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

GEMEENTELldKE HERINDELING ??
Alhoewel de meerderheid van de gemeentebesturen in de Alblasserwaard en
Vijtbeerenlanden,op grond van goede argumenten, duidelijk heeft gemaakt dat de
voorgestelde gemeentelijke herindeling niets meer en niets minder is dan een misvormd
waan-idee, blijven de verantwoordelijke bestuurders glimlachend volharden in het
tegendeel!

(~Waarom?
·~Er is h~laas maar een reden denkbaar; de herindelings

trein is 'ca. 25 jaar geleden in beweging gezet en de niet
aflatende ijver van een klein aantal ambitieuze politici
moet dit vehikel, om wille van het eigen prestige, door
laten dreunen.

Met andere woorden, de herindeling is een
doel op zich geworden!

Onthutsend is de botte afwijzing door Gedeputeerde
S~aten van aile door de gemeentebesturen aange
voerde televante tegenargumenten.
Tekenend voor deze situatie is. als nota bene de
Commissaris van de Koningin, mr. M. Vrolijk, geen
ander geschut in stelling kan brengen dan op de
hoorzitting (bij de opening!) op te merken:

"A1gemeen wordt de herindeling· niet
noodzakelijk geacht; er wordt echter
mee doorgegaan", en dus blijk geeft er
geen moeite mee te hebben om de
democratie op brute wijze te ver
krachten.

(':lortom, inwoners van de Alblasserwaard en Vijf
heerenlanden, de gemeentebesturen en Gedeputeerde
Staten zijn uitgepraat en het advies aan de Tweede
Kamer zal, indien er verder niets meer gebeurd, weinig
afwijkenvan dat van G.S.
En.......... .... -als er inderdaad verder niets meer
gebeurd, zal die, Tweede Kamer, omdat de Neder
landse geografische kellnis der Leden zieh kennelijk
slechts beperkt tot de' regio Den Haag, het advies
integraal overnemen -en uitvoeren!

En dan?
En dan zullen wernet z'n allen het volgende onder de
ogen moeten zien:

Nade verkiezingenvan de nieuw te vormen
gemeenteraden zal blijken dat sommige "oude
gemeenten" niet of minimaal zijn vertegen
woordigd en aldus niet meer mededelen in de
welzijnsvoorzieningen. Dan ontstaan dezelfde
"dode< dorpen" zoals dat in Friesland na de her
indeliriggebeurd is.

Het lokale bestuur zal minder goed herken- en
bereikbaar worden en lal zich van de inwoners
vervreemden. Met -aIle' nadelige gevolgen \'andien!

De)kostenverhogende- herindelingsoperatie zal de
lokale belastingen opjagen. Ditzal de tol zijn
die u als inwoner moet ophoesten om de speelse
grollen van een aantal egotrippers te bevredigen!

Wat nu?
Bijna aIle gemeentebesturen hebbenzieh uitge
sproken tegen de herindeling. Jammer geDoeg lieten ze
daarop volgen: "maar als het niet anders kan, dan
wensen wij graag ingedeeld te worden meL...".. etc."
G's. heeft wei gehoord (aldus de schijn opwekkend
demoeratisch te zijn) maar nooit geluisterd be-
halve ja juist.G.S., heeft wei geluisterd naar
die laatste toevoeging van de gemeenten.
Allieht, dit was koren op hun molen!

Maar met democratie heeft het totaal niets te maken!
Integendeel, de democratisehe opstelling van de
gemeenten wordt, dit is een landelijke tendens~

bestraft in plaats van gehonoreerd.
Het is treurig maar waar, zie de nieuwsmedia, een
grote bek, verniellucht en harde akties schijnen het
instrumentarium te zijn om de Overheid niet aileen te
doen horen, maar ook te doen luisteren. Niets meer en
niets minder!!

Welnu, dan wordt het nu de tijd om, naast de protesten
van de gemeenten, dat de bevolking haarstem zal
moeten gaan verheffen,
Niet als enkeling, maar eendrachtig.

Wij, als aktiekommite in oprichting, willen de
krachten bundelen en overwegen welke stappeil
ondernomen zullen moeten worden.
Hierov~r wordt u nader gei'nformeerd in de volgende
editie van de Wegwijzer.

Totdan zullen we niet werkloos met de armen over
elkaar gaan zitten maar willen u als inwoner van de
betreffende regio, het volgende voorstellen:

I. Het aktiekommite zal zich verstaan met het
Intergemeentelijk Contactorgaan en de leden van
de Tweede Kamerkommissie om in eerste instan
tie op democratische -'wijze de herindelings
voorstellen ongedaan te maken,
De nadruk zal worden gelegd, gezien de eco
nomisehe situatie, de plannen met minimaal
10 jaar uit te stellen. Moehten we .geen gehoor
vinden, dan zullen ons geen andere dan drastische
wegen voor ons overblijven.
Wegen van een zodanig gehalte dat de landelijke
publiciteit niet om ons heen kan!!

2, U als tegenstander van de gemeentelijke herin
deling verzoeken wij, met de gemeentelijke ver
kiezingen in het .vooruitzicht, zodanig .te stemmen
dat die raadsleden, die zich nu nog steeds een
voorvechter tonen -van de herindeling,straks geen
kans meer maken.

Doe dit door middel van voorkeursstemmen en
maak hierover afspraken met uw kennissen en
vrienden.

Tot meer welzijn van OIlS allen!

Het aktiekommite i.o,

(NOli/en I'an hel akliekommite i.(J. =(jn hfi de redaktie
hekend).

Aan de Markt te Gouda

Select.....
uitstekende kwaliteit tegen

billijke prijzen
GOUDA - Cees en Pieter Van Toor heb6~!fi aan de
Markt 2 de Select heren mode zaak geopend.
Kwaliteits-, c.q. merkartikelen leveren tegeil een lage
prijs is het motto. Gorkum, IJsselstein en Tiel hebben
reeds vestigingen van Select binnen de muren.

Ook Van Toor Fashion, een damesmopeJizaak,
behoort tot het bedrijf. In de ernorme konekti~1~lil de
import perse ontbreken. Kostuums, blaze'is .en
colberts, ze hangen er in onafzienbare aantallen.
Select is aangesloten bij een irikoop-groep en kan
derhalve_ goedkoop inkopen. De heer Van Toor: "we
hebben deze winkel niet super-de-Iuxe. gemaakt.Wij
kalkuleren erg scherp. Voor een grondige verbouwing
wordt toch al soel ZO'fi' vijfenzeventig mille gerekend,.

We rekenen zo'n bedrag het liefst naar de klanten toe.
Het is hier keurig en netjes en aile verdere opsmuk zou
de client toch in de prijs van zijn artikel terug moeten
vinden, We hebbe,n het nti gezocht in leuke akties".
Tijdens de kennismakingseampagne met h~l;_ Goudse
publiek kreeg men bij aankoop van een· kostuum een
exemplaar gratis, Hetzelfde gold voor pantalonS.



TV sukses voor de SVR
In september 1981 heeft de IJRT uit Belgie televisie opnamen gemaakt bij de oprichter en voorvechter voor KAMPEREN
BIJ DE BOERWim van den Berg uit Meerkerk.

Zojuist ontvingen wij, voor het ter perse gaan van de Wegwijzer, dat deze opnamen zondag 4 april om 14.30 uur uitgezonden
zullen worden door de BRT en een herhaling op zondag 11 april om 14.40 uur zal plaatsvinden.
Het Belgische programma heet Boer en Tuinder met als thema HOEVE-TOERISME.
Voor de SVR en de gemeente Meerkerk is dit toch wei een geweldige promoting.
Dat Wim van den Berg met deze Belgische ,opname en uitzendingen b1ij en er een beetje trots op is kunnen we begrijpen.

Het is toch wei een zekere erkenning en een geweldige reklame voor de Stichting Vrije Rekreatie.

••••••••••••••••••••••••••••••
Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doel u er goed
aan 66n van de onderslaande adressen Ie bellen.

I

~UTO DE RUYTER MEERKERK BV!

Wij bieden aan:
J. het Lam

__________ Achlhoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 -1230

J. van Dieren
Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284.
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1979
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1977
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1978
1977

personenwagens:

Mercedes 200D
Ford Taunus 1.6L
Ford Escort 1.3L

met L.P.G.
Opel Record Caravan

met L.P.G.
Opel Ascona 1.6S
Opel Kadett

met L.P.G.
Opel Kadett Caravan
Opel Kadett Caravan
Opel Kadett Caravan
Mini 1100 spec.
VW Golf diesel
Peugeot 304 SLS
Alfasud ti 1.5
Alfasud Super 1.5
Alfasud 5M
Alfetta 1.6
Alfetta GT 1.6

bestelwagens:

Mercedes 307 D
Mercedes 307 D

VW transporter

Mercedes 307 D
Mercedes 207 D

Mercedes 608 D

Mercedes 608 D

Mercedes 407 D
Mercedes 407 D
Mercedes 508 D
Mercedes 608 D

met aluminium
gesloten
laadbak

1976 met laadbak met
huil

1980 gesloten bestel
met dubbele ca

bine, 2L motor en
L.P.G. (2 stuks)

Ford Transit FT. 100 1979 met ramen en
met L.P.G.

Toyota Hi-ace 1978 gesloten lang
Peugeot J 7 diesel 1978 gesloten lang
Citroen C 35 diesel 1979 gesloten
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~ Agla ~
; Optima 535 I
~ ~
~ Nu een lantastisch ~
~ voorjaarsvoordeeL ~
~ Geen moeilijk instel- ~
~ werk, kijken, ~
~ alsland instellen en ~
~ knippen maar. ~
~ ~
~ Geschikt voor ~,
~ kleuren- en ~
~ zwart-wit 1010'S en ~
~ d' , ~
~ las. ~INU SlLEC5"nJ
~ ~ ~
~ ~
~ ~
~ Ook voor uw ~
~ belijdenis- ~
~ geschenken. ~
~ Denk bijvoorbeeld ~
~ aan: ~
~ een goed boek ~
~ gedichtenbundels ~
~ (Nel Benschop) ~
~ Geestelijke LP's en ~
~ cassettes ~
~ Tekeningen van ~
~ Ameide. ~
~ Korlom, er is ~
~ allijd wei wat ~
~ bOO' ~
~ voor U IJ. ~

~ ~
~ DE NIEUWE ~
~ PARKEER- ~
~ SCHIJF ~
~ ~
~ is bijons al ~
~ verkr'ijgbaar. ~

~ Voor slechts ~
~ ~
~ 325 ~~ ~
~ , ~
~ ~
~ Dus gauw halen ~
~ en de oude weg! ~
~ ~I•••f!IIll
&-~~"'~~~~~"'~~

'Avento Caravanbouw
van der Hagen

J Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837·2044

- boekhouding
- loonadministratie
- jaarstukken
- tussentijdse'overzlchten
- belastingaangiften
- computerverwerking

caravansvoor e~hte caravanners

Zouwendijk 97 - 4231CC Meerkerk Poslbus 45
Telefoon 01837'1718 4230 SA Meerkerk

administratiekantoor

slagboomvoor het verzorgen van uw:

Zeer lage luchtweerstand ell lOch eell ruim illterieur

Datkuntu van 'nBiod
vanAventoverwachten!



Rabobank
"Ameide" hield
open huis
t.g. v. het
verbouwde en
vergrote
kantoor

PASFOTO's
klaar terwijl u wacht

Oak geschikt voor pas en rijbewijs

~

Op de foto de adj. dir. van de Vakschool meide
glunderende Worstmaker Simon Muilwijk.

