langs en zoek in aile rust uitl

Economie wordt slechter.
Ziet u het nog zitten. Wij van
bakkerij Alting in ieder geval
weI. Daarom bakken wij graag
door en als het kan nog beter.
Met een nog uitgebreider as
sortiment. De produkten van
de warme bakker behoren
immers tot de kleine genoe
gens van het leven. Daarvoor
willen we blijven zorgen. Elke
dag opnieuw. (heeft uons boe.:..
renvloer al eens geproefd, dat
op de stenen vloer gebakken
is)

Meerkerk, Gorinchernsestraat 22
Arneide, Dam 8

uw
bOOb,
•IS
OIS Yak

BANO constructiewerken
Noordzljde 90, Noordeloos
Tel. 01838-2311'

sportfoto's
IJ1aken
Het maken van ge
slaagde sport- en hob
byfoto's kan u nog
meer plezier in uw hob
by geven, Voor deskun
dig advies kunt u te-
recht bij

TE KOOP:
LANDROLLEN
diverse modellen
STALEN LANDHEKKEN
compleet met hang- en
sluitwerk
WEIDESLEPEN
KOE BEHANDELlNGSBOX
op hefinrichting

VEEWAGENS
HYDRAULISCHE KIPPERS
AANHANGWAGENS
voar snelverkeer

LANDBOUWWAGENS
STALEN BULKSILO'S
enz. enz.

Alles uit voorraad leverbaar.
Showroom op werkdagen geopend.



Telefoon 01837 - 1888

Rabobank r:i
Paramasiebaan 13

..\\1lKELEN IJ~
~,~ ~,b()

~ TUINVREUGD ';

MEERKERKSAZELDIJK 63

Rabobank Ameide

In verband met de officiele heropening van
het kantoor van de Rabobank te Ameide
is ons kantoor op dinsdag 23 maart a.s.

I de gehele dag gesloten, ]
-_._-~_.

voor het verrichten van bankzaken.

POOTAARDAPPELEN
Vroege en late SOOrien klasse A gekeurd van de beste
selektie bedrijven, vraag vrijblijvend prijsopgave.
Verder hebben wij weer aile SOOrlen groente en bloem
zaden in voorraad. Een grote kollektie Dhalia's en
Gladiolen. Potgrond, koemest en aile SOOrlen bemesting.
Teveel om op te noemen, kom vrijblijvend eens langs.

A.KEPPEL

- boekhouding
- loonadministratie
• jaarstukken
- tussentijdse overzichten
.,. belastingaangiften
- computerverwerking

Zauwendijk 97 - 4231 CC Meerkerk Pastbus 45
Telefaan 01837-1718 4230 SA Meerkerk

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •: SLAGERIJ :
• •: John van Broekhuizen :• •• Molenstraat 41 - Ameide - Tel. 01836 - 1336 •• •• •• •: Het adres voor uw vlees, vleeswaren :
: en worstsoorten uit eigen :
: worstmakerij. :
: Keuze uit 35 soorten. :• •• •
: SPECIAAL AANBEVOLEN: :• •• Gekookte achterham, grove- en fijne leverworst, •
: Hausmacher leverworst, Berliner leverworst, :
• uienworst, servelaatworst met peperkorrels. •
• •
: Wij verzorgen ook uw huisslachlingen. :
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

DE GRDUTSTE SPECIAALZAAK UP GEBIED VAN

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALT1~D OP VOORRAAD.

Door rechtstreekse invoer de scherpste
prijzen.

* Onbeperkte garantie en service.
* Geheel Nederland is ans leveri ngs
* gebied.
* Ei,gen vervoer.
* Een hecht team vakmensen die weten

wat ze doen.
* Vrijblijvend prijsapgave zander ver

plichting.



P.V. "de Snelvlucht"
Ameide

AMEIDE - Tijdens de jaarvergadering van de
postduivenhoudersvereniging "de Snelvlucht" te
Ameide werd in besloten kring herdacht dat de heer
Jac. Verheij gedurende 50 jaar lid was van genoemde
vereniging.

Al vrij kort na de oprichting van deze vereniging trad
de heer Verheij toe als lid. De heer Verheij is een van
degenen die er voar gezorgd heeft dat de vereniging in
1980 haar 50-jarig bestaan kOll vieren. Met de heren
M. van Leer en J. van Gelderen was hij van mening dat
de vereniging tijdens de oorlog 1940-1945 in stand
moest worden gehouden. Het is daarom ook tevens
aan deze mensen te danken dat direkt na de oorlog de
vereniging weer ten volle kOll opbloeien. De heer
Verheij was bij zijn 50-jarig jubileum tevens 45 jaar
penningmeester. Gelet op het feit dat de vereniging een

Deheer A. van Diermen, voorzilter van de Post
duivenhoudersvereniging "de Snelvlucht" te Ameide,
spelt de heer lac. VerheU het gouden Bondsinsigne op
ter [!;e!egenheid van dieils 50 jarig lidmaatschap van

De vissen beten goed
bij de bijt

Unieke viswedstrijd van
B.S. V. "De Karper" te Meerkerk

MEERKERK - De wedstrijdkommissie van de
H.S.V. "De Karper" organiseerde 16 januari haar
eerste kompetitiewedstrijd in het nieuwe jaar.

clubgebouw in eigendom heeft eveneens op eigen
grand en er desalniettemin financieel gaed voorstaat
kan in belangrijke mate worden taegesehreven aan de
eonsentieuze wijze waarap de heer Yerheij de
finaneien heeft beheerd.
Door de voorzitter van P.Y. "de Snelvlucht" werd
hem namens de vereniging dank gebraeht voor zijn
inzet.
Ret bestuur van "de Snelvlueht" meende derhalve dat,
gelet op de grote verdiensten die de heer Jac. Yerheij
heeft gehad voar de vereniging, aan de Nederlandse
Postduivenhoudersbond van Zaterdagvliegers te
verzoeken de heer Yerheij te begiftigen met het gouden
Bondsinsigne verbonden aan het 50-jarig lidmaat
sehap. Door genoemde Band werd daarin van harte
toegestemd.
De voorzitter van P.Y. "de Snelvlueht", de heer A. van
Diermen kreeg daarbij het vererende verzoek dit
insigne uit te reiken en op te spelden.
Na deze plechtigheid kreeg de heer Verheij van aile
leden de persaonlijke felicitaties aangeboden.

deze vereniging alsmede als blUk van waardering voor
het vervullen van het penningmeesterschap gedurende
45 jaar.

Het leuke van deze wedstrijd was, dat de deelnemers
visten in bijten welke waren gehakt door enkele leden.
Achttien deelnemers, gezeten in een grote kring,
leverden een felle strijd voor een goed resultaat. Zij
mochten niet ontevreden zijn, want iedereen ving vis.
Zelfs de 2 junioren die deel namen, lieten zich niet
onbetuigd.

Ret pas geworden lid Bram Boogerd uit Nieuwland
viste zijn eerste wedstrijd en zag kans meteen zich aan
de kop van de rangschikking te plaatsen.

De resultaten waren:
I. B. Boogerd. 940 gr. 2~ H. Heinenberg. 850 gr.
3. G. den Braven jr. 790 gr. 4. P.J ..pen Braven, 450
gr. 5. R. Westerink. 390 gr. 6. T. Boom, 330 gr.
7. K. den Braven, 270 gr. 8. N. Vuurens. 250 gr.
9. T. Versluis. 240 gr. 10. A. Versluis. 230 gr.
II. W. Verhey, 220 gr. 12. D. Kanselaar, 180 gr.
13. P. de Koster. 170 gr. 14. J. den Sok, 150 gr.
15. A. Vuurens, 150 gr. 16. O. Streefkerk, 120 gr.

Junioren:
I. G. Vuurens, 130 gr. 2. R. Vuurens. 100 gr.

