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Wordt gratis verspreid in Ameide. Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogbloklarid, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.
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ACHTTIENDE JAARGANG
VRI,JDAG8 OKTOBER 1982

de 325-ste Paardenmarkt te Ameide
AMEIDE - "Het is een schoon gezicht, die boote
mengeling van paarden en paardjes, van koopers en
verkoopers, die opeen gehoopte menigte, als vormde
zij een geheel, en dit alles beschenen. door de
vriendelijke stralen van een ontwakende herfstzon".
Het zou met iets andere woordkeus ook vorig jaar
geschreven kunnen zijn, maar· het is het verslag. van ,de
"Termeise Mart" in de "Vijfbeerenlanden" van
oktober1887, dus bijna een eeuw geleden.

De Bur~8m8e8t8r van Ameide
maald bekend. dat de van oudB ver
murde

~PAARDENMARKT
aldalll' 1111 p1aats hebben op

Donderdag 9 October I. 8.
en dat de druk belochte vrfje

NaJaars-BeestenmarH£
dit jaar invalt op

Dinsdag 14 October d. a. v.,
dU9 daage voor de Bensohopsohe
Beestenmarkt.

Het Markt~61d bedraagt voor Paarden
10 en voor Veulena 5 Cent.

De Burgemeeeler voorncemd,
DE KLEIJN.

En deze markt van 1887 was niet de eerste.want in 1657
bijna in dezelfde tijd dat het Stadhuis geboliwd is, gaf
heer Hendrik van Brederode de Sterle Ameide
privilege tot het houden van een Paarden- en
Beestenmarkt.
Bij Koninklijk Besluit van 1 oktober 1859 wordt door
Koning Willem III goedgekeurd dat ten behoeven van
de Gerrteente Ameide Marktgeld wordt geheven van
de aangevoerde Paarden en Veulens.
De ..Termeise Mart" heeft dus een rijke traditie.
Vit de hierbij afgedrukte advertentie in de Bossche
Courant van oktober 1890 blijkt dat er in de week na
de Paardenmarkt een zogenaamde beestenmarkt werd
gehouden. Hier werden dan koeien, schapen en geiten
verhandeld.
Het marktgeld werd in 1859 vastgesteld

voor een paard 10 £'ems:
voor een veulen 5 cents.

In 1907 was dit tarief nog ongewijzigd, met de inflatie
viel het in die tijd dus kennelijk nogal mee.
Gegevens. over de aantallen aangevoerde dieren zijn
schaars, er· zijn volgens overlevering soms weI 2000
dieren aangevoerd, waarschijnlijk betrofdit paarden
en koeien bij elkaar.
Een in het ·gemeente-archief gevonden kladbriefje van
de marktmeester geeft voor 1903 :ian dat toen werden
aangevoerd:

208 paarden
66 veulens
32 hitten

totaa! 306

Yoor geYnteresseerden is het misschien aardig om ook
de prijzen te vermelden:

·Iuxe paardenvan f 425,- tot f 600,
werkpaarden van f 150,- tot f 350,
2'/2 jarigeu van f 300,- tot f 380,
!' /2 jarigen vau f 200,- tot f 325,-
veulens van f 90,- tot f 160,-
hitten vau f 65,- tot f 130,-

Vermeld is verder nog dat er toen veel buitenlandse
kooplieden, vooral, Duitsers, kwamen.
Vanzeifsprekend liggen de prijzen thans wei iets
anders.

Vorig jaar bedroeg de aanvoer: 150 paarden en pony's.

Op 14 oktober a.s. zal weer de traditione1e Ameidese
Paardenmarkt gehouden worden.
Iedereen die een paard of pony heeft mag dit
aanvoeren. Wie aanvoert krijgt een gratis lot met kans
op ve1e prijzen en een paardeveu1en als hoofdprijs.
Elk paard en elke pony die aangevoerd wordt komt in
aanmerking voor de keuring. De prijzen bestaan uit
bekers en geldprijzen.
Naast de gebruikelijke prijzen is er dit jaar een extra
geldprijs van f 250,-, voor de kampioen van de oudere
paarden. Deze extra prijs is beschikbaar gesteld door
de heer Van Stolk, Ambachtsheer van Ameide.

Zoals u ziet is het in aIle opzichten aantrekkelijk om
met uw paard of pony naar de Ameidese Paarden
markt te komen!
Ook verder is er een aantrekkelijk programma.

Vanaf 9.00 uur: Inschrijven van paarden en pony's
voor de keuring bij de wagen op de
Prinsengracht.

10.00 uur: Begin van de keuring voor paarden
en pony's.

13.00 Uur: Prijsuitreiking en uitslag verloting
in Het Spant.

14.30 uur: Tuigpaardenshow en Ringrijderij op
het Burg. Wesselsveld en de Prin
sengracht.

15.00 uur: Ponyshow op de Prinsengracht.
16.30 uur: Koekslaan op de parkeerplaats bij

Het Spant.

Opgeven voor deelname aan de tuigpaardenshow kan
tot 9 oktober a.s. bij de heer J.e. Schakel, Broekseweg
92 te Arneide, tel. 01836-1331.
Ook voor aile overige informatie over de Paarden
markt kunt u bij hem terecht.

Gelijktijdig met de Paardenmmkt wardt er jmumarkt
gehouden.
Veel marktkooplieden en diverse standhouders bieden
daar hun urtikelen te koop aan.

Door de Paardenmarktcommissie wordt in samen
werking met de Stichting Promoting Ameide/Tien
hoven in het oude Stadhuis op de Dam van 9 tl m 23
oktober ook eeo tentoonstelling georganiseerd van
werken van Rien Poortvliet, die getuige zijn prachtige
boek "Het Brieschend'·Paard" onze edele viervoeters
een zeer warm hart toedraagt.
Dezetentoonstelling wordt op 9 oktober om 11.00 uur
geopend door de voorzitter van de paardenmarkt
commissie de heer e. de Jongh, een deskundige op
paardengebied.

De tentoonsteUing is geopend:
Op zaterdagen van 11.00 tot 21.00 uur, in de week .van
II tIm 15 oktober van 19.00 tot 21.00 uur, in deweek
van 18 tIm 22 oktobervan 13.30 tot 2/.00 uur, tijderis
de paardenmarkt op 14 oktober van 09.00 tot 2/.00
uur.

De entree van de tentoonstelling bedraagt voor
volwassenen f 2,50 en voor kinderen tot 14 jaar f 1,-.
De paardenmarkt biedt dus voor paardenliefhebbers
een massa interessants.

's Avonds is er de traditione1e puzzelrit voor auto's die
al enkele jaren gesponsord wordt door het bekende
dakbedekkingsbedrijf uit. Ameide Consolidated Ne
derland. Hiervoor kan men zich aanmelden 's avonds
vanaf 18.30 uur bij het vertrekpunt, garage Eim de
Groot, aan de Industrieweg te- Ameide.
De organisatie va'n deze rit is in handen van de
Magneet uit Meerkerk.
De geluidswagen en de geluidsinstallatie worden al
vele jaren beschikbaar gesteld door de bekende
Veevoederfabriek Sloten uit Friesland.
's Avonds is er weer een gezellig feest met muziek in
Het Spant.
Het belooft weer een gezellige dog te worden in
Ameide!

Programma woensdag 13 oktober:
13 30 - 1630 uur Kmdermarkt bI] Het Spant
Vanaf 2030 uur. Gezelhg samenzl]n met dans
muziek In Het Spant
Tevens \erlotmg van de varkens

De Wegwijzer start met serle
artikelen over

" Vrouw en Beroep"
Het isniet alt(jd zo geweest dat de taak van de
vrouw voor het grootste gedeelte bestond uit de
zorg voor huishouden en kinderen,
Denkt u maar eens aan het boerenbedqif
waarin vroeger het .grootste gedeelte van de
bevolking werkzaam was. Daarin had de vrouw
een belangr!jk aandeel. Ook in kleine am
bachtel!ike bedqifies, in winkels of in de fablJek
was de vrouw als arbeidskracht vaak 'hard
nodig.
Man en vrouw vormden samen een produ
cerende eenheid. Het industriil/e t!i'dperk bracht
hier verandering in.
De man ging vaak steeds verdervan huis
werken terw(j/ de vrouw de taken thuis op zich
nam. ,
Met de komst van meer komfortabele huizen,
al/erlei praktische huishoudel!ike hulpmiddelen
en vooral ook de algemene leerplicht voor
kinderen is de noodzaak van een dergelfjke
taakverdeling voor vrouwen steed~ minder
geworden.

Daardoor zien we de laatste loren ook weer elm
toename van bUitenshw:" werkende vrouwen.
Dit was vaar "de Wegwfjzer" een reden om in
eigen omgeving meer aandacht te hesteden aan
"Vrouwen Beroep".

In een serie artikelen onder deze titel, laten we
vrouwen aan het woord ol'er het heroep datz!j
uitoelenen en de manier waarop z(j ermee,hezig
z!in.

Als eerste in de serie spraken we met Met
Plieger, eig~naresvan een handwerkzaak.



HERINDELING VOLDONGEN FElT ? ?
DEMOCUTIE EEN LACHERTdE!

in het
van de

-.Mr.Arie Sloh.
coordinator CDjt- Werkgroep.

Hopelijk volgen· andere"' politieke partgen
opkomen voor debelangen van de inwoners
A lblasserwaard en de VijfheerenJanden.

grootte van de gemeenten, dan wel een samenvoeging
dient plaats te vinden. En misschienis dan een
samenvoeging van gemeenten, die een gemeen,:,
schappelijke secret~ri~ hebben, weI voldoende.
In de programma's van veel politieke panijen hebJ?en
in de zestiger en' zeventiger jaren bepalingen gestaa,n,
waaruit bleek, dat men grotere gemeenten wilde
creeren. "Grootschaligheid" was de leus! Toch komt
men daar op terug. Zijn we niet op een heilloze weg
met deze grootscheepse herindelingsplannen? Toege..:
geven, dat dit mede verband houdt met de be,narde
economische situatie, waarin we met elkaar verkeren.
En na een herindeling wordt het echt niet goedkoper,
tenzij je aileen in de centrumgemeente wat doet en de
rest laat zitten. Maar willen we dat?
Een kentering dus in de po1itiek~ Een van de eerste
politieke partijen, waarbij dit zichtbaar is geworden, is
het CDA. De Tweede Kamerfraktie van deze partij wil
aIleen maar praten over gemeentelijke herindeling in
samenhang met de nieuwe taken, die de heringe-deelde'
gemeenten zouden'moeten krijgen. En dan is een getal
van minimaal 10.000 inwoners geen heilig geta!.
Deze gedachtengang bleek weer eens te meer toen de
voordit gebied opgerichte CDA-Werkgroep ge
meentelijke herindeling een dezer dagen een gesprek
had met de voorzitter van de Binnenlandcommissie
van het CDA in de Tweede Kamer, de heer van der
Sanden.
Genoemde Werkgroep bestaat uit vertegenwoordi
gers van een 7-tal CDA-afdelingen in deze regio en
heeft het initiatief genomen het Parlement te vragen
om een herbezinning op de uitgangspunten' voor
herindeling. Waar zijn we nou. toch mee bezig?
Inmiddels hebben de besturen van 32 CDA-afdelingen
in de Alblasserwaard en Vijfueetenlanden een lodanig
verzoek om herbezinning gericht aan de Binnenland
commissie van het CDA en de Vaste Kamer
commissie voor Binrienlandse Zaken.
Op dit moment worden door de Werkgroep kontakten
gelegd met de CDA-vereniging voor gemeente
bestuurders, die voor dit gebied een eigen afdeling
heeft. Men gaat in overleg met de Tweede Kamer
fraktie .bezien welke stappen er vervolgens gezet
kunnen Worden om tot een herbezinning te komen.
De Werkgroepverklaart zich trouwens niet tegen
herindeling op zich, maar weI tegen de rhanier waarop
dit nu gebeurt. Zonder.· enigesamenhang dreigen
beslissingen te wordengeriomen, die funest worden
voor het gemeentelijk bestel in onze democratische
rechtsstaat.

Politieke partijen doe iets. Ga, praten met de Tweede
Kamerfractie van uw eigen partij. Het is nog net niet te
laat. .
**********
Gemeentelijke herindeling in de politiek
Gemeentelijke herindeling van de Alblasserwaard en
de Vijfbeerenlanden wordt steeds actueler. Waar
schijnlijk nog dit jaar zal de Minister van Binnen
landse Zaken een wetsontwerp terzake bij de Tweede
Kamer indienen. Deplannen zijn dan uit de ambtelijke
wereld in de politiek terecht gekomen. Het woord is
dan aan de politieke partijen. Wanneer men nu zegt,
dat de herindeling voor dit gebied een feit is, dan gaat
men voorbij aan de betekenis van onze volksver
tegenwoordiging in de democratie, die Nederland is.
Het is toch niet het provinciaal bestuur en het zijn toch
niet de ambtenaren, die in een democratie het Iaatste
woord hebben? Het zodanig voorbereiden van
plannen, dat het Parlement eigenlijk niet meer in
vrijheid een beslissing kan nemen, past niet in onze
democratie. Het Iaatste oordeel behoort' aan het
Parlement te zijn, zodra het wetsontwerp is ingediend.
En laten, we. wei wezen, Dat dit ontwerp zal worden
ingediend staat vast, aIle inspraakprocedures ten spijt,
zoals u ook elders in ditblad kunt lezen.
In het Parlement ,zitten diverse frakties, waarvan de
leden rechtstreeks door ons gekozen zijn. Zij vertegen
woordigen ons, zij komen op voor onze belangen, met
onze problemenkunnen we naaf hen toe gaan.
En wanneer je de ,stemming zo peilt, dan vormen de
herindelingsplannen vooral voor kleine gerileenten
een probleem. Waarom? Omdat wij als inwoners van
deze gemeenten nog steeds niet weten, 'waarom we
heringedeeld moeten worden.
Ja, er komen meer taken naar de gemeenten van het
rijk en de provincie. Prima, maar dan terst een
concrete invuHing van deze taken. Pas dan kun je
bezien hoe groot gemeenten moeten zijn om die taken
naar behoren te kunnen vervullen.
Dan zal blijken of kan worden volstaan met de huidige

Het gaat toch om' onze eigen streek waar alles toch
goed bestuurd wordt?
Het gaat toch om onze eigen identiteit?
Hetgaat toch om het welzijnvancirca 200.000 mensen
in de Alblasserwaard en Vijfbeerenlanden?

Wij zijn blij dat onze' 'oproepen van enige maanden
geleden in de Wegwijzer ook anderen hebben aangezet
een herindeling, opgelegd door ambtenaren in Den
Haag, niet zo maar te accepteren.
Mr. Arie Slob uit Noordeloos, coordinator CDA
werkgroep, geeft hieronder een uiteenzetting van de
doelstelling van deze werkgroep.
Lezers, houdt u niet afzijdig, blijft niet lauw onder
deze zeer ingrijpende toekomstige verandering.

HET GAAT OM ONS ALLER WELZlJN!

