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

Ameide gaat ook Voorstraat renoveren

Dude loswal krijgt nieuw gezicht
AMEIDE - De oude loswalin Ameide ondergaat deze zomer·een ware gedaanteverwisseling. De strook langs
de Lek van de oude veerstoep tot de nieuwe Loswal krijgt middels een grote.opknapbeurt een geheel rekreatieve
funktie. De huidige parkeerplaats op de Voorstraat achter het stadhuis. krijgt eveneens een ander aanzien.
Sierbestrating en beplanting - met behoud van negen· ptukeervakken - moetensamen met eventueel een kunstwerk
en een hoefsmidstal bij de smederij van Wim van Woezik Ameide een nog· meer artistieke aanblik geven. De
nieuwe loswal blijft gereserveerd voor de vrachtschepen.

goedkeuringen van Rijkswaterstaat voor 20 a 22
ligplaatsen zijn inmiddels binnen. De behoefte. aan een
jachthaven Jijkt aileen, alin Ameide vrij groat.
Regelmatig bellen' mensen mij op omt~. vragen hoever
de plannengevorderd zijn. Naast het gebruik van,het
haventje door de plaatselijkebevolking zalerook de
mogelijkheid kamen voar pas~erende scheepjes om te
bunkeren of te .overnachten.: Hiervoor worden d::tn
water-:- en elektriciteitsvoofzieningen aangebracht".

De huidige aanblik van de Voors/ra,at.

Dit 7.ijn in het kort de plannen van de dienst
gemeentewerken in Ameide. die ze overigens zelf heeft
ontworpen en op papier gezet. Vrijwel aile betrokken
organen-hebben inmiddels hun goedkeuring aan de
plannen verleend. Het Hoogheemraadschap moet
aileen nog haar. fiat geven voor de beplantingen aan de
Voorstraat. Daarnaast moet de gemeenteraad de
uiteindelijke tekeningen - zoals hier afgebeeld - nog
goedkeuren. Met de werkzaamheden op de oude
loswal en in _de Voorstraat is in totaal een bed rag van
325 duizend gulden gemoeid. De gemeente Ameide
betaalt alles uit eigen middelen. maar wanneer een
lopende aanvraag Voor subsidie zal worden gehonoreerd. wordt het geheel nag iets luxueuser uitgevoerd.
Wie de werkz.aamheden uit gaat veeren is ;nog niet
bekend.

Jachthaven
Ook de plannen veor de aanleg van een jachthaventje
zijn in een vergevorderd stadium. Waarschijnlijk
begint men met dete werkzaamheden na hetafronden
van de- twee eerder genoemde projecten.
De jachthaveil komt ": zeals de plannen er nu veer
staan - tussen de oostelijke steiger van de oude loswal
en de daarnaast gelegen krib (op de tekening net niet
zichtbaar).
Hoofd gemeentewerken Dane: "De

Zo gaat de Voorstraat er deze zomeruitzien.

Oude loswal
De oude loswal wordt voor een groot gedeelte
geasfalteerd. De in de Voorstraat verloren gegane
parkeergelegenheid zal hier worden gekompenseerd.
Naast de rood geasfalteerde of roodgespoten
voetpaden' komen er op de grasstroken picknick-tafels
en bankjes.Het gras op de oude loswal zelf zat worden
afgebakend met zestig centimeterhoge struiken, Naast .
de steigers op de oude loswal zullen er in nauwoverleg
met de visklub nog eens 'twee vis~teigers worden
aangelegd in de,Lekten oosten van de oude visstoep.
Detrapjes terhoogte van de Voorstraat"': towel binnefl
als buitendijks
7.Ullen worden vemieuwd en
aangepast om het nieuwe rekreatieterrein beter
toegankelijk<te maken,' Eveneensrnet dit oogmerk
komt er een nieuw trapje bij, de oude veerstoep;.
Voorstraat
De parkeerplaats (nu nog grind) aan de Voorstraat en

mei 1984
Geboorten:
7 mei 1984: deWit, Johannes Alwin;'zv G.J.H.de WitVersluis, Paramasiebaan 9. 17 mei 1984:'Roth, Pieter
Comelis 1.v' C. Roth en M.P~E: Roth-van Meijgaarden, Broekseweg 69. 18 inei' 1984." Buitendijk,
Renee dv J.N.H. Buitendijk en M.G.J~ Buitendijk-van
den Brink, De Schans 10.. 26mei/984: Langerak, Anja
dv G. Langerak en H.A. Langenik-de' Jong, Pr.
Marijkeweg 69. 31 mei 1984:Uittenbogaard. Annie
d.v. C. Uittenbogaard en D.J. Uittenbogaard-van den
Heuvel, Den Hoef 16.
Overleden:
17 l1Iei 1984.~Veen. Areke'wvJ. denOudsten '(lI.juni
1903)'.wonende te Arrit:id.~. Lekdijk, 11, overleden, te
Utrecht. 26 mer:19~4>Nieuwpoort, Marrigjewv,D.G.
de Vries (7 sept. , 1901). wonende te Ameide,:: Pr.
MarijkewegJ4, overleden te Ameide.
,

1~84: , Wink" Huibert· (28 jaar) wonende te
Gorinche~ en Verkerk,' Wilhelmina (20 jaar) wonende

3me[.,

te Ameide.,25 mei 1984: van der, Ahe, Leendert (21
jafir) .' wonende te Edmonton (Canada) "en van
Middelkoop,' Neeltje Geertruida, Ariena (18, jaar)
wone'nde te,Ameide.30 mei 1984: van Middelkoop,
Gijsbert (21 jaai') wonende te Apeldoorn en Terlouw,
Antoinetta" Klazitia Johanna (22 jaar) wonende te
Ameide:

GEMEENTE TIENHOVEN
mei 1984
Geboort.en:·geen' mutaties.
Overlijden: geen mutaties.
Huw.elijken:: geen 'inutaties~

Voorlichtingsbus
G.E.B.-Dordrecht
AMEIDE - Langzamerhand is energie besparen in
ons land een vanzelfsprekende zaak geworden. Met
energie als elektriciteit, pen water kunnen we niet
meer zo achteloos omspringen aJs in' de jaren v66r 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 belangnjke roJ.
Het Gemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht ,geeR u
;voorlichting over een verstandig energieverbruik;
waarbij ,het ~l~n.g;·',.van' de, verbruiker centraal staat.
Vanuiteen kostensta l1dpunt bezien. is het van belang
dat deverbruikers~le.r~nomgaan met energie op de
meest economisr;_~e.:, .. ~ijze. echt~r ,zonder dat het
bereikte' cOI1)fqrt.?aa~, ~eeJ onder Hjdt.
Hiertoe bezoekt' een"voorlichtingsbus op donderd€lg
28 juniNieuwpoort van 09.00- 11.00 uur (Parkeerplaats VijverhoO. Langerak van 11.30 - 13.00 nur(Julianastraat), Ameide/Tienhoven 13.30
15.30 uur

(Het Spant).
Vrijdag 6 juli Hoogblokland van 12.30

Promotie
Het realiseren'van deze plannen gait AITleide,z,e~er een
heel ander aanzien geven. De" welhaast ' ' ' idyllische
aanblik zal zeker weer meer bezoekers aantrekken. De
bouw vao eeo jachthaventje is mede bedoeld om het
aanleggen' van> 'passerende pleziervaartuigjes te
bevorderen, 'waarmee de middenstand in Ameide
zeker is gediend.

Tentoonstelling
modeUenbouw
(met demonstraties)

Burgerlijke stand
gemeente .Ameide

H~vr~lijk'en:

de Voorstraat zelf worden geheel bestraat met
siersteentjes. Enkele verhogingen zorgen ervoor dat
het verkeer binnen de haar gestelde grenzen blijft. Ook
na de renovatie blijft de mogelijkheid bestaan om rond
het stadhuis te rijden. Het is de bedoeling dat er vlakbij
dedijk een kustwerk komt te staan. Overleg hierover is
nog gaimde. Tenslotte zal er te westen of ten noorden
van de smederij van "Wirn de smid~een -originele
hoefsmidstal worden gebouwd. Of die ook werkelijk
gebruikt gaat wordf:'n, is nog niet duidelijk.

15'00 uur

(Naast het Dorpshuis).

Dinsdag 17 juli Noordeloos van 09.00 - 11.30 uur (bij
het Dorpshuis).
Voorlichters van het G.E.B. geven informatie over d(;
verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, iso:;latie, tarieven.• afrekenitlg. enz.
Uiteraard kan de bezoeker ook hier terecht' met zijn of
haar vragen op dit gebied.

AMEIDE -

De Commissie Stadsbibliotheek Ameide
zoals bekend beiig,.met de
uitlening van: boeken aande inwoners vanonze
gemeenten.Ook is het mogelijk om boeken die in de
plaatselijke collectie niet aanwezig zijn aan'te vragen.
Naast deze aktiviteiten organiseren decommissieleden van donderdag 14 juni tot zaterdag 16 juni een
modelbouwtenstoonstelling in het bibliotheekgebouw aan de Prinsengracht. Tijdens de tentoonstelling
zullende resultaten te zien zijn van de aktiviteiten van
de -uitonzegemeent~h afkomstige' modelbouwers.'. Te
zien zullen o.a. zijn boten; auto's. vliegtuigen en
motoren.
Op zaterdagl6 juni as. zullener met de modellen die
echt'kunnen varen, vliegen of rijden demonstraties
gegeven'~orden~,Deze demonstraties zuBen zijn:
ITienhoven~oudtiich

De picknick-tafels en ,de bankjes voorzien waarschijnlijk in een Ievende behoefte. Mensen die' nu nog
op een plaatsje op de nieuwe loswal zijn aangewezen,
kunnen stmks op de veel meer verzorgde oude loswal
terecht Ook de vissers komen in, de nieuwe plannen
ruimschoots aan bod,aLhebben de meesten van hen
waarschijnlijk hun stekkie hier of daar opeen krib al
wel.gevonden. Het grote'grasveld tenslotte biedt ruime
speelmogelijkheden voor de jeugd.
De heer Dane: '"Het grasveld tenoosten van de oude
veerstoep -is bedoeld als speelplaats voor de kinderen.
Het terrein wordt opgenomenin het wekelijkse
maaiprogramma van de gemeente zodat het er
verzorgd uit blijft zien. Het is aileen' niet te hopen dat
er veel honden van het gras gebruik gaan maken, want
dat is echt niet de bedoehng....

o

2. Of er. kollektief mest, kalk e.d.. ingekocht kan
worden voor de gezamenlijke tuinders op het
volkstuinencomplex.
3. Of er door de vereniging materialen beschikbaar
gesteld kunnen worden voor hun leden.
4. Of er gezamenlijk wat aan de grondstruktuur op
het nieuwe complex gedaan kan worden.
Naastgezepuntenis het kontaktmet de gemeente erg
belangrijk;· want. zander· dit k~ntakt zou de ver:
wezenlijking van het complex zeker langer op 1.ich
hebben laten wachten.
He! is de opzet van het bestuur 'zelfeen volkstuin te
verkrijgen. om daar een rnaterialengebouw te
plaatsen, waaruit· ook zaade.d.verstrekt kan worden.
U ziet het;devereniging bruist van leven.
Het Iidmaatschap is maar f 12,- per jaar, dat hebt u er
al uit inel' de korting op hetzaad.
U kunt zich opgeven bij H.J.J. van Arkel, Kerkweg 28
te Tienhoven. sekretaris of bij C. van der Grijn.
Aaksterve1d I te Ameide, penningmeester.