De wedstrijdkommissie mag tevreden zijn over het
resultaat. Meestal zijn de wedstrijden in de winter
minder aantrekkelijk voor deleden.
De H.S.Y. "De Karper" is met haar 375 Jeden een van
de grootste verenigingen in Meerkerk. Ook in de regio
is deze vereniging duidelijk aanwezig. Zij is lid van de
Federatie "de Betuwe". een belangengroep van 36
hengelsportverenigingen, omvattend een 14.000-tal
georganiseerde sportvissers. Deze federatie vormt met
19 andere federaties gezamenlijk de N.V.V.S.
(Nederlandse Vereniging Van Hengel-Sportfedera
ties). Deze N.V.V.S. met een totaal van 500.000
aangeslotenen vertegenwoordigt Jandelijk de ge
organiseerde hengelsport.
Ook in wat kleiner kring nog neemt de H.S.V. "De
Karper" haar eigen plaats in. Samen met 6 buur
verenigingen zijn de viswateren welke zij huren in een
vergunning onder gebraeht. Dit was te realiseren,
nadat enkele jaren geleden, met financieIe hulp van het
Ministerie van Landbouw en Visserij, deze ver
enigingen in de gelegenheid waren gesteld een drietal
vissers uit te kopen wat betreft de schubvisreehten
Nadat nieuwe huurovereenkomsten waren afgesloten
tussen eigenaren van het visreeht en de verenigingen,
was de tijd rijp al die percelen onder te brengen in een
vergunning. Zodoende kunnen nu ook de leden van de
H.S.V. "De Karper" hun sport beoefenen vanaf Tricht
tot aan Gorinchem op de gehele Unge en op het
Merwedekanaal van Gorinchem tot aan Vianen.
Daarnaast bevist zij samen met haar buurver
eniging "Ameide" te Ameide op vergunning het water
van de Zederik en mag zij zich eigenares noemen van
de visrechten van de Hoenderwiel. Ondanks dat
hengelen een individuele sport is, biedt de vereniging
haar leden veel mogelijkheid tot wedstrijden. Zij heeft
een drukke onderlinge kampetitie, lowel voor
senioren als junioren en sinds enkele jaren ook
dameswedstrijden. Jaarlijks organiseert zij een
wedstrijd voor de gehele jeugd van Meerkerk in de
vakantiefeestweek.
Zij vaardigt leden af naar fcderatiev..:: wedstrijden en
neemt met haar leden dee! aan een Z.g. 4-dorpen
wedstrijd, een sportief gebeuren tussen de vereni
gingen van Vianen, Meerkerk, Nieuwland en Ameide.
Tevens zorgt zij voor een goede afvaardiging naar de
jaarlijks terugkerende wedstrijd tussen de 7 ver
enigingen welke samen het water in een vergunning
hebben ondergebracht. De z.g. Linge-Merwede
kanaalvergunning.

In haar 33:iarig bestaan hee.ft de H.5. V. "De Karper"
duidelUk en nadrukkelUk bewezen. dat z(j mee wi!
gaan haar leden een goul stuk on/spanning te bieden
in de openlucht rekreatie.

Balletschool "Ameide"
AMEIDE - Op vrijdag 26 maart. a.s. organiseert de
Balletschool "Ameide" een balletuitvoering in Het
Spant.

Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs f 2,50.

Dud papier-aktie !
AMEIDE - Wist u, dat in deze tijd van recycling ook
de Sionkerk hier hart aan mee werkt?
Bentu miJieu-vriendelijk? Doe met ons mee!

Breng iedere eerste vrijdag van de maand uw oud
papier in de kontainer bij Het Spant.
Dit kan tussen 18.00 'en 21.00 uur.
Wij en het milieu zijn u er dankbaar voor.

Her oud papier-komire.

Bejaardenreis Meerkerk
MEERKERK - De jaarlijkse bejaardenreis zal dit
jaar gehouden worden op woensdag 16 juni a.s., zo
deelde de voorzitter Wim de Leeuw ons mede.

De reis gaat dit jaar naar het land van Bartje, ook
Staphorst, Havelte en de Holterberg worden beweht.
Het zal een reis worden door prachtig natuur
schoon.

Verder mededelingen volgen nog.



Voor een praatje, een drankje, een
etentje of een hapje tussendoor.

NU OOK
GOURMET EN FONDUE
v.a. 17,50 p.p.

MINIMAAL

lpo,-
GRANDIOZE VOORJAARS INRUIL AKTIE

EIGEN SERVICEDIENST
BROMFIETSEN GRATIS THUISBEZORGEN EN

AANSLUITEN
U krijgt MINIMAAL 360,- terug voor uw oude bromfiets

U BETAALT DUS MAAR 999,- voor deze luxe
bromfiets

Technische gegevens:
,panning5mj samenge.lelde 'aluminium
<paakwielen"
I,ommelremmen voor en achier
inhDud 3,5li'Q'
4a~g
sluurslot
wetlelijk filoedgekeurd~rctrofleCIO'•
IJ5 mm dlaffictm duplo "KoOI'".koplamp
Rocky Sionda"d, bl.uw, rood. groen
Rocky de Luxe:goud, >ilve,

Rommon
lIon%lnot.nk
Cowichl
5101
VerUchting

Kleuren

Wlelen
Sach, SOM g-I.cl
Hee
38x42
8:1
Bing012mm.
1050
prim";re overbrenging door tandwielen
seeond.ire overbrengrng door kettmg
eenlrifugaal koppehng ,ulom.men
~.del;g kokerrr.me
21.2,00

Frame
Bandon

Motortype
Cil. inhoud
Boringxslag
Compre~I'"

C...buzaleur
Mengvorboudlng
Tranlrnissle

.

Cafe - Restaurant - Cafetaria

't Wapen van Ameide
Telefoon 01836 - 1308.

17 april

DINER DANSANT
40,-p.p.

M.m.v. Hammond Organist Niek v.d. Hondel
RES E R V E" E R T IJ DIG !

(Oak verzorging bij u thuis is mogelijk)

Verder het adres voor uw bruiloft, verjaardag,
diner, koud buffet e.d.

Wij berekenen geen zaalhuur en scherpe
prijzen.

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

TE KOOP:

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

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

GillisVersluis

BROOD· en BANKETBAKKERI.J

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

Bij bns kunt
U ook

kopij voor de
Wegwijzer

inleveren

Speelgoed,. Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de anuffeltlek
Dorpsstr.' 3, Meerkerk, tel ..01837-1700

it-~~~""'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""'~~!!!

ITE KOOP I
I AANGEBODEN I
~ VW Golf, grijs metallic 1976 ~
~ VW Golf, wit 1976 ~
~ Renault 4TL, groen 1976 ~
~ Datsun 100A, zwart 1976 ~
~ Renault 4L, groen 1977 ~
~ Honda Civic, 5 deurs, rood 1978 ~
~ Datsun 100A FII, geel 1979 ~
~ Fiat 127, 3 deurs, wit 1979 ~
~ Mitsubishi Lancer, rood 1981 ~
~ ~
~ VOOR BANDEN lEER SCHERP ~
~ IN PRIJS! ~
~ ~
~ * elektronisch gebalanceerd ~
~ * gratis gemonteerd ~
~ ~

~ UlTLATEN VOOR ALLE MERKEN ~
~ AUTO'S! ~
~ t" t d ~~ * gra IS gemon eer ~

~ ~
~ AUTOBEDRIJF ~
~ ~

~ VAN ZESSEN ~
~ ~~ Ameide, de Zodeslagen 7 ~

~ tel. 01836 - 2280 ~

~ ~
~,~,,,,~~,,,,,~~,~~~~~,,",,~~~~,,",,~~~~~~~~~~~~



Burgemeester C. Bakker heropent
vernieuwde Rabobank in Ameide

AMEIDE - Dinsdag 23 maart a.s. vindt de heropening plaats van het uitgebreide en gemoderniseerde
bankgebouw aan de Paramasiebaan 13 in Ameide.
De heropening lal op symbolische wijze geschieden door burgemeester C. Bakker tijdens een bijeenkomst voor
genodigden in de bankhal.

