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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE AMEIDE
TWINTIGSTE JAARGANG
DONDERDAG 1 MAART 1984

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

~meentelijkeherindeling
Forum-avond met Tweede Kamerleden I Statenleden

teleursteUend.

Kaarten zijn geschud, tenzij . ..
SCHELLUINEN - Praktisch aile tweehonderd bezoekers van de forum-diskussie tegen de gemeentelijke
herindeling te Schelluinen gingen na aOoop teleurgesteld naar hois.
Een zekere onmacht overvalt je dan; een verbijsterende negatievebem.ldering van enige Staten~ c.q. Tweede
Kamerleden, belrelfende hun visie op de. plattelandsgemeenten en de kwaliteit van de bestuurders van
kleinere gemeenten.
Dit allesgetiJigt geenszins van praktisch. inzieht en respekt van ooze politici voor de inwoners· van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.Wij denken t"rug aan de bijeenkomst in Hoogblokland, twee jaar
geleden, van de Provinciale Statenleden met aile. belrokken gemeentebestuurders o.l.v. Mr. Vrolijk.
Toen zei Mr. Vrotijk, als voorzitter, tot aile gemeentebestuurders bij zijn openingstoespraak: 'aigelDeen
wordt de herindeling in deze streek niet nodig geacht, maar mijne h.eren, de trein dondert voorf.
Toen reeds noemdenwij in de Wegwijzer dezezaak ondeinocratisch en onbegrijpetijk!

Nu; ruim twee, jaar later, wordt door sommige
Karri~rleden hetzeIfde gezegd.
leder'protest van _onze _i~woriers wordt genegeerd. De
V.V.D. (J~cobse), D '66' (van Lijssel) en P.v.d.A. (van
't Laar) waren zonder meer voor herindeling.
Het CD.A. (Kraajenbrink) wilde voorzichtig zijn met
de herindeling. Hij wil het evalutatIe rapport
afwachten dat uitgebracht zal worden over reeds
heringedeelde gemeenten. Rij vraagt zich -ook af wat
demaatschappelijke gevolgenkunnen zijn.
HetG;P.V. (Schutte) wil de gemeenten grotere
bevoegdheid geven, anders heeft herindeling geen zin.
P.S.P. / P.P.R. / C.P.N. (Meyer) zijn voor klein
schaligheid- -van gemeenten: De --inwoners worden
beroofd van alles. Meyer vreesde echter dat de Kamer
in meerderheid voor herindeling zal stemmen,
aangezien -ziJ de Provinciale Staten zelf de opdracht
daartoe heeft gegeven.
Ret P;v.d.A. Statenlid van 't Laar durfde zeIfs te
spreken over -- de onbekwaamheid van de kleine
gemeenten-bestuurders.

Meindert Leerling (R.P.F.) zei dat aan sommige
herindelingen niet te ontkomen -zal zijn.
In de -jaren '60 was bij regering en-bedrijven schaal
vergroting een modewoord. Ret is nu een prestige~

objekt geworden.

Welzijn vande burgers staat nu op de t~eede plaats.
Hij _\ViI' 'evenals' de CD.A. het evaluatie rapport
afwachten en dan pas beslissen.
Jacobse (V.V.D.) zei dat de V.V.D.-fraktie voor
herindeling is. Waarschijnlijk is, herindelen zijn
specialiteit, want hij was er blijkbaar trots op _deze
avond te kunnen mededelen: 'ik heb het genoege~

gehad - dat onder mijn leiding de herindeling __ -in
Friesland is tot stand gekomen'.

Na de pauze
Na de pauze volgde de met spanning afgewachte
diskussie.
Aile sprekers spraken zeer verontwaardigd -over -de
ondemocratische wijze waarop _met de herindefing
wordt gesold. Men was bovendien geagiteerd over de

opmerking van te weinig bestuurskracht ,bij de
kleinere gemeenten.
Zelfs werd machtswellust van Den Haag verweten.
Kleinschaligheid zal het voorzieningennivo in de
kleine gemeenten in stand kunnen houden. De
financiele positie van aile gemeenten is nu gezond en
waarom nu herindelen?
Er werd voorgesteld een referendum te houden. Dit
zou vernietigend uitvallen voor onze Provinciale- er
Kamerleden.

Konklusie
Enige Kamerleden gaven tot slot als hun mening u
kennen dat zij de herindelingsplannen kritischer zuller
gaan bekijken of zelfs uit willen stellen.
Men zal de financiele en maatschappelijke gevolger:
onder ogen zien.
Ret evaluatie-rapport zal zeer belangrijk zijn voor dt
toekomstige herindeling.
Indien de herindeling doorgaat zal er eerst door de
provincie gedecentraliseerd moeten worden.

Twijfel
Ook deze forum-diskussie gaf geen duidelijkheid. Een
zaak zal het forum weI duidelijk geworden iijn: men i~

tegen herindeling!

Gelukkig gaat er in de. Kamer nu twijfel bestaan ovel
de wet die de opheffing van de kleine gemeenten regeh
Minister Rietkerk heeft de Kamer een debat toegezegc
over het h~rindelingsbeleid,'

Laten wij hopen dat de, Kamer gaat inzien- dat eet
herindeling'van onze' gebieden niet altijd tot eer
doeimatigetbeleid en zeker niet tot een beten
financiele -- positie van onze gemeenten zal leiden.
Uit, het evaluatie-rapport dat in' opdracht van dl
minister van Binnenlandse Zaken door een advies'
buro is opgesteld, naar aanleiding van de her-indeIin!
in Zuid-Limburg, blijkt dat op financieeI en
bestuurlijk gebied de herindeling daar' geen sukses is
geworden.

Wij hopen dat en de Minister en de Kamerleden van
deze heilloze weg zullen terugkeren en, dat het welzijn
van de inwoners van de Alblasserwaard en Vijf
heerenlanden' zal prevaleren in 'hun besluitvorming.

UW SCHOENEN GRATIS
GEMAAKT
zie advertentie

META'S SCHOEN SHOP

Meester de Haan opent
nieuwe kleuterschool

AMEIDE -- De bouw van denieuwe kleuterschool
aan de Meidoornlaan in Ameide bevindtzich op het
ogenblik in een aCrondende Case. Na jaren van praten,
schrijven, overleggen en bouwen is het (voorlopige)
doel eindelijk bereikt: een nieuwe kleuterschool,; die in
het kader van de integratie il1 198S meteen' maar aan de
,Christelijke lagereschool isvastgebouwd.
9 maart vindt deofficiele opening plaats door de man
die zijn sporen in het 'onderwijs zeker heeft verdiend,
namelijk meester De Haan.

In de nieuwe school, die na de vOOljaarsvakantie in
gebruik wo'rdt genomen, 'komen de oudste kleuters
met hun juf Mary Jansen. Deze groep zit momenteel



£en zen efficient speelwerklokaal met ruime eigen' entree, een hal van 50 m2,. een direktiekamertje; een ruime
wasgelegenheid met 2 kindertoiletjes en een lokaal van ruim 75 m2•

£en gebouw waar hoofdaannemer bouwbedrijf Mulckhuyse, met haar' onderaannemers Stravers b.v. te
Lexmond (loodgieterswerk), J.L den Hartog (schilderwerk), de Groot Technische Bedrijven (elektriciteits
werk), firma Mesker (totale stoffering) en aannemersbedrijf J.A. Boer b.v. (heiwerk) trots op kunnen zijn.

nog' in de noodbehuizing. aan de Tol die oorspronke
lijk .' door de. gemeente gebouwd was als onderkomen
voor peuterspeelzaal Ot en Sien.
Sekn:::taris C. Bor van het schoolbestuur is erg blij met
het nieuwegebduw. Maar.wanneer hij iets verder.in de
toekomst kijkt, ziet hij toch weer problernen
opdoemen, De~eer Bor:~AIs bestuucvan de Christe
lijke lagere school en deChristelijke kleuterschool
hebben we onlangs een verzoek ingediend bij de
inspecteur voor een vierde leerkracht voor de
kleuterschool. Per 8 maart hebben we daar namelijk
de vereiste 106 kinderen voor. Ondanks het nieuwe
lokaal zuHen we, als de, aanvraag inderdaad
gehonoreerd wordt, toch op heel korte termijn weer:
een nieuwe mimte nodig hebben. Nu heeft de lagere
schoolop het ogenlikeen lokaal vrij staan, dus dat lOU

weI een oplossing kunnen zijn. Maar voor dekomende
vier jaar verwachten we toch een groei van. 20 procent
van het aantal kleuters, wat op den duur toch ook weer
door' gaat werken in de lagere' school. Een definitieve
oplossing is het dus zeker niet, maar hoe het anders
moet weten we op het ogenblik nog niet'.
En lachend voegt hij er dan nog aan toe: 'la, en anders
gaan we maar weer terug naar de Tor.

Hoofd van de school A. Breure kan deze ontwikke
ling bevestigen. Ook hij ziet het nieuwe gebouw als een
stap onderweg naar het uiteindelijke doel: kleuter- en
basisonderwijs' samen onder een dak. De nieuwe
kleuterschool is in beginsel niet veroorzaakt door de
integratie in 1985, maar deze ontwikkeling heeft de
bouw waarschijnlijk wel versneld. Ook hij ziet in de
nabije toekomst nog. geen oplossing voor de verwachte

roei van het aantal leerlingen. 'Wanneer het bestuur
en nieuwe leerkracht mag benoemen voor de kleuter
~chool, bestaat er inderdaadde mogelijkheid om het
~eegstaande lokaal in onze school te gebruiken.
We zullen dan·echter wel ontheffing van de inspekteur
moeten krijgen voor het aantal vierkante meters dat
eigenlijk nodig is. Voor een kleuterklas geldt een
minimum van 64 m2, terwijl ons leegstaande lokaal
niet groter is dan 56 m2, wat voldoende is voor een klas
in het basisonderwijs. Maar ik denk niet dat dat veel
problemen wi opleveren. Wanneer echter de groei van
het aantal kleuters ook in het basisonderwijsdoorzet,
zullen er toch andere maatregelen getroffen moeten
worden', aldus het schoolhoofd.

Voor meesterDe Haan zal d.e opening v~n het nieuwe
gebouw als ex-hoofd van de School met de B:ijbel
ongetwijfeld een nieuw hoogtepunt zijn. Ook hij zal

blij zijn met de verwachte groei van 'het aantal
leerlingen;, al brengt dat weIde nodige problemen met
zich mee. Voorafgaande aan de officiele·. opening is er
donderdagmiddag een feestmiddag voor aHeleer
Hngen.
Vrijdag 9 maart worden dan de genodigde-n verwacht.
¥aandag 12maart is er 'open huis' voor ouders, leden
en. belangstellenden, die dan volop de gelegenheid
kriigen .om bet· eigentijdse schoolgebouw,te bekijken,
Aansluiteild 'hierop tal' er "een ouderavond worden

gehouden over de op handen zijnde, integratie. Van
1Juiten af biedt:het rrieuwe kleuterschoolgebouw in
ieder gt;val e'en goede en vertrouwde aanblik. Om de
eenheid.van .. stijl met de .. lagere schoolte. bewaren is
voor de tekening de, architect aangetrokkep. die ook de
lagere school heeft ontworpen.
Het. moderne nieuwe. schoolgebouw pastdaardoor
goed in het zo vertrouwde beeld van de lagere school,
al blijft ee~ nieuw gebouw natuurlijk altijd even
wennen.
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AMEIDE/TIENHOVEN - Onderwijs in beweging is
een thema waar iedereen mee te maken heeft..Ouders,
leerlingen, onderwijsgevenden, besturen,. ouderraden,
medezeggenschapsraden eoz.
Er is ook nogal. wat,aan de gang in het. onderwijs:
samenvoeging kleuter- en basisonderwijs, nieuwe
vorm van voortgezet onderwijs, nieuwe salarisschalen,
bezuinigingen, herschikking van scholen, mede-
zeggenschapsraden eoz. Daarom wordt .. er door .de
CDA-afdeling Ameide-Tienhoven op maandag 26
maart om 20.00 nur in het Verenigingsgebouw een
onderwijsavond gehouden.