De minister van Binnenlandse zaken, mr. M.G. Rood, heeft op zijn werkbezoek aan de Alblasserwaard I Vijtbeerenlanden tijdens zijn 3
hoorzittingen op 14 september praktisch van aile sprekers negatieve geluiden gehoord over de herindeling. Niemand is er voorstander
van.
Een enquete in Ameide (opkomst 90%) met 94,5% tegtmstemmers betreffende herindeling moet toch aanspreken! Het voorzieningenpeil
is toch overal goed? Er is toch kontakt tussen bestuurden en bestuurders? Het welzijn is toch nu beter geregeld dan bij heringedeelde
gemeenten?
Een algehele wens van de diverse sprekers was, stel de herindeling een aantal jaren uit.
Ons inziens de beste oplossing.
Wethouder A.G. de Kruyk uit Ameide. als eerste
spreker. deed een indringend beroep op de minister nu
eens te luisteren.
Aile sprekers, waarbij enigen zelfs ge-emotioneerd
raakten. hadden zeer weinig waardering voer de
herindeling.
Wethouder A.G. de Kruyk: ..het is zinloos Ameide
met zeven gemeenten op een hoop te schuiven.
FinancieeI gaat het dan zeer slecht en dat het
ambtenarenapparaat nu te zwak is, bestrijd ik. De
grootschaligheidsgedachte is niet meer de oplossing.
Doe de bevolking een herindeling niet aan. De derpen
liggen te ver uiteeu!".
Wethouder W.T. v.d. Berg uit Meerkerk zei dat zijn
speech "het geluid van de zwijgende meerderheid"
vertolkte.
"Het is een groot drama.. , De schaalvergroting zal
leiden tot vernietiging van de eigen levenssfeer in
kleine Ieefgemeenschappen. ,Het plan is in Den Haag
geboren en daar uitgebroed ;'en als een robot waIst de
uitvoering van de plannen straks over ons heen.
De tijd voor een serieuze herbezinning is nu gekomen.
Rijk en Provincie moeten drastisch bezuinigen. Stel de
herindeling uit tot ons land weer financieel en
economisch gezond is" aldus wethouder v.d. Berg.
Raadslid 'Bikker uit Noordeloos adviseerde "laat de
doelmatigheid en de bestuurbaarheid prevaleren
boven het getal".
Wethouder Uittenbogaard uit Noordeloos (zeer ge
emotioneerd) uitte zijnaversie tegen de herindeling.
"Doen wij het niet goed, zijn we zulke sukkels? Aile
belastingen zuHen omhoog gaan. Tast bestaansrecht
van de kleinere gemeente niet aan zolang de noodzaak
vaneen herindeling niet bewezen is."
Raadslid Bos uit Lexmond, wethouder den Oudsten
uit Tienhoven' en nog vele andere sprekers, achten de
noodzaak van herindeling niet bewezen, voorzien
nodeloze kostenStijgingen en vele' maatschappelijke
nadelen en vragen om de procedure voorlopig te
stoppen.

Na aIle speeches gehoord, te hebbem, zegt mInIster
Rood: "dank voor uw indringende woorden gericht
tot de minister van Binnenlandse Zaken. Binnen een
maand geef ik mijn beslissing door aan de Tweede
Kamer. U kunt uw gevoelens aileen dan nog kwijt aan
het Parlement".

Na af]clOp van de hoorzitting bespeurden wij bij vele
raadsleden en wethouders eendiepe teleurstelling en
machteloosheid tegen het'" Haagse ambtenaren
apparaat.
"De, trein ,rijdt door" ondanks z.g.n. inspraakmoge-
lijkheden. .
AIleen 'een mogelijkheid staat' nu nog 'ter beschikking:
devaste kamercommissie, van de Tweede Kamer tot
andere gedachten zien te brengen.

Boeiende avonden voor
bejaarden

AmeidejTienhoven
AMEIDE/T1ENHOVEN Het bejaardencomite
biedt :de' oudere inwoners van Ameide. en Tienhoven
weer' een aantrekkelijk.·· programma voor het nieuwe
sei.zoen 1982 ~ ..• l983.

De agenda zieler als \'olgt uit:
30 septemher:

Herman Felderhof (oud medewerker van de
N.C.R.V.) houdt een causerie over "Oranje zender
franje".

28 oktober:
Marcus
Blokland
werk~

Ravenswaay, beeldhouwer uit Hoog
houdt een lezing met dia's over eigen

25 november:
Adventavond, mevrouw Kroon uit Gorinchem
vertelt over het werk van "Het leger des Heils"en
verzorgt het kerstverhaal.

27januari:
Broodmaaltijd, verzorgd door meelfabriek A.
Kruyt b.v., na de pauze bingo.

24 februari:
. Gezamenlijke avond in "Open Vensters" met
muziek en zang.

3/ maart:
Mevrouw M~ Dijker~Papavoine houdt een 'Iezing
over .. Modedoor de eeuwen heen".

Behalve de, broodmaaltijd,"beginnen aile avonden om
19.30 uur. De broodmaaltijd is om 18~OO uur,

ledere maandag;', .dinsdag-,woensdag-cn .donderdag
rniddag iser vanaf 14.00 uurin de soos gelcgcnheid om
tc kaarten of te biljarten.

Voor de dames is er ook gelegenheid'om onder het
genot vaneen kopjethee of koffie gezellig 'te praten of
wat te breien of haken. Dinsdag- en donderdagmiddag
wordt door, een aantal vrijwilligers gezorgd voor thee
en koffie.
Al deze rniddagenen avonden vinden:.plaats in de
rekreatiezaalvan. het bejaardencentrurn "Christina",
Prinses Marijkeweg 32 in Ameide. .

Voor inlichtingenkan men zich wenden totme\'rOWI'
van Bruggen. Primes Marijkel1'eg 47. Ameide. tel.
0/836 - 2/84. .



Ameide strijdtweer om
Paardenmarkt

tafeltennisbokaal

van: rond37graden: In 1937., werd' de slagerij
overgenomendoor,~driaan"vander ~~k,' ,,~..'

Toende oorlog uitbrak' mdest~n alle,sla~er~suit~;4e
omgeving vanaf 1941 'centraal slachten bij slagerijvan
der Hek,. omdat deze de grootste slachterij bezat.
In 1942 liet Adriaan van der Hek de sl~chtplaats nog
eens vergroten~ 7.Odat tot 1949hier centraal geslacht
werd voor d~, omgeving, want tot:1949 'was het vlees in
Nederland op de b()n.

In 1960 kwam een modernegekoelde toonbank,
hetgeen natuurlijk weer een vooruitgang was,
In 1970 nam Jan van der Hek Jr. de slagerijvanzijn
vader over en vierjaar later'bouwde Janeen maderne
werkplaats-worstrhakerij.
In 1977 breidde Jan de winkel weer uit enwerd deze
geheel gemoderniseerd.
In 1979 werd de slachtplaats geautomatiseerd met
moderne machines. Het is echter allemaal weI vol
ambachtelijk gebleven.

Sinds 1975 is slager Jan van der Hek: lid 'Van het
"Worstmakersgilde", een exclusieve club over heel
Nederland verspreid met zelf worstmakende slagers.
Vele malen behoorde Jan tijdens de landelijke
wedstrijden tot de favorieten en behaalde brons, zilver
en, zelfs enige maleo goud.
Ook werd hij eens nationaal kampioen in het maken
van Gelderse rookworst.

Deze zomerhebben ze het Certificaat gehaald. De
cursus werd georganiseerd door de NederiandseFruit
expresse, die zowel nationaal als internationaal werkt.

Wilt u een fruitstuk laten bezorgen ver buiten de regia
(zelfs in het buitenland) dan kan dat.
In Meerkerk worden" geen bezorgkoste'n in rekening
gebracht.

Voor een hestelling kunr u hel/en 01837 - 1850.

AMEIDE/TIENHOVEN - Ook dit iaar worden er
weer diverse activiteiten georganiseerd voorafgaand
aan de paardenmarkt. Een van deZe aktiviteiten is' d~
strijd om de paardenmarkt tafeltennisbokaal. Iedere
inwoner van Ameide en Tienhoven, vanaf 15 jaar,kan
er aan meedoen. De wedstrijden' worden gehouden' op
maandag 11 oktober om 19.30 uur in Het Spantvan
Ameide.

De organisatie van het toernooi is in handen van
de tafeltennisvereniging. die belangeloos zaal. en.·tafels
ter beschikking .stellen. Dat de wedstrijden .een
spannend 'verloop krijgen staat bijna bij voorbaat al
vastomdat de nummers 1 en 2 van vorigjaar dezekeer
niet mee kunnen doen. Voor de sportliefhebbers .in
Ameide en Tienhoven is het een mooie gelegenheid om
hun sportieve krachten achter, de tafeltennistafel met
anderen te meten.

Voar deelneming kunt u zich opgeven b(j J. de Gans.
Broekseweg 93. Ameide, afop maandag 11 aktober
tat 19.15 Uur in Het Spant.
De inschr(jfkasten zijn.f 2.50.

MEERKERK - Jan en Toos uit ~t Wink~ltje op
't Hoekje' uit Meerkerk hebben dit voorjaar een cursus
gevolgd van fruitstukken opma'ken.

't Winkeltje Op 't Hoekje

.'

•

•

Voor de aloude blazer is er
een nieuw materiaal
ontwikkeld.

'7J~ll7Jn~Ul1'.
Een materiaal met de
allure van suMe met allerlei
prettige eigenschappen:
licht en soepel in het dragen,
gegarandeerd kreuk
herstellend en eenvoudig in
onderhoud! Kleuren o.a:
grijs, beige en marineblauw.
En ... heel plezierig geprijsd.

98.-

Toen liet hij een zaak in de Fransestraat bouwen met
woonhuis, alwaar momenteel nog de slagerij gevestigd
is en weer beheerd wordt door een Jan van der Hek.
Toen in 1923 Ameide ook elektriciteit kreeg.liet Van
der Hek als eerste' in de gehele omgeving een koelcel
bouwen.
Dat van der Hek een vooruitziende blik bleek te
hebben en de koelcel van groot nut bleek te zijn bewees
de zeer warme zomer van 1923 met haar temperaturen

•

•

Kunt _u zich vobrstellen wanneer wij schrijv-rri "in 1902
tiep eeli zekere Jan van def Hek uit Schoonhoven, van
beroepslager, naar Ameide over de Lekdijk en daar
aangekomen huurde hij een huis op de Dam en began
daar de eerste Rund- en Varkensslagerij?"

•

Het klinkt natuurlijk een beetje romantisch, doch het
is het begin van de geschiedenis van een 80-jarige.
Jan van der Hek had zijn winkel op de Dam tot 1914.

l!O jlll1¥ Slagerij van der Rek
AMEIDE ~ItJaugustusbestand slag~rij van der-l-Iek80 ja:ar>Di'rektriade vaka~tie'werdende klanten verrast
met speciale -aar;ibiedingen. Als speciaal jubileum-geschenk, kreeg men, toen een worst- met', een flesjevleeskruiden.
Het immer aktj.~ve echtpaar Jan en Maaike van der. Hek wilden opdeze manier hun klanten in hun blijdschap
laten deleD. '

Dit werd alomzeer ~~'±;;::,~:::~
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Arb.Zangvereniging ,,Nieuw Leven"uit Lexmond
1e prijs bij Internationaal ZangconeolUs

LEXMOND - Zaterdag 2. oktober j.l. vertrok om 13.00 uur het voltallig, gemengd koor van de
Arbeiders Zangvereniging "Nieuw Leven" oit Lexmond dehting Gernert. '
Daar in het Brabantse land werd. cen groat internationaal' zangconcours gehouden.
Dit concours, vanwege de grate deelname uitgesmeerd over twee dagen, bracht 32 karen op de been.'
Alles was perfect georganiseerd door het Gemerts Gemengd Koor en dit allemaal in het kader van het
35-jarig bestaan van dit koor.

Tussen de circa 1500 deelnemers bevonden zich dus het 47 leden tellend gemengd koor uit Lexmond.
En zij deden het uitstekend.
Zij kwamen uit in de klasse Uitmuntendheid en met een verplicht en een vrij nummer behaalde dit koor,
onder leiding van Wico Clements, een totaal van 333 punten.
Dit resulteerde in, de 1ste prijs in de bovengenoemde klasse.

In het Dorpshuis te Lexmond werd na terugkeer uit Gernert een gezamenlijke broodmaaltijd
genuttigd en de avond werd in besloten kring tot in de late uurtjes voortgezet.

AME]DE - De stichting "Woord en Daad" is in onze
regio een bekende organisatie. ]n diverse landen in dE
3e wereld werkt men. Ookbekend is het financieh
kinderadoptieplan.
Reeds meeT dan 12.000 kinderen worden middels di
adoptieprojekt geholpen. Voor f 40,- per maand ku!?-'
ook u eenkind in de derde wereld voer uw rekenint
nemen.

Comitl~ Ameide probeert in de regio Ameide het wed
van de stichting "Woord en Daad" te promoten.
In de komende tijd staan de volgende aktiviteiten or
het· programma:

Op donderdag 14 oktober zal wederom eer
kraam bemand worden op de Paardenmark
te Arneide. Naast de verkoop van houtsnij
werk zuBen deze keer ook speciale Woord el
Daad-handdoeken, -theedoeken en -keuken·
doeken te koop worden aangeboden. Verdel
is er ook milieuvriendelijke zeep te koop.
Op zaterdag 6 november zalin de Ned. Herv
kerk te Noordeloos een presentatieavon(
gehouden worden. Medewerking verlener
o.a.:

ds. A. Beens, landelijk voorzitter Woord er
Daad,
chr. gemengd koor Noordeloos,
Maks van Middelkoop, trompet,
Ton Plieger, trombone.

Aanvang: 7.30 uur.

Na afloop van de dienst wordt er koffie geserveerd in
de Wegwijzer. De kollekte is bestemd voer het lepra
projekt in India. Vorig jaar-heeft Comite Ameide een
grote aktie gehouden t.b.v. dit iepra-projekt. Deze
leverde toen ruim f· 55.000,- op. De nood blijft.
Vandaar de bestemming van deze kollekte voor het
lepra-projekt.
Oude postzegels en oude ansichtkaarten hebben
waarde voor "Woord en Daad". Zowel opde
Paardenmarkt als op de presentatieavond kunt u uw
postzegels en ansichtkaarten kwijt bij de leden van
comite Ameide.

Ook voor inforiHatie o\'er het kinderadoptieplan en
over ,; Woord en Daad" in het algemeen. kunt u h{j (ms
terecht.

Stadsbibliotheek
,,Ameide en Tienhoven"

De bibJiotheekcie.

Woord en Daad

Voor iedere'groep zij n er twee vaste leidsters; Elke
rnoeder en) of vader kan· vrijblijvend met haarIzijn
peuter in de speelzaal komen kijken. Speeldagen: De
2 - 3 jarigen spelen op dinsdag- en donderdagmorgen.
De 3 - 4 jarigen spelen op maandag- woensdag- en
vrijdagmorgen.