enz. moeten 30 jaar bewaard blijven. Dat geeft dus een
dageIijks toenemende hoeveelheid papier die opge
slagen moet worden. Ook de kantoorruimte zelf was
aan de krappe kant en er was behoefte aan een
geschikte ruimte voor een vertrouwelijk gesprek. We
waren duidelijk weer uit ons jasje gegroeid. Ver
schillende mogelijkheden werden overwogen, uit':'
breiding, nieuwbouw etc. Maar omdat de plaats nog
steeds zeer centraal ligt werd uiteindelijk voor
uitbreiding naar achteren besloten.
Door de welwillende medewerking van het bestuur
van Het Spant konden wij nog een streepje grond
bijkopen, en de vorige zomer kon met de bouw en
uitbreiding begonnen worden. Alles verliep vrij vlot
zodat we voor de winter onder dak waren en de vorst
geen vertraging meer kon veroorzaken.
Eerst werd zoveel mogelijk aan de achterzijde het
nieuwe gedeelte klaargemaakt en hoewel we op het
laatst weI erg krap zaten, is het bankbedrijf toch elke
dag doorgegaan. Dit was mede mogelijk door de
prettige samenwerking met allen die aan deze verbouw
en uitbreiding hebben meegewerkt.
Metselaars, timmerlieden, schilders, electriciens,
loodgieters, stoffeerders, allen waren zij steeds bereid
dikwijls ook buiten de normale uren, hun werk
zaamheden lo te regelen dat wij er zo weinig mogelijk
ongemak van ondervonden.
Een woord van dank aan die allen, in het bijlOnder aan
uitvoerder De Groot van de fa. Woudenberg, als
regelaar van de werkzaamheden is hier zeker weI op
zijn plaats.
Dinsdag 23 maart is het dan lOver .en hopen wij onze
uitgebreide en vernieuwde bank officieel te heropenen,
waarna wij vanaf 's avonds 19.00 uur Open Huis
houden waarbij u allen hartelijk welkom bent!"

Open Huis met sleutelaktie
Om een ieder in de gelegenheid te stellen eens een
kijkje te nemenin het vertrouwde bankgebollw wordt
dinsdagavond 23 maart van 19.00 tot 22.00 uur Open
Huis gehouden.
De bezoekers kuouen dan tevens proberen of hun
sleutel, die ze thuis hebben ontvangen, op de minikluis
past. Zo ja, dan zijn ze winnaar van een prachtige prijs!

Overige akties
Ter gelegenheid van de heropening van het vernieuwde
kantoor wordt er een kleurwedstrijd voor kinderen
van 4 tot en met 7 jaar en een fotopuzzelwedstrijd voor
de jeugd van 8 tot en met 14 jaar georganiseerd.
Voorts ontvangt de bezoeker tegen inlevering van een
bon uit de huis-aan-huis verspreide brochure een
fraaie luchtposter van Ameide.

Direkteur J. den Oudsten vertelt ons .
"Nu we bij de uitbreiding van onze bank weer een
volgende fase ingaan, lijkt het een juist moment om
iets uit de historie van de Rabobank ,.Ameide" te
vertellen.
In de beginjaren van deze eeuw werden overal op het
platteJand in Nederland Boerenleenbanken opgericht.
Dit was in navolging van het voorbeeld van
burgemeester Raiffeisen, die om de armoede op het
platteland en de woekerpraktijken te bestrijden, spaar
en leenbanken oprichtte.
De grondgedachte was: geld van de plaatselijke
gemeenschap voor de plaatselijke gemeenschap tegen
een zo billijk mogelijke rente.
In 1918 werd onze bank opgericht en het was ook hier
een beweging uit de plaatselijke bevolking en niet van
buiten of van hogerhand opgelegd. Op de eerste
vergadering tekenden 65 personen het ledenregister.
Dat waren de groot-en overgrootvaders van het
jongere geslacht van nu.
Van de oprichters is nu niemand meer in leven. De heer
D. Kool van Achthoven die enkele .jaren geleden is
overleden was de laatste van diegenen die op 3 april
1918 het ·Iedenregister tekenden.

De eerste kassier was meester Lycklama, hoofd van de
Chr. school. Het was toen echt nog een bijbaantje met
een.maal in de week een avondzitting. Meester
Lycklama werd in 1921 opgevolgd door AP. de long,
bij de ouderen beter bekend als Dries de long. Deze
woonde tussen de zaken van De long en nu Crezee in,
en het pand is' later bij het levensmiddelenbedrijf van
De long getrokken. De ingang van de bank was toen
op de Lekdijk.
Vit de boeken van die tijd blijkt toch al een levendige
spaar- en leenaktiviteit. Bij het lenen speelde toen de
persoonlijke borgstelling nog een grote rol. Later is dit
veel meer lenen met hypotheek geworden.
Na het overlijden van Dries de long in 1927 werd
benoemd de heer L. de long, grootvader van Leo en
Andre delong. In het woonhuis op de Dam moest
toen een slaapkamer ontruimd worden am de bank te
huisvesten. De wachtkamer was de keuken van de
familie de long zoals de ouderen onder ons zich nog
weI zullen herinneren.
In 1938 werd de grote stap naar een eigen bankgebouw
gewaagd. Dit was het bekende pand Molenstraat 2
naast de Torenstraat. Een voor die tijd. riante
behuizing met eigen kantoor, kluis en wachtkamer.
De totale' aanneemsom bedroeg f 8.815,-, waarbij dus

behalve het bankgedeelte een royale woning werd
gebouwd.
Het was een ingrijpend besluit want de crisisjaren,
waaraan nu zoveel wordt herinnerd, waren eigenlijk
nog niet geheel voorbij, -al was de bank dankzij een
voorzichtig beleid deze jaren vrijwel lOnder kleer
scheuren doorgekomen.
De oorlogstijd was een tijd waarin een steeds grotere
geldhoeveelheid ontstond tegenover weinig goederen.
Bijna iedereen was nu in de gelegenheid om te gaan
sparen en velen vonden hun weg naar de Boeren
leenbank. Na de oorlog volgde toen de geldzuivering
onder de toen bekende minister Lieftinck, die voar de
bank een enorme hoeveelheid werk met zich
meebracht. De na-oorlogse jaren waren voor het
bankwezen aanvankelijk rustig. Opvallend is weI de
lage rente uit die tijd. 21/ 2% was zo ongeveer de
hoogste rente die men kon maken, en de hypotheek
rente bedroeg 31!2 a 4%.
In 1955 trad de heer De Jong terug als kassier na 28
dienstjaren. Zijn vriendelijke persoonlijkheid leeft nog
bij velen voort in de herinnering, en zijn sierlijk
handschrift is nog in verschillende oude spaarboekjes
terug te vinden.
In 1955 werd J. den Oudsten benoemd als kassier
zoals toen nog de titel was. Het was toen nag niet
helemaal een dagtaak, maar het werk nam toch ieder
jaar toe. Er kwamen meer spaarvormen en ook het
betalingsverkeer van de bedrijven begon langzaam toe
te nemen. In 1966 kwam het eerste personeelslid de
gelederen versterken. Tot 1968 was het nog heIemaal
een met de handgeschreven administratie.
We huisden nog steeds in de Molenstraat in een
kantoorruimte van 5 bij 5 meter. Toen dan ook in 1968
de boekhoudmachine werd aangeschaft began het
ruimteprobleem wei een beetje nijpend te worden.
Allerlei verbouwplannen werden overwogen maar een
bevredigende oplossing boden die niet. Het oog van
het bestuur viel toen op het terrein aan de Paramasie
baan, dat mede door de uitbreiding die Ameide na de
oorlog had ondergaan, mooi centraal gelegen was.
In februari 1970, nu dus ongeveer 12 jaar geleden
konden wij de nieuwe bank betrekken.
De zeventiger jaren waren de jaren van de grate
uitbreiding. De lonen en salarissen werden vee! meer
via de bank betaald en vele honderden particulieren
opende een prive-rekening. Ook het betalingsver
keer van de bedrijven nam sterk toe. In verloop van
enkele jaren waren we met zijn zessen aan het werk. In
de periode 1976-1978 volgde de automatisering. De
honderden posten per dag konden niet meer door de
boekhoudmachine verwerkt worden.
Alles wordt nu in de eigen computer (een van de
grootste van Nederland) van de Rabobanken inZelst
verwerkt.
Een kasstorting van b.v. kwart voor vier's middags
wordt nog diezeIfde dag door ons verwerkt op lijsten
voor de computer. In de vooravond wordt dit door
onze eigen postdienst opgehaald en's nachts verwerkt.
's ,Morgens om half zeven liggen de dagafschriften en
de overige stukken al weer bij de bank in de postkist,
en doordat wij nog zeIf de post bezorgen heeft u binnen
24 uurhet dagafschrift weer in huis.
Na IO jaar Paramasiebaan begonnen er weer ruimte
problemen te komen. De archiefruimte werd te klein,
want we verwerkennu in-I week meer dan in 1955 in 1
jaar. VeeI formulieren, boekingsstukken; opdrachten