Vrijwilligerswerk
Alblasserwaard en
Vijfbeerenlanden

Ailtoracedemonstraties van /l.00 lot '/2.00 uur opde
Pararnasiebaan. Die sttaat zal omstreeks deze tijd
voor'alle verkeet gesloten zijn omdat daarop een
racebaan uitgezet moet worden.
Vliegdemonstratiesvan13.30 tot 1430 ilur op het
AMEIDE - Op 1 januari 1984 heeft zich een
weiland in de bOCht van de Meidoornlaan. Het'publiek
zestiental Alblasserwaardse en Vijfheerenlandse' gekan dan achter de aanwezige hekken van ..Meidoorn,,:
laanen speeltuin blijven staan. Het betredeO'. van het
meenten verenigd in het Intergemeentelijk Vrijwilligerprojekt (tV.P.). De gemeenten die in dit
weiland tijdensde· dernonstraties is levengevaarlijk.,Er
verband samenwerken, streven ernaar werklozen
zijn vliegende modeIlenmeteen spanwijdtevan tussen
de drie en vier meter.
zinvolle aktiviteiten aan te bieden. Die aktiviteiten
Botenvaardemonstraties van 15.00 tot /6.00uurin de ,~_moeten dan wei de toetst der kritiek kunnen
doorstaan. Daarom worden aile voorgenomen werkzaamheden voorgelegd aan de regionale toetsingsvijver die op het bur~emeest~r'Ye~selyeld neergelegd
zal worden. Die vijverzal ook. ti'6g gebruikt worden bij
kommissie,
de .bran(jweeraktiviteiten die op dezelfde morgen. op
het burgemeester Wesselsveld plaatsvinden.
Hoewel het dus niet gemakkelijk is echt vrijwilligerswerk. ofwei additioneel werk, te vinden, is het LV.P.
De openingstijdenvan detentoonstelling zijn' op
donderdag14juni en \'r{idag 15juni van 'savonds 7.00 erin geslaagd drie ptojekten op te zetten. Het eerste
tot 9.00 uur en op zaterdag /6 juni van. 's morgens
projekt is het bekende projekt natuur- 'en landschaps10.00 tot 's a\'Onds 6.00 uur. .Tijdens de. open:ingstijden beheer. Hoewel het. aantal opgaven voor ditprojekt de
afgelopen tijd fors is gestegen, kan dit projekt nog best
zullen de modelbouwers zoveel mogeIijk zelf aanwezig
mensen gebruiken.
zijn om uitleg en toelichting te geven~
Al met al· biedt de tentaonstelling met de
Het tweede projekC'is de uitgave van een maandblad,
bestemd voor werkzoekenden en natuurlijk de
demonstraties een goede gelegenheid. om kennis te
nemen van het onderwerp modelbouw en kennis te aangesloten gemeenten. Het blad omvat informatie
....-_"'\
over vrijwilligerswerk, vrijwilligersvakatures e.d.
maken met de modelbouwers.
N.B. In de week van de tentoonsteiling zal er geen
Een redaktie, bestaande uit vrijwilligers zal efVoor
.
.
zorgen dat. er iedere maand een nieuw nummer te
boekenuitleen zijn.
krijgen is.. op de sekretarien der. aangesloten
gemeenten.. (Voorde. volledigheid: het gaat hier om de
gemeenten Asperen,.llleskeflsgraaf, ..Brandwijk, GOll-:
driaan,,, Clroot-:Ammers; . Heukelum, Hoogblokland,
Hoomaar,·, Langenik:,'. Molenaarsgraaf, Nieuwpoort,
Noordeloos, Ottoland; 'Oud-Alblas, Streefkerk en
AMEIDE - Op 29' maart is de volkstuinvereniging Wijngaarden. .. ..,~::.,,;
Het.derde projekt, is een vrijwilligersvakaturebank.
weer nieuw leven ingeblazen. Doordat het nieuwe,
definitieve volkstuinencomplex aan. de Aaksterveldse- Organisaties of partikulieren die werkzaamheden
steeg.·· ""erd· opgeleverd, werd een ledenvergadering willen' aanbieden,' ,kunnen een projektbeschrijvingsuitgeschi'even; waarbij ook .de volkstuinders van het formulier .aanvrfigen. Op grand van de gegevens
worden de werkzaamheden beoordeeld. Ais de
nieuwe complex werden uitgenodigd.
aanvraag· wordt,<.goedgekeurd,gaat. de.···· vrijwilligersDe vraag deze avond was,of een volkstuinvereniging vakaturebank op zoek naar vrijwilligers. Werk~
reden van bestaan had. De ruim veertig aanwezigen zoekenden kunnen zich inschrijven bij de vrijwaren hethier zondermeer over eens.
willigersvakaturebank. Wanneer er werk is, worden de
Nadat aile aanwezigen spontaan lid van de vereniging ingeschreven mensen het eerst benaderd.
waren geworden, werd een nieuw bestuur gekozen.
Nadere informatie is te verkrijgen bfi her I. V. P..
Dit bestuur kreeg van de aanwezigen een duidelijke
opdracht mee, nJ. laat zien dat je . . er', bent en zorg leleJoon 01843 - 1200, lSI. 31.
ervoor dat aIle volkstuinders in Ameide en Tienhoven
plezier van de vereniging kunnen hebben,
Door middel van dit artikel laat de vereniging zien dat
zij er is en voor wat betreft de tweede opdracht het
volgende:
H,et, b.~stuucgaat pezien:
I. Of er op' nog aantrekkdijker' voorwaarden
kollektief zaad ingekocht kan gaan worden.

Volkstuinveremging
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Op de braderie laten wij ze rollen
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Nevel rond ramp bij Lopik trekt langzaam op

Overlevende van ramp met Halifax
in Canada gevonden
AMEIDE - Veel oudere bewoners uit de streek, aan weerszijden vande Lek tussen Schoonhoven 'en Jaarsveld,
zullen zich nog goed kunnen herinneren hoe. in de kortste nacht van het. oorlogsjaar 1943, zich een ttagedie in de
lucht afspeelde, welke eindigde met een groots vuurwerk in de Lek bijJaarsveld. In die nacht, die evenals zovele
oachten in die tijd, gevuld was metgeknetter van de· mitrailleuts van de Duitse nachtjagers en de Engelse
bommenwerpers, met op de achtergrond het monotone gebrom van de op grote hoogte overvliegende. toestellen,
zou een van die vliegtuigen een voortijdig einde ·vinden in de Lek. De wachten op de kerktorens iude dorpen in de
omgeving hadden hethet eerst gezien,een klein lichtpuntje aan de hemel wat zich ten zuiden van de Lek in
oostelijke richting bewoog. Snel w~rd het stipje· grater en de torenwachten, die al meer aangeschoten braIldende
vliegtuigen gezien hadden, wisten het. "Weer een Engelse bommenwerper aangeschoten door Duitse
nachtjagers". Het inmiddels fel brandende toestel kwam lager en lager en vloog over de Zouwendijk bij Ameide,
richting Jaarsveld, nog steeds achtervolgd en beschoten door de Duitse jager die zijn prooi niet wilde laten
ontsnappen.
De inmiddels door al het tumult in de lucht gealarmeerde bewoners van Tienhoven. Ameide.
Jaarsveld en omgeving keken angstig naar het
brandende gevaarte daar boven hen en ieder vroeg zich
met angst in het hart af waar dit drama zou eindigen.
Bang dat deze beangstigende vuurmassa op hun huis
zou vallen begaven de mensen zich naar buiten om 10
nodig te kunnen vluehten. Hoe lang het brandende
toestel daar rond gecirkeld heeft, zal wei nooitbekend
worden, maar het duurde in elk geval veel korter; dan
de zieh. bedreigd voelende mensen toen daehten. Maar
plotseling was het gebeurd, met een laatste
onverwachte zwenking viel het toestel, volkomen
onbestuurbaar geworden. loodrecht omlaag en
belanddein de Lek bij Jaarsveld, naast de z.g.n.
Galgenkrib., Onmiddellijk stroomde de nog niet
verbruikte brandstof uit het wrak, vloog in brand en
zette de rivier in vuur en vlam. Het zou een maehtig
schouwspel geweest zijn als de toesehouwers niet
vermoed hadden. dat daar voor hun ogen een aantal
vrienden een gruwelijk einde vonden. En inderdaad 10
was· het, wat de mensen die daar toekeken niet konden
weten maar wei vermoedden was, dat daar vijf jonge
mannen, die uit het verre Canada gekomen waren om
hen te bevrijden van het nazi-juk, daar met hun
vliegtuig ten onder gingen.
Vragen
Toen de vlammen gedoofd waren en ook het andere
lawaai in de lueht geleidelijk afnam, gingen de
toeschouwers naar bed om nog eenkorte. naehtrust te
'genieten'. Zij die de volgende dag de plaats des onheils
bezochten. kwamen niet verder dan de Lekdijk, want
de Duitsers hadden de uiterwaard afgezet,. zodat zij
aileen· een deel van de staar! me! zijn dubbele
roervlakken uit de rivier zagen opsteken.
Enkele dagen later .was ook deze laatste herinnering
aan het drama in de Lek verdwenen.
Velen wilen zich toen waarschijnlijk hebben
afgevraagd: "Watwas dat voor een vliegtuig en wie
waren de bemanningsleden en wat was die nacht hun
opdraeht?" Aan een antwoord op dievraag is toen
niemand toegekomen. want de oorlog ging:door en
gegevens over neergestortte vliegtuigen werden
nergens gepubliceerd. Nu willen wij eenpoging wagen
om een deel van de sluier op te lichtendienog steeds
hang! over het drama van de HalifaxBB-375 die in de
nacht van2lop22juni 1943 omzes minutenvoor half
drie haar einde Yond in de Lek bij Jaarsveld.