De paardenmarkt
Zoals elk jaar staat de peuterspeelzaal met een kraam
op de paardenrn,arkt. Naast een aantal aktiviteiten
voor de kinderen willen wij dit jaar proberen leuke 2e
hands spulletjes of speelgoed te verkopen. Hiervoor
doen wij een beroep op u. Heeft u thuis nog iets voer
ons staan? Wij ontvangen dit graag van u om op de
rnarkt te'verkopen. Als u even belt dan kunnen wij hel
ook bij u ophalen.
Bij voorbaat onze dank.

lnfichtingen kunt u kr{jgen b{j bestuur en leiding:
Brigitte Vreuls, tel. J776,

Gerda Schouten, tel. 1819,
Joke Bunnik, tel. 1715.

AMEIDE/TIENHOVEN Reeds enige weken
draait de bibliotheek weer op volle toeren!
D.w.z. dinsdagmorgen van 10.30 ..; 1l.30 uur. Speciaal
voor lezers die rustig een keuze voor een boek willen
maken.
Woensdagmiddag van 13.30 ~ 14.30 uur. Voor
jeugdige lezertjes.
Vrijdagmiddag van 15.30 ~ 17.00 uur.
Vrijdagavond van 19.00 - 20.30 uur.
Iedereen kan op deze oren in de bibliotheek terecht orr
eens wat na te kijken in encyclopedie, studie- of
hobbyboek of op z'n gemak aan de leestafels een boek
ter hand te nemen. Dit kost u niets.
Pas wanneer u een boek mee naar huis wilt nerner
moet u zich aanmelden als abonnee.
Voor de jeugd tIm 17 jaar is dit gratis, volwassener
kost een abonnement" f 12,50 per jaar, VOOl

65-plussers, met een bejaardenpas f 2,50.
Op vertoon van uw. abonnement mag de jeugd
leesboeken en/of hobbyboeken, volwassenen
romans en een aantal hobbY/studieboeken, lenen.
Wij hopen dat het nieuwe leesseizoen weer vee
leesgenot zal brengen enzien u allen graag, enals u lid
bent met medebrenging van uw abonnement, in de
bibliotheek.

AMEIDE ~ Wij bieden aan kinderen de gelegenheid,
om 2 of 3 ochtenden per,'week te spelen met leeftijd
genootjes, in een groep van maximaal 15 kinderen.

Spelen kunnen de peuters thuis ,ook, zult u denken.
Dat is ook zo, maar: de peuter kan hier eens met
andere leeftijdgenootjes speleli dan buurkinderen,
broertjes of zusjes.

De peuters spelen in een grote ruimte die ze helemaal
kunnen gebruiken. Het speelgoed dat er is, is van
allemaal en voor allemaal.
'h kunnen zich lekker uitleven, fijn hollen, lawaai
maken, klimmen,. fietsen, ballen, maar ook: een puuel
maken, spelen in het echte kinderhuis of bouwen met
blokken.
Depeuterkan op de' peuterspeelzaal kennis maken
met aUe soorten materiaal. Hijl zij kan plakken,
knippen, verven, kleuren, met water of zand kliederen,
kortom all,erlei dingen waar thuis of. helemaal geen
gelegenheid'voor is; of vaak niet op· het moment dat
het kind er behoefte aan heeft.

De overgang naar de kleuterschool verloopt
geleidelijker, omdat de· peuter al. gewend is een paar
keer per week in een andere ,;speelomgeving" te zijn.
Bovendien _heeft moeder even, tijd voor zichzelf of voer
een andere kind.

reizen, allemaal verschillende facetten van het
modeme bankbedrijf.
Maar in de spaarweek valt uiteraard de nadruk op het
sparen. Dan worden op een plezierige manier de
bloemetjes buiten gezet. Voar jemg en oud is er altijd
wei iets aardigs, en door de plaatselijke zelfstandigheid
wordt het geen eenheidsworst. De ene doet het zus en
de andere zoo

Iedereen is win harte welkom niet affeen in de
spaarweek maar ook in de andere 51 weken van het
jaar !

Peuterspeelzaal Ot en Sien is
weer begonnen !

Rabobank Spaarweek 1982
AMEIDE - Op maandag 18 oktober is het weer
zoverl
De derde week van oktober is het de hele week feest bij
de Rabobanken. Dan worden de spaarpotten
opgezocht, de spaarkaarten op school gauw nog even
volgeplakt, want van 18 tot 22 oktober is het weer de
traditionele spaarweek.
Tussen de twee en drie miljoen Nederlanders en
Nederlandertjes brengen in de spaarweek een bezoek
aan de Rabobanken. Want bijna 1000 Rabobanken
met·3000 vestigingen zijn met elkaar veruit de grootste
spaarinstelling van Nederland.
Om 'even· de gedachte te bepalen: Het spaartegoed bij
de Rabobankenis 3 maal zo groot als van de Rijks,:"
postspaarbank en Iii 2 maal zo groot als het
spaartegoed van aIle grote handelsbanken met elkaar!
Een bewijs van het grote vertrouwen van de
nerlerlandse spaarder in de Rabobanken. Opgebouwd
in 50, 60 soms meer dan 70jaar weloverwogen en
rustig bankbeleid.
Allemaal, klein begonnen; op plaatselijk niveau
gegroeid in de plaatselijke dorpsgemeenschap, en
samenwerkend op cooperatieve basis in· de grote
Rabobank Nederland.
En dat vertrouwen is vandaag, nu de tijden ook voor
het bankwezen, moeilijker worden, nog volop
gerechtv'aardigd, want het is in de groote financiele
wereld bekend dat de Rabobanken van alie grote
bankinstellingen de sterkste eigen vermogenspositie
hebben. ,
De Rabobanken Ameide. Meerkerk, Hoom~r en
Groot-Ammers zijn aIle echte plattelandsbanken. Zij
bestrijken· de .gemeenten Ameide, Tienhoven, Meer
kerk, Nieuwland, Hoog-Blokland, Hoomaar. Noor
deloos. Goudriaan. Langerak, Nieuwpoort en Groot
Ammers.
De4banken, hebben met elkaar een bala.nstotaal van
niet minder dan /240.000.000.-. Geld van de
plaatselijke gemeenschap. dat ook weer in die
gemeenschap wordt uitgezet.

Spaten. lenen. rekening-courant, verzekeringen,



Met Pliegerin'aktie'in haarwinkel.

AMEIDE - "De winkel is mijn hobby omdat ik zelf
gek' ben van handwerken. En in een zaak als deze moet
het ook je hobby zijn, anders krijg je er toch de balen
van?!"
Dit zegt Met Plieger, die sinds precies 5 jaar zeer
enthousiast haar handwerkwinkel aan de Nieuwstraat
te Ameide runt.
Daarvoor -was ze huisvrouw en -moeder met als grote
hobby: _handwerken. SOplS was ik met iets bezig en dan
kon ik niet slapen als het niet goed lukte of snel genoeg
klaar was".

Op mijn vraag of -ze' I1U misschien altijd al had
gedroomd van een eigen zaakje antwoordde Met:
"Welnee, het was nog nooit in mijn hoofd
opgekomen! Maar toen er een koper werd gevraagd
voor de handwerkwinkel van Anton van Dijk hebben
mijn man en ik zonder aarzelen meteen besioten om
dat te doen.
Ondanks dat het toch een omscha~eling voor het gezin
moet zijn geweest, heeft Met weinig problemen gehad

met het een en ander goed _ te kombineren en
organiseren.
Er is even een kleine periode geweest dat de
rompsiomp die toch bij een eigen zaak komt kijken
Met wat te veel werd maar dat is verleden tijd en Met
gaat iedere dag met plezier naar haar winkel. "Nog
nooit heb ik er een moment spijt van gehad dat ik er
aan begonnen ben.
lk heb ontzettend graag op alle mogelijke manieren
met handwerken bezig. Dat houdt ook in het helpen en
adviseren van klanten. Ik heb geen praatwinkel zeals
een slager of een bakker. Daar weet je ongeveer wat je
gaat kopen en terwijI je op je beurt wacht, sta je
gezellig een praa~e te maken met de andere klanten.
Bij mij heeven de mensen bijna nooit te wachten en ids
ze wachten zijn ze aan het rendkijken.

De beschrijvingen van patronen kloppen niet altijd en
dan komt men om raad. Omdat ik veel dingen zelf al
eens -heb gemaakt weet ik meestal weI waar de
moeilijkheid zit.

Jekan mensen ook stimuleren.
Een klantwilde.een peosje geleden .een babyjasje
kopen dat ik zelf had gemaakt. _Ik zei:. mens, dat kan je
best zeif. Dat stuitte op een aantal bezwaren, maar
deze week kwamze weI wol halen veer haar ISe
babyjasje! Dat vind ik harstikke leuk!

EerIijk zijn vind ik in dit werk ook beIangrijk. Ik heb in
de winkel b.v. krimpvrije weI. Maar alslk tegen een
klant zeg: deze weI krimpt niet,dari moet het ookniet
krimpen. Dat heb ik dus eerst zelf uitgeprobeerd en nu
kan ik iedereengaranderen dat die wol zeIfs in de
kookwas niet krimpt.
(Met was hier zo enthousiast over dat ik er even over
dacht o,m een paarbollen mee te nemen. Maar toen ik
terug dacht aan de schamele resultaten van mijn
vroeger ondernomen handwerkpogingen; besloot ik
om me zelfs door Met niet te laten ompraten).

Ook rhuis moet het werk gebeuren.

Dit werk is ook een beetje seizoen-gebonden. Tijdens
de zomerperiode is het wat stiller in een handwerk-.
zaak. Een warme zomeravond noodt niet zo -tot het
breien van een trui.
Met heeft dan wat meer tijd am zelf weer te
handwerken. Nu de winteravonden weer naderen,
neemt de belangstelling - voor handwerken oak weer
toe en wordt haar winkel weer druk bezocht, al was het
alleen maar am advies.

Ik geniet iedere dag van mijn werk en het zou me zo
zeer doen als ik er een keer mee zou moeten stoppen.

lnterl';eull': Jeani/.\' Mudde~Cre=ee.

Slijterij 't Fortuin gedeeltelijk at gerenoveerd

AMEIDE Slijterij't Fortuin heeft met de
Paardenmarkt 31 een gedeeltelijke gedaantever
wisseling ondergaan.
Het houtwerk .van ramen en deuren was in een
dusdanige staat dat het nodig aan vernieuwing toe
was.
Alles wordtweer in de oorspronkelijke stijl terug
gebracht.
Ni',!uwe.... deureD, .kozijnen en ramen zullen het oude
paod weer een voornaam aanzien geven.
De :buitenmuur w'ordt afgebikt en opnieuw ge
pIeisterd.

De groene kleur van de kozijnen en goten. wordt nu
zandkieurig, terwiji de ramen nu groenmet· een witte
bies gesthiiderd worden. De. muur krijgt een
iYoorkleur en de deurwordt weer groen.

Dedeur die toeganggaftotde opkamer is in 1911
gesplaatst en was afkomstig, en een afdarikertje, van
de oude openbare lagere· school aan de Kerkstraat.
In deze dem, die van ca. 1880 moet zijn geweest, heeft
men onlier aHerlei Iagen een oude koperen
brievenbusje ontdekt. Deze zaI nu weer in de nieuwe
dem worden gepIaatst.

Het vakwerk. dat. Koninklijk Aannemersbedrijf
Woudenberg,· Timmerfabriek ,van Vliet en schilders··
bedrijf den· Hartog hieraan plegen doet het sfeervolle
Fortuin weer in oude Iuister herieven.

Inmiddel5 hee.ft mevrouw Plieger van '1 Fortuin her
assortiment delicatessen. in de Verswinkel uitgebreid
mel, verse notenen Frame kaassoorten.



Pegelijkheid en een
technisch uitgebalanceerde konstruktie

Dat kurtt u Van" "
'nAventoverwachten!

Zeer lage luchlweersland en loch een ruim inlerieur

"Datkuntu van 'nBiod
vanAventoverwachten!

caravans voor echte caravanners

Avento Caravanbouw
van der Hagen,

J Postbus 40 4230 BA Meerkerk
TeL 01837·2044

BEZDEK DE PURDENMARKY
TE KOOP

Trekhaak, Ford Taunus,
Broekseweg 95, Ameide.
Teiefoon 01836 - 2255. Voor een goede

"

Garage Harnoen
Lekdijk 25 ~ AMEIDE - Telefoon 01836-1307

Off. dealer Me. CORMICK TRAKTOREN en
LANDBOUWWERKTUIGEN

Sub-dealer G.M. PRODUKTEN: OPEL,
VAUXHALL, BEDFORD, CHEVROLET

Aile reparaties - Olie - Benzine - Gasolle - Esso

Wij hopen U steeds van dienst te zijn

BEZDEK DE PURDENMARKY

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

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

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

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
J. het Lam

__-..,.----- Achthoven 46a, Lexmond, lelefoon 01836 - 1230
Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Langerak



Is uw vrije
meningsuiting u ·wat

waard?
De verdrukte Christenen achter het

"IJzeren Gordijn".
In het bijzonder in Rusland.

AMEIDE - Uit de berichten van de laatste tijd blijkt
al meeT en meeT dat de vervolging van de Christenen.
zeker Rusland, toeneemt. Met de meest geraffineerde
middelenworden zij onderdrukt door de K.G.B., de
Russische geheime politie. Zij, die. uitkomen voor hun
geloof in Jezus Christus, worden opgepakt en te werk
gesteld in stratkampen in Siberie. waaT ze moeteD
werken met fen minimaal voedselpakket bij zeeT
strenge vorst, of worden geplaatst in isoleercellen of
psychiatrische inrichtingen. Vaak gebeurd het zelfs dat
de kinderen van Christenen van de auders worden
weggehaald en worden overgebracht naar staats
inrichtingen om daar te worden opgevoed in de leer
van het communisme.

De organisatie llFriedensstimme" Nederland,
gevestigd in Gouda. probeert zoveel mogelijk
kontakten te onderhouden met de gezinnen van deze
"Cbristen-gevangenen" o.a. door hen materieel te
steunen. Wanneer de vaders van deze gezinnen tfe
gevangenis ingaan blijven hun vrouw en kinderen zo
goed alsonverzorgd achter. Het is daarom een goede
zaak dat genoemde organisatie hierin zoveel mogelijk
probeert te voorzien, uiteraard gesteund, en in staat
gesteld door giften van Christenen uit vrijwel aUe
kerken der reformatie in ons land.

Ook is zij soms in staat vrijgelaten gevangenen naar
bet Westen, ook naar Nederland, te laten komen, op
dat wij, -via hen, zullen weten van het Hjden van onze
broeders en zusters in Christus om bun geloof.