Uitgenodigd is mevrouw l. Kraayeveld-Wouters,
onderwijsspecialiste' van de CDA-Tweede Kamer
fraktie. Uiteraard kan er ook over aktuele politiek
gesproken worden, maar de nadruk zal toch liggen op
het onderwijs. Trouwens het onderwijs. is op dat
moment zeer actueel, want woensdag 28 maart wordt
minister Deetman in de Tweede kamer verwacht met
een notitie .over het Voortgezet Basisonderwijs (VBO).

Het is moeilijk te Yoorspellen hoe het onderwijs er in
de toekomst uit wI zien. Wel is belangrijk nu te laten
horen, wat wij nu en in de toekomst belangrijk vinden.
Daarom wordt iedereen die het Christelijk onderwijs
ter harte gaat, uitgenodigd deze avond bij te wonen.



Reeds vanaf 9.95 Rl.

BEHANGEN?
Bij 'De Vakman' slaagt u altijd!

"DE .VAKMAN"
DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

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

Ten eerste hebt u de keus uit ruim 50 soorten die uit
voorraad leverbaar zijn.

GRAAG TOT ZIENS!

Ten tweede is er de vlotte service van R&D, Goudsmit
Hoff en 'De Vakman' dieer voor zorgt dat u uw
bestelde behang binnen 24 uur in huis hebt.

Ook wat behang betreft is 'De Vakman' zaer uw
bezoek waard!

**

PORlIIS'

B

oDeuren & deurkozijnen
nooit meer verven!

In welke staat uw'oude deuren ookzijn,' zij worden
blijvend mooi, in een dag doorde PORTAS kunst
stofommanteling in vele natuurgetrouwe houtmo
tieven en effen kleuren. Naar keuzeals vlakke deur,
stijldeur of glasdeur. Ook voordeurrenovatiel
Door de jaren heen heeft PORTAS zijn kwaliteit be
wezen. Vraag nadere informatie! 52 Deuren naar
keuze. Van eiken tot mahonie.a Uw oude keuken mooier

dan ooittevoren!
Beginlliwkeuken eroud uit te lien?
Snel envoordelig maakt PORTAS==;) uw keuken weer als nieuw,door het
vervangen hetoude keukenfront door
nieuwe PORTAS-deurtjes met verwis·
selbare parielen. 24 Verschillende

uitvoeringen riaar keuze.ln natuurgetrouwe houtmotieven, b. v. natu
rel/rustiekeiken, mahonie etc. Het bijplaatsen van elementenis moge-

lijk. Vraag nadere,informatie! t~':~
.' ® .' ..=w.PORT~ Wij vernieuwen deuren en keukens

Meer dan 450 PORTAS-Vakbedrijven In 10 Europese Ianden.

BEL MET 01846 I 2377
PORTAS • Vakbedrijf

F.H. KAMSTEEG B.Y.
Kon. Wilhelminalaan 102, 3372 AG Boven-Hardinxveld

't Voorjaar
komt eraan...

De voorjaarsmode
bij de Goeden
Goedkoophal kunt u
al in grote lijnen
bewonderen!

goe el1uoedkoophal
Gorlnchemsestraat35 - Meerkerk . •• . ..•. .. hel
~ ~~

HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING ill .riJei-°/JSI
-------~- --~----~----- :\.klert; iJrts_

"'9



Grandioze schoenreparafie-aktie bij

Meta's Schoen Shop
AMEIDE - Meta's Schoen Shop doet eralles aan om
de kosten voor ieder geziD ZO laag mogelijk te houden.
Gedurende de gehele rnaand maart heeft u bij aankoop
van een paar· schoenen recht op gratis reparatie van
hakken en zolen, het. make" van tasseilc.q. teten
jassen, inzetten vanritsen of stikwerk.

Hebt u bij. aankoop van schoenen niet direkt een
reparatie Yoorhanden, dan ontvangt u een tegoed
reparatiebon welke altijd geldig blijft.
De aktie dient Yooral om uw kennis te-laten maken
met Meta's schoenservice en de kwaliteit. Het devies
luidt: Diet goed, geld terug!

Wij dachten een aktie die toch zeker de moeite loont en
tientallen guldens voordeel oplevert.

gebeurde in· dichtvorm. Uiteraard werden de diverse
klubkampioenen in. dit gedicht niet vergeten. Zo werd
Gerrit Verrips als .. klubkampioen 1983 met de
lauwerkrans gehuldigd:.
Tevens kregen Rene Vuurens (jeugdkampioen) en
Tom van de Poel ('kanjerkoning') hun beker
uitgereikt.
Na deze officiele'daden'gingen·de stoelen·.aan de kant
en werd er tot in de kleiI1e' Uurtjes nog doorgefeest.
De HSV Ameide.·konnaafloopterugkijken op een erg
geslaagdeen voor herhaling vatbare feestavond.

Expositie in Rest. 'Brughuis'
van 3 tot 31 maart

AquareHen - Tekeningen - Collages

MEERKERK - Ruud Heykamp uit Wageningen zal
van 3 - 31, maart a.s. in restaurant 'Brughuis' te
Meerkerk expos~ren meteollages welke. bestaan uit
stukjes ervaring-, .... stukjes herinnering; stukjes kennis,
stukjes gevoel, stukjes fantasie, stukjes gedaehte,

~stukjes leven en·stukjesdood.

Ruud Heykamp die,-"zijn opleiding bij de Famous
Artists School ontvingzegt zelf: 'Schilderen en
tekenen heb ik nodig om datgene uit te drukken wat ik
zie, ervaar, beleef, voel en denk. Samen met het
materiaal probeer ik een werk te maken, dat daar zo
eerlijk mogelijk een beeld van geeft.

Zekereenexpositie die het bekijke,! waard is!

Kampioen G. Verrips, 2e: D. Kanselaar,
3e: B. den Braven.

De toch al steeds bekender wordende HSV kan nu nog
eens· extra· voor de dag komen .. met. deze schitterende
visjacks:
Hierna was het· de bellrt aan de muziek. Het· duurde
dan ,ook niet lang of er waseen gezellige sfeer in de
zaal.
Ook werd er deze avond nog gevist, maar dan wei op
het droge.

Het 'Gelegenheids-duo' had een originele visbak
bedacht, waarin alleaanwezigen konden vissen en er
een (karton.DeIly' vis k6riden uitvissen. Een aantal van
deze vissen vonnden samen de klinkende 'spreuk:'Ook
hi~r is vissen: eenplezier'.

Na deze 'wedstrijd'liet het'Gelegenheidsduo'op
humoristisch~wij~e eenaantal. gebeurtenissen uit de
geschiedenis van: deyisklub. passeren. Eenen ander

HengeJsportvereniging
Ameide zit er warmpjes bij

AMEIDE - Enige tijd geleden hield de steeds weer
aktieve hengelsportvereniging Ameide haar jaarlijkse
feestavond in de bomvolle zaal van 't Wapen van
Ameide'.
Ruim 70 leden, met hun eehtgenotesjvriendinnen,
waren deze avond aanwezig en kregen een aan
trekkelijk feestprogramma voorgesehoteld.

Al in het begin van de avondtrok Gerrit de Boom van
't Wapen van Ameide· aile aandacht naar zich toe
tijdens de officiele uitreiking van de prachtige visjacks,
die de leden van de HSV Ameide, dankzij sponsering
van 't Wapen van Ameide kregenaangeboden.

Meta van Mourik, .Ton' Goedegeburen,Wim Woudenberg, Nico Vuurens, Gerrit I...angerakenGerritde Boom.



KOLIBRIZET
DE BLOEMETJES BUITEN

Altijd 100
apparaten tentoongesteld

Laat nu uw kleurenfilm ap PlusPrint
formaat bij ons afdrukken. Dan krijgt u gratis
10 anernonebollen in een luxe verpakking.

Dat worden kleurrijke bloemen voor
binnen en buiten.

Bovendien toont zo'n grate PlusPrint
afdruk van lOx 10, lOx 13 of lOx 15 em
ook al extra fteurig. Zo heeft u mooi een kwart
meer foto ter.vijl het nauwelijks meer kost.

Dus'schiet uw rollelje gauw vol en
profrteer van deze vrolijke aanbieding.

~ (20 lang de voorraad strekt).

D. BIKKER
SPECIAALZAAK IN WITGOED tel. 01837 - 1249

Zouwendijk 123 - Me.erkerk

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. ZandWUk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2

Tel. 01837 - 1309.

LEXMOND

BOS TEXTIEL

[~)



Margriet Vansluis.

Bij ons kunt
uook

kopij veer de
Wegwijzer

inleveren

Speelgoed, Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,

Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,

Tabak / rookwaren
LET OP! Scholenen verenigingen

ontvangen korting !

de Inufleltlek
Dorpsstr. 3, Meerkerk, leI. 01837-1700

Prinsengracht 2.

4233 EW Ameide.

tel.01836~1676

VoorJichtingsbus
G.E.B.-Dordrecht

Spaarbank

AMEIDE - Langzamerhand is energie besparen in
ons land een vanzelfsprekende zaak. geworden. Met
energie als elektriciteit, gas en water kunnen we niet
meer zo achteloos' omspringen als in de jarenv66r de
energiecrisis. Energie verbruiken kan op vele
manieren in en rond uw woning of bedrijf. Het is van
belang te weten, wat een verstandige wijze is. Het
gedrag speelt hierbiJ een belangrijke rol.

Het Oemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht geeft u
voorlichting over een verstandig energieverbruik,
waarbij het be1ang van de ver~ruiker centraal staat.
Vanuit een kostenstandpunt bezien, is het van' belang
dat de verbruikers leren omgaan met energie op de
meest economische wijze, echter zonder dat het
bereikte comfort daar veel onder lijdt.

Hiertoe bezoekt een voorIichtingsbus op donderdag
15 maart Nieuwpoort van 09.00-11.00 uor (Vijverhof),
Langerak van 11.30-13.00 uur (Julianastraat), Amei
de/Tienhoven van 13.3D-15.30 uur (Het Spant).
Maandag26 maart Hei- en Boeicop van 09.00-10.30
uur (Raadhuisplein), Leerbroek van 13.30-15.30 UUf

(Schakd).
Maandag 2 april Hoornaar van 11.30-13.30 uur
(Dorpshuis).

Voorlichters van het O.E.B. geven informatie over de
verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, iso
latie, tarieven, afrekening, enz.
Uiteraard kan de bezoeker ook hier terecht met zijn of
haar vragen op dit gebied.

Er zijn maar lielst 10schitterende Sparta Windsor
L fietsen metalles erop ener aan te winnen.
Bovendien 100leuke troostprijzen.
Doe mee en haa! meteen een 10+Kwislorrnulier
bij je NMS-agentschap:

Kamperen
In het Banff National Park lean het he1e jaar door op
speciaa1 daarvoor aangelegde terreinen worden
gekampeerd. Voorwaarde is weI dan men na
maximaal veertien dagen de staanp1aats weer
ontruimt.
Voor wie het niet lO op kamperen heeft en liever in een
komfortabel hotel zit, biedt het toeristenstadje Banff
uitkomst. Maar liefst 14 hotels in aile prijsklassen
staan klaar om de toeristen te verwe1komen.