meester te kunnen worden of ergenseen noodlanding
te kunnen maken. Tot het laatste moment. tot het in
feite te laat was. heef! men het· springen met de
parachutes kennelijk uitgesteld. Oak kao het zijn dat
er gewonden aan boord waren die menniet in de steek
heeft willen laten.· Zeker is wei dat de bommenwerper.
die brandde als een fakkel en ais een vurige bal van
oost naar west laogs de heme! trok. ergens boven
Ameide het genadeschot gekregen heeft. Daarna heeft
het grote brandende gevaarte nog even rondgecirkeld
voordat het tenslotte om 02.24 um in de Lek belandde.
Het toestel, dat neerkwam bij de Galgenkrib.
veranderde in een grate vuurzee en de vlammen
doofden pas toen de laatste brandstof verteerd was.
Gewond
Wat was er irimiddels van de bemanning geworden?
De staartsehutter Pridham en de navigator Russell
hadden op het laatste moment nog kans gezien het
toestel te verlaten en met hun parachutes ten widen
van deLek te landen. De overige bemanningsleden

Onbekend vliegtutg stort in de Lek
(Door Ria Mante)
LOP/KjJAARSVELD ~ Op het R.AF.-vliegrapport stand voor de nocht van 2/ op 22 juni /943 de
Hali/ax II BB}75 T'ingedeeld voor vertrek om 23.35 uur, doel' bombardement opKrejeld,
De l(jd \'an terugkomst werd nooit inge\'Uld . ..
De 7-koppige hemanning en het (Oestel werden als vermisfopgegel'en: .
Nu echler is weI hekend wat er met hel (Oestel gebeurde; en dal weten we dank::(j de nospeuringen \'an twee
Lopikkers: de heel' J.A. Von Vliet (Lopikkerweg oosl 22) en diens broer J. \'an Vliet, die niet meer in Lopik
~\'Oont, maar er \t'el gehoren en gelogen is.
Z(j hehhen zich l'erdiept in de geschiedenis van de Tweede Wereldoor/og, met name de luchtoorlog en wal
zich in de eigen oingel'ing hee.ft ofge::.peeld. De laatste 10 jaar z(jn zii er intensie.f mee bezig geweest en
hehhen zii zichoangesloten b(j de Documentatie groep '40 - '45 en de Bulletingroep '39 - '45 (spedaalop
he! gebied van deluchtoorlog).
Met gegel'ens uit al/erlei hronnen proberen zU onopgeloste zaken 101 klaarheid Ie hrengen. Zo wisten zfj,
dat er in de eerSle zomernacht van 1943een 4-motorige hommenll'erper in de Lek b(j Jaarsveld was
geslort, maar wat \'001' bommenwerper dit was geweest, was ze(f~' niel hekend. Aileen wisten zfj van
ooggetuigen. dat het een toeslel met een dubbele staan was. Hel geval intrigeerde hen. zii belen zich erin
I'ast. niet van plan los Ie loten I'oor er klaarheid in zou zfjn gekomen.
Ruim een jaar waren z(j bezig. De een met het horen van ooggetuigen en i~formeren leI' p/ekke. de ander
met het schrfjven en bel/en naar instanties. Registers mel duizendennamen van·. vermislen (enkele enorlne
hoekwerken) werden doorgenomen, kerkhofregisters werden nageploz(!n, Rode-Kruisarchieven en waar
men ook maar een aanknapingspunt dacht te kunnen vim/en.
Uiteindelfjk hee.ft Engeland de oplossing gebracht. Toen eenmaal bekend was. dat lwee bemanningsleden
het toestel hadden kunnen verlalen, kwam oak uit, dat een van hen in Amsterdam verpleegd was. Nadat de
naam van cine·. \,lieger bekend was, moest het nlOge/Uk zfj ook de andere namen op te sporen. Dat lukle:
het vliegrapporl, waarmee deze inleiding begon, leverde al/e namen, en ook hel type vliegluig, da! nu nag
steed'i in de Lek ligl.
Hieronder voIgt he! \'erhaal van de heren Van Vliet, mel aile detail~', die dankzfj hun nosporingen hekend
ziin gewarden.
nachtjager was er een begin van brand ontstaan, welke
men niet heeft kunnen blussen, zodat de vlammen
steeds meer vat op het ongelukkige toestel en zijn
bemarming kregen. Kennelijk was men de koers
kwijtgeraakt of de stuurinrichting. was defekt
geworden, want in plaats van westwaarts· richting
Engeland te vliegen, kwam het vliegtuig vanuit het
westen naar het· oosten. Zoals zoveel geallieerde
vliegers indiedagen'heeft men gehoopt de brand nog

kregendie kans kennelijk niet meer en gingen
jammerlijk met hun toestel ten onder. Hoe zwaar de
bommenwerper beschadigd werd blijkt wei uit het feit,
dat de Duitse deskundigen niet in staat waren het type
te indentificeren en volstonden met de melding dat een
onbekend vijandelijk toestel door een nachtjager bij
Jaarsveld, gemeente Lopik, was neergeschoten.
De 21-jarige, uit Toronto (Manitoba)' afkomstige
Pridham werd bij de ._.'parachutelan~.i_I1~__ aan zijn

Krefeld
Inmiddels was om 01.27 uur het bombardement op
Krefeld begonnen en in de volgende 53; minuten
hagelde een regen van bommen op de stad neer,vanuit
de 623 toestellen· die het doel hadden weten te vinden.
Bijna de halve stad werd doorhet,bombardement
verwoest en meer dan duizend inwoners verloren
hierbij hetieven.
Na hun bommen gelost. te .hebben, draaiden de
vliegtuigen naar het noorden en . daarna .. naar het
noord-westen. zOOat de hoofdstroom via de Betuwe,
Utrecht en het noordelijk deel van Zuid-Holland naar
Engeland terugvloog. Veel toestellen hadden echter
inmiddels het verband .met de hoofdgroep verloren,
Deels kwam dit door navigatiefouten maar nog· meer
was dit het gevolg van beschadigingen door
beschietingen. AI met al werd het een nogal
ongeordende groep die zich bovenmidden-Nederiand
naar huis spoedde. Dat de Duitsenachtjagers zieh ·niet
onbetuigd lieten bleek wei uit het· feit dat, toen de
volgende morgen in Engeland de balans werd
opgemaakt er 42 bommenwerpers werden vermist.
Hiervan warener 8 in de Noordzee. 210p Nederlandse
bodem en 10 in Duitsland of Belgie.. neergekomen.

Genadeschot
Hoe was het:cie Halifax BB-375 vergaari?,Zeke(isdat
het toestel zich omstreeks kwart over twee· ergens ten
widen van Schoonhoven beyond en dat het toen al in
moeilijkheden verkeerde. Aangeschoten door een

Deze impressie werd door l.A. van Vliet gemaakl. Z6
hebben zien neerslorlen.

mO~/en

de inimners van laarsveld het brandende \'lieglUig

De volgende dag werd op de uiterwaard nag een
lugubere vondst gedaan. taen daar een deel van een
been, werd gevonden. hetgeen op de begraafplaats te
Lcipik werd ,begraven. ' "
':,
Verder. is er, van, de vijf vliegers nooit iets teruggeyonden. Denamen van deze vijf Canadezen: de 21jarige Dockerill uit Fenwood (Saskatchewa); de 35jarige Mac Lean uit Souris (Pr. Edward Island);' de 2J:·
jarige Reichert uit Morden (Manitoba); de 25-jarige
Searleuit Toronto (Ontario); en Monahan, waarvan
alleenbekendis, dathij ookeen Canadees was.staan
vermeld op het AirforceMemorial (Lucht machtgedenkteken) te Runnemede aande Thames, bij
Londen waar de duizenden Engelse en met, hen
verbonden vliegers (zoals: Canadese. Australische
enz.) staaningegrift, ,die tijdens de tweede wereldoorlog uitvlogen, niet terugkeerden en geen vaste
begraafplaats hebben,

GeOlxe Pridham mel ::ijn echlKenole in 1945.
rechterknieschijf gewond en werd de volgende dag
door de Duitsers voar verpleging 'avergebrachtnaar
het Wilhelminaziekenhuis in Amsterdam, Vanuit dit
7.iekenhuis. dat' in die tijd in gebruik was als Luftwaffelazeret, werd hij later' overgebracht naar een kamp
voar gevangengenomen geallieerde' vliegers in Frankfort in Duitsland.
Russell. die uit Toronto afkomstig was, kwam
heelhuids beneden." Hij ,ontdeed zich van zijn
parachute enverborg zich in cen griend, ongeveer 600
meter achter de baerderij van de gebroeders 't Lam in
Achthoven (Ameide).

Reakties
Na- het :uitvoerig verslag van hun onderzoekingen in
De Usselsteiner van 19-6-1980 hebben de heren Van
Vliet verschillende reakties gekregen, die hen nog
verder op weg hielpen om de 2 overlevenden te vinden.
Zij kwam,en' in'konfakt met de Canades mevrouw
Patsouris ,- ,Wijnsema. die op familiebezoek in Lopik
was. Zij werktein Ottawa bij een afdeling van de
Marine en had zodoende wei relaties die de
mogelijkheid ,hadden verdere naspeuringen te doen.
Een kollega van ;mevrouw Patsouris. de heer Fred
Hernndorf (van Ned. afkomst) bleek direkt ge"interesseerd enschakelde een vriend in, die bij het
departement werkte. dat ook belast is met zaken
betreffende veteranen. Via: de heer Hernndorf kwamen
de heren', Van Vliet"te, weten. dat Pridham 'en, Russell
nag in leven waren. Hun privacy is ethter dusdanig
beveiligd, dat namen niet worden prijsgegeven,dan
aileen via' een" bureau. dat eerst toestemming aan de
betrbkkene vraagt. Al deze akties namen ongeveer een
jaar in beslag. toen er dndelijk eenbericht kwam van
George Pridham. H ij had een exemplaar van De
Usselsteiner ontvangen met het relaas van de heren
Van Vliet enschreef hen de volgende brief:

"Ik ben heel erg b/fj I'an ju//ie Ie horen en Ie welen,
dal de mensen in Lopik, en omge\'ing gei'nleresseerd zUn in mfjn bemanning en andere \,/iegeniers.
die in Nederland::fjn neergescholen.
Jullie willen weten hoe onze laatsle vluchl is
l'erlopen.
Ik lI'il proberen dirlebeschrfjl'en. Hel was een
heldere maan!ichle nachl, Hel begon al op de \l'eg
naar Duirsland fOe, loen we .door twee vijandelijke
jagers werden aangevallen. Een ervan' hebhen .we
neergeschoten en we' zijn er \'erder zander stukken
doorgekomen. We hebben ons doel bereikl en onze
hommen ql"gegooid. Ik meende dal hel Bochw11
was. maar volgens ju//ie .hanl is het Krefe/d
geH'eeSl,
..

