
UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ACHTTIENDE JAARGANG
WOENSDAG 5 MEl 1982
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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.

GEM ElldlE HEftINDRING ??
Op ons schrijven inzake bovenvermeld onderwerp zijn vele positieve reacties binnenge
komen. Reacties zoals "positieve instemming", "doorgaan met verzet" en sommigen laten
het hier niet bij en spreken over "harde aeties".
Drie personen, ook tegenstanders van de herindeling, spraken eehter hun atkeuring uit
over onze suggestie om bij de komende raadsverkiezingen niet op voorstanders van de
herindeling te stemmen.
Dat is uiteraard hun goed recht, althans in die zin, dat het veel beter zou zijn als aile locale
politieke partijen gezamenlijk een front vormen en zieh als een eenheid verzetten. Dit

j9',w",,~eeft ook onze voorkeur en in dat geval zullen we ons voortaan onthouden van
'!cMjjrgelijksoortige suggesties zoals in de vorige Wegwijzer door ons zijn uitgesproken.

Inmiddels heeft kennelijk de laatste Statenver
gadering plaatsgevonden waarbij de gemeentelijke
herindeling inzet was. De teerling is geworpen en a.s.

zal zo spoedig mogelijk adviesQitbrengen aan de
Tweede Kamercommissie dat de hefindeling doorgang
moet vinden. De meeste sprekers die om spreek
recht hadden verzocht, beperkten zich. tot verdeling
van de buit en realiseerden zich kennelijk niet dat aidus
medewerking aande herindeling werd verleend.
Ook het hoofdartikel in de vorige Wegwijzer kon de
statenleden niet vermurwen om een ander standpunt
in te nemen. Na lezing geen woord!

Nu er een andere gesprekspartner opdoemt is het zaak
thans de krachten te bundelen. Dit hopen wij te
bereiken door een vergadering te beleggen teneinde

Vele gemeenten hebben op de allerlaatste
hooriitting in het Provinciehuiste 's-Gra
venhl1gf;'hun zienswijze op de herindeling
kunnen geven. Zoals op de foto te zien is.
lag oak de Wegwijzer op de tat'els van de
Statencommissie.

definitief een actiecommite te formeren en eventuele
plannen te bespreken.
Vooraf willen we echter zo grondig mogelijk peilen
hoe groot .de belangstelling voor deze vergadering
onder de lezers is. Het zal duidelijk zijn, dat deze
belangstelling groot· moet zijn omdat anders geen
effect verwacht kan worden.

Schudt uw berusting van u af en stuur een briefkaart

met naam, adres en telefoonnummer naar de redactie
van de Wegwijzer. Adres: Dam 6, 4233 EB Ameide.
Eventuele suggesties van welke aard ook, zijn van
harte welkom!
Onzerzijds wilen wij zo spoedig mogelijk reageren!

- Vraagt u zich af wat er eigenlijk wei aan
onze dorpen mankeert ?

- Wilt u de locale belastingen zo laag
mogelijk houden ?

- Hecht u waarde aan uw eigen indentiteit
en wenst u niet betutteld te worden ?

VUL DAN DE BRIEFKAART IN EN
WORDT

AKTIEF!
NIET MORGEN, MAAR NU

Rabo kleurwedstrijd
AMEIDE - De kinderen van 4 tot 7 jaar hebben
geweldig hun best gedaan om Ekko de Eekhoorn die
ook op de spaarkaarten staat, zo mooi mogelijk te
kleuren.

De jury heeft uiteraard ook naar de leeftijd gekeken
zodat ook de jongste kinderen een kans kregen.

Hier voigt de uitslag:

HOOFDPRIJS j 100,-:
Marianne van Middelkoop, Aaksterveld 92

Ie prijsj 75,-:
Patrick Versluis, Broekseweg 27

2e prijs j 50,-:
Arianne Verhey, Prinsengracht 77

3e prijs j 25,-:
Paul de Groot, Industrieweg 4

4e prijs j 10,-:
Manon van der Neut, Aaksterveld 32

5e prijsj 10,-:
Antoine de Blank, Aaksterveld 26

6e prijs j 10,-:
Nelleke Muilwijk, Bordenweg la, Meerkerk

7e prijs j 10,-:
Beccy Herraty, Liesveldweg 41

8e prijsj 10,-:
Maarten van Gelderen, Aaksterveld 33

ge prijsj 10,-:
Jolanda Maat, Aaksterveld 14

10e prijs j 10,-:
Rob Baars, Doelakkerweg 41

De prijzen kunnen worden qt'gehaald of bijge
schreven. maandag 10 mei van 20.00 tot 21.00 uur.

ALARMNUMMERS:

Brandweer: 078 - 133333
Politie: 078 - 166166



Avento Caravanbouwl';';;;;'
van der Hagem wpkY/

J Postbus 40 4230 BA Meerkerk ..
Tel. 01837-2044

- _.. -

caravans voor echte caravanners

Maak UW DIEPVRIES rendabel

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

Wij leverenalle soorten
RUID- en VARKEISVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Zeer lage luchtweerstand en toch een ruim interieur

Datkuntu van 'nBiod
vanAventoverwachten!

Auto de Ruyter Meerkerk B.V.
Burg. Sioblaan 1, 4231 AA Meerkerk,
Telefoon 01837 - 1315.

Uw dealer:

SneLzuinigenstil.
De nieuwellfetta2.0
Turbo Diesel.
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IMOEDERDAG VOORDEEL9 MElrI ~~ 8 tAt.\ MESKER geeft moeder nu een EXTRA keukendoek bijna KADOII
{l.~1t.W Bij ieder besteed bedrag van 35,- of meer EEN KEUKENDOEK VAN 7.95 ~

IPRACHTIG TUiNAMEUBLEMENT UBElE" Gr'tOt\ll11G NU VOOR 2,50I
~ 4 staelen, stapelbaar 0" tA~ '~I\J \0 Vo ~
~ 1 ronde tafel 900 ,. .. . ~
~ inklapbare paten BIJ aankoop van Japonstof KADO ~

~ 270 boven 25,- garen en rits ~
~ VOOR ,- ~

~ esker ~~ VERDER: ~~ ~
~ NACHTHEMDEN STOVEN eubelen ~
~ PVAMA'S LAKENSETS f kt .. ~
~ DUSTERS DEKBEDOVERTREKKEN anu a uren ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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./fJitslag opening Rabobank
bLt ~ betreffende stemming
&4AMEIDE - Hier volgen de bedragen die aan de

verenigingen werden uitgekeerd.

Geref. vrouwen ver. "Wees een zegen" f 48,60, Herv.
mannenver. "Onderzoekt de Schriften" f 32,40, Chr.
Geref. vr.ver. "Dienende Liefde" f 24,30, Bejaarden
koor "Voor ons genoegen" f 105,30, Tienhovense
vrouwenver. f 8,10, Ned. Herv. vrouwenver. "Dabar"
f 81,- Schaakclub "Ameide" f 105,30, Ned. Bond van
PlatteLvrouwen f 153,90, Dameskoor "Hosanna"
f 210,60, Acc.ver. "Avanti" f 121,50, Geref. koor "Het
Baken" f 8,10, c.P.B. Ameide en Tienhoven f 267,30,
Aig. Ton.ver. "Ameide" f 72,90, Chr. Muz.ver.
"Crescendo" f 348,30, Muz.ver. "Unie" f 307,80,
Kaartclub "Alie" f 16,20, Ref.Hulp Aktie Woord en
Daad f 8,10, Groene Kruis Ameide f 24,30, Vogelver.
"Ons Genoegen" f 24,30, Huiskoor "Open Vensters"
f 8,10, VrijwiLBrandweerver. f 24,30, Peuterspeelz.
"Ot en Sien" f 40,50, Tennisver. "Meihoven" f 226,80,
IJsclub "Hollandia" f 72,90, Chr.Gem.koor "Sursum
Corda" f 369,60, Herv.Jeugdr.van Ameide en Tienh.
f 64,80, Oranjever. "Beatrix" f 40,50, Buurtver.v.d.
Liesveldweg f 8,10, Buurtver. "Juliana"v.d. Prinsen
gracht f 40,50, Buurtver. "Het Oude Ambacht"
f 315,90, Paardenmarktver. J 16,20, Alg.Bond van
Ouderen f 8,10, Herv.Zondagschool "De Zaaier"
f 8,10, Balletschool Ameide f 16,20, Chr.GerefJeugd
ver. "Benjamin" f 32,40, Open Jeugdwerk Ameide
f 24,30, Grote letterbibliotheek "Open Vensters"
f 16,20, Pluimvee en Kon.fokkersver. "Steeds Hoger"
f 56,70, Oudercie. H.v.Brederodeschool f 8,10,
Bejaardencom. "Ameide" f 16,20, Jeugdver. "Mara
natha" f 89,10, Ponnyclub "De Giessenruiters"
f 48,60, Stichting Klubhuiswerk f 24,30, Buurtver.
Aaksterveld f 8,10, E.H..B.O. afd. Tienh. en Ameide
f 56,70, V.V.Ameide f 421,20, TTV. "De Lek
pongers" f 259,20, A.V.V.A. f 356,40, Postduiven
ver. "De Snelvlucht" f 121,50, Gymver. "Olympus"
f 64,80, Drumband "Ameide" f 81,-, Trimclub
"Ameide" f 64,80, Meisjesver. N.H.K. f 8,10, Gymver.
voor ouden van dagen f 8,10, H.S.V. Ameide f 32,40

De prijzen kunnen worden afgehaald of hijgeschrel'en
op maandag IO mei van 22.00 101 21.00 uur.
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Jaarmarkt~eerkerk

MEERKERK - Voor het zevende achtereenvolgende
jaar wordt er op de eerste zaterdag van juli (in 1982
zaterdag 3 juli) in het Alblasserwaardse dorp
Meerkerk een grote jaarmarkt gehouden met
tientallen kramen en stands en tal van andere
attracties.

In het ruim drieduizend inwoners tellende dorp geeft
de markt (de voortzetting van een vooroorlogse
traditie) op de eerste zaterdag van juli volop sfeer en
gezelligheid.
De plaatselijke middenstand en het verenigings
leven presenteren zich met een bonte rij aan
activiteiten. Marktkooplieden en standwerkers van
elders zijn ook van de partij. Uit hun belangstelling
voor de markt blijkt dat de Meerkerkers en de
bezoekers van heinde en ver op de jaarmarkt hun geld
laten rollen.

De markl duurl van lien uur 's morgens 101 viif uur
's middags.

'•.......•........•.................................

i:}(: CONCERT '*' I
• Muziekvereniging •

i * UNIE * i
: Ameide :
: In samenwerking met de Arb. Zangvereniging :• •

~ NIEUW LEVEN i
: Lexmond :
• •• AMEIDE - Op zaterdag 15 mei a.s. geeft de muziekvereniging "UNIE" uit Ameide •
• een concert in samenwerking met de Arb. Zangvereniging "Nieuw Leven" uit •
: Lexmond. :
• Dit alles zal plaats vinden in gemeenschapscentrum "Het Spant" te Ameide. •

• •• De muziekvereniging "UNIE" start de avond, o.l.v. S. van Mourik, met het volgende •
• programma: •• •• - Pavane in Blue - Ted Huggens •
: - The Queens Trumpeteers (concertmars) - Edrich Siebert :
• - Joseph in Egypte (ouverture) - Mehul- Mol •
• - Automation - Peter Yorke •
: - American Folkrock - Jef Penders :
• - Arromanches - A.E. Kel~v •

: Na het optreden van muziekvereniging "UNIE" zal de Arb. Zangvereniging "Nieuw :
• Leven" de avond verder vullen. •
• Dit uit 47 leden bestaande gemengde koor zaJ onder leiding van Wico Clements het •
: volgende zangprogramma presenteren: :

: - Eenheid :
• - Aan de Strijders •
• - Whispering Hope •
: - Friihlingsnacht :
• - Ma Julieta, Dama •
• - Du Hirte lsraels •
: - Der Rote Sara/an :
• - Ave Verum •

• PAUZE •· :· -~~ .
: - Now is the Month of Maying ••
• - Jan Wil!em's vr(jage •
• - De 12 Rovers (mannenkoor) •
• - Mister Sandman •
: - Songs of Freedom :

: De aanvang is 20.00 uur. De zaol is open om 19.30 uur. :

: Over;gens gaat de muz;ekveren;g;ng "UNIE" een week later, 22 me;, naar een •
: concours en wei in Zoetermeer waar sm;ddags om 15.00 uur opgetreden zal worden. :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Meerkerk

Telefoon 01837 - 2442DORPSPLEIN 5

BLOEMENHUIS

Voor Moederdag diverse
bloemstukjes

Tevens een ruime sortering vaste planten,snijbloemen, droogboeketten.
NIE W: Rietwerk en Aardewerk. Aile soorten perkgoed en tuinzaden.

Sioemen houden al heeeel lang van mensen!

"Champino"



Dick Lispet van N.C.R. V. "op de vrije toer". intervieuwt hier 2 perso'nen van de ll·erkgroep. te weten Veronica,
I'.d. Berg en Rene de Vaal. (Uitzending donderdagavond IOjuni).

Stichting Promoting
Ameide/Tienhoven 82/83

leder jaar vindt een Wielerronde plaats voor de jeugd
ende senioren.
Een stratenloop is ook een traditioneel programma
punt.
Aan het eind van de week wordt bepaald door een
puntensysteem. wie de beste sportman en sportvrouw
zijn van Ameide.
Overdracht brandweer-auto aan het vrijwilligers
brandweercorps van Ameide. Hierbij zal de school
jeugd ingeschakeld worden.
Over het exacte programma van deze aktiviteiten
ontvangt u binnenkort een uitvoerig persbericht.
26/6
Braderie, georganiseerd door de Winkeliers-Vereni
ging, een zeer spectaculaire manifestatie van de
middenstand en het verenigingsleven.