Hierna ontving burgemeester Bakker ter herinnering
aan,deze opening een prachtige oorkonde.
Onder het genot van een drankje en hapje, verzorgd
door "Het Wapen van Ameide", konden de ve1e
aanwezigen de bank bezichtigen.
's Avonds was er open huis. Zeer vele bezoekers
hebben hiervan gebruik gemaakt.
Een orgineel idee om bij de huis aan huis uitnodiging
een sleutel te voegen. Honderd -sleutels pasten in het
slot van de kltiis. De gelukkigen ontvingen een cheque
van f 20,- te besteden bij de Ameidese Middenstand.
Bovendien kreeg iedere bezoeker een prachtige
vierkleuren luchtposter van Ameide.
Diverse wedstrijden heeft men gehouden ter ge
legenheidvan dit feestelijk gebeuren.

Men kan trots z!in op deze nieuwe bank m,et z{jn
..open" systeem en prettige sfeer. Met z!in - mime
clientenha/ en aparte balies '!oor diverse bankdiensten.

De Rabobank maakte ook nu haar slogan waar:.. de
Rabobank is er voor iedereen, oak als er iets tevieren
valt.

Van harte proficiat!

Beste· Worstmaker
AMEIDE - Keurslager Simon Muilwijk kwam op de
open schooldag van de Ned. Siagersvakschool in
Utrecht weer als beste inzender voor de dag in de
rubriek gekookte -worstsoorten.

De drankJes en hapjes werden verzorgd door
,,'t· Wapen van Ameide".

werking - van alle 970 aangesloten banken. "Niet
afzonderlijk maar als eenheid _ en onderlinge ver
bondenheid treden we naar buiten. De Rabobank
"Ameide" is lang niet de kleinste. Met u, heer den
Oudsten, heb ik altijd een goede samenwerking. U
hebt zakelijk en vertrouwen wekkend gebouwd.
Ook onze _gelukwensen namens de Centrale Bank en
wij zuIlen gaarne blijven adviseren".
Namens de Centrale Bank bood Drs. Oosterwaal een
kunstwerk aan (een plastik kristal), symbolisch
voorstellend de verbondenheid binnen de organisatie.

Namens de kring Lek en Merwede sprak de heer A.
Spek (neef van de voorzitter).
De laatste spreker wees op: de personeelsuit
breiding vorig jaar bij de Rabobanken van 1024
medewerkers. We vergroten steeds onze aktiviteiten en
daarom zijn wij als kring oak blij met uw nieuwe
bankgebouw.

Hierna verzocht ceremoniemeester lac. van Vliet aIle
in Het Spant aanwezigen zich te begeven naar de
nieuwe buurman "De Rabobank". Hier opende
burgemeester Bakker de kluis die in de hal stond en
mocht daaruit· de cheque halen van f 5000,- bestemd
voor de Verenigingsraad en te verdelen onder de
verenigingen.

£en moderne archiefruimte metverr(idbare archief:
stel/ingen.

die een cheque van

Burgemeester Bakker stond stil bij het bank- en
geldweze.n en hoe dit ontstaan was. "Geld is erg
belangrijk. Met geld -is echter. niet alles te koop zoals
geluk en vriendschap. De banken zijn als het ware nu
supermarkten waarin vele wensen worden vervuld, een
soort winkel op de hoek.
Ik hoop, dat u de plaatselijke aktiviteiten nag meer
zult kunilen stimuleren en steunen. We hebben het
stukje vooftuin redelijk verkocht. Dit geld zal de
gemeente (het is weI te weinig) gebruiken voor
uitbreiding en verfraairng van de parkeerplaats en de
tussenliggende tuin tussen de bank en Het Spant",
aldus burgemeesterBakker.

Drs. J.el. Oosterwaal R.A. - regiodirekteur van
Rflbobank Nederland - memoreerde de goede samen-

£en verheugde burgemeester
f 5000,- uit de kluis haa/de.
Voorwaar een prachtige geste.

AMEIDE - Terecht met enige trots heette voorzitter M. Spek de vele genodigden welkom voar de openings
handeling welke verricht zou worden door burgeJU.eester C. Bakker t.g.v. de vergrote en verbouwde Rabobank te
Ameide.
De heer Spek memoreerde in het kart de geschiedenis- van de bank. De ferste bankzaken werden a.an huis gedaan.
In 1938 bouwde men een bank in de Molenstraat, alwaar in 1955 direkteur J. den Oudsten zijo loopbaan began.
In -1970 bouwde men de bank aan de Paramasiebaan.
Na 1970 nam oak het hankwezen in Ameide een grate vlucht, het aanta) taken breidde zich soel oit en in 1980 was
men oit zijil jas gegroeid.
Nu in 1982 kan de Rabobank "Ameide" enorm trots zijn op haar bankgebouw.

Voorzitter Spek dankte het gemeentebestuur voor
haar medewerking en zei o.a.: "de grond voor het
Banktuintje hebben wegelukkig kunnen kopen,
misschien dat u het achteraf toch nog aan ons kunt
geven. We hebben nu 80 m2 vloeroppervlakte erbij en
60 m2 kelderruimte, dankzij het goede ontwerp van
architect Visser uit Schoonhoven en de bouwers van
KoninklijkAannemersbedrijf Woudenberg b.v. uit
Ameide. Wezijn vorstelijk behandeld en over het
vedoop en het res'ultaat zeer tevreden.

r1"'Alles is door goede samenwerking tot stand gekomen
\".~w/net de onderaannemers fa. Boer uit Meerkerk voor

'" het heiwerk, schildersbedrijf J.L. den Hartog,
elektriciteitswerk H. Verhoeven, timmerfabriek van
Vliet b.v., stratenmakersbedriJf l. Haars, kantoor
inrichters Crezee Ameide b.v., woninginrichters
A. Streefkerk, Mesker en Stigter en tuinaanleg Ron
Kersbergen, allen gevestigd te Ameide".
Voorts dankte de voorzitter direkteur en mevrouw den
Oudsten en aIle medewerkers voor hun inzet tijdens de
bouw. Er moest weI germproviseerd en georganiseerd
worden.
Ook hoofduitvoerder de Groot van de firma Wouden
berg werd in· het bijzonder dailk gebracht.
,jlk hoop, dat' onze Rabobank nog meer optimale
service zal kunnen verlenen en dat ondanks ooze
nieuwe bank de rente tach nag verder omlaag zal
gaaD", aldus de heer Spek.



Kor1enhoevenseweg 18,
telefoon 03474 - 1430, LEXMOND

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting-!

de anulleltlek
Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

GillisVersluis

TOLSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL. 01837 -1530

TE KOOP:

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

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

\

J. Lauret
Bastlnck
Lekdijk 42
Ameide
Tel. 01836-1937

SchoonheidssaJon

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

Heeft u plannen voor schilder-, glas- of
behangwerk en wilt u een stuk gedegen
vakwerk?
Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

SCHILDER- GLAS EN .BEHANGERSBEDRIJF

F.K. van der ElK
Bazeldijk 15a - Tel. 01837 - 1295 - Meerkerk
P.S. Voor bUitenschiiderwerk graag vroegtijdig
bespreken om teleurstelling te voorkomen. ..

LAAT UW WONING DOOR
DE SCHILDER
BES C HER MEN !

Voorstraat 46
Groot-Ammers

tel. 01842 - 1674

J. EEGDEMAN
BlOEMENMAGAZIJN

Tevens uw adres voor;
Bruidswerk

Modellenboeken op
aanvraag.

Diverse boekelten
Droogstukken

Voor Pasen leuke

PAASMANDJES

2.30
2.30

2.30

250 gr.

Leverworst

100 gr.

Achterham~
~
~.P- 200 gr.

~~ Boterhamworst
~~
~~. SLAGERIJ

ef~~ J.v.d. HEK
~~~ FRANSESTRAAT 23 - AMEIDE
ef~ TEL. 01836 - 1239

~~~~~~,



PROGRAMMA:

Wist D •••••••••••

Weekend dienst
huisartsen

Kentie
Eenink
(diensl eindigl
Paasmiddag
om 24 uur)
Trouwborst
Eenink
Kentie
(diensl begidl
Koninginnedag
om 8 uur)

April 1982
2- 4: Albada en de Vries
9-12: Boot

Bastiaans en van Es
23-25: Boot
3D- 2: Albada en de Vries

30 april: 06.15 uur 's morgens amusements Puzzelrit
z.g.n. "Vroege Vogelrit" voor auto's en motoren:
Vanq( 06.00 - 06.30 uur inschrijven bij Ae.
Restaurant te Meerkerk.
Lengte rit ±40 km.
Prijsuitreiking ±08.30 uur in Ae. Restaurant.
Vitzetters van deze rit zijn J. Kraayeveld en H.e.
Klop,

19/20 mei: Nachtrit. Eveneens start bij Ae. Restau:'"
rant. Inschrijven vanaf20.00 uur. Lengte rit ±120 km.
Vitzetters van deze rit zijn e.J. den Hartog, P.
Moorelese en J.e. van Dijk.

2e Pinksterdag

31 mei: Autocross in samenwerking met O.V.M. len
E.Z.H.AC.O. Reporter Thea Koomen.

Nieuws van
M.A.C. "De Magneet"

dat er iedere dag 1800·1900 auto's de
Oudendijk in Ameide passeren?
dat dit aantal op de Broekseweg (bij
Erkelens) 1500-1700 bedraagt en op de
Prinses Marijkeweg 300-400?
En wat denkt u van 900-1080 op de
Tiendweg?

Ameide, Arkel, Giessenburg, Hoornaar,
Meerkerk, Nieuwpoort en Noordeloos

D,e weekend dienst begint vrijdagavond 6 uur en
eindigt zondagavond 12 uur. Aanvraag voor visites
gaarne voor 10 uur 's morgens en spreekuurbezoek na

telefonische- afspraak.

Margriet Vansluis

,

Huisvesting

Boomplantdag

In februari heb ik een nestkastje opgehangen amdat het mij 10 lerik leek om een koolmeesjesnest
in mijo tuin te krijgen. Het is dus een heel speciaal nestkastje met onder andere een rond klein
gaatje waar de mezeR· maar net door kURneR, het is mooi schoon binnenin, kortom een riante
eensgezinswoning.
Het wachten was op het geziD, telkens even naar buiten kijken, speciaal een pindaketting
ophangen omdat mezeR dat zo lekker vinden en 'op een dag activiteit bij het kastje.,
Gauw kijken wat voor soort mees het is. Hoe ik ook keek, ik zag niet het verwachte gee) en
blauw. grijs en bruin was mijo dee) e~n ook toen hij rustig, trots de borst vooruit, zat op het
aanvliegstokje kon ik geen andere kleuren dan grijs en bruin ontdekken. Mijn verontwaardiging
was volstrekt zinloos, volgens het boek klopt het gewoon. Er is _nog een vogeltje van ongeveer
veertien centimeter lang en dat mag, van bet boek, in dezelfde nestkastjes: de buis-tuin-en
keukenmus dus.
Ach nou ja, zo'n mus beeft ook een gezin nietwaar, die moet ook leven. Ennu heeft hij in die
grauwbruine boom nog een schutkleur, maar als het groene waas van de lerlte gaat doorzetten
steken die _mussen ook best leuk af en ze kijken nu al zo gelukkig; het wordt vast heel gezellig met
zulke ijverige buren.