Russell
Toen de volgende dag de parachute door schoolkinderen werd gevonden. werd deze weggewerkt.
Want de Duitsers wisten kennelijk heel gcied. dat er
een of meerdere parachutisten gesprongen waren en
zochten naar hen,'De volgende avond toerrhet donker
geworden was gingen een aantal mannen de
parachutist zoeken. echter deze had zich,,-,goed
verborgen en werd niet gevcinden,ln de avond Van de
23e juni echter, toen de gebroeders 't Lam in
verduisterde schuur waren omdat een paard moest
veulenen ging plotseling de staldeur open en stond
daar de voor hen totaal onbekende Russell. Voor men
begreepwat er aan de hand was en men de vlieger kon
helpen was hij weer verdwenen. richting Ameide. waar
hij in hand en ,van: de Duitsers vieI. Hierna werd hij
afgevoerd naar een gevangenkamIJ'
De overige vijf bemanningsleden zijn met hun toestel
ten onder gegaan. Of zij reeds in de lucht. of tijdens de
harde landing op het water gedood zijn zal nooit
iernand te,weteh komen;
DEZE
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Tot zoverhet relaas van Pridham, Een brief, dieons
nog weer eens op de keiharde feiten drukt: duizenden
jonge mannen hebben hun leven ,opgeofferd voor de
vrijheid· van een voor hen zo ver en wildvreemd landje.
Een reit, om steeds opnieuw bij stil te staan.
Een feit,. waar weniet dankbaar genoeg yoor kunnen
zijn.
Een feit, dat ons de VRIJHEID teruggaf.
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Hfj::l'i loendat h{j 'he! \'Iiegruigin de ludlf ::ou
IUJllden wr ill. endf gesprongen was.
Hfj srh'I'/ rerll'fil hfj m(i hielp en ill. kon hem niel
helpen~
,". ,
. '. ..... . '.' . ",,,'
Degene11, die hef \,!iegluig hehhl'l1 :::iell.neerkolllen.
konden nief gelo\'en. dal er nog o\'erlel'em/en
ware1/, die hel onder konl/'oll' konden how/en oler
uir kondellkolllen. Hoe dikll'ijls. heh ill. daar Hil 'al
ami gedach,.'
'
De landillglt'as nalllurlfik el:,? modlfjk en l'el'del'
kOJ1 ik \I'ein(,? olldernellle11. \I'l1111 ::oals hekend was
ill. ::eer er11Sfig gell'ond aan· lJ1·n .. rechlerheen.
Gelukkig wertl ik rom gevonden door hehulp::ame
1Ilensen.
Er schieljuist Ireer iels in mfjll gedaehle/l;
Op de odlll'nd dar de lllei1seli m(/ wmden. heh ik
Ill'n hoofddeksel aan, eefl I'an de dorpshell'oner~~'
gege\'en. III. ::al nooil de \'riendeJUkheid en de
harrelfjkheid jegms mfi vergelen. die ill. I'an de
lIIensen daar heh ondervonden. Breng daarom
s. \'.p. m(jl1 dank O\'eI' aall de mensen die .lIIfj
\'OIu!en. Hun hane/fjkheid ::al ik nooil I'l'rgelen.'
Damna hen ill. naar he/ hel Koningin Wilhelmina::iekmhuis in Amslerdam ol'ergehrachl.. Hier is
lIIijn rec/uerheen geampUleerd. De hehandeling
was er ::eer goed. V()(jral door de Hollandse
::uslers. III. heh. er een::eer dapperl' verpleegs/er
onlJ/lOel. Zij riskeel'de /war lew!n om (ms fe helpelt.
Zij is iemcmd. dil' in jll//ie geschiedenis h(i de
dappers/en verll1e/d moer worden. Haal'. naam is
Erna Tisch. Mfjn I'I"OUII' en ik,::jjn hfj::onder
hevriend mel/war. Wfj Il'arendan ook erg gelukkig
toen ::fj ons hier in 1970 he::ochl. Een.!Une lfid \1'as
dat.
Tom ik llir hel ::iekenhllis wertl onlslagen. wertl ik
overgehrachr naar een kr(jgsgevangenkamp \'001'
gea//ieerde piloten in de omge\'ing l'an Franktort..
III. was onge\'eer een jaar krjjgsgel'angen en op 18
jllni 1944 hen ill. a"~ gewonde llitgewi,~seld.
Toen ill. leruggekeerd was h/et:t ik 101 1945 hfj de
Canades Luchrmachl.
DaGl'na keerde ik lerug naar hel hurger/even. En
her leven is werke/fjk goed voor megeweesr.·.AIsje
\\'eel, dar ik een pjne vrouH' heh gelrouwd. die me
ll\'ee /ieve dochlers hee.fi geschonken. Inmiddels
heh ik ook al weer een schoon::oon en lwee kleinkinderen. Ik hegon mfjn eigen . algemeen verzekeringskantoor en heh di/ gehoudenlot 1979.
Toen hen ik daar uilg£'slapl en heh siml.w/ien een
\'rfj leven ::onder ::ake/Uke dingen.
Ik hen ook hfjzonder h/fj mel ju//ie kran/.Een
\'riend \'an· Mr, Mallhell' Koks verlaall hem voor
mfj(Kokskoml uil Amsterdam).
In dekranl lees ik dingen; die ill. niet wisl. Ik dacht
altijd,dal de 5 overleden hemanningsleden waren
ge~'onden en begraven. Ik viml hel heel erg. dal dat
,niel heeft kU/1nen geheuren. Maar nu weel ik weI,
dalzfj samen zfjn: 5 grole mannen..
0011. schrii/iuwkranl,dal wfj uit dekoers waren.
hetgeen mU verhaast: WU dachlen n.m./.dal "'U in
de grale slroommeevlogen. He! is 0011. inderdaad
zoo da! onze bemanning niet helemaal vasl was. Ik
ging oak all(jd als erergensiemand ziek was ofeen
hemanning niel kompleel. Er moel er loch een z(jn
die het doet en ik had alt(jd het gevoel; dat ik wei
gewond zou kunnen raken. maar ik wist dat ik niet
zou sterven.
Op hel moment dat wfi' werden neerges('hoten zfjn
wehevorderd lot officier. (Dit gebeurde meeslal,
o.a. 0011. voor eventuele uitkeringen aan weduwen
en wezen. Red.)
Zodoende was ik 2e luitenant geworden.
Injuli 1945, Wen ik de werkel!ike diemt verliet. was
ill. luitenant~vlieger (kapitein).
Hierna heb iknog 16jaar deel uitgemaakt van een
legerkommissie en uiteindelijk' de dienSl verlaten
als majoor.
Van Russell hen ik nil'ts ,meer vernomen na 1951.
Dus ik weet'nu niets meer van hem:
Ondanks mijn ernstige verwonding ben ill. loch
dankbaar, vooia/ als ik er aan denk dat 5 van ons
het leven hebben gelaten."

hCY'.ftd.

Meitsen, die meeT 'weten over Pridham" en oj Russell,
nadat zij u;t het brandende .vliegtuig zijn gesprongen,
worden verzocht kontakt op te nemen met. JA.van
Vliet, Lopikerweg Oost 22, .3419 JE Lopik, telejoon
03475 - 2780.
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Datkuntu van 'nBiod

van Avento verwachten!

caravans voorechtecaravanners

AwnW Caravanbouw
van der Hagen
J Postblls 40 42:10 BA Mcerkerk
Tel. 01S:n-1044

GEBRADEN

~~.I.lwi
INBLIK

Voor vakantie, caravan of camping
Neem een voorraadje mee!
Ook voorvacuumverpakking van
vlees- en vleeswaren
kunt u bij ons terecht!
DaCi:r het voor in ere herstellen van ,;De Stede Nieupoort" en het ontlasten
van het zWcire· verkeer uit de smalle straten gew'enst was dat de
Betonmortelcentrale zou verhuizen, is na langdurig en intensief overleg
ons bedrijf verplaatst naar het Schoonhovenseveer 3a te Groot~Aminers.
Zaterdag· 16 juni 1984. stellen wij tussen· 11~00 uur en 16.00' uuI-· de
verbruikers van ons produkt in de gelegenheid onzenieuwe betonmortelinstallatie te hezichtigen.
De officieHe openingshandeling 'zal worden verricht om 10.30 uur· door
Mevrouw drsA Gunther, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid~Holland.
De directe afnemers van ons produkt zijn de aannemers in de bouw, maar
een aanzienlijk gedeelte van ons produkt wordt gebruikt in de agrarische
sektor, voor de bouw van boerderijen,erlverharding~betonpaden,s leufsilo's, bruggen etc.
Daarom willen wif onze direkte afnemers (aannemers) en onze indirekte
afnemers (de agrariers) in de gelegenheid stellen om tijdens de open dag
onze nieuwe betonmortelinstallatie te komen bezichtigen.

Fransestraat 23 - Arneide
Telefoon 01836 - 1239

Een reisje binnenvaartschipperen
met Jan Westerhout

Varen, een zaak van
Vertrotiwen
AMEIDE- "En dan nu DOg de weetsverwachting,
medegedeeld door het KNMI en· geldig tot morgenavond. Zware' hewolking met vaoral in deochtend
perioden met regen. De temperatuur loopt uiteen van
twaalf graden op. de Wadden tot zeventien .in het
Dosten van het land. Weinig wind."
Direkt na het nieuws van zevenuur probeert Tom
Mulder ODS wakker ttl schreeuwen, maar zijn stevige
discogeluid moet het 31 suel .. afleggen ... tegen de
brullende motoren van. het Vertrouwen uit, ,Ameide.
Schipper Jan Westerhout gooit de trossen' los. Voar de
zoveelste', keer moet het water inhet Lekkanaal 'tot
karnemelk' gevarenworden.
" .