Extra attractie:
een oliefantenfamilie. B. & W van Ameide en
Tienhoven openen deze braderie door het maken van

September
Modeshow in combinatie met Kruijthoeve
Oktober
Paardenmarkt 14-10-'82, 2e donderdag.
November
Nog in te vullen
December
Rien Poortvliet - tentoonstelling.

een ritje op de olifanten. Daarna kan iedereen een rit
maken op deze olifanten.
De braderie wordt opgeluisterd door de Beierse kapel.

3/7
Napoleon Bonaparte bezoekt Ameide en blijft een
hapje eten. Te zijner ere worden volksdansen
opgevoerd en "eigentijdse" muziek uitgevoerd.
ledereen is welkom als tafeldame van de keizer of als
tafelheer van de keizerin.
Het decor zal worden gevormd door oude zeilschepen
op de Lek en een levensgrote ballon erboven.

Eind juli
Eau de Vie klaar.
De eerste flessen worden aan bekende Nederlanders
geschonken.

Augustus
Vakantiedorp.
Afbrandhappening.
Derde week: Watergebeuren op de Lek
Vierde week: Barbecue.

10/7
Opening tentoonstelling over zalmvisserij in het
historisch stadhuis op de Dam.
De tentoonstelling zal o.a. bestaan uit een expositie
van een maquette die zeer natuurgetrouw de zalm
visserij weergeeft, zoals die in deze regio jarenlang
werd uitgeoefend.
Het bewijs voor het feit dat deze vorm van visserij
herleeft, zal gevormd worden door de aanwezigheid
van een levende zalm.
Gekoppeld aan deze tentoonstelling zal de kunstenaar'
Theo Tukker die afkomstig is uit de Vijfheerenlanden.
zijn aquarellen over het rivier- en polderlandschap
exposeren.
De horeca van Ameide en Tienhoven zal gelijktijdig
met deze visserijtentoonstelling een speciaal menu
voeren in het teken van de zalm.
De plaatselijke slijterij zal een speciaal wijn
programma voeren.

is een jaarlijksterugkerend hoogtepunt in onze regio
van het voetbalgebeuren.

8/6-11/6
Avond-vierdaagse. georganiseerd door de Wandel
sport Vereniging.

12/6
Bakken van een APPELTAART van 12.000 kilo, I
meter breed bij 150 meter lang. (Recordpoging
Guiness Book of Records)

19/6
Opening Sportweek. georganiseerd door de Aigemene
Volleybal Vereniging Ameide.
Enige punten uit het programma van de afgelopen
jaren:
zeephellingrace
- koekslaan
- touwtrekken

Op deze dag wordt ook de finale gespeeld om de
wegwijzerbokaal.
De wegwijzerbokaal wordt al 4 jaar georganiseerd en

Een ambitieus programma met o.a.:
een bezoek van Napoleon op 3 juli en op 12 juni bet bakken van een appeltaart van
12.000 kilo van 1 meter breed bij 1.50 meter lang (recordpoging Guiness Book of
Records).

AMEIDE '- Woensdag 28 april een belangrijke dag voor de Stichting Promoting Ameide/Tienhoven 82/83.
Een ontvangst van de regionale- en landelijke pers, de radio, A.N.P., de Autokampioen, A.N.W.B., Kamer van
Koophandel enz. enz.
Presentatie van een zeer ambitieus programma met als doel toeristen naar Ameide en Tienhoven en de
Alblasserwaard te trekken. Een initiatief van het bedrijfsleven en middenstand van Ameide.

Burgemeester Bakker ontvanxt hier de eerste Baliekluivers.

Burgemeester Bakker verwelkomde namens het
gemeentebestuur aile aanwezigen.
Hij verkocht zijn dorpjes aan de pers op zijn bekende
innemende manier.
Baliekluiver
Tijdens zijn toespraak brachten 6 bakkersleerlingen de
nieuwe appeltaart - recept in samenwerking met de
Ameidese bakkers samengesteld - op grote platen in
de historische raadszaal.
Na de toespraak werd het heerlijke appelgebak dat de
naam Baliekluiver kreeg toebedeeld, geserveerd.
Direkteur Janssen van V.V.V. Dordrecht benadrukte
de toenemende belangstelling voor eigen land. "De
Alblasserwaard bezit toeristische attracties o.a. de
molens te Kinderdijk (200.000 bezoekers) - het
ooievaarsdorp te Groot-Ammers. Wij als V.V.V.
promoten deze attracties.
Ais V.V.V. zien wij deze promoting van Ameide(
Tienhoven als erg belangrijke stimulans. Het is een
soort reveille. Men ontdekt zelf het gebied waarin men
woont met zijn schone lucht en rust.
Wij willen dit gebied onder aandacht van een zo breed
mogelijk publiek gaan brengen en dagtochten gaan
organiseren per bus en per boot.
De komende drie jaren gaan we de krachten bundelen
voor de gebieden die braak liggen.
Wij zijn bereid hieraan mee te werken en de werkgroep
Promoting Ameide(Tienhoven aile mogelijke onder
steuning te geven.
Juist nu - nu de tijd hiervoor rijp is," aldus V.V.V.
direkteur Janssen.

Programma Stichting Promoting Ameide/Tienhoven
82/83

15/5
Nederlandse M.G.-Club opent met een selectie van
hun mooiste exemplaren de bloesem( molentocht
door haar met de officiele gasten voor de eerste keer te
rijden.
Een stoet van fietsers zal de fietsroute door de
Vijfheerenlanden rijden en een groep fietsers zal de
route door de Alblasserwaard rijden.
29/5
Grote oude ambachten-markt met ± 30 kramen,
bemand door o.a. een poppenmaakster - een
suikertrekker - een stoelenmatter - een fuikenbreier 
een schilder van de originele tegelfabriek in Makkum
een steenhouwer - een glasblazer - een sigarenmaker
een tingieter, op het terrein van het Sportcomplex
Meihoven.



J.P. KAASSCHIETER
VOOR HET BETERE WERK

GAAT U NAAR DE VAKMAN

8CHCE'J. SERVICE
Toistraat 27 - Meerkerk

Telefoon 01837 - 1697

Tevens verkoop
WOLY

ONDERHOUDSMIDDELEN

- .-'
SCHOENREPARATIEBEDRIJF

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM DE GROOT B.V.
INDUSTRIEWEG 4 - AMEIDE - TEL. 01836-1402

EIGEN SERVICE DIENST

PETER DE BOOM

,,'t Wap~n van Ameide"

Langs deze weg wi! ik
iedereen hartelijk
danken voor het

prachtige kado dat ik
mocht ontvangen bij
mijn terugkomst uit

het ziekenhuis.

SHOWROOM GEOPEND:
Maandag tim zaterdag

09.00 - 12.30 uur - 13.30 - 17.00 uurMEDEWERKSTER

Zeer afwisselend en leuk werk!

in onze winkel.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:

Vereisten:
3 of 4 jaar MAVO,
goede contactuele eigenschappen.

~~~

I I
~ WIE ~
~ ~I wi! de plaats in gaan nemen ~
~ van Carolien als ~

~ ~

~"_iiii;;;iiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiM~r. •
~ .. .
~~ to ,.~ :. 't' 'I:, '.f'.' ,

~~~
UW PARTNER VOOR KWALITEIT EN SNELLE SERVICE ".---.

=:=;;;$$;; VOOR DE FINESSE
Fijn voor golven, krullen en model
leren. De Hotbrush "Finesse".
Maakt moeder mooi.
HP 4421 33,50

~.• :::J

MOEDERDAG?
hiliosgeefthaareenbeterekanS!

