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

DoorSchakel's functioneren in vele baantjes werd de
Alblasserwaard in het heIe land beter bekend, zei Van
Agt. De' premier fietst ook. Al heel lang. Hij
cbnstateerde dat fietsen voor een politicus belangrijk
kan zijn.onl een geboortestreek bekend te maken bij de
burgers. ,.,Sinds ik in Den Haag zit weet althans
iedereen waar mijn geboortedorp Geldrop ligt".

Van Agt maakte meer vergelijkingen tussen ..de
gereformeerde jongen uit de Alblasserwaard" en .. de
man van he! rijke rooms~ leven'" uit Geldrop. Ze
vonden c1kaar in het CD.A. En het klikte van het
begin af heel goed!

De .presentatie .van Schakel's memoires. van de
..politicus met een ideaal" (ondbrtitel van het boek).
trok veeI journalistieke belangstelling. Van Agt
noemde het een .. bondig, puntig. recht-toe-recht-aan"
geschreven boek...recht op de man af. lOals Schakel
altijd was".

Nieuw voor Van Agt, was dat Maarten SchakeI na de
strenge winter van 1929 ~Ike dag op een tweedehands
fiets met carbidlantaarn en houten blokken aan de
pedalen. (..een fiets-op-de-groei. lOgezeid". volgens
Schakel), naar de school voor voortgezet onderwijs in
Gorinchem reed, Reisafstand: 10.8 km. Reisroute:
Dorpsplein Meerkerk. Bazeldijk; Hoogblokland.
Arkelsedijk \Arkel). de Vries RobbeC:omplex. Gorin
chern.

MEERKERK - In de laatstgehouden raads
vergadering van Meerkerk herdacht burge
meester T. den Breejen op gevoelvollewijze de
sympathieke burgemeestersvrouw mevrouw
Berends-Graafhuis en sprak daarbij de vol
gende rede uit:

[Pden I'an de raad, dames er heren,

Vanmo/gen hereikte ons het dmel'e hericht l'an
het lI\'er/ijden l'an mel'mul\' Berendl'. De
echtgenote' l'an oud hurgemeester Berends, die
zoals u lI'eet in sept. 1978 onze 3 gemeenten
I'er/ieten om all gepensioneerd echtpaar I'erder
te lel'en. Ze hadden daarl'oor all' I\'oonplaats
Bilthol'en gekozen.

Helaa.I' kll'am al I'rij snel na hun I'ertrek uit onze
gemeente aan het licht dat mel'mUll' Berends
leed aan een kanker-ziekte.
Deze ziekte hee.fi de q(gelopen 3 jaar haar
lichaam gesloopt en mel gel'oelensl'an' I'eel
medelijden hehhen wij, op q{ltand, met haar
meegeleej"d.
Toen I'()rig jaar op 5 mei 1981 aan haar
door Z. KH. PI'. Bernhard een Verzetsher
denkingskruis is uitgereikt, deed dit haar erg
I'eel........... en ook ons hl'acht dit tot ont
mering.
Ontroering. omdat we I\'isten hoel'eel ze ::e(f op
dat moment al moest lijden l'anll'ege hadr
ziekte.
In de oO/'log 1940-1945 hee.fi ze getoond een
mens te zijn. Een mens die zich inzelle tegen
onrecht en 1'001' l'I"ecle.

Zoal~ de regenhoog herinnert aan het I'erhond
tussen God en ons mensen (en alles wat lee.fi)
Gen. 9:8-16.
Zo is deze hoog. ook een hoog I'an I'rede, I'rede,
die wij hewerken moeten.'
Mevrouw Berends deed dit/Oen in 1940-1945.

Nu ze is geston'en, z(jn we hedroe.l"d.
Maar ook dankhaar 1'001' haar. \'001' haar werk,
voor hoar lel'en.
Velen herinneren in dankhaarheid h(jezij aan
de ziide van haar man in de periode 1957-1978
hee.fi meegelee.fr.1 in droel'e en in h/(jde dagen.
al~ dit dan I'oorkwam in de dorpsgemeen
schappen Meerkerk/ Leerhroek en Niellll"land.

Moge de Here God. de Gel'el" van het leven haar
en haar gezin in lie.fde nahif zi/n. en haarman en
kinderen kracht gel'en I'erder Ie lel'en

Mag ik u vragen. staande, enkele
ogenblikken stilte in acht te nemen,

In memoriam
mevrouw

H. Beerends-Graafhuis

Maarten Schakel schreef memoires !
Geen mening over gemeentelijke herindeling

Premier van Agt: ,,Met fietsen maak je je bekend, vooral je geboortestreek"
De gereformeerde jongen Maarten Schakel uit de Alblasserwaard en de roomse knaap Dries van
Agt uit Geldrophebben vorige week in het Haagse Nieuwspoort elkaar ontdekt in een nieuwe
gelijkenis als "mannenbroeders". In het C.D.A. konden ze het al goed met elkaar vinden. Nu blijkt
ook nog dat ze allebei goed kunnen fietsen.......
Premier van Agt grapte daarover toen hij op 30 juni het eerste exemplaar van Maarten Schakefs
memoires "De laatste del' mannenbroeders" in ontvimgst nam van Noordeloos' burgemeester, die
van 1964 tot eind vorig jaar de al vele funkties verenigde met dat van lid van de Tweede Kampf

Verbaasd toonde premier Van Agt zich over een
opmerking in Schakei's boek. dat hij als minister van
.Iustitie (in het kabinet-Den Uvl) weI eens een advies
van hem in de wind lOU hebben geslagen. maar dat hij
daarna voor Schakel ..een me.er gevoelige antenne
heeft ontwikkeld".

Minister-president Van Agt staat bekend als een
woordkunstenaar. een man die de meest wonderlijke
taalkonstrukties bedenkt. In dit verband zei hij bijv.:
..Erg vreemdsoortig. want ik IOU zo'n advies nooit' uit
mijn geheugen' hebben verbannen!" Zelfs Tweede
Kamervoorzitter dr. Dick Dolman. 66k een taal
vorser. moest hartelijk lachen om dit samenraapsel
van Van Agtiaans-Nederlands .

Ge'imponeerd toonde premier Van Agt zich over
Schakel's relaas over de totstandkoming van het
CD.A.: vergelijkbaar met de duur van een kabinets
formatie en een zwangere olifant. waarbij het volgens
Schakel in beide gevallen lO'n 22 maanden wachten is.
Blij was hij nog steeds over het op 19 december 1977 na
een drukke dag aan Schakel's echtegenote Anna
gelOnden telegram: ..Ik ga niet ter ruste aleer ik jou en
Maarten dank heb gebracht voor zijn steun en
bijstand". En dat sloeg op een moeilijke fase in de
CD.A.-gelederen. toen het Schakel lukte enkele
A.R.P.-ers in de CD.A.-fraktie achter Van Agt te
houden. hoeweI ze als ..Ioyalisten" bekend werden.
,.Ik wil dat nog weI eens mondeling verwoorden". zei
Van Agt plechtig.

Schakel maakte er in zijn antwoord naar premier Van
Agt geen geheim van hoe belangrijk zijn Anna voor
hem was en nog steeds is. ..Er zijn twee soorten
politici". zei Schake!. ..De ene soort probeert politiek
bezig te zijn en prive leven volledig te scheiden. Dat
leidt weI eens tot echtscheidingen. De andere groep
probeert politiek bezig zijn en gezinsleven te
verenigen. de gezinsleden erbij te betrekken. Z6 zat het
bij ons. tussen Anna, de kinderen. kleinkinderen en
mij. .Ie kunt daardoor een gelukkig gezinsleven
overeind houden". '
Onzin noemde Schakel het dat op het Binnenhof meer
echtscheidingen voorkomen dan elders. Politiek aktief
zijn en een gelukkig gezinslevenkunnen samen gaan.
Schakel meent dat in zijn boek te hebben aangetoond.

Waarom schreef Schakel zijn memoires als ex-lid van
de Tweede Kamer? In de eerste plaats omdat volks
vertegenwoordigers komen en gaan en zelden ..een
belijdenis" opschrijven over hun funktioneren en
ervaringen in het ..politieke Madurodam". 06k
0ll1dat hij trots is op onze parlementaire democratie.
De' behuizing van ons parlement in Den Haag mag dan
misschien veel te wensen overlaten. maar door
buitenlandse ervaringen durfde Schakel de stelling te
kunnen verdedigen: hoe fraaier de behuizing. hoe
slechter is het vaak met het funktioneren van de
parlementaire democratie.



De zaak waar u a/tijd we/kom bent

Natuurlijk bij ODS uit voorraad leverbaar

Maarten Schakel

de laatste der
mannenbroeders

politicus meteen
ideaal

Prijs slechts f24,50

De fietsende Brabander uit Geldrop Dries van Agt had
die passage uit SchakeI' boek opgepikt en maakte er in
Nieuwspoort gebrllik van om geinig het . fijne
samengaan van K.V.P.. A.R.P. en C.H.U in het.
C.D.A. te bevestigen.
De gewiekste gereformeerde jongen uit de AI
blasserwaard"zat er een beetie blozend bij.....
Over de gemeentelijke hcrindeling van Alblasser
waard en Vijfheerenlanden zweeg hij,()Qk bij de
presentatie van z'n memoires met de pedante titel "De
laatste der mannenbroeders - politiclls met een
ideaal". Van on::e .\peciale I'erslaggel'er.

weten dat die zaak erg zwaar ligt bij de mensen die er
wonen. In zijn memoires zwijgt Maarten Schakel
daarover. Zoals Maarten Schakelover veel essentiele
zaken niet het achterste van zijn tong laat zien.

Hij verhaalt slechts over blijheid: de vereniging van
roomse blijheid met gereformeerde mannenbroeders,
als "jochie" met een fiets-op-de-groei fietsen naar
Gorkum, naar dezelfde U.L.O. waar hij later Qocent
werd. Gorinchem "het raak- en trefpunt van die
provincies, een dialectisch Babylon om van te
genieten".

Schakelschreef z'n memoires oak om ,,jets kado te
geven" aan zijn opvolgers. In het ambtelijke apparaat
zit iets van overlevering: ambtenaren vertellen elkaar
over opgedane ervaringen. Poltici doen dat niet. Ze
gaan en ze komen, maar vertellen mekaar niets over
opgedane ervaringen. Datdeed Schakel nu met zijn
memoires: om te voorkomen dat iets van politieke
ervaringen verdwijnt.
"En natuurlijk 66k omdat ik een ijdel man ben,
jazeker!", bekende Maarten Schakel grif. Hij gaf toe
zelfs zo ijdel te zijn geweest "de euvele moed te hebben
gehad" dat Dries van Agt vrijwel zeker het eerste
exemplaar van zijn boek in ontvangst zou komen
nemen. Nou, dat gebeurde dus, op' 30 juni in
Nieuwspoort inDen Haag.

De memoires van Maarten Schakel lezen lekker. Een
boeiend boek, misschien met een wat pedante titeL
want er leven nog meer "mannenbroeders". Schakel
was niet de laatste, misschien wei in het parlement.
maar niet erbuiten.
Maarten Schakel schrijft boeiend, maar springt van de
hak op de tak. Het achterste van z'n tong laat hij
slechts zien aIs het gaat om zijn gezin.
Ais het gaat om wezenlijke l.aken, het ontstaan van het
C.D.A. bijvoorbeeld en het geruzie over partijgenoot
Mr. Aantjes (als C.D.A.-Ieider bekende hij zich
moedig als een man met een "oorlogsverleden", terwijl
Schakel altijd 7.0 trots praatte over zijn "verzets
bestaan"), laatSchakel ons in het ongewisse met een
mening, een analyse.

Het Utrechts Nieuwsblad noemde dat het grote
bezwaar tegen de memoires van Schakel: hij vertelt
van alles en nog wat. maar gaat op de belangrijkste
vragen niet in (Rimme Mulder van de Haagse UN
redaktie).

De "gereformeerde jongen uit de Alblasserwaard"
schrijft bijv. erg geroerd en nostalgisch over zijn
geboortestreek. In Nieuwspoort benadrukte hij nog
eens waarom hij zo blij is als burgemeester dagelijk te
mogen verkeren "met de lmensen uit je eigen
gemeente" en dat hij daarom elke dag heen-en-weer
gaat (fietsend?)tussen Noordeloos en Hoornaar.
"Dan blijf je op de hoogte van wat er onder de mensen
leeft", aldus Schakel's verhaal in Nieuwspoort.

