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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMElDE
NEGENTIENDE JAARGANG
WOENSDAG 12 JANUARI 1983

"Unie" en"Crescendo"fuseren?
Zaterdag29 januari a.s. om 20.00 lIili'fien eerste gfizamenlijk concert in Het Spant
AMj1;IDE .'-' Aanleiding voar, dir korte, 'intetvictI\\,:nietenige bestuurslede~_'van,,,Unie" ,'en '"Crescendo" '," is, het
eerste 0fticielegrote concert:meteert ", progl'3;mma voar elk, waf wils van deze beide Ameidese
Muz:iekverenigingen;,
,',"',.,', ""','_', .,' " , .', ',',','",, _ ' :
"
,', ,,;
De "Unie" hestaat 19 september 85jaar en "Crescendo" 1 december 84 jaar;
Uit het gesprek dst wij hadden>met de bestuul'!ileden Genlt van Middelkoop'enArieBlok(Cr~ehdorelt",im
van Gelderen en Genit Langerak (Unie) blijkt datmen Diet.-over een oaeht Ijs is gegaan en men weloverwogen te
werk gaat.

Er zijn in het verleden aldiverse pogingen voor
samengaav ondernomen.
In 1959 gaJ ,burgemeester J.e. de Ridder al een eerste
voorzet met de aktievoor dezelfde oI'ficiele uniformen.

Men' is door deze" proefperiodeal afuankelijker, van
elkaar geworden:,Men lean eigenlijkmoeilijk terug. Bij
niet doorgaan vaneen fusie zullen depr()blemenzeer
groot worden.

Zes jaar geleden ondernamen jeligdige leden vanbeide
verenigingen ook eendrachtig een poging om bij
elkaar" te komen. Reden was toen het op elkaar
afgestemd zijn der instrumenten en men diverse malen
bij officiele gelegenheden zich gezamenlijk presenteerde.
Dit alles mocht jammer genoeg met lukken.

Deze proefperiade is door practisch aIle leden als zeer
waardevol ervaren.
In het begin ging het wat stroef: anderemuziek,
wisselende dirigenten, verschil van kwaliteit e.d.
Dit alles was geen sinecure.
De animo was echter bij de leden zeer groot. Trouwe
opkomst bij derepetities., Men toonde Hefde voor hun
muziek-beoefenin'g.

29 januari is dan de slotavond van deze periode.
Heide verelljgingen zuUen dan de gehele avond

concertereri.
Men 1.3) samenconcerteren.
Een orkest van 50 man zaI zich presenteren. Een leuk,
afwisselend programma, voar elk wat wils, zal
geboden worden.
Mevrouw WBschut zaI als Iady-spe8ker het
programma presenteren en er iets over verteUeD.
Beste lezers, we hopen dat u van uw belangsteUing zal
hlijk geven.
Ste) "Unie" en "Crescendo" niet teleur. Korn in grote
getale mar ditunieke anderltalf uur durende
Concert.
.
De IOOen hebben A gezegd, laten wij als inwoners blijk
van waardering geven door, B te zeggen.
Geef "Unie" en "Creseendo" morele steun, zij zijn bet
ten voll~ waard.

Wat is een just zonfter muziek!
Want als men afzonderlij~zalblijvenbestaandanis de
kans groot dat we over:eenaa,ntaljaren'geen muziekvereniging in Ameide'meer zullen'hebben;

WEGWIJZERBOKAALTOURNOOI1983
AMEIDE - Dit jaar zal opnieuw de smjd om de
Wegwijzerbokaal losbranden op het sportcomplex
"Meihoven" van de v.v. Ameide.
De loting voor dit jaarlijks terugkererid, festijnbeeft
reeds plaatsgevonden, en bracht een enigszins
opmerkelijke, ,poule-verdeling. Het resultaat van de
loting was als voigt:

-

-
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Wordt gratis versp!fiid in Arnelde, Tienhoven, Langerak; Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.

Gaan demllziekverenigingen

Vorig jaar ondernam het bestuur van de;,Unie" het
initiatief voor,een gesprek.
Het bleek dat beide veremgmgen in ledental
terugliepen en men de toekomst somber in' ging zien.
"Crescendo" stelde toen ,voor, om 'gedurende4
maanden samen te repeteren en toe te werken naar een
gezamenlijk te geven concert.

~

Na het groteconeertgaan 'beide. besturen afzonderlijk
op I februariniet hun leden bespreken hoe hetnu in de
toekomst verder, moet- gaan.
AIs, besturenheeft men al vergaderd ,en' besproken wat
hensamen kan binden.
Daarna zal oJ.v"burgemeester C. Bakker (ook een
groot voorstander van fusie) een gezamenlijke
ledenvergadering wo'rdengehouden;
De besturen willen alles democratisch laten verlopen
en doen: aIleen voorstellen om in de toekom'st een
korps trachten' te behouden.
.Twee v~renigingen willensamenwerken.
Ben christelijke en H:n neutrale vereniging. Voor de
ren zal de stap soms zwaarder wegen dan voor de
ander.
Het zal' Borns een principiele en soms een gevoelskwestie zijn.
Veel wijsheid en tact zal nodig zijn am een ieder van de
noodzaak tot fusie te overtuigen.
Doch als men de besturen hoort zeggen: ..we hebben
elkaar in' deze periode leren kennen, waarderen en
respecteren", dan is dit zeer waardevol en zijn deze 4
rnaanden' geen verloren repetitieavonden geweest.

Als m,en, tijdens de besprekingen maar'steeds'voor
ogen houdt wat elkaar bind! en nie( wat el~aar scheidt;
Wij'hebben dan moed dat we laterkunnen,schrijven
over het[eit,,'waarin deze beide ,verenigingen'groot zij
geweest voor het behoud van het muziekleven, in' een
stadje aan de Lek.
Poule A:
v.v.Stedoco
v.v. Brederodes
v.v; Groot;.Ammers
v.v. Streef'kerk
Poule B:
v.v. Ameirle
v.v. Meerkerk
v,v. H.S.S.C. '61
V.v. Lekvogels
Opm~rkelijk is voaral de samenstelling van Poule B.

H.S.S.C. '61 en v.v. Lekvogels zijn als vanouds
aardsrivalen op het: sportieve ,vlak. Samen strijden zij
al jaren in dezelfde competitie (or. 52) om een plaats in
demiddenmoot, ,wat hen tot nag toe, zij ,het met
moeite, steeds, is gelukt. Het competitie-treffen tusseti
deze, twee outsiders behoort al jaren tot de z.g.n.
klassieke krakers, waarbij'·, de kousen naar beneden
gaan en er niet al te voorzichtig gespeeld wordt; het
onderlinge duel op "Meihoven"belooft dus een ware
happening te worden.
En dan natuurHjk de aanwezigheid van Arrieide en
Meerkerk in dezelfde poule. Meerkerk lijkt het dit jaar
dan, toch eindelijk te gaan redden in de financieel niet
erg aant~kkelijke 3e klas van de K.N.V.B.
Ameide, dat dit seizoen toch zo sterk begon, moest
tegen het elnde van de Ie competitiehelft haar hoge
notering prijsgeve~. De ploeg ..van trainer. Bram
Monshauer draaide de laatste competitieweken niet
echt slecht, maar kon vooringeen echte yuist maken.
Toch wordt algemeen na de winterstop een sterke
come-back verwacht, zeker gezien accomodatatie en

v.v. Ameide is jantastisch aiUlgekleed door
dokbedekkingsliedriif Consolidated
Nederland te Ameide
clubsfeer. Amdde, is' 'fantastisch ,"aa.ngekleed" door
het dakbedekkingsbedrijf ,Consolidated Nederland
B.V., dus ook aan de outfit karthet niet Hggen. Ook de
vereniging zelf vaart weI bij deze sponsering, zeker nu
er waarschijnlijk een vervolgsponsering" voor het
volgend seizoen in zit.
De heerSmits van Consolidated hierover: "la, zeer
waarschijnlijk zetten wijde sponsoring van de v.v.
Ameide volgend seizoert gewoon voort. Het Ie jaar
was de besteding van het geld nogal gebonden, nJ.
aan broekjes, kousen en, shirts. De bedoeHng van de
vervolgspansoring is de vereniging, financieel wat meer
luchtte geven."

Ziet u enig rendement, van ',de rek/ame" die de v. v.
Ameide voor u maakt?
De heer Smits: "resultaat van deze reklame is moeilijk
meetbaar. Anderzijds is het ons ook niet echt om het
resul~aat begonnen. Er kornt een hoop good-will bij".
Manr wat is dan het waarom van de sponsoring?
Wederom de heer Smits: "Kijk, toen wij vorig jaar
door het bestuur van de v.v" Ameide benaderd werden,
hebben wij eerst allerlei zaken op een rijtje gezet. Wat
was de v.v, Ameide precies, Hoe was het financieel
beleid? Hoe functioneerde het bestuur? Enz, Enz.
Toeni zijn we tot,~e slotsomgekomen, dat de
vereniging over een',' magnifiek sportcomplex beschikte, en dat de leden, van de vereniging ontzettend
enthousiast en, verantwoordelijk met de spullen
omgingen. Het bestuur' bleekeengoed financieel
beleid te voeren,' dus ook daar hadden we het volste
vertrouwen in. Daarbij komt dat wij hier op het bedrijf
met veel jonge rnensen zitten, die veel me;t sport
ophebben, wat,toch ook zeker scheelt.
En niet< in de,laatste, 'plaats. heeft de mentaliteit vart
onzewerknemers hier een grote rol bij gespeeld. Zij
komen voor een groot gedeelte uii Ameide zelf. Merle
door hun vaak tomeloze inzet en.het vele werk, dat zij
ook na de officiele kantooruren voor ons verzet
hebben, is ons bedrijf zo gaan floreren. En dan wil je
wei eelis iets terug d.oen voor de bevolking!

FinancieU gezien Nila d~ v. v'.,Ameide er, dankz(j dit
geweldig ,ondernemrnd-" en,,:"uniekedakbedekkingsbedrijf.. voor[opig d~ weI ~~ed voor te staan. Nu de
prestalles nag.
~

Toneelvereniging Ameide
komt met bijzonderstuk
Al\1EIDE - Op vrijdag 4. eniaterdag 5 februari 19.83
ko~t de,algemene h;meelverenigi~g van AJT!,~j~e m,~t
een bijzonder stuk op de planke~~,. flet.,~,s~llk,~,heE!t,
LUCY'S BABY~ Het.is:yan.oorsp_r~ng Amirl~~~,J:I,s"en
speelt zicil aC,in een uitdragerij,zoalswediekennen'
van t.v.~eries als Stanford and'Sonen Stiefbeen.,:'_:.
TemiddeTl,van eeil: 0ilts~ellende troep' ~dpfit/~#,-:.~¢~n,
Lucy', KroTlkie; Ze vo~l:t ,zich .Tedelijk'., ~Iukki,g~',hla-~~
vindt het jammer datze. ge~n familie' heeft;'~aan ':wie'. ze
straks al haar kostbaarheden kan nalaten. Ze:heeft weI
wat· vriendschap .van" haa'r' buurvrouw;' Rosie:~M()ilte~
falco, de ietwat sarcastische eigenaresse van.. ::.,;,It()si~s
warip.e worstjes ~n hamburgers". Lucy zegtergens;dat~osie haar worstjes zo heeJ maakt. datje:',:nierJ~llnt
proeven ~.:lf ~~' nu lekker zijn of niet.
Al met al IS Lucy toch tamelijk eenzaam;'~Ze.,-p~llaLdan
ook veel in zichzelf en vertelt vanuit, h?~r~~,Iir~~.!~~oel
aan ·het publiek ·hoe· ze· over de:wereld':en~:i:le:;::mensen
denkt.
~.~~~ ~
..