Opening Slagerij
Van Broekhuizen

AMEIDE - Zoals op de foto te zien is, opende
burgemeester Bakker met veel plezier de slagerij van
John en Marja van Broekhuizen in de Molenstraat te
Ameide.

Geen wonder, deze spontane lach, want door een lint
van de lekkerste worsten weg te knippen was de
toegang tot de winkel vrij.
Burgemeester Bakker wenste de familie van Broek
huizen heel veel sukses en wees erop dat door de
vermindering van de koopkracht het voor de
middenstand nog belangrijker wordt scherp te letten
op kwaliteit. service en redelijke prijzen.

Oranjevereniging
"Beatrix" Ameide

AMEIDE - Dat· in Ameide reeds herhaaldelijk het
woord feestweek valt, is begrij-pelijk.
Er worden hier en daar al voorbereidingen voor het
grote feest AMEIDE LICHTSTAD 1983 getroffen.

Ook bij de Oranjeverenigi~g. Want op de vergader
ingsconvocatie, staat bij punt II vermeld: "Viering
feestweek 1983".
Het bestuur vraagt ook suggesties of ideeen.
Kom naar deze vergadering in "Het Waper. van
Ameide" op 17 maart a.s. Aanvang 7 .45 uur.



Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836 - 1595

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN

Elke woensdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Depot

TEMPONETTE

VOOR HET BETERE
WERK GAAT U NAAR

DE VAKMAN.

SO-lOEN SERVICE

chemisch reinigen.

Tevens verkoop

WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER

Tolstraat 27 
Meerkerk.
Tel, 01837-1697

PASFOTO'S
Klaar tetwijl u wachtl

Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doet u er goed
aan 66n van de onderstaande adressen te b"aen.

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

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

Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

met Bovag-garantie, naar

Gebr. Roest b.v.

gebruikte auto

Voor een goede

AUTOBEDRIJF

Uitslagen:
I. Janneke van Oort, 500 m. 51.7 en eerste op de 1000
m. in 1.46.3.
2. Jolanda Vollebrecht, 500 m. in 52.3 en tweede op de
1000 m. in 1.49.5.
3. Mirjam Versluis, 500 m. in 53.6 en zesde op de 1000
m. in 1.54.8.

Jolanda van Bruggen, 500 m. 69.8, 1000 m. 2.37.2.
Ciska van Doorn, 500 m. 63.5, 1O00 m. 2.24.2.
Gea Lakerveld, 500 m. 58., 1000 m. 2.06.7.

Janneke van Oort reed de snelste tUd (ook van de A en
B dames). Van harte prqficiat.

De Ameidese meisjes
schaatsten weer met sukses

Vrijwillige hulpdienst
Meerkerk van start

MEERKERK - In Meerkerk gaat de vrijwillige
hulpdienst van start. Na een periode van voorbe
reiding is men nu lOver dat daadwerkelijk hulp
verleend kan worden. De vrijwillige hulpdienst is in
principe voar aile inwoners van Meerkerk, die hulp
nodig hebben, waar de bestaande hulpverlenings
organisaties, zoals b.v. bejaardenzorg en gezinshulp
niet of niet direkt in kunnen voorzien.

Te denken valt aan b.Y. hulp aan inwoners die zelf niet
in staat zijn om boodschappen te doeD, of die buiten de
uren dat er gezinsverzorging is, hulp nodig hebben.
Hulp aan bejaarden of alleenstaanden met kleine
handicaps. Kortom allerlei hand- en spandiensten.

Iudien men hierover meer wil weten of hulp wil
aanvragen, kan men kontakt opnemen met:

Mevr. T. de Jong- Uittenbogaard, Gorinchemse
straat 78. tel. 01837 - 1230 of mevr. H.v.d. Hagen
Versluis, Elkenhof I, lei. 01837 - 1506 ~f2044.

Ook kan men zich als vrijwilliger(ster) opgeven op
deze adressen.
Door de vrijwillige hulpdienst Meerkerk wordt tevens
nagegaan of er behoefte bestaat aan deelneming aan
"tafeltje dek je". Alle bejaarden zullen hierover
ge'informeerd worden. Voor alleenstaanden en zieken
is er ook de moge!ijkheid om hiervan gebruik te
maken. Men kan zich daarvoor eveneens opgeven op
de reeds genoemde adressen.

GRONINGEN - Op de Nederlandse kampioen
schappen hardrijden C en D meisjes op 16 januari in
Groningen, waren 2 van de 3 meisjes uit de Alblasser
waard atkomstig uit Ameide, te weten Janneke van
Oort en Mirjam Versluis.
De supporters uit Ameide waren voor dag en dauw
vertrokken am niets van dit kampioenschap te missen.
Cora v.d. Berg uit Bleskensgraaf reed als eerste een
persoonlijk record, 59.1. Mirjam Versluis startte als
vijfde, en reed een prima tijd van 49.7. U begrijpt het,
vreugde in het Ameidese kamp.
Janneke startte in de 1ge rit. Men hoopte dat ook zij
een record zou rijden.
Na de eerste 1O0 meter was te zien dat zij niet in haar
ritme kon komen. tijd 48. (Men had gehoopt op 46.8).
1000 meter
Janneke reed een heel snelle opening en een prachtige
eindtijd van 1.36. Zo sne! had zij nog nooit gereden.
Maar deze tijd was toch nog niet snel genoeg voor het
ere-podium.
Mirjam reed de IOOO meter in 1.43.8 en Cora v.d Berg
in 1.43.4.
Jl:j.nneke werd bij.deze Ned. kampioenschappen 7e.
Mirjam 2ge en Cora 30e.
De beide Ameidese meisjes werden gesponserd door
de familie Renes uit Ameide (van Dieselservice
bedrijf C. Renes b.v. te Nieuwpoort).
Janneke van Dort kampioen Zuid
Holland op de 500 en 1000 meter,
Op natuurijs te Ammerstol vanden de Zuid-Hollandse
kampioenschappen plaats. Ameide was hier vertegen
woordigd door 5 meisjes.

! ·········..·······································1
• •
I Elektrotechnisch Bureau :

(Landelijk erkend) :
• Wij hebben een grote ervaring op het gebied van: :
: :: *NIEUWBOUW, UTILITEITSBOUW :
• •: en RESTAURATIE WERKEN :: .· :: Is dat wat u zoekt, neem dan vrijblijvend kontakt met ons •
: op! I
• •• •! In onze winkel hebben wij alles op het gebied van i
• Elektrotechnische- en elektrische huishoudelijke arti- •• •: II kelen, radio, T.V., verlichting enz" enz, :

• •: .• •• •• J. Verhoeven, tele/oon 01836 - 1614 :I D. Hartkoorn, tele/oon 01836 - 1232 . :
..........................................................................................................