In zijn boek en ook in Nieuwspoort bleef o.m. als
Schakel's "grote geheim" verborgen wat hij in feite
meent over de voorgenomen gemeentelijke her
indeling van de Alblasserwaard en de Vijfheeren
landen. 1

Ais "politicus met een ideaal", als "gereformeerde
jongen uit de Alblasserwaard" kan Maarten Schakel

Vit de Raad van·Ameide
AMEIDE - In een recordtempo Va.n 55 minuten heeft
de raad van Ameide onder voorzitterschap van
burgemeester Bakker een agenda van 26 punten er
vakkundig doorgejaagd. Was de oorzaak de komende
vakantie of de afwezigheid van de raadsleden mw.
Veronica· v.d. Be~g door ziekte en de heer A.E. Versluis
wegens vakantie. Wij dachten de weinig interessante
punten.

Aanbesteding Pro Marijkeweg.
Aannemingsbedrijf D.L. Verhoef b.v. uit Langerak
was de laagste inschrijver voor de nieuw aan te leggen
Pr. Marijkeweg met een bedrag van f 1.174.000,-. De
hoogste inschrijver van de totaal 74 verkochte
bestekken noteerde eenbedrag van f 1.770.000,-.
De burgemeester dacht dat de doortrekking naar de
Zouwendijk waarschijnlijk binnen de beschikbare
kredieten mogelijk zou zijn.

Fototentoonstelling
"Honderd jaar Oranjevorstinnen 1880-1980".
Deze zal van 29 maart 1983 tot 4 april 1983 in Ameide
te zien zijn.

De vergoeding vakonderwijs 1981 ten bedrage van
f 10.660,34 werd goedgekellrd.

Een 4e perceel grond op de Loswal wordt van de heer
P.A. Roodhorst gekocht.

De Chr. Zangver. "Sursum Corda" krijgt voor de
nieuw aangeschafte kostuums f 2500,-.
De extra subsidie 1981 en 1982 van l 946,44 voor de
Stichting Samenlevingsopbouw O1itlokt de heer
Veenvliet de opmerking: "ik ben er tegen, maar het. zal
wei weer moeten'\

De subsidiering ad f 1675,- meerwerk ver
bouwingskosten St. Ver. gebouw ontlokte de heer
Provoost de opmerking: "komt mij vreemd over, de
kerkelijke aktiviteiten moet men toch zelf rond zien te
krijgen. We hebben toezeggingen gedaan en die zullen
we aileen nu nakomen". .
De heer Peeters is het. met de berekening niet eens:
,,80% aandeel van nietkerkelijke aktiviteiten is
onjuist".

Inbrandapparaat
De Hendrik van Brederodeschool mag voor l 2385,
een electronisch inbrandapparaat aanschaffen.

Anti-Rookplan voor de jeugd
Om het roken onder de jellgd te verminderen ontvangt
de stichting Anti-Rookplan f 100,- voor niet-roken
overeenkomsten. Een dergelijke 1 afspraak kan zowel
ouders en kinderen stimuleren waarbij dan het motto
is dat niet roken makkelijker is als je het nog nooit hebt
gedaan.

Provoost merkt op dat hij blij is met dit initiatief. Hij
hoopt dat het College in de nieuwe raad ook een
overeenkomst zullen aangaan in de geest als de
gemeenteraad van Tienhoven. Wethouder de Kruyk
(van een sigaretje genietend) voelde zich kennelijk
aangesproken toen Provoost dit had gezegd en ging
direkt tot de aanval over.

Een levendige, niet veel zeggende diskussie, doch wei
humoristisch om aan te horen, ontspon zich.
De discussie werd in nevelen gehuld en als het ware
door een rookgordijn onzichtbaar. Een fijntjes
lachende Provoost keek wethouder de Kruyk eens aan
en toen deze zei: "als we als College met zo'n voorstel
komen dan zal ik het evenals het Anti-Rookplan
volledig steunen".

Beter had de wethouder niet kunnen reageren dachten
wij tijdens de diskussie want hij was op dit punt een
beetje "de sigaar".

Een krediet van f 77.325,- wordt beschikbaar gesteld
voor een parkeerterrein en inplanten nabij Het Spant.
Er wordt ook een pad aangelegd van Het Spant naar
de Prinsengracht, welke ook geschikt is voor luxe
wagens.

De tafeltennisvereniging krijgt f 750,- subsidie.
Voor het werklokaal van Kleuterhaven wordt
f 27.050,- beschikbaargesteld, f 3840,- voor de
uitbreiding van de rijwielstalling en f 19.560,- voor de
herinrichting schoolplein.

De Stichting Klubhuiswerk Ameide ontvangt f 750,
subsidie voor hun vakantie-aktiviteiten.

ISportman van het jaar
Johan van Straaten

Sportvrouw van het jaar
Connie Eykelenboom

AMEIDE - In Ameide heeft men weer een week lang
gestreden om de titel sportmanjsportvrouw van
Ameide.

Van de ruim 60 deelnemers leverden Johan en Connie
de beste prestaties!



· Zeer lage luchtweerstand en loch een ruim interieur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

Avento Caravanbouw
van der Hagen

J Postbus 40 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

16 tim 20 augustus
Vaka~tie speelweek Ameideen

Tienhoven
AMEIDE - De werkgroep vakantie speelweek (onderdeel van de
Stichting Klubhuiswerk Ameide) is al voor enige tijd druk bezig met de
voorbereiding van de vakantie speelweek voor de jeugd van Ameide en
Tienhoven.
Dit jaar zal er in de laatste week van de schoolvakantie,16 tj m 20
augustus, een dagvullend programma worden aangeboden. De
aktiviteiten, welke in het teken staan van de middeleeuwen, zullen
dagelijks aanvangen om 10.00 uur en duren tot + 16.00 uur. Er zal
in deze week van alles te doen zijn. We gaan 's morgens hutten
bouwe.n van afvalhout en andere afval materialen. Het bouwenzal
worden afgewisseld door andere aktiviteiten, zo kan er worden
geknutseld om bijvoorbeeld de te bouwen hutten te verfraaien, ook
zijn er allerlei sportieve aktiviteiten in de vorm van een zeskamp en
behendigheidsspelletjes.
Verder zijn er natuurlijk de gezelschapsspelen en om even bij te
komen de leeshoek.
Ook zal er dit jaar een bonte middag worden gehouden, welke door
de jeugd zelf zal worden ingevuld.
Tussen de middag blijven we op het speelterrein picknicken.
De hongerige magen kunnen dan worden gevuld door een
meegebrachte boterham, maar ook door o.a. zelf te bakken
stokbrood of te poffen appels.
Omdat we dit jaar de beschikking hebben over een grate tent zal
eventueel slecht weer geen spelbreker kunnenzijn. '
Op vrijdagavond zal de week· worden afgesloten met een groots
kampvuur onder leiding van de brandweer. Dekosten voor
deelname bedragen slechts f 1,- per dag. .
Deze ruimere opzet van de vakantie spee/week is mede mage/Uk
gemaakt door de steun en medewerking van de Stichting
Promoting A meide en Tienhoven.

Aile zomerpantalons (30%-50%), jacks (40%-50%),
spijkerbroeken v.a. 49,95, diverse overhemden (50%)

Diverse rokken en blouses (50%), Setterlaine jumpers (50%)

Jurkjes (50%), diverse jongenspantalons (50%), bermuda's (14,95),
tuinbroeken (14,95), witte jongens- en meisjespantalons (19,95),
polo's v.a. 13,95.

bed + commode: compleet 450,-
blanke commode en ledikantje: van 1780,- voor 1495,
complete baby-uitset: 15% KORTING!

TEXTIEL- EN

sfFeelllerll
ALS MET ZO MOOI MOGELIJK MAG!

FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TELEFOON 01836- 1212,



Evangelisatiete Ameide

vaak aan treft en die men zelden onder een dak
bijeengebracht vindt.
De grote belangstelling en de positieve reaktiesvan de
mensen die deze versmarkt bezochten brachten
mevrouw Plieger en de heer de Vaal tot de aanzet om
een vastere vorm te 7.Oeken voor het idee van de
versmarkt.
Welnu, dat is gelukt. Mevrouw Pli~ger heeft haar
bedrijf uitgebreid en als u nu eens een apart etentje
thuis wil klaar maken dan kunt u u'f dinergasten
verrassen met een keur van heerlijkheden zonder dat u
genoodzaaktbent 'om twee dagen lang het land door
te rijden om links en rechts de ingredienten in te
kopen.

Het assortiment van kersverse produkten die de
verswinkel zal gaan voeren zal vanzelfsprekend iedere
week weer anders zijn. De aanvoer is zeer sterk
afhankelijk vanwat de markten in binnen- en
buitenland elke week weer aan te bieden hebben.
Maar om u een klein voorbeeld te geven van het
assortiment dat gevoerd gaat worden en wat u thuis op
tafel zal kunnen zetten, is hier een greep uitde
produkten die de verswinkel voert.

Vis: Zalm, zeebaars, griet, goudbrasem, zeewolf,
zeeduive!, kreeft, langoustines, kaviaar, lintvis etc.

Gevogelte en slachtvlees: Lamsrug, lamsbout, Charo
laisrundvlees, kalfshaas en lende, zwezerik, eende
borst, parelhoenders, kwartels, ganzelever, scharrel
kippen uit Bresse Frankrijk etc.

Groente: Haricot verts, peul~es, parijse worteltjes,
asperges, lamsoor, zeekraa't venkel, courgette, arti
sjokken, kersentomaten, cantharellen, ridderzwam,
grotchampignons, pleurotten, rode sla, krul sla,
eikenbladsla, waterkers en natuurlijk ook de verse
tuinkruiden zoals bieslook, dille, thym, zuring, kerve!,
mint. dragon etc.

Fruit: Passievrucht, Iychee's, mangistan, ramboutan,
frambozen, bosaardbeien, cava ilion meloen, mango's,
papaya's, kiwi's, ananas etc.

Voorts wordt het assortiment aangevuld met
produkten 7.Oals fruitazijnen, notenolies, mosterd
soorten, kwarteleitjes, truffelsap, aparte kazen,
enz.

Zaterdag II september wordt gestart met speciale
kindermeetings. Aad Peters, bekend van diverse E.O.
televisieprogramma's, komt met zijn poppentheater
naar Ameide. Verder verleent 's' middags het
kinderkoor Les Sirenes uit De Lier haar mede
werking. In de avonduren treden deze week' diverse
gospelgroepen op zoals: The Relations, uit Apel
doorn, /Chtus, uit Dordrecht, Sjaloom. uit Groot.
Ammers. .

Maar ook de twee jeugdkoren uit Ameide, "Het
Baken" en "ZimralaeI" verlenennun medewerking.
Op donderdag 16 september. is er een evangelisatie
markt. Dan zullen een" tiental chr. organisaties 7.ich
presenteren. Verder is er nog een filmavond
gecombineerd met een optreden van de, zanger Wim
Bevelander. Op vrijdagavond 17 september wordt
deze evangelisatieweek afgeslpten met een concert van
The Young gospel singers uit Eindhoven.

Het d(finitiel'e progl'amma::al tel' ::ijller ti;d Ill/is aall
huis he::orgd Il'0rden. De el'angelt:mtiek0/1IIl1issit;
hee.fi een amhitieus programma samengesteld. De
kommissie l'enmclll dan (}ok dat' I'ele mellsen de
aktil'iteiten ::ullen he::oeken. '

AMEIDE - In de week, van II tim 17 september
hoopt de Evangelisatiekommissie, Ilitgaande van de
Hervormde Gemeente van Ameide en Tienhoven en de
Gereformeerde ,kerk van Ameide, een evangelisatie
week te organiseren. Dit hr, het kader. van het
evangelisatorisch jaar.' Het thema van deze week is:
"De andere weg".
Vele aktiviteiten worden in deze week georganiseerd
om dit thema gestaltete geven. Deze aktiviteiten
vinden plall.ts in een tent die vermoedelijk geplaatst zal
worden op het Burg. Wesselsveld aan de Prinsen
gracht.