~ OUAnZ
~~~~I WANDKLOK

Precies. Loopt
lang op maar
een batterij.
In blauw of bruin.
HR 5476 47,50

Hakt, snijdt, raspt, pureert, merigt en
kneedt.
Eenvoudige en veilige bediening.
De veelzijdige hulp die elke dag
klaarstaat. HR 2373 174,.

8l"~
OP£.£R

Makkelijk hanteerbare elektrische
hand-blikopener. Werkt perfect.
Past in praktisch elke keukenla.
HR 2471 55,·

Min i-citruspers.
Voor veel
vitaminen.
Makkelijk te
bedienen en snel
weer schoon.
HR 2276 35,·

.........AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836-1271



Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doet uer goed
aan 6en van de onderataande adreaaen te bellen. Voor een goede

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

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

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.

MEERKERK

Autobedrijf

vanZ....n
Ameide - de Zodeslagen 7
tel.: 01836-2280

BAZELDIJK p3

Goedkope inruilers tol t 100~,- o.a. Opel'
AScona 16 S, Simca 1100 TI, Sunbeam
1600 GLS en Ford Escort 1100

A.KEPPEL

\\\\llKElEN IJ~
~\~ ~~()
~ TUINVREUGD~

Telefoon 01837 - 1888

TE KOOP AANGEBODEN:
VW-Golf LD(iesel) 1977
Datsun Cheny 100A FII 1979
.FiaI127, 900 L 1979'
Honda Civic, 3-drs. . 1978
Honda Civic,3-drs. . 1977
Renaul14 TL 1976
Volvo 66 GL aut. ...•••..••40 1976

SPECIALE AUTOBANDEN AKTIE
TEGEN NETTO PRIJZEN

BIJV. Brede Vredestein 175-70-13
voor Opel, VW, Ford

115,.

VW Golf ~ •••••••....•••.••...•.••••••••••.•..•••1975
Volvo Amazone ••••••••••.•..•••••••••••.•.•••1964

Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

Zaterdag 8 mei starten wij weer met de verkoop
van eenjarige tuinplanten zoals: Afrikanen,
Salvias, Geraniums, Bolbegonia's en een
prachtige sortering Fuchsia's.
Ook hebben wij plastic- en eiken houten
bloembakken. Roodstenen- en Keulse potten,
potgrond en aile groente en bloemzaden.

KOMT U ZELF EENS KIJKEN, HET KOST U
NIETS!

van

voor

Diverse
merken

Natuurlijk
een fijne

taart

moeder

VANAF

100,-

3M, Lumoprint,
Remington en.
Toshiba

KOPIEER
MACHINES

Bakkerij

Pellikaan
J. W. van Puttenstraat 31

Ameide
Tel. 01836-1379

GEVRAAGD:
Voor 2 ochtenden per week,

HUISHOUDELlJKE
HULP

Tel. 01836 - 1213

It!JHusqvama

",

c. 'I LAM
. Bazeldijk 19,Meerkerk, tel. 01837-1810

, r

Daarom nu bij de man waar u aile
Husqvarna's vinden kan

van 165,- voor 150,-

*Roestvrij stale~ll~ Geluidsarm. Geen
carrosserie en dubbele geronk of gestink.

frame-constructie. * Robuust gebouwde* Lichtlopend: messenkooi met 5
gewicht slechts Zweeds stalen rnessen.

7200 gram!* 1-2-3Instelbare
maaihoogte.

H.BURGGRAAF
Nieuwe Rijksweg 104, Lexmond.

Telefoon 03474 - 1550 - 1699

PAK DE NIEUWE
HUSQVARNA DIAMANT!
Yolgens de Consumenten Gids

als enige met TOTAAL resultaat
GOED



Koninklijke Onderscheidingen
in Ameide en MeerkerK

L. Verwolf
on/\'ing de ere-l1ledaille in ::i/I'er I'erhonden aan de
Orde I'an Oran;e Nassau.

Verdiensten:
1948 - 198 I melkhandelaar
vanaf 1956 leider van de Zondagsschool
1967 - 1969 notabel en vanaf 1969 kerkvoogd in de
Ned. Herv. kerk.
25 jaar lid van de mannenvereniging van de Ned. Herv.
kerk, reservekoster van de Ned. Herv. Kerk.
1968 - 1982 bestuurslid Ameidese winkeliersvereni
ging.

G. Streefkerk
ontving de ere-medaille in goud verbonden aan de
Orde van OraY1;e Nassau.

Verdiensten:

Voorzitter van IJsclub "Hollandia" sinds 1955; 37
jaar bestuurslid.
Voorzitter van de Nederlandse Protestanten Bond
sinds 1962, daarvoor vanaf 1947 bestuurslid.
Voorzitter van de Tennisvereniging "Meihoven" sinds
voorjaar 1981.
Voorzitter van de Vereniging tot bevordering van de
Bijenteelt in Nederland, afd. Meerkerk en omstreken
sinds 1973, lid vanaf 1966.
Vice-voorzitter van de Paardenmarktcommissie sinds
1955.
Baancommissaris van de Tennis b.v. sinds 1967.
Bestuurslid van de Natuur- en Vogelwacht De
Vijfheerenlanden sinds 1969. Daarnaast sinds 8 jaar
aktief lid van de knotwilgenploeg.
Bestuurslid van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Dordrecht, sectie Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden sinds 5 jaar. .
Bestuurslid namens de Kamer van Koophandel en
Fabrieken in de Stichting Samenlevingsopbouw vanaf
1978.
Bestuurslid van de Bedrijfsvereniging, kring Lekstreek
sinds geruime tijd.
Mede-oprichter en bestuurslid van het gemeenschaps
centrum "Het Spant" te Ameide sinds 18 oktober
1968. Hierin neemt hij vooral de bouwkundige
problemen VOOL zijn rekening.

F. Lakerveld
ontving de ere-medaille in zilver verhonden aan de
Orde van Oranje Nassau.

Verdiensten:
Mede-oprichter Hervormde Mannenvereniging en
vanaf 1950 penningmeester. Om de kosten te drukken
heeft hij vanaf 1950 het maandblad bij de leden
rondgebracht.
1976 mede-oprichter bewonerscommissie "Open
Vensters", enige jaren secretaris en nu gewoon lid.
1975-1982 ophalen medicijnen (2-3 maal per week),
voor aile bewoners "Open Vensters").

1__•
Koninklijke

onderscheidingen in
Meerkerk

Karel van den .Berg
ontl'ing de ere-l1ledaille in ::i1ver \'erhonden aan de
Orde van Oranje Nassau.

Verdiensten:

Wegens zijn algemene verdienstenin de plaatselijke
gemeenschap en diverse bestuursfunkties.

mevrouw J.e. Brouwer
on/ving de ere-l1ledaille in ::i/ver verhonden aan de
Orde van Oranje Nassau.

Verdiensten:

50 jaar organiste in de Gereformeerde Kerk, ofwei
2500 kerkdiensten muzikaal begeleid.

Al onze lezers, die een koninklijke onderscheiding
hebben ontvangen, onze heel hartelijke gelukwensen.
Een ieder zal het moment van de onderscheiding (zoals
wij dit steeds op die momenten scherp observeren) op
zijn eigen wijze ervaren en verwerken.
Met een lach - met een traan - $Oms met een brok in
de keel. Erg begrijpelijk!
Het is toch een geweldigmoment zo'n koninklijke
onderscheiding. Het zou ons te ver voeren van iedere
uitreiking een verslag te brengen.
Het zijn echter wei geweldig gezellige uurtjes - want
de speeches die men daarna hoort zijn hartverwar
mend - ernst en humor elkaar steeds afwisselend.
Onze hartelijke gelukwensen.

Laatste oproep
voor

Ameidese
Verenigingen

De verenigingen die zich nog niet
hebben opgegeven om met een

stand te staan op de
BRADERIE TE AMEIDE

kunnen dit aileen deze week nog
doen bij:

G.DE VROOME
(t IJzerwinke/t;e)

Tel. 1277

BESTUUR A.W.V.



Tennisvereniging
"Meihoven" opent
nieuw clubgebouw

AMEIDE - Het moet voor de voormannen van de
Tennisvereniging "Meihoven" - te weten de heren
Gerrit Streefkerk (voorzitter) en Dik Wijland.
(penningmeester) - een geweldige genoegdoening en
opluchting zijn dat dit prachtige, solide c1ubgebouw
met ruime parkeermogelijkheden de toets van aile
kritiek kan doorstaan en dat het vrijdag 7 mei om
16.00 uur door burgemeester C. Bakker geopend kan
worden.

Ditclubgebouw is door zelfwerkzaamheid van ong. 25
man vaste kern (allemaal leden) onder auspicien van
enkele aannemers binnen een jaar gebouwd.
Het gebouw van ca. 9 x 17 meter bezit een ruime
kantine - een bestuurskamer - een kleed- en
wasgelegenheid en een overdekt terras.
De vereniging telt ruim 190 leden en zoals voorzitter
Streefkerk ons mededeelde "het is een geweldig grote
vereniging. oorspronkelijk ontsproten uit de voor
malige "Tennis b.v. Ameide".
Door vergrijzing van laatstgenoemde Tennis b.v. en
een andere denkwijze over de tennissport. waren we
genoodzaakt - mede door de te kreine accommodatie
naar een baan met 2 velden (kunststofbanen) uit te
zier,.
De oude baan mochten we vanwege de ligging in de
bebouwing en doordat er 4 lichtmasten zouden
moeten komen. van het gemeentebestuur niet
uitbreiden," aldus de enthousiast pratende Gerrit
Streefkerk.
Het gemeentebestuur stelde toen grond op het
Sportcomplex "Meihoven" beschikbaar en zou 2
kunststof banen aanleggen. mits er een nieuwe
vereniging zou worden opgericht en deze zelf het
clubgebouw zou bouwen. De gemeente stelde
f 50.000,- beschikbaar voor dit clubgebouw.
De sportfederatie stelde tot teleurstelIing van het
bestuur geen gelden beschikbaar (zij stelde belache
lijke voorwaarden voor een eventuele gift).

Lego wedstrijd
Ontdek de techniek

spelenderwijs!

Ronald Spek
onbetwist winnaar

MEERKERK - De heer Gerrit van Veen van de
Snuffeltiek heeft geweldig veel eer ingelegd met zijn
eerste Lego bouw-ronde Lg.v. het 25 jaar Lego in
Nederland. .

Een enorm aantal inzendingen van de groep A. 5 t/ m 8
jarigen en groep B. 7 t/ m 12 jarigen, maakten het voor
de jury bestaande uit de heren W.J. Klop (grafisch
ontwerper van Crezee Ameide b.v.) en B. Crezee, erg
moeilijk.
De opgave was: ma'ak thuis iets naar vrij ontwerp,
n~ar eigen fantasie en zonde,r hulp.
De groep B (7 t/ m 12 jaar) moest iets van technisch
Lego maken.
Het was indrukwekkend wat de jeugd heeft
ingezonden en gemaakt.
In een woord geweldig. Zo rill en dan niet te geloven
dat men op die leeftijd zulke werkstukken van Lego
kan maken.
Winnaars groep A:
Ie prijs: Sep van der Ham - Meerkerk
2e prijs: Guido Steenis ~ Vianen
3e prijs: Ferry Steenis - Vianen

Groep B (technisch Lego):
Ie prijs: Ronald Spek - Lexmond

,2e prijs: Peter Vollmuller - Ameide
3e prijs: Marnix v.d. Ham - Meerkerk

"En," vervolgt Dik Wijland: "omdat we dief 15.000.-
van de sportfederatie nu missen. werd het een erezaak.
We zeiden bij onszelf. toch komt het clubgebouw er
ook zonder subsidie van de sportfederatie. Het gevolg
is nu weI dat we iets tekort komen."

7 mei is het dan zover.

De winnaars van beide caregorieen.

Aile winnaars ontvingen uit handen van Gerrit van
Veen een prachtig geel Lego jack en nog zeer leuke
prUzen. .
De 6 deelnemers gaan op 4 of II september in het
pretparkSlagharen voor de feestelijke grote lande-
lijke finale strijden. .
Gezien hun regionale prestaties zullen zij zeker weer
hoge ogen gooien.

Her schitterende
renniscomplex

... Meihol'en".

Burgemeester Bakker opent het gebouw om 16.00 uur.
Van 18.00 - 20.00 uur houdt men open huis voor
Ameide en Tienhoven en daarna houden de leden een
gezellig samenzijn in hun nieuwe onderkomen.
De gemeente Tienhoven bezit nu met geldelijke steun
van de gemeente Ameide een geweldig modern
sportcomplex "Meihoven".

De winnaars hiervan zullen op 16 obtober op Schiphol
strijden om het kampioenschap "Legokampioen van
Nederland".
De Snuffeltiek kan terugzien op een zeer geslaagde
aktie.

D

)

DIK TROM BOEKEN
5ineen 12 50
NU SLECHTS ,



BROOO- en BANKETBAKKERIJ

J., van DelsenNatuursteenhandel
Skledar & Brandwijk B.V.
FABRIEK - KANTOOR - SHOWROOM

Nijverheidsstraat 1 - Meerkerk (Industrieterrein)
Telefoon 01837 - 2056 - 1806 - 1944 .

VOOR MOEDERDAG
BAKKEN WIJ HEERLlJKE

GEBAKJES
en

TAARTEN
Oat mag iedereen best weten ! !

Fransestraat 1
Ameide

Tel. 01836 -1353

LET OP!
DE SNELLE PIEPER

ll\lOOIl
een vestiging in Ameide met
aardappelen, groente en fruit.

t OP DE HOEK LEKDIJK-VOORSTRAAT

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OP GEBIED VAN

GRAFMONUMENTEN
Ca. 700 TON NATUURSTEEN ALTIJD OP VOORRAAD.

Door rechtstreekse invoer de scherpste
prijzen.

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

wat ze doen.
* Vrijblijvend prijsopgave zonder ver

plichting.

LEXMOND

....

MEERKERK

Moederdag ~

geschenkendag
Waar haal je cadeautjes die nu eens echt helemaal voor
moeder aileen zijn???
Natuurlijk bij de schoonheidsspecialiste:

- bonnen voor behandeling
- toilet- en make-up artikelen
- sierraden en sjawis

Voor kleine (kinder)- en wat gratere (vader)beurzen, iedereen
vindt wei wat van zijn gading.
Kom gerust eens langs bij:

Esthetiek Joke Lauret
Lekdijk 42 - Ameide - Tel. 01836 - 1937

........

(voorheen ja~p verv"r)

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

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

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting !

de anullelflek
Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 018.37-1700

Moederdag .
Bloemblijmakersdag

Gespecialiseerd in gemengde boeketten.
Enorm groot assortiment groene en bloeiende

planten.

Tuinplanten vast (alles in bakken) 1,75 p.st.
en eenjarige tuinplanten.

STERK IN KWALITEITI



Het gaat de 75:jarige Wethouder J. van Dieren nag goed qf

WethouderJan van Dieren
··zal'de Lexmondse raad

. verlaten

Bloemtiek 't Kooitje
te Ameide

AMEIDE - Donderdag en vrijdag a.s. houdt Corry
Valle open dag in haar winkel achter het Wijnvat.
Het Wijnvat dat als etalage dient staat vol met mooie
droogbloemen en stukjes door haarzelf opgemaakt.

In het woongedeelte achter het grote Wijnvat is de
ingang van de winkel.
Hier kunt u haar nieuwe sortering keramiek ,zien, een
groot assortiment droogbloemen en aparte verse
snijbloemen;

De openingstijden zijn voorlopig woensdagmiddag,
donderdag en vrijdag.
:(:W~I.~;~or{y~eIl> ~ei: ,,?e ,honden zijn weg, d1Js
dtemp¢lvrees"h,i)eft men.met meer te hehben en meri'
kari gewoon vrijblijvend.eens kijken".

Goed .bezochte
kandidaatsstellings

vergadering van de V.V.D.
Afdeling Ameide-Tienhoven

AMEIDE - Op de laatst gehouden afdelingsver
gadering van de V.V.D. werden de zittende raadsleden
unaniem herkozen.
Voor Ameide zal de Iijstwederom worden aangevoerd
door Veronica van den Berg en in Tienhoven zal de kar
worden getrokken door Cor de Groot.

De voorzitter, H.P. Daniels, wenste beide lijst
trekkers geluk met hun herbenoeming en sprak de
hoop uit, dat de door de raadsleden in de afgelopen
jaren betoonde inzet door de kiezers zal worden
beloond. Hij' meent de toekomst met vertrouwen
tegemoet te kunnen zien omdat de eerste aanzet tot
succes zichtbaar is in de stijging van het a,antal leden.
Was dit in 1978 nog slechts 19 nu is het aantal gegroeid
tot 45! Zeer verheugend noemde Daniels deze groei,
maar als men deze afzet tegen het aantal V.V.D.
stemmen in beide gemeenten, dan blijkt toch dat
slechts 115 deel van de kiezers lid is.
Vergelijkender wijs misschien een normaal aantal in de
politiek, de voorzitter yond dit te weinig en vroeg de
vergadering er alles aan te doen om het ledental op
korte termijn uit te bouwen.

De vergadering sprak zich unaniem uit tegen de
gemeentelijke herindeling en verzocht het bestuur om
alsnog overleg te plegen met de kamerleden van de
V.V.D.

De kandidaatslijsten werden als voigt vastgesteld:

AMEIDE
2. R.J.C Hulst, 3. mevr. M. de Vroome-de Groot, 4.
T. van den Broek, 5. J.CCM. Bovee, 6.T. de Groot,
7. AF. de Jongh, 8. G. Streefkerk, 9. mevr. M.
Labrujere-Groen, IO.M.W. Haak.

TIENHOVEN
2. mevr. M.V. Daniels-Mackenzie, 3. G. Eijking,
4. P.L. van der Leeden, 5. AM. Jaspers.

De V. V. D.-Ieden komen regelmatig in Ameide hij
elkaar om de te voeren gemeentepolitiek in de Raad
met de respectievelijke fractieleden te hespreken en
voor Ie bereiden.

Geslaagde uitvoering
in de Hervormde kerk

van Ameide
AMEIDE - Op 17 april gaf het Chr. gem. koor
Sursum Corda een uitvoering samen met het Chr.
Ger. gem. koor. Ebenhaezer uit Utrecht. Het gastkoor
zong op enthousiaste wijze enkele muziekstukken,
waarvan sommige samen met de aanwezigen. Vooral
Ps. 98 in een bewerking van de dirigent mag niet
onvermeld blijven, mede gezien het goede samenspel
tussen koor, orgel en trompet, diebespeeld werd door
Jack van Zijl.

De mezzo-sopraan Tonnie de Wit vertolkte enkele
liederen op schitterende wijze, vooral gezien de
afstand tussen soliste en orgel.
Sursum Corda lOng, goed op de ruimte ingezongen,
enkele Paasliederen en enkele minder bekende
stukken waaronder "lch lasse dich nicht" en het
gloedvol uitgevoerde Ps. 150.
Marlin Nagtegaal begeleidde op het orgel en speelde
evenals Susan Nagtegaal, zeer muzikaal, enkele soli.
Aan het slot van de avond lOngen de beide koren
samen onder de kundige leiding van de dirigent Ton
van Driel. ..

Mede door het qfwisselende programma met de
nodige samenzang kan men terugzien op een zeer
geslaagde uitvoering.

[}. '''t

"

Wij zijn even met hem meegegaan, want dit leek ons
een mooie gelegenheid hem in de trouwzaal in toga te
fotograferen.
Het. was tenslotte het ISle bruidspaar wat de heer van
Dieren trouwde.

zeer goed heb kunnen vinden, heeft er sterk op
aangedrongen de jaren tot de herindeling vol te
maken. In een eerder stadium deed dat mijn opvolger
CJ. Govers reeds. Ik ben erg gelukkig met mijn
opvolger Govers, een prima vent, nummer I op de lijst
en ouderling van de Ned. Herv. Kerk. Ik heb 8 jaar
prettig met hem samengewerkt.

Een gemeenteraadsverkiezing is altijd erg persoon
gebonden.
Doordat er nu geen agrarier meer in de Raad zit, (ik
werd steeds als deskundige op agrarisch gebied gezien,
vanwege mijn achtergrond), zou men zich nu kunnen
afvragen zijn de boerenbelangen nu nog veilig?
Hierop kan ik volmondig ja zeggen. Onze 4e man op
de lijst is een agrarier, zit in het bestuur van de
CB.T.B. en zal in de fraktievergaderingen steeds
adviseren. Ais fraktie vergaderen we als CD.A altijd
erg veeI".

En vervolgt wethouder van Dieren: "Je maakt vaak
moeilijke perioden mee, maar veel meer mooie
perioden. Het vertrouwen dat de mensen in mij
hebben gesteld heeft me altijd erg goed gedaan.
Nu hoop ik, en dat zou me de grootste voldoening
schenken, dat men ditzelfde vertrouwen ook aan mijn
opvolger Cees Govers lOU willen geven, hij is het
volledig waard.

Na deze woorden moet de wethouder snel weg, want