We zijn vanmorgen om.; half zevenal uit Ameide
vertrokken. 'Baas' Westerhout brengt ons met de auto
even naar Vreeswijk; waar het Vertrouwen net buiten
de sluis op ons ligtte wachten. Het is nog rustig in de
Peugeot. Zo af en toe wordt er eens een woordje
gewisseld. De lucht belooft niet veel goedsvandaag,
maar gevaren moeterworden. Tegen zeveneri stappen
we aan board vande'grootste schuit va.'n de vloot van
Westerhout. die in totaal uit vier schepen bestaat. Jan
en ik moeten naar Amsterdam am onder andereeen
partijtje Palmpitschilfers te laden voor Vulto b.v. uit
Schalkwijk. Jan vaart 'vast'voor dit veevoederbedrijf,
maar het is de vraag hoeIang deze zogenaamd~
relatievaart wettelijk nog is toegestaan. De bonden
beginnen namelijk steeds. moeilijker te doetl. Via
allerlei bepalingen' willen" zij' de relatievaart - het in
vaste dienst voor een bedrijf'varen - zo snel mogelijk
laten doodbloeden: Aile vracht mo'et over, de beurs,
vinden zij, om iedere schipper evenveel kans op werk te
geven.. Oat vroeger door de beursschipper.s. op de
relatievaart werd neergekeken, wordt gemakshaIve
maar even vergeten. Nu de. spoeling. dunworclt
probeert iedere schipper zijn hachje,.veilig . t.e stellen;
hoe dan ook. De sfeer tussen de beursschippers en de
schippers van de relatievaart is dan ook soms grimmig.
Jan heef! zelfs een keer de pOlitie aan boord moeten
halen am een dreigende ruzie te sussen.
Vader Abraham
Intussen varen we met..een gangetje van zo'n zestien
kilometer per uur richting Utrecht. Het is nog,niet
druk op het water. Jan - een 'ventje' van een meter
negentig schat ik - staat als een bIok achterhet rad.
Zijn enorme baard doet me .direkt aan vader
Abraham denken; zijn zangtaIent trouwens' ook.
M'n eerste werk aan board is een'bakkie' zetten.
Beneden in de kajuit net het er gezellig' uit. Een
kompleet bankstel, een draaistoel, een tafel, wat
kastjes en twee 'kooien'; alles Iekker ruim in
vergelijking met de' andere drie schepen, verzekert.. Jan
mij. Er hangen wat fow's en schilderijtjes aan de wand.
Eenrijtje boeken verraadt dat er niet aileen gevaren
wordt in .het Yak. In het aparte keukentje zet ik het
water op; voordat het kookt kan ik nog ruimschoots
even naar de stuurhut. Zodra ik boven ben vraagt Jan
me het rad even over te nemen. Hij moet namelijk nog
stofzuigen, want daar is. hij gisteren niet meer aan toe

gekomen. De schipper van het Vertrouwen is zuinig op
Z'll schuit, dat bIijkt.Het geeft me tach een kick am het
254tonmetendevaartuig onder controle te hebben.
Langzaam .Iopen· we in op een wat groter schip met
twee duwbakken ervoor. Jan neemt het roer weer over.
"We komenevenvoorbij buurman", roept hij door de
marifoon: De'buurman' houdt even zijn vaart wat in
om het Vertrouwenruim baan te geven. "Kijk". zegt
Jan, "zo kan hetook!"
Speciilaas
Langzaamglijdt deluCht in het water. De eerste
druppels vallen. Het is gezellig in de stuurhut Op
aanwijzen van Jan haal ik de speculaasjes tevoorschijn
voor bij de koffle. Echt vers zijn ze overigens nietmeer:
met. gemak kunnen de uiteinden naar elkaar toe
gebogel1"'worden zonder·dat het speculaas breekt. Jan
belooft de rest vande' koekjes aan de baren toe te
vertrotIwen.· Gelukkig 'maar.
Wanneer. ik de stuurhut eell rustig bekijk, vraag ik me
af hoe oud het Vertrouwen<eigenlijk is. Jan: "Dit
scheepje iszestig jaargeleden in Groningen gebouwd.

Tegenwoordig worden er bijna-geeIl nieuwe schepen
meer gemaakt omdat dat haast niet meerte betalen is.
Zo'n boot bijvoorbeeld - hij wijst op een> passerende
tanker van Nedd Loyd -:.kost nieuw toch algauw rond
de zes miljoen. Dan moet je' heel wat reisjes'met'zo'n
ding maken om dat geld erweer uit te krijgen. Voor
ons is zoiets echt niet te betaIen".
Het vertrouwen had ik nu niet direkt,ze.stig jaar
gegeven, maar dat komt omdat er in de loop van de tijd
steeds dingen zijn 'vernieuwd.· Dat is veeI goedkoper.
Vrachtwagens
Niet· aileen neemt de konkurrentie onder· de binnenvaartschippers toe, ook die met het vrachtvervoer over
landgeeft een steeds grimmiger aanbIik. Met name het
vrachtwagenvervoer wordt steeds goedkoper en dreigt
zelfs 6nderdeprijzen van de scheepvaart te duiken.
Jan 'Westerhout: "Sommige ritten zijn,we al kwijt aan
de vrachtwagens. Het grootste voord-eel van ons blijkt
dat. wij '. rechtstreeks uit . de zeeschepen kunnen .laden.
Dat . is dan·: voor ons een machtig pluspunt in
vergelijkitlg met het vervoer over land". T oevallig valt
mijnoog op een sticker achter in destuurhut: 'vervoer
over water, de juiste weg'. Een beetje reklame kan geen
kwaad.
Jan 'knalt ernog een in 't vloei'; hij roo~t als een
schoorsteen aatl boord. Als schipper ben je vaak alleen
en dan is de verleiding des te groter· om regelmatig een
shaggie te rollen. Toch voelt Jan zi~h niet eenzaam op
het water, ondanks het feit dat hij weinig kontakt heeft
met andere schippers. In: de havens van Amsterdam en
Rotterdam kent hij gerioeg mensen die net alhij 'in' het
veevervoer zittetl'. Het· scheelt natuurlijk weI dat hij
naast een paar wisselende avonden in de week in ieder
gevalelk weekend bij vrouw en kinderen thuis kan
zijn. "Maar een schipper moet weI van lezen, houden,
anders' zijn de avonden aIleen haast niet om door te
komen. Nu vermaak ik me best", aldus Jan.
'Mokum'
'.
. i < ' , > : - ......'
Langzaam glijden Breukelen, Loenen,Nigte~echt en
Weesp voorbij; na ongeveer drie uur varen eindigt het
Amsterdam-Rijnkanaal . in het IJ.Het grauwe weer
geeft Amsterdam ('Mokum') geen vroIijke aanblik. Er
is weinig 'bedrijvigheid in de havens. Grote zeeschepen
liggente wachten op hun dood, of op werk dat
waarschijnlijk nooit meer komt. De lage ·Iiggelden op

sommige plaatsen in de hoofdstad maken van
Amsterdam een geliefd sterfhuis.
Tegenover Centraal doemen aan stuurboord de
imposante gebouwen van Shell-research op Het gaat
de oliegigant naar den vleze zo te zien.' Een lichtpuntje
tussen de verlaten kades en fabrieken. Wie nog,steeds
denkt dat het in Nederland zo slecht nag niet gaat moet
tach eens in het havengebied van Amsterdam gaan
kijken.
Precies tussen twee overstekende gele":ve~rponte.n Van
het gemeentevervoersbedrijf. door .' v~renwe:.·verder.
Aan dewalligt de Sirius van Greenpeace:na te(Jenken
over eventueelnieuw- te voeren akties.
In de verte k'qrnteen klein zeilbootje. onste~moet.
Wanneer hetscheepje dichterbij gekomen. is"groeten
de twee opvarenden Iachend, maar ik .. kan me
nauwelijks voorst~llen dat zehet echt naar de zin
hebben. De regen' komt inmiddelsmet· bakken uitde
lucht vallen.
Novigrad
Jan heeft de radio uitgezet; de marifoon staat op
scherp. Vit een 'gat' komt een groot binnenvaartschip
het IJ op en h~t Vertrouwen wordt gevraagd of er
tegenliggers aankomen. Dit blijkt niet het geval en de
tanker kan rustig z'n draai gaan maken.. Even later
duiken we zelf een'gat' in om de boot af temeren. Jan
toont zich een bekwaam schipper,. \Vat zeke~' niet van
iedereen gezegd kan worden; de soepwilnog;weleens
over tafel vliegen als er een buurp-tan langszij.komt~ In
tegenstelling tot andere plaatsen wemel(het hier weI
van de aktiviteit. Mannetjes met helmpjes zijn
karakteristiek voor de havens; zijvallen.komple.et in
het niet bij de reusachtige silo's en zeeschepen.
Nahetvastleggen van het Vertrouwen sptingenwe van
boord am. een bezoekje te gaan brengen aan de
factor -. de man die de belangen 'voor Vult a 'b.v. in de
havens . behartigt.. Wil, een onvervalste Rotterdammer, weet ()ns.te vertellen dat we waarschijnlijk'na
de'middag kunnen laden. Jan blijkt goed op te kunnen
schieten met de rossige factor. "Het is erg belangrijk
om met deze mensen op goeie voet te staan. Zeker voor
een klusje tussendoor. Pas had ik drie kleine partijtjes
binnen acht uur geladen. Een beetje rotzooien en we
hadden het voor elkaar. Ze helpen je gewoon wat
eerder. Normaaldoe ikzowat tweedagenover zo'n
killS."
Om half drie kunnen we onder eeri van de elevators
van de Novigrad, een Yoegoslavisch zeeschipvoLmet
Palmpitschilfers. WiI komt nog even aan boord' om
een paar monsters te nemen. Permanente kontrole van
de kwaliteit blijft geboden.
Wachten
Nadat del.Q? tC.Jn binnen i~ - met een vertraging van een
uur wegens,' eendefekt aan de elevator "" •. gaan we op
zoek naar eenr,ustige ligplaats. Morgen of- volgende
week moet~n er nogtwee partijen van 50· ton worden
geladen., Vjebesluiten eerst maar eenste gaan eten.
Drie<.heerlijk~ katbonades. e_~. een klein. zakje
gedroogde hutspot- wal1tleer jeerwater bij doet rijst
het i'neens de pan uit _"vormen 'ons middagmaal.
BehoorIijk hongerig storten' we' oils. op 'de< heerlijke
maaltijd. Ondanks hetfeitdat erop het zakjestaat dat
de inhoud voor drie a vier personen bestemd is, maken
we schoon schip.
Dan breekt er een tijd aan van wachten, bellen en
wachten. Nag een bezoekjeaan de factormaakt
duidelijk dat we aan boord moeten overnachten.
Morgen krijgen we 50 ton Gluteen volgendeweek nog
eens 50 ton Citrus. Als alles doorgaat tenminste ...
Vertrouwen
Eensgezind pakken we een boek; Heinz G. Konsalik
behOOf! tot de favorieten aan boord. Na tien minuten
zijn 'we allebei onder zeil; het vele wachten hee~t ons
slaperig gemaakL Het hangt van event1;IeeI. meuwe
ontwikkelingen af of we morgen metdetrem of met de
schuit naar huis gaan. Voor 50 ton Citrus gaat Jan
volgende week .niet helemaal·.·· apart naar Amsterd~m.
De enige rendabele schuit istenslotte een volle SChUlt.
En zo hangt het leven van een binnenvaartschipper
van wachten en onzekerheden aan elkaar. Onregelmatige werktijden;uren van .niets doen - er is
natuurlijkaltijd wei wat te rommelen op de schuit - om
dan plotseIing weer als een' speer aan 't werk te moeten.
Het is een keihard Yak. Wat de dag van morgen
brengen zaI, is voor de binnenschipper vaak een
raadseL Maar toch wordt - ondanksde vele zorgel1- de
toekomst .optimistisch tegemoet gezien. De naam van
het grootste .. schip vande firmaWesterhout spreekt
wat dat betreft, duidelijke taal: detoekomst is een zaak
van Vertrouwel1'.
Plm·Kalkman.