Jasper
Was het Banff National Park het oudste. park van
Canada, Jasper National Park is met een oppervlakte
van 10.878 vierkante kilometer het grootste natuur
gebied in heel.Canada~
Het Jasper National Park toont de Rocky Mountains
op hun mooist: majestueuze. bergketens,grillige
canyons, groene glooiende dalen,meren, watervallen,
snelstromende rivieren, gletsjers en uitgestrekte
wildernis.
Het park bestaat sinds 1907. Het heeftzijnnaam te
danken aan de handelspost Jasper House, die in 1813
1angs de Athabasca River werd gestichL

Alshet gaatom vertier en ontspa.nning heeft het Jasper
National Park vrijwel hetzelfde te bieden als het· Banff
National Park. Sportief recteerenof 'rllstig ont
spannen temidden van een rijke natuur.
Het park is in principe het hele jaar door' open. Aileen
kunnen weersomstandigheden .. - bijvoorbeeld .zware
sneeuwVal in de winter - er weI eens voor zorgen dat
sommige delen van het park tijdelijk voor het publiek
moeten worden gesloten.
Wie vanuit een' lux,e hotel het Jasper National Park-wil
ontdekken; kan het best terecht .in het 'stadje Jasper
dat, daar waar de Athabasca Rive'r en de Miette River
eli<aar ontmoeten, .nagenoeg iri het hart van het park
ligt. Het plaatsje herbergt zevengbede hotels in diverse
prijsklassen.

lnlichtingen en reservering van uw ticket bij uw
Rabobank.

Banff en Jasper National
Park:

AMEIDE - Wie het Banff National Park en het
Jasper National Park in de provincie Alberta heeft
bezocht, kan met recht zeggen dat hij de' Canadese '
Rocky Mountains heeft gezien.
Deze twee parken immers • samen een gigantisch
natuurgebied . met een oppervlakte van meer dan
17.500 vierkante kilometer - bieden de. vakantie
ganger een indrukwekkende kennismaking' met .de
'Rockies', zoals de Canadezen het gebergte noemen.

Banff National Park, het oudste nationale park in
Canada, is vermaard om zijn eeuwig besneeuwde
bergpieken, gletsjers, bergmeren en -weiden, dicht
beboste hellingen en diepe dalen.
Het park is in 1885 ontstaan toen de provinciale
overheid de zwavelbronnen op Sulphur Mountain bij
het plaatsje Banff in bezit kreegen er omheen een 26
vierkante kilometer groot natuurreservaat aanlegde.
In de loop der jaren is het reservaat uitgegroeid tot een
gebied van 6641 vierkante. kilometer.
Voor natuurliefhebbers heeft het, park van alles' te
bieden. Roeien, zeilen, skieen in de winter, vissen in
srielstromende rivieren; voor gebrek aan beweging
hoeft men zeker niet bang te zijn.
Wie niet a1 te fanatiek wi1 sporten, kan ook wandelend
op ontdekkingstocht .. gaan. En; wandelen in Banff
National Park is een belevenis.
Tijdens de wandeltochtenkomt men oog in oog met tal
van diersoorten in hun eigen natuurlijke omgeving.
Berggeiten, groothoornschapen, herten, zwarte beren
en reusachtige grizzlyberen, ze lopen allemaal vrij
rond in Banff National Park.

De Rocky Mountains op
hUll mooist

Imiddels functioneert de Artotheek Vijfheerenlanden al enige
maanden en met succes.
Ilona Buttstedt en Oert Strengho1t hopen binnenkort het vijfen
zeventigste lid in te schrijven; hetgeen betekent dat er nu in het
beginstadium al meer leden zijn dandoor de' Artoteek Dordrecht als
totaa1 aantal werd verwacht. '
Tijdens .de ..opening op zesentwintig november 1983 werd,en al
eenentwintig leden ingeschreven. De Artoieek Dordrecht ver
wachtte voorlopig niet meer dan vijfentwintig adertig leden.
Bovendien is de artoteek aangevuld met nieuwe. kunstWerken.
Voor de lezers van de Wegwijzer is het aardig te wetendathet
verschijnen van een artike1 over de opening van de artoteek. veel
nieuwe leden heeft opgeleverd.

RECTIFICATIEI

In bovengenoemd artike1 is door een vervelend misverstand. een fout
geslopen die onrecht doet aan de goede bedo~lingen' vande

gemeente Hei- en Boeicop. Er stond dat de gerneente niet meer bereid lOU zijn de BKR, Beeldende Kunstenaars
Regeling, uit te voeren.
En dat is geheel onjuist. Voor deze foutieve informatie onze we1gemeende verontschuldigingen.

De artoteek is in demaand maart open op de tweede en de derde.
Vrijdag van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag van II.OO - 15.00 uur

Het adres is: Hei- en Boeicopseweg 116, Hei- en Boeicop, telefoon 03474 - 1878.

Samen
Zon Elisabeth Taylor nn gaan trouwen met·· ha.arachtste verloofde, de Mexicaanse advocaat
Victor Conzalez Luna, of, voor de derdekeer, met Richard Burton die haar tegenspeler is in het
toneelstuk Private lives.

Van deze feiten Jig ik niet wakker, iklas zein een kraut.Wat me alin het denken zette was hetfeit
dat deze krant schuin over een streekkrant lag waaruit een echtpaar stralend· van· trots me
aankijkt; diamant, zestig jaai' getrouwd dus. Kreeg Liz Taylor niet altijd van Richard· Burton
van die dure ringen met diamant?

Ik kies niet klakkeloos voor dat zestigjarige huwelijk. Maar het liefdeleven van Liz Taylor lijkt
me toch wei heel vermoeiend, terwijl dat diamanten paariets heel harmonisch uitstraalt, iets
gezamenlijks. Zij hebbenin de ware zin des. woords eenheel leven gedeeld.
Het is die gezamenlijkheid die me·boeit. Mensen die in.·verschillende gezinnen. zijn.· opgegroeid,
daar de belangrijkste vormingsperiode hebben doorgebracht, blijken ondanks. alleverschillen,
zowel op het gebied van geloof als van politieke overtuiging als van ras, bereid te zijn samen
verder te gaan.
Het is: de liefde die hen bindt. I

Zou er nu meer of minder liefde nodig zijn om mensen in groterv~~l:uJ,nd':~samen" te laten leven?
Zou het werkelijk een.heel an'dere liefde moeten zijn dan die die' een huwelijk in stand houdt?
Saamhorigheid en kameraadschap zijn toch ingredienten daarvan?
Het woord "samenleving" is niet nieuw, maar proef het eens opnieuw, zeg het eensdrie keer
achter elkaar: samenleving ... samenleving ... samenleving.
Nou, klinkt het nu niet weer als nieuw?

Even diep ademhalen om toch nog eens een bijdrage te leverenaan een betere
SAMENLEVING.



TE KOOP AANGEBODEN

Opel Kadett 1.3, 5 drs., blauw 1980
Mercedes 300D, geel ...........•...........•.... 1979
BMW 316, groen 1979
Renault 20 TS, rood ..................•.......... 1979·
Ford Taunus ...•.........................• 1978, 1977
Ford Escort, rood 1977
Ford Fiesta, brons .. , 1977
Opel Kadett, 2 x , 1977
Fiat 127,2 x 1978
V.w. Polo 1977
V.w. Golf diesel , dec. 1976
Volvo 66 1976
Saab 99 dec. 1975

AANGIFTE
INKOMSTENBELASTING

1983

worden tegen billijke prijzen voor u verzorgd door:

T. van Kekem
J.W. van Puttestraat 55 - 4233 EK Ameide

Telefoon 01836 - 1524
..

Tevens voor
al uw
onderhoud
en
reparatie

Autobedrijf

van Zessen
Ameide - de Zodeslagen 7
leI.: 01836 " 2280

Voor ons mag de LENTE beginnen!

BLOEMEN- GRO.ENTEN· en KRUIDENZADEN
POOTAARDAPPELEN en ZOMERBLOEM
BOLLEN

zijn weer volop te koop.

Haal, om de voorpret Ie beleven en om luinplannen Ie maken,
vlug een gratis zaadfolder.

EN OP TIJD BESTELD, NIET TELEURGESTELD!

Dus voor dal het voorjaar gaat beginnen,
eersl nog evenbij 't IJZERWINKELTJE' binnen.

,/t ti?erwinkeltjt"
J.w. van Puttestraat 65 - Arneide -Tel. 1277

. ..

Schoonheidssalon

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

Zonnebrillen

en sjaals

10%
KOHllNG

Deposita ire:
dr. A.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose - Pupa.

Wij betalen
GOEDE PRIJZEN

voor uw non ferro metalen, w.o.
koper - load - zink - roestvrijstaal

aluminium en Dude accu's. -

Kees Versluis
Slingeriandstraat 38 - Meerkerk

Tel. 01837 - 1264
WOROT AFGEHAALO!!

\

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazeiaarlaan 5 - Arneide
Telefoon 01836- 1595

Vaor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

Aanmeten van
STEUNZOLEN

Elke woensdagmorgen zitting
in Meerkerk in 'f Groene Kruis
gebouw.

De lente
zit in de

lucht,
haal hem

in huis met een
boeket van

BLOEMTIEK

'I KOOlTJE
J.W. van Puttestraat 77, Ameide
Tel. 01836 - 1868



Bar ,,'t Schuurtie" geopend
AMEIDE - Op wei zeer originele wijze hebben Gerrit
de Boom en Adrie v.d. Ruit hun nieuwe bar geopend.
De beide Ameidese wethouders hebben hun mede
werking hieraan verleend.

Wethouder K. van Gart reed met een Dude kruiwagen
een biervat naar de nieuwe bar. Wethouder A.G. de
Kruyk opende de deur, waarna een veertigtal,
aanwezigen in de bar plaatsnamen.
In een korte toespraak feliciteerde wethouder A.G. de
Kruyk de beide ondernemers met deze prachtige bar.
Hij Ioofde hun ondernemingsgeest en sprak daarbij de
wens nit dat zij zich aan de geldende spelregels wilden
houden, zoals zij dit in het verleden oak steeds hadden
gedaan.

Het gemeentebestuur Ioofde het initiatief dat oak vaor
de anderen een aparte gelegenheid was gecreerd om
zich op gepaste wijze te kunnen verpozen.
Wethouder K. van Oort memoreerde dat op het
terrein .waarop hij nu stond hij heel wat werk verricht
had als manden- en stoelenmaker. Daarom was hij
zeer vereerd de officiele openingshandeling te mogen
verrichten- door het eerst de tapkraan te bedienen.
Vakkundig schonk hijenige glazen bier met de
verreiste witte kraag.

Bar ,,'t Schuurtie" is de eerste fase van de grote
verbouwing van ,,'t Wapen van Ameide". Daar er een
behoefte aan zaalaccomodatie in Ameide bestaat gaat
men de bestaande zaak uitbreiden.

De nieuwe bar is niet' bestemd voor de jeugd (die kan
zich in de bestaande bar verpozen) maar speciaal voor
de ouderen. Hier kanmen rustig zitten, een kaartje
leggen, een .verjaardag of een feestje voor een klein
gezelschap geven.

De bar, ca. 10 x 5 meter, biedt ruimte aan maximaal 50
personen en is zeer, smaakvol ingericht. Het heeft een,
OUd-,Hollands karakter gekregen.

Momenteel is men druk bezig het. buiten aanzien van
het Cafetaria te veranderen: Daarna gaat men de
'Wapenzaal' van 32 x 7,5 meter bouwen. Begin juni
moet alles klaar' zijn.