hij moet het bruidspaar Mulder-de Bruyn trouwen.

wethouder zegt: "neem me niet kwalijk, misschien
idealiseer ik, met al mijn gebreken (ook op bestuurlijk
vlak), dit allemaal nu teveel. Dit wi! niet zeggen, dat ik
me in het CD.A. niet thuisvoelde. Prima zelfs".

Het sociale element heeft de heer van Dieren altijd
aangesproken, voor de sociaal zwakkere trachtend een
oplossing te vinden.
"Telkens kom je probleemgevallen tegen. Je dient als
gemeentebestuurder je altijd af te vragen: wat doe ik
ierhand aan".

Op onze vraag of hij graag burgemeester zou zijn
geworden, antwoordt hij weloverwogen: "moei!ijke
vraag. Misschien lOU ik daarin minder geslaagd zijn.
Ik was altijd gelukkig bij een goede burgemeester,
waar je steun bij yond. Misschien lOU ik te weinig
weerstand hebben, hoewel ik 2 x loco-burgemeester
ben geweest".

Van Dieren heeft bewust gekozen om in september
niet meer in de Raad terug te keren.
"Collega wethouder Vlot (P.v.d.A.), waar ik het altijd

LEXMOND - Nog enige maanden zal wethouder
Jan van Dieren, ook wei genoemd Jan "de Zoom"
(want 55 jaar heeft hij op de Zoom gewoond) mede het
beleid van Lexmond bepalen. Na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad in september zal hij definitief
een punt achter zijn gemeentelijke carriere zetten.

Twintig jaar raadslid, met een onderbreking van 11/2

jaar, steeds wethouder geweest.
De sympathieke wethouder kan men zijn 75 jaar niet
aanzien. Van Dieren, een evenwichtig man, altijd
rustig en weloverwogen sprekend, is een man van deze
streek, de Koninklijke onderscheiding in goud
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, trots
dragend. Een man met agrarische achtergronden naar
wiens heldere betoogtrant men wei moet luisteren.
Zo ook op de laatste hoorzitting in Hoornaar
betreffende de herindeling van de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden.
Hier waren zijn wijze wObrden: "heb de moed om de
herindeling uit te stellen, bekijk uw plannen over 10
jaar nog eens, dit is toch onverantwoord in deze slechte
economische periode".

De heer van Dieren heeft onder 4 burgemeesters
gediend, te weten: Hoogenboom, Pellikaan, Visser en
Hokken.
Met zeer veel waardering enenige weemoed praat hij
over deCH.U. Zoals hij zelfzegt:"de· Unie waarin we
ons thuis voelden", en tegelijkertijd het CH.U.
gedenkboek van dezelfde titel· voorzien, me tonend.
Toen de CH.U. in Lexmond overging naar het
CD.A heeft men aile oud-C.H.U. leden dit
gedenkboek gegeven.
Met wt.;({rnoeddelikt>hij terug alln de CH.U.
tOQgdageri in' Utrecht,.dir ,waren ·ecnre 'fam1liedagen
waa,rbij geen stahdverschillen waren. En zoals de

Zoals al gezegd wie kent deze vroegere plaatselijke
buro-houder voor de Voedselvoorziening in Zuid
Holland eigenlijk niet?
"Een half jaar vqor mijn 25-jarig dienstverband als
burohouder had ik ook al te rnaken met een
herindeling. Het rayon werd voor mij te groot om het
met mijn Solex-brommer te bezoeken. Daarom kwam
ik ·op wachtgeld. Ik werd toen secretarisl penning
meester van vier polders te weten de polders Lexmond
en Vianen en twee buitenpolders.
Met het wachtgeld en een inkomen als secretaris/pen
ningmeester van de vier polders ging ik er gelukkig niet
op achteruit", aldus~de heer van Dieren. Negen jaar
wonen de· heeren mevrouw van Dieren nu al in de
Dorpsgemeenschap en zeer naar hun genoegen.
Wethouder van Dieren vindt het achteraf niet aan te
bevelen' om direct iemand tot wethouder te kiezen. Hij
zegt: "voor mij golden 2 argumenten om het toch te
wagen. In 1945 (na de oorlog) was ik I jaar wethouder
in de noodgemeenteraad onder burgemeester Leen
Stok, die een moedig Lexmondse verzetsman was en
zich als een prima burgemeester ontpopte. Bovendien
maakte ik altijd gemeenteraadsverslagen voor de
Gecombineerde en was ik vaak nauw betrokken bij de
dorpspolitiek. Vandaar dat ik het wethouderschap
aandurfde".



Geef een

GROEIBRILJANT
sierraad, een

SCHITTEREND
idee

Voor een waardevol sierraad en de vertrouwde
uurwerken.

Deskundige reparaties!
Reparaties eveneens af te geven bij Electrotechnisch Bureau
Verhoeven te Arneide.

"lin 'I ji)ilberIJU!'ll"

JUWELIER RIKKOERT
SCHOONHOVEN - HAVEN 1 en 5, nabij 't Veer - TELEFOON 01823 - 2651

SNUFFELTIEKDAGI

Grote sortering

VAZEN
BLOEMPOTTEN
KOP EN SHOTELS
BYOUTERIEN
LEGO ENZ.

"e anuffelfl8k
Dorpsstraat 3 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1700

Onder deze naam brengt
Bison een uitgebreide

serie produkten die
lekkage of vochtdoorslag
bestrijden en tegengaan.

Voor kelders, rnuren, daken, vloeren, tenten en
zonneschermen.

MEER INFORMATIE BIJ

J .w. van Puttestraat 65 - Ameide - Tel. 01836 - 1277

KINDEREN EN VADERS OPGELETI
Verwen moeder met moederdag eens met een

heerlijke

FONDUE- OF GOURMETSCHOTEL
bestaande uit kipfilet, varkensbiefstuk, gehakt en

eventueel lever.
Voor 4 personen van 18,40 voor

f 16,·

~ KEURSLAGER

.~!~l~_~~,~K Tel 01837 -1'"

WAAROM ZOU UHETMErMINDER DOEN



De snelle Pieper
opende maandag filiaal

in Ameide
AMEIDE - Burgemeester Bakker zel m zijn
openingstoespraak dat hij blij was dat Ameide weer
een groentezaak binnen haar veste had en dat hij
hoopte dat de familie Van der Ham goede zaken in
Ameide zou doen.

De groentezaak is gevestigd in de voormalige garage
De Groot. Lekdijk 36 te Ameide.

Met eenvoudige middelen heeft men een overzichte
lijke groenten- en fruithandel gecreeerd.

Zoon Rob van der Ham. zojuist uit militaire dienst. zal
het beheer over de zaak in Ameide voeren.
Arie van der Ham sr. heeft aile vertrouwen in de
nieuwe zaak en zei: .. men kent ons - wij blijven ons
eigen sfeertje voeren. Wij zullen ons best doen."

Intussen was het zeer druk in de nieuwe winkel. ledere
bezoeker kreeg een bos bloemen en de jeugd een
heerlijk ijsje.

We wensen de familie Van der Ham veel succes.

Renovatie straten in Ameide
AMEIDE - Aannemersbedrijf A.C. de Groot b.v. te
Meerkerk is momenteel bezig met het renoveren van
diverse straten in Ameide.
De bewoners aan de Fransestraat en Nieuwstraat
zullen'enige tijd overlast hiervan ondervinden, maar
dat zal het ten volle waard zijn.

Het wordt een prachtig nostalgisch geheel in oude stijl,
zoals het vroeger was.
De trottoirs komen, in tegenstelling met de
Nieuwstraat, gelijk te liggen met de straat.
Zij zijn bestraat met geelrode gebakken klinkers..
Direkt achter de molgoot (waterafvoer) wilen
nostalgische groene smeedijzeren lantaarnmasten
geplaatst worden.
Het wegdek zelf zal ook bestraat worden met
gebakken klinkers.
Aannemersbedrijf A.C. de Groot b.v. werkt met man
en macht om het geheel zo snel mogelijk klaar te
krijgen, om zodoende de overlast zoveel mogelijk te
beperken.

Piet van der Hagen
de nieuwe C.D.A. lijsttrekker te Meerkerk

.. Om iets te hereiken moeten aile part(ien samen
werken. Niet l/irek teen harde l(in I'olxen.
Ik wil echter realist ::(in."

MEERKERK - Piet van der Hagen - geen
onbekende in de regio - we mogen wei zeggen in
Nederland en daarbuiten - want wie kent niet de
alom bekende en oerdegelijke Avento Caravans.
Avento Caravanbouw Van der Hagen heeft ca. 45 man
personeel in dienst met een produktie van 850
caravans en een handel van 4 it 500 gebruikte caravans.
Bescheiden als hij is geeft hij toe dat hun zaak 18 jaar
geleden begonnen - een der grootste in Nederland is.
"Het zijn goede caravans,v an fopkwaliteit, oerdege
lijk, waarmee men grote en lange reizen onderneemt.

Wat beweegt deze 44-jarige Piet van der Hagen - een
der Avento directeuren - diaken van de Hervormde
Kerk - om in de politiek te gaan en lijsttrekker van
het C.D.A. te worden?
"Och, ik heb altijd al de landelijke politiek met
interesse gevolgd. Ik ben afkomstig uit de C. H. U. 
acht jaar geleden stond ik nr. 6 op de C.H.U.-lijst.
Ongeveer 9 jaar geleden ging ik me interesseren voor
de dorpspolitiek in Meerkerk. Ik werk vanaf mijn 20e
jaar in Meerkerk en woon er nu ruim 14 jaar", aldus
Van der Hagen.
Met hart en ziel heeft hij gewerkt in de commissie voor
de totstandkoming van het C.D.A., afd. Meerkerk.
Hij heeft de cominissie mogen voorzitten. Is toen
bestuurslid en later voorzitter van het C.D.A.
geworden.
De heer Van der Hagen is naar ons gevoel Sterk sociaal
voelend, vooral als hij zegt: "Het welzijn van de
Meerkerkers staat bij mij voorop-de Meerkerker
moet zich in ons dorp thuisvoelen. Ais diverse mensen
uit Meerkerk bij je werken, moet ~e werkgever iets
voor de gemeenschap over hebben en er tijdvoor zien

te maken. Ik prijs me gelukkig met mijn medewerkers
- zij verstaan hun taak goed. Bovendien kan ik heel
gemakkelijk delegeren."
Piet van der Hagen is in hart en nieren een C.D.A.er:
"Het is een beginselpartij en daar sta ik achter, dat is
onze Christenplicht. Het Evangelie roept ons op om
ons in dienst van de medemens te stellen."

"En," vervolgt de nieuwe lijsttrekker, "ik hou niet
direct van een harde lijn, met aile partijen moeten we
samenwerken - dan kun je iets bereiken. Al onze
mensen op de lijst zijn nieuwe mensen, die allen
capabeI zijn, politiek ge"interesseerd en ervaring
hebben op bestuurlijk verenigingsgebied."

Op onze vraag hoe hij zijn taak in de raad ziet,
antwoordt Van der Hagen: "AIs iets niet verantwoord
is moet je nee durven zeggen in de raad, ook al sta je
voor nieuwe verkiezingen. Wij hebben dan ook tegen
het principe-voorstel Sporthal gestemd. Het is toch in
deze tijd onverantwoord om ieder gezin in Meerkerk
op te zadelen met een verhoging van de bnroerend
goed belasting van minstens.r 150,-- per jaar?
We hebben vele zalen in Meerkerk. We hebben prima
sportvelden, een sportpark en een gymzaal. Daar sta
ik helemaal achter. Deze recreatie kost onze gemeente
al erg veel geld. Met de teruglopende conjunctuur 
het steeds toenemend aantaI werkelozen - moeten we
nu pas op de plaats doen. We willen allemaal veel (ik
ook) maar we moeten wei bedenken, aan alles hangt
een prijskaartje, maar er zijn grenzen.
Ik hou er niet vandingen te beloven, die niet kunnen
- je moet realistzijn, dat is het meest eerlijke.

Het C.D.A. wi! eenkrachtig bestuur en meer
particuliere bedrijven inschakelen."

Herindeling
Dit vindt Piet van der Hagen ook een jammerlijke
zaak.
"Wat ons nu nog overblijft is om te praten met de

Kamercommissie en hen een keer naar de Alblasser
waard en Vijfheerenlanden zien te krijgen. Proberen
om uitstel en/of afsteI te bewerkstelligen."
Wat hem ookmet zorg vervult is de komende
Provinciale herindeling.
"Hier gaan velen aan vObrbij," aldus Van der Hagen,
"als we bij Rijnmond komen en dat zit er in, dan zou
dat erg jammer zijn."

"Maar," besluit Piet van der Hagen aan het eind van
ons gesprek, "Christelijke politiek is werken aan een
ideaaI, dat wiI ik uitdragen en me er aan vasthouden.
We zijn samen verantwoordelijk. We moeten Ieven uit
onze Evangelische opdnlcht. We zitten in de raad voor
de hele Meerkerkse gemeenschap. We zijn als C.D.A.
geen belangen- maar een beginselpartij en daarom
voel ik me er thuis."

Piet van der Haxen. de nieuwe lijststrekker
Fan het C. D.A .. in ::ijn kal1loor te Meerkerk.



MOEDERDAG
Geef een geschenk van blijvende waarde

"DE KOEKKOEK" Toistraat 9 - 4231 BB Meerkerk

Voor de liefste het beste .
MOEDERDAG1982

Modieuze kollektie NACHTKLEDING
en natuurlijk keuze uit de mooiste

* DUSTERS
* BADPAKKEN

o.a. GOLDEN CUP
van Triumph international

* BIKINI'S

* BIJ AANKOOP VAN ~~N DER
BOVENGENOEMDE ARTIKELEN

GRATISEEN BLOEMETJE
VOOR MOEDER ERBIJ

STREEFKERK
~ MET VANDAAG DE MODE VOOR MORGEN!

Fransestraat 7 - AMEIDE - Tel. 01836 - 1212

De
lente.....
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natuur
op z'n
mooist !

Folo
grafeer
juist nu !
Rolfilms:

3
halenslechts

2
betalen, zelfs
enkele soorten
met

40%
KORTING

AGFAMATIC
535
De ideale camera
voor moeder
van 199,-

NU

150.-



50 talen", telt 32 pagina's en is in de boekhandel
verkrijgbaar van 19 april tl m 19 mei voor de aktieprijs
van f 3,50; daarna is de prijs f 4.50.
Verkrijgbaar bij uw boekhandel Crezee - Ameide.

Er werd door aIle deelnemers in poules begonnen
waarna de poule-winnaars in een finale tegen elkaar
voor de prijzen streden.

Na de finales werden de prijzen als volgtverdeeld:

Ie en 2e klas:
I. Aart-Jan Peters
2. Saartje de Lodder
3. Hans de Hartog

3e en 4e klas:
I. Erik Mulckhuyse
2. Bas Korevaar
3. Mark Peters

5e en 6e klas:
I. Peter Mesker
2. Jeroen Werkhoven
3. Edwin Versluis

AMEIDE - Zaterdag 17 aprilwerd het jaarlijks
tafeltennistournooi voor de basisscholen·, van Ameide
gespeeld. De opkomst van de Ieen 2e klassen viel iets
tegen .maar daartegenover stonden weer· goede
spannende wedstrijden. Van de overige klassen waren
genoeg deelnemers, wat aantrekkelijke wedstrijden tot
gevolg had.

Tafeltennistournooi
basisscholel1 Ameide

ontwikkellng en beproeving van nieuwetechnische
vondstendie aansluiten bij de wensen van de
kopers.
In ditverbandisqe dntwikkeling van nieuwe mo
dellen en de voortdurende aanpassing van de
bestaaride modellen ook met weinig in 't oog sprin
genoe veranderingen maar die in feite va" z~er
groot belang zijn, een elementaire zaak die nage
streefd dient te worden.
Het bovenstaande heeft vruchten geworpen in de
vorm van de Alfetta '82, een Alfa Rorneo modeldat
een serie. ingrepen ondergaan heeft, die hebben
geresulteerdin een auto van grote klasse.
Het nieuwe Alfetta berlina gamma bestaat uit vier
modellen: drie met benzinemotor (met een cilin
derinhoud van 1600, 1800 en 2000 cc) en een met
de Alfa Romeo turbodiesel motor volgens het VM
systeem.
Door aile vernieuwingen kan men stellen dat het
auto's geworden zijn van klasse en distinktie met
een exciusieve, persoonlijke tint, waardoor ze bo
ven hun direkte konkurrenten uitsteken.

Vrijwel elke taalgroep, die in Nederland aanwezig is,
kan zijn eigen taal hierin vinden.
Naast Nederlands, Duils, Frans en Engels staat het
Onze Vader in het Fries, veel Oost-Europese talen,
Chinees, Japans, Arabisch en vele andere Aziatische
talen.
Het boekje leent zich daarom uitstekend als geschenk
voor de vele buitenlanders in ons land.
Maar ook als cadeau-boek leent deze "nostalgische"
uitgave zich voor veel andere gelegenheden. Een spelmoment van Erik Mulckhu.l'se. l1'innaar van
Het boekje heeft de titel: "Het Onze Vader in meer dan de 3e en 4e klas.

am aande wensen van het koperspubliek te kun
nen blijven voldoen. ook aan wensen die sterk
veranderd zijn onderdruk van de energiekrisis.
heeftAlfa Romeo haar aktiviteit ten aanzien van het
ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe en ver-
nieuwde modellen verhoogd. ,
Zowel in Arese als in Pornigliano werktmen onop
houdelijk aan automobi;elen die steeds weer mo
derner, luxer en ekonomischer zijn.
Vandaag de dag staat het merk Alfa Romeo voor
een serie automobielen die zich onderscheiden
door een geraffineerde techniek en een hoge
graad van betrouwbaarheid, door hun krachtige
motoren, die hun oorsprong vinden in de glorieuze
sporttraditie en door hun sterk persoonlijk getinte
Iijn met een luxueus en komfortabel interieur.
Zoals overal is ook bij Alta Romeo de dagelijkse
werkelijkheid onderhevig aan een altijd voortdu
rende evolutie. Ook hier volgen de eisen die de
toekomst stelt elkaar steeds sneller op.
De technologische uitdaging van de jaren '80 laat
een dringende noodzaak zien tot bestudering,

Aktieboek Christelijk
Lektuur Kontakt

AMEIDE - Na eerder de boeken "Vrede, terwijl er
geen vrede is" en "Lichten aan de kim" te hebben
uitgebracht, komt het C.L.K.ook dit jaar weer met
eenvoorjaars-aktiebQek.
In dit aktieboek staat het Onze Vader in meer dan 50
talen. Juist in het kader van het evangelisatiejaar een
welkome uitgave, die voor iedereen bruikbaar is.

AlFETTA'82: EEN LUXE BERLINAVAN DEZE TIJD.

Voor de altijdvlijtige
moeder natuurlijk

Breiwol in vele soorten
Borduurpakketten in mooie motieven
Knoopkussens in warme kleuren
Tatellakens om zeit te borduren

MAAKVRIJBLlJVENDUW KEUS BIJ

PLIEGER HANDWERKEN

MOEDERDAGGESCHENKEN
Moet u oak eens aan

KAPSALON DE WIT
denken.

Een I.ekker geurtje of een kappersbon.
Ja, op 9 mei sChijnt voor Moeder de>zon.

Dus als u iets kunt verzinnen, loop gerusteens
bij ons binnen.

KAPSALONDE WIT
Nieuwstraat 2 - Ameide - Tel. 01836 - 2051, b.g.g.129B MOLENSTRAAT 5 AMEIDE



"DiscipeI" treedt
op in openlucht

MEERKERK - Op het Raadhulspleln zal 8 mel een
openluchtconcert worden gegeven door de gospelgroep
"DIsclpel".

Er wordt geconcerteerd van 15.00·16.00 uur en van
19.00·21.00 uur. BIJ slecht weer vindt het gebeuren plaatil
In de gereformeerde kerk.

De organlsatie Is In handen van de bekende gospel·orga·
nlsatie "Continental Sound" In samenwerklng met Inwo·
ners van' Meerkerk.

De groepen ult de "Contlnental·stal" staan garant voor
reli·muzlek op hoog nlveau.
De groep "Dlsclpel" heeft ook In andere landen veel suk·
ses. Er werd reeds opgetreden In Belgle, HongarlJe Joego·
slavle en Zwitserland.

In Nederland waren ze te belulsteren In het Utrechts
muzlekcentrum, De Jaap Eden Hal en de Flint In Amers·
foort. (Foto: DIsclpel).

Fransestraat 12'- Tel. 01836 - 1754 - Ameide

Voor f 2,- wenskaarten kado
Altijd handig,die wenskaarten in huis. Daarom nu
dit aanbod. Bij aankoop van f 10,- wenskaarten,