't Was toch geen bevlieging
AMEIDE - Altijd wanneer er een vereniging of iets
dergelijks wordt opgericht,staan de meeste mensen er
een beetje angstvalJig of argeloos tegenover.
Zoiets van "het zal wei weer zo'n punkgroep of een of
ander buitensporige beweging zijn".

Vorig jaar zijn een stel jonge. mensen bij elkaar gaan
zitten en besloten in' het belang van kerk en evangeli
satie een so'OS op te richten, die inmiddels de naam "de
Kubus" heeft. Zij hielden zich niet afzijdig, want
regelmatig kwamen zij in de schijnwerpers van de
media, door de gospelgroep Ichthus uit te nodigen.

Daarnaast werd een voorlichtingsavond met Amnesty
International, een spelavond. eoz. georganiseerd.
Tach vanden zij dat niet voldoende en daarom is er
nog veel in het verschiet, want 14 maart a,s. is er in de
Sionkerk, aanvang 20.00 uur, een film te zien, waarbij
we jullie van harte welkom heetten, en met Pinksteren
gaan we met elkaar een paar dagen op stap.

Niet aileen mensen die de binnenmuren van de kerk
regelmatig zien, maar juist diegenen, die zich daarvoor
niet interesseren maar toch aansluiting willen vinden
binnen een bepaalde vriendenkring, dan ben je vanaf
±16 jaar hartelijk welkom.

In ieder geval tot 14 maart, de koffie staat klaar!

Als de herindeling doorgaat, dan haeft het· voor mij
niet meer. Het is nog niet te laat. Als streek zuHen we
solidair moeten zijn.

De herindeling zal veel geld kosten, als wolven start
men zich op onze portemonnee, want de inwoners
zuBen dit toch moeten betalen.

Desnoods een boycot van de Sta
tenverkiezing'~
aldus een geemotioneerde Piet Bassa, een man die met
liefde over zijn dorp Noordeloos en over de AI
blasserwaard en de natuur praat.

Hijzelf zegt: "ik boycot de Statenverkiezingen op 24
maart a.s. en ik zou graag OPROEPEN dot velen mijn
idee zullen volgen".

INGEZONDEN MEDEDELING

Ook huisvrouwen zijn tegen
herindeling

NOORDELOOS - Naar aanleiding van uw vorige
Wegwijzer neem ik de vrijheid u te schrijven.

"Onze dorpen moeten blijven zoals het al eeuwen
geweest is en nag is.
Waarom moet de overheid ingijpen? Hebben we als
plattelanders niet voor een uniek stukje Nederland
gezorgd?
Overal waar van overheidswege, in de natuur wordt
ingegrepen, gaat het er niet· op voor uit.
Jong en oud hebben al zo veel geprotesteerd. De
kosten worden steeds hoger, zoals onroerendgoed
belasting, hondenbeslasting, milieuhelasting, polder
lasten, water, electriciteit enz.
Wat heeft stemmen voor zin als dit plan toch
doorgedreven wordt?"

Een Alhlassenj'aardse hui.\'vroml'.

Naam en at/res hfi redaklie hekend

Oranjevereniging
"Wilhelmina"

Noordeloos moet Noordeloos blijven!
P.J. Bassa, lijstaanvoerder Gemeentebelangen

AMEIDE - Op uitnodiging van de S.G.P. kiesver
eniging "De banier" van Ameide en Tienhoven, hoopt
op D.V. vrijdag 19 maart ir. M. Houtman te komen
spreken over het thema : De S.C.P. ook in uw
provincie.
Ir. M. Houtman is adj. dir. van een scholenge
meenschap in Leiden en is ook lid van het
hoofdbestuur van de S.G.P.

Ir. M. Houtman, die lijsttrekker is voor de S.G.P. in 4e
provincie Zuid-Halland, zal op deze avond de aktuele
zaken behandelen, die in deze provincie leven, Na zijn
referaat is· er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Deze avond die in zijn geheel in verband staat met de
D.Y. 24 maart te houden verkiezingen voor de
provinciale staten, zal zijn in het verenigings
gebouw van Ameide (J.W. van Puttestraat),aanvang
19.45 uur.
Iedereeen
Iedereen is van harte welkam!

De Oranjevereniging verwacht met dit programma
weer veel "Meerkerkers" in de "Schuur".
Degenen die nag geen lid zijn van .de oranjever
eniging kunnen zich aanmelden als lid C{5,- per jaar)
bij de sekretaris, A. Kuiper, Gorinchemsestraat 13, tel.
1606 of op 25 maart a.s. aan de zaal en hebben dan
tevensvrij toegang en· recht op een gratis lot vaor de
verloting.

S.G.P. Ameide

MEERKERK - DeOranjevereniging "WILHEL~

MINA" te Meerkerk houdt op 25 maart a.s. haar
jaarlijkse ledenvergadering in "De Schuur" van de
firma Vink.

Aanvang 's avonds om kwart voor acnt. Naast de
verplichte punten op de agenda, zoals notulen van de
vorige vergadering, jaarversJag en bestuursverkiezing,
heeft de oranjevereniging, zoals gebruikelijk de laatste
jaren, weer voor een aantrekkelijk programma
gezorgd met de bedoeling zoveel mogelijk "Meer
kerkers" van de "buis" te trekken,

Zo vermeldt het programma verder om half negen:
Vertaning van een echte bioscoopfilm, een daverende
lachfilm met zeer bekende Franse topkomieken. Dit
wordt anderhalf uur gieren, brullen en lachen.
Na deze lachfilm voigt een gratis verloting met
prachtige prijzen, zeals karbonades, roHades en
worsten.

nog eens voar het
besloot Bassa de
"Noordeloos moet

in Den Haag met De
en De Vijfheerenlan-

Wat doet men
Alblasserwaard
den?
Circa 206.000 mensen manddood maken. Hetzelfde
als in Polen, El Salvador Chili en nog vele andere
landen".
De heer Bassa vervolgt: "wij zeggen nu: Den l-Iaag,
blijf af vande Alblasserwaard en de Yijfheeren
landen. Laat ons met rust!"
Na de overwinning van 1978
voetlicht gehaald te hebben,
vergadering door te zeggen:
NoordeJoos blijven!"

Toen wij de heer Bassa later nag eens spraken, is zijn
enorme teleurstelling te merken aangaande de laatst
gehouden hoorzitting van G.S. Ook heeft hij
zelfk.ritiek.

"Alle gemeentebesturen zijn er op tegen. De
gemeentebesturen van Ameide en Tienhoven lieten
een krachtig protest horen, dit hadden alle gemeente
besturen moeten doen.

Op de vergadering bleek dat Gemeentebelangen sterk
vooruit is gegaan en dat zij de verkiezingen vol
vertrouwen tegemoet gaan.

NOORDELOOS - Op de laatst gehouden vergadering van GemeeJ1tebeJangen te NoordeJoos, in de jachtzaal
van lijstaanvoerder P.J. Bassa, werd de groslijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen vastgesteJd.
De vergadering, welke druk bezocht werd en waarbij vele nieuwe leden aanwezig waren, stond onder
voorzitterschap van de heer Bassa. Na een welkomstwoord, waarbij Bassa zijn vreugde uitte over de grote
opkomst, vond de definitieve bestuursvergadering plaats.
Het bestuur ziet er als voigt uit:
P.J. Bassa, voorzitter - mevrouw M.v.d. MareJ-Homan, secretaresse - A. WaJlaard Joh.zn., penningmeester.