Met deze nieuwe aanwinst krijgt het gezegde van de
beide horeca-ondernemers 'een ontmoetingscentrum
voor jong en oud' al aardig gestalte.
Proficiat!

't Wapen van Ameide' heeft
voor 'elk wat wils'

In de nieuwe bar 't Schuurtie vindt u de rust die u zo
graag wenst. U kunt er ondermeer een kaartje leggen,
kleine vergaderingen houden, uw verjaardag vieren enz.

Begin juni 1984 zal ook de nieuwbouw van
't Wapen van Ameide' gerealiseerd zijn. Dan kuntu terecht
voor bruiloften, recepties, diners e.d. tot maar Iiefst
22e; personen.

Heeft u iets te vieren? Kom eens langs en
neem kennis van de interessante
mogelijkheden en de vriendelijke prijzen.

Cafe - Billard - Bar - Restaurant - Cafetaria

't Wapen van Ameide'
Benedendamsestraat - Ameide - Tel. 01836·1308

,
•



Bar ,,'I Schuurtie" vee. sukses!

Het elektriciteitswerk
werd verzorgd door:

Landelijk erkend
Elektrotechnisch Bureau

Hoofdaannemer voor de
Bar en het Zalencomplex

II
01836-1232·- J.W.v.Pultestraat73 - 01836-1614

I I
•

AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK B.V.
Paramasiebaan 4a
Poslbus 27 Ameide
Tel. 01836-1269 of 01842-1878

§j STREEFKERK B.V. Aannemersbedrijf
Voor hetbouwen van:

I WONINGEN - BEDRIJFSGEBOUWEN - BOERDERIJEN en
tsvens RENOVATIEen ONDERHOUD
Paramasiebaan 4a ·Postbus27 - 4233 ZG Ameide· Tel, 01836-1269

Starten wij met de bouw en verkoop
van 12 stuks hoog ge"isoleerde

vrije sector woningen in
Plan Aaksterveld (Ameide).

Vanaf

121.000.-
(incl. BTW)

VAKANTIE boekt unlet zo maar even om de hoek.

VAKANTIE boekt u bij een erkend ANVR Relsbu
reau, waar vakgeschooldekrachten u met raad en
daad terzljdestaan rilet het ultzoeken van de op uw
wensen en·budget afgestemde rels.

VAKANTIE boekt u dus bij de VAKMAN!
Voor steunzolen gaat u toch ook nlet naar de warme
bakker.

Nou dan!

GORCUM
~Winkelcentrum "Arkelstate". Tel. 01830 - 31535

~·LEERDAM
. Fonteinstr. 21. Tel. 03451 - 14405



School met de. Bijbelte Ameide: Proficiat!

Hoofdaannemer

voor de uitbreiding van

het speelwerklokaal

voor de kleuters was

bouwbedrijf

k.mulckhuyse
aakslerveld 8 - ameide·
telefoon 01836 - 1429

.

Het grond- en heiwerk
voor de school
verzorgde

AANNEMERSBEDRIJF

J.A.BOER bv
Bordeweg 3 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1263 of
1862

Het glas- behang- en
schilderwerk
verzorgde

SCHILDERSBEDRIJF

J.l.den Hartog
Zouwendijk 39 - Ameide - Tel. 01836-1508

.



School met de Bijbel Ie Ameide: Proficiat!

Het Joodgieterswerk
werd uitgevoerd door

Het electriciteitswerk
werd verzorgd door

De Groot Technische·
Bedrijyellb.y.
Molenstraat 10 - Ameide - Tel. 01836 - 1262

EEN BIJZONDERE AANBIEDlNG:
Onder de schuilnaam HILDEBRAND schreef de Nederlandse
letterkundige Nlcolaas Beets (1814-1903) in 1839 een bundel
schetsen, novellen of humoristische beschouwingen, getiteld:

'CAMERA OBSCURA'
Wie zich .de bekende verhalen uit de Camera nog heriil'nert, Zal
graag in het bezit komen van deze luxe edltie. Om opnieuw te
genieten van (bijvoorbeeld):
eEen onaangenaam mens in de HaarlemmerhouteDe familie
KeggeoDe familie StastokoGerrit WitseoTeun de Jager enz., enz.

A.J. StrayerS b.y.
Kortenhoevenseweg 18 - Lexmond
Telefoon 03474 - 1430.

De totale stoffering
werd geleverd
door

esker
eubelel1
anufaktur'en

De oorspronkelijke luxe edith~ kostte f 195,·, maar dat
was 'inclusief goud-op-snee'. Nu, met wat minder gaud, maar
voor het overige 'precies gelijk aan die uitgave van 1884, kunt u
intekenen tegen de spectaculair lage prijs van

129,90

• ill Wenig gedepo"eerd handelsmerk. Een 1Udet9oUgIIs" produkt

DE LUXAFLEX®JALOUETTE

De kollektie van de jaloezieen
met supersmalle lamellen, Is nu
nog mooier geworden. Met nog
meer kleuren. En keuze uit aparte
afwerkingen zoals splegelglans en
metallic-uitvoering.

Nieuw Is de Jalouette met piep
kleine perforaties. Gesloten
hebben ze een transparant effekt
als vitrage. Ook nieuw is de
'Luxaflex' Jalouette met een door-

esker
eubelen
anufakturen

lopend illustratiedessin.
Vaor wie van kleur in zijn

interieur en van uitzicht naar
buiten houdt, is er nu nog meer te
bewonderen bij de specialist
van'Luxaflex'
produkten.~

LUXAFLEX· OOG VOOR DETAILS.



AMEIDE - Voor de loveelsle keer bekijkl Jan de video-opnamen van de aUemalieve elfstedenlocbl in
Canada. En voor de loveelsle keer windl bij nch op wanneer hel groepje waar Wj moo schaalsle om tien
voor vijf bij het ingaan van de laatsle ronde wordl legengehonden door de wedstrijdleiding. Hel belekende
hel einde van een lorgvnldig opgebonwde race, hel einde van vooraf gekoeslerde aspiraties. Maar voor de
lovoolste koor ook bekenl hij, dal de wedstrijdleiding een goede beslissing nam door de 'deadline' voor hel
rijden van de laatste ronde met een half uur te vervroegen.
Maar Jan linl nn al op revanche!

Crazy Canada
En dan nadert toch het moment van vertrek. Op advies
van brper Herik vroeg Jan door middel van een
advertentie om. een sponsor. Aileen het Rotterdams
Nieuwsblad reageerde: Jan' kon vijftig gulden krijgen
en een trainingspak met de naam van de krant erop.
Na afloop zou hij dan een stukje voor de krant moeten
schrijven en ookmoest hij zeU het trainingspak weer
naar Rotterdam brengen, want hij kreeg het aileen in
bruikleen. Van- dit grootse aanbod heeft Jan dus maar
afgezien. Hij zou de .trip gewoon zelf betalen.
Oonderdagmidag, 9 februari, 'vertrok dan e,indelijk de
Boeing 747 vanuit Amsterdam; alweer een vliegtuig
vol met schaatsers (een dag eerder was er ook al een
gegaan) ging op weg naar Montreal. Na een goede acht
uur vliegen landde het toestel veilig in Canada, waar
enkele .bussen gereeds stonden om het hele gezelschap
naar Ottawa te brengen. Oaar was het Holiday Inn
hotel al helemaal voorbereid op de stroom spor
tievelingen.
'De eerstedaggingen de meeste jongens vroegnaar bed
om devolgend~',~ag fit aan de laatste voorbereidingen
te kunnen. beginnen. De enerverende reis en het tijds
verschilvan zes. uur (deze dag duurde voor de
Hollanders maar Hefst 30 uur!) zorgden al snel voor
een doods~ stilte,op de learners. De Canadezen echter
gingen nog lang met slapen. Voor hen was het immers
fe~st;:,de;."'Winter:·· Lude', een midwinterfestijn van
verbroedering; dans en· spel, hield de stad tot diep in de
nachl rumoerig. En a!sof d.t allema.l nog niet gek
genoeg was begon Hans Homme diezelfde avond nog.
aan ,een pogingom in 24 uur een afstand van maar
liefst 500.km af te leggen op de schaats' .'.-.
In Canada is werkelijk niets onmogelijk.

Zenuwentoestand
De vrijdag werd besteed aan allerlei dingen, die direkt
of iridirekt met de rit te maken hadden. Zo werd er een
stukje geschaatst op het parcours, waar de volgende
dag gereden -moest worden. Ook deze avond maak~en

de heren schaatsenrijders het niet la'at, maar van
slaplmzoudeze. nacht weinig kom~n. Er had zich toch
een ·zekere spanning van de deelnemers meester
gemaakt en zelfs derijders die de rit alleen maar uit
wilden rijden waren niet h~lem<,lal vrij van .zenuwen.
Degenen' die 'echt ha,rd wilden rijden, waaronder
bekende marathonschaatsers als Jeen van de Berg en
Jan Roelof Kruithof, deden helemaal geen oog dicht.
'sMorgenswerd iedereen om vier uur op het ontbijt.
verwacht,. maar de .. m~esten waren al veel eerder.op.
Het aankleden nam oak de nodige tijd in beslag. Jan
de Gans:''Toen we opstonden hebben we even de
thermometer buiten het raam gehouden. Binnen de
kortste kereri stond het kwik op 17 graden ondet nul.
Hierop hebben we ons toen gekleed. Zelf deed ik vier
lagen kleten aan, na eerst de belangrijkste delen van
m'n lichaam te hebben ingevet met watervrije
vaseline. Na het ontbijt vertrokken we al gauw met
bussen naar de start- en finishlijn, waar we in
verwarmde .tenten van het leger onze schaatsen onder
konden binden.. De sfeer was toen helemaal geladen
onder depakweg 700 deelnemers. Jan Roelof Kruithof
kon voor de t.v.-kamera vrijwel geen woord
uitbrengen, zo zenuwachtig was hij. Om zeven uur zou
er gestart worden; de temperatuur was inmiddels
gestegen tot acht graden onder nul. De uren van de
waarheid naderden'.

Kilometers vreten
Tegen zeven" uurwas de chaos kompleet. De echte
tijdrijders stonden yooraan, maar werden door. de
opdringende. massa steeds verder naar voren gedreven.
Om vijf voor zeven brak er een schaatser door de linie
Canadezen heen, wat. tevens het begin van. de race
betekende. De Canadezen werden radikaal omver
geschaatst, wantzohing -de voorste niet stopt gaatde
hele,meute door. Het was dan ook onbegonnen werk
voor de .organisatie . om de vluchtelingen 'terug te
schieten', dus. de' wedstrijd was'· gewoon begonnen;
voor Kruithof, voor Van de Beri voor de latere
winnaar Westetveld, maar ook VOor Jan de Gans. Er
moesfen 5 ronden. van 4() km gereden .worden.
Besloten was dat degenen die na vijf uur 's middags

De 200 km van Ottawa

Jan de Cans
revanche

Het began allemaal in Noorwegen, waar tw~e aktieve
Hollanders fietsend de hoogste bergen van Scan
dinavie overwonnen. Jan herinnert het zich nog als de
dag van gisteren: 'Onder het genet va.n een heerlijk
zonnetje hadden we het hoogste punt bereikt.·Een
lange en zware fietstocht was er aan vooraf gegaan,
maar Bert Berendse en ik deden niets Hever. En _toen
we daar zo midden in de zoroer tussen de ijsbergen en
bevroren meren doometsten kregen we ineens
schaatshonger. Hadden we de schaatsen maar
meegenomen, riep ik gekscherend naar--Bert. Maar
Bert riep dat het niks gaf.'We doen gewoon met de
elfstedentocht mee van de winter, al moeten .we ervoor
naar Canada', was zijn antwoord. Nu, dat vonden we
eigenlijk besteen goed idee,en zodra we weer in
Nederland waren zijn we ons serieus op de zaak gaan
voorbereiden. Want een elfstedentocht is nu eenmaal
heel wat anders als een .paar rondjes op de kunstijs
baan'.