Toen organiseerde mevrouw A. Plieger van ,:t
Fortuin" en de heer R. de Vaal van restaurant de
Kruythoeve vijf dagen lang een versmarkt waar men
vis, vlees. fruit en groente kon kopen die men niet zo

zijn eigen verantwoordelijkheid' met daarboven een
verantwoordelijke top", aldus de heer den Hartog.
En vervolgtde heer v.d.Poel: "we kunnen onze
c1ienten rondom Van 'dienst zijn. We bezitten eigen
specialismen, We laten daarom de drie afdelingen,
administratie, assurantie en bankwezen zelfstandig
funktioneren.
Het pakket van diensten hebben we dus tijdig
uitgebreid, we gingen met onze tijd mee en liepen mede
voorop. We deden cen bewuste keuze en ik dacht de
juiste",

Zoal.v 1I ::iet ::lIllen er mogeli;kheden genoeg ::i;n om
eens lekker thllis te gaan smullen. Van::e(f.~prekend

maakt men 1I in de Ver.Vll'inkel graag \\'eg\\'i;s in het
doolhl!( I'an exotische produkten en hun hereidings
\\·ij::e. De kennis I'an de keuken \'On restaurant de
Kruythoel'e staat geheel lOt de heschikking 1'001' de
klanten I'an de Versll'inkel.

Het nieuwe kantoor zal op de bovenverdieping de
administratie herbergen en beneden de assurantie en
het agentschap van de N.M.S.

Op 16 juni legden de beide dochters Marian en Esther
v.d. Poel de eerste steen.

De bouw, uitgevoerd door Koninklijk Aannemers
bedrijf Woudenberg-Ameide b.v., gaat in een razend
snel tempo want 26 november is de oplevering. Men
hoopt voor Kerst het pand feestelijk te openen.

De beide direkteuren zien, met vertrouwen de
toekomst tegemoet en lOaIs ze zeggen: "je kunt echt in
een teruggaande tijd ook nog wei een boterham
verdienen. Al lOU de verdienste dan minder zijn, dan
doe je een stapje terug.
Men moet zijn eigen bestedingspatroon goed in de
gaten houden. We moeten in Nederland eens meer
vertrouwen krijgen en elkaar eens niet in de put praten,
maar dan moeten we wei de handen uit de mouwen
steken. Wij zullen er hard voor werken", aldus de
heren E.H. den Harto en B.J. van der Poe!.

Den Hartogb.v. Ameide
bouwt nieuw kantoorpand

Unieke verswinkel in
Ameide

AMEIDE - De immer ondernemende mevrouw
A. Plieger heeft haar aktiviteiten van de slijterij en
glas- en kristalwerk uitgebreid met een verswinkel.
In de vroegere opkamer heeftzij een winkel ingericht
met de meest uiteenlopende ingredienten indien u
thuis een apart iets wilt klaarmaken en eten. Het idee
van de verswinkel is ontstaan na het geslaagde
experiment d,at in februari werd gehouden in
restaurant de Kruythoeve te Tienhoven.

AMEIDE - Wanneer men met de beide direk
teuren E.H. den Hartog en B.J. van der Poel in gesprek
komt naar aanleiding van hun nieuwe kantoorpand in
aanbouw op de hoek Prinsengracht/Molenstraat, dan
ervaart men weldra dat deze twee vennoten van resp.
40 en 37 jaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet
zi~n.

In 1937 begqn PJoh, den Hartog op bescheiden schaal
een administratie- en assurantiekantoor. In 1959 trad
zoon Eimert in dienst en ging zich specialiseren in het
assurantie-gebeuren.
Toen in 1964 de heer P. Joh. den Hartog overleed, nam
de heer E. H. den Hartog het kantoor over.
In 1972 trad de heer B.J. van der Poe!, voortkomend
uit de administratieve sektor. in dienst en breidde men
het administratiekantoor verder uit. Dit jaar verwierf
men tevens het agentschap van de N.M.S. en werd de
heer van der Poel mede-vennoot.

De plannen voor een nieuw kantoorpand ont
stonden ongeveer vier jaar geleden. Oorzaak hiervan
was het steeds groter aantal klanten en de
administratieve ,beslommeringen die daar het gevolg
van zijn.
..We krijgen nu een kantoor waar men lo kan in- en
uitlopen en in de hal ziet men dan waar men moet zijn,
hetzij "voor de assurantie, de administratie of het
bankgebeuren.
Het zi.'n als het ware zelfstandi'e eellh(:den



(gratis gemonteerd)

(electronisch gebalanceerd)

AANGEBODEN AUTO'S:

Autobedrijf

van Zessen
Ameide - de Zodeslagen 7
tel.: 01836 - 2280

TREKHAKEN

UITLATEN

VW Sirocco,mett.grijs 1978
Renault 14 TL, mett. blauw 1978
Toyota Corrolla, mett. bruin 1978
Peugeot 304 (LPG), mett. groen 1977
BMW 316 (LPG) I.blauw 1976
VW Golf extra, mett.beige 1976
Opel Kadett Special, oranje 1976
Audi 50 LS, groen 1975
Opel Kadett, beige 1974
VW Kever 1500, rood 1970

D. BIKIERVoor de
Ideinverbruiker

~
~ Tijdens de ~
~ Zomer-uitverkoop ~
~ ~

~ 00 ~~ ~
~ ~
~ ~

I KORTING I
~ op alIe niet afgeprijsd.e ~
~ artikelen. ~

~ ~
~ Restanten wol voor ~

I DE I~ ~

IHALVE PRIJS !I
~ ~
~ Plieger Handwerken ~
~ Nieuwstraat 2 - Ameide - Tel. 01836-2051-b.g.g. 1298 ~

~~

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
* Veevoeders in aile soorten

Kom zelf eens kijken,
of bel even,

't is de moeite waard!

J.v.zandWllk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.

uw speciaalzaak voor wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers.

Voor dat ekstra stukje service !

Zouwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 . 1249.



om louten Ie vermijden.

40.000 afdrukken, zander stempelkussen

ALTlJD SCHRIFTELlJK BESTELLEN ,;e' pooljes, zoda' de leksl de
ondergi'Ond niet raakl.

Verkoop prJlzen (exel. b;I.W.)

montuur +. regel ( 25,00
elke volgende regel f 5,75
etuistempels 60 X 20 mm I 39,65

BELT U EENS VOOR INFORMATIE

Perma-Vip
stempelsHet was op een van die dagen dat het huishouden me niet echt aansprak, did de zomer in

camouflagepak had aangetrokken, dat de politieke situatie, met name die in het Midden
Oosten, mij aileen nog maar,verwarde en dat om nogenige andere redenen een lichte onvrede
met het bestaan zich onmiskenbaar begon af te tekerien, dat ik vervuld van, een niet gering
zelfmedelijden de keuken opruimde, terwijl "iedereen" al sliep.

Mijn gemoedstoestand aan een onderzoek onderwerpend kwam ik tot de conclusie dat ikop dit
moment niet kon spreken van een positieve instellin~.

Zulke constateringen vragen om grootscheepse oplossingen. Ik wilde de situatie graag
doortrekken. Oaarom besloot ik om voor mijzelf op datzelfde moment, midden in de nacht, een
feestje te organiseren.
Snel maakte ik een paar lekkere hapjes klaar, schonk mezelf een goed glas witte wijn in, zette de
Bolero van Ravel op en dook met een gezellig tijdschrift, hapje en drankje binnen handbereik, in
een hoek van de bank. En gezellig dat ik het had! Het werd wei een latertje en ik had de volgende
ochtend een lichte kater, ja heus, maar ik heb heerlijk ontspannen geslapen en ik heb ervan
geleerd dat het goed is zo'n baalbui te doorbreken, hoe dan ook, maar desnoods door middel
van een eenpersoons feestje.

Eenpersoons feestje

Margriet Vansluis.

Molenslraat41 - Ameide
Tel. 01836 - 1336

SERVELAATWORST EN
SALAMI MET PEPER-

KORREL

i3~]::leet(e Tol=lPe:-

3 STOKJES SAT~VLEES 1,98

GROVE LEVERWORST
.'

GEPANEERDE SCHNITZELS

100 gram 2,39

VRUCHTENSALADE

100 gram 1,45

GEBRADEN GEHAKT

100 gram 1,39

'A-M,""""' ....To~,dw..~.!

JOHN
VAN BROEKHUlZEN

INGEZONDEN

.

Be\'olking.saaml'as
Geslegen \\'elmarl
Toename mn de I'rije lijd
Alname mn de lichamelijke arheid. In de ,ljJorl )\'Ordl mmpensalie ge::ochl \'001'
hell'egingsarmoede.
Hel I'erchl'ijnen I'an hel \'(}(}roordeel dal sporl hoor! hij de jonge slerke. \'ilale mens.
Toelwmende deelname aem sporl door aile leeftijden. SPOI'l \'oor gehandicaplen hec:li de
1'()lledige aandaeM.
Veranderc!t: opmllingen ol'er sporl en ander reaemic:{ gedrag in kerkelijke kring

Posiliel'e elemenleh die \'eranr\\'oordelijke organen en pers~nen \'001' grole ::orgen plaalsel1.
Posilie\'e elemenren ook, die men \'aak in discussies maar lie\'er \\'egm(ilfi?ll. Graag \'ergeel men dan,
dal ..,ljJOr!" meer oml'af dan de werkelijke heoefening. We sliplen hel al aan. Hel gemeentelijk he/eid is
op sportgebied ongel\\'i/li?ld hel meesl helangrijke ol'el·heiclvheleid.
Er \'all dan ook een \'erheugel1de helangslel/ing Ie eonslaleren \'001' hel l'eI'schijnsel sporl, \'(}oral
I'anuil de lokale politiek. Men l'oeil ::ieh terecht mede \'eranrwoordelijk. Een medel'eranl\l'oordelijk
heid die gelegen is in hel seheppen \'an mogelijkheden en voorwaarden. DaGl'hij aan de loekomsl
denkend slempell hesluurders /01 goede hesluurders.
We hehhen de indruk dal we als \'erenigingshesluurders all' ..derden" hesehouwd worden i.p. I'. een
I'erlengsluk I'an hel door de samenle\'ing geko::en raadslid. luisl omdal \\'e een del'l I'an de samenle\'ing
Meerkerk ::ijn, dun'en we on::e \'erlangens, on::e helangen en hehoc:lien kenhaar Ie maken. Hel ::ijn n./.
Ull' ::aken \\'aarOI'er wij spreken en sehrij\'el1.
We hehhen hel lallo::e malen gesehrel'en. In Meerkerk hec:li men de helangrijkheid I'an de sp0r! tot op
heden heel goed hegrepen en dal ook uilgedrukl in een formidahele realisalie I'an plannen. Dal is een
hommage Imard aan al diegenen die tot op heden de gemeente Meerkerk hesluurd hehhen maar ook
aan hel adres \'an de mensen uil de spor!wereld die in hel Meerkerkse beleM een
rol \,en'ulden. HeJhOl'enslaande ::al Waf legenslrijdig ol'erkomen, maar dal is dan ook de hedoeling.
Hel gec:li de \'eflmrring \\'eer mn al die \'rijwi!/igers die gaan denken dal hel niel langer oO!'haar is om
inilialie\'en Ie ontplooien.

Gerealiseerd werd'
. Een werkelijk prachlig sporlcomplex 'I Hoog

Gl'mnasliek::aal Blommendael
Tennishanen T. C. M.

In\'esleringen die e;' niel om liegel1. In de hel'olking vall een lendens waar Ie nemen om de zaak echl
..af' Ie maken.

Reeclv in de algemene leden\'ergadering van de Spor/l'ereniging Meerkerk op 29 januari 1979 werden
Meeleilen \'aslgesleld, I. I\'.:

, De afdeling \'olleyhal hec:li een duidelijke hehoc:/ie aan een zaal waar ..eehl" I'o/leyhal
gespeeld kan Irorden.
De afdeling I'oelhalweel in de wintermaanden geen raad mel de ..a/lerkleinslen'~.

Hel heSIlll{/' kreeg de opdraehl om de mogelijkhedeh/OI hel houwen van een sporlhal Ie onder::oeken
en diende daar/Oehel I'er::oek in ::oal.v in de I'ergadering van 28-6 behandeld is.

De plannen Sporthal zijn dus door het C.O.A. en Gemeentebelangen afgewezen.
We zijn niet bangvoor tegenstanders en respekteren andere meningen.Maar ons plan vraagt toch meer
dan het "domme" neen. Waarom geen motivatie waat weop in kunnen stellen?