LUCY'S BABY is een mooistuk. Hetheeft, naast
allerlei komische situaties en teksten, een ietwat
tragische ondertoon:.· eenzaamheid, bedrog, zelfs het
falen van de politiek en van de wetenschap komen aan
de orde in de levensfilosofie van oude ei1;:wijze Lucy;
Hetis echt weer eens wat anders dat het,gooi- ,en,
smijtw,erk, waarmee de meeste amateurtoneelver;
e~~~~n~~he~,()yer,~et algemeen moeten doen. ... : .',
Lucy,:-- wordt···gespeeld ··door Jans· Lakerveld;'·.,een:
speel~ter,';die:',;iee~s eerder bewezen _ heeft ;zich
uitstekend .tekunnen inlewm in de rol dieze speelt.BiJ
L:gcy,.zaidarook zekerhet gevalzijn.
'6l.1urvrouw Rosie komt. voor·rekening van.een andere
,;'oude rot': in het amateunoneel, Martha van der

Grijn,

Hijman de onn~zele 'Spencer,",d,(.~'i~uweling Trees
Jaspers maakt iets bijzonders van'Verna en dat je om
Oma zuIt moet~n, lac~ert, als die gespeeld wordt door
Gerri(;:van der GrijnisO,iets waar.men zichin Ameide
oO~,Tliet,over hoeft ,~e:verwonderen:. Jpkeen Jan
Laun;:t.zorgen voor,:~e,~me. en de regie, en, als de
spelers,.-,huntekst ... kw,ijt,~ zijn~,ku.n.nen .' z,~,; terecht bij
souffleuse Roelien Bouwmeester.
HoudeAe of de 5efebruari maarvast'vnfvoor een
avondje amateurtoneel van,:de bovenste pl3:nk.

En 14 weer her: hoe meer leden hoe meer vreugd. We
willen niets liever dan war grorere en berere stukken
spelen"en'daar heb je nu eenmaa! vee! en 'gaede spelers
vaar nodig.
Jan Lauret.

!~~s ·'Yan'.der" Grijn ·speelt de' valse Norman, J os

Haar .. l~v~n .verandert . echter.::tadic,aal-~~)J,~~·~en ·.• troep
werkeloze zwervers met een oude truck strandt voor
haar huis... Nadat de--.-Ieider, ..van~t\::::troep,.:-Norman,
buurVrouw Rosie op een~·· sluwe· -?1anier heeft
uitgehoord. over Lucy;·doet--:hij::net·:of:z~",.verre familie
van Lucy zijn., Echte Kronk1es- uit Pussywillowcreek in
Kentucky. Ame.ri.K~at1ser-_ :'::.'¥an:"het'niet. Lucy is
zielsgelukkig,datzenu 'ookfamilie heeft en·. niet meer
moederziel alleeI1jjP:~de'wereld·ts:~Een-voor ren komen
de, :Zogemillmde Ktonkies .binnen: Normans zoon
Spencer, 'die de '·.conversatie beperkt tot twee
woorderi, Verna; die zogenaamd zwanger is en voor de
kleine Lucy wi zorgen en nieLte vergeten Oma, die zo
kinds is.,dat er nog ,slec~t~ ,~,en liedje uitkomt over
vierentwintig kraaien;.die in.een.cake gebakken zijn.
U begrijpt, dat heteen dolle boel wordt, wanneer de
zogenaamde Kronkie's (,;Arme·neven·· heeft iedereen",
zegt Lucy)proberen "tante";Lu~yvanhaarspullen en
haar centjes af te helpen;
Maar diezelfde tante.:LucY:.-JJ.liJ~t::uiteindelijk. lang niet
zo onnozel te zijn·· als de logenaamde Kronkies weI
denken.Met behulp van· een:,special~:y~rkensroep .uit
Kentucky worden de bedriegers uiteindelij~' bedrogen.