Ook in Ameide werd, evenals op vele plaatsen in onze regio, aandacht geschonken aan de
Nationale Boomplantdag,
Het gemeentebestuur had hiervoor de hoogste klassen van de lagere scholen uitgenodigd.
Op een terrein in Aaksterveld werd een nieuw plantsoen van boompjes voorzien.
De burgemeester vroeg aan de jeugd eerbied te hebben vaor de natuur en daar zuinig en
ne(jes mee te z(jn.

c(' -------- -------- -,'\c:-. ,

UitlatenI I1ekwaliteit. Gratis montageI

I Banden I
I I20/50% kortl:1gl

I Schokdempers I
I Gratis test-montage I
I Onderhoudsbeurt I
I Aile merken. I
I VIABAND B.V.I
I VIANEN HOFPLEIN 6 I
L -,---_.__ .- .TELEFOON 03473 - 71507-75006 .J--------- -

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

Burg. Sioblaan 36 - Meerkerk,
(Industrleterrein) - Tel, 01837
18B9,



Mannenmode-'8I voor elkmomen.tvand.edag OCCASIONS
Kopieer
apparaten
Remington,
nieuwwaarde
3150,-, enige
jaren Dud
NU 850,
TOSHIBA
Nieuwwaarde
2975,- enige jaren
oud 1100,
Beide machines
koph§ren van rof
kopieprijs per A4
vel siechts 13 ct.
Prijzen excl. BTW.

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5
Ameide

Tel. 01836 - 1595

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN

Elke woensdagmorgen .
zitting_,. in Mee'rkerk, in
It Groene Kruisgebouw.

Sporlschoenen metklitte';'band
Sporttassen • Leren voetballen
Aile schoenbenodigheden

JEUGDSCHOENEN

__~(_B_E_RK_E_L_M_AN_S_H_E_R_EN_S~C~HO~E~N__EN-+

PilED.~O
~ ) ~

ll® DAMES- ENHEREN PANTOFFELS (!!/////f//////
ROMIKA" • -- .'

~:t"; .( WENDEL DAMES- EN HERENSCIIOENE~~

SUEDEZOMERLAARSJES IN 5 KLEUREN!

GEWOON EVEN BINNENLOPEN!

Schoenenhuis ,CHAMPINO'
Dorpsplein 6 Meerkerk Tel. 01837 - 2300

Onze ZOMERKOLLEKTIE is kompleet. EENGREEPHfERUIT:

DAMES SCHOENEN IN 3 WIJDTE MATEN



Vit· de Raad van Ameide
••••••••••••••••••••••

De grote drie van het
Worstmakersgilde

Reconstructie
Prinses Marijkeweg

AMEIDE --:- Het Kollege van burgemeester en
wethouders heeR er alles aan gedaan om de
weerbastige P.C.C.-fraktie van hun ongelijk te
overtuigen waf betreft de verkeersonveiligheid.
Het leek sams de DaliasMstory.
De P .C.CAraktie is vaoral verontrust over de
verkeersonveiligheid. Zij verweet het Kollege een
zijdige Yoorlichting., Burgemeester Bakker verdedigt
de plannen met groat elan en zet alles nog eens via de
"flip-over" visueel uit.

In eerste instantie heeft A.Eo Versluis waardering
voor de verkeerssituatie Zouwendijk-Lekdijk, maar

I ziet de problemen bij de bacht van Bor! Hij vraagt een
oplossing te loeken met het Hoogheemraadschap.
Veenvliet zet in een verklaring uiteen waarom de
p,c.c. eigenlijk tegen het plan zijn. We willen geen
nieuwe invalsweg en geen grote verkeersdrukte en
gevaarlijke situaties bij de scholen en bejaarden
tehuis. Daarom wilden zij het fietspad aande
zuidzijde. De verkeersveiligheid heeft hun prioriteit.
Veenvliet spreekt de geruchten tegenalsof de P.c.c.
legen verbetering van de Pr. Marijkeweg is.
Mw. v.d. Berg en Provoost kunnen zich met het
voorstel van het Kollege verenigen.
Mw. v.d. Berg: "ik hoop dat deze avond de laatste
afuandeling van deze serie is. Misschien wordt het nog
een aantrekkelijke weg. Ik ben erg blij dat mijn
allereerste bedenkingen weggenomen zijn en dat nu
naar een veilige situatie gewerkt wordt".
Provoost: "de bedenkingen tegen uw voorstellen zijn

?~h,ij mij weg. Wij zijn naar elkaar toegegroeid".

'>r4a veel heen en weer praten en elkaar trachten te
overtuigen zegt Veenvliet: "U spreekt steeds over de
veiligheid van de fietser en over de onveiligheid van de
Lekdijk. Ik verzeker u, u verlegt alles naar de bocht

van Bor. Ons voorstel is nooit serieus behandeld op de
hoorzitting";
Weth. van Oort: ..op de hoorzitting werd ons plan
enthousiast en spontaan ontvangen. U was daar zelf
bij".
Burgemeester: "ik word moedeloos over uw voorstel.
Ons voorstel is het meest veilige, we kregen op de
hoorzitting zelfs .. applaus. Aileen u blijft vast
houden aan uw· plan. Uw plan. brengt de gemeente op
jaarlijkse lasten· van f 55.000,- en· ons plan slechts
f 732.-.
Versluis: "met geen woord repte u op de hoorzitting
over onze verontrusting van· de verkeersveiligheid.
Waar blijft het landelijk stukje Marijkeweg? Hetiseen
treurige zaak. We zijn aileen tegen het doortrekken
naar de Zouwendijk".

Tegen. de nog onbekende kosten van de aansluiting bij
Jongkind waar tegen Versluis ook bezwaren
aantekende zegt de burgemeester: "Versluis wees niet

zo inkonsekwent.We kunnen de boerderij van
Jongkind kopen zander dat het ons geld kost en we
houden nog f 75.000,- over. We hebben het reglement
van orde .ruim overschreden". Och. .irtterrupteert
wethouder van Oort: "de Dallas-serie duurt ook
lang".
Weth. de Kruyk: .,de verkeersonveiligheid staat bij
ons ook bovenaan en we verdienen alsgemeente er nog
geld mee".
Burgemeester: "ik vind het jammer dat de P.c.c. oris
niet steunt. Ik begrijp dit niet. De bevolking staat er
geheel achter. Met een investering van f 2,6 miljoen
hebben we hiervangeen enkele konsekwentie op de
begroting, daar zijnwe als Kollege trots op".

Met 4 tegen 3 stemmen van de P.c.c. wordt besloten
tot rekonstruktie van de Pr.Marijkeweg.

Yoorts wordt besloten tot aankoop van de boerderij
van Jqngkind voor f 225.000,- welke nodig is voor de
aanleg van de nieuwe wegnaar de Zouwendijk en de
verbetering- van de T-splitsing Zouwendijk-Lekdijk.
De boerderij wordt dan afgebroken.

AMEIDE ....,.. Maandag 22 maart 1982 startte voor de
deelnemers van "het Worstmakersgilde" hun eerste
landelijke promotionele .aktie.
Met als thema: "de grote· drie van het Worstmakers
gilde". Rond 125 aktieve ambachtelijke worstmakers
presenteerden daar: Ham, leverworst en boterham
worst.
Zij staan stuk voor stuk individueel borg voor 100%
optimale kwaliteit, doordat zij temidden van talrijke
andere 'produkten, ook deze drie zelf produceren.

De· sterke filosofie achter het marketing-eoncept van
het Worstmakersgilde. waarmede de deelneiners ·zich
volledig onderscheiden van hun overige vakbroeders.
Geiamenlijke aktie is mogelijk, waarbij ieder yoor
zich, zijn kwaliteitsnorm bepa"alt.
Juist doordat de ambachteIijke slager zijn eigen naam
verbindt aan zijn eigen gemaakte produkten zal zijn
kwaliteitsbewaking optimaal zijn.
Pas in tweede instantie geldt dat hij is "toegelaten tot
het Worstmakersgilde".
Als het ware de extra waarborg, de ingebouwde
kwaliteits-:-garantie, doordat hij regelmatig zijn
produkten dient te laten keuren bij CIVO/TNO in
Zeist en SVO in Utrecht.
Pas wanneer hij yoldoet aan gestelde kwaliteits
normen kan zijn .deelnemerschap aan de Stichting van
het Worstmakersgilde worden gekontinueerd.
En daarmede ook zijn deelname aan de diverse
aktiviteiten, waarvan "de grote drie" nu de eerste is~

Daarmede is de cirkel rondo

De aktie wordt begeleidt door: stickers, raam- en
winkelstreamers, kleine en grote prijskaartjes, mobiles
en showcards. Alsmede een opvallende lichtbak.
Als "follow up" zuHen ineen later stadium folders
worden uitgereikt aan de konsument teneinde· de
doelstelling van het Worstmakersgilde meer bekend
heid te geven.

Zeals u· weet, is Jan van der Hek lid van dit gilde.

•••••••••••••••••••••••••

Alles ·uit voorraad ·Ieverbaar;
Showroom op werkdagen geopend.

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

VEEWAGENS
HYDRAULISCHE KIPPERS
AANHANGWAGENS
voor snelverkeer

LANDBOUWWAGENS
STALEN BULKSILO·S
enz. enz.

Noordzijde 90, Noordeioos
Tel. 01838-2311'

BAND constructiewerken

Best brood maken dat doen ze bij bakkerij
Alting elke dagopnieuw.

De winkels van bakkerij Alting in Meerkerk,
Ameide en Leerdam zijn gemakkelijk te her
kennen aan ons embleem, "een warme bak
ker voor zijn oven."

Er zit heel wat aan vast voordat het tarwe is
vermalen tot bloem -(voor het wit)- en meel
-(voor het bruin brood).

Net zoals er heel wat komt kijken voordat het
brooduit de oven komt.

Bij Bakkerij Alting worden aileen de beste
soorten meel en bloem gebruikt, omdat zijn
k1anten ook het beste brood willen.

Uziet het Zo .



Eigen service-dienst Gratis lhuisbezorgen

KONINGINNEDAG

30 APRIL 1982
GRANDIOZE

VOORJAARSAANBIEDING

Heren- of dames
rijwiel.
Groen of bruin,
met remnaaf.

UNION voor 379,"'(~fs11J

Idem, 3 versn.,

knijprem 449,-

DEMONSTRATIES
MET

MODELBOUW
AUTO'S EN BOTEN

SENSATIE VOOR JONG EN OUD
BIJ

<8' AUTOMOBIELBEDRIJF

'III~))) ElM DE GROOT B.V.
~ INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE - TEL. D1836-1402

TEVENS: 29-30 april en 1mei AUTOSHOW

LEXMOND - MEERKERK

Cafe - Restaurant - Cafetaria

't Wapen van Ameide
Telefoon 01836 - 1308.

VANAF 3 MEl 8.5.

M.m.v. Hammond organist Niek v.d. Handel
Kosten 40,- p.p. - Aanvang 1.30 uur

RESERVEER TIJDIG S.V.P.