PASFDTO'S
KLAAR, TERWIJL U WACHTm
~

't Wapen van Ameide; profidat!
Natu url ij k ...
obk in de

'WAPENZAAL'
werd de vloerbedekking verzorgd door

esker
eubelen
anufakturen
partij~n en recepties
in eeri·· ". groeiende behoefte
voldoeri.
Reedsnu zijn de eerste recepties en bruiloften al tot
volle4,ig~ tevredenheidgevierd waaruit blijkt datde
schitterende voorzieningen (ook voor invaliden) aan
de verwachtingen voldoen,
Wij wensen beide ondernemers met hun vrouwenen
hetpersori'eerveel sukses voorde toekomst.

Rigoreuze verbouwing van het
Wapen van Ameide ajgesloten

De'Wapenzaal' in Ameide
geopelld

l)elmmplete familie
Uuckop de braderie in
Ameide

AMEIDE - Na vele enerverende'wekellis'delaatste
rase van de _,', grote ,verbouwing:, yll" Restaur~nf. "H;et
Wapen van Ameide' afgeslotenrniddelS,.de, opening
door burgemeester Bakker~a~degrote,'\\,a~enzaal\
De energieke ondernemers Gerrit-de Boom en Adrie
van de Ruit hebben hiermee hun Umgge,koesterde
wensen werkelijkheid zien worden.
~1.1rgemeester:<Bakker memoreerde in zijn-openings-

AMEIDE ...;.;.. :Zatei'dag'23 JUDi a~,s .. heeft· de wirtkeliersvereniging, _weer een. grote. b~~derie"georganis~erd die
om 16.00'·uur·",begint.,yel~sta'n~houders.,~uJlen d~ar
weer aanwezig zijn, evenals de komplete famme Duck,
die leveJlS~~~t,~Pd~'b~aderi~,:~al'flal1:~ ..e~.". ..... ..' . .
Verder:'ZCll,:~n,:J)ixielan?ork~t'):<lv()nds,debraderie
opluisteren.·.·.·· .·., '..•.•.'.. '.•.... :,::,'/":",-,-,,,\:,:.:,::.',_VOOL. de·..· kinderen .is el"e~Ilext~, (lttra~ie:,: ~ij' :lil uw
aankopen op de· brade~~,krijgt',:~"l>ol1nen vo,or,een
gratis ijsje. . . . . , ·.·... "':''''-':',:'':,r';'',·
Tijdens .de braderie,w()r~t:,ee,n:d.oor1()pell~e·.'Bliksemverloting' gehouden mft:Il1~arliefst5,fietsen.aIS'Prijs.

w()ord hetbijzondere' van, deze onderneming,

~In 4

jaar tijds ]-officiele openingen, dan is. er weI iets
bijzonders aari de hand".
Het streven 'van de beide ondernemers om voor de
inwoners van Ameide en wijde omgeving een: .ontmoetingspunt te creerenis nu geh~elgerealiseerd~
Naast het bestaande cafe-restaUI1.llll-:,cafetaria is ernu
in Ameide voor de oudere ,bezoekers . de'.b~r··.·Het
Schuurtie' waar men rustig kaiLvertoeven.
De nieuw gebouwde Wapenzaar met een capaciteit van
maar liefst 250,' personen zalzeker voor bruiJoften,

Dus u, ziet:, alles,:word~er aan: gedaan omu vele
genoeg'lijke uren te bezorgen~'

Gafe ... Restaurant

'tV\laipen van
Het adres voar:
verenigingsavond
bruiloft
diner
koud buffet
salades
snackjes.
Of gewoon voor een
gezellig avondje uit.

Gafetaria
Cafetaria:

Ameig~c)

Nasi. en Bami schotels,
ook om mee te nemen
Soft-ijs
Milk-shakes

•. " •..... , . Telefoon 01836 - 1308. ,"

-

- OE<WA~E.tAA~een ~--~
.•...••.••.•...•. we wapenzaal , ~~unnen
In onze~~e~an 32 )( 7,5 rn;;~ilO1t vieren
opperv1a 5 rnensen hun. r dineren .
150 rnensen e . HLlUR\
ongeveer 22
en \(un nen
GEEN ZAAL

Onze keuken is oak's avonds
geopend.
's Zondags gesloten.

WIJ 6EREKENEN

-

'I wordl glad 17 · ·
op Junl;
~~E~F~~~~~I~~:, ~~~f159.PHILIPSHAVE HP16l15

PHILISHAVE HP 1 1 3 5 9 " _
Van 195,- voor

PHILISHAVE

16~:n 129,- VQor

~.

179.-

•

01836 - 1232

-

J.

w.

v. Puttestraat 73

_. 01836 -1614

Leuke

HANDBOEK
YOOR DE
GEWONE MAN
EEln boek Voor de
gewonevad~L

Samengest~lddOor

hetbekende duo
van het T.V."prOgramma.
NU VOCR

.fle~- ....

>

.•..

openers

Weer eans wat anders op
Clan aen
normale opener. Een bierdop-opemer. inde

4.95.

vo.rm
... va~Hen... k,roonkurk:
:,,'
Met beeldrn~rken van:
H~ineken,Amstel, Ooca-Oola.

'.

PARKER JOTTER

15~·.

De enige echte klasse ballpoint. "
•..
U allen wei bekel1d.Zo ook
de kwalitel!.
I
IrfdiverS'ekl~uren.. , .....

95

NU VOOR

·8

5~5

Voor vaders die alles van bierweten of
willen weten.

boordevol informatie.
Ee.nwaardevol
g.esc.h. e,.n.
En ditalles,
speciaal voor vaderdag,
voor een hoppige'
prijsl

k'·.. 50
•
I

NU

tische verhalen

"van:'divefse
schrijvers.

\ F
G

H

•
IJ

•

Automati,sche
camera met

.ingebouwde f1itser.
Gegarandeerd 15 opnamen
altijd goed.
Vaderdagprijs:

79
.,..

._

•

TELEFOOII·KLAPPER
\

~.'i:~:e~;"1anS5' .

2

95

metaleri uitvoering.

. Een sChitterend
boek van 445 pag.,
: met karta hU'moris-

OSRAM
FLASH
D1$C
CAMERA

Een handzaam tijdschrlfl voor
d~, sportieve, vader,.:,yol .tip's,,:interyiE:1~ws,
scorelijsten omtrent de Tour de France

4·KLEUREN BALLPOINT

HUMORISTISCHE
HOOGTEPUNTEN

Oarmiggelt

.,

•

Losbladig
met,
'stickers
voar
_veranderihgen~

YERRE.KIJKERS
Diverse modeilen

flU in' voorraad.
En allemaai
natuurlijk van
de beste kwalitei!.

Voar aen

K

vaderdagprijsje
van

M

,=

V1LTSTIFTEN
6 kleurig~ viltstifl~n
&1et-:,al~:~i~uw

snufje:
Deze stiflen bezitteneen fijne

.EEN GREEP U1TONS OYERIG
BOEKENASSORTIMENT:
' '

geur.
NU VOOR
SLEOHTS

...•

CARTOONS
Een unieke verzameli'ng c'artbc:>ns
color van:' de bekende cartonist Serre:
Daze :verzameling'mag
bij u thuis
',.eigenlijk niet
Ontbreken.
NU VOOR SLEOHT$

, Donald Duck Groot Vakantieboek
NIEUWI Mijn klasgenoten.
. Leuk voar later

Serre: Doe-het-zelf humor
Le Oarre:Smiley's wereld
Omnibus Maclean: Innes/Bagley
Sprookjesboek van Grimm
Le Oarre: deLok~()gel
Lachenmet lucifers
..,
I ,I\vi~teun~ van, ~et eerste}Jur

Vakimtie.Voetbal Spellenboek

8.50

7.95
10.29,90
19,90
29,90
12,~0 c'

2,50

14,90
5,90

fruit~

.

-'

f

Gebed, vriendsohap, liefde en medeleven ...

Dit ervaarden wij als troostend en bemoedigend v66r en na heJ dverlijden van onze
liava

Ben
ledereen hartelijk dank.

Neliy C. Crezee - van Nes
en kinderen.

Ameide, juni 1984.

Bej81lrdenreis Meerkerk
MEERKERK:-:--" Woensdagmorgen 23inei rond acht
uur vertrokken"met drie bussen de bejaarden, van
Meerkerk VQar- hun jaarlijkse reis riehting Den: Haag
en Scheveningen., Onder het gezelschap bevonden'zich
Dr. en Mevr. vanEs, Ds. en Mevr. Vis, Ds. Wever en
zuster Dijkhorst.
In Rijswijk werdkoffie gedronken, en, hier hectte
voorzitter Wim de U:euwi alleaanwezigenhartelijk
welkom. Vervolg~ns ging men naar, Den Haag.Da~r
werden bezoeken, gebracht aan de Ridderzaal, het
Binnenhof en de 2e Kamer.
'
De lunch werdgebruikt in het eeuwen ouderestaurant
-"Het Gouden Hoofd" aan de Groenmarkt.