Het voorspel
Vanaf oktober werd een strak trainingsschema aange
houden. Drie keer in de week schaatsen in Utrecht,
elke dag zo'n 25 kilometer fietsen en een keer of twee in
de week vijf kilometer hardlopen. Oat zou genoeg .
moeten zijn om de 200 kmin Ottawa uit te rijden. Al
snel echter stond Jan aileen voor het karwei omdat zijn
vriend Bert moest afhaken wegens studie. Er komt dan
heel wat zelfdiscipline om de hoek kijken om dit
schema vol tehouden. Maar Jan was fanatiek en had
besloten door te gaan tot de' finish in Canada; die zou
en moest hij halen. De binnengekomen folders hielden
de moed er in, en de trainingsadviezen van 'routinier'
Arie Stierman uit Oud-Alblas, hij deed al zes keer
mee, deden de rest.
Jan: 'Zulke trainingstips van iemand die het al vaker
heeft gedaan heb je zeker nodig. Maar Arie gaf meook
andere broodnodige aanwijzingen. Zo moest ik er om
denken tijdens de race geen ijzer direkt op het Ijchaam
te dragen, omdat het onherroepelijk aan je huid
vastvriest. Ook leerde hij me een aparte manier om
m'n schaatsen onder te binden om mijn voeten langer
warm te houden. Zulke dingen moetenje gewooneven
verteld worden want zelf korn je er niet op, terwijl ze
toch vanessentieel belang zijn om de rit uit te rijden'.

zint nu alop
nog aan de laatste ronde moesten beginnen, van het ijs
gehaald lOuden worden. Jan de Gans: 'Het ijs werd na
een klein goed stukal meteen barslecht. Scheef tegen
elkaar aangevr6ren ijsschotsen maakten echt schaat
sen vrijwel onmogelijk. Het was meer ijslopen wat we
deden. De eerste ronde reed ik in twee nur en 44
minuten en dat was iets te langzaam am voor vijf uur
aan de laatste ronde te kunnen beginnen. Ik moest dus
sneller en de tweede ronde reed ik al in een kwartier
sneller; oak de derde ronde ging geed. De vierde ronde
was m'n snelste, waardoor ik precies voor vijf uur de
startlijn weer zou passeren. Toch werd het steeds
zwaarder. In het begin telde ik de keren nag dat ik viel,
maar na de twintig ben ik daar mee opgehouden. In de
laatste ronde werden de scheuren en slechte plekken
me wat al te bar. Het began te ijzelen en omdat ik een
ijskoek op m'n Iichaam had werd aUes een beetje stijf,
waardoor het kon gebeuren dat ik al op het ijs lag
voordat ik 'm'n handennaar voren had gestoken. Dat
waren de pijnlijksievallen. Toch bereikte ik om
ongeveer tien voor vijf de finisWijn voor de laatste
keer. Maar ·toen kwam pas goed de echte grote klap
voor mij'.

Teleurstelling
IJzel, invallende dooi en de bar slechte konditie van
het ijs hadden de organisatie van de. alternatieve
elfstedentocht doen besluiten om de uiterste passage
tijd voor de laatste ronde met een half uur te
vervroegen. Dit wisten de schaatsers echter niet en de
teleurstelling was dan ook enorm. Jan zeU zegt dat het
schuim van woede op zijn mond stond: 'Woedend
waren we. Ik had m'n race zorgvuldig opgebouwd am
nog genoeg energie te hebben voor de laatste ronde en
dan krijg je lOiets. Ik was de twaalfde' die tegen
gehouden werd, 180 deelnemers waren voor half vijf
aan de laatste ronde begonnen. Achteraf zie je wei in
dat de leiding een goede beslissing had genomen. De
grote scheuren en de invallende duisternis maakten
verder schaatsen levensgevaarlijk. Daarbij komt dat
het halverwege de dag weer was gaan dooien,
waardoor de snelstromende rivier van onderaf lO'n 6
centimeter ijs per uur kan wegslijten.. En .er was er al
eentje door het ijs gegaan, dus verder schaatsen was
echt onverantwoord. Maar dat wilje op zo'n moment
toch niet inzien; dan telt -aileen maar het feit dat je de
race ..uit wilt schaatsen,' zodat de 160 km afzien
tenminste niet voor niets zijn geweest', aldus de
fanatieke sportman.
Dokter
Na afloop van de monsterrace kon iedere deelnemer
zich melden bij de arts. Voor sommigen was dat
bepaald geen overbodige luxe omdat ze zichzelf
tijdens de rit kompleet geradbraakt hadden.
's Avonds. was er de prijsuitreiking in een zaal in de
stad, maar dat werd nogal een langdurige geschiede
nis omdat alles in' drie talen werd gedaan. (Frans,
Engels en Nederlands). Voor de meeste jongens was
het wei mooi geweest zoo Vermoeid en voldaan werd
het ook deze avond niet laat De zondag werd nog
gebruikt om een kijkje· in de stad Ottawa te nemen,
maar het was tach al snel inpakken geblazen; diezelfde
avond nog vertrok het vliegtuig rict"ting Nederland.
Voor Jan de Gans was de trip in ieder geval best
verlopen. Ais debutant kan hij terugzien op een goede
race en oak de sfeer sprak hem wei aan. 'De
organisatie was perfekt, ze hebben gedaan wat ze
konden. Langs de baan bijvoorbeeld stonden elf
tenten met de namen van elf. Friese steden erop waar
normaal de elfstedentocht langs zou moeten g3an.
Ook de elf. burgemeestecS' waren' ter plekke aanwezig,
ieder inzijn eigen 'gemeente'. Dat zijn leuke dingen.
Ook het eten en drinken was uitstekend verzorgd. De
volgende keer ga ik aileen wat sneller van start, want
lO'n geintje als me deze keer overkomen, is,· wil ik niet
nog eens een keer meemaken'.
Finland
Over anderhalve week is er weer een schaatswedstrijd
over 200 km, maar nu in Finland. Jan zou woestgraag
ook aan deze wedstrijd deelnemen, maar de 26-jarige
carosseriebouwer denkt niet dat zijn budget dat
toelaat; zo'n grapje gaat hem toch al gauw rond de
2000 gulden .kosten. .Een goede sponsor zou hem
natuurlijk mooi uit de brand kunnen helpen.
Hoe dan ook, Jan is in ieder geval wel van plan om een
C-licentie aan te vragen bij de schaatsbond, zodat hij
mee kan doen aan de marathonwedstrijden op de baan
in Nederland. Zijn konditie moet immers nog beter
worden, want volgend jaar wil hij bij leven en welzijn
vast en zeker weer van de partij zijn in Cana,da.
Maar dan rijdt hij derit wel·helemaal uit!

UW SCHOENEN GRATIS
GEMAAKT
zie advertentie
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VW-Goll C, 4 drs, '" , , , ,., .......• , 1982
3 x Opel Kadett Caravan , •• , , , .. 1980
Opel Rekord 2.0S, 2 drs. LPG, , 1981
Renault 4, bestel , ",."., 1980
Citroen Visa II, special"., .. , ........• ", 1981
Peugeot 305 LPG .. , , • , , , • , , ••. , 1981
Opel Kadett Coupe Berlina",.", •....... 1978
Fiat Ritmo L diesel ",." ... , .. , 1981
Mini Special , ,., , ,., ' , 1980
Opel Corsa TR 12S ,." .• " .. " 1983
Datsun Sherry GL-coupe .....•. ".", •• , 1981
AlIa Romeo Giulietta 2.0 LPG , ,." 1983
Volvo 244 GL., ,., , •• ,.,. , , •. , , •• , 1977
Opel Kadett 1200 , , •• , , •• , . . . . . .. 1977
Suzuki Carry, gesloten model ..... "."" 1983
Renault Fuego GTL,." •. " .. , .••........ 1981
Talbot Horizon G.L., 5 drs ,."".", 1983 I.
Saab 99" •..........•. , , , •....... 1974
Opel Ascona 19 N LPG , .. " 1979
Opel Manta hatchback 2.0 S, Berlinetta.,. 1981
Mini 1000 ...• , , 1977
Ford Transit, pick-up, open laad bak •..... 1980
Opel Kadett hatchback 16S, getint glas en
zonnedak ,., "."" •..... 1982

S6292725

wonlnglnrlchtlng

21

Koestraat 101 - 2871 DP Schoonhoven,
tel. 01823 " 2450
J.W. van Puttestraat 6-8 - 4233 EL Ameide
tel. 01836 - 1501
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KOOP BIJ ONZE

De Desso Latina:
De eerste telgvan een

nieuwe generatie.
De nieuWe generatie eigentijdse tapijten die Desso onder
de naam Cezinstapijt ini:l:oduceert, wordt ingeluid met de
Latina. Een prachtige kwaliteftvan Zuiver Scheerwo\ die

dus niet aIleen de schoonheid van een onovertroffen
natuurmateriaal biedt, maar bovendien de oersterke eigen

schappen die de Gezinstapijtgeneratie kenmerken. Het
IWS-bewijs: 'geschikt voor zwaar huishoudelijk gebruik
(de vier sterren op de achterzijde van het tapijt) bevestigt

deze feiten: fraaie Zuiver ScheelWol in een oersterke meer
draadspool. Met een sterke ondergrond van natuurlijke

jute en de keuze uit 5 fraaie kleuren mag deze Desso
Latina met recht een tapijt worden genoemd dat het hele

gezin volop bewegingsvrijheid bied!.

@)
AUTOMOBIELBEDRIJF

H"t ~u~~~:5VA~~~~~,

I
~ Showroom: Toistraat 19 - Tel. 01837 - 1682.

Meerkerk
Garagebedrijf, showroom en spuiterij:

I- .A_D.V_E.R_T.E.E_R.D_E.R.S___ Nieuwe Steeg 48 - Tel. 04188 - 1216 - Herwijnen .

..,,1\KELEIIIJ~
~\.. 40()
~ TUINVREUGD ')<

Telefoon 01 B37 - 1BBB

timmerfabriek
vliethoven

Wij hebben de nieuwe zaadcourant weervoor u klaarliggen. T~vens:hebben
wij aile groente- en bloemzaden in voorraaad. Bestel nu uw po6taardappelen
wacht niet te tang want bepaalde soorten zijn dit jaar zeer schaars. Verder
hebben wij een grote sortering bollen (Dhalia's, gladiolen en bolbegonia's
enz. enz. en aile soorten bemesting.
Potgrond in klein- en grootverpakking. Aile soorten roodstenen potten en
vele soorten overbloempotten.
Korn gerust eens tangs, kijken kost u niets.