17 APRIL
DINER DANSANT

LET OP!
DE SNELLE PIEPER

~~~ AANBIEDING ~
~ D.H.Z. ZONNESCHERMEN ~
~ ~ VASTE ARM, UITVAL 100 ~
~ V.B. 200 em 2U'- ~
~ 300 em 3 3,· ~
~ 400em 3 ,- ~
~ WINDVASTE ARM, ~
~ UITVAL 110 ~
~ Doekkleuren: V.B. 200 em 365,· ~
~ oranje, rood. 300 em 445,· ~
~ KNIKARM SCHERMEN 400 em. 516,· ~
~ UitvaI150-200-250-300 ~

V.B. 300 em uitval 200

762,-

~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~~ "~m %. ~

~ ERKELENS-LANGERAK ~Ook een vestiging in Ameide met ~ GLAS _ VERF _ BEHANG _ ZONWERING ~
aardappelen, groente en fruit. ~ Broekseweg 3 _ Ameide Telefoon 01836 _ 1725 ~
OP DE HOEK LEKDlJK-VOORSTRAAT ~ ZATERDAGS TOT 16.00 UUR GEOPEND. ~

~--......-~......-......_~......---_...-~



.......................
• •. :. ODED NIEUWS :
: YOOR DE FDTO- :
: AMATEURS :
: Sinds kart zijn wij . :

allicieel HAMA-dealer,
: de fabrikant van het :
• fato-randgebeuren. •• •• Onder andere: •
: Lensdoppen :
• Zelfantspanners •
: Flitsbeugels : .
• Oagschelpen •
• Dia-snijapparaten •
: Pijlaanwijzers:
• Draagriemen •
• Lenskwastjes •
: ert nOg veel meer! :

: Komt u maar:
: eens kijken wat :
: er voor u bijzit :
• •i_i
.~..•.......•.......•

Rundvlees. Onze speciali
teit. Wij kopen zelf nag bij
gerenommeerde mesters.
Onze Paasstier. Da's pas
kwaliteit. Endat proeft u!

'Voor
kwaliteit

gaatu
natuurlijknaar.....

am het u wat makkelijker te
maken hebben wij elke
week verschillende vers
vlees- en vlugklaar speciali
teiten.

~s~~,~
-----WAAROM lOU UHET MET MINDER DOEN ! . .
.... 111111111111I11 .11111111111I 11111111 11 11I1111I11 II 1111I111 ____

1907 LU.ittrlOOighlg 1982

75 jaar Christelijk Onderwijs in Lexmond.
Zaterdag 17 april REUNIE

met diverseexposities in en rondom,de schOOl Het Kompas, Gregoriuslaan 40.
Aanvang expositie in de school 11.00 tot 16.00 uur. Aanvang broodmaaltijd in de Sporthal "Het Bosch"
aan de Nieuwe Rijksweg, 17.00 uur. Aanvang avondprogramma,. oak inde Sporthal, 19.30 uur:
Belangstellenden voar deze reOnie worden verzocht zjch zo spoedig mogelijk aan te,melden, door
starting van f 10,- p.p. (voar de broodmaaltijd) opbankrekeningnummer 33.60.67:070 tn.v; Jubileum
commissie (gironummer van de bank 176655) van de Rabobankte Vianen.
Voor informatie telefoonnummer 03474· 1521 (C. Spek).
GRAAG TOT ZIENS. KOMT ALLEN!!! NAAR LEXMOND.

..Geniet volop van de
lente'met onze

fantastische
tuinmeubelen.

Diverse modellen in
voorraad.

Tuinset ltalia 4opvouwtJare, watervaste
terrasstoelen met kussen +Iuxe talel
+ paraSOl geheel campieet 295,-

VOOR
KEUR
BOEK
Tot 30 juni 1982'

A.M. de Moor
Ringnalda

TRANEN ALS
OCHTENDDAUW
Een zeer aantrekke
lijke Omnibus van de
bbeken:

Gisteren ·was
ik jong
Daniel dewijze
Het leven kent
geen pauze

Orie on.vergete.:.
Iijke familie
romans.

Veer uren
leesplezier!

Tota,lI 586 biz.,
gebonden meteen \

c fraai. kleurenomslag.

Normale prijsj 32,50

NU SLECHTS
f 16,90

UWVOORDEEL
f15,60

.BIJ BOEKHAI\IIJEL
•..•.•. CR~zt~ BEN'fUIlOED .. '

·.1IfiIrII
< .'"""i""•••"""",.":,,,,·



Inlichtingen overdeze bouwbij

AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK B.V.
Paramasiebaan 4a
Postbus 27 .Ameide
Tel,01836-1269of01842-1878

, "
""~ ->;g;,~ggL:>"";:~~ .

I

12 PREMIE'A-KOOPWONINGEN
in plan Aaksterveld,te Ameide,

TUINAANBIEDING tot de Pasen

HAAGCONIFEREN"
* Junlperussuecica 1mlfoo9 ..;, ; ,.................... 5,50

10voor ..•.. " ; 50,00
* ·Cham. Col. gauca (blauwe conifeer) 1.80 m , 25,00
* Thujaocciclentalis'Comp.1.30/1.40m "'., , 15,00

Ook voor de heeg:
'* laurietkers, bladhoudend 1.3011.40 m " " 9 j OO 1m6,00
'* Hulst, prachtig voordehaag l' m/1.20 m , , ~ , 10,00
Verder o.a,: ;
• .Berkebomen±4mhoog " " ~ .. ~ ' 15,00
• Essebonlen±4mhoog ;, ' ,,, , , 10,00
• Struiken o,a.

Welgetla, Forsythia, Kerria, Jasmijn, Spiraea, p.st. 4,00
• Vaste p1anten o.a.:

Margriet, Rotsplanten, Kruiden, Anjers, enz, persluk 1,75

Aanleg en onderhoud van tuinen

TUINCENTRUM C. SPEK Het worden royale, goOO ge"isoleerde huizen met 4 slaap
a-_,;...__K_orte_"h_GeYe_"_dU_k_s,_Le_X_m_O"_d_Te_,._o34_7_"_'5_73_-__"'"_-_,;...M_"'_-_"'_"'''_'.lf' kamers en de ruimte van de Alblasserwaard als omgeving.
- De woningen zijn te koop v.a. 132.500,- v.o.n.

tnc!. eigen'grond~~,~~"'''''''~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~
~ DS Niet alles kan in het Vat ~ Hoekwoningen 137.500,-

~ Komdaarom gerust eens verder kijken ~ Subsidie volgens de premie A regeling kanafhankelijk van
~ of er iets is, dat ~ uw inkomen f 10.900 voor het 1e jaar bedragen.
~ ~ Oat houdt in, dat uw maandkosten kunnen wedijveren
~de gezelligheid met Pasen kan verrijken ~ met de huurprijzen elders.
~ D
~ ~,

I Bloemtiek I
~ ~

S ,,'t Kooitje" ~
~ ~
~ J'w. van Puttestraat 77. Ameide ~

~ Tel. 01836 - 1868 ~
~ , ~
~. ~
~~~~~~~""""""""~""""'~""""'~,~~""~""~~~~~~~""~~~----------_...._---------~

Een best stuk vlees speelt een
grate rol bij het traditionele Paasdiner.
Neem geen enkel risiko, Uw Keurslager

zet u het allerbeste voor, vlees, vleeswaren
en specialiteiten. Variatie voldoende in een

"PAASBESTE KWALITEIT"

VLEES- PAAS- SPECIA- KEUR-
WAREN ROLLADES L1TEITEN SLAGER-
Cns assor- Keus uit HeerHjke SPECIAL

timent biedt talloze salades, VOORvolop keus, variaties, sauzen,
voora! de rund, varken; vlugge snack- PASEN

gebraden en kalf; gevuld jes, fijne
gegriltde of half-om- pate's,

specialiteiten half, fondue, VERSCHOLEN
zijn /:let einde. Het beste van gourmet en EIEREN
En niet aileen het besteen.. ~. voorde KEURSLAGERbij het ontbijt! handgeknoopt vroege vogels:

100 GRAM

PAAS- ALLES 1.40
Het verstopte

SAPPIGE BESTE, VOOR DE ei In een

ACHTERHA RUNDER- BARBECUE modern jasJe
heel apart en

100 GRAM ROLLADE eindeloos

2,40 500 GRAM

~
lekker.ln 2X5

minuutjes

10,50 . ° zachtjes
braden.



School met de Bubel Lexmond
jubileert

LEXMOND - In het kader van het 75·jarlge be·
staan van een "School met de Bljbel" In Lexmond en
het felt dat de "Verenlglng tot Stlchtlng en Instandhou·
ding van Scholen met de Bljbel" al meer dan honderd
jaar. bestaat wordt er In de gemeente Lexmond een
aantal festlvltelten gellrganlseerd.

Dorpsstraat 90. tel. 1492, de
heer Den Hartog, Nieuwe
Rljksweg 92, tel. 1829; de heer
Spek. K. H. D1jk 5. tel. 1573 en
de heer De With. Achthoven 30.

Daarna werd de eerste Lex~

mondse' v.oorzitter gekozen,
dhr. A. den Hartogh. Vanaf
1899 zag men uit naar' bouw.;
grond ten behoeve van'· een
~chool in Lexmond. Het duur:
Je echter tot 2 augustns 1906
voordat werd besloten tot
bouw van een huis met 2·loka~
l~n. . .

Uitbreiding
9 april 1907 werd de school In

Lexmond in gebruik genomeri
door het hoofd dhr. Schakel
van 1907-1910., ,

In jnU 1913 werd er besloten
een derde lokaal te bouwen. Op
21 ,september 1928 kocht men
grond .voor' een vierde lokaal
en u1tbreldlng van de speel
plaats.

Tegen de bouw van dit vier~

de lokaal werd door de Kroon
bezwaar gemaakt. Pl\S op 11
april werd opdracht gegeven
tot de bouw van dlt lokaal. In
1920 verdwenen de wei beken·
de meesters van Bekkum als
volontair "gratis assistentie"
verlenen. Hlj zat. op de
,,8chopstoel" maar we;rd in
1927 vast benoemd. In 1948
werd de kleuterschool opge·
rlcht (eerst In het vlerde 10·
kaal van de lagere school). In
1952 bouwde, men een kleuter~

school achter de lagere school
inet 2 lokalen.

In 1971 kwamen o.a. een
nieuwe kleuterschoo1 ..De
Rank", in de nieuwe. dorpsuit~
brelding.De lagere .school ge·
bruikte zes lokalen.

In 1978 werd de nleuwe lage.
re .school ,.Het ~OD;1P~".·.,ge~
bou"l'd, vlak naast de iileuwe
kleuterschool.

vonden heiden Ameide. een ieuk stadje met bovendien
goede busverbindingen. Dus in mei 1976 gingen we in
Ameide wonen.we voelen ClOS er goed thuis, we
hebben veel kennissen, kortom we· komen hier tijd te
kort",
Op onze vraag waarom hij nu juist een klussen
bedrijf start, blijkt dat hij een technische' knobbel heeft
en erg veel belangstelling voor hobbywerk heeft.
"Bij psychologische· testen kwam dit steeds naar
voren. In 1979 ben ik eigenlijk bewuster gaan leven";
vertelt Frans en vervolgt direkt, "iedereen gooide toen
alles maar weg en ik ging toenmaarhobbyboeken e.d,
bestuderen. Ik werd daardoor bewuster dat door
onderhoud en reparatie alles langer meegaat. Dus
preventief onderhoud is belangrijk".

Frans Tielen wil geen grootbedrijf en zijn instelling is:
"ik leef niet om te werken, maar ik werk om te leven".
"Zie dit s.v.p. niet negatief', vervolgt hij, "want van de
Stichting 12 Ambachten heb ik veel geleerd.Ze zijn
soms te milieu-bewust, maar een aantal punteri
spreken mij aan.
Kleine bedrijfjes kunnen ook goede toeKomst hebben,
Daarin kan je ook gelukkig zijn. Ik ga echt niet de
plaatselijke middenstand beconcureren. Ik ga puur
reparaties doen, daarom kan ik ook vaak goedkoop
werken". Frans wil ook adviezen geven en nog veel
meer dingen, bijvoorbeeld samen met de opdracht
gever het werk maken, Kortom hij zal alles
aanpakken, tot het grondwerk toe zoals hij zegt.

De Ford Transit is praktisch ingericht en staat
startklaar.
Voorlopig wil hij het aanzien alvorens zijn ontslag te
nemen. Eerst in de avonduren en de zaterdagen
klussen en als het moet neemt hij een paar dagen vrij.

Al 3 jaar is Frans sekretaris van de Hobby-club in
Ameide. Met de oprichters, de familie Bakker, werken
Frans en Joke ook daadwerkelijk mee 'op deze club. Zij
vinden het erg leuk om kinderen een hobby bij te
brengen.

"Wat een klussenbedrijf allema:al kan doen is onvoor
stelbaar", zegt Frans nog bij ons weggaan.
Wij dachten: hij heeft nog gelijk ook.

Oja, zUn telefoonnummer is 01836 ~ 18'95.