~~~~~n~:~S VA.0'
waardevanf2,- .II.AU

"Nappa grand Care"
Zo heat daze leren bureauset van allure.
Bestaande uit onderlegger met vloeiblad, brieven
houder, pennenbakje en· 89
~n~~~I~rii~nh:~~.', -.'

Van 115,- voor ,4,76
Van6,50voor ,

In plan Hogewaard te Tienhoven/Ameide hebben
wij (weer) te koop

TIjdschriften box
Opgeruimd staat netjes.
Eenefficient opberg en
vergaarsysteem voor al
uw periodieken die u
wilt bewaren. In weI B
verschillende kleuren.

Hogewaard 1 Ameide Tel. 01836-1544

Woonhuis Bram van Vliet, Molenstraat 37 Telefoon 01836-1609

specialisten in "houtskeletbouw"

Indeling: Beg. grond met hal, w.c., woonkamer en keuken. Verdieping met 3 slaapkamers en badkamer met
2e toilet. Grote hobbY-lOlder op de 2e verdieping (met vaste trap).
GUNSTIGE L1GGING MET GROTE TUIN OP HET ZUIDEN!
Enkele bijzonderheden van de woningen lOals wij die bouwen:

Dubbeldikke isolatie (25% of meer besparing op stookkosten)
Betere geluidsisolatie tussen de woningen onderling (stille woning)
Korte bouwtijd (minder rente-verlies)
Droge en schone bouwmethode (gezond en prettig)
Kwalitatief uitstekend (alles netjes glad en strak)
All-in prijzen (dus: geen tegenvallers achteraf)

M.a.w.: Met HoutSkeletBouw "beter wonen voor (minder van) je goede geld!"
De Rijksbijdrage kan, voor het eerste jaar, oplopen tot f 10.900,- max.

Koopsommen f 131.500 v.o.n. voor tussenwoningen lOnder garage en f 140.000,.
tot 143.500,· v.o.n. voor de (hoek-) woningen met garage.

Bezichtiging van, gelijke, reeds eerder gebouwde, woningen is, vrijblijvend, mogelijk.
VOOR DOKUMENTATIE EN NADERE INLICHTINGEN:

BOUW- EN AANN.MIJ. VAN VLIET B.V.

m
~W

PREMIE-A-WONINGEN

Kramers
woordenboeken
van de moderne
talen

Met mijn tuin in
de wolken
van 39.90

Nu24.50

Voor
Moeder

9 90
NU · •

De nieuwe*:
kOllektie*··
POLARO,ID
ZONNEBRILLEN
zijn binnen



7i/dens de operi~/1Uis dagen I.g. I'. de nieuwe showroom van .firma de Ruiter;

gehele middag te vissen en ZQ waar, het was wei geen
hele vis, maar een vissekop haalde men in ieder geval
boven "de put".

Vissen Op het droge .

Rabo fotopuzzelwedstrijd

Op· onze vraag hoe groot het vrachtwagenbedrijf op
het industrieterrein is, antwoordt de heer H.M."'de
Ruiter: ,,± 30.000 m2 met daarop een hal van .c~.

30 x 54 m. Hier hebben we ons in 1971 gevestigd.)n
1960 bouwden we de huidige garage in het dorp",
aldus de heer de Ruiter sr.
Niet zonder trots laten de heren de Ruiter, dealers van
Alfa Romeo, hun nieuwste serie auto's zien, waarvan
de Spider Velex 2000 Sportwagen wei het meest luxe
raspaardje is.

Zeer velen hebben de show dele twee dagen bezocht.
Ook de garage was geheel tot showroom, omgebouwd,
alwaar zeer vele nieuwe en occasions te zien waren. De
ondernemende direktie de Ruiter wensen we veel
sukses. '

AMEIOE - Oe fotopuzzelwedstrijd voor jongens en
meisjes van S tot en met 14 jaar was zeker niet
gemakkelijk. Enkel veel voorkomende fouten waren:
no. 4 het kelderraam met tralies was niet achter het
raadhuis, maar Zouwendijk I. No. 5 de knoestige
boom staat niet bij het postkantoor, ook niet bij
Terlouw, maar in de Peperstraat bij de J.W. van
Puttestraat.

Het landhek (no. 7) kostte ook veel zoekwerk maar dat
hadden de meesten toch weI goed op het laatst.

Hier volgen de prijswinnaars:

HOOFOPRIJSf 100,-:
Wilfred Zweeren, Tiendweg 13a, Tienhoven

Ie prijs f 75,-:
Corina den Braven, Lekdijk 2, Tienhoven

2e prijs f 50,-:
Diane de Kruyk, Doelakkerweg 33

3e prijs f 25,-:
Annelies Lakerveld, Doelakkerweg 3

4e prijs f 10,-: I

Roeland van Eck, Aaksterveld 16
5e prijsf 10,-:

Corine van den Berg, Broekseweg 77, Meerkerk
6e prijs f 10,-:

Cora Verhey, Aaksterveld 48
7e prijsf 10,-:

Cora van Gelderen, Aaksterveld 33
Se prijsf 10,-:

Arjan van den Berg, Doelakkerweg 51
ge prijs f 10,-:

Ottolina Lakerveld, Kerkpad 5, Tienhoven
10e prijs f 10,-:

P. van der Grijn, Doelakkerweg 59

De pr[izen kunnen worden a.fgehaald of hi;:~es('hreven

op maandag 10 mei van 20.00 tol 2/.00 uur.

AMEIOE -'- Oat men op het droge ook kan vissen
blijkt wei op bovenstaande foto.

Een paar enthousiaste vissers zaten donderdag
I april op het terras van Het Wapen van Ameide de

De 24-jarige loop de Ruiter wuift deze lof bescheiden
af, doch is wei reuze blij met de nieuwe showroom.
H.M. de Ruiter heeft evenals zijn lOon loop de I.V.A.
auto·vakschool in Driebergen doorlopen. Door het
steeds groter worden van het bedrijf doet loop in
hoofdzaak de handel in luxe- en bestelwagens en H.M.
de Ruiter de vrachtwagens.

"Tijdens mijn HAVO·opleiding in Gorinchem zat ik
al vaak in de garage en poetste ik zaterdags de auto's.
In 1978 kwam ik in het bedrijf van m'n vader.
De showroom was een harde noodzaak. We konden
nooit eens de wagens goed presenteren. Nu we de
showroom gebouwd hebben, waar ik na m'n trouwen
boven ga wonen, kunnen' we de klanten ook prettig
ontvangen. Het is een samenspel geworden, show
room en woning, anders was dit in deze' tijd niet
verantwoord geweest", aIdus de rustig pratende auto
specialist loop de Ruiter.