Van deze zeer belangrijke· zaken leest men vrijwel
zel&n of nooit in de pers en zeker niet op de voor
pagina's der dagbladen.
,Daarom heeft de Herv. Mannenvereniging "Onder
zoekt de -Schriften" te Ameide een avond georgani
seerd. om u informatie te geven over de verdrukte
Christenen, geduchtig en gehoorzaam zijnde aan de
woorden uit de bijbel.
"Gedenkt de gevangenen of gij mede--gevangene
waard eRz." (Hebr. 13 :_3)

Op woensdag 27 oktoll_er a.s. zal in het Verenigings
gebouw aan de J.W. van Puttestraat te Amei~~,

DAVID KLASSE via een tolk tot u spreken over ZlJn
vele jaren gevangenschap in Siberie, zijn lotgevallen ~n
die van andere Christenen en hoe God .hem wonderhJk
heeft doorgeholpen, zodat hij toch werd vrijgelaten en
naar het Westen kon vertrekken.
Deze vergadering begint om8.00 uur n.m. en een ieder
is er ook van harte welkom. Tijdens deze vergadering
is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Achter
het Verenigingsgebouw is een goede en ruime parkeer
gelegenheid.

Bent u ge'interesseerd in de zeer moeilijke omstandig
heden waarin uw mede-Christenen verkeren, kom dan
op woensdag 27 oktober a.s. -om 8.00 uur n.lII. naar het
Verenigingsgebouw in Ameide.

Uw JinanciiUe bijdrage kunt u storten op:
Giro 4132334, t.b.v. Friedensstimme-Holland,
Gouda.

Mannenvereniging
.. Onderzoekl de Schriflen"

Ie Ameide.

Oud Ameidenaar

Jan van Holten
een tevreden en blij persoon !

AMEIDE - Wie hemmert zich Jan van Holten niet
meer de man die anderhalf jaar geleden naar zijn zoon
in Australie- vertrok en nu enige weken bij zijn
kinderen en familie met-vakantie verbleef.

Doordat zoon Arie in Australie borg voor hem werd,
mocht vader in dat land gaan wonen. ..Ik blijf
natuurlijk Nederlander, want anders verlies ik m'n
AOW-uitkering. Met m'n uitkering en doordat ik
weinig kostgeld hoef te besteden is· het. daar heel goed
toeven voor mij", aldus Jan van Holten. . . .
"En", vervolgt hij: ,~ik heb het nu heel gOett en lk ben
rijker aIs een miljonair. Ais je bedenkt dat we het
vroeger erg arm hadden en nu dit leven, dan ben ik erg
dankbaar. Ik ga volgende week voor 5 weken naar
Thailand en dan weer. naar Australie en ik denk dat ik
niet· meer terugkom.

Jan "an Holten. de avond voor z(jn vertrek naar .
Thailand.
lk vermaak me daar best. Iedereen in de "pub". (cafe)
verstaat me. Ik ontmoet daar altijd veel emigranten".
Je kan in Australie rustig nog laat op straat lopen.
Mijn dochter in· Den Haag waarschuwde me's avonds
in bepaalde wijken niet te lopen. .
In Australie kan je nog leven, hier moet je met Je hand
op de portemonnee in de steden lopen.
lk ben natuurlijk avontuurlijk van aard want volgend
jaar ga ik 5 maanden door Australie reizen", vertelt
Jan olijk en trots kijkend.
Dat Jan een zeer tevreden man is hebt u inmiddels al
begrepen. Wij wilden u daar graag kennis van lat~n
nemen. De vliegreis heeft hij van z'n AOW en een klem
pensioentje kunnen opsparen en hij kan er daar ook
nog goed van leven.
"En", zegt Jan tot besluit: "ik ben uitgekeke~ op
Ameide, 60 jaar heb ik de omgevingkunnen beklJke~

nu wit ik nog iets anders zien. Voor de oorlog ben lk
met een paar mensen uit Ameide 2 weken in Belgie
geweest. Toen werden we wereldreizigers genoemd, nu
ben ik het!"

UNICEF - Meerkerk
,,KinJJeren in d£ Winter" verrasseild

uitgebeeld in d£ nieuwe koOektie
Unicej-/rerstknarten

MEERKERK - Het spel van kinderen in de
wintertijd is voor vele kunstenaars inspirerend
gebleken. In de nieuwe kollektie wordt dit duidelijk
getoond door schilders uit veel Europese landen en
Noord-Amerika. De kunstenaars hebben de werken
aan Unicef ter beschikking gesteld en hiermede hoopt
Unicef een grote opbrengst te verkrijgen ter finan
ciering van projekten t.b.v. kinderen.

Vanzelfsprekend .is .ook .aan geheel andere onder
werpen aandacht besteed. Het Rijksmuseum heeft een
belangrijke rol gespeeld in de serie "oude. meesters". In
deze serie is het werk opgenomen van o.a. Avercamp.
Brueghel. Het meest toepasselijke en tegelijk een van
de mooiste reprodukties is het schilderij van
Rembrandt "Kerstnacht". De kaarten zijn te
verkrijgen in een doos met 10 stuks of een mapje met 5
per stuk.

Unicef-agenda 1983
De Unicef-agenda biedt grote gebruiksmogelijkheden
door het overzichtelijk kalendarium, de ruimte voor
notities en adressen.
Bij 60 afdrukken van exclusieve foto's brengen het
belang en de waarde van water voor ons leven tot
uitdrukking.

Adventsboek "Onze werelcf'
Door het Adventsboek komen kinderen in detijd.voor
Kerstmis in aanraking metsprookjes en gedichten uit
zeer veel landen. De kleurrijke gemeenschap van
mensen op onze aarde komt met het plakken van
kinderfoto's op een wandplaat in beeld.

Jeugdkookboek
Met het jeugdkookboek "Kook je mee" krijgen
kinderen de kans kennis te maken met exotische
gerechten. De recepten uit 41 landen zijn zo gekozen
en zo· samengesteld dat kinderen zelf hun maaltijd
kunnen bereiden.

Kinderen thois
hi de serie informatieve boeken "Mijn Wereld", over
het leven van kinderen in verschillende kultuten, is dit
najaareen nieuw. deel verschenen:·. Kinderen thuis.
Behalve over een schipperskinduit Nederland, wordt
in woord en. beeld informatie gegeven over de
Ievensomstandigheden van een zestal andere kinden;:n
uit o.a. Bolivia, Mali en lndonesie.

WandkaIender
Eengeheel nieuw artikel- in. de Unicef-najaarskollekti.e
is de wandkalender:. Fraaie foto's van kinderenUlt

verschillende werelddelen geven een jaar lang "kijk"
plezier aan een praktisch gebruiksartikel.

Waterprojekten
Unicef. het Kinderfonds van de' Verenigde, Naties, zal
de opbrengst nit de. verkoopaJ<tie van de Unicef
Kerstkaartenen geschenkartikelen besteden aan
projekten ter verbetering van de watervoorziening.
Goed water is essentieel voor ons leven. Gebrek aan
drinkwater .veroorzaakt 80% van de ziekten bij
kinderen in' veel ontwikkelingslanden. Per jaar sterven
er nog zo'n 17 miljoen kindereil door gebrekkige
leefomstandigheden.

Genoeg_ teden dus om juist Unicej-artike/en te
gebruiken voor ons jaar/ijks terugkerend ,Jeest
seizoen".

Voor inlichtingenen verkoopadresSen van Unicef
artikelen in de regio Meerkerk, kunt u kontakt
opnemen met:

mevr. LA. den Breejen. Rfiskadeve/dl, Meerkerk.
leI. 01837 - 1336,
mevr. A. Baars. Breez!ide /2. Nieuwland. tel.
01837 - 2345,

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen

Afd Ameide en Tienhoven
AMElDE/TlENHOVEN - De Nederlandsc Bond
van Plattelandsvrouwen, afd. Ameid,e en Tienhoven,
beeft het nieuwe seizoen ·1982 I 1983 op 15 september
j.1. geopend met een wijnproefavond, verzorgd door
Slijterij "Fortuin"~

Er werden. deze avond,· verschillende- soorten :wijh
geschonken. De heer Domburg· gaf bij -elke wijnsoort
een toelichting over de streek van herkomst. Na afloop
werd stokbrood met kaas geserveerd.
Het verdere programma'is als voIgt samengesteld:

20oktober:
Stichtse kastelen

17 november:
Kreatieve avond verzorgd door mevr. de Kiefte

22 december:
Kerstavond verzorgd door eigen leden

/2 januari:
.Jaarvergadering + ? ?

1.6 februari:
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, door Wieke
Mulier en Jos Thomasse

/6 maori:
Bureau voorlichting merkartikelen. tips, recepten
en proeven

20 april:
Kind en strafrecht. door mevr. Mr. Koers v.d.
Linden

25 mei:
Meiavond verzorgddoor eigen leden.

In mei vindt ons jaarlijks reisje plaats.
De vereniging beschikt over een eigen volksdans
groep en een eigen zangkoortje dat Ixin de week op
maandagmiddag repeteert.

Nieuwe kursussen worden inoverlegmel de /eden
georganiseerd .
AUe bijeenkomsten worden gehouden m de toneelzaal
van het 'Gemeenschapscentrum "Het Spant", aanvang
kwart vaar acht's avonds~

Dames die interesse hebben om lid te worden kunnen
zich opgeven bij het bestuurs/id van de afde/ing: mevr.
A. v.d. HOnJ • Dee/en, Zouwendijk 10, Ameide,
tel,1223,

Burgerlijke' stand
Meerkerk
Augustus 1982

Geboren:
/9 augustus: Arnold, zv D. 't Lam en de Weerdt,
Marrigje, wonende te Meerkerk, Het Bos 2. 23
augustus: Richard Jeffery, zv D;T.G.P. Vogelaars en
G.E. Lim, wonende te Meerkerk, Burg. Sloblaan II;
24 augustus: Pieter Gijsbert, zv R.P. de Groot en N.H.
de Jong, wonende te Meerkerk. Prins Bernhard.,.
straat 2.

Gehuwd:
27 augustus: te Lexmond: Boer. Piet, 26 jaar. wonende
te Meerkerk en Bogers. Hillegonda Gijsberta. 21 jaar,
wonende te Lexmond: 27 augustus: te Hoomaar:
Hakkesteegt. Hendrik Theo. 22 jaar. wonende te
Meerkerk en Vink, Margriet Marianne. 21 jaar.
wonende te· Hoogblokland.

«,lverleden: Geen.



~~
J.W. Y. Pulleslraat 2. Am~de. lei. 01836-1356

De organisatie heeft dit bijzonder op prijs gesteld.
De dames finale ging tussen Inge van Middelkoop en
mevrouw D. Wijland.
Mevrouw Wijland kon de zenuwen niet helemaal
onder controle krijgen en Inge, die goed tegenspel op
de baan bracht, haalde zonder al te veel problemen de
wisselbeker binnen via de setstanden 6-2/6-3.

De laatste wedstrijd ging tussen, Mario Kruyt en Bert
van Middelkoop.
Dit was een wedstrijd waar iedereen naar uitgekeken
had. Het was de vierde wedstrijd die dag van Mario en
de derde van Bert.

STERK IN KWALITEIT !

10% KORIING OPALLE
BLOEMBOLLEN

Tijdens de gehele Paardenmarktweek:

en op de u bekende sierraden.

Tevens hel beste en goedkoopste adres voor potgrond
(grote baal 7,75).

Turfmolm in verschillende grootten.

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

...

MAKELAAR-TAXATEUR IN ONROERENDE GOEDEREN..,OUD AL8LAS - TELEFOON 01849-1566

m==========
~IV

PREMIE-A-WONINGEN

hier had

uw
advertentie

kunnen

staan ....

't is
jammer.

Door een ongeval moeten wij plolseling Door een ongeluk hebben wij plolseling
onze klasgenoot

Marco Marco

missen. Wij zullen zijn opgeweklheid
van onze school verloren.

en
zorgzaamheid niet vergeten. Wij zullen hem blijven herinneren als een

vrolijke jongen, die allijd klaar slond voor

Klas 6, iedereen.

Hendrik van Brederodeschool,
KINDER EN, PERSON EEL ENAmeide.

OUDERCOMMISSIES VAN DE
BASISSCHOOL HENDRIK VAN

PATRICK - PETRA - LEONARD - MARC.- BREDERODE TE
. MARCEL - MARLEEN- ESTHER-JACQUELINE AMEIDE.
KARLA - DIANE - EDDIE - JEROEN - IRENE
GERLANDA- FANNY - OTTOLINA-ANNALIZA

Bert bleek de sterkste te ziJn, ofschoon de tweede set
toch nog,wat problemen voer hem gaf, maar de.uitslag
werd loch nog 6-2(7-5.
Zodat broer en zus van Middelkoop beiden een
wisselbeker wisten te bemachtigen. Proficiat!

De routine van het paar Bakker/Grijm was toch te
groot voor Eline en Rick, de uitslag werd 6-4/4-6/6-3,

Bij de dames en heren enkel finale werd gestreden om
de wisselbekers.
Deze bijzondermooie bekers ~erden beschikbaar

.c gesteld door N.M.S.-agentschap Ameide, Den Hartog
RV.

BEZDEK DE PAARDENMARKT

Indeling: Beg."grand met hal. w.e., woonkamer en keuken. Verdieping mel3 slaapkamers en badkamer met
28 toilet. Grote hobby-zolder op de 2e verdieping (met vasta trap).
GUNSTIGE LlGGINO MET GROTE TUiN OP HET ZUIDEN!
Enkele bijzonderheden van de woningen zoals wij die bouwen:

Dubbeldikke 1501ali8(25% of maar besparing op stookkoslen)
Batera geluidsisolatie tussen de woningen onderling (stille woning)
Korte bouwlijd (minder rente-verlies)
Droge en schone bouwmethode (gezond en prettig)
Kwalitatief uitstekend {allesnetjes glad en strak}
All-in prijzen (dus: geen tegenvallers achteraf)

M.a.w.: Met HoutSkeletBouw "beter wonen voor (minder van) je goede geldl"
De Rijksbijdrage kan, voar het earste jaar, aplopen tot! 10.900,- max.

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

Bezichtiging van, gelijke, reeds eerder gebouwde, woningenis, vrijblijvend, mogelijk.

VOOR DOKUMENTATIE EN NADERE INLICHTINGEN:

Wijland zich niet zandetmeer lieten inpakken door de
tegenstanders.Uiteindelijk, na ruiro twee uur spelen,
was het toch gebeurd met de uilslag 6-4/4.(,(7-5.

Gemengd dubhel ging tussen de heer C. Bakker met
mevr. R. Grijm tegen Rick Berendse met Eline
Terlouw.
Er was een klein oponthoud omdat de heer Bakker
meteen buitennissig groot racketop de baan
verscheen, maar de T.e. besloot, na het racket
gemeten te hebben, dat de wedstrijd. hiermee toch
gespeeld mocht worden.

Bij de heren eokel B was Ralph Eyking te sterk voor
Theo Seubers, na twee sets was er nog geen beslis~ing,

zodat de derde set de beslissing moest brengen.
Uiteindelijk werd het 6-7/6-2(7-5.

De heren dubbel werd gewonnen door Mario Kruyt en
Bert van Middelkoop, die de voorronden vrij
gemakkelijk doorkwamen en in de finale ook te sterk
bleken voor Job van Zorge en Herman Beckman,
uitslag 6-3/6-1.