Leveringsprogramma:
Kozijnen / Trappen
Deuren / Betimmeringen
Nieuwbouw / Restauratie / Renovatie

A.KEPPEL EVENEENS VOOR AL UW SLlJPWERK

BAZELDIJK 63 - MEERKERK - TEL. 01837-1888 Tiendweg 4 - 4235 VW Tienhoven (Z-H), tel. 01836 - 1806

BOOMKWEKERIJ
'DE HOGEWAARD'

biedt aan:
Prunus (Laurier) voor afschei
ding zeergeschikt, 100 em. van

f 9,50 voor 6.50
Hulst: Goudbont en zilverbont

van f 15,- voor 9,·
Diverse zware bomen voar de
grotere tuinen en erfbeplan
ting o.a. Essen, Platanen, Aca
cia's, Rode Acer en Rode
Kastanje.
Deze maand:
DWERGCONIFEREN 6

diverse soorten voar .-

J.J. VERHEY
Kerkweg 25 - Tienhoven
Telefoon 01 B36 - 1B60

's Avonds na 6 uur en zaterdag
de gehete dag aanwezig.

r.,'~~~;; ~ORTINGEN
op bankstellen, kinderwagens,

kinderledikantjes, liener
slaapkamers, kaaskasten,

bergmeubels, vitrage, over-
gordijnen, meubelstoffen enz.

J. HAMERLING
Dorpsstraat 73-:81 - Le'xmond

Telefoon 03474 -1275, b.g.g. 1375

NIEUWE ZENDING
kostuums, jassen, kolberts,
pantalons, ook grote maten.

Overhemden, dassen, sokken,
handschoenen, brettels en

werkkleding.