Sporlvereniging Meerkerk,

B. den Dllelander, sea,

De Sportvereniging Meerkerk verzocht ons tot opname van onderstaand stuk,
zijnde delen uit hun schrijven gericht aan de Raad van Meerkerk.
Door het afwijzen van de plannen Sporthal door C.DA. en Gemeentebelangen
voelen zij zich teleurgesteld.

In de brief schreven zij o.a.:
.. De onrwikkelingen in hel maalschappelijk le\'en en hel daarop gerichle openhaar hes!llur hehhen er
\'oor ge::orgt!. dm ::aken als rekremie en sporl helangrijke l'OOfll'erpen I'an overheidszorg ::ijn
ge\\'ordel1.
Waar die direkl de hurger aangaan, ligl dil \'ool'l1amelijk op gemeentelijk ni\'eau,
Hel.hinnendringen I'an hel \'erschijnsel.lporl in on::e samenle\'ing is dan ook niet aileen een prohleem
I'an ..spor!ers",
Er kan ge,lproken )\'Orden \,an een explosieve groei mn de sporl I,g, I',:



VAKANTIEUNBIEDINGEN o'!A\t'
DUIKBRIL MET 9.. ·50

SNORKEL .•

De Kruyl·Hoeve. Lekdijk 22, Tienhoven (slechls 5 km. vanaf het puntv~e,;··
Schoonhovenl. Tel. 01836 . 1945. Priv.: OIB46 . 6362. Reserveren gewenst.

Telefoon 01837 - 2300MeerkerkDorpsplein6.

* Auto-pechlamp
* Gereedschap (kruissleutel etc.)*Sleepkabel*Gevarendriehoek
* Reservesleutel auto* Zaklamp*Regenk1eding* Klompen en laarzen* Lijm voor luchtbed e.d.*Jerry-can (met en zonder kraan)

~~*Houtskool

m~:~
. Camping Gaz • tanks,

. ... ... ....• lampen, kooktoestellen, kousjes
. , i '. voor lampen enz.

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

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

EEN LAATSTE KONTROLE VOOR
U OP VAKANTIE GAAT

SUEDE ZOMERLAARSJES SLAAPZAKKEN
in 5 kleuren, 7495 3950
normaaI99,90. NU.

BADSTOF SLIPPERS BlNNEN-SLAAPZAKKEN

C) ~ 9~5 12~5
~ TEENSLlP,=S &~5 LEREN SCHOOLTASSEN

SPORTSCHOENEN v.a.59~O
maat 24 tim ~52250 BOODSCHAPPEN-
~ • EN SPORTTASSEN

DISKOSCHOENTJES&95

In 8 kleu~ 44~5 LEDERWARE~a~C~ 300/0

e\I'lOon Ch .,
\..~~~n9b\nne; amplnO

() Prettige vakantie!
.~-----.,



!. De· hllilenl7ll/ren I'an de Ned. Hen'. Kerk l'an A lIIeille hehhen een grondige sc!7ool1ll1oakhellrr
gekregen.
Mel een hoge-druksfillil lI'oren de ITiill'illiger.\· he::ig aile I'eronlreilligingen lI'eg Ie slll/ilen.

Bejaardenreis .Meerkerk
MEERKERK _J Het komiteBejaardenreis Meer
kerk wi! langs deze weg aile sponsor,~ bed~nken die het
mogelijkhebben gemaakt weer zo'n prettige dag te
kunnen organiseren.

Sponsors: de bewoners van Mej:rkerk. boekhandel
Advokaat. Avento Caravans. D. Bikker. Aannemers
bedrijf Bot, Hakkesteegt. J. van Peet. Rabobank. van
Tuy!. Gilles Versluis. W. Zijderveld (Nieuwland).
Regiomarkt de With.

Subsidie V.O.S.-:werk
Ameide/Tienhoven

AMEIDE/TIENHOVEN - De gemeentel'aden van
Ameide en Tienhoven hebben de subsidieaanvragen
van de V.O.S.-werkgroep behandeld en de beide
subsidies zijn volledig toegek~nd.

De subsidie was aangevraagd yoor twee V.O.S.
cursussen in 1982. De eerste cursus is in de maanden
februari, maart en april gehollden en 16 dames hebben
hieraan deelgenomen. .
De werkgroep wi!. gelien de grote behoefte die er
bestaat bij de dames van de eerste en tweede V.O.S.
cllrsus. in september een vervolgcllrsus organiseren.
Er lijn inmiddels 20 aanmeldingenbinnengekomen.
Er wordt nog belien of het een dagcursus of een
avondcursus lal worden.
In januari 1983 lal er weer een V.O.S.-curslls
begirlllen.

Coalitie
C.D.A. - Gemeentebelangen

te Meerkerk
MEERKERK - Wat velen wei en sommigen waar
schi.inli.jk weer niet gedacht hebben is bewaarheid.

De Feestkommissie van
Ameide

AMEIDE - Enige dagen geleden organiseerden 27
jongelui, vriend.en of goede kennissen van elkaar ten
vervolge op het geslaagde feest van vorig jaar een
disco-avond in 't Wapen van Ameide.
Voor deze gelegenheid had de feestkommissieT-shirts
laten maken zodat zij herkenbaar waren als
organisatoren.
leder kommissielid nodigde zijn eigen vrienden uit en
er was zodoende vrij entree en vrij drinken.

Dedisco-apparatuun van Henk Zwijnenburg werd
ingeschakeld en 70 begon een disco-feest met circa 150
11 200 jongellii.
Cees de Boef. een van de organisatoren. vertelde ons:
..vroeger gaf ieder voor 7.ich een feestje thuis als hij
jarig was. Vaak was men te klein behuisd thuis. Toen
hebben we afgesproken; we doen het met elkaar net
voor de vakanties. En tijdens de avond gaan we met
een emmer ronden ieder deponeert daar wei wat geld
in. Na}uurlijk lijn er lui bij die meer drinken. maar
thllis lOU het toch ook geld gekost hebben'!"

o ja. weetu hoeveel glalen bier er lijn uitge
schonken'?
Raadt eens! 2400 glalen en daarbij lijn de vele glalen
frisdrank niet meegerekend.

/Ve I'()/ulen dil idee her lIIelden lI'aari/.
/:il !7el.kesl is ,f(e::elligen korrekl I'erlofil(n.

De coalitie tussen CD.A. en Gemeentebelangen, de
twee partijen die in Meerkerk winst behaalden
(CD.A. 589· stemmen en Gemeentebelangen 425
stemmen) en zodoende beiden ieder 3 zetels opleverde.

Door uitbreiding van het aantal raadszetels van 7 naar
II hebben beide parti.ien de meerderheid.

De aanstaande nieuwe wethouders P.A. van der

Hagen en W.T. van den Berg, respektievelijk 44 en 41
jaar zullen 7 september in de raad aantreden.

Op vele punten hadden het C.D.A.- en Gemeente
belangen programma overeenkomst. De geschillen
waren klein. lelfs veel kleiner dan bij de andere
kombinaties. .

Er was merkbaar geen andere mogelijkheid. Er is met I
aile partijen gesproken. En lOais beide heren 7.eiden:
..de kie7.ers hebben lich 2 juni lIitgesproken en op de
forumavond is afgesproken dat de nieuwe raad een
afspiegeling moest l[in.

Nli dat is gebeurd!
We hebben vele gesprekken gevckrd. alles goed
doorgepraat. De basis van samenwerkingis er en er is
een onderling goed vertrouwen en wij hopen dat dit in
de toekomst ook bewaarheid lal blijven".

Op onle vraag hoe de beidetockornstige wethouders
hun taak lien. antwoordt Piet van del' Hagen: .. het
C.D.A. wil de verantwoordelijkheid dragen. open en
eerlijk. lakel[ik. met goede argumenten en serieus aan
het wellijn van ons dorp werken".

Wim van den Berg antwoordt: ..we zijn blij met de
mogelijkheid verantwoording te dragen. blij met de
coalitie met het C.D.A.

We wilen ons voor 1000/( in7.etten voor het wel7.ijn van
ons dorp. Dat zijn we aan onle kielers verschuldigd!'



Broekenshop Mesker Van aile vissen, die in de loop del' eeuwen de wateren
van onze rivieren hebben bevolkt was de zalm de meest
legendarische. De zalm vroeger: keukenmeidenkost.
goed voor de kat. volkskost; zalm nu: een delicatesse.
De waarheid vandeze twee uitersten is nu nog aan te
tonen. In advertenties bijvoorbeeld uit de jaren 1700 in
Kampen. Dordrecht en vele andere vissersplaatsen.
"Dienstbode gevraagd. Behoeft niet meer dan
tweemaal per week zalm te eten".
Dat er veel vis werd gegeven is niet zo verwonderIijk,
als we nagaan dat rond 1610 in Dordrecht bijna 9000
zalmen aande markt kwamen. met een gemiddeld
gewicht van rond de 30 pond per stuk.
In Lekkerkerk was de zalm nog net goed genoeg voor
de kat. Zelfs de allerarmsten hadden er de buik van
vol. Vit de boodschappenlijstjes van die dagen blijkt
dat zalm volkskost was. Maar met de jaren werd de
zalm schaarser. En nu, in 1982 lezen we de advertentie:
"Orgineel. en heerlijk!" Relatiegeschenk: echte zijde
gerookte zalm. Gewicht plm. 1000 gram. Prijs, franco
thuis. per stuk f 60.-.
Inderdaad zijn het twee uitersten. En lang niet. overal
was er sprake van overvloed aan zalm. WeI in de
vissersplaatsen. Een probleem was namelijk het
vervoer en de conservering. Maar over het algemeen
kwam zalm aIleen bij de rijken op tafel. In ieder geval
snoepten die het neusje eraf en wat er dan overbleef
kon het personeel krijgen:

Hoe kostbaar bijvoorbeeld de zalm was in 1104 moge
,. blijken uit het feit. dat deze viszelfs een wettig

betaalmiddel was. De Heerewaardse schippers
mochten er hun tol mee voldoen.

De zalm heeft het op onze rivieren erg lang
volgehouden. In 1907 waren er nog 1600 vissers die er
hun brood aan verdienden.
Toen ging de menselijke gulzigheid een rol spelen. In
1885 werden op de visafslag van het KralingseVeer
nog 104.422 zalmen aangevoerd. In 1919 was de
aanvoer ingekromper tot 11.272 stuks.
Er werd een zalmtractaat gesloten tussen Nederland.
Duitsland en Zwitserland. De zalm .kreeg met de
weekeinden verplicht rust en zelfs werd een
zomervakantie ingevoerd voor de vis. Een gesloten
vistijd in de periode van 16 a ugustus tot 15 oktober.

Even leek de levenskans van de zalm en dus oOK van de
zalmvissers verzekerd. Maar er gebeurden andere
dingen. De vervuiling van de rivieren door industrieel
afvalwater. riolen en de toenemende scheepvaart. De
vissers bemerkten dat de vis een ziekenhuisluchtje
kreeg. Carbolzalm........
Er werden commissies gevormd om het zalmvraag-

/ stuk op te lossen, er werden miljoenen eenjarige
zalmen uitgezet. maar het was allemaal weggegooid
geld. De carbolzalm was niet meer te eten. Het stoppen
van de vervuilingsbronnen had de vis kunnen redden.
maar daartoe was niemand in staat. Toen niet en nu
nog niet.
In Heerewaarden is nog langop ialm gevist, maar
brood zat er niet meer in. In 1952 werden nog 18
zalmen gevangen, in 1957 nog 9. maar het had allemaal
geen zin meer. Zelfs het neusje stonk de pan uit.

Een van degenen die van nabij de zalmvisserij
meemaakten was de heel' W. Wijl)belt uit Woudri
chern.
In 1939 kocht hij de zalmvisserij .. De Koekoek" in
Tienhoven.
De vervuiling van de rivieren was echter niet meer te
stuiten. Na 1951 was er geen zalm meer te vangen.
daarom verkocht de heel' Wijnbelt de visserij aan de
Federatie Oost-Brabant.
Het viswater is nu opgenomen in de grote vergunning.
In die tijd zou de heel' WijnbeIt voor een week of zes
naar de V.S. gaan. Vlak voor zijn vertrek kwameen
politieman vertellen dat alles wat bij de visserij De
Koekoek hoorde verdwenen was en dat waarschijn
lijk de dader weI bekend was ook.