Historie
Op zaterdag 8 augustus 1878

werd er een IIjst met 800.000
handtekenlngen aan Koning
Wll1em II aangeboden met het
verzoek de nieuwe. schoo1wet
te verwerpen (niette' onderte
kenen). Dit. verzoek werd niet
gehonoreerd. daarna werd 18{l.
deUjk een comlM opgerlcht tot
oprlchtlng van de Nederlandse
Bond onder het motto: "Een
school met de Bljbel," Lande
IIjke oprlchtlng 23 januarl
1879.

In Lexmond werd, door het
plaatselljk comlte, dat mee·
werkte aan de handtekenln
genaktle, een plaatselljke afde
ling opgerlcht van een eerder
genoe~de Bond en wel.op 12
februarl ·1879. Er waren 24 le
den aanwezig..-

Een maand .later werd er
een bljeenlromst gehouden In
de Ned. Hervormde Kerk met
cen retie In het belangvan het
chrlstelljk onderwljs en ter
toeUchtlng van het streven der
afdellng. Tot 12 juni 1888 werd
er regelmatig vergaderd en
elk. jaar de Uuiecollente geor.
gan1seerd. Tot deze datum was
steeds de domlnee voorzltter
van de plaatselljke afdellng.

Zo Is er' op donderdag 15
april een dankdienst In de Ne'
derlands Hervormde Kerk.
Aanvang 19.30 uur. Op vrIjdag
16 april is er een schoolfeest
voor alle kbideren van het
kleuter-. en lageronderwljs.

Op zaterdag 17 april Is er
een reiinle voor 'leerlingen en
9ud~leerlingenvanaf, -11JlO uur,
die wordt gehoudenlll de
school "Het Kompss". Tussen
16.00 uur en- 17.00 uur wordt
men, waarschljnlljk perrlj
tuig, vervoerd naar de sport~
hal· ~'Het Bosch" waar een
broodmaaltljd staat opgesteld.

Van8.f 19.80 uur voigt er ceil
feestprogramma met onder
andere de' QPvoering van· een
k1nderDluslca!; het optreden
van de chrlstelljke zanperell,l
gblg "aosanna"en van het
Le~mon~se· Jeugdkoor. Drs.
Gllhuis, tot voor kort voorzlt·
ter van de 'Unie "School en
Evangelie": houdt een toe
sprank.

Belangstellenclen·. voo;'. de
feestdag en de r!!fu1ie Gp. ,afer~
dag 17 april· worden ve-rzocht
zlch zo spoedig mogelljk aan
te'melden.

Wat betreft de tentoonstel·
ling die wordt gehouden
vraagt men mensen 'die in het
bezlt zljn VlUl oude schoolfoto'.
en dergeUjke deze af te stsan.
Deze: sputlen worden dan afge
haald.

Contactaliressen zljn: DIe-,
vrouw Elenb....·Karelsc;

Het
Klussenbedrijf "Arneide"

AMEIDE - Frans Tielen, een enthousiaste jonge
man, getrouwd met Joke en vader van zoon Jasper, is
zich echte Ameidenaar ,gaan voelen.
Sinds mei 1976 woont hij op de Prinsengracht 69 en
staat. er' al enkele maanden een bestelauto voor zijn
huis waarop vermeld staat "klussenbedrijf A~eide".

Wie is deze Frans Tielen en .wat zijn de achter
gronden om een eigen bedrijfje op te gaan zetten?
Frans vertelt: "in Amsterdam werk ik op een kantoor
en behandelt daar de handelstransakties. Wij
woonden in Utrecht op een bovenwoning en konden
daar aIleen maar erg dure huizen kopen. Dat konden
we niet betalen. Daarom gingen we elders kijken en
konden in Ameide goedkoper een huis kopen.We

De uitbreiding· van deze school is een uitdaging voor
Aannemersbedrijf Mulckhuyse, want in een record
tijd moet alles gerealiseerd worden. De opleverings
datum is I oktober 1982.

Waarschijnlijk aangestoken door het sfeertje dat
aanwezig was, gaf burgemeester Bakker (in de mening
verkerend dat het hoofd der school dit geregeld had) in
zijn enthousiasme de kinderen deze middag vrij.
Onder luid gejuich werd dit door de kinderen
aanvaard. Aannemer Mulckhuyse had intussen de
bekende ijskar van ,,'t Wapen van Ameide" laten
aanmkken en trakteerde aile kinderen op ijs.

In de raadzaal op het Stadhuis yond hie rna nog, een
infpcmele bijeenkomst plaats waarbij de beide
wethouders, de inspekteur met echtgenote, de hoofden
der school, personeel en ouderkommissie, aannemer
en de direkteur gemeentewerken, aanwezig waren.
De burgemeester dankte in het bijzonder inspekteur
Hansum voor het maximale 'wat mede door zijn inzet
is bereikt om ook een gemeenschapsruimte te mogen
bouwen. "U nam voor dit laatste het initiatief. Het is
een blijde dag voor'het onderwijs en wij zijn ook blij
dat u de Ie paal wilde slaan. Als herinnering willen wij
u graag een buroset aanbieden", aldus burgemeester
Bakker.

Hieraan .vooraf had burgemeesterBakker een korte
voorgeschiedenis gegeven· van de lange procedure
(totaal 1105 dagen) om de vergunning te verkrijgen.
Wederomontving terecht de Technische Dienst o.).v.
de . heer Dane. weer vele komplimenten .voor hun
werk en planning~ Ook het hoofd der school, de heer J.
Gilberts sprak zijn waardering hierover uit,evenals
voor. het ijsje, aangeboden doot aannemersbedrijf
Mi.dckhuy~e~

Uitbreiding Hendrik van
Brederodeschool

Klas 5/6:

Samen wordt het nu een school
voor de openbaren.
Jongens. mei#es, wat een jool,
maar zonder klapsigaren.

AMEIDE - Donderdag 25 maart was het een blijde
en bijzondere dag voer de basis- en kleuterschool
"Hendrik van Brederodeschool" te Ameide. De start
voor de bouw van de drie lokalen, bergingen en
verbindingsgangen werd deze dag gemaakt.

De inspekteur van het lager onderwijs, de heer
Hansum sloeg de eerste paal.
Na de laatste heislag van de inspekteur brak een
gejuich los van. de vele aanwezige ouders en aile
kinderen van de beide scholen. Hierna zongen de
kinderen het onderstaande lied op de wijze van: onder
moedersparaplu, t.g.v. de Ie paal slaan:

Klas 4/5:

Aan de Liesveldweg alhier
daar staan 2 gebouwen
Kleuterhaven en Bredero
Wie wil dat nou zo hou'en?

Allen:

" REFREIN:
En het heiblok gaat van klap. klap, klap
en de palen gaan vanzak, zak, zak
Voor de nie~we basisschool (2x)

Klas 2/3:

Inspek teur die is er ook
om een paal te heien,
startschot voor een nieuw gebouw.
dot zal ons zeer verb#i'en.

Kleuters met klas 1:

Wfi krfjgen nu een nieuwe. klas
om fUn in te werken.
ruim en mooi en heel modern
)'Ve zullen het wei merken.



NieiJw binnengekomen voorjaarskollektie

DAMES ROKKEN EN BLOUSES

BROEKROKKEN vanaf 59,95

LEVIS PANTALONS (Wit-bleu-kobalt-rood)

De nieiJwste .

HERENPANTALONS
25 GULDEN

KORTING

EL· MIOR OVERHEMDEN
10GULD~rNG

KoR .
DEZE WEEK DUS

35 GULDEN
VOORDEEL

HEREN
SPIJKERBROEKEN 49~5

PANTALONS

TWEKA- EN TRIUMPH
BADKLEDING 1982

TEXTIEL- EN

sfreZefkerk
MET VANDAAG DE MODE VOOR MORGEN
FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TELEFOON 01836 - 1212.

PRACHTIGE
TUINSET

Tafel, 0 90 cm, inklapbare poten,
4 stapelbare stoelen.
Volkomen weerbestendig.
NiJ kompleet voor:

295,-
NOG VELE ANDERE SETS, MET OF ZONDER
KUSSENS IN VOORRAAD , I

S.LAGERIJ JOHN VANBROEKHUIZEN
MOLENSTRAAT 41 Ameide Tel. 01836 - 1336

HET ADRES VOOR UW BARBEQUE, GOURMET EN FONDUE

VOORDE PAASDAGENBIEDENWIJ AAN:
VAN HET RUND: Kogelbielstuk, Entrecote, ContraIl Ie, Runder Rollade, Bieflappen enz.
VAN HET VARKEN: Varkens Rollade, Varkens Haas, Fricandeau, Oesters, Schnitzels, Balkenrug, Gevulde lile.
VAN HET ZUIGLAM: Lamsbout, Lamsschouder, Lamszadel (Frans en Hollands klaargemaakt), Splnnekop, Koteletten.

aa".te .,evelen is voor de boterham: ...
Achterham, Gebraden I.ende, Gebraden rosbiel, Gebradim procureur, Varkens rollade, Servelaatworst, Grove leverworst.
.... . . . .... . .' . !" . . , .'



AMEIOE - Op 21 april 1982 is het 10 jaar geleden dat het dorpshuis "Het Spant" officieel
geopend werd door de toenmalige burgemeester van Ameide en Tienhoven de heer
O. Wessels.
Oit gebouw, dat zo'n belangrijke funktie zou moeten gaan vervullen in onze samenleving,
kon mede gerealiseerd worden door de inbreng van de vereiste "eigen bijdrage" van de
bevolking.
Oe Verenigingsraad (een vertegenwoordiging van plaatselijke veremgmgen en
groeperingen) organiseerde oJ.v. de heer B. Crezee een inzamelingsaktie, waarbij door het

kopen van een "knipkaart" af 52,- wekelijks f 1,- werd bijgedragen, hetgeen resulteerde in
een totaalbedrag van ruim f 40.000,-

GemeenschU£scentrum
"HetSRant' ·teAmeide.

viert lO-jarig bestaan

De "Stichting Dorpshuis Ameide" werd op 18 oktober
1968 officieel een' feit en door de' grate inzet van het
stichtingsbestuur, bestaande uit de heren A Kruyt, A.
van Diermen, G. Streefkerk enA. Streefkerk kon op
25 juni 1971 de eerste paaJ worden geslagen van een
dorpshuis dat ging bestaan uit een sportzaal en een
muziekzaaltje.

In de loop der jaren bleek al spoedig dat deze ruimte
niet voldoende was om te kunnen voorzien in de
behoefte van de diverse verenigingen en teeds in 1974
werden er plannen gemaakt om een uitbreiding van
"Het Spant" te kunnen verwezenIijken.
Eenbelangrijk punt daarbij was uiteraard' de daartoe
benodigde financiele middelen. Ook nu zou er weer
een beroep' gedaan moeten worden op de bevolking
om 10% van de fotale bouwkosten bijeen te brengen.
O.l.v. de heer H.P. Daniels werd ditmaal een loterij
georganiseerd; Gedurende een jaar werden er

<"lit. maandelijks loten verkocht, hetgeen tot resultaat had
, ~ dat een bedrag van! 30.000,- bijeen gebracht werd.

Alhoewel niet het gehele uitbreidingsplan gereali
seerd kon worden, was een ieder zeer verheugd toen'in
februari 1979 de huidige "toneelzaal" in gebruik
genomen kon worden.
De plaatselijkeaktiviteiten bleven echter toeIiemen.
Nieuwe verenigingen werden nog steeds opgericht.
"Het Spant" bood veel zaalruimte, doch bleek nog
steeds niet aan aile aanvragen te kunnen voldoen.
In 1981 werd er een "kleedruimte" aangebouwd, een
ruimte die qua afmeting, inrichting en aankleding ook
geschikt is voor het houden van vergaderingen,
cursussen etc.
Tevens werden er in 1981 een aantal voorzieningen
getroffen om het gebouw nog beter te kunnen laten
funktioneren. De toneelzaal werd "gezelliger" ge
maakt, zodat "Het Spant" ook voor het houden van
bruiloften, recepties en andere feestelijke aange
legenheden een zaal te bieden heeft die mede door de
aangebrachte ventilatie voldoet aan de eisen van deze
tijd.