Aan de groslijst werden 5 nieuwe leden toegevoegd. En zoals voorzitter Bassa het uitdrukte: "wij rekenen
Iedereen was het er over eens dat P.J. Bassa weer er op dat onze kiezers ons trouw blijven en wij willen
lijstaanvoerder moest worden wegens zijn grate proberen nog veel verder in de raad te komen".
bekendheid van Noordeloos en omgeving en wegens . . . .
h t 1 k d t h" d fl' tt' . d t t Hlerna volgde een zeer levendlge dlscussle over de
e ve ewer a IJ ~ a ge open ZI lllgspeno e, 0 gemeentelijke herindeling.

sta7d heeJt~ebracht. Hlervoor hadden de aanweZlgen Ook hier waren aIle aanwezigen felle tegenstanders.
vee waar enng. De heer Bassa zei o.a.: "Herindeling is de democratie
De lijst voor de gemeenteraadsverkiezing ziet er als omlaag halen. De heren in Den Haag, die mijlen ver
voigt uit: van oris vandaan staan, staan als eersten klaar als er
L P.J. Bassa, fabrikant. ergens in de wereld een yolk wordt onderdrukt, om
2. A. Wallaard Joh.zn., timmerman. daar hun afkeuring over uit te spreken. Kijk naar
3. H. Rietveld, transportbedrijfj fouragehandel. Polen, Dat vinden wij ook erg,
4. B. Yonk, agrarier.
5, Mw. M. v.d. Marel-Homan, dierenarts.
6, A. Wallaard, aannemer grond- en wegenbouw.
7. W. Yoorwinden, agrarier.
8. A. Roest, kraanmachinist.
9. Mw. C. Bassa-v.d. Wiel.



Doenig
Ik ben zo doenig, als u begrijpt waf ik bedoel, ik heb zo'n drang van binnen .
Het is heel duidelijk, de lente komt eraan, aile instincten roepen dat er nestjes gebouwd macfeD
worden cow. Nu doen mensen dat niet ieder voorjaar, amdat ze permanente, duurzame nesteD
hebben. Daarom maken sommige mensen hun nest ieder jaar schoon, dan volgen ze tenminste
ten dele hun instinct. Ik houd niet zo van het iostitnut schoonmaak, tenslotte kun je die energie
die vrijkomt oak gebruiken voar heel andere activiteiten. Maar dit jaar is er iets gebeurd
waardoor ik tenminste begrijp waarom "de schoonmaak" vroeger fUDefianceI was. Eerder heb
ik u at verteld dat ik dit jaar van plan was mij" huis te verwarmen door in hoofdzaak de open
haard te stoken op hout, maar ook op steenkolen, vetkolen wei te verstaan.
Oat is aardig gelukt, aileen's morgens vroeg lieten we de centrale verwarming even aanstaan om
de ergste kou te verdrijven.
En toen wilde ik een paar weken geleden de kamer schoonmaken, gewoon periodiek, hij was aan
de beurt, maar wat zag ik, de gordijnen waren zwart, de muren waren zwart, het plafond was
zwart. En toen begreep ik waarom men vroeger schoonmaakte aan het eind van het
stookseizoen en dat na die schoonmaak de kachel niet meer aanging. Wei, ik maak de komende
weken gewoon andere kamers schoon en half april wei eens de hniskamer. Vroeger maakte ik
gewoon regelmatig het hele jaar door om de beurt kamers schoon.
Wei vraag ik me af, of mannen dat nou ook hebben he, die drang. Dat kan toch haast niet
anders en hoe uiten de meeste mannen dat dan? Of is het toch een typisch vrouwelijke
nesteldrang?

Margriet Vansluis.

Sociaal spreekuur /
telefonisch spreekuur

AMEIDE - Op een gegeven moment, alweer enige
maanden geleden, hebben. wij het sociaal spreek
nur veranderd in een telefonisch spreekuur.
Oat was een verbetering, en dat hebben we gemerkt.

Een lawine van telefoontjes brak los. Tach
waarsehijnlijk voor een groat deel van mensen die nag
aarzelden am bij ons binnen te stappen.
Wij zijn aan het werk gegaan.
We hebben geluisterd, gepraatdoorverwezen en
kontakten gelegd. Veel problemen zijn opgelost of zo
goed als opgelost. Niet allemaal natuurlijk. Er zijn
problemen die niet aIleen, niet .,een,· twee, drie", op te
lossen zijn, maar die "niet op te lossen" zijn. Tach
waren de mensen met zulke problemen vaak al
dankbaar als iemand eens heeft willen luisteren, ook
daarvoor is het spreekuur.

Het telefoniseh spreekuur bestaat nog. We hebben het
druk gehad, maar nu hebbenwe meer tijd voor uen
dat willen we u graag vertellen. _

Veronica v.d. Berg,
tel. 1737.

Zusler Hagoart,.
tel. 1296.

excl. BTW
12 cijferig, met groeh digitron

cljfe"e'''e', me' "s ,,'m 475;
opslag- en kortingspercenta..,' . . •
ge~loets (mu), ruimere kom- . . •
rna instelfing en postenteller
en +1- toets.

SHARP
CS 1183

Als U een copier zoekt die kopieert als de
beste voor een onvergelijkelijk lage prijs,
zal ons aanbod.u interesseren. Wij presen
teren u 't topmerk dat de kopie-prijs

drukt als geen ander:

IITOSHIBA

excf. BTW

In dezelfde uitvoering als de 39i.
es 1173, maar met groen,
digitron cijfervenster.

SHARP
CS 1173

excl. BTW

365.·
Nu is 't het moment voor de
Sharp es 1173: 10 cijfers
capaciteit en 4 toetsengeheu
gen. Grote +1= toets voor snel
tellen. Tijdsbesparende 00
toets. ProcenUoets, kornma~

instelling, 2 en 3 ciffers. TelinsteJJing en konstanten.
Toets voor afronden of afkappen van bedragen.

SHARP'S NIEUWSTE MACHINES
Het gaat hier om Sharp's nieuwe, professionele
tafelrekenmaehines: drie fraai gestyleerde typen.
Zij vallen op door ruime, makkelijke toetsen en de
helder leesbare eijfers.

De printer geeft duidelijke afd ruk, met zwart/rood
inktlint.
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Restaurant ,,Brughuis"
breidt aktiviteiten uit

MEERKERK - Daar er steeds meer vraag kwam om
met een klein gezelschap apart en in aile rust te kunnen
dineren of vergaderen, heeft de direktie van restaurant
"Brughuis" de vergadersoos een gedaanteverwisseling
doen ondergaan.

Hendrik Vendrik
demonstreerde een haast
uitgestorven kunst in de

Kruythoeve
TIENHOVEN - Rene de Vaal van restaurant De
Kruythoeve heeft zaterdagmiddag 27 februari vele
bezoekers een geweldige en interessante middag
bezorgd.
De laatste suikertrekker van Nederland demon
streerde op hoog nivo zijnartistieke gaven. GeweldigJ

Een bijna niet meer beoefend onderdee1 van het Yak
kok-banketbakker is suikertrekken. Het is een
techniek voor het maken van siervoorwerpen van
suiker, die gebruikt kunnen worden voor het
opluisteren van koude buffetten en diners of, in de
bakkerswereId, als versiering van de etalage.

De voormalige soosheeft een metamorfose ondergaan
en is nu ingericht met prachtige, blank-beuken
tafeltjes en fauteuiIs.
Dineren kan men in de vergadersoos met circa 14
personen.

De vergadersoosis oak heel goed te benutten voar
vergaderingen of bijeenkomsten met kleine gezel
schappen.

Hendrik Vendrig (67), restaurateur in fuste, uit
Laeoen aan de Vecht, is een van de zeer weinigen die
dit Yak nog goed beheersen".
In de vijftig jaar dat hij al suiker trekt is het zijn grate
ha.rtstocht geworden, meer dan een hobby. Gek
scherend zegt hij weI eens "ik heb de suikerziekte". Hij
vindt het dan ook jammer dat deze kunst zo goed als
uitgestorven is en doet er alles aan om die weer in de
belangstelling van zijn oUd-vakgenoten te brengen.
Dat doet hij door les te geven aan wie maar wil en door
het exposeren van zijn werk en het geven van
demonstraties.