..Hel lI'as een (/\'ol1fuur!ijk \'tlk. Meer dan Ill'il1fig
jaar heh ik a/.v ::illker op' ::a!m ge\'isl.
Hel (/\'OI1fUlII' oter iels in de nellen ::ou::illen Iras
erg spannend. '
We werk /lIn mel 1 p!oegen. ieder Il uur aehler
een.
We \'erdienden f 6,- \'aSI per week. Eersl lIioe,l'/ je
die ::e,\' gulden aange\'isl hehhen. daarna kreeg je
proeel1fen in de lI'insl.

We hadden een ge::e!!ige en goede lijd op de
lI'aard. Ire dronken er Iw!Uur!ijk ook Ire! eens een
horrehje.

Builen hel \'issei::oen ging ik ap/ie!s p!ukken.
griend hakken en graan !ossen".

Mel lie/de pra{/( de::e 85~jar~fie Wi!!em BOllier
nog m'er de ::a!1III'isserij.

Za/mvisser Wi//em Bouter
aan het woord'

fragment beschreven kwam in deze omgeving het
meest VOOf.
VerdeI' stroomopwaarts dan Vianen bevo'nd zich geen
zalmvisserij meer. Hogerop de rivier werd nog weI hier
en daar met drijfnetten gevist. Bij deze manier van
vissen werpt een man de netten overboord van een
roeiboot die door zijn partner dwars over de rivier
wordt geroeid. Doordat de netten aan eenzijde
verzwaard werden door loodplaatjes en aan de andere
zijde drijvend werden gehouden door drijvers van een
heel lichte houtsoort. dollen genoemd, hingen de
netten rechtstandig in het water.

Aan de uiteinden kwamen dan touwtjes te hangen met
een licht erop. Deze visserij werd uitsluitend 's nachts
uitgeoefend tenzij het water "dik" was.
Dik was het water bij hoge waterstand, alsde sterke
stroom zoveel kleideeltjes meevoerde dat het water
t:oebel werd en de vis de netten ook o~erdag niet kon
zlen.

was alles nog handwerk. zonder eenig hulpmiddel.
later werd het aan land trekken vergemakkelijkt door
gebruikmaking van een grote spil. En als dan het
inhalen van de zegen bijna was afgelopen. tuurden wij
ingespannen of er nog geen streep door het water
begon te lopen. Immel's een streep was het
onmiskenbaar tee ken dat zich grootvisch in het net
bevond".

Er waren veel manieren om vis te vangen. maar het
vissen met de zegen. zoals in het voorafgaande

De riviervisserij was een. hard beroep, was. jazeker.
want de vervuiling Van onze, rivieren heeft er weI voor
gezorgd dat de helder water zwemmer bij uitstek, de
7.alm, verdreven werd uit onze rivieren. En niet aIleen
de zalm verdween, maar ookde steur, de elft. de fint en
de houting.

Zalmvisserijtentoonstelling
in Ameide

AMEIDE - Maandag 5 juli heeft de firma Mesker haar broekenshop geopend~ Op de
bovenverdieping is de gehele broekenshop uitgebreid met broeken van Ranger en Me. Cloud.

Bovendien vindt u er vi'ijetijdskleding lOals shirts. blouses e.d.
De 82-jarige firma Mesker doet steeds van zich spreken eniedere keel' weer breidt de zaak zich uit.

Hij heeft een zilver-grijze rug, naar groen neigende
zijden en een zilveren buik. Rug en zijden zijn bedekt
met zwarte vlekjes. Naar hem is de familie Salmonidae
vernoemd, een familie met 5 gesiachten, die samen
ongeveer 25 soorten omvatten. waaronder de forel.
Het is een anadrome vis. Dat wil zeggen dat hij in zee
leeft om zich te voeden en naar het zoete water trekt
om zich voort te planten. Men kan van mening
verschillen over het .probleem of de zalm 001'

spronkelijk een zoutwaterbewoner was die later de
rivieren optrok om paaien of dat het een zoetwater
vis is die naar de zee is getrokken om ziek te worden.
De meeste gegevens die we tot nog toe kennen pleiten
voor de eerste mogelijkheid.

Zo wordt de zalm als soort globaal beschreven in de
Dieren-Encyclopedie van uitgeverij Het Spectrum.
Tenslotte lis het belangrijk om te weten wat voor vlees
we in de kuip hebben als we het over zalm hebben.
Met namebij Tienhoven. daar waar nu camping De
Koekoek ligt. werd vroeger de zalmvisserij uitge
oefend. fen zekere mijnheer Van Straten beschreef in
een artikel uit 1946de zalmvisserij in dezestreek aldus:
.:t was' ook .een schilderachtig gezicht, de grote
sleepzegen half cirkel-gewijze in de rivier te zien
uitroeien envervolgens door een twintig a dertigman
aan land te tien trek ken. In het begin van mijn jeugd

AMEIDE - Het slanke, gestroomlijnde liehaam
(/wijst er al op dat de zalm is gebouwd op snelheid. Dat
, (:lat inderdaad zo is, blijkt uit de lange, taaie strijd en de
""kraehtige sprongen van een aan de hengel geslagen

zalm. De zalm is 100-125 em. lang, met uitsehieters tot
150 em.



"Wei", zei de heer WijnbeIt. ..zoek dat dan maar eens
mo.oi yit terwijl ikweg ben". Toen hij terug was kwam
al gauw een bibberige dader biechten.Hij had
inderdaad aile materiaal verbrand of verkocht.
Na enig onderhandelen werden de heren het eens over
deschadevergoeding. Daarna stelde de rechtsver
volging ook niet veel meer voor.

De heer Wijnbelt herinnert zich nog als de dag van
gisteren dat het vissen pas' echt spannend w~rd als er
zalm in de zegen gesignaleerd werd. Dan viel er
tenminste echt te verdienen.

Op "De Koekoek" werd gevist met een zegen van wei
450 meter lang. Die zegen werd uitgezet door een
roeibootje dat boven de koekoekswaard het water
inging. Het net werd weer aan land getrokken met
behulp van een grote spil. '
Deze spil op zijn beurt werd aangedreven door een
paard. Er waren vissers die's morgens 10 km. kwamen
lopen en die's avonds weer 10 km. terug moesten
lopen. Dat zal tegenwoordig niet vaak meer
voorkomen. Aan de andere kant was er haast altijd wei
een marketentster aanwezig die borrels verkocht aan
de dorstigen.

Op de Koekoeks waard stond ook een grote loods die
vaak worp gebruikt voor vakantiedoeleinden. Het was
bijvoorbeeld een prima logeerplaats voor families.
Er zijn nog enkele van die oude getrouwe rivier
vissers in leven in Ameide en Tienhoven. Een paar
willekeurig gekozen namen zijn bijvoorbeeld: de heer
J. van Oort, de heer W. Bouter, de heer D. de Groot,
degebroeders A.- en G. de Kruyk.

In de vijftiger jaren vieI onherroepelijk het doek voor

de riviervisserij in ons land. Om met Johan van Os te
spreken in een intervieuw in het Utrechts Nieuwsblad
van II januari 1979: "De vissers trokken nog weI,
maar meer van Drees dan aan hun netten".

Overigens sc~~nt de zalm als voeds.el een wonderlijke
maatschappehjke status te hebben opgebouwd in de
I<?op der geschiedenis, getuige het volgende fragment
Ult het reeds eerder genoemde artikel in het Utrechts
Nieuwsblad:

Reconstructie zalmvisserij Ameide-Tienhoven
Sinds enkele jaren gaat het weer iets beter met de
kwaliteit van onze vervuilde rivieren.
Er wordt zelfs op kleine schaal weer wat gevist door
beroepsvissers. Zelfs de zalm, een bij uitsteki helder
water-zwemmer, is weer in de Lek gesignaleerd.
Voor de Stichting Promoting Ameide/Tienhoven is
dit aanleiding om een tentoonstelling te organiseren
over de zalmvisserij in deze omgeving. Met name de
vissetij zoals die werd uitgeoefend bij Tienhoven zal in
de vorm van een maquette worden getoond. Deze
maquette wordt gemaakt door de heer F.P.
Diepenhorst. Vele attributen, documenten en fota's
die herinneren aan de zalmvisserij zullen worden
getoond en als bewijs van het feit dat er weer zalm in de
Lek zwemt, zal een levende zalm aanwezig zijn op de
tentoonstelling die zal worden gehouden in het
stadhuis op de Dam (van Ameide) van zaterdag 10 tl m
zaterdag 17 juli 1982.
De opening zal plaats vinden zaterdag 10 juli om 11.00
uur, door de heer F.P. Diepenhorst.
Beide zaterdagen zal de tentoonstelling geopend zijn
van 11.00 ur 's morgens tot 21.00 uur 's avonds; zondag
II juli is het stadhuis gesloten; van maandag 12 juli

tl m vrijdag 16 juli is de tentoonstelling· geopend van
14.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.
(Op verzoek eventueel 's rnorgens, tel. 01836 - 1737).

De entree zal voor volwassenen I" 2,50 en voor
kinderen f 1,- bedragen. .

De horeca in Ameide en Tienhoven zal degehele week
in het teken staan van de zaltnvisserij. Restaurant de
Kruythoeve in Tienhoven zal een speciaal visrnenu
voeren en het Wapen van Ameide zal· haar clientele
gedurende de gehele week enkele uitgezochte vishapjes
voor kunnen zetten.
Bovendien zal slijterij Het Fbrtuin extra aandacht
schenken aan enkele· uitgelezen en toch betaalbare
viswijnen, met name de witte appellation controllee
Ameide/Tienh.oven, kunnen wij u aanbevelen.
Als extraattraktie zal de bekende kunstenaar Theo
Tukker een aantal van zijn Hollandse aquarellen
exposeren. Deze aquarellen gaan haa"st allemaal over
het rivierenland van de Vijheerenlanden en de
Alblasserwaard, omdat de schilder afkomstig is uit
deze streek.
Theo Tukker hoopt nog deze week speciaal voor de
tentoonstelling de laatste hand te leggen aan een
aquarel die het stadhuis van Ameide voorstelt.

Hel geheel il' een he::oek ol/es::ins de l110eile 1I"00rd.

Het bestuur van de Stichting Promoting Ameide/
Tienhoven is er trots op de lezers vande Wegwijzer
vast te kunnen vertellen dat vrijdagavond 16 juli om
20.00 uur in het stadhuis. op de Dam een lezing met
dia's over de zalmvisserij zal worden gehouden door
de heer Johan van Os uit Puiflijk, wiens woorden al
eerder in dit artikel werden aangehaald -

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

LEG iseen ere islteerdhandelsmerk.

Dit is een coaster. Met laad
ruim, hijsn\ast,lier, kiel,
2 MiniiandeJ1ies en een
walkie-talkie. Maar deze boot
kanjeook breder. karter, ho
geroflager maken, En metje
eigen LEGO(!l kun je er van
alIes op, aan ofonder maken.
Voar in 't water ofop de grond.