De dames dubbel moest worden gespeeld tussen de
geroutineerde moeder en dochter Wijland en loge van
Middelkoop 'met Eline Terlouw, dit werd een
bijzonder spannende wedstrijd, omdat de dames

Na de wedstrijden werden in het geze/lige clubhuis de
prijzen door Arie de Kruyk uitgereikt.
Al met al een geze/lig toernooi met Ieuke en spannende
wedstrijden, een stimulans voor iedereen om er mee
door te gaan, en voor gei'nteresseerden, kom eens
kijken als er gespeeld wordt het ;s een leuke sport oni
nam; te kijken. maar nog leuker om zelf te spelen.

Clubkampioenschappen
tennisvereniging

Meihoven
AMEIDE - Dit jaar zijn de eerste clubkampioell
schappen op het nieuwe tenniscomplex van tennis-
vereniging Meihoven te Ameide uitgevochten.
Het waren de e'erste grote clubkampioenschappen
sinds de opnchting, zodat hetvoor de organisatie toch
nog wei wat problemen "gar vooralles in kaonen en
kruiken was.

Merle omdat. er opzondagen geen wedstrijden
gespeeld werden kon' er voor nie;t meer dan twee
onderdelen ingeschreven worden, maar door de
prettige samenwerking met de deelnemers .. en de
gunstige gezindheid van de weergoden ZlJO aIle
wedstrijden netjes binnen ~et ~ijdschema gespeeld,
lodat zaterdagmiddag, oa een week van voorronde
wedstrijden de finales gespeeld konden worden.



Voor de
doe..,.het-zelver
nllook

bij ons een
ruime
sortering in

Tevens uw adres voor al uw
glas-, behang- en schilderwerk.

Tijdens de wintermaanden ontyangt ..u premie
yoor uw binnenschilderwerk. .
Oat is yoordelig, pak dusdie premie!

J. L. den Hartog

GLAS·, SCHILDER&. EN BEHANGERSBEOR1JF

AMEIOE _ZQUWENOIJK 39· TEL. 01836.1506

Maak uv" DIEPVRIES rend.bel

Wij leveren aile soorten
RUND· en VARKENSVLEES ult elgen
slachterlj

(Voorboutell••chterbouten en halve
varkens).

Gratis klaargernaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

aile
loeM
d
· Met Ellen tochtprofielen bent u aile tocht de

baas. Deuren en ramen zijn met Ellen geene kille, kouwe energieverslinders meer. Haal bij
. uw Kierenspecialistde instruktieve folder.

baas!
Uw Kierenspecialist:

,,'t tJ?tttutnktltjt"
VOOR ALLE ISOLATIEMATERIALEN

JW. van Pultestraat 65 - Arneide - Teletoon 1277

.c.·:~
H Husqvarna

De motorzaag specialist
VerwarminglTuingereedschap

C. 'I LAM
Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk - Tel. 01837 - 1810

-

BROOD· en BANKETBAKKERIJ

GEBA. ALTING
UWWARME BAKKER

Gorinchernsestraat 22 - Meerkerk c Tel. 1248
Dam 8 - Arneide - Tel. 1456

Schoonheidssalon

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

Depositaire:
dr. A.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose - Pupa. \

FRANK TREUREN
biedl Ie koop aan:
Tirnrnerhout - isolatie.
Vele SOOrlen goltplaten.
Kozijnen + stijlen - deuren.
Schrootjes - Creosoltpalen.
Multiplex watervast en hog
veel rneer.

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



·RABOBANK
SPAAR EEK

van 18 t/m 22 oktober
De Spaarweek bij de Rabobank iseen week met een Feestelijk tintje. Daarom
is er een aardige attentie voor iedere spaarder.
Het is niet voor niets dat half Nederland bij de Rabobank spaart. Want
tezamen met aile andere Rabobanken zijn wij veruit de grootste spaarbank
van Nederland.

Ook u bent van harte welkom !

MEERKERK
HOORNAAR
GROOT·AMMERS
AMEIDE

AUTOMOBIELBEDRIJF
ElM DEGROOT B.V.

AMEIDE

Paardenmarkt in Ameide

AUTO-SHOW
BIJ ElM DE GROOT B.V.

14 - 15 - 16
OKTOBER

• MITSUBISHI
.... MOTORS CORPORATION

19
~

UITNODIGING

AGENDA:

Hel Besluur

1. Opening
2. Nolulen van de vergadering van 5 juni 1981
3. Jaarverslag 1981
4. Rekening 1981
5. Begroling 1982
6. Begroling 1983
7. Voorslel vaslslelling conlributie 1983
8. BElsluursverkiezing. Aftredend zijn de heren J. de Haan,

Jac. v.d. Grijn, J.H. Peelers en A. Verhey.
Herkiesbaar zijn J. de Haan en J.H. Peelers.
Niel herkiesbaar zijn Jac. v.d. Grijn en A. Verhey.
Door hel besluur zijn kandidaal gesleld:
mevr. N. de Kruyk - van Gelderen en de heer A. Kon.

9. MEldedEllingEln
10. Rondvraag
11. Sluiling

in hel Verenigingsgebouw, J.W. van Putteslraal in Ameide.
Aanvang 20.00 uur.

De slukken belreffende de vergadering Iiggen ler inzage in de
vergaderzaal van 19.30 uur 101 20.00 uur.

WOENSDAG 20 OKTOBER 1982

Voor de algemene ledenvergadering van de vereniging

"H E T G ROE N E K R U I 5"
Ameide en Tienhoven op



KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS

Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 018,37-1700

Sanden
20/50% kortlngl

Schokdempers
Gratis test-montage

Onderhoudsbeurt
Aile merken.

-----------------,
Uitlaten

1e kwallteit. Gratis montageI •

••I
I

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

•
Tabak / rookwaren

LET OP ! Scholen en verenigingen
ontvangen korting 1

• de anuffeltlek
VIABAND B.V .•
VIANEN HOFPLEIN6 I
TELEFOON 03473 - 71507-75006 .J------.-----------

r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L

Detijd gaatsnel,
bedenkdatwell

Wacht niet met het bestellen en laten drukken van
de kerst- en nieuwjaarskaarten voar uw klienten en
andere relaties tot de kerstklokken alluiden oftat

vijf VDor twaalf .. Korn nLi alvast kijken naar de
Kennemer Kaarten Kollektie!

U haeft dan de eerste keus uit aen sarie prachtige.
stijlvolle kaarten en WIJ kunnen alles tijdig en

probleemloos voar u regelen.

Paardenmarkt '82

Toch prettig te merken dat je je ook als. groot mens nog duidelijk kunt verheugen op
een feestje. En de paardenmarkt is een feestje waar ik me mijn hele leven lang ieder jaar
weer op verheug.
Eerst ga ik naar de paarden kijken, de schattige, moUige Shetlandponies en aan de
overkant de trotse, hoogbenige rijpaarden. Bij aUe categorieen staan wei wat veulens,
elegant en nerveus door aile drukte, dicht hij hun moeders die zelf al zo veel aan hun
hoofd hehhen.

Vervolgens ga ik de Ameidese kramen af met de goede doelen, want als ik toch geld
uitgeef dan wei Iiefst aan Ameidese stands.
Als ik aUes en iedereen heh gezien en toch weer meer heb gekocht dan dat ik van plan
was, waag ik me voorzichtig in de richting van de bmtale plantenverkopers en ik hoor
wat ik voor een lientje van ze kopen kan. renslotte kan ik weI weer wat aanvulling
gehruiken.

Oit jaar zal ik zeker de schilderijen van mevrouw Smeele hij hoekhandel Crezee gaan
bekijken en ook de Rien Poortvliettentoonstelling in het stadhuis op de Darn.

De paardenmarkt komt er weer aan, ik heb er zin in, U oak?

Margriet Vansluis.

Wij presenteren u

Voor de lange winteravonden een kollektie lampen, die
uw woning sfeervol verlichten.

Landelijk erkend

Elektrotechnisch Bureau

Voor al uw werk

Ook voor radio en

TV is aileen het
beste goed genoeg

•01836 - 1232 - J. w. v. Puttestraat 73 01836 -1614



Hendl'lk van· BrtderDde SChOOl en KleulerhavSn: pl'OnCiat !

Hoofdaannemer
voor de uitbreiding van
de Hendrik van Brederodeschool en
de Kleuterhaven was

k. mulckhuyse
aaksterveld 8 - ameide
telefoon 01836 - 1429

Het grond- en heiwerk
voor de school
verzorgde

Het machinaal timmerwerk
voor de vernieuwde school
werd gemaakt door

AANNEMERSBEDRIJF

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

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B\I.

Hogewaard 1 - Ameide
Tel. 01836 - 1544



Hendrlk .van Brederode SChOOl en KI8ul8rhaven:· Prollclal !

Staalconstructies
en smeedwerken
verzorgde

R. v.d. Vegt
Gorinchemsestraat 60 - Meerkerk
Telefoon 01837 - 1390

advies en constructieburo

vroba b.v.
staalkonstrukties en gewapend beton

Kerkweg 6 - Ameide - Telefoon 01836 - 1451.

De straat- grand en riolerings werkzaamheden waren
in handen van

Aannemersbedrijf A.C. DE GROOT
Prinses Marijkeweg 44A - Meerkerk - Telefoon 01837 - 1557

; ; ; ; ; ; ; ;; ;;;;;;;;;;;;;; ::;;;;;; ;; ;;;;;;: H;;::; ::;;;; ;;;;H:UU;;;;;;;;;;;; :;;:



·HeOdl'tk ··vao··· arederode SChOOl .eo· Kleuterhaveo: proaCial !

Het glas- behang- en
schilderwerk
verzorgde

SCHILDERSBEDRIJF

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

Het loodgieterswerk
kwam van

A.J. StrayerS b.v.
Kortenhoevenseweg 18 - Lexrnond
Telefoon 03474 - 1430.

Wij mochten de aanpassing en uitbreiding van de COV.
installatie uitvoeren.
Hierbij is toegepast:

HET ALLERNIEUWSTE OP HET GEBIED VAN ENERGIEBEHEER

TA 220U
De TA 220U bevat een microprocessor met
zes komplete regelprogramma's voor het
regelen van verschillende typen verwar
mingssystemen.

Verwarrning / Tuingereedschap

c. 'I Lam
Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk
Telefoon 01837 - 1810



Hendrlk ."van Brederode SChOOl en Kleulerhaven: ProftCi8t !

~:AAKSTERVELD 2 -

Een schitterende stereo installatie die
is opgebouwd met: F2213, tuner met
FM/MG/LG ontvangst, 7 voorkeur
zenders en signaal-sterkte meter.
F 4213 versterker met 2x35 Watt ver
magen LED-vermogen indicaties,
diverse regelmogelijkheden.
F 621"1 cassettedeck met tapekeuze
schakelaars, Dolby-systeem, auto
matische a15lag.
F 721-2 automatische platenspeler met
element.

Catalog us prijs 2140,-

esker
eubelen
anufakturen

De totale stoffering
werd geleverd
door

.flU" :J
PHIUPS.
Dan is het
goed!

...
PHILIPS Audiorack F 112
Bestaande uit: F 2110 tuner met FM/MG/LG ont
vangst.
F 4110 versterker, 2x20 Wattj - diverse- regel~ en
aansluitmogelijkheden.
F 6112 cassettedeck met Dolby:-systeem:
Tapekeuze schakelaar, 2 VU meters.
F 7112 platenspeler, half automatisch, kompleet
met element kompleet met m-eubel.
Catalogusprijs 1505,-

NU VOOR 1185,-

1 persoons bovendeken,
160 x 210 em. f 235,-

NU f 199,-

1 persoons onderdeken
80 x 175 em. f 175,-

NU f 145,-

Het electriciteitswerk
werd verzorgd door

De Groot Technische
Bedrijven b.v.
Molenstraat 10 - Ameide - Tel. 01836 - 1262

't WORDT WEER KOUDER!
NEEM lO'N VEILIGE
INVENTUM DEKEN

HN 61

HN 62 2 persoons bovendeken,
2trafo's, 190x210cm.f319,-

NU f 265,-

HN 41

HN 82 2 persoons onderdeken,
1 trafo, 130 x 175 em.f 210,-

NU f 176,-

HN 42 2 persoons onderdeken,
2 trato's, 130 x 175cm,f245,-

NU f 205,-



90
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Hel grote
amblenaren·

mODDen'
boeK

Paramasiebaan 4a
Postbus 27 Ameide. .
Tel. 01836-1269 of 01842-1878.

STREEFKERK B.V.

KEURSLAGER

Simon Muilwijk
Dam 9 - Arnelde - Tel. 01836 - 1395

I

De woningen zijn te koop v.a. 132.500.- v.o.n.
inel. eigen grond.

Subsidie volgens de premie A-regeling kan afhankelijk van uw inkomen f 10.900
voor het 1e jaar bedragen.
Dat.houdt in, dat uw maandkosten kunnen wedijveren met de huurprijzen elders.

Het worden royale, goed ge'isoleerde huizen met 4 slaapkamers
en de ruimte van de Alblasserwaardals omgeving.

is er bij ons niet bij. We staan nooit zo lang stil
bij wat gisteren aantrekkelijk was. We moeten
vooruit. Ons ambacht moet springlevend
blijven.

We veranderen mee met onze klanten, steeds
weer nieu'we produkten, nieuwe lekkernijen.

Zeker weten dat ze onze manier van werken op
prijs stellen.
Komplimentjes aan tatel zijn nooit weg !

, ,

Natuurlijk, met de Paardenmarkt
zijn wij voor onze zaak weer

present met onze barbeque.

Dat wordt weer smullen van
onze

HAMBURGERS,BRAADWORST
of SATE. '

8 premie A-koopwoningen
in plan Aaksterveld te Ameide

\\1

Inlichtingen over deze boUw bij

AANNEMERSBEDRIJF
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298;
Orgineel Tirol's
sport-ski.jack
~~rtievel:<'~ur-combinaties,

met ultritsbare mOllW.
AI voor

Mante~ostuums
Van Lady van Gilst )')rachtig tweed ~il cord types

oar de modieuze vrouw "
Van 459,- nu met ,..~O.
200,- korting ~7

Van 398,- nu met 19 r
ZOO,- korting 8,.-
Coat van Basler
In nJke woUen Hausch kwaliteit.
Van 398,- nu met 100,- korting

Japonnen
In prachtige €dessins. c,r pe-georgette en chigue

Van 199" met
100,- korting voor

PantaIons
Een weergaloze stretch kwalit "' .
gesneden velours I, . et In
en mosterd . n manne, bordeaux

PuIIo~ers 119,.
In l'Tl:odieuze kleuren en 89
deSSln5 ,
Tijdens de Mode-party ,.
samen voor ]00
slecbts ,-

Mode-party
kortingen:

Blouses
Blouse in d· Sa
Bl

e llIeuwe roq",-Styl-
ouses met r . ,. .,in 't loman lsche rouches

wij:~~c aam, bottle en

Van 69,- met 40,- korting

29;

Tijdens de Paardenmarkt '82
op 14 oktober ontvangt
~n Toor Fashion U
In aanwezigheid
van een pianist
met een drankje
en voor iedere
bezoeker een
heerlijke attenne

Bijzondere mode - -feeste6-kk - ,.m een muzikale om6-stin
J e. ortingen en modieuze kad~'s g, met

AI
Modieus het . .