Het midden in het dorp gelegen gemeenschaps
centrum "Het Spant", dat nu al 10 jaar lO'n
belangrijke plaats inneemt bij de bevolking van

/~,;:A Ameide en Tienhoven, biedt een ieder de gelegenheid
\ ....\' elkaar te kunnen ontmoeten op het gebied van sport,

speL kuhuur, vergaderingen, bruiloften, recepties etc.

Het bestuur van de "Stichting Dorpshuis Ameide" is
van mening dat' dit IO-jarig bestaan niet onopge
merktvoorbij maggaan.
Ter gelegenheid van dit heuglijke feit biedt de stichting
de gebruikers van "Het Spant" en het gehele
verenigingsleven van Ameide en Tienhoven een
concert aan daf gegeven zalworden door de

Johan Wi/fern Friso Kape/
0./. v. dirigenl kapitein G. Jansen, met medeYl,'erking
van de gastdirigent ma/oo}' (b. d.) Peet· van Bruggen,

oud imi'oner van Ameide en Tienhoven.

op DONDERDAG 22 APRIL 1982 in de toneel
zaal van "Het Spant", aanvang 20.00 liur.

De verenigingen dienen voor het reserveren van de
toegangskaarten gebruik te maken van de hen
toegelOnden reserveringskaart.
Daarnaast ,zijn e,r nog ± 100 plaatsen beschikbaar voor
de inwonersvan Ameide en Tienhoven.
Voar heIl'bestaat de mogelijkheid om op vrijdag 16
april 1982,' tussen half zeven en half acht in> "Het
Spant" l7en" gratis toegangskaart te halen, ~echter
zolang de :voorraad strekt.
In verbancl' met de beschikbare plaatsruimte zal het
helaasnie~'I11ogelijk zijn om zonder-kaartdit concert
bi] te won~~. .

Johan Willem Friso Kapel
De Johan Willem Friso Kapel is een van de vier
beroepsharmonie-orkesten die de Nederlandse krijgs-
macht rijk is. En nog weI de oudste, opgericht
in 1819. Toen werden bij Koninklijk besluit op I
januari 17 afdelingen infanterie ingesteld. Bij elke staf
werd een muziekkorps, bestaande uit 1 kapel
meester, 17 muzikanten en 10 eU~vemuzikanten,

ingedeeld.
De huidige kapel, die Assen als vaste standplaats
heeft, bestaat uit 40 beroepsmusici onder leiding van
een directeur en een onderdirecteur.
Directeur van de Johan Willem Friso Kapel is de
kapitein Gert Jansen.
Hij studeerde direetieharmonie en. fanfare en
trombone aan het KoninkJijk Conservatorium voor
Muziek te 's-Gravenhage, welke studies hij in 1975
afsloot met de Onderwijsakte A voor trombone en het
Einddiploma directieharmonie en fanfare.
Op 23 april 1976 werd hij, op 23-jarige leeftijd,
benoemd tot kapelmeester bij de lohan Willem Friso
KapeJ.. Op 1 augustus 1977 werd hijbevorderd tot
tweede';luitenant en aangesteld tot onderdirecteur van
de kapel; een jaar later werd hij eerste-Iuitenant. Op 26
januari 1979 werd hij benoemd tot directeur van de
J.W.F. KapeL

De aktiviteiten van de Johan Willem Friso Kapel, die
als "staforkest" onder bevel staat van de Comman
dant van het Eerste Legerkorps, zijn zeer uitgebreid.

. Het aantal keren dat de kapel in de .. militaire
samenleving moet optreden - is uiteraard legio.
Vanzelfsprekend louden we kunnen zeggen, want een
militair' otkest is' er niet aileen om de sfeer tijdens
bepaalde plechtigheden te verhogen. Een militair
orkest is functioneel en noodzakelijk.
Talrijk zijndan ook de keren dat de kapel
medewerking verleent aan beedigingen. vanofficieren,
commando-overdrachten, taptoes, muzikale ':shows,

concerten, sportdagen, open dagen en aan de
uitreiking van onderscheiding~rt. De. kapel treedt ook
regelmatig op voo~(ie oefenende troepen in het
buitenland. . . "" ",' .... ....,:
Reeds vele mal~n, is de kapelhet:yisitiekaartje geweest
voor dekrijgsmacht ~~ Ned,erlan(i: iI1 het algemeen bij
mU7.iekfestivalsen shows,in:h.~t,' buitenland" b.v. in
Belgie, ,Duitsland, Luxemburg,/Engeland 'en Fran
krijk.

Naast hun ,taak in het orkest 'rnakenverschillende
leden ,van de Johan Willem Friso Kapel zich
verdienstelijk door extra werkzaamheden in de sector
.muziekbeoefening door amateurs.

Wist u bijvoorbeefd dat:
- veel leden van de kapel werkzaam zijn als docent 'aan
muziekscholen of opleidingsinstituten?
- verschillende orkestleden dirigent zijn van' muziek
korpsen en zangkoren?
- er instrukties en gastrepetities III de burger
sektor worden verlOrgd?
- er dikwijls een beroep wordt gedaan op deze
vakmensen vooradviezen en voorlichting?,

sommige orkestleden individuele medewerking
verlenen aan concerten, feestavonden en dergelijke?
- zowe] uit de leiding als uit de leden van de kapel
juryleden en examinatoreri. worden ,benoemd?
- in dit· orkest musici zijn opgenomen, die het repetoire
van de harmortie-, fanfare, brass-band- en drumband
wereld met hun composities en atrangementen
uitbreiden of verrijken?
- de musici van dit orkest allemaal een of meerdere

'instrumentenin het orkest gebruiken, die door
hen zelf moeten worden aangeschaft?

Wanneer we dit alles in ogenschouw nemen, kunnen
we stellen dat de Johan Willem Friso Ka.pel haar
plaats lOwel funktioneel, kulturee1 als sociaal meer
dan waard is.

Ook aan de burgerij heeft de. JohanWillem Friso
Kapel het nodige te bieden. Regelmatig worden erl
avondvullende concerten verlOrgd, evenals. lunch-:,
promenade- en (vooral 's, zomers) openluchtcort
certen, maar ook rondgangen, muzikale shows en
taptoes'staan op de druk bezette kapelagenda.

Daarnaast verzorgt de kapel verschille~de. radio
uitzendingen, die niet aileen de- IUisteraar~_ ont~
spanning geven; zij zijn tevens van instruktieve. waarde
voor een zeer groot aantal liefhebbers ,~n beoefen(iars,
van de .. bIaasmuziek. Van nog grotere' .instnlkti~~e.
waarde' zijnde talrijke schoolconc~rten,diedeJohan

Willem Friso .. Kapel verzorgt voarhet lager--:en
middelbaar onderwijs. ". ....',