GriJn.dilJzeODru.imina
~~~~.~,~ ~.~
baby- en Illeuterartilielen

vo~~1390.
660.-

Gren,en kommode met bovenkast 1370,·bijpassend grenen ledikantje
620,Samen 1990,Bruin-eiken kommode met bovenkast van 1260,- NU
(evenlueel ledikanlje bij Ie leveren)
BABY.TROITJESvan 10,25 voor 5,95
BABY·HEMDJES voor 2,95
WIEG-EN LEDIKANTGARNITUREN

NU,.JO.-KORTING
TEIIDy-I.UIERSNU20%

KORTING

BOX (blank houl) van 198,- voor 138,EXTRA ZWARE GRENEN BOX van 329,- voor 229,·
WITTE KINDERSTOEL van 205,- voor 125,BABY-BADJES van 34,90voor 24,95
WIEGDEKENTJES van 42,50 voor 29,95
WOLLEN LEDIKANT-DEKENTJES van 85,-voor 57,BABY-DEKBED van 89,95 voor59,95

~

1 persoons dralon dekens nu 59,DEKBEDOVERTREKKENnu 49,95
3.deligBADKAMERSET van 94,- voor 69.50
2-deligBADKAMERSEl nu 37,95

2-persoons dralon DEKEN.Svan J59,95\'oor 99,95
Grote sortering VITRAGESTROKEN "ailaf 6,95

asfreefkerk

VOOR DE ECHTE KOOPJES

COUPONS OVERGOROIiINSTOFFEN
NU HALVE PRIJS
FRANSESTRAAT7 .Ameide TELEFOON 01836 - 1212

Invrijheid' gevangen
AMEIDE ..;." \)kent hen misschierij 'miSschien ,ook
niet: de "zeveh,van Moskou". Twee ,familie's, die op 27
juni 1978' him. toevlucht zochten in de. Amerikaanse'
ambassade in '~oskou .. Sinds die tijd is ,hun t?estander
niet op vooruitgegaan~ Hun familie"in de.op~OOO.k,m;
van . Mosko~ ,gelegen stad Chernogorsk•. wordt waar
mogelijk dw arS gezeten.
De "zeven van Moskon": in vrijheid ge~an'gen!
Lijdensweg ,
Na jaren vanverdrukking, komt Peter Vasjtsjenko in
1962 op het idee. om een uitreisvisum voor Amerika
aan te, vragen. Het leven in Chernogorsk was,'zo
langzamerhand ondragelijk geworden. Peter en zijn
vrouw Augustina zijn namelijk Christenen, en wilden
hun kinderen, dertien in getaL dan 00 k in' dat geloof
laten opgroeien. Zij namen hun kitideren' soms mee
naar een kerkdienst,en hielden hen thuis, als er op
school communistische liederen gezongen. moesten
worden. Peter . en ~ugustinawisten,dat zijhientiee de'
autoriteiten . . uitdaagden. en de·.·'gevolgen. zouden niet
lang uitblijven... Peter Vasjtsjenko werd gearresteerd en
veroordeeld tot twee jaar gevangenschap.. Zijn
kinderen werden opgenomel). ineen heropvoedingsgesticht.
Nog meer Hjden
Maar Peter gaf de moed niet op. In 1968 werd hij
echter bij zijJi· tweede poging'" om te emigreren
gearresteerd.Ditmaal werd hij naareen,psychiatrisch
ziekenhuis gebracht. Peter protesteerde ·en zei, dat· hij
volkomen, -gezond was., Maar de dokter, 'die hem
behandelde,. dacht daar kennelijk anders'over: "V· bent
ziek, en ik zal u zeggen waarom. V bent net als iemand,
die probeert met zijn hoofdeen gat in een stenen muur
te slaan. Daarom heeft men u hier gebracht. Geen
enkel gezond mens zal. het in zijn, h()()fd halen,0rtl
tegen het Sowjet-regime in verzet te lc9mell:'''::;'
Peter verbleef ongeveer twee maandellit1:,Ae inrichting
en werd da,ama voor een jaar . naar' een' werkkamp
gestuurd. Augustina werd intussen voordrie jaarpaar
een ander werkkamp overgebracht.
Drama in Moskou
." . . ,
Viteindelijk .. ontvingen de Vasjt~jei:i~o's een uitnodiging vande-.· Amerikaanse.:ambassade, orif over
emigratie te kometi prateti. Eindjuni 1978 verlieten

vader'en'moeder'Vasjtsjenko, drie :dochters.en "eeo
zoon, .samen met twee leden van de bevriende' familie
Sjmykalov hun' woonplaats; om naar Moskoll tegaau'"
Ze- waren aan, eenavontuur 'begonnen, waaryan, ze ,de'
afloop nauwelijks konden vermoeden ...•.
V oor de", ambassade ,begonnen. ,de moeilijkheden pas
echt. Peter besefte, dat de Russische wachten voor A~
ambassade hen de toegang tot het gebollw wei ·eens
konden weigeren.
Toen zij hun uitnodigingen aan de soldaten lieten zien
mcichten zeer inderdaad niet in. ,Hierop had Peter
echter gerekend. -Hij 'zette,het 'op een lopen,",gevolgd
door de rest,,'van.de. familie's.;, Zeven ledenbereikten
veilig de ambassllde,::",aar ze:, direkt opgevangen
werden door het. p'ersoneeI.

John Vasjtsjenko
De wachte~ wi~teri .",.ech~_er de . . . 16.:.jarige .. John
Vasjtsjenko:in te luilentv90rhij in dellmJ,)assade was~
Ze sloogen. hem tegen /de grand en namen hem mee.
Dertien ,dagen later! belde VeraVasjtsjenko de
ambassade; op, om te vertellen dat John weer thuis
was. Hij was zo zwaar gemarteld, dat hij zich onder
medische~-'behandeling . moest laten stellen. Vera
smeekte hallr familie om in de ambassade' te blijven. Ze
zei: "AIs ze dit al met een minderjarige doen,- wat zal
jullie dan te wachten staan".
Hongerstaking
In december 1981; begon Lidia Vasjtsjenko in de
ambassade aan een hotigerstaking.. Haar toestand
verslechterdeal gauw, zodat ze·. opgenomen moest
worden in een ziekenhuis.,Na. vedoop van tijd mocht
ze weer terug~eren naar. Chernogorsk., .. ,9n~er~
handelingen OVer eventuele emigratie vande"zeven"
(nu, dus, zes),·waren tot· mislukken gedoemd, . zolallg de
familie's"jnde, ambassade bleven., De Russ~n
beloofden. hen •.. . yrijheid, ..,mits ze uit· het.~ebouw
k\vamen, ,'Maar d~;,zev~n"hadden geen reden om ve~l
waarde te ', hechten .aandebeloften van de Russische
reg.erin g, Da'trhadden. Z.ij .a.ltevee.l voor ll1eege ak.t..
Recente ontwikkelingen
. " : . < .....< .'
'.
In, dece111ber van, het yorig jaar. gingen de', twaaIf
achterge1Jleven , Vastjsjenko'snaar,: Moskou,om te
gaan praten op het Central Visum Buro. Drie van hen
mochten .. on~ertussen .even door de tralies. van. de
ambassade met hun familie praten~ . '
Nahun vertrek bijdeambassade iserechter niets meer

ma

van de :,:twaair-- yasj'tsjetiko'~ :yetnonteti.··· en ze zijn
spoorloos ,yerd~en~p',;:
Hulp
....
Er, moes~, hUlp, -kOinen;:llatwas ,d\lidelijk. ZeS mensen
in een kelder'vandrie bij'vijfinetet, 'aIleen 'staande' ,
blijven~:d.o6r.::~~niots\ias'fve"rtroriWenhY hun God. :Er'
is dan oore'en nationale llktieont~ete~d ,c,l0orde
Christelijke, :Stichting· ·voor Htilp" aariGewetensverVolgden;tnet als .motto: :"Vrijheid voor de :z.even
van Moskou1'.• , Dit als onderdeel van de in'ternationale
aktie:':,;Fre-e:"the,'Siberian' Seven".
Deze Sti~h~~,I1~',~et"zichin voor rnensen, 'die waar,ook
ter wereld geen recht hebben om hun geweten telaten
. spr~~.~~i.=g~~.QQI1,::gee.f!:,-vrijheid,. • hebben volgens· de
normen~an"de, Bijbel eti,de, Jiormen die we vinden in
een'aantal-aitikel.en:vah de Vniversele Verklaring van
de rechteiiVaii'de mens.
Doel'vande aktie'is uite.t.aard de invrijheidstellingvan
de "zeven van Moskou", en dit tegelijkertijd als
symbool voor:.de vele duizenden gewetensvervolgden
in de USSR"die eenonvoorstelbaarleed te dragen
hebben,omdat zehuii' geweten lietenspreken en
uitkwamen voorhun geloofof politieke overtuiging.
Belangrijkste tniddel voor,het,\Velslagen van dezeaktie
is lIet "Gebed". Biddenv<>,ordefamilie'van "de zeven",
bidden voor de Russische autoriteiten, bidden voor
"de. zeven" zeif. Verder::'wordeJl,er. kaartakties,
telefoonakties,en o.a... telegramakties_gevoerd. Ke"er
op'keeris in hetve-rled¢u,alg.eblek"efi;:da:t'de Ru~sische
autoriteiten . gevoeli~, .. ~ijn:'voor .,We~terse ··druk.
Daarom moet er nu ook weer massaal ak,tie gevQerd
worden, en zoalsu gel~ze-nllebt:kan iedereet1:er aan
meedoen. Laten we met z'ii' allen bidden en werken
voor de vrijheid van "deze-veI,l va,ll Moskou", opdat er
voor hen en hun familie-ria'meer:da-n 20 jaar strijd en
lijden eindelij ~~E:teretij<J~11 :fP--0gen .a_al1breken!
--

---,-

.. -

Voor meer lnformiitie "over"de'--iJklte, %ver het
verdere .we,.~ _ ,'!a.nJ!l!' C$:llc;;:::~unt-.u,-terecht b(j de:
Christelijke:~ti,chtillg.:yo.or

venrolgden; ..'-'
Post1?l,I,S~O" "," "'_
1619 ZH Andijk

.J:fulp .aan' Gewetens~

Giro 44::.48:600::,t-.n~v:-"CSHG te. Apeldoorn; .. want de
aktietCost":ook"geldi
Pim" Kalkman.
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Assurantiekantoor

R. H. J. van Schaik
Als voor 35 mifioen gulden met Oud en Nieuw de
lu£ht in gant don moe/en er nog mogelijkheden zijn,
zeker aJs je 75 our per week werk/':

Door zijn lidmaatschap van de N.B.v.A.:·(Ned. Bond
van Assuradeuren), eeo vakorganisatie, worden' de
relaties als het ware beschermd.

Men mod zelf een berbepsaansprakelijkheidsverzekering sluiten en men eist ook dat men geen
zakelijke nevenfunkties vervult.

Men

moet

bovendien

eeo

onafhankelijk

tussen-

persoon zijn.

HEI- EN BOEICOP - De 36 jarige Rob van Schaik
uit Hei- en Boeicop (Kerkstraat 16)zietdetoekomst
met vertrouwen tegemoet;Op 1 juli 1981-heeft hij zich
zelfstandig gevestigd als'assuradeur;

Na het Mulo-diploma, 2 jaar werken bii.deAmev
Levensverzekeringsmaatschappij en daarna 14 jaar
werkzaarn in de binnen- en buitendienst van' ee'n
Assurantiekantoor te Utrecht.
In deze, periode behaalde hij aIle vereiste assurantiediploma's.

En vervolgr:,Van,:~chaik: "wij verzorgenalle verzekeringen, hypotheken en leningen, en gaan daarin
erg seleetief te werk.
Want erzijn in ons Yak erg veel beunhazen. In de
toekomst zullen aIleen mensen, met diploma's het Yak
mogen uitoefenen".

Waar riChtuwkantoorzich ijp?
"Wijwerken "met gerichte reklame, advertenties,
folders e.d. Wij sponsoren A.S.v. '68 in Vianen (afd.
dameshandbal) en op 23 april a.s. sponsoren wij in
Lexmond het Vijfheerenlanden Gymnastiektournooi
van V.E.K.in Lexmond.
Hebt u veellost. van rechtstreekse verzekeraars ?
"Nu niet meer want de mensen komen er steeds meer
achter, dat hoewel men bij. b.v. Centraal Beheer
rilinder premie betaalt, doordat onze provisievervalt,
men bij schade weI aIle formulieren zelf moet invullen.
Door de automatiseringsformulieren kaneen' particulier dit haast niet meer.
Men heeftgeen persoonlijk kontakt en juist door het
persoonlijk kontakt met de tussenpersoon heeft men
echte zekerheid.
Wij zijn 24 uur perdag bereikbaar. Deze optimale
service is mede een reden dat het ons goed gaat".

Waaroin een kontoorbeginnen in een neergaande
conjuctuur?
De zeer welbespraakte Van Schaik antwoordt hierop:
"ach, het is eigenlijk een rijpingsproces. Je ziet op de
zaak waar je werkt hoe het weI en niet moet. Ik kreeg
een portefeuille aangeboden en ben toen voor mezeIf
begonnen. Juist in deze tijd willen de mensen iets meet
zekerheid.
Alles wat ik tot nu toe gesloten heb zijn persoonlijke
klanten. Je voorziet ais assurantiekantoor in een
persoonIijke- :bdloefte; "riiteiridelijk heb je, papieren
relaties. Wij adverteren niet met premies, maar zijn
gericht' op kwaliteit.
Onze kwaliteit manifesteert zich in een optimale
serviceverkenning".

Hebt u nog nevenfunkties of hobby's?
"AIs hobby tennis ik en ik ben een ski-fanaat.
Tijdens de vakantie neemt een collega mijn zaken waar
(weer die service-gedachte) en ik maakvoor sociale
funkties tijd vrij zoals: bestuurslid Groene Kruis,
voorzitter .Comrilissie van Beheer der Geref. Kerk te
Lexmond. Penningmeester Gymn. ver. V;E.K.,
schrijfgroep ,Amnesty International en public relationpersoon van een club van 30 Assurantiekantoren Midden-Nederland".

Uit ons gesprek blijkt dat de heer van Schaik een
geweldige steun ondervindt van zijn vrouw EI, ook
afkomstig uit de verzekeringswereld.

Hebt u nog verlrouwen in de toekomst?
"Voor 1983 ben ik echt optirilistisch. Wanrieer je de
belangen' van -je- , relaties goed behartigd en het
vertrouwen niet beschaamd dan is er voor Rob van
Schaikecht weI een boterham teverdienen.
Want: verzekeren,is. vertrouwen'~

De zelfverzekerde van Schaik vertelt, verder over de
hechte samenwerking met de schade-experts, Hij
garandeert- ook bij aut<rschade een expertise binnen
24 uur en schadebetaling binneneen week. Tot een
zeker bedrag kan hij de schade zelf regelen;

Wat maakt't kappi!rSvak voorjullie zo leuk?
Ret geeft ontzetterid veel voldoening om iemand
goed gekapt weg te zien gaan. We zijn graag bezig met
het haar en de laatste jaren heeft dat veel meer
aandacht en verzorging gekregen. Het is niet aileen een
kwesti~ vanknippen en een krulspe1d. Je hebt te
mll,ken m~tde wens van de klant, de stijl van het haar,
de-mode enz. Sa'men met de klant probeer je een
vertrouwensrelatie op te bouwen en een resultaat te
bereiken waar vooral de klant mee tevreden is. En je
probeert zo,goed mogelijk advies te geven. Ais iemand
met een plaatje komt en zegt: "zo wil ik dat m'n haar
zit"; dan ga je samen bekijkeri of het haar er wei
geschikt voor is.
Je kan iemand mooi gekapt weg laten gaan, maar je
probeert ook advies te geven hoe ze het zelf thuis
kunnen: onderhouden. We houden van iedereen een
kaartsysteem bij zodat weeen vo]gende keer precies
weten wat er is gebeurd, watde moeilijkheid is etc.
Verder hebben we'hier een kleine zaak in een dorp
waar vrijwel iedereen elkaar. wei kent via wederzijdse
familie, vrienden of kennissen en dat is vaak erg
gezellig.

De kapsels zijn nogal eens'<'aimmodeoMerhevig.
Blijven jullie op de hoogte met, die mode?
\V~-gaanl-maal. in de, 14 dagen naar een-:cufSuS; Dat
vinden weniet aIleen ~rg leuk mll3 r: o()k heel
belangrij}{.. Men bekijkt je' verrichtingen da,ar' kritisch
enje wordt op je- foute~ gewezell~
Bovendienblijf je dus opde, ho()gterri,~tde,llieuwste
ontwikkelingen~

,<,

..< '.': . _"", '.'::'-")'-',

Ben paar jaar geleden .·werdbijvoorbee]dhetf~hnen
opeenseen rage. Ais je. dat t()YIr.~lskappernie~hebt
gevolgdda l1 kun je nu nietme<::r v91(Ioe~aa,11 d~ vraag
~~~.J:ke~~t~i~ le~~u:eeda'::~dellen vragen nieuwe

-'_,,:

MEERKERK:,..... "Alsinds ooze kinderjaren zijn we
bezig met kapsels. We badden een pop met lang baar
en dat knipten we op een gegeven moment af. Heel
langbeeft die pop, een grote muts op gebad want we
durfden bern tbois niet te laten _zien.".
Aan het woord zun Trudy Pellikaan-Oskam en Arien
Oskam. Ze zijn beiden kapster van beroep en hebben
hun eigen kapsalon aan de Toistraat te Meerkerk.
Trudy volgde de 3-jarige kappersdagschool in
Rotterdam. Daamais ze een paar jaar leratesgeweest
aan die school.
flaar jongere zus Arien vo]gde ondertussen- de
dagopleiding in Utrecht.

De opleiding bestaat het eerste jaaruit-4 dagen praktijk en I dag theorie (chel)lie, gezondheidsleer; kleuren
enz.) Het,2e en '3e jaar komt daa.r de, middenstandsopleiding. bij en, gedurende ,het 3e jaar loopt men ook
stage in de weekends bij e,en 'gevestigde kapsalon.
In mei 19-79 ontstond bij Trudy en Arien hetidee om
samen eeneigen zaakje tebeginnen. Het bleef Diet
aIleen", bij een ,idee, want inOktober'van 'hetzelfde jaar
werd de kapsalon "Trudy en Arien" geopend.
Doordat Trudy ondertussen ook e'en taak' ais ': moeder
heeft gekregen werkt ze niet meer full-time in de zaak
en de dagen dat zijer niet -is wordt ze vervangen door
Willemijn v.d. Grijn.

We· gll3n:ook altijd··.~aar:::de:,,~o~e:,.;Rembrandt~how"
die J--maal-per jaar,' ,\Vo~~t,:~e~~Y~Il' Daarworden
kapsels gel1'laaktdie', abs6luut'on,qfl.lagbaar zijn,maar
het is wei heel-leuko01 te~ie,n._,·,:,: :
(Trudy' deed' daar 'een ke~r,rrt~e.,ll3neen jeugdwedstrijd
waarbij ze 5e 'werd. Ze had het haar van Arlen rose en
geel' gekletlrd en}~'. kan ,1P~::;:v()orstellen dat ze daar
vreselijk veel plezier h~bbep"gehad);

Er is zoveel verschil in de werkwijze van kJIppers. De
eeniJetveertdi( en volge~ de ander moet je het
helemaaJ onders doen.
Hoe:zitdat?::,<'
Vooral indestad \Vordt erbij sommige kapsalons
veel show ~~Illaakt, en daar betaal je dan ook voor. Ais
een kapper, vee} show maakt en hoge prijzen vraagt
dan "moet hij 'Wei,. iets heel bijzonders met je haar
doen". lets watnieuw lijkt trekt de mensen aan, maar
de basis-werkwijze blijft op hetzelfde neerkomen.