De sfeervolle restaurant-boerderij De Kruythoeve
d~oeg er natuurlijk wei toe bij om je direkt thuis te
voelen.
Hij maakt showstukken die zo mooi zijn dat hij overal
ter wereld bekendheid geniet. Bij de kronings
feesten heeft hij een vererende opdracht gekregen om
een tafeldecoratie te maken.
Maar deze middag stonden_ er in de Kruythoeve
bovendien een groat aantal taarten die door een

deskundige jury, waarander de heer Vendrik en de
chef-kok van de Kruythoeve, beoordeeld moesten
worden.
De Kruythoeve had een taartbakwedstrijd uitge
schreven op haar laatstgehouden markt. Mooi
opgemaakte, bespoten en heerlijk ogende taarten
stonden op een grate tafe! tentoongesteld.
Vit de gehele Alblasserwaard waren de inzendingen
afkomstig.
Men jureerde opmaak, orginaliteit en smaak.
Voorwaar een moeilijke opgave.

Als beste taartbakster werdgekozen mevrouw G.
Versluis, de Schans 6 uit Ameide.
Bij het uitreiken van de haofdprijs wenste de heer
Vendrikhaar geluk en prees haar bakkunst.
Mevrouw Versluis en haar man (chef-kak in Open
Vensters) bakken beiden erg graag en proberen steeds
zelf nieuwe recepten samen te stellen.
Oat mevrouw Versluis graag taarten bij bakkerij
Alting in Ameide verkoapt spreekt vaar zich.
Wellicht al spoedig Ameide-taarten te koop naar
recept van mevrouw Versluis.

Winkeliersvereniging
"Ameide" heeft nieuwe

voorzitter
AMEIDE - Dinsdag 2 maart heeft er een bestuurs·
wisseling plaats gehad.
Doordat de voorzitter van de Middenstandsver
eniging, de heer J. Jongkind, zijn slagerij heeft
verkocht, ruoest er een nieuwe vaorzitter worden
gekozen.

Met algemene stemmen werd de heer C. van Toor
gekozen.
Tevens trad de heer L. Verwolf af, ook wegens
verkoop van zijn bedrijf.
Beide aftredenden werden door de nieuwe voorzitter
van Toar bedankt voor hun lange staat van dienst en
hun vele werk dat zij deden voor de vereniging.

Vrije Kiesvereniging
Gemeentebelangen

Meerkerk
MEERKERK - Op de laatst gehouden jaarver
gadering van de Vrije Kiesvereniging Gemeente
belangen werd raadslid W.T. v.d. Berg unaniem weer
als Iijstaanvoerder gekozen.

De heren den Toom en van Es verzekerden dat van den
Berg straks in de Raad heel veel hulp zal krijgen,
vooral nu de raad uitgebreid gaat worden.
Gemeentebelangen rekent op een forse zetelwinst.

De kandidaten zijn:
l~--- Wirri van den J3,erg
2; Mort van Es
3.- Adriaan Borgstijn
4; Kees den Too"m
5. Wirri van Eck .

Oak vaar
NAAMPLAATJES
kunt u terecht bii

~



Fleurig - kleurig en sportief

Niet aileen voor al uw dranken,
maar ook voor een schitterende
sortering geschenken en verbruiks
artikelen zoals b.v.:

Glasserviezen van Schott Zwiesel,
tin van Metawa en serviezen van
diverse merken.

Fransestraat 12 - Ameide - Tel. 01836 - 1754

Klaar terwijl u wacht!

PASFOTO'S

SLlJTERIJ-WIJNHANDEL

't Fortuin

24,95

36,95

31,50

49,95

(w'oorheen jaap vervt:ter)

Bermuda's

Kniebroeken

Zomerpantalons

Broekrokken

De allernieuwste
meisjesmode

TEXTIEl_ EN

sfFe'elkerk
ALS HET ZO MOOI MOGELIJK MAG

FRANSESTRAAT 7 ~ AMEIDE - TELEFOON 01836 - 1212

Jongensspijkerbroeken viotte modellen 36,95

Tuinbroeken slreepjes mode 22,95

melSlesovergooiers 29,95

vlotte meisjesjurken vanal 59,95

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

Het is nu tijd om aardappelen
te bestellen

Vroege soorten Barima, Dore, Eerstelingen
rood/geel, Eigenheimers, Lekkerlanders, Pare!.
Late soorten: Bintje, Bevelanders, Meerlanders,

Elba, Surprice, Libertas, Irene,
Woudster en Burmania.

Tevens het oude depot van Turkenburg zaden.
+140 soorten zaden van pompoen tot Oost

Indische kers en van paprika tot broceoli.
NU UITGEBREID MET ALLERLEI SOORTEN

KRUIDEN!
Poot nu voor in de bak

SLA, ANDIJVIE, SPITSKOOL EN
BLOEMKOOL

VOORJAAR 1982
SPELEN MET DE JONGE MODE
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Grote E.O. bijeenkomst in.
Irenehal:

Gehandicapte Joni, uit VS,
vrijdag 2 april in Utrecht

UTRECHT - JODi Eareckson, de gehandicapte
Amerikaanse jonge vrouw die via diverse TV
uitzendingen, twee films, twee boeken en een
grammofoonplaat oak in Nederland in brede kring
bekendheid geniet, komt begin april a.s. voar een
eenmalig bezoek DaaT ODS land.
Op vrijdagavond 2 april;houdt ze in de [reueha) van de
Jaarbeurs in Utrecht een toespraak op een grate
bijeenkomst, georganiseerd door "Ronduit", de
afdeling jongerenprogra~ma's van de Evangelische
Ornroep. Iedereen is daar van harte welkom. De
toegang is vrij en de avond begint om aeht nur (de hal
is open vanaf zeven nur).

Op een zomerdag maakt JODi een duik in oodiep
water, b:rak daarbij haar nek en raakte volledig
verlamd. Ze ·was toen zeventien. Na een lange strijd
heeft Joni haar handicap in het licht van Gods liefde
leren aanvaarden. Ze heeft enkele vrienden die haar
voortdurend begeleiden en samen met hen is ze een
nieuw werk begonnen, dat "Jani en vrienden" heet.
Zelf zegt ze erover: "Dit werk is van start gegaan met
de bedoeling mensen die ergens aan lijden, speciaal
invaliden, te helpen. Wij werken samen met aile
christelijke kerken in de Verenigde Staten. Wij stellen
hun de nodige, materialen ter beschikking en leren hun
hoe ze in kontakt kunnen komen met de gehandi-

capten in. de gemeente. We sturen bijbelstudie
materiaal, bandjes, boeken, videotapes en in de
toek9mst misschien oak films.

T~espraak
Joni's toespraak is niet aileen gewijd aan haar werk
maar vooral aan haar relatietot God. De titel van haar
toespraak is "Gods almacht". Vanzelfsprekend wordt
er voor vertaling gezorgd. Joni zal in Utrecht ook
enkele ,Iiederen ten gehore brengen. Ze wordt daarbij
vocaal begeleid door een groot Nederlands jongeren
koor o.l.v. Loek Van der Leeden, die overigens ook de
samenzang wI begeleiden. De muziek wI worden
verzorgd door de gospelgroep ..The Burning
Candles". De presentatie is in handen van Jan van den

Bosch.