's ;Mid~lr.@,wer,4" hft;"V.red~~paleis,bezo~~t..Alhet
tnooi's·. aall tapijten;"sc~ild_erijen, enz;j: enz;, ··liet:op de
aanwezigen'diepe indruk achter.
De theepauze werd gehouden in het over bekende
,Kurhaus" in, Sch,ev~ningen.
In Den Haag hadden ook burgemeest'erdel1 Breeje'neri
oud-burgemeester' Berends zich bij het' gezelschap
gevoegd.
Ret diner werd ' avonds gebruikt in restaurant '"De
Vier Balken" in Haarzuil¢ns.
Om ruim 21.00 nur arriveerde men bij het A.c.
restaurant, . verwelkomd door de .muziekvereniging
"Euphonia" en veel Meerkerkers, waaronder de beide
wethouders.
In een overvol restaurant bedanktevoorzitter Wim' de
Leeuw,iedereen die wasmeegegaan, maar ook
iedereen,'"die deze reis had mogelijk gemaakt, n.l. de
bewoners'van Meerkerk en de sponsers.; .' :":
Men kan terug zien op een fijne en zeer geslaagde dag;

YijftieQde autopuzzeJrit in
.Noordeloos
NOO RDELOOS.:.:.....·· Op .' zaterdag'16 jiiui ·a.S: .wordt' in,
Noordeloos voor het vijftiendeachtereenvolgende
jaareen autopuzzelrit georganiseerd door de Sport~~
vereniging Noordeloos. Er. werd .mee begonnen in
1970 toen de vereniging 25 jaar bestond. Sindsdien
heeft deze rit, die een lengte heeft van 35 km, altijd een
ilinke belangstelling genoten.
Trous en Jan Siomp uit' Hoornaar vieren hun derde
lustrum als uitzetters van de puzzelrit die voert over
de wegen door Noordeloos, Hoornaar en Hoogblok;:'
land. Een gezellige puzzelavond voor jong en oud.
De eerste deelnemer start om 19.00 uur, vanaf 18.30
nur ~an er wo~den inges~hreven in het clubhuis van de
vereniging aan de NieU'weIldijk.

Ret cornia: en· de bejaarden van. Meerke'rk . danken
onderstaande sponsers. zeer hartelijk voor· hun
bijdrage aan de reis van 23 mei j.l.

MINI
MIX

FA. ADVOCAAT
AVENTO CARAVANS
FA. ALTING
W, VAN DEN BERG
D. BIKKER
FA. BOLIAT
FA. BOT
FA, W. BOVENKERK
FA. GEBR. VAN ES
FA. A,C. DE GROOT
FA. HAKKESTEEGT
JAN VAN TUT,
RABOBANK MEERKERK
FA, VAN TillJL
GILLES VERSLUIS
4: 6 H. DE WIT
JAN VAN ZANDWIJK

De originele,
mini dorstlesser
in de vorm van een
brandblusapparaat.
U kunt deze
dorstlesser vulien
met een drank naar
eigen keuze.
Een leuke
Vaderdag-tip!

10.-

KOOP BIJ
ONZE
ADVERTEERDERS

rSI1O
:'ndec;pmPlJte

"~ua'tUd'
·s,aay.
.
..

VOOR DE
AUTOBEZITTER

6.35
24.1 autowasborstel 19,95
1 fles turtle wax 9,95
1 lampenset 12 volt

1· brandblusser

--

MOTORPOMP
Voor de tuin of het gazon.

Wat dacht u van een fiets
voorvader.
Nu een Gazelle met remhaaf voor

349.-

Idem, 3 versn., knijprem'
voor

499.-

Groot verm6gen;
Voor slechts

475.N.AAKSTERVElD
PEK&iZN.
2-· Amelde

En voor moeder hebben wij
ze voor dezelfde prijs.

TELOl836-1271

.

•
•

'to Wapenvan··Ameide;projiciatt
Het electriciteitswerk
en de verlichting
werd verzorgd door:

Hoofdaannemer voor de
Bar en hefZalencomplex

Landelijk erkend
Elektrotechnisch Bureau

.

AANNEMERSBEDRIJF

.

I

•

I

II

STREEFKERK
B.V.
Paramasiebaan 4a
Postbus 27 Arneide .
Tel. 01836-1269 of 01842-1878

01836 -1232

- J.

w. v. Puttestraat73

-01836" 1614

.

De verwarming en airconditionirig
werd verzorgd door:

Het loodgieter$w~rkende
brandblus-installati.e
werd verzorgd door··

VERWARMING/TUINGEREEDSCHAP

C. 'I LAM i
Bazeldijk19-4231 ZB Meerkerk" Tel. 01837-1810

Hetgfaswer~

werd verzQrgd door

AMEIDE'$i

.......•....

J.L. df!n Hartog

.LOODGIEtERSBEDRIJf.
Fransestraat 11·

-.< Ameide

GLAS-, SCHILDERS" ENBEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE - ZOUWENDIJK 39 'TEL. 01836 - 1508

VOOH VADEHDAG:

Wie onze uitschuifbare, aluminium laddergeleend heeft,
wi! diegene deze dan B.u.b.
lerug bezorgen blj de familie

EXTRA VAKANTIEVOORDEEL

." Crazee?
Lekdijk 32

VRIJETIJDSPANTALONS

-

Ameide.

(Levi's - Wrangler - Be)

10.- KOHriNG

GillisVersIuis

DE NIEUWSTE SHIRTS

7.50 KORllNG
TOL$TRAAT 22 .231 Be MEERKERK

TEL. 01937 -1530

OVERHEMDEN

5.- KOHllNG

Schoonheidssalon

J. Lauret. Niet joggen,
toch sportief!
In deze sportievekleding vcel
je je heerlijk releks!. En per sial
van rekening is dat wat je wilt,
nietwaar .. , ?
OOK VOOA VRIJETIJDSKLEDING

Bastinck

CV'1ssuratltiekalltoor
R. H.J Vall Schai/e

Lekdijk 42
Ameide

Tel. 01836-1937

Kerkstraat 16
41,26 RS Hel-en Boeicop
Tele/oon 03454-1751

Zonnebrillen

ensjaals

10%
KORT/NG

' . Postbus 114
4130 EC
Vianen
• : .

sfFeefkeFk
FRANSESTAAAT 7 -

AMEIDE -

Depositaire;
dr. A.A. Eckstein
Kneipp
Lady Rose - Pupa.

TELEFOQN 01636 _ 121:2,

Ook aanwezig
op de
Braderie.

Msr vader"'Jl eeri 80ed idee!
m"fs4j8Rreb nl'lt\\> ns· elgen
MEERKERKSE PLUlMPJ.n.. _
nu 50 stuks van 21,1!I,'dor

LAKERVELDERTJES
nu 50 stuks van 20,- voor

16.00
'.. '

15,50

Tevens in voorraad aile andere rokersartikelen.

Nu snijdt het mes aan 2 kanten, want ...
in onze zomeraanbieding nu bij aankoop
van een

SIGARENMAGAZIJN

B. L.AKE·RVEL.D
Zouwendijk 5

MOTORMAAIER EEN
COMPUTERSPEL KADO!
Geldlg tot op de jaarmarkt 1984.

Nu dus ontspanning voor het hele gezin.

-

Meerkerk

-

Telefoon 01837 - 1466

15%
KORTING!
OP DE BRADERIE
KOOP UW SCHOEN BIJ DE MAN
DIE HEM OOK MAKEN KAN

c. 't LAM

6azeldijk 19 -

423126 Meerkerk

-

Telefoon 01837 - 1810

MBTA'S SCROBNSROP
DAM 11

-

AMEIDE

-

TELEFOON 01836 - 2375

Jan Remie en Wim Robbertsen breken wereldsurfrecord

65 uur swfen op karakter
eten"

LEXMONIJj.VIANEN "7"'" -Ze -deden werkelijk alles op de. 'plank:
drillken, _z:eilen (oak dat), praten, liggen.
;(bijna) slapen. moe worden, kou Hjden, verkleden;ziekworden (en weer genezen),kramp krijgenen een record
:verbeteren. Je moet er maar zin in hebben. NU,dat hadden dejongenswel.~a een week wordt de balans
opgemaakt; en die been een behoorlijk positiefsaldo. "We gaan in'detoekomstzeker weerzoiets_doen'~
ToeD eigelllijk niemand nog aan surfen dacht, werd'er in Vianen een i?ee geborenj dat meer vaet in de aarde had
dan menigeen aanvankelijk vermoedde. Jan Remie, uit Visnen kwam via ,zijo buurman{)p de gedachte. het
wereldrecord surfen _m~ar eens te g3;an _verbeteren. Gei'nspireerd. door, de toenmalige bezitter.van', het rec,or~, de
Rotterdammer Ronald Liesting, besloot hij in eerste instantie alsgrap,zijn, .. voornemenaan de buitenwereld
bekend te maken. Maar hoe gaat dat met zu!ke plannel1? Steeds, meer werd Jan erop aangesproken dathij zijn
grootspraak, maar eens hard ,moest maken.De "druk" van vriendenenbekenden werd steeds groter. Zo groot
zelfsdat hij besloot de stap te gaanwagen. Opzoek naareensponsorkwam hij op een: goeiedag in Lexmond bij
Ro~sll~r terecht. ,De'eigenaar' van:'deze zaak, Wim Robbertsen,reageerdeechter totaal andersals Jan had
verw,:J,~~t:"Watsponsor~n?N;iks spons'oren! Ikdoezelf mee!" Het 'surf-pact' werd diezelfde avond nog gesloten.

premies. die dit kraanwagenverhuurbedrijf had
uitgeloofd - ieder . uur boven •dezestig .zou beloond
worden met honderdgulden de man -':begonnen in
zicht te komen
Omvijf over:negen,precieswerden de zeilen gestreken.
Onder luid applaus van het duizendkoppige publiek
peddelden de jongens naar de kant. Maar nog was hun
(overigens:,~elfgezochte).lijden~weg .niet ten einde:vlak
voor de kant'sloeg'de p!ankwaar de<beide jongensop
zateh om. Maar' dit. mochLhet'.plezier van. de.jongens
niet meer· bederven: het nieuwe. wereldsurfrecord vap
65 liur' stond:en . staatals een.paaLboye.n: water.,