ROKKEN
Sportieveen gek/ede modellen,ver[rinde
dessins. praktisch en gemakkelijk te
kombineren.
, Normale prijs 119,-, 249,-,

Dezeweek
gaande
merkenkonekties
bij vantoorfasl1ion

AFGEPRLlSD VOOR:

PULLOVERS
Fy'ne modeuoor ons wisseluaH§Jk/imaat.
Leuk tekombineren met uw bestaande
garderobe.
Nu uoor spotprijsjes van

AFGEPRIJSD VOOR: '

BLOUSES

Ch~~~ri~~;~~'kle~:'rri~t' ~~'lXin:d~'uele

model/en uit onze kollektie.
Pro/iteer'nu van'deze charmante

d.ed.euruit!

weggeefprijzen.

AFGEPRIJSD VOOR:

JACKS
Sportieve mode.ooor de mode' bewuste
urouw; In' uete dessins en mbdellen.
Van 149,-/298,AFGEPRIJSD VOOR:

PANTALONS
Een grote. kollektie in gekleed -i3perlieue
belijning. Vlotte mode uoor lage prijzen.
AFGEPRIJSD VOOR:

JAPONNEN
van _uooraonstaande merken die garant
stoan voor kiJJaliteit, geraffineerde
belifningen petfekte pas/ann!
Normale prijs 169,- tim 549,-'AFGEPRIJSD VOOR:

MANTELS

EM Couture

Fijne modieuze mantels, hoor/ijk
komjortabeI, uitzonderojk van kwaliteit
Nu uoor WEGGEEF PRLlZEN,
Narmale prijs 198,- t/m 998,-,
AFGEPRIJSD VOOR:

Looref

ALCANTARA
6 ~~liillt~W~,
MANTELS

I

L

®

'n sublieme mantel in diverse· tinten met

uitritsbare uoering van

bElIllS bElNI:1E1N®

1298,- t/m1698,-, AFGEPRIJSDVOOR:

MARIANNE

sportieue bUitenk,oStuums (ioor eindelcios
veel draagplezier, van 1298,''
AFGEPRLlSD VOOR:

KOSTUUMS

39,79,19,59,19.39,-

49,98,29,59,59,98,98-,

198,
898,
998
898'
,

,

HAMMER
ONT'.,AFGEPRIJSD MET

300
3000

Door de ueelvuldJge wmkeldiefstallen
hee/t van tOOT fashIon besloten tot de
opheffing van haar gehele bontkollektie.
ABe mantels worden uerkocht met
garantie certijicaat.

Nu met kortingen van 300,t/m 3000,-,

van tOOf' fashion
~'

Nieuwegein
Gorinchem
Gorinchem

: Makado Center
: Piazza· Center
: Arkelstate

Ameide
: Fransestraat
Werkendam : Hoogstraat
: Benschopperstraat
IJsselstein
uituerkocht uoorbehouden

,
,

SETMODE
Kombinatiemode in rokken, blouses,
pantolons, pullovers· etc. Perfekt op
eJkaar afgestemd. Van 0.0. Laurel.
De gehele ko11ektie met kortingen van 25 en 50%.

HALVEPRIJS

101II

'.Bezoek COmmissaris det
Kollingi:n aan Meerkerk
l\lE:E:~KE:~H;r" 10

januari heeft degemeente Meerkerk de Commissaris der Kouingin Mr. M.

Vrolijk e'n e~htgenote officieiH ontvangen. ',. .
Mevr~u~ oyrolijk b~zpcht 'slllorgensmet:mevr. den nreejen de informatiemarkt welke door ,de
Vrouwenraad wasgeorganiseerdjfl"d,~,'M~e_rplaatsen als motto had: "Vrouw- en aktiviteit".
Mevrouw dell Breejel1 zeio.a., bij de OfficiiHe 'opening:

Gezien de aJ bestaande goede saanenwerkiIlig
tussen de bij de Vrouwenra<>id aaIligesloten

Zeer geinteresseerd werd geluisterd naar
hetgeen Mw., van Geytenbeek uiteenzette in de
V,o.S.-stand.

door

regenjmn en wind. Door mijn lie~cf,e
v"Or denatuur bab ik geleerd oak anderen
daa~bij te betrekken. :&gaan met de bJeekneusjes uit d" ~r<)te steden ben ik destijds begQnnen hen naar het boerenland te ha:len, hen
volle melk te latendniJl!!<en en met het reilen
en zeilen V1ane~nboe~d-erij in kennis te brengen. Oaarint is de Stichtlng Vrij,e Recreatie
ontstaanj·w,aarvian ik deeerheib'Vioorzitter 'te
zijn en die funetie br,acht mij weer in de
Kampeerraad, elie onder vQorrittemClhap van
Mr. Aantjes, bet kamperen On heel Nederland
in beter,e banen moet leiJden. Ik zeg u dit a1Jl.emaal zo nadrWcl<e1ijk Omdllt ik lcls raads:lid
toen een v~aag aan u heb gesteld naar aanleidiIlig van het feit dat d,e Zouwelanden door
het Zuid-Hollanids Landoohap alB 'n stie:l.1kind
zorgd bij lag. Lk heb u toen gev~a"gd of u in
behallJdeltl werd en er beschamend onveruw college V<lJll GOOeputeerde Staten e~op
Wlildea",,?rlillg~n geld beschikbaar te stelJen
voor 'e,m noo.m:akeJ!ijlke opknapibeurt en het
ZUJid-iFIollands Landsoh"pop haar taal< ,te wijzen. Als ik boodsobappen doe "oor mijn
vrouw ve"geet ik wei eens een boodschap.
Heeft u uw boodschap ook ve~eten, Commissaris? Of heeft Gedeputee~de Staten niet
naar u willen ~uister-en? 1k stel u deze vra~,
gen om dat de situatie in die drde j1aarriog

slechter is geWiorrden. Graag zouden' we~en
Vrouwenyeren"gingen, heeft de Vrouwenraad datu elit onderwerp nogeens in den Ha..g
gemeenid <:lit uit te brefden met andjre Vrij- zou winen aansnijlden.
willtgsters-<g'roeperingen in Memerot, om Z!O Het ,zou voor u en vIDor ons bijzonder;fijIlzijl1
met ,.,j!<aar tot een, veelzijdig" Presentatie als de ZouweUJiandener weer in haargro,?tsheid zou bijl~genv"or u "an uwpen..-joen
van "VZ,OUIW en 'aktdviteit",te lromen~"
De schijnw~e~. st"an vanidaag gericht op gaat genieten en mij dunkt dat dietijdViOor
vrouwen, m'aar-:'\\fe~1Ienniet. -veron:aohtza.. u nadert. Ik ben zeUs bang dat u,\Valln;~el"ll
men het vrij'lVlilllliger"'Yerk,d"'~doormannen van de VUT-regeling gaat profiteren, er, y"or
verrioht WlOrot, want qak dat Iromen we in ons een te Slne[ elnde aan uw l,oopbaan zou
onze 1eefgemeenoohapveel tegen. Maar. van- I«imen.
NIet als raad"lid, maar nu als wethouder verdaag "v,roww en aktiviteit".
De Vrouwenraad, als overlroepelerid-orgaan, ZoM ik u d~ingelld "oor de Zouwenlanden
van d,e bij haar aangesloten Vrouwen"eren<- te'llJoen wat nodJig is.
gnngen, heett in Meerke11k..al een beikenlde
kilank geikregen, ze timmert aaroig' aan de In de loop der jaren is Meerkerk ,eenniet
weg. Oeze infc>markt heeft, naar ik hoop, een meer wegte cijferen recroatie-dorpgeworden
positiev,e uitwe11kiIlig op hen, elie geenlid zijn met viermini..campings -en nabij het Merwe~
van een voouwenve~enig,ing, en,. 'lopen ,~ij de kanaa) 'n groot .recreatiecentr:um "de Vijfwarm, om ~ch aan ,te sluitenbij het grote heerenlanden". Maar dat. is niet het ,enige.
leger vrij'williigers, dat ri"h feEldB open 'steJt Het afgelopen jaar voeron Diet minder daD
voor de bewustWlowing "",n de vrouw en riob 10332 jachten door ,het Merwedekanaallangs
bov,enal bewust wordt jets tezijlll voor de an- Meerkerk, aldus de dnformatle "'"n Rijkswaterstaat, dien.stkring Gorinchem. Die jachten
der. In eigen omgeviIlig of ve~ o",er de grenvoereD er hoofdzakelijk LANGS, Commissa"
zen.
Zolallig er vrouwenverenigfIligeli zijn, k.an een ris.
VrouwenDaad functioneren. We kllnlllen met Oat -is j:amrner,heel ja.tnroer v:oor,o.a~on,z~
elkaar dit we~k voortsetten en uitbreiden, als winkeliem. De o""geving van Meefkerk is Z!O
we elkaar het vertr{)uwen ,geven in het be- mooli en ~o landeIiJk rustig mat zijollJgetwijlaIlig)Tan a:I1e vrouwen bezig te zijn.
feld een paar. dagen in Meerke~k geb1even
De colleges v8nB. en W. van Meerkerk, zoudenzijn als wij daartoe de n~ge voorNieuwland:.en. J:;.ee.rbroek-waren 's morgeus zienillJgt>n zotlden trelfun. We beschiloken over
eerst in beslotenzitting bijeen, alwaar 'Wet- een goed ui1lgevoew stuk kadewand aan de
houder W. T.van den Berg ·het woord voerde klein,e Kanaaldijk het zogelliaamde jaohthaen pleitte. voor die IEaken, 4ienodig ter hand ventje, waa~aan no,g geen tien boten kunnen
aanle.ggen. Op die kadeWand rost eenschuld
genomen dienen te worden. Hij zei o.a.:
van f186.000'-laankapitaalslasten Irostte
"Bijna drie jaar geleden om precies te zijn 21 dat dit jaar 130.000,-. Oaar staat tegenover
januari 1980 OoIlllJmissaris, toen u oak hier op dat er sleClhts f 1000,- aan Iiggelden werld
we~kJbezoeik was, moobt ik als. raadslid mijn
ontvaIligen.
verhaal afsteiken over de natuur. Ik deed en In die bedrngen 2lit een lliIlvrante tegensteldoe dat graag; "Is boer benik. dagelij~ bij ling. Maar wat gebeurt er dan ook in de prakdenatuur betrokil<en; zij heeft'ons boe~en, ge- tijk? Oat men ergeM, voorbij dat stwk kade~
duldig leren Wlachten, w,ant het sticcesvan wand; illega,,1 meer,t oln UJiets te hoeven betaoIlS werk wordt niet door om bepaal~ maar len. Samen met Rijkswaterstaat .ouden Wij

een, regeliIlig .wUlen treWin datil1egaaJ meren te voorlromen.' Nu is er die vrijhetd nag,
omdatMeerke11k domweg niet, in staat is dft
1e.gaal te maken. oondat er de n{)dige voomenin.gen niet zijn. De ja"htihaven zou dus UJitgebreid lOOeten wo~n. Wij .oudert haar lang's
de Kleine KanaaIdijkl<unnen doortre1<lken en
in de mogelijlklheidgesteldmoeten wOwen een
drijvende j,tioothavenin te riohtenwlaar zo'n
vijfliig tot hondero j achten l'Jouden kunnen
aanleooen. Oat zou meer Iiggeld opleveren
zod,at de kapitaa:lsJ,asten .ouden vernrinderen
en meer bezo'ekern dan voorheen hun inJlro.pen kunnen doenbij de plaatselijke J:ni:ddenstaooers. Het mea kanop die Manier aan
twee kanten snijden. BinnenJ!rol't willen wij
met een plan d,aarvoor op talel komen.
Het QoHege heefteen oud plan in studie genomen dat· aan .henziendng· toe is en meer gebaseero l'Ja1 Wlowen op het toch grote aantaIJ.
j,achten dat Jaarlijksons dorp voo~bij,gaat. Ik
vraag u, Coonmi""aris, daaraan al1e aandaobt
te besteden Wlann-eer, u de plannenonder
ogen krijg,t, want een nieu.we jaohthaven is
VOor een ~o k1eine leefgemeel15Chllp als de
on.ze'rvoan grote importantie. Voora) voor de
middenstanders, die in de zomer hun omzet