Veel

kritiek
van de Meerkerkse Raad op de

Technische Dienst
en hetbeleid van B & W in deze

MEERKERK ...;., Wat aanvankelijk naar Meerkerkse
begrippen, een rustige raadsvergadering zou worden,
werd.plots ,verbroken toen bleek dat het bedrag voor
interne veranderingen gemeentehuis met /31.000,- was
overschreden;

Zoals de Leeuw hetuitdrukte: ""een trieste zaak,
dat dit in het hal van de leeuw mogelijk ,is. De' onkosten
voor de entree voor ons gemeentehuis met 150% maar
liefst overschreden. lk kon zien dat dit teveel ging
kosten. Het College moet het boetekleed aantrekken.
Wethauder van Opeobare Werken, jammer dat u dit
door de vingers 19-at glippen".
J.P. Priem was het geheel met de Leeuw eens en
vervolgde: .,de T.D. maakt plannetjes en waeht dan
verder af. We' mogen toeh deskuodigheid verwaehten.
Dit rijst de pan uit. Wat kunnen wij als Raad nag doen.
Wie maakt eigenlijk de dienst uit, r.D, oj B & W?"
Mevrouw van Geijtenbeek: ..als raad vonden we
.f 50.000,- al te veel. De esthetische zaak laat ik er
buiten. als ik daaraan denk word ik niet goed. In
hoeverre heeft u als College inzieht gehad, eo in
hoeverre doet u moeite voor controle? We worden grof
voor de voeten gelopen en ik ben teleurgesteld'~

W.T v.d. Berg: ..de fracties zijn het nog nooit zo eens
geweest. Wie is verantwoordelijk? College, u moet
hierop letten. We staan met de rug tegen de muur en de
wethouder moet zo'n karweitje kunnen beoordelen.

Burgemeester antwoordt dat College nu de T.D.
direkteur zalgaan volgeo en er op toe zullen gaan
zien dat zoiets niet meervoor kan komen. "We hadden
flU pas inzieht op de werkelijke kosten. Er is verkeerd
geraamd".

Weth. P. 't Lam: ..voor diverse onderdelen wil ik het
boetekleed aaritrekken. Er zijn veel extra's bijgekomen
en dat had ik moeten melden".
Deraad merktevoorts op datop dit nivo de TD. geen
vakmensen zijn en dat zoiets door de aannemers had
moeten gebeuren. De TD. kan beter uren aan ander
werk besteden.

Dorpsplein 6, 4231BA MEERKERK, Telefoon 01837 -2300

SCHOENENHUIS "CHAMPINO"
dinsdagavond 23 maart a.s.

QpenHuis-

.PASFOTO'S
Klaar terwijl u wacht!

Helioform: DAMESSCHOENEN.

Luxe'pour-elle': DAMES-PUMPS.

Diverse soorten pantoffe1s.

In ons vergrote en verbouwde kantoor
(Paramasiebaan 13) houden wij op

dinsdagavond 23 maart 1982 van 19.00
tot 22.00 uur Open Huis.

U bent dan inde gelegenheidrustig onze bank
te bezichtigen.

Een dezer dagen ontvangt u van ons
een kluissleutel. Een sleutel die best eens
op onze minikluis lOU kunnen passen.

-U kunt dat proberen
op ons Open Huisop dirisdag 23 maart.
Als uw sleutel past
op cUe minikluis hebt u recht op een van
de waardebonnen, die in deze kluis liggen.

De minikluis staat uitsluitend op
dinsdagavond 23 maart in de hal van ons gebouw.

@
Let u vooral op ooze kluissleutel

Voetba1schoenen, Tennisschoenen, Volley

balschoenen, Trimschoenen en ve1e andere

sportschoenen.

KINDERSCHOENEN.

Loop vrijblijvend even binnen.

Alle soorten schoenbenodigdheden.

PIEDRO:

Berkelrnans: JONGENS- EN HERENSCHOENEN.

ADIDAS:

Tot zi~ms bij

Schoenenhuis "CHAMPINO"
Rabobilok ~
Rabobank Ameide



ZAALRUlMTE
VDD.R:

Cafe Restaurant

't Posthuis
Groot-Ammers

lei. 01842 - 1249

Vergaderingen
Partijen

Recepties
Partijen

Trouwerijen
Koud buffet

Diners
Bingo

Broodmaaltijden

esker
eubelen
anufakturen

Weet u wat aile trends en stromingen in de Denk ook 's aan zo'n prachtige kombinatie
interieurmode ai jaren de baas is? Rolgordijnen. van rolgordijn en gewone gordijnen in 't ze/fde

U neemt natuurlijk de mooiste. 'Luxaflex' dessin. Het wordt allemaal op maat voor u
Rolgordijnen. Kies maar welk dessin u het gemaakt. U heet! keuze uit 2 bedienings-

mooiste v/ndt. Er zijn er systemen: het gewone .".,.."","""'"""'=m-;.....,--,--,-~

maar Hefst 78. Grote trekkoord en het un/eke
b/oemen. Kleine bloe- eind/oos koordsysteem.
metjes. B/oemen en Zeg maar: mode aan
bloemetjes bij elkaar. de rol. U kunt de heIe,
Schu/ne strepen. Lig- schitterende kollektie

f"""~~ gende strepen. En een 'Luxaflex' Rolgordijnen

ll~§~~~~~§3 vee/heid van A"" nu zien. Bij ons.eften k/euren. . .-
Luxaflex;nogvoordekoratieve details.

KEURSLAGER

~
. H. J. VAN DIJK & Zn.K Kerkstraat 14, tel. 01837-1332 en

2329, Meerkerk.

Keursl agerskwaliteit
Keu rsl agerssmaak

GEWOON "GOED"

Fa. Gebr. van Tuyl

Voor al uw

......_~. reparatiewerk
• schade- en spuitwerk
• tevens verkoop van gebruikte en

nieuwe auto's.

Ook diverse soorten

VLUGKLAAR VLEES
in voorraad.

Zouwendijk 125 - tel. 01837 - 1912, Meerkerk
Toistraat 19, tel. 01837 - 1682, Meerkerk
Nieuwesteeg 48, tel. 04188 - 1216, Herwijnen.

r ---- ---- --------- , Ook voor

Uitlaten NAAMPLAATJES

I I kunt u terecht bij
1e kwalltelt. Gratis montageI

I Sanden I
I I FRANK TREUREN20/50% kortl:'lg I

I Schokdempers I biedt te koop aan:
Timmerhout - isolatie.

I Gratis test-montage , Vele soorten golfplaten.
Kozijnen + stljlen - deuren.

I Onderhoudsbeurt I
Schrootjes - Creosoltpalen.
Multiplex watervast en nog
veel meer., Aile merken. ,

I VIABAND B.V.,
I VIANEN HOFPLEIN6 I Burg. Sloblaan 36 - Meerkerk,

L TELEFOON 03473 - 71507-75006 .J
(industrieterrein) - Tel. 01837-
1889.-------- ---------



Hij weegt maar 265 gram.
Verder heeft de camera sen
vasts lens, volautomatische
belichtingsregeling, reflex
zoeker, filmteller, batterijcon
trole, vergrendeling ont
spanknop, wegklapbare
handgreep.
Even nog willen wij u op de
mogelijkheid wijzen om uw
Fujica P-2 onder de water
spiegel mee te nemen. Tot 30
meter, als u wilt. Simpel door
de toepassingvan het Fuji on
derwaterhuis.

POLAROIO 1000, de meest ver
koehte direkt-klaar kamera

NU 39,-

Eumig 6100
Filmprojector, normaal~-

Eumig Mini 3
Handige super 8 filmcamera,
normaa~

STUNTPRIJS 450,-

STUNTPRIJs499,-

Fujica P2

STUNTPRIJS

AANB~~~\~F\LMS
U 3 Moviechrome super 8

filmsvan~ 0
NU VOOR. 52,5

Het kan niet
missen:

uw volqende camera
is een ROLLEI-MATIC.

299,-

D
U wilt sen kleine, handige camera. Zander

e overdreven tierelantijnen. Zander moeilijke
instellingen. Akkoord.

Maar u wilt geenkinderachtige resultaten.

Daarom heeft ROLLEI de
klei ne camera volwassen

gemaakt.

Vergelijkt u kwaliteit
en prijs sans met die
van andere kleine

camera's.

Het is weer zover!
Tijdelijk een sehltterende kleurvergroting van 30x40 em voor de
halve prijs.
Kom dus snel even bij ons langsmet uw moolste negatief (of dla);
wij vertellen er graag meer over.
OiT FANTASTISCHE AANBOO IS GELOIG TOT 18 APRIL 1982

9 75
EN KOST SLECHTS ,