Nieuwe Showroom
auto de Ruiter te Meerkerk

MEERKERK - Het moet voor de heren de Ruiter
senior en junior vrijdag en zaterdag 23 en 24 april, een
grote voldoening geweest zijn, dat zovelen relaties en
vrienden acte de presence hebben gegeven bij de
opening van hun nieuwe showroom.
Oat de' heren de Ruiter vertrouwen in de toekomst
hebben blijkt steeds weer uit hun aktiviteiten.
Het dealerschap van de bekende Alfa Romeo auto's
heeft deze zaak een geweldige bekendheid in de verre
omgeving gegev~n.

Het doet sympathiek aan als men de heer H.M. de
Ruiter komplimenteert met de prachtige schow room
en hij zegt: dit is het werk van mijn lOon loop, aan
hem aile eer!"

AMEIOE - Bovenstaande foto toont u het grootste gedeelte van Aaksterveld II. In een van de vorige nummers
van de Wegwijzer hebt u kunnen lezen dat er een buurtvereniging opgericht is, met de toepasselijke naam: "Het
Oude Ambacht". Niet zonder enige trots kunnen wij u mededelen, dat onze vereniging bruist van de aktiviteiten.
In maart hebben wij een ouderwets gezeIlige spellenavond gehouden in'"Het Wapen van Ameide".

De avond is lOnder meer geslaagd te noemen, want de positieve reakties stroomden toe, Men had niet verwacht
dat ring.gooien, schieten en sjoelen lo gezellig kan zijn,
Onze buurtvereniging heeft een tweeledig doe!. In de eerste plaats willen wij de onderlinge band verstevigen door
het organiseren van allerlei gezellige evenementen,
Het is toch al moeilijk genoeg voor nieuwe mensen in een nieuwe buurt en in een ander dorp, om al die
plaatselijke gewoontes en wijzen van leven te leren kennen,

Buurtvereniging
Aaksterveld II

WA T LET U NOG, KOOP OP 7 EN 8 MEl A.S.

BUURTVERENIGING HET OUDE AMBACHT

Wij proberen eJkaar over de drempel te helpen, Een bloemetje bij ziekte, geboorte of bij nieuwkomers, doen de deur
wijd open gaan, want dit verwacht men niet. Misschien zijn dit weI leuke ideeen voor ander buurtverenigingen.

Toch hopen ook wij in 1983 mee te kunnen doen aan de feestweek. Wij willen net als de andere buurtverenigingen
ons lichtje bijdragen in Ameide lichtstad.
U weet beter dan wij, dat al die dingen ontzettend veel geld kosten. Vandaar dat wij op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei
een verloting houden om geld bijeen te brengen voor de feestweek. Laat ons niet in het donker zitten en koop die
loten a.f 1,- per stuk.

Er zitten trouwens prachtige prijzen aan deze verloting verbonden.
Wat vindt u van een prachtig weekend in een bungalow van Sporthuis Centrum in de Eemhof of van een gezellige
dag·trip met uw gezin met de Nederlandse Spoorwegen? Ook aan gezellige eters is gedacht, want de derde prijs is
een fondue·avond in "Het Wapen van Ameide".
Bij het naderen van de vakantie is een fototoestel bijna onmisbaar. Daarom zijn de 4e en de 5e prijs twee instant
camera's die al uw unieke momenten meteen uithoesten.



Met HOUTSKELETBOUW:
"beter wonen voor (minder van) je
Qoede geld.

Waarom?
- VeeI betere warmte-isolatie (grote besparing op stook-

kosten).
- Betere geluids-isolatie (U hoort Uw buren haast nooit).
- Korte bouwtijd (minder renteverlies).
- Droge en schone bouwmethode (gezond en prettig).
- Kwalitatief uitstekend (glad en strak afgewerkt).

En ondanks wat U wellicht denkt of gehoord hebt een:
- Onderhoudsvrije en brandveilige bouwmethode.
- Zonder beperkingen voor model en afmetingen.

Wij bouwen dan ook:

- "met al meer dan 50 jaar ervaring in hout en bouwen".
(Ook met ervaring in traditioneel bouwen, wat we ook
nu nog doen).

- Elke woning. in elke afmeting, met elke indeling,
volgens:

- Voordelige standaard ontwerpen,
of

- een door U zelf verzorgd plan.

,
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Triumph
KOFFERSCHRIJFMACHINE

Type TESSY

Wilt u meer weten: vraag, v r ij b I ij v end, inlichtingen bij:

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

Woonhuis Bram van Vliet, Molenstraat 37 - Telefoon 01836'-1609

specialisten in "houtskeletbouw"

Normaal f 383,50 f"(INCL. BTW)

CREZEE-PRIJS 295-
(INCL, BTW) ,

..

GESNEDEN KAAS OOK
LEVERBAAR

UW S.H.V.-man
Reyer

Lekkerkerker
Fransestraat 19,

telefoon 01836 .:. 1213,
Ameide

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN
GELDIG TIM 22 MEl A.S.

JONGE KAAS,
per kilo 8,50

JPNGE BELEGEN
KAAS

per kilo 9,25
BELEGEN KAAS

per kilo 10,50

Is er bij ons altijd
wei wat te vinden!

Voor moeder

C.SPEK
TUINCENTRUM

Kortenhoevenseweg 18 - LEXMOND
Telefoon 03474 - 1430

1

~
STRAYERS b.v.

Kortenhoevendijk 5
LEXMONP
Tel. 03474-1573

Geopend: aile middagen en de
gehele zaterdag.

NU
Volop WATERPLANTEN

voor de vijver.

Ook veel soorten
EENJARIGE planten.

BIJ

De specialiteit bij
van Halm

ook voor creosolt palen
in aile maten
Van Halm,

voor tuinhout
van uitstekende kwaliteit

c,



Yvonne Wellink intervieuwt hier Wim van den Berg op de Mini-Camping.

S.V.R. was weer in een
toeristisch. radioprogramma

MEERKERK - Iedere zaterdagmorgen tussen 08.30
uur en 09.05 uur wordt erop Hilversum 2 een
toeristisch radioprogramma "Radio Tour Aktua"
uitgezonden.

Yvonne Wellink. redaktrice-verslaggeefster van de
TROS. onder wiens supervisie dit programma tot
stand komt, yertelde ons dat zij bewondering had voor
de doelstellingen van de Stichting Vrije Rekreatie en
vooral ook voor de inzet die de heer W.T. van den
Berg, oprichter van de S.V.R.. hiervoor aan de dag
legt.
.Jk wil hier een leuk toeristisch verhaal van maken.
Vooral omdat de belangstelling voor kamperen bij de
boer erg toeneemt en we nog aan het begin van het
kampeer-seizoen staan.
Ik wil in dit programma speciaal de heer van den Berg
naar voren brengen. want dit is toch uniek wat deze
agrarier voor de S.V.R. doet.
De achtergronden en alles wat met de S.V.R. verband
houdt hoop ik ook in dit programma voor het
voetlicht te kunnen brengen. We gaan eerst met de
koets een tochtje door Meerkerk en omgeving
maken". aldus de vlotsprekende TROS-verslag
geefster Yvonne Wellink.

Toen we naar huis reden dachten we: hoe is 't mogelijk,
eerst voor de Belgische T. V., nu in het programma van
de Radio- Tour-Aktua en wat zal er nog meer volgen?
Dit is toch weI een geweldige promoting voor de

5th'hting Vrije Rekreatie en voor de gemeente
Meerkerk.
Zojuist vernamen wij dat de A VRO-radio 13 mei ook
opnamen komt maken over de S. V. R.

Optreden van de Johan Willem Friso Kapel in Ameide een groot sukses
AMRIDE - Het is een goede gedachte geweest van
het Stichtingsbestuur van Het Spant om ter gelegen
heid van het 10-jarig bestaan aan aile gebruikers van
Het Spant een concert aan te bieden.

Nadat voorzitter A.E. Versluis een ieder welkom had
geheten, in het bijzonder de gastdirigent P. van
Bruggen en de heer H. v.d. Heuvel uit Den Haag
beiden met echtgenoten. begon de Kapel o.l.v.

Kapt.! Directeur Gert Jansen. het concert.
Het programma voor de pauze was klassiek gericht en
na de pauze speelde men populaire werken.
Zowel voor, als na de pauze. trad de voormalige
directeur. majoor!directeur b.d. P. van Bruggen als
gast-dirigent op.
Ais oud-Ameidenaar vert~lde de heer· van Bruggen
tussen de diverse nummers behalve een uitleg van het
muziekstuk ook enige leuke anecdotes over zijn
Ameidese tijd.

De Johan Willem Friso Kapel is een korps met ~ele
jonge musici. Op sublieme wijze vertolkte men dete"
spelen muzieknummers.
Geen wonder dat het aanwezige publiek, na afloop,
het orkest met de dirigenten een ovationeel applaus
gaf.

Voorzitter A.E. Versluis bood de beide kapel
meesters en de heer H.v.d. Heuvel als aandenken een
ets van Ameide aan en een Alblasserwaardse kaas.

D

PASFOTO's
klaar terwijl u wacht

Ook geschikt voor pas en rijbewijs

-
GillisVersluis

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.

TOlSTRAAT 22 .231 Be MEERKERK TEL. 01837 - 1530

HANDEl IN
DUD IJZER-M ET AlEN-PAPIER-AFVAlSTDf FEN

Onderhoudsbeurt
Aile merken.

Schokdempers
Gratis test-montage

Banden
20/50% korti::1g I

TELEFOON 03473 - 71507-75006- -. _.-~ - -. -- -- - - - -- -

-----------------'1
Uitlaten

1e kwaliteit. Gratis montageI I
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VIABAND B.V.I
Ook voor
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Wolken in een kader
Wolken kunnen nietin een kader· en ook niet in het kader van wat dan ook.
Wolken zijn juist kaderloos. Daarom worden ze dikwijls een symbool voor
vrijheid en ongebondenheid. van dynamiek ook. Wolken jagen langs de heme!.
Vuile flarden grauwe wolken schieten langs de maan, tot en met velden vol
rustgevende schapenwolkjes aan een blauwe heme!. Sla de dichters er maar op
na. Was het Siauerhof die zei: "Grauw z!jn Uw wolken en stormi~ Uw strand.
Wolken inspireren de poeet en de detectiveromanschrijver. Op de avond van de
moord giert de wind om het huis. geselt de regen de ruiten en hangen de grauwe
wolken laag en dreigend boven de stad.
Zijn die wolken wei zo vrij?
Afhankelijk zijn ze van de in de lucht aanwezige vochtigheid, de luchtdruk, de
temperatuur en vooral van de wind. Een wolk kan niet gaan. en staan waar hij
wil, een wolk moet gaan waarheen de wind hem blaast.
Maar kijkend door een klein vierkant raam vanuit een ruimte waar ik al uren
ben en waar ik nog zo'n anderhalf uur moet verblijven, komt het mij toch voor
dat ik meer beperkt ben in mijn bewegingsvrijheid dan die wolken. Nu begrijp ik
de heimwee die wolken oproepen bij langdurig op een schip verblijvende
schepelingen en gedetineerden die de wolken ook aileen maar door het kader
van hun celvenster kunnen zien.

G.P.BUYZE
tandarts te Ameide,

zal vanaf 14 april t/m.. 30 juni aile
maandagen en woensdagen

afwezig zijn van 08.00 • ca. 17.00 uur.
Gedurende deze periode kunt U voor

afspraken bellen dinsdag, donderdagen
vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van

13.00 - 17.00 uur.
Maandag en woensdag van 17.00 - 17.30 uur

(tel. 2219)
Spreekuur ongewijzigd:

~nsda9van1~00·1aOOuur

en

Margriet Vansluis. BEDRIJFSWAGENS
VAN 2.8 TOT 40 TON

Beste vaders,

Ook voor al uw A. P.K.-keuringen

Tevens een goede gelegenheid omeens kennis
te maken met de Ameidese Baliekluiver,een
apart gebak, me.t rum, kaneel en appels uit de
AJblasserwaard.

Automobielbedrijf

W. ZIJDERVELD
Zijlkade 4, Nieuwland,
Tel.: 01837-1290-1317

Elke dag haalt moe.. de.r dat heerlijke en
gezonde brood bij de gebr. Alting;

Maar omstreeks moederdagmoet ueens.bij de
gebr. Alting binnen stappen. /

Speciaal voor moederdag hebben wij een
Schuimtaart in bloemmodel gem~akt.

=..



Toespraak W.T. v.d. Berg gehouden tijdens de Raadsvergadering

dit rapport toen nog te kennen hebben wij er destijds
voor gepleit een betere enquete onder de bevolking te
houden. Door vaklieden of door studenten, die bijna
klaar zijn en zulk werk, ter afronding van hun studie,
vaak willen zien als een soort van stage, waarover zij
dan ook nog een scriptie kunnen schrijven.
Laten we, om er toch nog wat vaart achter te zetten,
vanavond eerst eens geld uittrekken om die enquete op
bredere en betere basis te laten verrichten.
Het gaat om een grote zaak waaraan veel conse
quenties voor aile Meerkerkers verbonden zijn.
Het gaat om kapitalen, M.d.V., geacht College.
We mogen ons daarom niet de weelde veroorloven
amateuristisch op te treden. Trek de nodige gelden
voor een echt onderzoek uit, zodat we over enige tijd
kunnen weten waar we aan toe zijn. Het mag niet door
eigen mensen gebeuren, want dan lopen we weer het
gevaar dat ook de volgende enquete niet ontsnapt is
aan een cijfermatige interpretatie omdat nu eenmaal
de wens graag de vader van de gedachte is en aan een
gekleurde bril hebben we niets wanneer we zaken
moeten doen.