Aan de kapel iseen tamboerkorps toeg~voe~d",()hder

~~~i~rs~ea~l:s~~ ~e~6~~e.tamboermaitre'i'1~,:sergeayt

Dit "Tamboerkorps vande Johan, \Villem'F'ris'o
Kapel", bestaande·: uit. 24.dienstplichtigetamboers"en
hoornblazers, ,treedt .. bij het ..·"buitengebeuren" .. m~estal
gezamenlijk op met de kapel; ,maar,verzorgt ook
zelfstandig eeo beduidend" aantal optredens,zoweF' in'
de militaire als in de burgersector.
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Kom zelf eens kijken,
of bel even,

't is de moeite waard!

J. I. landWUk
Meerkerk - Gorinchemseslral.l 2

Tel. 01837 - 1309.

Voor de
Ideinverbruiker

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

* Diervoeders
* Kattebakvulling* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost* Kunstmest voor gazon of tuin

* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen

* Landbouwplastics
* Landbouwzout (tegen gladheid)

* Veevoeders in aile soorten

;t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~

ITE KOOP . I
I AANGEBODEN I
~. Honda Civic, blauw, 3~deurs 1978 ~
~ Fiat 127 speciaal,3-deurs 1979 ~
~ VW Golf Sprinter, 3-deurs .1977 ~
~ VW Golf LD(iesel), 3-deurs 1977 ~
~ VW Golf, groen, 3-deurs 1975 .~
~ ~~ VW Golf, rood, 3-deurs 1975 ~
~ Volvo 66 GL, 3-deurs 1976 ~
~ Opel Ascona 16 5 1976 ~
~ Datsun 100A, zwart 1976 ~
~ Datsun 100A FII, geel 1979 ~
~ Mitsubishi Lancer GL 1981 ~

~ ~I VOOR BANDEN lEER SCHERP ~
~ IN PRIJS! ~
~ * elektronisch gebalanceerd ~
~ * gratis gemonteerd ~
~ ~

~ UITLATEN VOOR ALLE MERKEN ~
~ AUTO'S! ~
~ * gratis gemonteerd ~
~ ~
~ ~
~ AUTOBEDRIJF ~
~ ~

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

~ leI. 01836 - 2280 ~

~. . ~
!!l~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~,..~.."....,d

Door -rechtstreekse invoer de scherpste
prijzen.

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

wat zedeen.
* Vrijblijvend prijsopgave zonder ver

plichling.

Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALTIJD OP VQORRAAD.

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

Nijverheidsstraal 1 - Meerkerk (Induslrielerrein)
Telefoon 01837 - 2056 - 1806 - 1944

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OP GEBIED VAN

GRAFMONUMENTEN
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CONCORD

C. 'tLam

GROTE
AANBIEDING!

Husqvarna
Kwaliteit uit Zweden.

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

Kom eens gauw langs, u bent van harte welkom!"

De heel' Biesheuvel streeft er naar een' collectie op' te
bouwen die het hele cactusgeslacht omvat.
Op verschillende manieren heeft men de cactussen van
namen voorzien. De Duitse votst Kotschoubyanes gaf
zijn naam aan een bolvormige cactus die hij in de 18e
eeuw uit Amerika liet komen.

Het kweken van cactussen is voor de heel' Biesheuvel
een ware obsessie geworden, zoals hij zelf zegt.
Hij is een man die terecht trots is op zijn liefhebberij en
een bezoek aan zijn kas is dan ook zeker de moeite
waard.

maakt maaien aantrekkelijk.
Op diverse modellen

extra hoge inruilkorting
bij uw MAAIER VAKDEALER

Geboren~

12 febr. 1982: te Gorinchem, Pieter Comelis
Theodoor zv P. Aanen en K.A. van del' Beek, wonende
te Meerkerk, Burggraaf'l
Gehuwd:
5 febi'. 1982: Mulckhuijse, Willem, oud 24 jaar;
wonende te Meerkerk en van Toar, Teuntje, oud 19
jaar, wonende te Meerkerk.
OverJeden:
Geen.

,Februari 1982

Burgerlijke stand
Meerkerk

waardering uit over de wijze waarop Versluis zich
heeft ingezet voor Euphonia, met name de opleiding
van leerling-muzikanten, dat hij gedurende een aantal
jaren met grote inzet en toewijding heeft gedaan.
Namens Euphonia kreeg Versluis als aandenken een
wandbord met inscriptie, _waarbij de voorzitterde
wens uitsprak dat de band met Euphonia nog vele
jaren zal mogen blijven bestaan,

Jaap Versluis
Ere-lid "Euphonia"

De cactuskweker
J. Biesheuvel uit

Lakerveld

gouden KNF-speld op en overhandigde hem de
bijbehorende oorkonde. Adrie Bikker heeft er bij
Euphonia 40 jaar opzitten. In die veertig jaren was hij
lang bestuurslid en enige tijd tweede voorzitter. De
Meerkerkse cornettist staat bekend als een bijzonder
aktief persoon op sociaal en kultureel terrein. Ook hij
kreeg de KNF-speld plus oorkonde en van Euphonia
een verzilverde bierpu!.

LEXMOND - Nieuwsgierig geworden door een
mededeling in de ANWB autokampioen over de
bezichtiging van meer dan 1500 soorten cactussen in
Lakerveld,' trokken wij er zaterdag op af.
6 jaar geleden begonnen met 1 cactus en nu, een kas van
5 bij 30 meter met ca. 1500 soorten cactussen.

In een foldertje dat wij meekregen staat:
"Cactuskwekerij Lakerveld is een kwekerij van
cacteen en vetplanten voor de liefhebber.
Ooze prive<ollectie omvat ± 1500 verschillende
soorten en variteiten waarvan de cacteen komen van
Canada in het noorden tot Patagonie in het widen van
Amerika. .
De .vet'planten in onze collectie zijn het meest
afkomstig uit Afrika en Madagascar. .
Naast deze schitterende collectie die voar iedereen te
bezichtigen is hebben wij ook een grote verkoop
afdeling waar ±1200 soorten en variteiten voor u klaar
staan, van klein tot groot varierend van 2 tot ±80 jaar
oud.
Dit alles tegen kwekerijprijzen, dus goedkoop.
Ook maken wij sierschalen op en beplanten wij
bakken en schalen in kantoren en bedrijven.
Wij zijn iedere zaterdag geopend van 8 tot 18 uur. Van
maandag tl m vrijdag kunt u beter even van te voren
bellen, dit om te voorkomen dat u voor een gesloten
deur komt.

Jubilerende muzikanten
bij Euphonia

MEERKERK - In cafe-restaurant Brughuis in
Meerkerk werden de drie aktieve jubilerende leden van
Euphonia in 't zonnetje gezet, voor hUD trouw, aan de
Meerkerkse muziekvereniging. Cor de Ruijter vierde
een opmerkelijk jubileum. Hij is 65 jaar aktief lid,
hoornist. oudste en tevens langst werkende lid van
EuphoDia. Met zijn 78 jareD is hij DOg steeds een trouw
en zeer gewaardeerd muzikant;

Voorzitter F. van del' Heiden overhandigde de
jubilaris een veriilverde bierpul met inscriptie. De heer
Kleinjan van de KNF speldde de heel' de Ruijter de

bugel en tot voor kort tuba gespeeld, waarmee hy om
gezondheidsredenen heeft moeten stoppen.
Voorzitter F. van del' Heiden sprak z'n grote

MEERKERK - Tijdens de Algemene Ledenver~

gadering' van Euphonia op 22 maart j.l. is Jaap
Versluis benoemd tot Erelid.

Versluis is ruim 33 jaar lid van Euphonia en heeft o.a.

WEDSTRIJDSCHEMA

Maandag' 3 mei: Meerkerk-Lekvogels, scheidsr.
Tukker, veld I.
Arkel-Stedoco, scheidsr. v.d. Poel, veld 2.
Donderdag 6 mei: H.S.S.C. 61-Peursum, scheidsr.
Leydsman, :veld I.
Ameide-Brederodes, scheidsr. J. deJong, veld 2.
Dinsdag // mei: Meerkerk-H.S.S.c. 61, scheidsr.
Gremmen, veld I.
Arkel-Ameide, scheidsr. W. Danker. veld 2.

. Donderdag /3 mei: Lekvogels-Peursum, scheidsr. J.
de Joog, veld I.
Stedoco-Brederodes, scheidsr. Leydsman, veld 2.
Maandag /7 mei: Meerkerk-Peursum, scheidsr. v.d.
Poe!, veld I.
Arkel-Brederodes, scheidsr. Tukker, veld 2.
Dinsdag /8 mei: Lekvogels-H.S.S.C. 61, scheidsr. W.
Donker, veld I.
Stedoco-Ameide.,scheidsr. Gremmen, veld 2.

_()ovengenoemde wedstrijden beginnen om 19.00 uur.

- FlNALEDAG: zalerdag 29 me; 1982:

PROGRAMMA:

13.00 uur, no. 4 poula A - po. 4 poule B.
13.00 uur, no. 3 poule A - no. 3 poule B.

15.00 uur, no. 2 poule A - no. 2 poule B.
15.00 uur, no. 1 poule A - no. I poule B.

De wedstrijden op de flnaledag zu/len worden geleid
door bovengenoemde scheidsrechters door middel
van loting.

•••••••••••••••••••••••••
Cursus Bloemschikken

Start tournooi
Wegwijzerbokaal 3 mei

AMEIDE -Corry Vallen van Bloemtiek ,,'t Kooitje"
in Ameide start in de tweede helft van april weer met
eenavondcursus bloemschikken (verse bloemen).

Er worden diverse bloemstukjes gemaakt, verdeI'
corsages, vaasboeketten, kadoversiering e.a.
Bij voldoende belangstelling kan er ook overdag een
cursus worden gevolgd.
Avond en dag vast te stellen in onderling overleg.

Inlichtingen: Cor~J' Val/en. J. W.v. Pimestraat 77;
Ameitle. telefoon 01'836'-1868.

AMEIDE -:-. Precies een jaar geleden opende op 30
april garage Eim de Groot in Ameide zijn nieuwe
showroom.
Toen dat;ht men er reeds over, na het enorme sukses,
ieder jaar zo'n show te gaan organiseren.

De nieuwste modellen personenwagens van Ford en
Mitsubishi zullen deze dagen in de showroom en
garage tentoongesteld staan.
Als. extra attraktie zal de 2 jaar Dude modelbouw
club ..Fortuna" uit Langerak in een groat water
bassin zowel grate _als kleine modellen boten radio
grafisch bestuurd in het waterbassin lateo varen.
Radiografisch bestuurde modelauto's zullen op de
lndustrieweg gedemonstreerd worden.
Dit initiatief van garage Eim de Groot zal zeker
waardering ondervinden en een groat aantal
bezoekers trekken.

•••••••••••••••••••••••••

Grote Auto-show in Ameide
van garage Eim de Groot op

29 en 30 april en 1 mei

AMEIDE - De organisatie vanhet 4e voetbal
touruaoi om de Wegwijzerbokaal is dit jaar in handen
van-de v.v. l,Ameide" in samenwerking met de redactie
van de Wegwijzer.
Dit jaar moet door het jubileum van de'v.v. "Groot
Ammers" deze derde klasser helaas verstek laten gaan.
daarvoor inde plaats doet nu de v.......Peursum" mee.

Aile wedstrijden beginnen om 19.00 uuren vinden
plaats op het spoJ,;tkompleks Meihoven. De scheids
rechters Tukker - v.d. Poel - Leydsman - de long 
Gremmen en Donker wilen de wedstrijden leiden.
Er is, evenals andere, jaren, weer een sportiviteits
prijs voor het sportiefste elftal tijdens het tournooi.
Het schema ziet er als voigt uit:
POULEINDELlNG:

~oUle A: v.v. Meerkerk, v.v., Lekvogels, v.v. Peursum,
"4.v. H.S.S.C. 61.

Poule B:
v.v. Ameide, v.v. Arkel, v.v. Stedoco, v.v. Brede
rodes.



Een enorm assortiment snijbloemen
(elkedag verse aanvoer)

Op al uw BRUIDSWERK in de gehele maand april

10% KORTING
Zaden-, groenten-, kruiden en eenjarige planten (Turken
burgzaden).

NU OOK TUINAANLEG.
Zie b.v. de tuin van de Rabobank Ameide, die wij ook hebben

aangelegd.

•••••••••••••••••••••••
: Voor goud .:. zilver of :
: uurwerken: :
• Geheel vernieuwde serie horloges. •

• Dames-kwarts met gewone wijzerplaat, v.a. 6~,. •
• Heren-kwarts met gewone wijzerplaat, v.a. 110,. •
• Mechanische horloges, v.a. 40,-, oak voor kinderen. •

•
Vernieuwde serie zilveren kinderringen, v.a. 8,. •
Goudenmeisjesringen, v.a. 76,-

•• GROTE SORTERINGGOUDEN EN ZILVEREN ••
HEREN-ZEGELRINGEN:

: NU EXTRA LAGE PRIJZEN. :
• K 0 M T D A T Z lEN B IJ •

• •• Het Huis met de Klok •
• G. J. v.d. Vlies •
• Gore. straat 6 " Tel. 01837 " 1424 •
• • 4231 BH Meerkerk" Giro 624376 , ••

Maak UW DIEPVRIES rendabel

~Wij leveren aile soorten
Voor een goede

RUND· en VARKENSVLEES ult elgen TE HUUR gebruikte autoslachterlj AANGEBODEN
IVoorbouten. achterbouten en halve

,met Bovag-garantie, naar

varkens). Opslagruimte AUTOBEDRIJF
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf 60 m 2

Gebr. Roest b.v.Tel. 01837-1791 I i

Siagerij A. ZWIJNENBURG I ---- Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

I
.

Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos
.

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

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

"'EUW
Bii de V!~!':'!~.
•••••••••••

BISON zelfklevend fotobloc
Voor foto's van 8,5 x 11; 9 x 13;

"10 x 15; 13 x 18; 18 x 24;

vanaf 3,75

GLUTON
Uitwisbare papierlijm in tubes,
plakstift, vloeibaar en in pasta."

IDEAAL VOOR KINDEREN!