ZlQuden kunnen vergroten en in een tijd als de
huidige is <fut gewoon een bittere nood<1:a..k.
Misschlen ~ou .o'n jachthaven kunnen UJitgroeient(>t een full-1lim.e-jO'b voor een havenmeester. nat zou dan mooi meegenomen ",ijn.
Nog actueler dan het jacht-haven probleem
is hetsporthal-dorpshuis gebeuren. Ik zou u
graageen resume willen geven van die opwindende geachiedenis, die veel gemoederen
in, Meerkerk hella beziggehouden. U weet
Commissaris, dat .bij raadsbesluit 'Van 28 juni
1982 medewerking werd verleend aan de
bouw van een sporthal.
Het beSClhil<baar¥estelde kredOet. wew bepaaldc>p !540.000,......,De goeclkeuring van uw
c~lIege is zee~ recellt binnen ge<lromen. Wij
vragenvanudie,to
ing aan een veraoo<'I<i plan te gev~n, w<>nneer wij u daar
oV'er~nk~le maanidenom zuBen vel'ZOeken.
Dathetoude plangeen doorgang kan vinden
Iromt o.a•. dooMat de' onteigeningspoocedure
die, daarvoornod,;gis, bijzonder J,aIlige tijd in
besilag zal nemen omdat de man in kwestie
er niet llllIIl denktziob te Iaten Gnte;;genen.
Boyenclien is de bereiklbaarheid v.an het geplallJcle gebouw VIDor kinderen en ouderen zeker bij a"ond bij••mder moeilij~, orndat zij te
ver buiten de loom v·an de gemeente lfugt. En
door de laatste GemeenteraadsverkiieziIligen is
gebleken dat een meerderheid da,t gebou'W
niet wenst,' althan. nietop dieplaats In de
BUngJgraaf, waar' tevens b~w8amohrittente
vel"Wiaohten . zijn. Het c>ude1188iClsbes:luit zaJ
dan ook iIligetrokken moeten wor<ien en ,heel
enel1gieik zijn wij be2iig Opgen1eent,,~nd en
reeds opgenoanen in hetbesteInnring,splan
dus zODder problemen va~ oDteigelting enz.
een mw1tdfunctioneel •• geoouw •. te. plaatsen,
waartin pla~1>l is vooreenspt:>rtha1,diegeen
meter kleiner zaizijn dan?e o?I'Spoonkelijik:
geplande.
'
O"er dat plall is 4 j,anuaridoo!, het C<>llege
van bu~gemeester.el>. \V<!1Ih,ouders vergadew
met de dir. v,m de Teclinische Dienst, de
heer C. P. Lou-, waarn. secretaris, de voorbereidin,gscommissIe: de heren OttevaIliger,
van Es, AJppels, ..,an Eck e,?- de Weerot.
WijWHl.en met dit plan spoerl betrachten en
hopen te bewiJzen datbureaucratisohe moleM
niet ,altijd langwam maJen.
In afwachting vandeze on~eHngenis dus
besloten het plan ,,'t Hoog'.'slilte rreggen. Er

emelnn1

.......< ' . ' .

zijn tIlans twee ontwerp-plannenmet eeo glo-,

bale berekening. De 'Ileohniioohe Dienst heett
het plan Heijmerink, sporthlll met bar zonder'
dorpshuis. HIeIibij past eenbegroting van c1<i
gronde en bouwkostenad f 1.234.781,68.

De COmIDlss>e heeH . z iohgew'aagd. aan een
daaI1bij pa$S,ende concept, e:lqlloi,tatie-op01Jet
nadelig saldo 01' jaanbasis van f 70.820,65.
Ouk het ontw,erp- en acLviesbureau '"Hawee
BV" te Ottol,and heeM .een pilan ontwo"!'en
van .porthal incl.dorpshui•• In ditplan zijlll
de geraamlde bouwJoosten f 1.950.000,-.
Een daarbij prassende -ex:p11oi:tatie."Jopzet;~om\
uit op een, nadeLig saldJo'opjaarbasis \nan
f 53.000,-. In beide pl,annen is dezaaloppervlakte ,van 't Hoog geihanilhaafd.
Ret nieuwe Coillege en de I]ieuwe raad h~bben
voor dit multi-functionele gebouw gekozen
omda1> de gemeente daneigeoaar blijtt, het
gebouw nabij de kom ",an de gemeente !<omt
te staan en diaardoor be~baar isvoQor jong
en oud.
In dat gebouw kan de bevollting zioh.ontmoeten en er een on:tmo,etingscentrum Viall: maken waarin de sfeer en saamhorigheid van
onze l,ee£ge'meensohap mtiiger kanworden.
l'unt van discussie zal ongetwijfeld zijn is de
draagkracht ",an de gOOele bevolking groat
genoeg is om de lasten te dI1ag-en, Wiant er
moeten offevs worden g~bracht.
Met dat onderroek hebben wij haast, ook al
om de teleurs'telling die bij SVM ontstaalli is;
ZJQ melmorgeliJIk' :\.v.eg te' nem,en, want met
eendracht moet dit geb01lw w,oI1den gerealiseerd.
Zo snel mogelijk zulJlen b¢de plannell. met elkaar vergeleken. moeten women.• Rek~ning
moet worden gehouden met de mogelijkheid
dat tegelijk wordtgeoouwdeendorpshuissporthal of uitslui1end een sporthal•.
01' basis vandeze u1tkiomsoonzal een keus
moeten wovden gemaakt, want de'vraag rijst:
Wat is financieelhaa1haar?
Van een ,gefaseevde llit"oer;ng mag geen
sprake zijn; immel'S dat zou te duitrworderi.
Naar mijn persoonlijke mening alothans.
Dat wijer haast mee makeo wornt geillustreerd door de voLgende data.
24 januam moet de begroiing en exploitatieopzet in de commissie -g:reedzijn.
27 j'aJnuaci bespreekt het ODA en GemeenOO':'
belangen de gegevens.
3 febvuari wovden deze g·egevens door de ,gezamelijke eornmdssie bespraken.
4 februari wordt de maOOrie in het Co]lege
van B. en W. bahandeld.
9 f"broari vevgadert B. en W. met de commissie.
22 februari zalereeu vergadering zijn tussen
B;,_,enW.en 'de commissie en de vere.nligingen.
7, maavt ,wovdt '. degeIIleenteraad geinEormeer-d,<aanWlie,zalworden geyraagdeenenqueteonder de bevolking te houden;
Het antwoord 01' de vraag wat de bevolklng
wil Is voor het College van groot belang.
Daarom zal dieehquete gehouden moeOOn
worden door geoefende studenOOn die 01' het
punt staan de maatsehappij binnen te stappen
en die de regels
het enqueteren kennen.
Want de vraagstel,ling 01' het formulier moot
""etensohappelijl!: verantwoord zijn.
Eind m:aart moet het resultaat van die enquilte bekend zijn. Wanneer u1t die enqueOO
mocht bIijken dat ~ij het gebou", Vienst, slreyen wij er naar 01' 30 mei het pJ<m plus de
begroting en exploltatie-opzel allill de Raad
8'm te bieden.
.
¥et voortyavendbeid Commissaris, bebben
Viij deze, zaak aallgepakr De, beVQlking b....
•,!istQf ...nz,,'aktiV;:telt Viaard"vol isgeweest.
Daarna de raad.·'
.

van

,,*i,

Wij achtenllllt een' goede "'ask Idat 'de bevQIking zelf eendikkevlngerln ilepa.. heeft.
Wij vragenUi &'mlIlis~al'i~, begrip y,oor de
wijzigingvan anZe,pl,""\nel) opte ",illenbrengen en een even i vo0rtvarend g<>edlteumngsbesluit zalwi1~en 'geven aandit mu~ti-fune-

tioneel gebou", datin onze ogen ,in ee,nbe. ~at ;:r~st'i~ ,de, invulliltg ,~"n(,:'~~t contingent
hoefOO zal V'Oorzien. "
'
'voo,r".:;'83..'~~4. w:e,-~(tp~t?~:',9P 11' JiJ~,::onze koning
~inter ,'~m~edaan:~e. ~.r~gen_ ,wat nodig is
v()or.·,;de:.:t~j'e.wij:i:ing'':Yan:\~ns.~o#tingent zoals
inihet
streekplan is aangegeven. Dank u.
Toespraak raadslid P. 't'Lam:
"Bij d'e aanvangvan -zijn ambtsaanvaarddng
heeft de nieuwe mlnister-president'de heer
Lubbersgezegd dat we "'OOr de winter "taan.
Nu wH voor mij persoonlijk een winter zeg",
g,en, een..periodewlaar'~eer aUe~e~4ting'lm
gebeurendde ande~s~ijll:daniri'de.~mer,ol111
er weer" 'eens fris, tegenaan te gaali' Zipnder
doemdooken of 'an"'er:>zi1"d.s. . .. •.•••. ,
.
Ill. onze gemeente dreigt het verhaalde r<iride
te gaan Q.lQen, ten op,zichte van onze woning;".
bouw, we ga,an de W1inter in.
Noll, weten we he1aas dater in de w~nter vaor
de OOUW minder en sleehtere omstaild.igheden
zijn dan in de zomer. Miaar het is ooch wet
beang"ti~nd ",oor.onze gemeenOOn Om de mtspraken te horen, dat degro,te sterlen de
meesten zowel haast alle contingenten V'Oor
de wollJingbo'Uw krij,gen toegewezen.
Als weOns zellf afvragen hebben onlle gemeenOOn dat v,erdiend, is bet 00 twoorn nee.
Want onze gemee!)ten hebben. ¥Qlgensi:tel
stree!<plan de zaken aangepakt en billnen de
daarvoor .gegeven riohtlijnengehandeld' en
~tg,eV1oerd en weer voorber,eid -op dit moment.
Door dep.annen van de overheid zulLen onze
gemeenOOn e"""till gedupeerd women, orodat
eerst vol~n" de regels de be8Jtelllllllingsplannen WlOl'iden Vioorbereid en als ·er nu geen contingent tegenov,er komt te staan, zullen we
rek'ening.:moeten houden m,et ernstige' rentevlerlierzen, wat in de toe~o-ms.t de te bouwen
woning,en 'weer ,extra zal belJasten.
Bij de brief van 27 dec. '82 laat de heer Bam
hooM van bureau \1Iloningbouw va'll de provinde weten dat zijn, bureau nQg rens VJia a1-:led-eli formulier,en de noodzaak v,an OlliZe w,oninglbouw wii bezien. Citaat uit de brief: in
v'erband met ,aale mogelijke plann,ngswerkzaamheden op middellange to,t lange termijn
is hetvan belang om o¥er Violdoende en betvouwbare informatie te besohikken.
V:olgens mij is deze brief vele jaren te laat
gekomen. Waaro,mJ omdat er reeds in dec. '74
een brief om informatie van gelijke strekltit>g
is uitgeg1aan. , "", ,',
. '".", ' ',,' . , '
Als we Zlien w,at vilor resultaat dit hee£tge"
hald op de woningbouw in lOnze streek eri dan
denk ik met name. aan de wildgvoei van de
wonangbouw in de Alblasserwaard buiten bestemming\SlJ?lannen.
Dan klan er niet andel'S gelronstateerd worden dan, dat br.i,even uit laten gaan' goed is,
maar de kontrole ·er 0.1' 1«In veel beter. Wat
tedenlren 'VlaTI, de riolerin;gswerken die ,dan
daar uitgevoerd moeten, wooo,en via, de .Vel''''''
fijndngJSregeling" in en ,langs deze weg,etl.
Waren deze gelden niet beter ,voord;> we--.
ningbouw te gebl'lliken geweest. 'Yant Woningzoekenden zijn er nag 'Vol<ioende.
Daa~0'I11,\V1inen wij u verzoeken,tlatne~onze
geIIlJeenrten .te.:~,en"w,atnrogelijk is am de
bouwstroom ,.,:W'~er, op,g~!1Jg te 'b~~g~n",,1U~f'
aILeen voor de' WlOniIl@lJoekend~'·.,maar,oOik'
Vioor de wer~oekenden in onze gem'E!eriten~
Mijnlheer de .Commi&sJar:i1;, onz~ IIJJin~r pre..
sident bracht onS met zijn filosofie bij dewintel',' dt~:t is leUlk maar?
11'1:. ~en llJ~burige, ,g'e.m,eente V€f1gade,roe "vele
jaren gEil'eden een ij.'lklub over de aanleg van
een'ijsbaan en dew·elds'tiijden die daarop geho;1den ~onden worden.
Bij de rondvraag .,nond er echOOr,een oud
mannetj,e, open die zei, we h€l~,~'hier vanavo.nd prachtige plannen gemaakt, maar hoe
k!omeI). we.nu'aanijs?
Mijnheerde. Commlssaris, ook wij, hebben
prachtige plan.neD, de grondis iii- :onsbezit~