TE HUUR VOOR
VAKANTIE

GROTE 5 PERSOONS
caravan met kachel en ijs
kast. Ge,plaatst op camping
naar keuze op de Veluwe,
Veluwrandmeren of IJssel-

meerpolders.
Huur caravan, incl. halen en

brengen f 200,- per week.
Tel.: 033 - 725119

Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak

gebruikte auto
met Bovag-garantie. naar

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
J. het Lam
Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

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



MERCEDES 200 D, bouwjaar oktober 1981, slechts 30.000 km.,
kleuf ivoor, voorzien van: stuurbekrachtiging, centro slotvergrendeling,
warmtewerend glas en radio-cassette recorder. Nieuwprijs f 46.000,-.

bieden wij namens een onzE(r relaties aan: 1 ALFA ROMEO
ALFASUD 1.5,3 deurs, kleur ivoor. Bouwjaar 1982, 11000 km.,
voorzien van radio ep L.P.G.-installatie. Nieuwprijs f 21.500,-

INNOCENTI "DE TOMASO", bouwjaar 1982, kleur rood, slechts
6000 km., in nieuwe staat, nieuwprijs f 17.500,-

N U V 00 R f 13.500,·

Veilig
speelplezier
van DUPLO®

Naar de brand
Nr.2635"£13,20

Een brandweerauto met brandwacht en
draaibare ladder. Een sportviiegtuig met
'n echte propeller en piloot Twee. nieuwe
variaties op het thema DUPLO@.
Veilig speelgoed, dankzij stevig materiaal
en "afgeronde" vormen. Met lossepoppe
ljes die ook passen op de andere DUPLO
speelelementen.
DUPLO - helpt peuters grijpen en begrijpen.

beige
beige
beige
rood
geel
wit

groen metallic
rood
blauw
brons
blauw
rood
zilver
zilver
rood

OVERLEG

1980
1980
1979
1979
1978
1978
1979
1978
1978

f 35.500,·

AANBIEDING

AANBIEDING

1980
dec. 1979

1980
1979
1979
1979

NADER

OMSTANDIGHEDEN

VOOR

I N

NU

SPECIALE

WEGENS

P R IJ S

8TATIONCAR8
Ford Taunus 1,6 L met L.P.G.
Ford Taunus 1.6 L met L.P.G.
Opel Kadett 128 Caravan
Opel Kadett Caravan
Opel Kadett Caravan
Opel Rekord 2.3 D, bestelwagen

SPECIALE

Honda Accord, 3 deurs
Opel Rekord 2,3 Diesel, 4 deurs
Opel Rekord 2,0 8, 4 deurs
Opel Ascona 1.9 N, 4 deurs
Opel Kadett City
Opel Kadett met L.P.G.
Fiat Ritmo 75 CL
Mini 1100 special
Peugeot 104 GL

.J) I AUTO DE RUYTER MEERKERK B.v.1
a'i Wij bieden aan:

Diverse jonge occasions met Bovag-garantie:

Pierre Mennen 45 jaar oud. architekt. interieurarchitekt BNI en enkele uren als docent
architektuur verbonden aan de akademie van Utrecht. toont in deze expositie zijn
archi-objekten.
Oit zijn strakke en op architektonische vormen gebaseerde komposities, gerealiseerd in een
door hem bepaalde ruimte van 30 x 30 em. Opeen d()orgaans matblauw fond bereikt hij
door stapelingen van een aantal witte, vlakken. verrassende drie-demensionale of
perspektivische effekten. '
Het zijn koel beredeneerde estetische kreaties waarin het architektonisch denken duidelijk
kenbaar is.
Zijnlaatste »,erken zijn in meerdere. 'het gehele vlak vullende. in overwegende primaire
kleuren gekomponeerde vlakken en lijnen.

Oe exposi~ie is te bezichtigen \'an 13 augustus tot 28 augustus.

Pierre MI'I1/11'11 hee.fi si/1d~ 19M 1'1'/1 eige/1 archilekle/1-huJ"O i/1 Ameide.

Burg. 810blaan 1,4231 AA Meerkerk, tel. 01837 - 1315

Sportvliegtuig Nr. 2622 £8,25
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~. Nu, voor uw peuter, te zien bij:
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zwart
blauw
rood
zwart
groen
ivoor

1981
1980
1979
1979
1980
1979

Pierre Mennen exposeert
bij boekhandel Crezee te Ameide

AUTO DE RUYTER MEERKERK a.v.1cI\:

Alfasud 1.5, 4 deurs
Alfasud TI
Giulieta 1.6
Alfetta GT 1.6
Alfetta 2.0 met L.P.G.
Alfetta 1.8



VAKANTIE BOEKEN
NU 3 POCKETS YOOR 10,· met o.a. Zweedse Volks
sprookjes, John Lennon, Het februari plan, Robert L. Duncan,
Hart tegen hart, Barbara Cartland, Bus gegijzeld, Jan Koesen,
De Atomium tapes, Woody Dubois, e.v.a.

Zomerse boeken voor een zomerse prijs: 14,95
Het R. Document, Irving Wallace, Belinda, Mary Loos, Geen
roem voor heiden, Stefan Heym, De hartstocht van een
vrouw, Herbert Kastle, De intriganten, Leslie Waller, Een

vrouw blijft een vrouw, F. Hebrard, e.v.a.
Tijdelijk van 29.90 voor 19.90:

Aile liefde overwint, dubbelroman, Mien van 't Sant.
SPECIALE AANBIEDING

Romantische lektuur "Reuzenraven", o.a. dokters- en
streekromans, nu slechts 2,50
NU POCKETS YOOR 9,50:

Galveston, roman, Suzanne Morris, Centennial, Michener, In
de schaduw van de troon, Holt, Plaats aan de top, John

Braine, Rebecca, Daphne du Maurier
KOSMOS REISGIDSEN (met toeristische kaart)

Eifel en Moezeldal met Ahrdal, 9,25.
Langs de Rijn, Griekse eilanden, Mallorca, Menorca, Parijs,

Zweden etc., etc.
MONUMENTEN

Met het oog op Onderweg-Atlas van Monumenten in
Nederland van Roy Zuydewij 24,90

YOOR DE KINDEREN
4 nieuwe avonturen van de Muppets a 6,95, o.a.: Muppets
gaan kamperen, Muppet-manieren, Muppets en de Walvis

jagers, Muppets op zee.
Jan, Jans en de kinderen, puzzel/spelletjesboek a 5,50

Van de televisiereeks Sesamstraat zijn nu verschenen:
Avonturen in Sesamstraat a 12,90, Feest in Sesamstraat a
7,90, Bert en Ernie zijn vrienden a 7,90.

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

[II
'i]W

PREMIE·A..WONINGEN
Indeling: Beg. grond met hal, w.c., woonkamer en keuken. Verdieping met 3 slaapkamers en badkamer met
2e toilet. Grote hobby-zolder op de 2e verdieping (met vaste trap).
GUNSTIGE LlGGING MET GROTE TUIN OP HET ZUIDEN!
Enkele bijzonderheden van de woningen zoals 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.

Kbopsommen 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.
Hogewaard 1 Ameide Tel. 01836-1544

Woonhuis Bram van Vliet, Molenstraat 37 Telefoon 01836-1609

specialisten in"houtskeletbouw"



15%-
KOHTING

op oorbellen en sjaals

Lekdijk 42 - Ameide - Tiel. 01836 - 1937

lfSfHnl'K
.11 UII~ II!if!!!E

JJJi .iJJ~

Joke Lauret-Bastinck

10
potloodtekeningen van Wim den
Hartog uit Ameide.

Op de /oto het gemeel11ehe.l'fUur
van Ameide. ook I'of aandacht
I'oor enige.l'chifderiien Fan defl
Hartog.

AMEIDE - De eerst expositie,
gehouden boven de winkel van
Boekhandel Crezee te Ameide is
een sukses geworden. De hon
derden bezoekers hebben zelf in
ogenschouw kunnen nemen de

Expositie

Champioo Meerkerk
nu ook voor lederwaren en

sportartikelen

MEERKERK - Nico en Jenny Verhoef hebben
gewe!dig veel belangstelling ondervonden na de
opemng van hun vergrote zaak in schoenen,
lederwaren en sportartikelen.
Op 1 mei 1981 werd bloemenhuis Champino geopend,
op 18 september 1981 ernaast schoenenhuis Cham
pino en 17 juni voor de derde achtereen volgende keer
de opening van een vergrote schoenenzaak, nu
uitgebreid met lederwaren en sportartikelen.

De magazijnruimte en de binnenplaats zijn bij de
bestaande winkel er bij getrokken en heeft de winkel
een enorm groot aanzien gegeven.
Naast de voorradige 4000 paar schoenen vindt u er nu
ook velesportartikelen en luxe lederwaren.
Champino, nu al een begrip in de regio, zal door deze
uitbreiding een nog breder assortiment voeren.

Wii \\'ensen de/amilie Verhoelgoede ::aken.

Op onze vraag hoe Wim den Hartog deze eerste expositie heeft ervaren, zegt hij: "ik was weI een beetje
zenuwachtig hoe .dit zou gaan. Maar het was een hele ervaring voor me. Dit heeft me geweldig
gestimuleerd, mede dankzij de mogelijkheid om in een mooie ruimte bij Boekhandel Crezee te
exposeren en de fune en leuke reakties van de vele bezoekers. Het was geweldig!"

Wim den Hartog

GillisVersluis

STEUNZOLEN

HANDEl IN
DUD IJZER-METALEN-PAPIER-AFV ALSTOFFEN

Elk woensdagmorgen zitting in
Meerkerk in 't Groene Kruis
gebouw.

Aanmeten van

TOlSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL. 01837 - 1530

, PLAATSING CONTAINERS

Vakantie van 16 aug.
tim 5 sept.

Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING

PE DI C UR E
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Ameide
Telefoon 01836 - 1595

T-----------------,
UitlatenI 1e kwaliteit•.Gratis montageI I

I Sanden I
I 20/50% korti~g I I
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_~ ~ __ ~~~=~~~~_~



De Stichting Vrije Rekreatie
in het N.O.S.-Jeugdjournaal

AMEIDE Op D.V. maandag 23 augustus
organiseert de C.D.A.-afdeling Ameide-Tie~hoven

een politieke avond in verband met de tweede-kamer
verkiezingen van 8 september. Het C.D.A.-tweede
kamerlid drs. Henk Couprie is uitgenodigd.

Hij zal o.a. spreken over de omstreden anti-discrimi
natiewet waarover enkele maanden geleden nogal wat
te doen is geweest. De bijeenkomst wordt gehouden in
het verenigingsgebouw aan de .I.W. van Puttestraat.
Aanvang 20.00 uur.

20ste Paardenfokdag
Meerkerk

MEERKERK In het Alblasserwaardse dorp
Meerkerk wordt op zaterdag 24 juli op het bekende
terrein. aan de Burggraaf (tegenover sportkompleks
't Hoog) de 20ste Paardenfokdag gehouden van de
Vereniging tot Bevordering van de Warmbloed
paardenfokkerij in de Alblasserwaard' en Vijfheeren
landen gehouden. De vereniging, afgekort V.W.A.V.,
houdt elke hvee jaar zo'n fokdag.
De fokdag vindt plaats in sainenwerking met de
afdeling Zuid-Holland van het W.P.N. De keuringvan
het W.P.N. is de officiele premiekeuring.

Op de Meerkerkse fokdag wordt ook vastgesteld
welke paarden een week later naar de grote keuring in
Dordrecht wilen gaan.
Paarden die in Meerkerk niet kunnen meedoen aan de
premiekeuring ktmnen meedingen naar de prijzen van
de fokdag. Daarvoor zal een aparte jury optreden.
Er worden ook paarden orider de zadel gekeurd. Voor
de beste fokgroep is de .lac. van Baalen Memorial
beschikbaar, een tinnen wandbord. De prijs herinnert
aan w,ijlen de heer Van Baalen. die veel voor de
paardenfokkerij in de streek heeft betekend.
De Meerkerkse premiekeuring vervangt om de twee'
jaar de locale keuringen van o.a. Bleskensgraaf en
Schoonrewoerd.
Er worden op de 24ste juli ruim 350 paardenin
Meerkerk verwacht. De keuringen duren ongeveer
twaalf uur. Na de pauze begint het zogenaamde
rondstappen voor het plaatsen van aile kopnummers.

's Middags zijn onder de zac\el de diverse paarden te
zien. In de middaguren wordt o.a. verreden het
kampioenschap van de Alblasserwaard en Vijf
heerenlanden van tweespannen voor de oogstwagen.

Aan de kampioenskeurinK wordl deelKenomen door
de kopnummers I'an aliI' ruhrieken.
Er is oak een slreekconcours I'oor een-spannen. I'oor
de handenwaKen. De een-spannen komen in de haan
I'oor de concour.HI'aKen.

De Killesteinruiters uit Lexmond geven een demon-I!ff{!.···.),i
stratie mennen. ~ii,,;

De V. W.A. V. werd in 19450PKerichl. Aanl'ankelijk
werd er jaar/ijks een fokdaK KeOiganiseerd. Laler deed
men da! am de lweI' jaar. In de prol'incie Zuid
Hal/and was de V. W.A. V. jarenlanK de eniKe
l'ereniKing. Zij Ie/I onKel'eer 175 leden.

C.D.A.
Ameide / Tienhoven

Deze· middag werden ook de nieuwe, opvallend gele
draagtassen met zwarte opdruk "Winkel in Ameide"
voor het eerst uitgegeven.

Dei Beierse kapel en de volksdansgroep van de platte
landsvrouwen waren gezellige intermezzo's tot's
avonds 10 uur.

We ::ijn henieuwd mel.welke dieren. na de kamelen en
olifanten. hel hesluur \'On de Ameidesl" Winkeliers
l'ereniKinK l'olKendjaar op de proppen komI.