Parkers
nieuweRollerBalll

De Parker Roller Ball RB1 is de spektakulaire opvolger van
Parker's Floating Ball. Het technisch vervolmaakte huwelijk
tussen vulpen en ballpoint. Het "ink-flow" systeem van de een
en de onverwoestbare schrijfkogel van de ander.
Bovendien is de Roller Ball verrassend modern van vorm,
Iigt-ie perfekt in de hand en schrijft-ie altijd en altijd
gelijkmatig, in elke stand, onder aile omstandigheden.

Parker's nieuwe Roller Ball, in kado-verpakking

~.NU 12,95
De vullingen (die veeI langer meegaan dan die van verge-

Iijkbare sys~em,en) ~ NU 4,25
BINNENKORT VERKRIJGBAAR BIJ

-DE ZAAKWAAR U ALTIJD WELKOM BENT



Gast-dirigent
P. van Bruggen

AMEIDE Het zal voor iedere rechtgeaarde
Ameidenaar een eer zijn dat de direkteurvan .de
bekende Johan Willen Friso Kapel binnen haar' veste
als gast-dirigent zal optreden.

Peet van Bruggen werd op 17 maart 1921 geboren te
Ameide-Tienhoven. Zijn eerste muzieklessen arrtving
hij o.a. vaIi de. voor de 2e Wereldoorlog zeer bekende,
tro,mpettiste. Clara de Vries, die tijdens de oorIog
jammerlijk is omgekomen.
Tijdens dae oorlo'g was het voer hem gemakkelijk een
.. Ausweiss" te verkrijgen, als landarbeideTin zijn
geboorteplaats! (Gezien zijn leeftijd moest hij wei
onderduiken!)
Na de Wereldoorlog 2 ,studeerde deheer van Bruggen
aan het Rotterdams Conservatorium en behaalde in
1947 het Diploma orkestspel voor trompet.
Na verschillende ambulante werkzaamheden in deze
periode (o.a. Operaorkest te Den Haag) werd hij in
1948 muzikant bij de Koninklijke Militaire Kapel te
Den Haag en studeerde tuba aan het Koninklijk
Conservatorium aldaar, waar hij in 1949 het Diploma
orkestspel met onderscheiding behaalde.
In 1958 werd van Bruggen aangesteld tot Onder-

kapelmeester bij de Kon. Mil. Kapel. In de tussen
liggende jaren genoot hij· veel privetesseh 9.a.·· voor

.,,,o::~ st~ij.kinstrument en volgde hij Direct.ielessen. Hij werd
~-") Dmgent van een aantal Harmomeorkesten in het

"w" westen van ons land. '
In 1957 werd hij ingeschreven als leerling voor Direc,
tie aan het Koninklijk Conservatorium en toen deze
studiemet veel' succes leidde tot het behalen van het
Diploma werd hij in 1959 aangsteld tot Kapelmeester
(Onderdirecteur) van de Kon. Mil. Kapel.

Op I juni 1964 werd Peet van Bruggen benoemd tot Ie
Luitenant-Directeur van de "lohan Willem Friso
Kapel" te Assen en heeft deze Kapel onder zijn leiding
vele successen in binnen- en buitenland bij haar
roemrijk verleden gevoegd.

Hij werd in 1967 bevorderd tot Kapitein-Directeur en
als eerste in degeschiedenis van de 1.W.f.-Kapel werd
de .. Directeur in 1975 bevorderd tot Hoofdofficier
=IV1ajoor.

In 1976 heeft de heer van Bruggen zljn werkzaam
heden bij deze Kapel moeten beeindigen wegens
functioneelleeftijdsontslag.

Momenteel is' hijnog werkzaal11 als docent Directie
voar .een. aantal. lesuren a~n_ het Stedelijk Conser
vatorium . te Grooingen en verricht veel kom111issie
werk, o.a. voor adviezen ter. bevorderingvan de
amateuristische blaas'muziek en is een veel gevraagd
examinator en jurylid bij- de landelijke organisaties. op
het terrein van de blaasmuziek.

C.D.A. Meerkerk
MEERKERK - De ledenvergadering van de C.D.A.~

kiesvereniging te Meerkerk heeft op 9 rna.art het
gerneenteprogramma 1982-1986 en de kandidateo-:
lijst .voor de kornende gemeenteraadsverkiezingen
vastgesteld;

Het CD.A. voeIt zich· verantwoordelijk amdat· het
Evangelie aIle mensen oproept tot het dienen van God
en tot dienst aan de medemens.
Onder de voortdurende kritiek van het Evangelie is het
CD.A bezig met de samenleving. Wij willen
bevorderen dat mensen verantwoordelijk zijn voor
elkaar. De kernzin voor de komende jaren is: "Samen
verantwoordelijk in een maatschappij met een zeer
geringe economische groei".

Voor het CD.A gaat het iude komende jaren vooral
om: a. voldoende en rechtvaardig verdeelde woon
ruimte en verbetering van oude woningen. b. vol
doende, rechtvaardige verdeelde en menswaardige
arbeid en waar deze ontbreekt: zorgen dat mensen
volwaardig ingeschakeld blijven in het maat
schappelijk leven. c. het zich richten op een
samenleving, waarin mensen van verschillende
herkomst in harmonie met elkaar kunnen leven.
d. bescherming en herstel van het milieu. e. hand
having van de rechtsstaat.

Er zal de komende jaren een krachtig en zo breed
mogelijk gesteund college dienen op te treden. Criteria
voor samenwerkingzijn: a. duidelijkheid. over het
noodzakelijk te voeren beleid; b. bereidheid tot
werkelijke samenwerking.
Het zal een kwestie van herverdeling van (terug
lopende) 'inkomsten worden. Hierdoor noodzaakt de
praktijk in wezen tot een nieuwe stijl van besturen.

Het CD.A zal het financieel beleid van de gemeente
kritisch volgen. We zuIlen trachten bepaalde

gemeentelijke taken via particulier initiatief en
particuliere ondernemingen efficienter te 1aten
verrichten.

Het CD.A voelt zich verantwoordelijk voor de
plaatselijke werkgelegenheidssituatie en de ont
wikkeling van de bedrijvigheid.

Vit de Raad van
Meerkerk

MEERKERK - De affaire Makro-pas zal na deze
vergadering gelukkig wei tot het verleden gaan
behoren.
Op de vraag van W.T. van den Berg bleek de gemeente
in januari 1981 voor f 54,30 en in oktobervoor
f 284,64 gekocht te hohbeD.
W. de Leeuw vond het een storm in een glas water,
terwijl D.C. Kooyman blij was dat er niets iIIegaals
gebeurd was.
W.T. van den Berg wilde toch graag dat de gemeente
de Makro-pas niet meer zou gebruiken. "De koffie en
de koekjes zijn van de S.R.V.-man, heer van den
Berg", zei burgemeester den Breejen~

Notariskantoor
"We zuBen er rekening mee moeten houden dat deze
standplaats voor Meerkerk verIoren gaat. Het is niet
meer lonend een kantoor in Meerkerk", aldus de
burgemeester.

De herindeling
Op 5 april is er nag een hoorzitting van de Staten-

. kommissie in Den Haag.
De verlovingsbrief van Lexmond om bij Meerkerk te
komen past niet in de strategie van het Kollege~ Men
wil graag .het standpunt handhaven van deSchakel
I Berendsgemeenten.
Van den Berg wi! met een sterke delegatie naar Den
Haag om tegen iedere indeling te zijn.
Mw. v. Geytenbeek: "kollege, laat uw mening daar
weer krachtig horen, maar oak dat wij niets' voor
Lexmond voelen".
Kooyman: "a1s zaken gaan wijzigen laten we dan gaan
ageren. Er gebeurt wei iets, speel daar op in".
de Leeuw: "bestuurlijk is alles te laat, de bevolking
moet er nu op inspelen".

Kommissie Weg- en Waterbouw van de Technische
Dienst
Mw. van Geytenbeek sprak haar groot ongenoegen uit
over het verkeerd opmeten van de bouwgrond en het
aan de verkeerde kant graven van een sloot. "Zo iets
mag toch.nier gebeuren?"
Kooynian vindt het evenals v.d. Berg niet korrekt als
mw. BO's-Schakel geen vergoeding krijgt voor de 502 te
weinig' ontvangen ·grond.

Deurtelefoon "
Vanden Berg pleit weer voor betere voorzieningen
voor invaliden. Is tegen een deurte!efoon: "dit geeft de
invaliden geen verbetering, discrimineert umet een
bel".

Er moet een goed overleg zijn met de diverse instanties
voor het midden-en kleinbedrijf.
Er zal gestreefd worden naar verdere' ontwikkeling van
de landbouw met _ behoud van een aantrekkelijk
landschap. waarbij de bedrijfsvoering in zelfstandig
heid wordtgegarandeerd.
Voorkomen moet worden dat nog meer richtlijnen en
regels nodig zijn. Indien er aan herindeling niette
ontkomen is zal ons standllUnt blijven: samen gaan
met Leerbroek, Nieuwland en de Schakel-gemeenten.
Er zal een gezonde. finaneiele basis aanwezig moeten
zijn. De plaatselijk 'geboren en getogen en de eeo
nomisch en historiseh aan ooze gemeente gebonden
bevolking moet een plaats kunnen viriden.
Oudere en gehandicapten moeten zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen b1ijven wonen. De kosten vari
nieuwbouw en renovatie moeten zoveel .mogelijk
beperkt worden in verband met de financiele- positie
van de woningzoekenden. Het eigen woningbezit
wordt gestimuleerd. Verbetering van het woning-:
bestand door o.a. isolatie enz.

Het welzijn van de inwoners dient in dezemoeilijke tijd
grate aandacht te krijgen. Wij denken hierbij o.a. aan
het onderwijs, soeiale dienst, maatschappelijk werk,
welzij nswerk en recreatie.
Particuliere initiatieven op dit gebied dienen, binnen
de mogelijkheden, gesteund te worden.

Bij de stemming is de volgende kandidatenlijst
samengesteld:

I. P.A.v.d. Hagen
2. R. H. Appels
3. AM. van Wijngaarden
4. J. Bikker
5. mw. M.A. Verrips-Benschop
6. W. v.d. EI
7. A. Brobbel
8.1. van Zessen
9. C. de Vor

10. W. Kuil
J I. H. den Braven
12. W.l. Scherpenzeel
13. G.]. Grootendorst

Priem: grotendeels eens met van den Berg.
.f 2500,- voor een deurbel is te duur. "Leg een deurbel
aan met een apart signaal dan bent u voor .f 250,
klaar".
Van Geytenbeek: "de ambtenaren willen deze merisen
best thuis helpen. Laten we alles na de herindeling
bezien am het sekretarie toegahgkelijk te maken.
Deze deurtelefoon is een goede tllssenoplossing".
Aldus werd besloten (met de stem van v.d. Berg tegen)
en getracht zal worden om voordeliger te sla~en.

Grondverkoop
Met 4 tegen 3 stemmen werd besloten aan D. de
Wagenaar' een stukje grand riaast zijn tuin te'
verkopen.

De Burggraaj
Het Waterschap "De Overwaard" wil een gedeeite in
eigendom overdragen t~gen een afkoopsom van
.f 88,,- per strekkende meter.
Gezien' de grote kosten wilde het Kollege, hiervan
voorlopig afzien.
Na informatie van de heer Kooyman zal dit' echter
nogmaals door het KolJege worden bezien.

Uitbreiding bakkerij A /ting
Mw. van Geytenbeek Yond ook dit weer een narezaak.
"De verbouwing aan Altingis verstrekt doo~een

meerderheid van het Kollege. Wethouder het Lam was
hier tegen en wilde de hinderwet gehanteerd zieri. Dit
was een onzorgvuldig beleid.
Voor de buren en de bakkerij Alting een nare zaak. Ik
hoop dat· dit alles .naar voldoening' van aile partijen
geregeld wordt", aldus mw. v. Geytenbeek.
Een nieuw voorbereidingsbesluit voor deze zaak werd,
na uiteenzettingdoor de voorzitter. aangenomen.

In zijn slotwoord' sprak burgemeester den' Breejen
waarderende woorden voor het adekwaat optreden
van Rijkspolitie en Brandweer bij de twee zeer ernstige
ongelukken binnen een week op de snelweg.
Er zal bekeken worden of er uitbreiding van materiaal
bij de brandweer gewen'st is.

••••••••••••••••••••••••
Paasstier

AMEIDE - De Paasstier van Muilwijk is weer een
geweldig beest.

Hoe kan het ook anders, want de mester is weer;
evenals vo,cig jaar. \ian:r'J oordenne uit lvfeerker~~

Op de: .'paasve~-.tentoonstelling 'te .·Etteno,Leur,werd:de
stier reserve-kampioen.,



RAB·BANK
TIENERREKENIN
Voor tieners van 10 tot 14 jaar

Hebje je koffer al afgehaald?

AMEIDE
MEERKERK
HOORNAAR
GROOT-AMMERS !

1980
1979
1978
1977
1981
1977
1978

·1980

Opel Aseona 2.0 diesel
Opel Rekord 19N, 4 deurs, LPG
Audi 100 GL 58 met LPG
Opel Kadel!
Ford Eseort 1100
Opel Kadel! City
Toyota Corolla 30, 4 deurs
Opel Kadel! 12N, 3 deurs-

C.~V1"Y AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Meerkerk

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

B. Lakerveld
Zouwendijk 5 - tel. 01837 - 1466 - Meerkerk

De speeiaalzaak voor tabak, sigaren,
sigaretten, pijpen, aanstekers enz.

NU OOK WEER VOORRADIG ALLE
SOORTEN GROENTE- EN BLOEMENZAOEN

Tevens leuke kollektie wenskaarten .

•

BUREAU
Bladmaat 100 x 48 em.
Grenen met bruine la.

Nu voor de meeneemprijs van

99,-

esl(er
eubelen
anufakturen