Ik wil er vanavond geen gevecht van maken over de
cijfers. dat zou al te voorbarig zijn, omdat het nu nog
maar over een principe-verklaring gaal. WeI wil ik
vaststellen dat de verstrekte cijfers tot dusverre beslist
niet bemoedigend zijn. Er zijn eijfers, die te
optimistisch geraamd zijn. Meerkerk heeft pas zijn
3000ste inwoner binnen de grenzen. Dat cijfer moet
iedereen iets kunnen zeggen over het kleine draagvlak
in verhouding met de kosten die gemaakt moeten
worden. Ik vraag me eerlijk af (een vraag die trouwens
ook de enqueteurs op hun lijst zouden moeten
plaatsen) is het aantal sportlieden dat van de sporthal
gebruik maakt niet te klein om tenminste nog een
beetje quitte te kunnen spelen met de jaarlijkse
uitgaven. Het cijfer dat opgegeven is lijkt onwaar
schijnlijk hoog. Evenals de kantine-opbrengsl. We
leven in een afgaande tijd. Dat is geen frase, de afgang
vindt zelfs razendsnel plaats en ik vraag me af, of tegen
die tijd, dat de sporthal .in ons dorp zou staan, de
laatste franje al niet van het inkomen af is om nog eens
voor zo'n slordige f 70.000,- in de kantine te kunnen
verteren.
Dat vraag ik me trouwens ook af ten aanzien van de
huurprijs per uur, voor de verenigingen. Maar omdat
we nog niet toe zijn aan een debat over een
klaarliggend plan wil ik daar niet op ingaan.
Ten aanzien daarvan, van die huuropbrengst dus, wil
ik aileen nug maar opmerken dat er nieuwe clubs
opgericht zouden moeten worden om de meer uren te
bezetten.
Ik zou graag van het College willen horen of daar reeds
sprake van is en of zij kunnen bevestigen of die clubs
geen papieren clubs zijn om het gebouw er door te
drijven, maar dat zij in werkelijkheid die tak van sport D

willen beoefenen, dat moet vooraf hard gemaakt
worden. Alvorens nog enkele concrete vragen te
stellen wil ik nogmaals verklaren dat ik het onjuist
vindt om een principe-verklaringaf te leggen.
Wanneer er mondeling gestemd moet worden zal ik
noodgedwongen voor de principe-verklaring stem
men, maar tevens wil ik aandringen op een nieuwe
enquete en een andere becijfering. Waht nu lijkt het
erop dat door de sporthal aile aktiviteiten op andere
fronten stop gezet moeten worden of slechts matig aan
hun trekken wilen komen.
Ais ik stem voor de principe-verklaring, wil ik graag in
de notulen hebben aangetekend dat ik daaraan enkele
voorwaarden verbind. Ten eerste dat het niet ten koste
gaat van wat de bejaarden willen. Ten tweede dat het
niet ten koste gaat van andere groepsaktiviteiten, die
naar verhouding even nodig zijn, maar minder kosten.
Ten derde dat de sporthal ons niet zal dwingen de
onroerendgoedbelasting te moeten verhogen. Want
als alles sluitend gemaakt zal moeten worden ten koste
van de meerderheid van de bevolking, dan kan
Gemeentebelangen niet accoord gaan. Dus geen
sporthal? Geen dorpshuis? Jawel, maar binnen de
limiet van verantwoorde financiele mogelijkheden.
Binnen dat kader zullen wij onze medewerking met
graagte verlenen. De vragen die ik nog te stellen heb
hou ik kort. Laten we een nieuwe enquete houden.
Kloppen de aantallen bezette uren der verenigingen
weI? Waarop is de kantine-opbrengst gebaseerd? Hoe
staat het met de Vennootschapsbelasting ten aanzien
van Sportverenigingen en valt ook de kantineomzet
onder de nieuwe plannen van staats-secretaris
Kombrink? En hoe staat het met de grondprijs en
aankoop? Ik heb gezocht naar dat belangrijke detail
maar kon het nergens vinden. Wat denkt het College
zelf van het kleine draagvlak?
En verder wil ik vragen de cijfers kritisch te bezien.
Want wat nog niet zo lang geleden anderhalf miljoen
moest kosten kan nu opeens met zeven ton minder toe.
En laten we, ook bij het invullen van nieuwe cijfers
vooral niet vergeten dat de recessie steeds kwaad
aardiger om zich heen grijpl.
De voortvarendheid van het gemeentebestuur is, lijkt
me, door het tempo bezig een nieuwe illusie onder de
bevolking te laten opbloeien.
Dromen doen we allemaal wei eens graag, maar d?/: .
kunnen wij ons niet veroorloven. We moeten d" ...•
bevolking zelf laten besluiten. dat is niet aileen
democratisch,maar de burgers zijn het ook die op
moeten draaien voor wat in de praktijk niet haalbaar
zal blijken te zijn.
Een Sporthal?
Een Dorpshuis?
Graag mijnheer de Voorzitter, geacht College, MITS
het mogelijk is. En dat moeten we, doo~ een nieuwe
enquete, zo snel mogelijk onderzoeken.
MITS de bejaarden en andere groepsaktiviteiten hier
niet onder lijden en MITS de onroerend-goedbe
lasting terwille van de sporthal niet zal worden
verhoogd.
Binnen dat kader zal Gemeentebelangen meewerken.

M. v. V. dat wens ik aangetekend te zien in de nowlen.

Ik dank u weI.

MEERKERK - M.v.V. ten aanzien van de sporthal en andere accommodaties vraagt het College van B&W een
principe-verklaring.
Om maar met de deur in huis te vallen: ik vraag me af of wij dit op dit tijdstip weI mogen doen.
Een raadslid heeft een andere verantwoordelijkheid dan aileen maar een commissie-Iid, die b.v. de sport
vertegenwoordigt. Ik heb aile respect voor de vele zelfwerkzaamheid door de leden van de SVM.
Het is begrijpelijk van de· vertegenwoordigers van de sport dat zij voor de verkiezingen dit plan in de grondverf
willen zetten.
Zij kennen de raadsleden en hun visie op deze zaak. Op de yinger van een hand is na te tellen dat deze raad, zo vlak
voor de verkiezingen, weI een duidelijke uitspraak wit doen.
Maar of zij dat mogen is een andere zaak, een politieke zaak. Wat is er namelijk aan de hand?

Op 2 juni a.s. gaat de bevolking van Meerkerk naar het
stemlokaal om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
Deze raad zal in een veranderde samenstelling in
september worden gei'nstalleerd. Hij staat voor. mij
vast dat op de valreep van haar zittingsperiode deze
gemeenteraad de nieuwe gemeenteraad niet mag
opzadelen met de complexe problematiek ten aanzien

'van de sporthal.
Ze zou door ons aan handen en voeten gebonden
worden aan een berg van financiele moeilijk
heden. Aan de andere kant is het natuurlijk weI zo dat
deze raad voor vier jaar gekozen is en er dus recht op
heeft zelf besluiten te nemen; een principe-ver
klaring hoeft op zich zelf nog geen consequenties te
hebben. Aileen deze: dat het college verder gaat met
een voorbereiding van een plan, dat evenals destijds
iIIusies wekt bij de bevolking.
En ik ben bang dat door onze principe-verklaring we
de illusies gaan wekken en dat de mogelijkheid niet
uitgesloten is dat we onze bevolking opnieuween
teleurstelling moeten bezorgen, zoals bij het zwembad
het geval is geweesl.
En wanneer dat zo zou zijn kon de bevolking weI eens
haar laatste respect voor raad en College verliezen.
Dat zou een zeer slechte zaak zijn. Want natuurlijk wil
een groot gedeelte van de bevolking en de raad die
sporthal en andere accommodaties.
Geen zinnig mens, die met zijn tijd meegaat en de
behoeften van sportbeoefenaars kent, zal daaraan
twijfelen. Maa~ vanuit de politiek gezien is het minder
fraai zich vlak voor de verkiezingen te bezondigen aan
een principe-verklaring. Hoewel mijn partij voor de
sporthal is en voor andere accommodaties zou ik,
eerlijk gezegd, liever geen prineipe-verklaring af
leggen, want dan geef ik het College van B&W de
gelegenheid ontzagelijk veel tijd te investeren in een
iIIusie.
Dat kan en dat mag niet, uw College heeft mij nog niet
kunnen overtuigen dat het anders is.
Waarom moet er eigenlijk zo'n haast worden
gemaakt? In feite is er nog niets rond, en zijn de cijfers
niet hard. Integendeel, in feite spelen we een spelletje
met de al eerder genoemde illusie van veel burgers.
Om aile misverstanden te voorkomen willen wij
duidelijk stellen dat wij ook graag een sporthal willen.
Maar wij willen uw College vragen om een nieuwe
opzel. Wij geloven dat er allereerst een nieuwe en
betere enquete zou moeten worden gehouden. De
enquete die wij hantereri is weI wat al te amateu
ristisch van opzel. Dat is geen· verwijt, maar de
vaststelling van een feil. Met ons oordeel over die
enquete staan wij overigens niet aileen. Het
kommentaar van de Stichting Samenlevingsopbouw
liegt er niet om.
Op basis van de gegevens, zoals door SVM berekend,
acht genoemde stichting het slechts "gebrekkig
mogelijk de uitkomsten juist te kalkuleren." Zonder

van 215,- voor

TEFAL SUPER FRrrEUSE.
Inhoud: 2 liter, capaciteit 1 kg trites.
Met anti-reukfilter. 1600 Watt. met
oprolbaar snoer.
Type 8212.
Lei op 'I gralls receplenboekjel

J. VERHOEVEN B.V.

Van 69,50
voor

PHILIPS LADYSHAVE.
Voor schoonheid en goode verzor- .
ging. MetdUb~le tondeuze. voor
lange en korte haren. .
TypeHP2111

ROWENTA KOFFIEZETAPPARAAT.
Met warmhoudkaninh. 1 liter. Voor 2
tot 8 kopjes. Een handig. atneem
baar waterreservoir. Kema-Keur,
Type FK53

Vaar Maeder geschenken uit
de 9UIIe hand PHIUPS RONDE HAIRSTYLER.

Met 2 warmtestanden 450 en 900

.. ~~~~i?d~~i~~:~~":'=~~~~~.;,
en borsteL

. Type HP 4220

J.W. van Puttestraat 73 - Ameide - Tel. 01836 - 1232
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PRIVIE • REKENING
biJ de RABOBANK

Gemakkelijk en voordelig.

U kunt op verschillende manieren over Uw geld beschikken:
* Bij de bank contant geld opnemen.
* Met eenvoudige overschrijvings formulieren rekeningen e.d. betalen.
* De bank opdracht geven vaste bedragen zoals premie's e.d. automatisch te betalen.
* Elektra en water automatisch afschrijven.
* Automatisch b.v. maandelijks een bepaald bedrag sparen.

Open een prive-rekening bij de Rabobank.

Klaar terwijl U wacht.

Rabobank GROOT·AMMERS
HOORNAAR
AMEIDE
MEERKERK

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

Meerkerk

1981
1980
1980
1978
1978
1978
1977
1977

GEBR. VAN TUYL
AUTOMOBIELBEDRIJF

Ford Escort 1100
Opel Rekord Caravan, 5 deurs diesel
Opel Ascona 2.0 diesel
VW. Golf L.8.
Toyota Corolla 30, 4 deurs
Audi 100 G.L. 58 LPG
Opel Kadett
B.MW.320

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

~ SPECIALE MOEDERDAGGESCHENKEN ~
~ ~
~ ~
~ Aparte bloemstukken, bloemen per tak, droogbloemen, ~

~ aparte verse snijbloemen. . ~
~ Bij aankoop van f 6,- ontvangt u een leuke attentle. ~

~ Mooie sortering KERAMIEK. ~
~ KOM VRIJBLlJVEND EENS KIJKEN BIJ ~

I Bloemtiek I
~ ~I ,,'t KooitJ·e" I
~ ~

~~ J.W. van Puttestraat 77, Ameide ~
." ~ Tel. 01836 - 1868 ~
~ "d ~ Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
~ OPENINGSTIJDEN: woensdagmiddag, donderdag en VrlJ ag ~ N' S 48 T I 04188 1216 HerwiJ'nen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '--__le_u_w_e_te_e_9 e_. - ----'

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

Gorinchemsestraat 22 - Meerkerk - Tel. 1248
Dam8 - Ameide - Tel. 1456

VOOR MOEDERDAG
SPECIAAL aanbevolen een heerlijke VARKENS
ROLLADE.
Voor de boterham uit eigen worstmakerij gekookte
achterham of gebraden achterham.
Provencaalse achterham (n ie u w).
Rauwe ham, verder keuze uit vele worstsoorten.

Wij vullen ook uw diepvries.

SLAGERIJ

JOHN VAN BROEKHUIZEN
Molenstraat 41, Ameide, telefoon 01836 - 1336



In Meerkerk:
Wordt realisering sporthal droom of

werkelijkheid ?

De Leeuw somde de talrijke voorzieningen van
Meerkerk op en stelde dat het geen zin hadmeer
voorzieningen te bouwen, terwijl het volk zucht achter
de gordijnen.
Hij yond het beter pas op de plaats te maken. Zijn
twijfel uitte hij, evenals Van den Berg had gedaan, over
het verhuren van het aantal uren aan verenigingen:
"Voor bezetting zullen wij markt moeten lOeken bin
nen onze grenzen. Ik zie geen verbeterjng na de her
indeling". Hij rekende voor dat de sporthal een
onroerendgoedbelasting van f 150,- per gezin zal
betekenen.
Het gegeven dat andere gemeenten wei de ontbrekende
voorzieningen van Meerkerk hebben, verklaarde hij
door te wijzen op het feit dat er in die plaatsen vaak
met minder andere goede accommodaties genoegen
moet worden genomen (b.v. voetbalcomplex).
Een fel van leer trekkende De Leeuw: "AIs de raadwat
meer eensgezind was geweest in het verleden, was er
hier ook meer uitgekomen. Bij dit complex valt
bovendien 2!3 van de bevolking buiten de bak. Het
zou ook niet zo erg zijn, als het voor de hele bevolking
zou zijn".