Loslopende liiKers misschien?

Op de foto ziet u hoe vrijdag 2 juli een cameraploeg van de N.O.S. bezig was een drie uur durende
opname te rnaken over het kamperen bij de boer.
De voorzitter van de S.V.R.. de heer W.T. van den Berg werd gevraagd zijn medewerkinghieraante
verlenen.
De circa 3 minuten die werden uitgezonden waren weer een reklame voor het kamperen en wei speciaal
voor het kamperen bij de boer.
De technisch goede opnamen van de film, en geluidopnemers Wil en Mike Rutte'n, gave.!'ihet kamperen
bij de boer een aantrekkelijk en nostalgisch aanzien.
De bekende N.O.S,-intervieuwer Wim van Kuyk zorgde met de antwoorden van Wim van den Berg
voor een leuke N.O.S.-.Ieugdjournaal uitzending.

Braderie te Ameide een
groot sukses

AMEIDE - De Ameidese Winkeliersvereniging kan
weer terugzien ·op een zeer geslaagde en gezellige
Braderie.

Vele duizenden belangstellenden bezochten de zeer
Braderie. waarschijnlijk allen nieuws

naar c\e 3 olifanten.
was een groot sukses.
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RSV 130/18
Nieuw bedieningspaneel, drie laden
apart invriesvak en, naar keuze, rechts
ot Iinksdraaier1de deur. Bruto inhoud
130 liter. Thermometer bevestigd aan
de bovenste lade. Bedieningspaneel
met invriesschakelaar en 3 signaal
lampjes. Dooiwateratvoer aan de
v06rzijde onderaan.

J45:- 593,·
RSV 225/18
Deze 225 liter
heeft drie grote
overzichtelijke
laden met een
optimale nuttige
inhoud.
Bruto inhoud
225 Itr. Thermo
meter, bevestigd
aan de boven
ste lade.
Bedieningspa
neel met invries
schakelaar en 3
signaallampjes.
Dooiwateratvoer
aan de voor
zijde onderaan.

~

869,·

~,-

1090,·
1299,·

Maxifrost 3000
Netto inhoud 258 liter

3-kleuren-lichtkontrole, geschei
den invriesvak met thermometer
op de scheidingswand. Binnen
verlichting en dooiwateratvoer.
De deksel kan op wens afsluit
baar worden gemaakt.

Maxifrost 4000
Netto inhoud 376 liter

Effektief' energie sparen m~t de
nieuwe Linde maxifrost
electronic diepvriezers

De nieuwe Linde maxifrost electronic diep
vriezers met hun super-isolatie zijn ware kam
pioenen van effektieve energie-besparing, en
verder minstens net zo belangrijk voordeel is de
grote zekerheid van uw kostbare voorr.aad.
Bij verhuizing of stroomuitvalloopt uw voorraad
ruim twee dagen lang geen enkel gevaar.

ZANUSSI
50 liter
diepvriezer

~

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

525 liter:
Atm. 850x1600x630. Invrieskap. 36 kg.
Energieverbr. 2,40 Kw p/u.
Uitgerust met: slot, 2 manden, 2 ver
deelrekken en binnenverlichting.

~.1220,-

~- 890,-
425 liter:
Atm. 850x1325x630. Invrieskap. 28 kg.
Energieverbr. 1,75 Kw p/u.
Uitgerust met: slot, 2 manden, 1
verdeelrek en binnenverlichting.

~- 999,-

ELECTROLUX
Voordelig met stroomkosten,
verbruik slechts 1,55 Kw/24 uur.
Daamaast wordt de restwarmte
gebruikt als bescherming tegen
roestvorming, door middel van
droge-wand konstruktie.

225 liter:
Atm. 850x795x630. Invrieskap. 15 kg.
Engergieverbr. 1,30 Kw p/u.
Uitgerust met: 1 mand.

~ 777,-
325 liter:
Atm. 850x1050x630. Invrieskap.21,5 kg.
Energieverbr. 1,55 Kw p/u.
Uitgerust met: slot, 2 manden .en
binnenverlichting.



Jaarmarkt M eerkerk ,wordt jamiliedag

Voor:::irrer Jan Priem \'WI de S VM ronclen \I'U de hesre sram/\l'l.'l'ker,
Ge\l'eldi.~ :::oals hU de handdoekenaan prees en 1.'1' :::odoende 1'1.'11.' in andere hamlen deed ()\'ergaal1.

meerderheid niet zal schromen. om eerder gemaakte
raadsbesluiten te herroepen, en met andere plannen te
komen.
Ik ben van mening, dat de huidige raad, in deze
samenstelling hiermee rekening dient te houden,
omdater mogelijk nu kosten worden gemaakt die niet
gemaakt hoeven te worden.
Natuurlijk h~eft deze raad haar verantwoordelijkheid,
maar ik dacht er goed aan te doen mee te delen dat de
nieuwe raad in meerderheid andere plannen koestert".

W. de Leeuw:
"Waarom die haast. Dit grootse projekt is
onvoldoende voorbereid, de risico's zijn tegroot en te
onoverzichtelijk.
Er wordt weer veel tijd en geld verkwist. Een akkoord
vanavond zal de nieuwe raad niet pikken. College, u
had het initiatief moeten nemen en een alternatief plan
moeten indienen. De bezwaarschriften liggen al klaar.
Het CD.A wijst dit plan af.

Mw. v. Geijtenbeek:
"Er is behoefte aan een grote zaal voor sport en grote
evenementen. De kombinatie Sporthal-Dorpshuis
geeft een tekort van f 170.000,-. De Sporthal min.
± f 60.000,-. We hebben altijd gepleit dat de Sporthal
bij de sportvelden hoort.
Ik heb vertrouwen in de cijfers van de S.Y.M. zoals
deze ze heeft voorgelegd".
Zij toont zich een warm pleitbezorgster en gaat op aIle
bekende details in zoals beheer en gebruik. De
gemeente zal f 540.000,- fourneren en bij het" beheer
grote zeggenschap verkrijgen (beheerskommissie).
Mw. v. Geijtenbeek vindt het jammer dat CD.A. en
Gemeentebelangen geen cijfers op tafel leggen. We
moeten snel handelen en geen illusies wekken. "Wij
willen de Sporthal realiseren voor een groot deer van
de bevolking. Het is aileen realiseerbaarmet de
toegezegde medewerking van de S. Y. M.". a'idus mw.
v. Geijtenbeek.

J.Priem:
"Als sportman ben ik er voor. CD.A. en Gemeente
belangen blijven vaag, dit vind ik jammer. Ik ben blij
met de plannen en cijfers, het is een gedegen voorstel
van uw college. '
Ik hoop op een loyale medewerking van het CD.A.
Gemeentebelangen".

\

Weth. P. 'f Lam:
"We zijn bezig voor de jeugd, voor ± I 3 van de
gemeente. Meerkerk' heeft .veel sportbeoefenaars. Dit
is het goedkoopste plan en aileen haalbaar dankzij de
S.Y.M.
Op de pot passen is makkelijk. als gemeentebestuur
moet u aktief zijn.
De Leeuwen v.d. Berg hebben niets zakelijks gezegd".

Weth. H.T. 't Lam: I

,,1k was al in principe tegen de sporthal. Nu de
bezetting van het gebouw ook op zondag zal zijn, zal ik
tegenstemmen".

Burgemeester:
"Op 28 april hebt u een principe uitspraak gedaan. Wij
als college voeren besluiten uit. Dit is een unieke kans
dankzij toegezegde daadwerkelijke steun van de
akkommodatie kommissie en de S.Y.M.

Kooyman:
.,1k ben blij met de toegezegde zelfwerkzaam,heid. De
akkommodatie kommissie heeft veel onderzoek
verricht. De akkomodatie voor de bejaarden is niet
ideaal. De geschiedenis herhaalt zich als CD.A. en
Gemeentebelangne nu geen risico durven te nemen".

v.d. Berg:
"Ik wi! de nieuwe raad hier niet mee belasten".

Mevrouw v. Geijtenbeek:
"De raad van Meerkerk staat bekend. als een
praatkollege. U als raad doet niets.
Op een vraag van wethouder P. 't Lam of de Lee\lw
achter weth. H.T. 't Lam staat over sport op zondag
antwoordt de Leeuw zeer fel: "ik onderschrijf deze
woorden".
Hierop zegt P. 't Lam: "dan denk ik aan onze
tennisvelden op zondag".
Hierna i's het hek weer van de dam.
Priem beweert dat 80% van aIle sporters de sporthal
op het voetbalterrein willen, waarop v.d. Berg vraagt
"bewijs dit eens". "De stemming heeft weI iets andel'S
bewezen, dan hadden CD.A. en Gemeentebelangen
geen winst geboekt", aldus de Leeuw.
Zeer heftige diskussie met "blauw" aanlopende
raadsleden voigt hierna.
De stemming: voorstel wordt met 4 tegen 3 (de Leeuw.
H.T. 't Lam en v.d. Berg) toch "voorlopig'?
aangenomen.

Herindeling
Unaniem keren aile raadsleden zich tegen het
eindadvies van G.S.
de Leeuwen v.d. Berg willen agressieyer .optreden.
v. Geijtenbeekvalt de financiele ongunstige opzet aan.
Kooyman is ook tegen, doch vraagt, kijkende naar zijn
overburen "we moeten tot een stand punt komen".

bestuurders daarmee toch doorgaan kon dat wei eens
eerder gerealiseerd zijn dan de sporthal op 't Hoog.
Bovendien maken we mogelijk kosten, die niet
gemaakt zoudenworden wanneer de nieuwe raad zich
over de plannen zal buigen.
Gemeentebelangen zal in september aantreden met 3
raadsleden, die de sporthal zoals ze nu leeft in de
breinen van de voorstanders, nog niet zo erg zien
zitten, omdat zij voorstanders zijn van een sportha! in
kombinatie met een dorpshuis of althans een gebouw
dat een multifunktionele betekenis voor de samen
leving dient te hebben. Meer en betel' onderzoek naar
deze mogelijkheden dient plaats te vinden. Waarmee
ik natuurlijk ook doel op een van mijn mitsen tijdens
de principe-uitspraak, n.1. een enquete onder onze
bevolking voorzien van cijfers en alternatieven
opgesteld en uitgevoerd door neutrale onder
zoekers.
Wat Gemeentebelangen betreft zou u rustig kunnen
doorgaan met uw plannen; wanneer wij de enige 3
waren die over deze kombinatie zo denken, maar het
moet u toch bekend. zijn, dat er in septem!:;ler
raadsleden zullen aantreden die er misschien net zo

over'denken als wi;. en 3 + 3=6. '
Dat is een meerderheid, die uw haast van heden in een
vreemd daglicht s,telt. Het is mijn overtuiging, dat deze

De Sporthal en de Raad
van Meerkerk

De spanning in hel Sraal1uis \'WI A meide was re snijden na her inle\'eren \'(lfl de hriefles door de
aannemers.
Aannemershedrijl'D.L Verhoef uil Langerak II'{/S de laagsre mer f I. 174.000,-.
Dir hekende aannemershedrifl' :::al £Ius her \I'erk Prinses Marijkell'eg uirroeren en Il'aarsthUn/ijk ::al de
doorrrekking naar de ZOllll'endijk hinnen de hesthikhare kredieren moge/ijk :::UI1.

Mar!wlleesrer Teus Hakkesreegr 1.''' ::ij" \.,.Olfll· Cohr moge" \1'1.'1.'1' op een ges!aag'de ::e\'enc!e markrdag
rerug::ie,,;
De ruim 1/0,,£11.'1'£1 markrkrame" ('" de sr(//I(1I1'('/'k('/'s rl'Okke" elX 1'1.'1.'1 helanKsre/ling;

MEERKERK - De laatstgehouden raadsvergade-
'. ring deed ons ongemerktterugdenken aan de verhitte
diskussi~s vorig jaar over het lwembad. Wij dachten
toen, zou de Sporthal ook in het water vallen?
Gemeentebelangen en CO.A. vinden het in deze tijd
niet verantwoord. Bovendien waarom een nieuwe
raad er dadelijk mee opzadelen?