5 herboren flaneert u .. t d' nalaar m.
waaraan U d be me at raffinement

. e tere mode herkent Mode di
excelleert vindt U in d '. e

najaarskollektib" .. . . e overweldigendeU e 11.\TclnToor Fashion W .
. :venzovelegerenommeerde ~meri~
p~:=~t. Nu ter in~oduktie met

gen en modieuze kado's.
Kijkt u maar:

B" aank Mode-~ kado 1
~ oop van een 2-delige kombinati' oal

rok+blou. al ez s. tva 00, pant on + pullover etc
on ngt u eenp Do· .

lamswol kniek aar nmedoon
onsen t.w.v. 14,- KADO

Mode--~""" kado 2
B"aank ~--~

(v.a. 198.-)~k:':n"rden mantel of jasje
ontvangt u een lux bae ruleuwe kollektiee s w .t.w.v. max.

35,- KADO

Bi' . Mode-p'!!!!y' kado 3
J. aankoop van een japan v.a. 198,- of

. 2-3-delige kombinatie (v.a. 298-)
ontvangtu een exclusief Ch·aneI Ui 'co er

_.KADO

~ntoorfashion
Fransestraat - Ameide



viet poolje's. 'zO<lal de lekst de
Or'<lero,ond nlet raakl

_.

't Wapen van Ameide
Telefoon 01836 - 1308-2362c 22!J8

om fouten te vermljden.

Verkoop prtjzen (excl.b.t.w.);,:

moiituur + regel f 25,00
elke volgende regel f 5,75
etuistempels 60 X20 mm f 39,65

BELT U EENS VOOR INFORMATIE

Flanellenovertlemdenvan27,95nu 19,95
Gekleunle hoeshlkens van 14,95 nu 9,95
Aile trui\j!'S en vesten
legen specialepriizen van 39,95 nu 19,95
Noorsespontruienvan49,75nu 39,75
Conluroyribbroekenvan79,50nu 69,50
Als klap op de vuul1liil nog 6eomaal
overalls (merk HaVep) van 49,95 nu ••••..39,95

40.000 8fd.ukke". zo"de. slempelkusse"
ALT/JD SCHRIFTELlJK BESTELLEN

,
Kom "aar de Paardenmarkf

naar............

VERMAAS TEXTIEL
Kerkbuurt 26 - Slledrecht - tel 01840-12670

Dan moet u zeker bij

't Wapen van Ameide
binnen schieten

WILTUVANUW
MARKTDAG
GENIETEN?

vanaf 6 uur geopend zljn
op de marktstaan met frites, ijs en gekoelde dranken
's avonds markthalhebben, m.m.v. Trio Jos Brouwer
de entree daarvoor gratis is
diverse aanbiedingen habben in ons cafetaria zoals:

ERWTENSOEP 2,50
Schnitzel. patat. appelmoes 6,75
"METERS" bier verkopen tegen zeer aantrekkelijke
prijs.

P.S. Als u lekker en makkelijk wilt aten, mag u de saladas van
't Wapen van Ameide niel vergeten.

(Bestellingen hiervoorecht",r wei voor woensdagavol1d 12
uur binnen zijn).

Cafe ~ Restaurant - Cafetaria

Wist u dat wij ook dit jaar met de paarden
markt weer:

Diverse
merken

KOPIEER
MACHINES

100,-

GilliSVersluis

3M, Lumoprint,
Remington en
Toshiba

J.P. KAASSCHIETER

PLAATSING CONTAINERS

VANAF

VOOR HET BETERE WERK
GAAT U NAAR DE VAKMAN

SCHOEN SERVICE
Toistraat 27 - - Meerkerk

Telefoon 01837 - 1697

Tevensyerkoop
WOLY

ONDERHOUDSMIDDELEN

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

Depot
TEMPONETTE

chemisch reinigen

TOLSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL, 01837· 1530

HANDEL IN
OUO IJZER-METALEN-P APIER-AFVA LSTOf FEN

365.-SHARP
CS 1183

Klussenbedrijf
Ameide

In dezelfde _uitvoeringals de
CS _.1173, maar met .9roen;
digitron cijfervenster.

ook voor
schoorsteenvegen en
verwijderen van
antennes.

.- Nu-is 't het moment voor de
Sharp CS 1173: 10 eijfers
capaciteit en 4 toetsengeheu
gen. Grote +/= toets voor snal
tellen. Tijdsbesparende 00·
10ets. Procenttoets, komma-
installing, 2 en 3 cijfers. exeL BTW

exel. BTW

395.-

Aanmeten van

Frans Tielen
Prinsengracht 69, Arneide,
telefoon 01836 - 1895.

Voor
ALGEHElE
VOETVERZORGING

Elk woensdagrnorgen zilting in
Meerkerk in 't Groene Kruis
gebouw.

STEUNZOLEN

p ED IC U R E
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Ameide
Telefoon 01836 - 1595

SHARP'S
HIEUWSTE MACHIHES

SHARP
CS 1173



50-55-60Gr:TROUWD
Familie

G. C. Versluis - Groeneveldt
uit Ameide 50 jaar. getrouwd

29 juli was het 50 jaar geleden, dat de heer en
mevrouw Versluis van de Meidoornlaan in het
huwelijk traden. Dit heuglijke feit werd de 30ste
juli in familiekring. gevierd. Op de vraag wat de
heer Versluis zoal doet antwoordde een vrolijke
mevrouw, Versluis: "Hij helpt me in dehuis
houding en verder heeft ie z'n bouwland nog".
Beiden zijn gezond, aileen mevrouw Versluis
kan iets minder goed horeo en zien.

A.1. Kortleve en LJ. Versluis
uit Ameide

55 jaar getrouwd
Woensdag 29 september' vierde de familie
Kortleve hun 55 jarig huwelijksfeest, zij het in
besloten kring. Het was een heel gezellige dag,
waarop zelfs, de 2 broers en de 3 zusters van de
heer Kortleve aanwezig mochten zijn. '. Mevrouw
Kortleve: "We hebben geprobeerd het zo stll
mogelijk te houden, maar er wordt. wat af
gekletst. De burgemeester, de domiilee, jazelfs
de krant is geweest". De heer en mevrouw
Kortleve zijn in Tienhoven getrouwd, in het
voormalige winkeltje van Kersbergen, dat toen
als raadszaal dienst deed. Meneer Kortleve:

Het was een watme, m~oie dag. De bruilofts- '
~toet kon niet eens helemital in de "raadszaal".
Het feest zelf werd gewoon thuis gevierd. Dat
ging toen nog zo".
De heer en mevrouw Kersbergen zijn beide in
het jaar 1900 _geboren, respeetievelijk ~p de
Donk in "Braank", en op Hogewaard 18, 10 het
huis waar de familie Kortleve nu nog woont.
Hoe hebt u elkaar leren kennen? Kortieve: "Ik
ben gewoon naar Versluis in Ameide toe gefietst
en heb gevraagd of ik z'n doehter kon spreken.
Die was er toen niet, maar ik ben gewoon nog
een keer geweest. En ja, vanpraten komt
praten,. zeggen ze weI eens".. De familie Kortleve
heeft zeven kinderen, die allemaal in hetboeren
bedrijf zitten of hebben gezeten. Verder hebben
ze 20 kleinkinderen en 4 aehterkleinkinderen.
De heer Kortleve iszelf altijd boer geweest tot
ongeveer 10 jaar geleden .zijn zoon het bedrijf
heeft overgenomen. Nu helpt hij nog wat op het
bedrijf en rommelt wat rond het huis,
Beiden zijn gezond, zij het dat de heer Kortleve
last van bronchitis heeft en mevrouw Kortieve
niet zo best ler been meer is. "Maar verderzijn
we kerngezond en daarzijn we erg dankbaar
voor", aldus het opgewekte echtpaar; dat het
best naar de zinlijkt te hebben in "Term~t.

Familie 1. Versluis- Versluis
viert 55-jarig huwelijkifeest

De heer en mevrouw Versluis van Hazelaar
laan lOin Ameide moehten 14 juli de dag
gedenken waarop zij voor 55 jaat in het
huwelijk traden. Dit gebeuren werd gezellig in
de familiekring gevierd.
De heer Versluis moet al wat langer rustig aan
doen, maar heeft tot die tijd op heel wat
plaatsen gewerkt. Mevrouw Versluis is een
echte Lexmondse en de heer Versluis een
Ameidenaar. De heer Versluis: ;,Toch woonden
we nog geen kilometer van elkaar vandaan.
Mijn vrouw woonde op de Boezemkade en ik
zelf ben op Sluis geboren".
Mevrouw Versluis tobt wat met haar ogen maar
de gezelligheid in huis is er niet minder om !

Diamanten bruidspaar in
Ameide

18 augustus j.I. was het 60 jaar geleden dat de
heer P. van Gelderen en mevrouw N. Verhoef
uit de l.W. van Puttestraat in het huwelijk
traden. Het feest werd dezelfde dag gevierd in
het "Koetshuis" en' ~et was een drukte van
belang. Mevrouw van Gelderen: "De belang
stelling was overweIdigend. Overal vandaan
kwam de familie, en dan aile kennissen nog. la,
we zijn flink in de. bloemetjes gezet'" De familie
van Gelderen is in Lopik getrouwd door burge
meester Vinle. De. beer van Gelderen is een
geboren Ameidenaar;:'lIij heeJt<,.in de fruit
handel en in de mandenmakeriJ.:gf:zeten, terwijl
hij nu nog tuiniert opsl()t:Herlae~. Zij komt van
Lopikerkapel. .Leuk·· detail is' dat dit gezonde
bruidspaar ze)f~ door H. M. de koningin niet is
vergeten: zij stuurde ·een gelukstelegram met de
hartelijke felieitaties!

G. de Kruyk en
J. de Kruyk - Brienen

50 jaar getrouwd
De familie de Kruyk uit Ameide (Broekseweg
84) vierde 25 augustus j.t. haar gouden
huwelijksfeest in "Het. Wapen van, Ameide".
Ook hier was er weer erg veel belangstelling.
Getrouwd zijn de heer en mevrouw de Kruyk in
Poederoyen (Gelderland) waar mevrouw de
Kruyk vandaan, komt. _"Dat gebeurde in aIle
soberheid", vertelt ons de heer de Kruyk, "en we
hebben daarna ook nog heel .wat armoede
moeten meemaken. Wat hebben we het nu.dan
versehrikkeIijk goed". Over z'n .werk .zegt hij het
volgende: ,je moest door siooten slob om aan
de .kost te komen". Dat· de heer de' Kruyk een
verwoed voetballiefhebber is, moge ons bekend
zijn.Mevrouw de Kruyk: "Verder fietsthij
gtaag en werkt hij nog op ons stukje.bouwland~.
Van enige humor zijn· beide niet gespeend, zodat
heter nog vrolijk aan toe gaat in huizede
K:!Uyk! '



ALGEMENE VERGADERING
van de C06peratieve Raiffeisenbank "Ameide" BA

te houden op

Donderdag 21 oktober 1982
des avonds 8.00 uur in de zaal van de heer

F.J. Graaf.

De agenda en de jaarrekening liggen vanaf heden
voor de leden ter inzage ten kantore der bank.

De agenda bevat o.a. de volgende punten:

Opening
Notulen vorige Aigemene Vergadering
Verslag over het afgelopen boekjaar
Verkiezingen
Referaat van Mr. J.H.A. Tromp, notaris-waar
nemer in Meerkerk over: "Enige punten uit het
Huwelijksgoederen- en erfrecht".

HET BESTUUR.

BLOEMBOLLEN. PLANTZENU
NA11JURLIjK DOEN.MAAKTFLEURIG EN GJNJ.l:iL........

Nude 9rootste keus
Groot van maat

Klein in prijs

Doe het zeit

J.W. van Putlestraat 65 - Amelde - Telefoon 1277

Onderstaande artikelen kunnen
wij tegen scherpe prijzen leveren

* Diervoeders
* Kattebakvulling

* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

* Kunstmest voor gazon of tuin* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen

* Landbouwplastics* Landbouwzout tegen gladheid
* Veevoeders in aile soorten

Bel even,
't is de moeite van
informeren waard !

J.v.Z8ndWllk
Meerkerk - Gorinchernsestraat 2

Tel. 01837 - 1309..

TOP - S LAG E R IJ

John van Broekhuizen
Molenstraat 41 - Arnelde - Telefoon 01836 - 1336

Keuze uit 35 soorten vleeswaren uit
eigen worstmakerij.

SPECIALITEITEN:
Gebraden gehakt
Gekookte achterham
Servelaat worst
Gebraden procureur
Varkens- en runder rollade

OOK HET ADRES VOOR HALVE VARKENS EN
HUISSLACHTINGEN

Uwadres
voor
leuke
kado artikelen

A.J. STRAVERS B.V.
Kortenhoevenseweg 18 - Lexmond - Tel. 03474 - 1430



Hendrik van Brederodeschool en
kleuterschool Kleuterhaven in zeer

fraai scholencomplex

Klas gezien vanuitde speelhal. Links deschu{fwand.,

AMEIDE"'- Wij geloven zeker dat. niet aileen het
personeel .en. ouders van de Hendrik van Brederode
school en .Kleuterhaven trots zullen. zijn op het nieuwe
en uitgebreide. seholencomplex doch zeker ook het
gemeentebestuur van Ameide met haar .direkteur
Technische Dienst, de heer Dane, ontwerper van dit
zeer fraaie,schoolgehouw.
Het is e.en gebouwencomplex dat iedere toets der
kritiek zal kunnenweerstaan.

Aannemersbedrijf Mulckhuyse nit Ameide heeft in de
kOTte tijd waarln hef gebouw klaar moest er een gaaf
houwwerk, van,gemaakt. ,Het .droevig, ongeval op
zaterdag 2 oktober van Marco 'Zwijnenburguit klas 6
van de Hendrik 'van, Brederodeschool beeft. de blijheid
met de opening· van de nieuwe school geheel
getemperd.
Onze gevoelens·van medeleven gaan·bij,dezevooral uit
naar de ouders en familie van Marco~

Met zichtbare trots lieten de heer J. Gilberts, van de
van Brederodeschool en mw. A. de Groot, hoofd van
Kleuterhaven, het nieuwe complex zien.Een mime
personeelskamer C.q. direktiekamer, een groot
magazijn, twee nieuwe leslokalen met een ruime
speelhal.
Van de speelhal en een leslokaal, gescheiden door een
schui(wand, kan een gemeenschapsruimte van 120m2

gemaakt worden.
Het grote voordeel van deze integratie is dat de bouw;
dankzij de goedkeuring van het ministerie van
onderwijs, in een keer kon geschieden.