Tevens vreesde hij dat de bouwkosten veel hoger dan
geraamd (f 810.000,- + grondkosten) lOuden
uitkomen. Hij eindigde zijn gloedvol en scherp betoog
door op te merken dat de "sport" van Meerkerk toch
best aardig aanzijn trekken komt: "Daarom moeten
de reserveringen doorgaan. En dan moeten we niet
bouwen op 't Hoog maar op het land van Bogaard. De
ouden van dagen moeten niet achter de vouwwanden
van een of andere kantine van SVM weggestopt
worden". (Hiermee doelend op de pukkel die aan het
bestaande complex gebouwd zal worden, volgens het
huidige plan)".

Sportbehoefte
Mevr. Geijtenbeek (PvdA) meende dat er wei degelijk
behoefte aan een grote hal was, waar niet aileen sport
zou moeten bedreven worden, maar ook grote
evenementen moesten plaats vinden. Zij pleitte voor
een multi-funktioneel gebouw.
De mogelijkheid die SVM bood om met de bouw te
starten· achtte zij gunstig omdat er met zelfwerkzaam
heid firiancieel Voordeel te halen zou zijn.

.r' ""'.: ..,

Wei verbond zij aan haar positieve reaktie ~ j')
voorwaarden dat de bejaardensoos er moest komen e~'
dat de gemeente een behoorlijke yinger in de pap
moest houden. Zij stelde voor te zijner tijd een
funktionele raadscommissie als beheersvorm aan te
stellen. De VVD was een warm voorstander van de
sportha!. Over de hoge lasten waarvoor de gemeente
komt te zitten zei de heer D.e. Kooijman: "Men
behoeft daarvoor de onroerendgoedbelasting niet te
verhogen, maar men kan bezuinigen op andere
dingen".

De heer J.P. Priem begreep de kritiek op de SVM niet:
"Zij hebben het initiatief genomen. Oat is toch geen
vies woord?". Wei was hij met de PvdA eens dat er een
beheerscommissie moest komen, lOdat de gemeente
grip op de exploitatie hield. '

Wijziging subsidie-verordening
Het voorstel van B&W om de subsidie-verordening te
wijzigen per I januari 1983 haalde het niet. De
wijziging hield in de korting die het Rijk aan
gemeenten geeft (6,6%) door te berekenen aan de
verenigingen. AIleen het CDA stemde voor deze
maatrege!. Desondanks zagen aIle partijen wei de
noodzaak van bezuinigen in als de overheid die aan
gemeenten oplegt, maar om deze direkt door te voere( ..~
ging hen te ver. Mevr. van Geijtenbeek: "Als het rij~)

wat wil, dan moet je dat maar overnemen. Misschien
zijn er andere mogelijkheden waar je het vandaan kunt
halen".
Van den Berg benaderde het iets anders: "Het is
politiek voeren met oogkleppen op".
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd en de
diskussie zal worden voortgezet voor en tijdens de
begrotingsbehandeling. Met die mededeling van
burgemeester T. den Breejen kon iedereen zich vinden.

De tafeltennisvereniging krijgt een start! aanmoedi
gingspremie van f 1.500,-. Niemand van de raad had
daar moeite mee.
Dit hadden ze wei met de aanleg van een voetpad met
houtsnippers op de Nieuwsteeg. Hoewel de aanleg
kosten voor rekening van de provincie komen, zijn de
onderhoudskosten voor de gemeente. Nadat aan
vankelijk de raad zich. vrij positief erover uitsprak,
temeer daar ook de bruggetjes gerestaureerd zullen
worden, veranderde men van gedachtentoen de cijfers
op tafel kwamen.
Burgemeester den Breejen zal de provincie dan ook
vragen, de onderhoudskosten niet voor rekening van
de gemeente te laten komen, er geen voetpad van te
maken, en tenslotte er ook geen houtsnippers
(iepziekte!) neer te gooien. Van het oorspronkelijke
voorstel bleef dus letterlijk en figuurlijk niets over. I

Te/?en het middernachte/(ik uur was de (raads)\'oor
stelling ten einde. die door een oven'olle puhlieke
trihune naulI'lettend was /?ade/?esla/?en.

13.00 uur, no. 4 poula A - no. 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. I poule A - no. I poule B.

Ameide-Brederodes, scheidsr. J. de Jong, veld 2.
Dinsdag II mei: Meerkerk-H.S.S.e. 61, scheidsr.
Gremmen, veld I.
Arkel-Ameide, scheidsr. W. Donker, veld 2.
Donderdag 13 mei: Lekvogels-Peursum, scheidsr. J.
de Jong, veld I.
Stedoco-Brederodes, scheidsr. Leydsman, veld 2.
Maandag 17 mei: Meerkerk-Peursum, scheidsr. v.d.
Poel, veld I.
Arkel-Brederodes, scheidsr. Tukker, veld 2.
Dinsdag 18 mei: Lekvogels-H.S.S.e. 61, scheidsr. W.
Donker, veld I.
Stedoco-Ameide. scheidsr. Gremmen, veld 2.

Bovengenoemde wedstrijden beginnen om 19.00 uur.

FINALEDAG: zaterdag 29 me; 1982:

PROGRAMMA:

WEDSTRIJDSCHEMA

AMEIDE - De organisatie van het 4e voetbal
tournooi om de Wegwijzerbokaal is dit jaar in handen
van de v.v. "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 in de plaats doet nu de v.v. "Peursum" mee.

Aile wedstrijden beginnen om 19.00 uur en vinden
plaats op het sportkompleks Meihoven. De scheids
rechters Tukker - v.d. Poel - Leydsman - de Jong 
Gremmen en Donker zullen 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:
POULEINDELING:
Poule A: v.v. Meerkerk, v.v. Lekvogels, v.v. Peursum,
v.v. H.S.S.e. 61.
Poule B:
v.v. Ameide, v.v. Arkel, v.v. Stedbco, v.v. Brede
rodes.

-/
/t

,/

/J'oumooi Wegwijzerbokaal
Dit jaar uitgebreid met

Dude Al1lbachtenl1larkt
tijdens de fmaledag op zaterdag 29 mei

MEERKERK - De gemeenteraad van Meerkerk heeft verleden week maandagavond een nieuwe vervolgserie
voor de komende jaren in de vergaderzaal van het gemeentehuis op de planken gebracht, namelijk de sporthal.
Met de CDA-stemmen tegen sprak de raad zich,al dan niet aarzelend, uit om medewerking te verlenen aan de
Sportvereniging Meerkerk, die de bouw van een sporthal op het sportterrein 't Hoog aan de Burggraaf wil
realiseren. Geraamde kosten: rond een miljoen gulden. De bejaarden zullen daarbij niet tussen de wal en het schip
raken, want voor hen zal een onderkomen (bejaardensoos) aan het gymlokaal aan de Blommendaal gecreeerli
worden, door de raadsleden veelal oneerbiedig een pukkel of puist aan de gymzaal genoemd.
Natuurlijk werd de vorige vervolgserie "het zwembad", een dramatisch/komisch stuk met een, voor sommigen,
tragische afloop daar herhaaldelijk bij aangehaald.
Een van de vele plannen die de vroede vaderen; die als hoofdrolspelers fungeren, hebben moeten bestuderen, was
het plan een sportcomplex met dorpshuis aan de Bogaard te bouwen. Begrote kosten 1,6 miljoen gulden. Teveel
om daarvan de exploitatielasten op de schouders van de 3000 .Meerkerkers af te wentelen.

Na veel zinnige diskussies, naar we <li!nnemen, achter Samenlevings Opbouw aan, die eveneens een negatief
de schermen, waarin ook de Sportvereniging commentaar op de door SVM gehouden enqu~te had
Meerkerk (SVM) een rol speelde, bracht een gegeven. (Kor~n. op de mo.len van de.. VVI?,. die Van
meerderheid van het college het genoemde plan op den Berg er fiJntJes aan hennnerde, altlJd kntlek op de
tafe!. SVM te hebben, maar nu de stichting in zijn voordeel
De door de SVM aangevoerde cijfers, zullen overigens gebruikte).
in een volg.~nde vergadering beha~deld worden. Voortvarendheid
Meerder partlJen h~d?en hun bedenkll~~en teg~n de Uiteindelijk stemde Van den Berg in principe voor de
do~>r de sE0rt",eremgmg .o~g~voerde cI]fers,; die als sporthal op het terrein 't Hoogh, mits de bejaarden en
"met hard en te "optlmlstlsch geraamd werden andere groepsaktiviteiten er niet onder lOuden lijden
omschreven, met name door Gemeentebelangen. en mits de onroerendgoedbelasting terwille van de
De standpunten van het CDA en PvdA beleven sporthal niet zou worden verhoogd.
overigens enkel~. lichtjaren va~ elkaar verwijderd . .oe Van den Berg op enigszins gedragen toon: "De
VVD speelde zlJn act waardlg. De heer J.P. Pne~ voortvarendheid van het gemeentebestuur is door dit
yervulde zelfs ~oodgedwon¥en een dubbelrol, want hlJ tempo bezig een nieuwe illusie onder de bevolking te
IS tevens voomttervan de SVM.. laten opbloeien. Dromen doen we allemaal wei eens,
Van den Berg (Gemeentebelangen) bleek onder een maar dat kunnen we ons niet veroorloven. We moeten
reeks vo<?rwaarden voorstander van de bouw, maar de bevolking zelf laten besluiten. dat is niet aIleen
toonde zl~h ~I~. een ~chte-vroedeva?er. be~?rgd over democratisch, maar de burgers zijn het ook die op
de bevolkmg,dle. w~lhcht we~r een Illusle nJker ~erd, moeten draaien voor wat in de praktijk niet haalbaar
lOnder dat er OOit le~s gereahseerd worqt, daarblJ l;iet zal blijken te zijn".
zwembad als wateng voorbeeld aanvoerend. Een
ernstige waarschuwing van v.d. Berg: "Wanneer dat De heer W.e. de Leeuw (CDA) zag de sportaccommo-
lO lOU blijken te zijn, kon de bevolking haar laatste datie-wensen (vrij vertaald-red.) als een optelsom van
respekt voor raad en college wei eens verliezen". eisen van een reeks vrouwtjes Piggelmee, en wenste
Verder wilde hij zich niet "bezondigen" aan het daarin niet mee te gaan. Hij werd daarin gesteund door
uitspreken van een principe-verklaring vlak voor de zijn fraktiegenoot wethouder H.T. 't Lam, die staande
verkiezing: "Want dan geef ik het college van B&W de vergadering een stemverklaring aflegde, die
gelegenheid ontzaglijk veel tijd te investeren in een samengevat de bout gesproken woorden bevatte: "Je
ilIusie". Hij pleitte voor het opnieuw opzetten van een blijft als gemeente toch altijd de klos" (financieel
(betere) enquete, en haalde daarbij de Stichting gezien-red.)

Maandag 3 mei: Meerkerk-Lekvogels, scheidsr.
Tukker, veld I.
Arkel-Stedoco, scheidsr. v.d. Poel, veld 2. De wedstrijden op de j/naledag zullen worden geleid
Donderdaf( 6 mei: H.S.S.e. 61-Peursum, scheidsr. door bovengenoemde scheidsrechters door middel
Leydsman~ veld I. van lotin/?

De jinaledag zaterdag 29 mei zal een groots gebeuren worden op het Sportcomplex "Meihoven".
Want in samenwerking met de Stichting Promoting Ameide/Tienhoven 82/83 organiseert men een
oude ambachtenmarkt met zeer vele oude ambachten.
Een 32-tal A meidese bedrijven sponsoren dit jaarlijks terugkerend voetbaltournooi.



Moederdog
geschenken
in gaud en
zUver
0.0.

hangers,
colliers,
armbanden
en

•nngen

Uurwerken
en horloges

Juwe6er-Horloger
Harry Mulder

Voorstraat 21, Groot Ammers, tel.: 01842·1650

Voor.. de
Ideinverbruiker

Wij leveren iedere gewenste
hoeveelheid tegen scherpe prijzen.

* Diervoeders
* Kattebakvulling

* Turtmolm - Houtvezel
* Tuincompost* Kunstmest voor gazon of tuin

* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen

* Landbouwplastics
* Landbouwzout

* Veevoeders in aile soorten

Kom zeit eens kijken,
ot bel even,

't is de moeite waard!

Meerkerk - Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309.

D. BIKKER
uw speciaalzaak voor wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers.

Voor dat ekstra stukje service !

Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249.

Deelnemer O.V.M. aktie
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i BIJMOD~lllil¥11
I ZWIJNENBURGi
• •• AUra-S. een nieuwen soepel materiaal •
• met wei heel bizondere eigenschappen. •
• Het aanzien en de allure van echt suede. W A A R DEB 0 N •
• voor een prettige prijs. •

, : Idealedoordraagmantel. BIJ AANKOOP :
•• De diagonale sierstiksels VAN ••

geven ekstra modieuze

: ~~~:~:~~illendemodische MANTEL OF :
• kleuren REGENMANTEL.• •• EenAltra-S-coat SJAAL KADO •
• met sportieve stiksels •
• elegant. makkelijk fe •
• dragen en te kombineren. •
• In verschillende modische tegen inlevering van deze bon •
• k~uren •• •• •• •• •• •• •• •• •: Mannenmode-'81 :
• •• •· ~• Lichtgewicht streep- .''''''''Y~ ~''/
• blazer in seersucker. •
: Blauw/witte krijtstreep. :

• f 195,· •
: ,,'., Zomerpantalon f 79,· :

: DOE ZOAlS VELEN :

• U SlAAGT •
: GEMAKKELlJK :

• •• •• •• •• •• WAARDEBON •

: BIJ AANKOOP :
: VAN :
: JAPON OF :
: PAKJE .:
• i',' ./~'"

• KETTING ' r~;)• .·"~,,w

: KADO •• •· :• tegen inlevering van deze bon •

: Chique in I :
: Voorjaar en Zomer. :• LET OP, Japon. korte rnouw •
: '. I ~~ :': speciale in prachtig dessin :

: aanbieding ii/:· /.
: Kinderbroekjes 39,· :
: Heren- en dames Twill :• •: van Bacofa 59,· ,:
• in de kleuren rood, kobalt, •
: donkerblauw, wit en groen. I ..' ':
: Poloshirts 27,50 I:
I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••