W.T. v.d. Berg:
,,1k heb mij al eerder in deze raadszaal hardop
afgevraagd, waarom er opeens zo'n enorme haast
word! gemaakt met de plannen t.a.v. de sporthal. En
dit allemaal terwijl er straks een nieuwe raad met 6
nieuwe mensen, en mogelijk andere ideeen, zal worden
opgescheept met de realisering daarvan. Dehaast doet
wat ongeloofwaardig aan in de ogen van hen die weten
dat er inzake grond zeer waarschijnlijk een
onteigeningsprocedure gaat plaatsvinden, en dat
velebewoners van de Burggraaf voornemens zijn om
bezwaarschriften in te dienen. Ditzijn procedures die
mogelijk 3 tot 4 jaar in beslag nemen.
Liever geen herindeling, maar als' de Haagse



Tel. 01836 - 1895Ameide

FRANS TIELEN
Prinsengracht 69

KLUSSENBED'RIJF
AMEIDE

Het juiste adres voor aile reparaties en onderhoud
in en om uw woning.

Ook voor gevelreparatie en sloopwerken.Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen

ontvangen korting'!

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

FRANK TREUREN
biedl Ie 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.

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

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND.. en VARKENSVLEES ull elgen
slachlerlj

(Voorboulen, achlerboulen en halve
varkens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

NormaaI13,- 8 75
NU ,

PARKER JOnERBALPEN
Gaat Umet een
geftlst harl OP
vakanlie ?
oIZo .

Namens Automobielbedrijf De Groot eeD PRETflGE VAKANTIE

Wij zorgen graag voor een goecle vakantiebeurt

VAKANTIE!
Heeft u al gedacht aan:

Buitenlands geld
Reisverzekering
Reis- en Kredietbrief ANWB
Reis-cheques

komI u even langs om uw zaken Ie regelen?

U BENT WELKOM BIJ:

HOORNAAR
GROOT·AMMERS
AMEIDE
MEERKERK



500-ste inwoner van Tienhoven
Adrianus Jan Theodoor Streefkerk

TlENHOVEN - Woensdagmorgen 30 juni werd op het Gemeentehuis te Ameide de 500-ste inwoneringeschreven
en wei Adrianus Jan Theodoor Streefkerk, zoon van Gerrit Streefkerk en Nel van der Hek.
Hetwerdeen Wllre happening in hun prachtig, zelf door aannemer Gerrit Streefkerk in zijn vrije tijd gebouwde,
landhuis aan de Tiendweg 15. Loco-burgemeester G. den Oudsten, met echtgenote, kwamen hun gelukwensen
namens het gemeentebestuur van Tienhoven aanbieden en de wethouder deed dit vergezeld gaan van een
spaarbankboekje met! 50,- er op gestort en deed bovendien nog de mededeling dat hun 2e zoon Andreas bovendien
nog een bestek met inskriptie zou krijgen.

Ongeveer 10 jaar geleden werd ook de vijfhonderdste inwoner in Tienhoven .ingeschreven, maar doordat er de
laatste zestien jaar niet gehouwd werd liep het inwonertal hard terug. .
Door de nieuwbouw van de laatste,jaren gaat alles weer crescendo in Tienhoven.

AMEIDE - Het proces van gemeentelijke her
indeling schijnt te moeten doorgaan.
Nu het niet is gelukt om aan te tonen, dat kleine
gemeenten niet goed funktioneren, gooit men het over
de boeg van nieuwe, zwaardere taken overhevelen van
Rijk naar provincie, die kleine gemeenten niet zouden
kunnen vervullen.

Het lijkt erop, dat Den Haag zo denkt, aid us mr. Arie
Slob uit Noordeloos, lid van diverse C.D.A.-Werk
groepen en overlegorganen, in zijn inleiding tijdens
een bijeenkomst in Hoogblokland op 27 mei j.1. voor
C.D.A.-gemeente- en afdelingsbestuurders van enkele
gemeenten in de regio.
Die avond is onder leiding van Freek Bikker,
voorzitter van de afdeling Hoogblokland, besloten tot
oprichting van een C.D.A.-Werkgroep Gemeente
lijke herindeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden,
bestaandeuit vertegenwoordigers van de afdelingen
Arkel, Hoogblokland, Hoornaar, Leerbroek, Meer
kerk, Nieuwland en Noordeloos.
De Werkgroep spreekt zich niet zander meer en per
definitie uit tegen gemeentelijke herindeling. Maar
men wil eerst de te decentraliseren taken concreet
ingevuld zien en dat aan de hand daarvan door Rijk
provincie en gemeenten in onderling overleg wordt
bezien hoe groot gemeenten moeten zijn om die taken
naar behoren te kunnen vervullen. Inmiddels is de
C.D.A.-afdeling van aile bij de herindelingsplannen
betrokken gemeenten gevraagd adhesie te betuigen
aan een brief van dergelijke strekking en te verzenden
aan o.m. de C.D.A.-fraktie in de Tweede Kamer.
Eind september, begin oktober zal een vergadering
worden belegd met aile C.D.A.-gemeente- en
afdelingsbestuurders van genoemde gemeenten. Men
ziet voldoende openingen om een herbezinning van ,de
huidige plannen te rechtvaardigen. In ieder geval moet
het door de Regering ingesteldeonderzoek worden
afgewacht naar de gevolgen van vroegere gemeente- .
lijke herindelingen. .
Hel kontaktadres I'an de Werkgroep is: N(}(}rd::ijd~~.
31. 4225 PH Noorde!oos.

C.D.A.-werkgroep
herindeling:

bezint eer ge begint !

Gallerie Gastronomique
in de Kruyt-Hoeve

Onder de naam van Gallerie Gastronomique is er in
restaurant de Kruyt-Hoeve de eerste tentoonstelling
van de kunstenaars Beb Blankensteijn en Bertus
Wieringa.
ledere maand zal Restaurant de Kruyt-Hoeve
kunstenaars uit de Alblasserwaard en uit de
Vijfheerenlanden de gelegenheid geven" om hun werk
te exposeren. Niet aileen de restaurantgasten kunnen
van deze exposities genieten, maar ook zijn diegene die
aileen een kijkje naar het werk van de kunstenaars
willen nemen van harte welkom tijdens de openings
tijden van het restaurant.

Beb Blankensteijn maakt sedert drie jaar unieke
poppen van ca. 40 cm. hoog. De poppen worden
gemaakt van zelfhardende klei. Na een droogtijd van
een week worden de koppen en de ledematen .:.
zorgvuldig geschuurd en beschilderd. Hierna wordenf' )
de pruiken bevestigd die gemaakt zijn van vIas of van'k
normale pruiken. Vervolgens worden de kleren
gemaakt, die lOndermeer modieus te noemen zijn.' Beb
werkt graag met chique kleding en gebruikt o.a. veel
kant, kant, bont, tluweel en zijde. De accessoires die
sommige poppen begeleiden zoals stoeltjes, para
plui~es, driewielers en vliegende Hollanders worden
gemaakt door haar man. Naast de poppen maakt Beb
ook wandkleden waarin ze o.a. natuurlijke vormen
gebruikt lOals boomschors en schelpen. Enkele
hiervan zullen ook in de Kruyt-Hoeve te bezichtigen
zijn. De poppen waar zo'n 35 werkuren inzitten biedt
zij tevens tegen zeer redelijke prijzen te koop aan.
Bertus Wieringa werd geboren op 1 maart 1941 te
Heerenveen. Het tekenen en schilderen kreeg hij van
zowel moeders- als vaderskant mee maar ontwikkelde
het aan de kunstacademies van Leeuwarden en
Amsterdam. Na vele jaren werkzaamheid in de
houtindustrie heeft hij zichde laatste jaren, opnieuw
bekwaamd in het aquareleren en leerde op dit vIak vele
nieuwe technieken. Naast het uitwerken van eiger
ideeeen werkt Bertus ook veel in opdracht lOwel op het
artistieke vlak als in de reclame. ' .
Hij heeft zich o.a. gespecialiseerd in technieken zoals
air brushing, retoucheren, acrijlwE;rk, illustreren, etsen
en in het maken van aquarellen. Tijdens zijn expositie
in de Kruyt-Hoeve vertoont hij aquarellen var
dorpsgezichten en landschappen gelegen in de
Alblasserwaard.
De Kruyt-Ho(>l'e is iederi'dag. hehafl'e ::olldags. I'Ol1a/
3 uurgeopend.

En de commandant. van de brandweer, de heer Dane
zei terecht aan het slot van zijn' speech: "als korps zijn
wij bijzonder trots oin over een dergelijkvoertuig te
mogen beschikken".

Daar er te, weinig kleine hulpverleningswagens, om
financiele redenen, in onze regio zijn, is de wagen nu
uitgerust met speciaal hulpverleningsmateriaal. Bin
nen 8 minuten moet men op de plaats des onheils
kunnen zijn.

Geen wonder dat burgemeester Bakker met de
wethouders en vele raadsleden wei trots waren met
deze nieuwe aanwinst die maar liefst l 260.000,- heeft
Fkod. .
En zoals burgemeester Bakker tot het brandweer
korps zei: "gelukkig blijft de vrijwillige brandweer
bestaan, dit is geruststellend. Goed gereedschap is het
halve werk. Wij verwachten van u, evenals in het
verleden, 100% werk. Veel sukses!

De Magirus tankautuspuit is I'On het type 160 M II F
I'an h.I'. Moturkrachtte Hoogel'een.

Brandweerkorps
Ameide/Tienhoven ontving

nieuwe brandweerwagen
AMEIDE - Het vrijwillige br:mdweerkorps Amei
de/Tienhoven, onder leiding van commandant Dane,
kon met recht trots zijn op haar nieuwe aanwinst.
De wagen is ook ingericht voor calamiteiten en
behoort tot een der modernste in Nederland.

De wagen staat model voor de landelijke brandweer
korpsen en is onder leiding van de oud-brandweer
commandant, F. Diepenhorst door de manschappen
zelf ingericht met de benodigde apparatuur en
hulpverleningsmateriaal. De brandweerauto heeft een
eigen buffervoorraad van isool water in de tank en
daarnaast 2 hogedrukhaspels met een slanglengte van
90 m' per haspel.

De gemeentewapens op de auto zijn aangebracht door
de oud-commandant F. Diepenhorst.



Inlichtingen overdeze bouwbij

AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK B.V.
Paramasiebaan 4a
Postbus27 Ameide
Tel. 01836-1269 of 01842-1878

Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412,
Showroom: Tolstraat19 - Tel. 01837 - 1682.

Meerkerk

GEBR. VAN TUYL

Opel Rekord 19N, 4 deursmet LPG 1979
Audi 100 GL, 5S met LPG. 1978
Opel Rekord Caravan, 5 deurs, diesel 1980
Honda Civic, 4 deurs, 1978
Honda Civic, 3 deurs, speciaal gespoten 1978
Ford Fiesta 1978
Peugeot 104 1977
Renault 5 TL 1979
Honda Civic, 5 deurs, wagon 1981
Opel Kadett 13N, 3 deurs, automaat 1981
Opel Kadett 16, 3 deurs, diesel 1982
Renault 4 GTL 1979

AUTOMOBIELBEDRIJF

BROOD· en BANKETBAKKERIJ.

GEBR. ALTING:
UW WARME BAKKER

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

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

12 PREMIE A-KOOPWONINGEN
in plan Aaksterveld te Ameide

Het worden royale, goed ge"isoleerde huizen- met 4 slaap
.' kamers en de ruimte van de Alblasserwaard als omgeving.
De woningen zijn te koop v.a. 132.500,-v.,o.n.

inel. eigen grond

Hoekwoningen 137.500,-

Subsidie volgens de premie A regeling kan afhankelijkvan
uw inkomen / 10.900 voor het 1e jaar bedragen.
Dathoudt in, dat uw maandkosten kunnen wedijveren
met de huurprijzen elders.

~~~,~~~,~~~,~~~~~~,~~,~~~~~,~,~~~~,~

~ . ~. ~

~ ~
~ Nu ook biJ' ons ~
~ ~
~ een ruime sortering in ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~

~ BEHANG, VERF en ~
~ ~

~ SCHILDERSBENODIGD- ~
~ HEDEN ~~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ Ook levering van aile soorten ~
~ glas ~
~ ~
~ Tevens voor al uw schilder- ~
~ ~
~ werk ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ J. L. den Hartog ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~~ GLAS-, SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF ~

~~ ~
I( :! ~ AMEIDE - ZOUWENDIJK 39 - TEL. 01836-1508 ~

\~ ~
~ ~
~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