~eizoenkampeerder~.

zoeken het dIchter bI]
huis

De belangstelling VllD selzoenkampeerders
rleht "Ieb. dlt jaar ,heel duidelijk "I' een goedkoop en rulmer sta-plekje zo dleht mogelijk
bij het woonadres.
::i',

Deze.indruk D..seert de. Stichting Vrije Recreatie ("ikamperen bij de bo'er")op de tat nu'
0Il,tvangen, aanvrag~nom:}l1~icl1tingeJl"
Dat· de bwikrt,em '·door de recessi-emoet" wor··..'
den aangooaalJd beseflien veei kampeerders,
rriaarze zijn niet bereid hun kampeerpl,ezier'i
tijdens de week.eind.en 01' tie offeren. Ze nemen· ,bijy, .lI1et . \Vat .lT1ixl~er comfort .• op' een
c~,ng,~enlOeg,en, a1s' zelllaar van hun vrij~
heid kunnen tblij""n) geni~ten. Ret ",erlan:'
gennaar een sta-plekjedichter bijbuis wornt
V'Ooral ingegeven door dehogebenilineprijOlJen,
en 'de v·erhJoogde tarieven: van "het opEmlbaar'
vervoer.
aet kleiiIllSllhalig kampereil bij pa",meulier,en
(meest agrariers en fruittelers), ,a1 12 jaar.
door de SVR gepropageern, heeft sinds V'O~
j aar heel duidelijlk de wind in de zeHen. Ooro'
zaaik o.m.: het toenemenrl g"brek aan bet"aIl'bare, rustige 1<Jampeerplekjes 01' bereikbare
abtand.
De SVR hoopt dit jaar weer v~le kamperners
te kunnen hellpen, maar adviseert belangsOOllenden voor een pJekje in de Randstand snel

roe'

te reserveren. Door uitbrclding van het aantal geregistreeI1de kampeerooerenzijn tie mogelijlkheden weliswaar verruimd (er zijn er
nu vuim 7(0), maar g~Zli<m de toegenomen
vraag vuwacht de SVR. ",oor laatkomers problemen. m de' prov,enci:es, GroningeD; Fries~
land, .Drente .en Overljsse1 is volop plaats 01'
IIlini-oampings van de SVR.
Ai1s vanowds hatrrdhaaft de SVR de stelrllget
dat er voor trekkers altijd roimte beschH"baar
moet blijven. V,oor meerdaags verblijf wordt
tijdige besprekin;g aanbev01en.
FEITELIJKE INFORMATIE

De 'SVR .nelt

rmm 700 deelnemers (reereaUe
verstrekkende bedrijven) en ongeveer 10.000
donateurs.
.

De miali-oampings;',an de SVRzijn sober iIi-

gerioht,maar zijn weI aiLle o.,a. voorzien. van'
redeli.ik sanita'r.
Mtesse!) ~an SVR-camp;ngs worden gratis
vers.trekt aan donateurs. Men dient de voorkeur ""oor ren piaats of streek kenbaar te
l11akeIi.
De minimum - rdonati~ bedraagt flO,- per

jaar,over te maken 01' postg'!1O' 2166100, t.n.v.
SVR j;eMeerkerik.
H~

4231

adres \I1a1ll de SVR. l";d~: Broekseweg 77,
VIJ Meerkerk, tel. (01837) 1516.

Bij schrifte1i;jk contaot s.v.p. antwoQrdpostzegel bijSluiten.
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BROOD- en BANKETBAKKERIJ

BIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

HET HUIS MET DE KLOK

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

G.J. v.d. VLlES

Gore. str. 6 - 4231 BH Meerkerk - Tel. 01837 - 1424

i::~i11i-

\,,'t tj?ttWfulttltjt"
HOUDT OPRUIMING

Veer de vele Nieuwjaarswensen en
felicitaties en attenties veer mijn verjaardag,
enze hartelijke dank.

KOM EN PROFITEER
Moeten we nog meer
zeggen??

Wij wensen u allen een geed 1983.

JA! ook in 1983 timmeren we graag
aan d~. wegof bij u

DOKTER EENINK

,/t (j?ttWiulttltje"

J.w. van Puttestraat 65 - Arneide - TeH277

Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doet u er goed
aan 66n van deonderstaande adressen te ballen.

J. van Dieren

Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284.