C!>L___", Moorkoppen 130
(1) , . . van 1,55 voor •

~~~~~': Gesorteerde
"'"-1.'=- koekjes 3 .

__ 250 gram voor •

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

GEBR. ALTING
UW WARME BAKKER

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



Het diamanien eehtpaar

van der ·Grijn nit Ameide
Zij gewonnen oeht zonenl

Arapoti
Een HoUandse Boer in Brazilie vertelt

AMEIDE ;,;,.. ... Nelen van ooze. lezers zollen zich
herinneren dat in 1960 een 40-tal Hollandse boeren
met hun gezinnennaar Bi'azilie emigreerden.
Eim van hen was Floor Bos uit de .Zouwendijk.

Daar Bos in de redactie zit van' hun Hollands weekblad
en men zijn schrijverstalent daar waardeerde is het idee
ontstaan het leven in,' de kolonie Arapoti te beschrij
ven.
Een deze dagen ontvingen wij van Boszijn boek.
Hij verte1t in 38 korte verhalen over het leven in de
kolonie Arapoti:
Zijn zoon Peter' met zijn vrouw hebben het boek met
zeer veel maoie tekeningen verJucht.

Het hoek dat circa 100 pagina's (groat formaat) telt,
bevat 38 korte verhalen.
Wij zullen qit boek herdrukken indien er voldoende
belangstelling voor lOU bestaan en zeer velen hebben

.reeds ingetekend.

Men kan hetexemplaar bij Boekhandel Crezce ter
inzage nen.
De prijszal f 29,50 bodragen.

Handtekening;

Naam: , .

zie advertentie

META'S SCHOEN SHOP

wenst ,J:Jij verschijnen te ontvangen . . . . ex.
Arapoti, een Hollandse boer in Brazilie vertelt,
door Floor Bos..

I
I Tegen de prijs vanf 29,50.

1
I
: I
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I BESTELBON 1

I InJeveren of opzelUJen naar Crezee Ameide b.v. II Dam 6 ·4233 EB Ameide.

I
I
I Straat: .

I Plaats:

I
I

'Wat een vreugde dit gat. kan ik met geen woorden
zeggen', aldus mevrouw van der Grijn.
En vervolgt de sympathieke we1bespraakte bruid: 'We
hadden het weI arm, maar we kwamen er steeds net
weer. In 1934 werd Wim werkloos: We hadden toen 4
kinderen en moesten leven van f 8,- per week. Onze
huishuur bedroeg f 3,50 per week. Bovendien woonde
mijn moeder ook nog bij ons, Dus dat was geen vetpot.
Eens was ik in huis een dubbeltje verloren. Ik heb er
een dag naar gezocht.
Op zekere dag kocht ik van Mesker kindersokjes toen
hij langs kwam. Ze kostten 50 cent. Ik had ze niet en
vroeg hem even te wachten tot Wim, mijn man,
terugkwam, als drager bij een begrafenis. .Toen hij
thuis kwam draafde ik naar buiten en' vr6eg wat hif

-gekregen had! Voor de verdiendegulden kocht ik toen
nog een paar sokjest'

Doordat van der Grijn een goed mandenmaker was
kon men altijd goedkoop stoken, nJ. sprot, dit isafval
van teen.
Op 121/ 2 jarige leeftijd begon Wim van der Grijn
gistrriandjesen vismanden te maken. Toen Wim in de
jaren '30eens voor de toenmalige S.D.A.P. ging
demonstreren .in Den' Haag wilde zijn baas hem geen
vrij geven. Hij ging toch. De baas strafte hem door 14
dagen geen werk voor hemte hebben.
In 1928 naar Betondak Arkel om in 1930 weer wegens
de crisis werkloos te worden.
In 1935, in Vreeswijk gewerkt bij de bouw van de
sluizen.
In 1938 w~r terug naar Betondak om daar tot zijn
pensio-engerechtigde leeftijd in 1967 te blijven. Hij was
een eerste klas vakman-afwerkervoor de beton
buizen. Hij werkte met een aantal vakmensen op zeer
vele plaatsen in Nederland.

Ditis dan zeer summier de 'Story' van een diamanten
echtpaar.
Een echtpaar dat zegt het riu heel goed·te hebben en tot
de bevoorrechten te behoren.

AMEIDE - Het is zaterdag 25 februari voor de 80~

jarige Geertje. de Jong en de 82-jarige Wim van der
Grijn een onvergetelijke dag geworden.
60 jaar getrouwd, beiden nog gezond, zeer vitaal en
dankbaar omdat zij woensdag 22 februari.· dit heuge
lijke feit herdachten.

Acht zonen, 16 kleinkinderen en 6 achterklein
kinderen, waren allen die dag aanwezig in 't Oude
Koetshuis te Ameide.

'Een zeldzaamheid aIle ionen op cen dag bij elkaar in
Ameide', aldus de bruid.
Het is namelijk erg moeilijk, in verband met het werk
van deze artistiek aangelegde familie, hen bij e1kaar te
krijgen.

Want drie van hen zijn amateur-toneelspeler en zoon
Wim is een zeer bekende beroepstoneelspeler, nu
verbonden aan de toneelgroep Globe;
Zoon Max. is een zelfstandig beeldende kunstenaar
(etsen).

Het echtpaar is terecht trots op hunacht zonen,
waarmee zij een goede familiebandhebben. Opmerke
lijk is dat er tussen zoon nummer 4 Andries en zoon
nummer 5 Ad elf jaar verschil·ligt.

Vit (ms gesprek blijkt dat het verschil met vroeger en
nu zo onvoorstelbaar groot is en dat de heer en
mevrouw van der Grijn heel wat meegemaakt hebben.

Het is in onze tijd toch ondenkbaar dat wanneer men
121/ 2 jaar getrouwd is, men dit niet bekend maakt
omdat men niets in huis-heeft. Dat was in 1936. Geen
koffie, geen thee en zeIfs--geen cent inhuis.

Kunt u begrijpen, geachte lezer, dat.toen een familielid
uit Groot-Ammers .hen onverwacht kwam feliciteren,
de farnilie van der Grijn erg schrok? Zij hadden niets te
presenteren. Weet u wat het._genoemde familielid bij
zich had? Een pakje koffie, eeh pakje thee en.een zakje
suiker.



Voor Meerkerke.o.:

SCHOENREPARATIEBfORIJf

J. P. KAASSCHIETER

Tols!raat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Depot ~hemisch reinigen,
Tevens verkoopWOLY ONOERHOUDSMIDDELEN

Dinsdag de gehele dag gesloten.

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

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij

(Voorbouten,achterbouten en halve
varkensj

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Maak uw DlEPVRIES rendabel

PASFOTO'S

IiiifiI
*P.S. Bijonskoopl U OOk
een mooi nylon lapijt
voor

slechls 69,50

NUSLECHTS

198.-

FAANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TElEFOON 01836- 1212..

INTERIEURVERZORGING

SfFeefkerh

Wijkopen gezamen
lijk in met 158

interiellrspeclallslen
lit Nederland. Daarom
hebbim wij sCherpe prij·
zenen ziin kwalileil
en seNiee gewaarbcirgd.
Datmaken wij hard l

NORMALE PRIJS

260,·

.Voorjaarsaanbieding ...
Een schitterend tapijt van

zuiver scheerwol
. En dan nog wei van een zeer bekend rnerk!

c ....._

~ ~~~
~ ~
~, ~

MET EEN AKTIE OM U KENNIS TE LATEN MAKEN
MET ONZE SERVICE EN KWALITEIT.

(NIET GOED GEMAAKT, GELD TERUG)

Bij aankoop van elk paar dames, heren of kinderschoenen

~ \.t.1 een paar schoenen LET Op, ~
~ GRATIS .~

gemaakt
U mag alles brengen, bijv. stikwerk, hakken + zolen, hakken, hel maken van lassen
enz., enz. Ook hel inzetten van rilsen.

WIJ GEVEN U EVENTUEEL EEN TEGOEDBON VOOR DE REPARATIE.

~ Onder voorbehoud dal repareren mogelijk is. ~
~ ~I Deze aanbieding is geldig tIm 31 maart '84 I
~ ~
~ ~ij~~:~~~~~i~ini~:~~~f7:JI~~f MBIIIA'S SCHOBN SHOP DAM 11 - AMEIDE ~
~ trimschoenen. 1'1 TEL. 01836 - 2375 ~



AMEIDEjGORINCHEM - Dinsdagavond 27 februari 1.1. organiseerde Van Toor Fashion een zeer
professionele modeshow met een groot aantal mannequins.
Op het sfeervolle plein van het Piazza Center te Gorinchem had men naast de meterslange (ca. 50
meter) plankiers de gasten doen plaats nemen. Circa 400 dames waren getuige van deze wervelende
show met steeds aangepaste achtergrondmuziek.
De lady-speaker praatte de show op zeer vakkundige wijze aan elkaar.
Wij zullen door onderstaande gegevens trachten u op beknopte wijze voor te Iichten over datgene wat
ons tijdens deze show is getoond en gezegd.

Van Toor Fashion
presenteerde

in Piazza Center te Gorinchem
(show te Ameide: 15 maort, 20.00 aur in Het Spant)

de nieuwste modetrends
uit intemationale modehuizen

Een internationale trend in chique kleding, met
overwegend een slank silhouet met splitten en wikkel
effecten.

E.volution
Een jOhge sexy trent, geraffineerd, vrouwelijk, de
lichaamslijnen volgend; nauwe japonnen, schouder

,.vrije decolletees,· wijde· kuitlange rokken of mini en
strak. lingerielook, taillevrije pullis.
De kleuren zijn zachte pasteltinten, maar ook met
sterke kleuraccenten. Vooral voor de jonge klanten.
Bijvoorbeeld, strakke jurken met de sluiting achter,
vleennuismouwen en schoudervrije pullis.

Jungle
Safari outfits gekombineerd met kamouflage details,
vooral mode voor vakantie en vrije tijd.
Kamperen in kaky-Iook en aile details van de coloniale
stijl.
Het thema safari is al een vertrouwd beeld binnen de
zomer mode, maar het aparte zit 'm in het kombinereh
van de ingredienten. De madrasruiten verlevendigen
het item op een verrassende manier. Ook de
mogelijkheden .in netstoffen gekombineerd in een
aantal lagen over elkaar· zuHen zeker een leuk effect
kunnen creeren.
Linnen en linnen look zijn belangrijke stoffen in de
jungle stijl. Dierprint en ceintuurs met nagels, grote
functionele zakken, drukknopen en veel ritsen.
Kleuren spreken voor zich en zijn groen, kaky en geel,
opgesierd niet rode ruitjes en prints_

Rising sun
Een stijl met meer chic en romantiek. Glanzende
stoffen ~n ltrchtige breisels.
Strakke rokken en in de tops japanse tekens.
Nieuw kIassiek dat meer furore zal gaan maken. Unie
dessins,'-,'l11aar zeker ook .Prints in zeer vrouwelijke
rokken,' die wat meer van het figuur tonen, worden
gekombineerd met tops met een leuk rug decolletee of
asymetrische blouses met japans aandoende kraagjes.
Pumps met weefbandjes en·· als verdere accessoires
sjaals bevallig om het hoofd geknoopt met
bijvoorbeeld de knoop boyenop.

De trendy people toont steeds meer interesse voor chic
en romantische ·prints.

Sport en vrije tijds invloeden, met home-wear
aspecten, .gemakkelijke functionele. vormgeving. met
mime T-shirts en jasjes,korte en/ of slanke rokken bij
oversized tops, kuit of enkellange pants met ofzonder
omslag, overalls met taille aanduiding; grote
hatmonika zakken.
Dekleurenzijn helder en gekombineer~ met wit.
Ook deaktieve sport tendenzen zullen in deze stijl
thliishoren.

Tropical
Luchtige zomerstijl in vooral natuurtinten, maar
gekombineerd met felle kcintrasten in rood, azur en
kobalt blauw.
Naturel kleurige netstoffen in laagjes over elkaar ton
sur ton met effen, linnen of canvas. Om het fleurig te
maken gekombineerd met crepe de chine hemdjes in
fleurige kleuren.
Een mix van exotische elementen en formele
'stadsrijpe' tropen uniformkleding.
Zwierige rokken en jurken en tops met veel bloot
gekombineerd met hemdjasjes. Druks op katoen en
linnen en madras, bontweefsels voar rokken en
jurken. Koele glanzende gefinishte katoenen
gebardines en rustieke linnen types.Warme tinten van
natuurlijke verfstoffen,· naturel linnen tinten, combi
naties van blauw/bruin en roest tinten. Felle accenten
afgeleid van Indiase bontweefsels: fuchsia, limoen.
Ben kombinatie kan zijn, een unie hemdjasje en een
kort fel gekleurd topje met een wijde zwierige rok .in
felle tinten.

CnyUghts .
Een zeer geklede stijl met de sfeer van de
naadarchitectuur uit de jaren 50, soms breed afgebiesd
met kontrasterende biesen in asymetrische sluitingen;
Belangrijkzijn de korte kolbertjes en de wat slankere
rokken.
Pied de paules en ook aparte dessins komen voor.
De stoffen hebben een schoon en droogkarakter,
katoehen piques coteles oxfort en verpleegsterslinnen.
Wit zwart iseen belangrijkaspekt wat de kleur betreft.
Veel al gekombineerd met geel, grijs metaal tinten met
een fel accent in een blauw of geel tintje afgebiesd.

Maritiem is een belangrijk item vocr· de komende
zamer. Zeeman/matroos stijlen domineren (in
tricolour) in een groat. aantal collecties. Daarnaast
zijn sportieve invloeden van belang, waarbij safari
stijlen domineren en waarbij vaoral de natuurtinten en
materialen centraal staan. Licht rustieke weefsels en
breisels zijn toegepast tef accentuering van deze stijl.
Belangrijk voarts: sexy invloeden, maar oak 'cool'
optieken (vaDral in kleur), daarnaast impressies uit
Japan en Afrika en jungle- en guerrilla achtige stijlen.
Asymmetrie komt veel voor (o.a. in hagen), maar ook
simpele lijnen· met weinig details.
Het accent ligt op de taille/-heup, terwijl de schouders
ronder zijn. In het sportieve en maritieme genre veel
zakken, veel ritsen, materiaal en kleurcombinaties.
Dominerend: koele kleurcombinaties (Blauwe met
houttinten), vaak met kleine felle accenten.

De jasjes zijn nogal lang of vierkantig en kort.
De pantalons zijn mim in de taille, niet te mim in de
bassins, taps toelopend en enkellang of 7/8.
Invloeden: Marine, Jungle/-Safari, Japan met
japanse tekens, en nieuw klassiek, een styling, die al
enige jaren furore maakt.
Dit alles speelt een grote rol in de nieuwe kollektie
premiere van van toor fashion.

StyIingen willen we verdelen in Maritieme-Holli
days-Tropical-Jungle-Rising Sun-City Lights-Evolu'"
tion.

Maritime
De naam behoeft geen verdere uitleg meer. In deze stijl
vinden we trenchcoatjes, in wit met koperen knopen in
officiersstijl, ook blazers in marine.
Sailorpants in 3/4 en 7/8, wijd, bermuda's, jacks en
streep shirts dit alles vooral in wit.
De maritime look is een zeer belangrijk item deze
zomer. In zeeman en matroos stijl domineren de drie
kleuren, rood, wit en blauw.

Hollidays Sport
Deze stijl is een typische voor vakantie geschikte mode
met sferen van de zonnige landen en doelmatig voor
vakantiereizen.



Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doet u er goed
aan een van de onderslaande adressen Ie bellen

J. van Dieren
Gregorluslaan 11, Lexmond, teleloon03474- 1284__~ _

Avemo Caravanbouw
van cler Hagen

Postbus 40 4230 BA-Meerkerk
TeL 01837-2044

Degelijkheid en een
technisch uitgebalanceerde konstrukde

.Dat kunt u van
'nAventoverwachten!

Zeer lage luchlwccrsland en loch een ruim inlericur

.Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

J. het Lam
________Achthoven 46a; Lexmond, teleloon 01836 - 1230

gebruikte auto

Voor een goede

PIANO en ORGELHANDEL KROPFF &In.
- hl- enverkoop piano's en orgels

Nieuwe en gebruikte instrumanlen
- Reparaties
- Stemmen
- Bij ons nog ruime keuze in
geb~. piano's met 5jaar garantie

- Inrui' en linanciering mogelijk
, Levering en onderhoud door heel Nederland

Natelelonische alspraak ook 's avonds
Kastanjelaan 14 Ie Lexm.ond. Tel. 03474-1755-1942

eAssurantiekantoor
RoB.] van Schaik,

Kerkstraat 164126 RS Hei-en Boeicop
Telefoon 03454-1751

f!I."~1:~:~tl1.4

CENTRALEVERWARMING - ENERGIEBESPARINGII
Rijnmond C.V. verzorgt voor u:

• C.V.-installaties, olie en gas (hoog rendement en energie zuinig)

• Warmwatervoorzieningen (ook voor de grootverbruikers)

• Regelapparatuur voor energiebesparing (20 tot 50%)

• Komplete C.V.-zelfbouwpakketten
• Materiaal en onderdelen voor de doe-het-zelvE3r (radiatoren, nieuw en inrui!, korting tot 50%

• Onderhoudsabonnementen voor olie- en gasinstallaties

VOOR SERVICE CONTINU BEREIKBAAR!!

RIJNMONDC.V. (R.Vlotj

Maak een afspraak met:

Telefoon 01838 - 1635HoornaarHoge Giessen 19



Souvenirs van Ameide

17.50

Draagtassen

Puzzels
750 stukjes

Lepeltjes van het
Stadhuis

Verheugend was te konstateren dat vele toekomstige
leerlingen. van .... de.mogelijkl1eid gebruik maakten
kennis te komen maken met hun nieuwe schooL Deze
kregen. desgewen~talle· inforl11atie over het agrarisch
onderwijs, vervolg-studies en mogelijke beroepen.
Al met ai hebben deze dagen aangetoond dat het
agrarisch onderwijs bij zowel jongens als meisjes volop
in de. belangstelling staat

Inlichtingen over het agrarisch onderwijs in het
a/gemeen en de Chr.Lagere Agrarische School in het
bijzonder zijn' te verkrijgen (Jan het schoo/adres: B 39,
2975 BH Ottolond, tel. 01844 - 1409.

Jneen.:al1~ere. ruimtt::!:~ilS er een. tentoonstelling van
diverse .. gezelschapsdierenc'Er. ,,,,aren:zo'Y~l, •konijnen
als.een:.ezel aanwezig.... Iu,de kas was·meil'plantjes·.aaIl,
het 'verspenen en oak werden er' rietmatten
"ervaatdigdc' De. bezC!ekfrs.· .konden "ook ... een· .gokje
wagen. Ruim?OO'r,nensen" maakten:van ,<le'mogelijk
heid.gebruik .. het'g~\Vi~ht van .een' pasgeboren.kalf .• te
raden. . Donderdag~von~ werd de uiUilag be,kend
gemaakt· het .kalf, woog '45,1 kilogram. Niemand
raadde ". het· exaet:e.aan,tal kilogJ:ammen,J7' persqllen
zaten er slechts. 100 gram' naast. .. Loting .. besliste:
winnaar werd,.deheer J.' Haverhals,leraar. natuur
kunde aan de school en nu dus eigenaar van het-kalf.
Er waren ookleerlingeQ' die met ~enprijs huiswaarts
keerden. Zo·,mocht Peter Korevaar (klas ID)'uit
Hardinxveld-Giessendam een bouwdoos inontvangst
nemenals,beloningvoorz'n schitterende maquette van
de te bouwen nieuwe' schooL
TheovanHoo'gdaIem uit Zijderveld en leerlingvan 2A
won .. de prijsvraag. die voor de, leerlingen. was
uitgeschreven in het kader van het project 'Bouwen en
verbouwen'.

OTTOLAND Ongeveer 1750 mensen hebben
afgelopen woensdag7 en donderdag 8 febmari de ehr.
Lagere AgrarischeSchool in.··· Ottolandbezocht.De
leerlingen en leerkrachten hadden hun uiterste,best:
gedaan hun school tepresentereI1~ De vele bezoekers
maakten in_de diverse lokalenen overige ruimten
kennis met de veelzijdige aspekten van het agrarisch
onderwijs.

Zo waren leerlingen aktief met het maken van
bloemstukjes. Vele bezoekers gingen met een leuk
stukje huiswaarts. Ook werd er elders kaas en
zuurkool gemaakt in het kader van· het yak Verwer-.
king Agrarische Produkten.

Open dagen i\grarische
School Ottoland groot

sukses

een' aantal bijelkaar g~plaats.t~,W(lIlingen,::\Vaa~~'m~n
geheel zelfstandig karl:.\V()n~n.j:111et'· da~~aan;:~ijge7
bouwd een aantal gemeeIls~happelijkeruimt~n;,>;"
Alles is zodanig gekonstryJee,~d"'ell,,gesit1)eerd)dat de'
hulpbehoevende bewone,rs, een'le~fger,neenschap ~or

men,dieenerzijds de privesfeerwaarbofgtende
zelfstandigheid behoudt,- en :anderzijdshet,: sociaal
kontakt en de aansluiting· bij de maatschappij
verzekert.
Daar is deie nieuwe':';,:wo()nvOrm opgericht"ri+
zelfstandig wonen enwaar- nodig gebolpen worden en
zonder te vereenzamen.
Bewoner A, die nog:goedtet been is,· doetook
boodschappen voorbe""oner .. B, die. slecht .... uitde
voeten kan; Bewoner·.. C' .is goed tbuis .oP •de
naa'imachine en verrichtertkele herstelkarweitjes aan
de kleding van een paar bewoners en D boudt de
tuintjes bij van enkele anderen, die dat niet meer
kunnen.

Zo ontmoet de Mn' de 'artderen tenslotte ontmoeten ze
elkaar allemaal in eetzaal en rekreatiezaal.Men kan
zelfstandig koken, maar inen kan het ook gemeen~
schappelijk doen. Kortom men blijft ondanks een
minder gunstige levensstaat toch. zelfstandig, terwijl
men zich geborgen weet in' een veilige leefge
meenschap; waarin men' als een volwaardig mens kan
funktioneren.

Ookin deze regio hebben een aantal mensen, de
noodzaak van een dergelijke woonvorm onder
kennende, het initiatief genomen' om te' komen tot het
stichten' en in standhouden van zo'n. woon-/leefge
meenschap voor inwoners van Hoogblokland;
Hoornaaren Noordeloos.
Men .•'. heeft. zich verenigd, in. een stichting," met
gelijkluidende'naam... Het.· gaat hi~[,:-8gt'" personen. die
allen,op enigerlei wijze, hetzij. beroepsmatig, hetzij" als
vrijwilliger(ster) te maken hebben methuisvesting van
ouderen." '.' ". ' '. . ' .
'li, komeIl,o.a'. uit de gezondheidszorg; het maat-::
schappelijk .werk, de bouwwereld, kerkelijke in.;
stellingen en burgerlijke overheden.

Men heeft· intussen al een bouwplan ontworpen, dat
een 12-tal woningen omvat benevens gemeenschap
pelijke ruimten als een rekreatiezaal, eetzaal, keuken,
wasruimte, ." toiletten, '" rui'!1te om loge's ·.. onderdak te
bieden, hobby:- en bergruimte.

Dewoningen en gemeenschappelijke ruimten zijn zo
gesitueerd, dat men elkaar gemakkelijk kan bereiken,
zonder hinder van ongunstige weersomstandigheden
te ondervinden.

Intussen heeft men kontakt opgenomen' met .'. ver;,;
schillende overheidsinstellingen om de mogelijk
heden te onderzoeken om een dergelijk plan te
verwezenlijken. Van de zijde van het Ministerie van
W.V.c. heeft men zich inmiddels al zeer gunstig
uitgelaten over een dergelijke woon~/leefgen1een-

, schap; men beoordeelt het als een goed initiatief. Dat
geldt ook voor de Provinciale Overheid, door wie en
vanwege deze expositie tot stand is gekomen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit mevrouW H.M. van
Toor (voorzitter), mevrouw L. Versluis, M. Lief
hebber, J. Teeuw, mr. A. Slob, L. Trouwborst, K. van
'li,e en' R. Veerman.

Voor verder informatie omtrent de Stichting, haar
doelstellingen en de te bouwen woon-/ leefgemeen
schap, verwijzen wij u naar de voorzitter, mevrouw
H.M. van Toor, maatschappelijk werkster, wonende
Zouwendijk 51 te Meerkerk.

Voor bouwtechnische iriformatie kunt u zich wenden
tot de heer M. liejhebber, Peulenplein 3, 3371 XV
Harinxveld-Giessendam. tel. Ol846-3044.

Het bestuur van de
voornoemde Stichting;

Van deze nieuwe woonvorm zijn er nog maar een paar
in'· den lande. We noemen er een: woongem,eenscbap
'De Halmen' te Enschede. Eigenlijk waren het'
experimenten, maar met een zeer gunstig resultaat.

In principe bestaat zo'n woon~/Ieefgemeenschap uit

Projekt bejaarden
woon- leefgemeenschap

MEERKERK- Ooze s'amenleving kent verschillen
de vonneD vanWORen.
Hiermede doeIeD we niet op dewijze van wonen zoals
'samenwonen' of 'wonen als gehuwden' met eventuele
kinderen. Het gaat in dit geval. om deaccomodaties
waann gewoond wordt.

De eerste, meest voorkomende vorm van·· wonen, al
dan ..niet in gezinsverband, is. het wonen in wat men
Doemt de 'gewone' woning. Men woont dan 'gewoon'
in een 'gewoon huis'. .
Het speelt voor ooze beschouwing geen rol of die
woning eeD vrijstaandbouwwerk is, dan weI in een rij
aan elkaar, als flat of als stapelwoning gebouwd is.
Een andere varm is het· wonen in·· ·een 'aangepaste
woning'. In dergelijke gevallen wordt meestal terstond
en uitsluitend aan invalide mensen gedacht. Maar ook
het wonen in een bejaardenwoning kan hiertoe
gerekend worden.
Tenslotte treffen we dan nog de vonn van het
gemeenschappelijk wonen aan, zoals bijvoorbeeld in
verzorgingshuizen of verpleeghuizen.

Dievormen van wonen hebben voor een groot deel, zo
niet alles, te maken met de levensstaat van de mens. Zo
treftmen in een bejaardenhuis geen jongere als
bewoner aan. En in een verzorgingshuis of verpleeg
huis wonen geen gezonde of valide mensen. Hieruit
wordt .duidelijk dat leeftijd en medische staat van de
mens in direkte relatie staan met de vorm van wonen.

Dit· .huidige maatschappelijke beeld van woonvormen
is vODral de laatste 40 jaar ontstaan als gevolg van de
sociale ontwikkeling met daaraan ten grondslag de
materiele mogelijkheden.
Daardoor heeft men de mens die. woonplaats, of zo
men wit, dat huis kunnen geven, dat beantwoord aan
de behoefte van zijn levensstaat.En daarmee is
welhaast het ideale doel bereikt tot welzijn van de
mens.

Maar niets is volmaakt en alles in dit leven, hoe mooi
vaakook, heeft zijn schaduwzijde.
Zo is hetook met de situatie van de woonvonnen.
Deze moet· bet welzijn bevorderen, maar er blijkt een
hiaat in te zitten.
Immers niet a.Ile bewDners zijn even gelukkig met 'hun
huis'. En dat geldt voornamelijk hen die deel uitmaken

. van de gemeenschappelijke woonvorm, te weten het
bejaarden- en/ of verzorgingstehuis.

Toch namen ze er hun intrek. Waarom? Wei, omdat ze
zich qua levensstaat in de 'gewone' woonvorm en
'gewone' leefgemeenschap niet (meer) konden hand
haven.
Hun intrek in de gemeenschappelijke woonvorm, was
en is vaak een vlucht naar een 'veilige' haven. Een
sprong van de ene woonvorm naar. de andere, maar
dan wei een grote. Een sprong die men nog niet zo snel
genomenzou hebben, als er andere oplossingen
geweest waren.

Er zijn namelijk bejaarden en ook anderen op nog
slechts gevorderde leeftijd, die gezien hun levensstaat
hulp nodig hebben en zich met een beetje van die hulp
in de maatschaJ2pij goed zouden kunnen handhaven.
Maar juist door gebrek daaraan komen deze mensen

'zo vaak in verzorgingscentra terecht, dus in een totale
verzorging, terwijl dat met wat meer hulp vanuit
kerkelijke instellingen of vanuit bulporganisaties
anders zou kunnen, en wat deze mensen ook vaak
anders zouden willen.
Men zou. in veel gevallen gaarne wat zelfstandiger
willen blijven; wat meer willen leven met eigen
initiatief en vooral niet ondergaan in de massa van
verzorgings- of bejaardencentra.
Men zou gaarne de aan'sluiting bij de maatschappij
behouden en deel blijven uitmaken van de algemene
leefgemeenschap, zender te vereenzamen.

Voor deze categorie mensen ontbreekt bet in onze
samenleving aan een juiste woon- en leefgemeenschap.
Voor hen zou er een woonvorm moeten zijn, waarin ze
'zelfstandig' kunnen wonen en tevens (sociaal) kontakt
met elkaar kunnen hebben. Een oord waar men met
elkaar omgaat, men elkaar helpt en waar men elkaar
begrijpt.

De oplossing daarvoor heeft men inmiddels gevonden.
Daar is deze expositie een getuigenis van.
Men heeft die woonvorm gevonden, die eigenlijk nog
ontbrak. Een woonvorm. die ligt tussen het zelfstandig
wonen in een 'gewoon' huis en het zo sterk afhankelijk
wonen in eenverzorgings- en/ of bejaardenhuis.
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VIDEO-TUNER +
deck + te gebruiken
veer videocamera.

~

Wij hebben een winkel vol

GEZONDHEID
boeken. over medische verzorging e.d.,

met geweldig veelkoopjes!
Doordal wij ons bij de Bruna-kelen van zelfslandige
winkels hebben aangeslolen vindl u bij ons sleeds de
nieuwsle boeken en bovendien eigen Bruna-uilgaven
legen zeer lage prijzel).

ELSEVIERS . IPAS OP DE
G\EZ'~SC:OEK". 90 KLEINTJES

Nu voor 90
van 56,50Voor slechls1~ slechls ~

JAN CREMER 71:
'de Hunnen' ijA-

79~0

N.PEK&ZN.

IALlS.TAIR MACLEAN

Houg ~50
.Water ,'-

KOMEENS FIJN RONDNEUZEN
HEY COMPUTERBOEK VOOR