Wanneer I augustus 1985 de basisschool een feit is dan
zijn beide scholen hier letterlijk en figuurlijk op
ingespeeld en komt ereen eenhoofdige leiding. Men
gaat dan spreken van onderbouw (kleuterschool) en
bovenbouw (lagere school). Beide scholen werken al
vanaf mei 1981 nauw samen o.a. met projekten en
cursussen.
De vemieuwingen in het onderwijs zijn haast niet meer
te volgen. Het is heel erg moeilijk het tempo te volgen,
steeds moeten er cursussen gevolgd worden.
Op de kleuterschool staathet kind centraaJmaar op de
lagere school staat de leerstof centraal.
De heer Gilberts praat erg enthousiast over zijn
school. Het duizelt je wanneer hij over at de
veranderingen in het onderwijs praat.
"Na de, herfstvakantie krijgen we. een koffiebar, dan
behoeven .de ouders niet meer buiten op de kinderen te
wachten, de betrokkenheid wordt dan vanzelf
sprekend ook groter bij de ouders", aldus de heer
Gilberts.

De 36-jarige Jan Gilberts zegt va~ zichzelf: "ik ben
geen echt schoolhoofd, dat wiLik ook niet, ikben een
schoolleider. We moeten het met elkaar doen.
Het kind moet bij ons op school gelukkig zijn geweest.
Elk kind moet bij ons op school zijn maximaal nivo
kunnen halen".
En vervolgt de heer Gilberts: ..We kunnen met deze

school wedijveren met de hele regio, we zitten op
rozen".

Een ding· wil hij. graag kwijt; de sainenwerking met het
gemeentebestuur, . de dienst gemeentewerken en aan
nemersbedrijf Mulckhuyse is geweldig geweest.
Als vrijdag 8 oktober de verbouwde Hendrik van
Brederodeschool officieel in gebruik genomen. wordt.
kunt uzien dat er in ,de vernieuwde behuizing twee
ideeen goed tot uiting komen: "integratie" en
"ouderparticipatie".

Met integratie wordt bedoeld: het samengaan van
kleuterschool enlagereschool tot een basisschoo\ voor
4 tot 12, jarigen. Nu is dit voor het schoolteam en de
leerlingen niet iets nieuws, want zij werken al enige
jaren op die manier. Zo wordt b.v. bepaald
spelmateriaal dat op de kleuterschool in gebruik is,
"meegenomen" naar de eersteklas, en dan niet aileen
de poppenkast maar ook allerlei spelletjes die. de
kinderen spelenderwijs vertrouwd maken. met dingen
als sChrijven, lezen en rekenen.
Dit vraagt natuurlijk veelpersoonlijke begeleiding, en
daarbij kunnen de ouders dan inspringen als
onderdeel van de ouderparticipatie. Dit,houdt indat
ouders deelnemen aan allerlei aktiviteitenbinnen en
buiten de school, niet aIleen als hulp bij zwemmen,
schoolreizen, excursies e.d., maar ook ais reken-, lees-,
spelletjes- en handwerkmoeder. Zij zijn dan bezig met
kleine groepjes leerlingen dievoor dat bepaalde yak
ongeveer even ver zijn. Zo'n groepje kan bestaan uit
kinderen uit vetschillendeklassen die op deze manier
de gelegenheid krijgen in hun eigen tempo te werken,
en als dat nodig is·extra aandacht te krijgen.
Mevrouw A. de Groot, hoofd van Kleuterhaven is
al even enthousiast.
Mevrouw de Groot als hulpje op 16 jarige "Ieeftijdin de
oude openbare school in de Kerkstraat begonnen, kan
vee!.verhalen over hoe het vroeger ging.
Viaavondstudiebehaa1de zij de akte kleuterleidster.
Zij heeft veel meegemaakt in de beginjaren. In de
Kerkstraat moest. zij met haar kleuterklasje iedere dag
een uur' het gehele ·Iokaal ontruimen omdat de lagere
school dan gymnastiekles had. Alles meest er'dan uit,
tafeItjes, stoeltjes enz. ,,1 augustus 1985 is er de
basisschool, dan hebben we ren doorlopende
opleiding van 4 tot 12 jaar.
Je magnooit tevreden zijn, maar met wat we nu
hebben ben ik· erg :gelukkig", aldus een trotse mevrouw
de Groot.
Aannemersbedrijf ,Mulckhuyse was van de vier
plaatselijke bedrijven de laagste. inschrijver. Toen
Mulckhuyse .16· maart·· aan. de bouw begon, wist hij dat
hij f 70JX)O,- boetezou krijgen als hiJ.voOr loktober·
niet klaar zou,~Jn fi1etde school. Met de bouw~

vakantie was de·.. school glas-.en waterdicht.'·Dit was
voor de school en de gemeente een groot voordeel
want men· kon nu: het schooimateriaal daarin ·opslaan
omdat de lJestaande. s~holen· in de vakantieperiode
ook verbouwd moesten worden. In de schoolvakantie

werd het schoolplein opnieuw bestraat door aan
nemersbedrijf A.c. de Groot uit Meerkerk.
Dankzij de goede planning en organisatie van aan
nemersbedrijf Mulckhuyseen de medewerking van het
schoolpersoneel kon. half september het scholen
complex worden opgeleverden. werd dit fraaie
bouwwerk in slechts 22 werkweken door Mulckhuyse
geklaard.

Vermeldenswaard is zeker dat het fraaie complex
ontworpen is door de direkteur Technische Dienst, de
heer Dane. De heer Seubers heeft het geheel
uitgewerkt en toezicht gehouden. Buro Yroba
assisteerde met een Bintal werktekeningen, beton- en
staalberekeningen. Op onze vraag aan de heer Dane
wat hij, na onze lofuitingen" zelf van het scholen-:-'
complex dacht: "het is, dacht ik, een technisch
verantwoord geheel geworden. Bij een plat gebouw is
dat altijd erg moeilijk. Ik ben er erg blij mee, dat men
het een geslaagd projekt vindt".

Vit de raad van Ameide
AMEIDE - Ook deze raadsvergadering, de eerste in
de nieuwe zittingsperiode, had 'een rustig verloop
kunnen hebben ware het niet dat B&Ween
agendapunt maandag aan de raad hadden. toekomen
betreffende aankoop van een winkelpand aan de
Benedendam door Meelfabriek Kruyt. .
Fel discussierende raadsleden tegenover een even zich
fel verdedigende B&W.

Onder het genot van een enkel sigaretje werd besloten
om het roken tijdens de. vergaderingen tot een
minimum te beperken. Ook het publiek zal gevraagd
worden hieraan mee te werken.
De buurtbus zal in de toekomst mogelijkheden bieden
voor hen die richting Leerdam gaan.
De raadsleden drongen er bij B&W vooral op aan de
gehouden enquete betreffende. de herindeling meer in
depubliciteit te brengen en vooral bij debetreffende
instanties.

Naeen landurige discussie tussen A.E. Versluis en de
burgemeester over het aanbrengen van een optimali
seririgsinstallatie in de Chr. school werd door B&W
besloten het· voorstel van weigering terug. te nemen en
er later bp terugte komen.

Reinigingsrechten
De reinigingsrechten brachten de tongen gcied los.
Deze zullen metf 9,-wordenverhoogd; Mw. v.d. Berg
wilde haar stem hier niet aan geven. Vorig jaar hebt u
niets aan een eerlijke verdeling·van het heffen van deze
rechten gedaan (criteriumbedrijven en niet bedrijven)
en dat is dan de konsekwentie", aldus mw~ vA Berg.
OokVeenvlietvond de verdeling niet juist. Een klein
gezin· betaalt even veel.als .een.· groot .. gezin. Hij zag
graag de vaste lasten voor ieder perceel gelijk en
daarna per persoon een heffing.
Op het verzoek van V~rsluis. ',. om . alternatieve
onderzoeken te plegen voelden B~W niets:
Burgemeester Bakker trachtte de raad met komische
voorbeelden. te overtuigen dat het steeds toch om
kleine verschillen gaat.
(Kleine, gezinnen etenvaak uir blik;:,dus veel afval qua
volume. grote gezinnen hebbenvaak e;en tuin, dus
afval wordt veel als compost verwerkt!)
Hoewel niet van harte gingen de andere raadsleden
akkoord met de verhoging.

Winkelpand Verhoef
Ais aanvullend agendapunt opgevoerd '. ontstonden er
onverwacht felle discussies.
Meelfabriek A. Kruyt b.v. wil het voormalige
winkelpand van H. Verhoef kopen voor haar
laboratorium, proefbakkerij en tevens voor ont
vangstruimte bestemmen. Hiervoor is nodig een
voorbereidingsbesluit tot herziening van het be
stemmingsplan.
Aile raadsleden hadden moeite met deze nieuwe
ontwikkeling. Wat voigt hierna weer, was het algehele
gevoelen. Wat gaat 'er met de achteromgeving
gebeuren?
De raad voelde zich min of meer buitenspel gezeten .
wilperseweten watde verdere toekomstige plannen
zijn.
Burg. Bakker zei o.a.: "de direktie van Kruyt verdient
geen kritiek, er· is altijd openheid geweest. U als Raad
hebt Kruyt zelf vrijheid gegeven bij de \lorige
bespreking. U moet niets insinueren. Wees blij dat
een zaak in deze tijd nog investeringen aandurft en de
werkgelegenheid in ons dorp daardoor· waarborgt en
uitbreidt. De sfeer tijdens de onderhandelingen zijn als
College voortreffelijk te neemen".
Wethoudel: de . Kruyk ,sprak ook in.·· deze.· zelfde
bewoordingen en ,wethoudervan Oort zei ook geen
enkelemoeite met deze nieuwe 'ontWikkeling te
hebben.
Met aileen de stem tegen van Provoost ging de raad
akkoord met hetvoorbereidingsbesluit. mits binnen
een maand, een gesprek met de direktie zou plaats
vinden.



Bij Heliofonn zijn mode en komfort een paar,

SCHOENENHUIS

"CHAMPINO"
Dorpsplein 6 - 4231 BA Meerkerk

Telefoon 01837 - 2300

Kies nu uwpaar
van het najaar.

Nu de donkere maanden in aan
toeht zijn zorgt Helioform voor een
flink aantalliehtpuntjes, Kies daarom
uit de nieuwe herfst/winterkollektie
uw paar voor het najaar.

Modieuze, eomfortabele sehoe
nen en laarzen, Sportiefen elegant.
Met een perfeete pasvorm, En voor 'n
passende prijs. Dat is Helioform te
uiten te na,
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THEART
OF THE

·····,.MACHINE
'~\

C."t LAM

DE ALFASUD1II5-DEURS.
,REFLEKTIES VAN LUXE EN SPORTMTEIT.

AUTO
De Ruyter Meerkerk b.v.
Burg, Sloblaan 1, 4231 AA Meerkerk
Tel. 01837 - 1315, b,g,g, 1641 of 2325

VerwarmingfTuingereedschap

(8)Husqvarna
De motorzaag specialist

Bazeldijk 19 - 4231 ZB Meerkerk
Telefoon 01837 - 1810

De vierde generatis van het populairste motorzaag
model in Scandinavie. Met het' bekende Husqvarna
kompakte, ergonomische ontwerp, effektief vibratie
dempingssysteem, uitmuntende verhouding van ver
mogen tot gewicht en veel veiligheidsvoorzieningen.
Krachtige en betrouwbare motorzaag - stoer genoeg
om middel - grote bomen te vellen en onovertroffen
voar het snoeien. '
Net zoals aile Husqvarna professionals- en semi-pro~

fessionele motorzagen is de 444 uitgerust met
Husqvarna's automatische keltingrem, de Swed-O
Matic,

Vo'or nadere inlichtingen of sen demonstratie;
uw Husqvarna specialist:

Husqvarna 444.
Een echte professionele

motorzaag in de
44 cm3 klasse



AMEIDE - Een Utrechts zakenman heeft al zijn tuigpaarden weggedaan. Voor, zijn verjaardag krijgt hij een
schilderij van de Bredase paardenschilderes Toos Smeele. Zij schildert de Nederlandse kampioen tuigpaarden
1980 Jan Willern, een prachtige bruine met een zeer opvallende brede bles.

Toos Smeele schildert paarden en exposeert
in Ameide bij boekhandel Crezee

kende en de verrassing van het schilderij zou dan
meteen zij n verraden. Op zulke motnenten denk ik wei
eens, dat 7.0U nou mijn moeder nog eens moeten ziel],".
"Er zijn mensen"" zegt Toos Smeele, terwijl zij bladert
in een album vol foto's van paarden en evenementen
rond het paard, "die huilen als zij een schilderij
kri.igen, waarop hun liefste paard staat afgebeeld".
Piet de Boer, die Friese spanpaarden ment, zei haar
eens: "Je moet nooh sterker dan een paard willen zijn,
maar wei slimmer". Toos Smeele: "Hij bedoelt er mee
dat een mens nooit moet proberen om een paard 'zijn
wil te breken, want dat lukt niet. Met menselijk geduld
krijg je aUes gedaan. Ik praat altijd met paarden".
"Hoe?", vragen wij Toos Smeele en haar stem krijgt
ineens een toonhoogte, die zelfs verslaggevers
kalmeert. Bij het afscheid laat zij nogeven, omdat zij
het toch niet laten kan om tot de laatste snik over
paarden te praten, haar verzameling ansichtkaarten en
postzegels zien. Zij hebben allemaal het paard als
onderwerp.

Wij zijn zeer verheugd Toos Smeele met de Paarden
markt op 14 oktober a.s. in Ameide te kunnen laten
exposeren.
Toen wij Toos Smeele in haar flat in Bredabezochten
was zij direkt bereid eendag in Ameide te exposeren.
De -instandhouding van zulke dagen en de sfeer van
dergelijke Paardenmarkten en familiedagen spraken
haar direkt aan.

Wij hebben in haar flat vele schilderijen bewonderd.
Hieruit spreekt haar grote kennis van het paard, haar
liefde voor het dier en haar grote vakmanschap.
Boven de zaak van boekhandel Crezee, waar de
expositieruimte is ingericht, kunt u van 10-17 uur
vrijblijvend deze unieke expositie bezichtigen.
Enige schilderijen zijn te koop, ook kunt u deze dag
opdrachten voor een schilderij geven.

W~'i raden u aan ga deze unieke exposilie op /4
oktoher hU hoekhandel Crezee zeker bek{iken.

Hetzal u zeker nogdichter. bij het paard brengen.

zeshonderd boeken over paarden, heeft ook prachtige
boeken over paarden vertaald, schrijft in vakbladen,
zoals "In de strengen" en bij iedere paardenkeuring
van enige betekenis is zij present.

Bij een concours hippique zult u haar weinig
aantreffen. "Ik heb van springruiters ook nog nooit
een opdracht gekregen", zegt zij een beetje verbeten en
zij doelt op 'de professionele springruiters. "Die
houden volgens mij ook niet van hun paarden".
"U bent voor de paarden geboren", zei beeldhouwer
Termote tegen Toos Smeele, toen zij samen naar zijn
Willibrordusbeeld in Utrecht keken. "Hier komen",
wijst zij op haar door het paard bepaalde woonkamer,
"miljonairs en kolenboeren". Zij maakte een fraai
amazoneportret van koningin Beatrix, maar het
meeste plezier heeft zij toch beleefd aan de
vervaardiging van het portret van Bisschoff van
Heemskerk.