_

J. het Lam

....-------------------....

~~~K~O~'''''O~P~''''B~~IJ~~~

'.

ONZE
ADVERTEERDERS

_ _ _ _ _- _ Achlhoven 46a, Lexmond, leietoon 01836 - 1230

Joke Lauret-Bastinck
Sehoonheidsspeeialiste
Lekdijk 4, Ameide, tel. 01836-1937

Sieraden en
sjaals
2010150%
KORTING

Depositair:
dr. A.A. Eckstein, Kneipp,
Lady Rose, Pu pa

I GiUisVersluis
TOLSTRAAT 22 .231 Be MEERKEAK TEL. 01$37 - 1530
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~ BEHANG OPRUIMING! ~
~

~

~

~
~
~

~

Prima kwaliteit tegen lage prijs !
Tevens presenteren wij onze nieuwe
kollektie 1983.
Behang met bijpassende stoffen, randen,
dekbedovertrekken, lampekappen,
rolgordijnen, kussens enz.

Tegen redelijke prijzen worden wandbekleding
en behangwerkzaamheden uitgevoerd door eigen
schildersbedrijt.
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~
~
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INLICHTINGEN:

~
~

~

~

••

~

1981
1gao
1980
1980
1980
1979
1979
1979
1978
1978
1977
1977
1977
1977
1976
1976
1973

~

,

, '

~~ ERKELENS-LANGERAK
~

Renault 5 TL
Opel Kadett D 1.2
Volvo 66 GL (aut.)
Renault 5 L
VW. Golt N
VW. GoitS
Opel Ascona19 N (LPG)
Datsun 120 AF II
Renault 5 TL
Alta Sud
Alta Sud
Peugeot 604 SL
Ford Granada
Opel Rekord E (LPG)
Toyota Corolla Coupe
Mazda 818
Opel Kadett C

GLAS - VERF - BEHANG - ZONWERING
Broekseweg 3 - Ameide Teletoon 01836 - 1725
ZATERDAGS TOT 16 00 UUR GEOPEND

~

~

~~

~

Autobedrijt

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

~

-~
Nieuw kantoorpand Den Hartog-Ameide

Het machinaal
timmerwerk
werd geleverd
door

Een ware .gedaante verwi~elingiser0'1tstaani opd El
hoek Molenstraat - Prinsengracht door de ·nieuwbouw
van Assurantie- en Adviesbureau den Hartog b.v.
Een hoogtijdag voor de heren den Hartog en van der
Poel toen in bijzijn van vele relaties burgemeester
Bakker het kantoor 21 december officieel opende.
Een esthetisch ogend gebouw is verrezen, aangepast
aan het stedelijkkarakt13r van Ameide.

. ,.TIMMERFAB~IEI( .,'

GEBR .VANE;E:iESl.xt.
Broekseweg 15, Meerkerk, tel. 01837- 1467

ASSllrardiekamlJorrDen)Har1Og·B.V~:.

PrOficiat!

'.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~,

Het gehele
loodgieterswerk en
dakwerk verzorgde

De electrische
iristallatie
verzorgde

B.V. Ameide's
Loodgietersbedrijf
Tel. 01836 - 1649101843 - 2498 I 01836 - .1243

J. W, VAN PUTTESTRAAT 73
TELEFOON()1836" 1232, b.g.g. 1614

Hoofdaanne

_==
··-- --· -(ffij

-

van de bouw van het kantoorpand van
Assurantie- en Adviesbureau. ,',
Den Hartog b.v.
en de Ned. Middenstands Spaarbank was

Koninklijk Aa9nemersbec:ltijf'1!V0lJc:lenberg"A!Jl",ic:l", b\l

i
N.M.S.·enlldviesburo<Den iiHalSll1llfiBIIV.:>Profioial !
De centrale.yerwarming
werd a.angelegd door

Het glas- en
schilderwerk
verzorgde

o

Van
der Gunb.v.
Glas- en schilderwerk

6&

De Umiet 28, Vianen, tel. 03473 - 76060

installatiebedrijf
ELDERS RUST BV.
giessellbllrg "tel.0184S-1320

Peursumseweg 59, 3381 KT Giessenburg, tel. 01845 - 1422

adyies- en constructiebedrijf

\/ROBA B.V.
staalconstructies en gewapend beton
Kerkweg 6

Ameide

Telefoon 01836 - 1451

IJtI!'g~rlij~e .stand
gemeente .Ameide
december 1982
~e;boren::.. .... : : : , , ' :
15 dec.: de K,ruyk,ArieGerrit zv A. de Kruyk enT.M.
Pek, Hoepmakersstraat I. 15 dec.: Rietveld, Christina
dv P.N. Rietveld en E. Kortman, Broekseweg 79.

Overleden:
19 dec.: de Kruyk, Ade (29 mei 1890)
Ameide. 24 dec.: Mourik, Pietertje (II
wonende te . Ameide~·. 29- dec.: -,Westerveld,
feb. 1904) ev W. - van den Boogaard,

wonende te
juni 1893)
Gerritje (10
te Utrecht

overleden.
Huwelijken:
17 dec.: Boef, Arie,(20 jr.)w()nende te Ameide en den
BesteD, Alida Catharina (18 jr.) wonende te Meerkerk.
/7 dec.: Benckhuijsen, Gijsbert (25 jr.) wonende te
Brakel en Streefkerk, Anne Marie (20 jr.) wonende te

Tienhoven.
GEMEENTE TIENHOVEN

Qverleden:
6 dec.: Streefkerk, lzaac (20 feb. 1922) wonende te
Tienhoven.

Uit bovenstaande jato . blijkt de diepe. teleurstelling van dokter Eenink toen het enige
overhangende groen in de Fransestraat werd weggekapt.
Toen dokter Eenink ons hierover injormeerde dachten wij als leek: "dit zijn tach
bloeddrukverhogende inc/denlen".

Prestatieloop ,,'t Wapen van
Ameide" een groot succes
AMEIDE - De immer .aktieve direktie van "Het
van Ameide" heeft weer succes geboekt met

X~~.:'~~:~i~~~n van de' prestatieloop op 29 december
Nederlof uit Sliedrecht en 2e en 3e
v.d. Heuvel.
werd door deelnemers en publiek zeer"

gewai,·deerd.

Op de foto' overhandigt burgemeester Bakker aan de
winnaar de _beker, die hem wei eeht verdiende want

door eeo organisatorische" fout liep Nederlof Cell ronde
teveel.

OCCASION (door inruil)
1 TRIUMPH SE 1000 CD kogelkop
schrijfmachine met verwisselbaar lettertype en correctie-toets, nog geen 2
jaar oud. Nieuw f 2800,-.

NU

1200,·

Div. copieer machines v.a. 250,"
rekenmachines v,a. 195,"
1telefoonbearltwoorder met mogelijkheid van inspreken, overjarig model,
van 1095,- voor
ErI~elEl Sharp

695,·

.-

13januari starten wij
>

,

.

OPRUI~NING IIJ· MESKER
U WEEY ZELF WEL WAY DAY WILZEGGEN ••.•

BIJ ONS BEZUINIGINGSPRIJZEN !
HERENKONFEKTIE

ONDERGOED/NACHTKLEDING

ALLE KOSTUUMS EN
KOMBINATIES

RESTANTEN DAMES SLIPS

100,· KORTING

Badstof, 3 voor

KOLBERTS

HOLLANDIA ONDERGOED

LangErmouw

50,· KORTING

Rastanten heren shirts, gekleurd

HALVE PAIJS!

HEREN JACKS EN JASSEN

35,· KORTING

10,·

5,·

VOOR DE BABY

HEREN KAMERJASSEN

15,.

Katoen of satijn

KINDER JACKS

DAMES JUPONS

25,· KORTING

Wit 01 hUldskleur, S-M-L-

9,95

"Elias" 130 x 170

IJAMES NACHTHEMDEN
~.drte en

15,-

lange mmJ'w-'

.Flohmel, katoen, tricot

truien
vesten

2IJOA.
;;:~~~~~ KORTING

NU

25,95

NU

20,95

PRACHT ONTBIJTLAKENS

HEREN PYAMA'S

ALLE HEREN

HALVE PAIJS!
Diverse kleuren

HEREN OVERHEMDEN
Diverse soorten
Diverse kleuren
Diverse maten

Trultjes, jurkjes, pakjes, jasjes, boxpakken, tuinbroeken enz.

1 pers. DEKBEDOVERTREK

5,95

NU

JONGENS OVERHEMDEN

15,95

GASTENDOEK "SEA HORSE"
LAKENSET WIT Gekleurd borduur,
200 x 250 extra grote maat
HEREN ZAKDOEKEN

· ...bPERS.
. flANNELLEN LAKENS

7.,-

Efien van 6,50 vaor 3,75 en 2 vaor

1,20 per stuk,

5 voor

Bloem

5,·

47,95

Mooiere kwalileit 6 voor

10,•

THEEDOEK"BIRDY"10
7,95 NU 2 yoor' ,.
BADSTOF KEUKENDOEK

MODERNE ZITHOEK
2-iits bank
3-iits bank
"BRETZ"

RESTANTEN
KINDER SWEATERS
104 tim 164

NU

2515,·

EETKAMERSTOEL

JONGENS RIBBROEKEN

NU

104 tim 182

NU

29••

Mohair bekleding
330,-

230

,.

VEREN HOOFDKUSSENS
2voor

35,.

REGENPAKKEN

25,-

Losse broeken 8,50

MODISCHE PANTALONS
NU:

20% KOHTING
HEREN HOEDEN RIB
NU

kle~ren

14,30

NU 2 voor

10,·

PRACHT BADHANDDOEKEN
van 11,50

NU vaor

BEDDEN
Polyether matrassen
1 kant soft
>,1 kant hard, "iets nieuws"
80 x 190
90 x 200
140 x 200

193,50
238,50
382,50

MODERNE SLAAPKAMER
Jasmijn wit
Ledikant 160 x 200, 2 nachtkastjes

8,50

SPIJKERBROEKEN
"Ha.\Iep"
Duimstokzak met of zander elastiek

WASHANDJES

NU

41,85

Bloem, 3 voor
Straep,3 va or

Geel en oranje, 152 tim 176,
enkele heren maten

Diverse

6,95

, Jorzo)lno"

Zwaar aiken

9,95

o.a. in badstof

"Jorzoliho"

4,5,-

OIT IS EEN KLEINE
GREEP UIT DE VELE
KOOPJES
esker
eubelen
anufakturen

,.....

"

'.

"-"

·.d.'

PREMIEA,KOOPWONINGEN
,.,.,

'op het Aaksterveld-Ameide
' ' :..,:<:.. '.:.:.,.. :.:.,'.,:..-';
i.:'"

Door aannemersbedrijl Streelkerk b.v. worden in
degelijkepremie A kQopwoningen gebouwd
.....'\meide
met de volgendeh1deling:
Ilinke entree.grote woonkarner. eethoek/
keuken, aangebouwde v.erwarmde berging.
1e verdieping: 3 slaapkamers en badkall)er
2e verdieping: grate slaapkamer en zolderruirnte.

PRIJZEN
T.,SSEN1ftI()NING
HOEKWONING..

132.500
137.500

Voor inlichtingen:
"

::'.' '.

' .

.-

Pararnasiebaan ,48
42;l3ZG AMEIDE

.'

AANNEMERSBEDRIJF

Telefoon:

01836 - 1269
01842 -1878

Sl"REEFKERK B.V.

o

:.Infc:>rrn~ete$ns, .....
wij hebbenookvoor ueen
passende besfelwagen.

i·

·····Nu ook"oC)1'

I:t...telwagenverhuur

Geopend van 9 - 12.30 en:ivan 13.30
: .
17.30 uur.
. Ii
Maandagmorgen geslotenl' Din.l'dagmiddag gesloten. Zaterda~ 16.00 uur
gesloten.
It:
'n

Burg.Sloblaan 1,4231 Aft. Meerkerk.
Tel. 01B37~"1315i !J,g.g. 1641 012325.

"":',.. ::' : ': "

'. .. "::',::::' ... '" '., ",,:.:>,,11;

Schoonhoven: Koestraat 101, leI. 01823 - 2450:•.
Ameide: J.w. van Puttestraata:.8. tel. 01836 - )!501.

PHILIPS KOFFIEZmERS
Bij aankoop van de koffiezetters:

'.
fl

HD 5154}

HD5152 .
H.D 5146 E
HD 5153

1 PAK

VAN NELLE

SUPRA KOFFI.. E

HN 42

GRATIS
;'<

HOLLAND
ELEKTRO HE 4100

HDS15.

2 tralo's, 130 x 175cm,/:245,"-,

-94;-

NU
'.

,

NUf~,~

83

~

• . •-

"-.'.,

2 persoons onderdeke~,':'~:~:
1 tralo, 130 x 175 cm.f210;~

HN 82

950 watt,
vast snoer van 5 meter

'.' '. ".•••..•.
totliter)
12ko'p...peri'
. 2
(1,2
.

..

2 persoons onderdeken~,,>_;

_0

NU f 176,-

299.-

HN611 persQons bovendeken,
160 x 210 em.! 235,-

NU f

'99,-

HN 62 .2 Perso()ns b,()vendekeri,

2 trafo's, 190'x 210 em.! 31!:i;':':
NU f 2!Ri,~

~:::=:::====:::==:::::AAKSTERVELD

2-AMEIDE TEL. 018:;3:6~-1~2:71~==========~:1
Voor een goede

gebruikteauto
met Bovag-garanlie; naar
AUTOBEDRIJF

Gebr.Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-1233, Larigerak

Maak lIW DIEPVRIES rendabel
Wij leveren al/e soorten ,

RUND· en VARKENSVLEES ull elgen
slachterlj

.

(Voorbouten. achterbouten en halve'
varkens).

'

Gratis klaargemaakt -Vrijblijvend prijsopgaaf,

SlagerijA.ZVIUJNENBUilG .
Botersloot 25 - Tel" ,01838-1224-Noordeloos '.'

r - - -.-- - -'- - - - - - - - --,
1

I
I

I
I

I
I
I

I

L

Ui!I~:'~GratiSIriOntagel

ADVERTEERIN
.DE WEGWIJZER

I

I,....·""""""";~---...~
....
·..
<
20/50% k o r t l : 1 g l l
C (f/RE
Schokdemp'ers
I ~~~a~;laa~I~~~e~~T
Sanden

i·....

·PEI)I

1
Onderhoudsbeurt I.
Gratis test-montage

Aile merken.

Telefoon. 01836- 1595
Voor

cALG~H~U

VOETV~RZORGING

. • . • • •.• .i...ifl<

VIABAN~~.~~1

VIANEN

HOFPlEI~6 '1;~~;:~~~~1~~~ci!o~~~e~;~~~
gebouw,

... __ ~E~O~ ~7~7=7~O:'_.:1.."-"-'.

. _,.,'_._.

- ...

Degelijkheid en een
technisch uitgebalanceerde konsrruktie

Dat Iront'uvan
'nAventoverwachten!

BOEKENHOEK
, Oms geeft 1001 tips in een boek

9.90
12,50
12,50
16,50
16,50

slechts

Herman de Man: Aardebanden
Herman de Man: Uit mijn kinderjaren
Liesbeth Lems: Een kind van de zon
Mien van 't Sant: Ais het geluk een omweg maakt

Zccr la[,'C Illchtwccrstand en toch cen rllim intcricllr

Datkunt u van 'nBiod
vanAventoverwachten!

CREZEE BOFFERS
Stuntmotoren met frictie-aandrijving