~~~~~~N 9.90
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ERRES 2334

2 stuks VCC 360

VIDEOBANDEN
2 X 3'uur

AAKSTERVELD 2· AMEIDE "TELEFOON 01836" 1271

ERRES 2324
- Vaar het aprieinen en weer~ - "Picture Search", versnelde beeld-

geven vanVideo-2000 cassettes, weergave voaruit Ox).
met de valgende bijzondere - "Still", stilstaand beeld, stap voar
magelijkheden, stap (115 sec. vooruit) en zeer

'- "Picture Search";versnelde vertraagd (1/8x).
beeldweergave,vooruit (7x). -. "Picture Search", versrieldebeeltl~

- "Fast", versnelde beeldweer~ weergave achteruit (5x).
gave vooruit (3:id. - "Assembling" videabeelden

_ "Slow", vertraagde beeldweer- warden zander storing gekoppeld.
gave vaoruit (l/2x). - Voarpragrammering van 5

- "Still", stilstaand beeld, stap programma's tot 31 dagen vooruit
voar stap (115 sec. vaaruit) en af dagelijks.
zeervertraagd (V8x); - Kalender, jaar, maand en dag, om

_ "Reve~s'e·'. beeldweergave een programma ap de gewenste
achteIiIit. datum te kunnen opnemen.

"Picture Search';. versnelde - ZenderzaeksYsteem. pragramma-
beeld"'Veergave achteruit (5x). keuze vaar 35 voarkeurzenders.

268(j>"2J 25.- ~1896.-

Video zeer scherp geprijsd!

~vantoor..····r,m·•• fashilmFransestraat3
Ameide 01836~1394

Entree! 5.-
Inc!. koffle en een
drankje.



SCHILDER & GLASBEDRIJF

O.A. KINDT
(v/h B. den Ottelander)

-0-
Voor aluw binnen- en buiten

schilderwerk, wandafwerking en
beglazingswerkzaamheden

KLUSSENBEDRIJFi 'AMEIDE'
voor:

- Onderhoud
- Reparaties
...- Isoleren
- Timmerwerk
- Siopen

Verkoop van FUTUREX kolen vooropenhaard en alles
brander.

BAZELDIJK 15b - TEL. 01837 - 1295 '" Meerkerk Prinsengracht69-'- Amelde ~ Tel. 01836,1895

De best"~rzorgde

vakanti~,. .....
,beginnen bijde

0""·',,,<.

AMEIDE
MEERKERK
HOORNAAR
GROOT-AMMERS

ELEKTRO TECHNISCH QDREAD

01836" 1232 _. J. W. v. Puttestraat73 836' 1614

II

Het gehele jaar
door aanbiedingen

uil de Guile Hand Kranl

MAAK ER GEBRUIK VAN!