Mottehallen
"Toen reed ik in een hofauto door Den Haag, maar bij
de overhandiging van 't schilderij moest ik in een oude
koets vol motteballen wachten, omdat -Bisschoff mij

Daarvoor is ze naar Ruinerwold geweest waar ze
enkele schetsen maakte die zij uu heel gedetailleerd en
zorgzaam uitwerkt in het schilderij.
"Heelfijn werk", zegt Toos Smeele in haar woon en
werkkamer in B'reda-Noord, waar ieder asbakje,
prullemandje, beeldje of spiegeltje voorstellingen Van

I paarden laat zi.en.

Toos Smeele is bij paardenliefhebbers een grote
bekende. Zij krijgt haar opdrachten van paarden
handelaren, boeren, officieren, zakenmensen en ook
in de koninklijke stallen is zij kind aan huis. De
koninklijke opperstalmeester Bisschoff van Heems
kerk kreeg bij zijn afscheid een schilderij, waarop hij
staat afgebeeld op zijn prachtige paard Nanette.

Liefde
Toos Smeele weet niet hoe zij er toe is gekomen. Zij
schildert al paarden van haar, derde, jaar af. "Ik heb
nooit een rijpaard gehad, daar had ik geen geldvoor,
maar ik heb altijd een vanzelfsprekende liefde voor het
paard gevoeld., Ik heb zelf tot mijn zestigste gereden en
ik ben ook voor geen enkel paard bang".
Zij is niet alleen schilderes van paarden, zij bezit ook

Bezoek aan bakkerij Alting
MEERKERK - De Chr. Plattelandsvrouwenver
eniging nit Leerbroek is bij de in onze regio zeer
bekend staande bakkerij Alting op excursie geweest.
Een zeer groot aantal dames heeft circa 2 uur lang het
wei en wee in deze moderne hakkerij kun'nen volgen.

Men werd onthaald op koffie met koffiebroodjes uit
eigen bakkerij.
Na een korte uiteenzetting van Bas, Gerrit en Jan werd
de' bakkerij bezichtigd en begon men met brood
bakken.
De verwerking van de grondstoffen en de behandeling
van het brood werden vakkundig uiteengezet. Men liet
zien het bakken van stokbroden, harde broodsoorten
en tarwebolletjes.
Zoals de dames uit Leerbroek zelf zeiden een erg leuke
en leerzame excursie.

Mochten er meerdere verenigingen iets voor een
excursie voelen dan raden wij u aan neem eens contact
op met bakkerij Alting in Meerkerk.
Wij denken, dat u zeker ook wei een bezoek bij hen
kan arrangeren.

Zo te ::ien een excursie die goed in de smaak vie!.
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VAN DER HAM VOOR AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT
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"De Snelle Pieper"
25 kg. aardappelen . . . . . . . . . . . . . . . . .. f 9,
Eigenheimers grof of kleiaardappelen. WinteraardappeJen
worden thuisbezorgd.

25 kg. harde droge uien f 9,-
5 kg. uien f 2,-
2 kg. bewaar uien f 1,·

Frulldozen - Fruilmanden. Mel de Paardenmarkl in
Ameide de DRUIVEN EXTRA voordelig (ook Hollandsel.

A. v.d. Ham
Lakerveld 228, Lexmond, 01837 - 1791

GROENTEHAL MEERKERK GROENTEHAL AMEIDE
Telefoon 01837 - 2242 Telefoon 01836 - 2305

I

MEERKERK.BAZELDIJK 63

Telefoon 01837 - 1888
Het wordt weer tijd om uw tuin in orde te maken. Wij
hebben voor u een grote sortering bloembollen tegen
een leuke prijs.
Verder hebben wij turfmolm, tuinturf, compost,
bemeste tuinaarde en potgrond.
Kleine en grote rood stenen potten ook in het keulse en
een grote sortering sierpotten.
KOMT U EENS LANGS, KIJKEN KOST U NIETS !
Dinsdag de gehele dag gesloten.

A.KEPPEL

AUTOMOBIELBEDRIJF

Zouwendijk 125 - Tel. 01837 • 1412,
Showroom: Toistraat 19 - Tel. 01837 • 1682.

Meerkerk

GEBR. VAN TUYL

B.MW. 316, LPG 1981
Citroen Visa II Club, met
zonnedak 1981
Toyota Corolla 1.3 DX, LPG 1981
Opel Kadett 13N, automaat,
3-deurs 1981
Alfa Sud 1.5 Sprint 1980
Renault 5 TL 1979
Opel Ascona, diesel, 4 deurs 1979
Rover 2600, automaat 1979
Ford Escort 1600 Sport 1979
Audi100 GL, 5 cylinder, LPG 1978
Opel Kadett 12 S, LPG 1978
Honda Civic, 3 deurs, speciaal
gespoten 1978
Ford Taunus 13, automaat 1977

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

Fransestraat 12·· Tel. 01836 • 1754· Ameide

DE NIEUWE
NAJAARSKOLLEKTIE VAN

SETTERLAINE MET
EN KLASSIEKE

LEN
* Rokken
* Blouses
* Pullovers
* Bolero's
* Pantalons

I~ .eri

. SfFeefkerk
MET YANDAAG DE MODE YOOR MORGEN

FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE"- TELEFODN 01836 - 1212.



Spelletjesweek Aaksterveld I
~ME]DE - 16 tim 20 augustus is er weer door een
a"antal aktieve ouders van buurtvereniging Aakster·
veld ] een spelletjesweek georganiseerd. Het begint al
aardig op eenJraditie te lijken.
In zo'n week verbaas je je er als toeschouwer weer over
hoe kinderrijk Aaksterveld eigenlijk wei is. Dat was de
hele week vroeg eteo om's avonds vooral niet te laat te
komen. Het leek wei een grote familie.

De kinderen- verrnaakten zich uitstekend eri' je merkt
dan om je heen dat aIle kinderen eigenlijk allemaal
hetzelfde zijn ... _, want wat willen ze graag winnen"en
wat glunderen die gezichtjes als er een spelletje
gewonnen wordt. De verliezers moesten soms een
traantje wegpinken. maar ja. dat hoort er allemaal oak
bij. .
De grate verrassing was wei de patatkraarn van orne
Arie,. dat viel ook bij de verliezers goed in'de smaak.
De laatste avond was helernaal erg spannend want
toen stond er een lampionnenoptocht op het
programma. Ook voor de ouders hadden de organi
satoren nog wat in petto, traditie getrouw werd de
spelletjesweek afgesloten met eengrote barbeque~

avond.

Al met af was het een zeer gesfaagde week. Graag
\·dllen .. wN. a/s ouders. aile mensen. die deze week
mogelNk gemaakt hebben heel harre/fik bedanken.

Duders" i!an Aaksterve/d.

Hobby-klub in Ameide
. start nieuw seizoen

AMEIDE - De door de Stichting Klubhuiswerk
Ameide georganiseerde hobbyklub start het komende
seizoen op dinsdag 19 oktober.
Deze hobbyklub, waarvoor een toenemende belang
stelling bestaat, is bedoeld voor de jeugd van Ameide
en Tienhoven.

Opde hobbyklub kan de jeugd samen met
leeftijdsge l10ten knutselen .. en werken. met ver
schillende .materialen. Zo' kan men er o.a. timmeren,
kleien" figuurzagen, solderen, emailleren, glasschil
deren, poppen' 'maken, lino's afdrukken enz; Eigenlijk
teveel om op te noemen. Ook is het mogelijk om te
knutselen aan eigen meegebrachte spullen b.v. een fiets
of een zelfgemaakte houten kar.
Ook zal er na het sukses van het afgelopen seizoen
weer. de "projekt-groep" zijn. In deze "projekt-groep"
is men gezamenlijk bezig met eenvooraf gekozen
onde~werp zoals bijvoorbeeld het. maken van eenfilm
of~lubl(fantjeof het opnemen van een hoorspeI.

Nieu,w, dil seizoen isae' start van een groepvoorde wat
ouderejeugdvallaf 1~ jaar....···,
De aktiviteiten. in dl!ze 'groep, zlillen iJestaan.uit
ondermeer .. ' modelbouw". elektronika, theotie' _.brom~
jietstechniek, em:-

Het programma ziet er als"voIgt uit:
6 en 7 jarigen op. woensdagrniddag van 14.00 tot
15.00 uur.
8 tim 12 jaar op dinsdagavoridvan 19.00 tot 20.00
uur,
13 jaar en o~der op dinsdagavond van 20.00 tot
21.00 UUl\.

De nieuwe Raad van elf
kwam aarzelendop gang in

Meerkerk
MEERKERK - Een tamelijkrustige, onzekere raad
van Meerkerk kwam 27 september voor heteerst· in
haarnieuwesamenstelling bijeen.
Wellicht moe" men zich eerst nog inspelen of zal het de
rase inluiden van minder hard spelen en direkter op de
zaken inspelen?

Gymnastiekmateriaal
Deheer Smits (SGP) maakte bezwaar tegen het
vefvangen en aanvullen van gymnastiekmateriaal lilt
de pot "onderhoud gymnastieklokaal", omdat····zowel
de scholen alsde SVM volleybalvereniging van het
gymnastiekmateriaal gebruik maken.
WethOltder v.d. Berg antwoordde .dat het lokaal,
inclusief materiaal, verhuurd werd. Nadat B&W
beloofden een inventarisiijst te doen opstellenkonde
heer Smits zich met het voorstel verenigen.

Welzijnscommissie
B&W stelden 5 namen voor. Er ontstond n'og al
verwarring over de te volgen procedure.
De;.P.v~d.A, en de VVD wilden gewoon stemmen,
even<ilswethouder v.d. Berg.
De overig~·"raadsle'dep. en wethouder v.d. Hagen

de "projekt-groep" {voor 10 tim 12 jaarY is' op
woensdagavond van 19.00 tot 20.00 UUf.

De kosten voor de klubs bedragen .f 4,- per maand.
De klubs worden gehouden in het houten klubhuisaan

hadden hier moeite mee. De heer Smits yond enige
m'ensen' niet capabel voor deze functies. Hij kwam
echter niet met tegencandidaten. Weth. v.d. Hagen
vroeghierna schorsing aan. In de volgende raads
vergadering' komt dit punt weer aan de orde.

Onroerendgoedbelasting
Dooreen .gemaakte rekenfout gaat de 'gemeente
.f 25.000,- te veel aan o.g;-belasting innen. Het
terugbetalen encorrigeren brengt zoveel administra
tieve kosten mee datdit niet verantwoord is.
Een brief zal aan de bewoners gezonden worden en
men· zal de bezwaarschriften afwachten.

Bouw gymnastiekzaal
M. van Es vroeg zich af waarom de gemeente zoveel
vrijwilligerswerk voor de bouw van de gymzaal doet.
Zelfstandige bedrijven mogendit ook niet doen en
zouden dan in strijd met de sociale wetgeving zijn. -"U
schept geen werk, u onttrekt arbeidsplaatsen", al~us

van Es.
Wethouder v;d. Hagen zegt dat hij blij was op deze
wijze geld voor de gemeente te kunnen besparen en dat
dit nietgezien moet worden alsbeunhazerij.

De Rondvraag
Burgemeesterden Breejen ziet liever de rondvraag
afgeschaft. De zaken kunnen ieder gewenst moment
behandeld worden.
Het. nadeel voor de r:lll.Qsleden en publiek is echter dan
dat.deze' nooit wereldkundig worden.

de M~idoornlaan Vocir' het opgeven als lid of voor
nadere informatie kan men terecht bij: Anneke
Bakker, tel. 1654, Ellen Hijman, tel. 1859 of bij onze
kraam op de paardenmarkt.

Burgerlijke stand
Ameide

Augustus 1982

Geboren:
4 augustus: de Kruijk, Adria'antje Elizabeth, dv L.A.
de Kruijk en J. de Zeeuw, Broekseweg 4.., 12. augustus:
Uittenbogaard, Wilhelmina Hendrika,dv J. Uitten
bogaard en G. van der Ham, Prins~ngracht 12.
/2 augustus: de Vroome, Marinus Jacobus"zv G. de
Vroome en E.e. Vink. J.W. v.Puttestraat 65.
26 augustus: Verwolf, Marinus, zv J. Verwolf en E.
Spek, Paramasiebaan 4b.

Overleden:
6 augustus: van Beuzekom, Wille-m (II april 1896) wn
van T. van Buuren te·· Gorinchem overleden. /7
augustus: Gelderblom, Aaltje (13 'maart '1894) wv C.G.
Slob.

Gehuwd:
11 auguSiu.5: Streefkerk, Nicolaas, 29 jaar;: wonende te
Ameide en Kolf. Maria Antoinetta Conl~lia. 27 jaar, .
wonende .te Werkendam; II augustu,s: Roeleven,
Hendrikus,2K jaar, wonende te Nieuwege'in en Kila,
Francisca, 20 jaar, wonende te Niel1\Vegein. 20
augustus~· Gross, Eliezer, 24 jaar, wonende'te Israel en
de With,Christina, 26 jaar, wonende teTi~nhoven.
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~ ~~ Voor behang- en schilderwerk een stevige ~

premie 50,- per man per dag.

Vraag inlichtingen.
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~ ERKELENS-LANGERAK ~
~ GLAS - VERF - BEHANG - ZONWERING ~
~ Broekseweg 3 - Arnelde Telefoon 01836 - 1725 ~
~ ZATERDAGS TOT 16 00 UUR GEOPEND. ~
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AANGEBODEN AUTO'S·

Alfa Sud 1.5 TI, wit 1979
Renault 5 TL, metallic groen 1981

Renault 5 L, rood 1980
Renault 4 TL; geel 1977

Mitsubishi Colt GLX, metallic grijs 1979

Mitsubishi Galant GLX, metallic grijs 1978
Fiat 127 900l, wit 1979

Fiat 128 coupe Sport, metallic blauw 1977
Fiat 127 Special (LPG), metallic bruin 1976

Opel Kadett, rood 1977
Opel Manta, nieuw model, automaat 1975
Peugeot 604 SL, metallic groen 1977
Peugeot 504 L, rood 1974

Peugeot304 SLS, mettallic groen 1977

VW Golf, wit 1975

Autobedrijf

van lessen·
Arneide - de Zodeslagen 7
Telefoon 01836 - 2280

14 -15-160KTOBER
SPECIALE

PAARDENMARKT
AANBIEDING

lin::
KORTING PER KILO

lEKKERKERKER'S
lUIVELHUIS

I

Fransestraat 19 Tel. 01836 - 1213

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

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

aile lochl
de baas !

Grote coniferen, 1,80 m. hoog 25,- p.st.

Heide 1,25
Bruid$$luler 4,50 p.st. enz.

Alles voor de tuin, ook aanleg en
onderhoud.

GBATIS prijsopgave en advies.
TUINCENTRUM

C.SPEK
Korlenhoevendijk 5, LEXMOND, tel. 03474 -1573

Geopend:alle middagen en de gehele zaterdag.

Met Ellen tochtprofielen bent u aile tocht de
baas. Deuren en ramen zijn met Ellen geen
kille, kouwe energieverslinders meer. Haal
uw Kierenspecialist de instruktieve folder.

*

fKflII
tocfitprofielen
ALlETO(HT DE BAAS.