slechts

NU

Puzzels, bestaande uit 1000 stukjes, van 14,25

Zakagenda's, nu voor de

3,95
6,95

HALVE PRIJS !

LEGO IN EEN UITGEBREIDE SORTERING
Kol'II eens vrijblijvend rondkijken.
U bent altijd welkom.
AventoCara:vaiibOuw
vail derI-I~g~,n

Postbus 404230 BA MeerKerk
Tel. 0lB37,2044

Kindermode
PHEnlGE
PHIJSJES

Grandioze

,

opruiming.AII,~~

.

.

m.oetweg !

profiteer n~,.,..-J.;~59,---1_
29;

39; 49;

~{,-cJj

~~:::':---l'~r
\,.-;.

~

vrijdag koopavond
dinsdag na 12.30 uur geslolen
zaterdag tot 17.00 uur geopend

0:
W
~

0:,
W
W

::;

"DE VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

Schoenenhuis

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

"CHAMPINO"

.

OPRUIMING-OPRUIMING-OPRUlMING..OPRUIMIN

KORTINGEN

10%

200/0

30%

40%

OPRUIMING ! !
AL.L.E SIERBESL.AG

0
/0

20
I(DRTING
BEHANG

1()·50

0
/0

LET OP DE ETALAGE"'AANBIEDINGEN

OP ISOP!
GEWOON EVEN BINNENLOPEN

I(DRTING
In verband met beursbezoek DINSDAG 28 JANUARI
GESLOTEN

Tennisbaan ExploitatieAmeide en Omstr. B.V.
in Iiquidatie.
Het plan van uitkeringis op 10 januari 1983
neergelegd ten kantore van het Handelsregister
en van de vennootschap.
pia Dhr. AM. den Oudsten, Kerkweg 29,
Tienhoven

.

BEREKEN NU ZELF UTE BETALEN
AUTOPREMIE
Voorbeeld; max. no claim, ex. ass. bel. en kasten.
Gewicht:
700 kg
WA - premie
800 kg
WA - premie
Gewicht:
900 kg
WA - premie
Gewicht:
1000 kg
WA - premie
Gewicht:

f 133,80
f. 155,70
f. 177,60
f.199,50

Casco premie bij cataloguswaarden:
f. 15.000,premie
f. 18.000
premie
f. 21.000,premie
f. 24.000,premie

f.223,80
f. 275,40
f. 321,90
f. 357,60

~E"EN

ArWiESIlUlEAlJ

.DEN HARTOG BV

.' .

Prinsengracht.2,.·

= . 4233 EW Arneide, tel. 01836 - 1676.

Plieger handwerken
Nieuwstraat2, tel. 01836-2051, b.g.g. 1298, Arneide

IN G E Z 0 N'D E,N ME D E DELI N G

'Mogen we even ids recht
breien ?

Dankzij de zeer vele bezoekers is het alles een
groot succes ge\\,orden.
Wedenken aan alle heerlijkheden uit de
keuken. E~n 10 met een griffel voor de kok.
De opbrengst was f 3000,-. Hierbij is wel
gerekend de ruim f 1100,- van de braderie.

Deverkoop van het Rode Kruis in Open
Vensters is een geweldig ftine dag geworden
door het gezamenlijk en eendrachtig samen"
werken van de direktie,stafled~n, personeel

t:i",iefP;Cxers ,e~?Ji ·qw,,~eI1: if~~n,lk. te,:k.rij~en,~y~n> \,Vater
ioal' op'het'programma" staat en wat daar bij komt
kijken, kunt U op dinsdag25 januari om 14.00 uur een
dialezing .over. ,dil Clrdrfwerp bezoeken. De lezing
wordt· gehouden'in,',de "',' Raadszaal' van het Dude
Stadhuis te NieuwpoClrt, AIle, beiangstellenden zijn
'
van harte welkom.

Rabobank "Ameide"
verkoopt no ook reizen !

Allen harte/ijk bedankt.
pe Welfare werkster,.'

en bewoners van Open Vensiers,;'

'AMEIDE -

De

Rabobank ;,Ameide"heeft haar

dienstenpakket:~itgeb.rei,d.;.-'l1etd e ,re.rkoop+~,n:reizen.

YO()rtlan kunnen 'de.clienten voor informatie over en
hee~eserveren van' vakantiereizen terecht bij de heer
Bram Bongers, die per 1 januari 1983 als reisadviseur

optreedt.

De beer Bongers, die als baliemedewerker algeruime
tijd werkzaam is· bij de bank, is in het bezit van de
benodigde vakbekwaamheidspapieren.
,Hij , kan;belangstellendene~ngevarieerd :pakket
binnenlandse . en buitenlandse.' reizen aanbieden van
e'en' groot· aantal reisorganisaties.

Mannelijkekookcursus !

De' eerste les was op dinsdagavond 11 januari en
daarna ie~efe; weekop dinsdag, aanvang 1~.00 uu~;
ein~e;,'~o()~les<,ongeve~r 19.45 uur. Daarna het
LE~RDAM--:;, ()nder auspicie~,van'de Nederhmd!ie
, nuttigenvan'de:bereide:maaltijd.
Vereniging 'varfVoedi~gs- ,en Je-ukendeskundig
(N.V~J{.)wordterinLeerdam,onder leiding vande
Ais allesweer 'opgeruimd is zal het ± 20.30 uur zijn.
heer J.v.d. Sar, 'hoord-kenkeD van het Streek- Led~t1,"'<ln. de N.V.K.. werken in zieken-, verpleeg-' en
ziekenhuis in Gorinchem en' de heer J. Versluis, hoofd- bejaardenhuizen, Vanuit hun werksituatie .kornen zij
kenken ~hetverzorgingstehuis "Open Vensters" in regelmatig in aanraking. met mensen, die; met·. Jiet
Ameide,een kookcursusgeorganiseerd rnetde naam:
kookprobleem te maken hebben.
"Sameo smoren, sameo smullen", kortweg S 4.
Op verschillende plaatsen in ons land,' hebben ,zich
Volgens ~en verantwoord lessenpakket worden'., er koks vrijwillig beschikbaar gesteld om dit project
zander enig winst-oogmerk op te zetten.
theoretische en praktische basisbegrippen bijgebracht
aan mannelijke 50-plussers, om hen .zodoende te
Zo ook in Leerdam en omgeving.
stimuleren om zelfstandig hun maaltijden te bereiden.
lnlichtingen kim men verkrijgen bij J. Versluis, de
Gedacht wordtaan 50-plussers die alleen staan of
Schons 6, 4233 GG Ameide, teleJoon 01836 - 2261, die
waarvan de, echtgeno1e' onverwachts uitvalt. De
tevens het' vervoer naar Leerdam verzorgt zodat dit
leermeesters moeten lid zijn van de N.V. K. en stellen
voor u geen probleem hoeft te wezen.
zich 'gratis beschikbaar. De'k()s,t~hyan: de. cursuszijn
1150,-. .Het lessenpakket bestaat uit 10vaste lessen en
twee vrije lessen die in . overleg met.i:1e cu~sisten worden
samengesteld. De laatsteJes w<?:f~tals,toetsgebruikt.
Valt die goed' uit, danzal' aan de cursist een'
getuigschriftworden overhandigd. 'Delessen,zijn
NIEUWPOORT - In Nederland werken en wonen
gebundeld ineen cursusboek dat bij de eerste les wordt
buitenlandse arbeiders, dat is bekend.
uitgereikt. De leermeesters zullen er .voor zorgen dat
Veel minder bekend zijn de gewoonten en gebruiken
aIle grondstoffen en materialen ingekocht en aanwezig
en nog minder. de achtergronden ervan.
zullen zijn. De cursist zorgt zelf voor aangepaste
Voor een goed begrip van het leven van de
kleding, een. theedoek eneen goede ,eetlust.
buitenlandse werknemers en hun gezinnen is het
De cursus "wordt··gegeven. in 'de' Samenwerkings
noodzakelijk iets te weten over bunachtergronden.
school .voor vorming en.. onderwijs "Lingerak'~
Daarom organiseert de gemeente Nieuwpoort c.A., in
Koningin Emmalaan 13, Leerdam. '
sarnenwerking met de; Sticbting Buiten1<indse Arbeiders, op woensdag 26 januari een lezingoverdit
onderwerp. Deze Iezing wordt gehouden in het
Hervormd Centrum, Wilhelminastraat 6a te GrootAnimers en begint om 19.30 uur.

en

Tot dieorganisaties, oak. weI touroperators genaamd;:
behoren o.a. Arke, Big Ben Tours, De Jonglntra:
tours, DFDS/Tor Line, Frans~ ToeristenService,
Holland' International, .Hotelplan;' N'eckermann, Oad
Reizen, Sporthuis Centrum Recreatie, Sunway,
RV.Trans en Vrij Vit.
Volop keuze is er ook in'de'wijze van, vervoer"Dat
varieert" van auto-, trein-,. boot';' ·en vliegreizen tot de
steeds populairder wordende touringcarreizen!

Et'ngrpot voordeel. van. de verkoop van vakantiedat n1en,·bij. de bank
tevens een reisverzek(?ring kan a/sluiten,de lnternationale,:Reis- en Kredietbrief van deA.N. WB. kan
verkrijgen, alsmede reischeques en buitenlands geld.
reilenvidd~:'R~~o~tinki~ook,

'---"",,~~.;I7

~,NieuWLeven "

Buitenlandse werknemers

w

Natuur- en Iandschapsbeheer
door-de-weeks
NIEUWPOORT - Enige tijd geleden heeftu ill deze
kranteen bericht kunnenlezen,o"er een ,,:project
natuurw<en .Iandschapsbeheer voor. ~ensen die ;daaraan
door-de-weeks willen werken. Degemt:enten~root·
Ammers, Nieuwpoort en Langerak willen dit, '" in
samenwerking met de Natuur- enVogelwacht "De'
Alblasserwaard" organiseren.
De verwezenlijking van dit project (uniekyo?f',de.,
,Alblasserwaard)is ,weer een stukje dichterbij'gek.oI'lleno;:
met de aanstelling Van Oskar't Hardt als caordinafol'~ ,
Geboopt' wordt nu dat in februari gestalt kan 'r'0t,qen
met de buitenactiviteiten (ber knotten van Ylilgen, ',pe(
onderhoud vanrietkragen, ::'het schoon~aken., va't1"

Concert

_ Arb. ZangVere1Ugrng

,

Lexmond

"d 28 I'anuari a.s. geeh
, LEXMOND - Vnl ago .
.'
Leven"
'd
Zangveremgmg "Nleuw
. .
de Arbel ers
. li'kse Co.ncert in de
uit LeXlllond haar laar! .
sporthal Het Bosch te Lexmond.,
. . ..
te.houden en. druk bezochte
Dlt, Jaarlilks ... . . .aar weer een grote
evenement za) ook dltl enmUziekgebied te
verscheidenhe1d .op. zang-

I

weegbrengen. . verscheidenlteid >~;\ verBovengenoemde ede dankzij het optrede?kregen worden m
..
• Euphonia" Ult
.
.
van de Muziekveremgmg."
. . d Barbershop SingersUlt
Meerkerk en e
•..
Nieuwegein.
ten en een .uitgebreld, .. en
Dez~t\V.~::gas .. ; rna van Nieuw Leven"

~~-, ..,. ..
zelf,zalhetmog9 ]

Vleer,l.e~,r ~e 1l1~~lte van

'j

"",

het beluisteren waard

zalzijll,··.. ·.······)··ur

Aanvang;··2(j.(jO'lI .

T""gang:f~'??'d'" 16
Personenonder,;~;

f 2.,50.

en bovende 65 jaar:
"

lJ bentvan /uutewe/kom!

Op 1 janlJari 1983 hebben wij een nieuwe service aan ons dienstElnpakkettoege.~oegd.>namelijkde verkoopvan
reizen! Voortaan kunt u bij ons terechtvoor informatie over en hetreserveren van vakal'ltiereizen.
.
Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 01836 - 2311.

Gevari_rdpakket
Onze reisadviseur kan u van dienst zijn met een gevarieerd pakket binnenlandSeen buiteillandsereizen van eeri
groot aantal reisorganisaties, zoals bijvoorbeeld Arke, Big Ben Tours, De. Jong .Intratours, DFDSlTor Line,
Franse Toeristen Service, Holland Internationaal, Hotelplan, Neckermann, Oad Reizen, Sporthuis Centrum
Recreatie, Sunway, B.V, Trans en Vrij Uit. U hebt volop keuze in auto-, trein-, boot- en vliegreizen en niet te
vergeten de steeds populairder wordende touringcarreizen!
Ook voor verzekeringen, ChtKIUEl~iEllibuitenlandsgeld
Wij kunnen uook voorzien van reisverzekElringen, de Internationale Reis- en Kredietbrief vande A.NW.B.,
reischeques en buitenlands geld. ••. • ..> . •. .•. >
Kortom, wij kunnen alles voor u regelenwat met uwvakantie te makenheeft en u kunt eropvertrouwen, dat het
.
piekfijn voor u in orde gemaakt wordt!

Rabobank "Ameide"
Paramasiebaan 13,4233 EX Ameide

8.,BIIIER
-.-.

Uw speciaalzaak voor wasa1.ltomafen,
koelkasten en diepvriezers.

Vootdat ekstra stukjeservice!
Zol.lwendijk 123, Meerkerk.
Tel. 01837 - 1249,

PREMIE
B-WONINGEN

de r()yalewoning
Deze""Pllingen gaan wi;
bouwenop het·lJitbreidingsplan Aaksterveld lase twee
teAmeide

Deelnemer O.V.M. aktie

Door de variatie in ons bouwplan
kan een aantal van deze woningen
naar Uw wensen en eisen gebouwd
worden, "zelfs in Casco".
Richtprijs type tussenw0l'lingen

f 160.100,kompleet afgewerkt v.O.n.
Bent U ge'interesseerd, neem dan
kontakt op met

~OUWbe,drijf
W k . mulckhuyse
aaksterveld 8, telefoon 01836-1429. ameide

Gorinchemsestraat 35-36 Meerkerk
Tel. 01837-2455

...datdcje

op

(behalve panties)