En hoe beIangrijk publiek is bij:' een dergelijk
evenement, bleek ook hier weer. Beiden geven grif toe
dat zonder de aanmoedigingen van de belangstellendie doorlopend aanwezig waren
het
den
waarschijnlijk 'nog moeilijker was geworden om de
race vol te houden.
Tweede huis
De eerstedag kwamen de jongens londer a1 te veel
probleniendoor. Het schema was een uur varen en dan
vijf minuten ru~L De pauzes. mochten ook opgespaard
worden tot maximaa! een kwartier; dat betekende dus
drie uur achter elkaar zeilen. In de pauzes kwamen
Wim en Jan wei naar de kant, maar ze mochten de
planken niet af. Eten moesten ze op de plank eh droge
kleren aaritrekken. Maar ook moesten de behoeften
op de plank gedaan worden - een karweitje. waar de
gemiddelde Nederlander toch graag even de w<il, Vobr
opgaat. . Dit, bracht natuurlijk wei een de nodige
lachwekkende taferelen met zich mee. Wanneer Jan en
Wim '. de gelTl~akt~ _vi.d:~,ofilm terugzien, moeten ze er
weer om.lach~h. '.,:;;,';:
65 uur fungeerdede'zeilplanken als hun tweede huizen.
En smokkelen \Y<l.s ~rzeker niet bij: van de eerste
minuut tot de laatste werd alles nauwkeurig in de gaten
gehouden>en . . ge~egistreerd door aangestelde officials.
Een paar:secondentelaat starten na een rustpauze zou
de beide jongens fataalzijn geworden; althans wat hun
recordpoging betreft.

'Als dollen'
Vanaf februari begonnen ze 'als dollen' te trainen,
loals ze zelf bekennen. Ze rotzooiden maar wat aan.
Al snel bleek dit niet de juiste weg om het oude
surfrecord'~:Ya'n zestig uurmet sukses te breken, Er
werd een sportarts in de arm genomen - Hans van Eist
uit Hagestein - die voor een begeleidingsteam van vier
studenten fysiotherapie. uit, Utrecht zorgde., Een van
die studenten van: .:Heidi Schaker, Europees kampioene windsurfen. Sameh werd een schema
opgesteld... waarin tegen de verwachtingen in 'rust' het
geheime wapen bleek te zijn. Wim: "Nu kregen\lieeen
goed trainingsprogramma: voorgeschoteld; meL· een
jusite dosering rust. Dat was de enige manier om het
lopen, fietsen, gewichtheffenen s\lrfen lichamelijk yol
'te houden. De traininge~warentenslottebedoeld om
straks sterk aande start te. kunnen vers'chijnen en d,at
vraagt om een zorgvuldige'opbouw",.

65 uur
De vijftien a twintig uur training in de week bleken al
snel hun vruchten af te werpen. Donderdagmorgen 31
mei verschenen de jongens met een gerust gevoel, aan
de start. Nuchterheid en kahnte bleken troef te zijn en
dat bleef lo toen in aile vroegte om vijf over vier het
aftellen op de Put bij Hagestein begon.
En daar gingen ze, op weg naar de 65 uur. Dit hadden
ze van te voren afgesproken omdat ze een punt wilden
hebben waar ze naar toe konden werken. Jan:
"Achteraf gezien hadden· we misschien. nog wei een
paar uur door kunnen gaan, maar dan was de kans
groot geweescdat het eell totaleuitputtingsslag was
geworden. Nu kwamen.we beidennog,redelijk fit van
de planken; Daarbij komt dat de mensen nu precies
.wisten .hoe laat we lOuden stoppen - als alles goed zou
gaan tenminste., Die duizend man publiek op zaterdagavondha~denwe anders nooitgehad".

Ziek
Nadat donderdag de wind nog iets van zich had laten
merken (kracht twee a drie), viel hij in de nacht van
donderdag op vrijdag helemaalweg. Er •. kwam een
dichte mist opzetten, die het er yoor de heren surfers
bepaa!dniet gemakkeIijker op maakte. Door het lange
staan werden. de spieren enorni stijf, maar, een goede
begdeidingvanhet team uit' Utrechtkon echte
blessures voorkomen. Aileen Jan kreeg ha,verwe~e' de
nacht last van z'n maag."De heledag doorhadden we
licht voedseI gegeten, met erg vee! zoetigheid
tussendoor. Dat ben ik helemaal niet gewend en 'ik
werd er dan ook behoorlijk ziek van. Even heb, ik zeIfs
gedacht dat ik van de plank moest stappen. Gelukkig
hielpen de medicijnen goed, waardoor ik tegen de
morgen al geen centje last meer had", aldus Jan Remie.
Vrijdag begon het gelukkig ietsje meer te waaien. Om
een' uur of vijf in de middag brak er zelfs een hevig
onweer los, wat gepaard ging met harde windstoten.
Maacdit w<is wei weer een beetje tevee! van het goede.
De jO'ngens scheerden zo ontzettend har~ over .het
water dat zelfs moeder Robbertsen· zich even heeft
omgedraaid.
Slaap
Maar' ook deze hindernis werd met. sukses gen()m~n.
Jan en' Wim zeilden hoe langer hoe meer bij el~a.ar
vandaafl omdat.ze . bang waren elkaar te demotiven~n.
De moed van de jognens werd echteI";:'s nachts nogeens
stevig op de proef gesteld. Wim kreeg lastxa~,:z::'nknie
en dacht, de. race voortijdig te moete~pee,in~igen.
Maar ook hij kwam uit het dal omhoog.:Iedere' pauze
werd benut om de knie te masseren en tegendemorgen
begon het weer beter te gaan. T oen de dag het definitief
van de nacht gewonnen leek te hebben beweerde Wim
zelfs niets bijzonders mrer te voelen en toen. eenmaal
de wind in de loop van de morgen aanwakkerde. tot
kracht vier a vijf voelde hij zich weer kiplekker.
Jan had die nacht nogal last gehad van slaap. Hangend
tegen de mast doezelde hij zelfs een keer heerlijk weg
totdat het koude water hem keihard weer· tot de
werkelijkheid terugbracht. De. jongens he~1Jel1'"ook
verschillende aanvaringen gehad door deslaapver~
wekkende windstilte.
Finish
Maar·'het.einde naderde; 001'yijf minuten over.vier:
werdhet oude, record gepasseerd. In formatie . voeren
de twee jongens met een hel,e sleep van zo'nveertig
surfers achter zich aan. lang!> het .publiek - het begeleidingsteam vormde in een motorbootje de kop van
het 'lint.· fen ,kraanwagen van Koedamhees de vlag. De

'Gekkenwerk~

Moe maar ,tevfedenstapten zeaan, !and.De burgemeester van Hagestein en de' wethouder van
sportzaken van ... Vianen waren hoogstpersoonlijk
aanwezig?l11~et record te ondertekenen:de plaats in
het' Guinnes book of records was een feit.
'Gekkenwerk; lullen vde mensen denken. 'Een
machtigeervaring' weten Wih1en Jan mij te
verzekeren. "In de toekomst gaan we zeker weer lOiets
doen. We denken aan het wereldrecord tandemzeilen
(lange plank ni'ettwee; zeilen). Dat staat op 28 uur en
dat moet te 'verbeterenzijn. Hetis overigens wei een
stuk moeilijker; we,moeten weLweergoed weten waa'r
we aan beginne?" ........,.
Zeker is in ieder geval wei dathet;publiek meegeleefd
heeft. De vrouw van Wim heefL01isschienook :wel een
record gebroken door maar liefst63 uur van de race
aanwezig te' zijn: Nag steeds worden 'er bloemen - en
een enkele taart - bij de jongens thuis bezorgd. Een
duidelijk bewijs van hoezeer ze in de belangstelling
stonden. De strijd is op karakter gestreden en d<it werd
gewaardeerd door de mensen.

'Stilzittell is achteruitgaan'
Deze 'maar'ldkomen rondde 70.000 jongereil van de
middelbare .school···· .a[. De meeste' schoolverlaters
hopen een betaalde baan tevinden.. Ande~en ~eten wei
beter.. Aan werkloos worden wil niem~,nd' denken,
zeker niet als je net van school bent. De' federatieve
vereniging Vrijbaan heeft nu voor de provincie Zuid-.
Holland een speciale Schoolverlaterskrant uitgegeven. In de krant vertellen jongens en meisjes van
ongeveer 20. jaar '. ,wat ". zij;na sC,hool,.; (niet). gedaan
hebben: Uitslapen,- doorleren, vrijwilligerswerk, blijven solliciteren,. demogelijkhedenzijntalrijk, zelfs
zonder betaalde baan!
Vrijbaan geeft de krant i t1 een :bplagevan 7.500
exemplaren uit. In jongerencentra, opscholen, c1uben . t;tltlrt~~izen . . en;, vorrn.ingscentra .. kunnen . ~chool
y~r1at,er,~ .·n}e~"de,;k~tlnt. zie,n\ dateErneer. mogelijkheid is
dan ::thuis . . zittlm.' Schoolverlaters kunnen" kursussen
gaan volgen,' een nieuwe opleiding b~ginnen, vrijwillige,rs""er~ ·'verrich~en' •. ?f .. in .,een ..... werkprojekt
erv<lrin~, . , 'opdoen, ," Le~ftijdgenotef1::vani .de ". huidige
schoolverlaters vertellen daarom in de kranthoe zij de
tijd na school hebb~n doorgebracht. Voor. de .• meesten
ging na een tijd het motto op 'stilzitten is achteruitgaan'.
Uit de. Schoolverlaterskrant: "Een heleboel mensen
vinden het een schande alsje geen werk hebt Nou, ik
niet hoor, het bevalt me'best. Ik werk als vrijwilliger in
een buurthuis". Een ander: "Doordat ik een opleiding
volg zit ik voorlopig als. onbemiddelbaar in
kaartenbak van het Arbeidsburo. Primatoch ..." Of:
','J0c~,',::.zunenzevan ll1ij.; nooit:,eep;',ec~,~e: werker kunnen
yerwachten,omdat ik gewoon' nie:t,,~?ibenenl1iet zo wil
zij~.',: Eenandere·mog~lij,kheid:"'Na:'.sch()ol heb ik twee
jaapvergeefs,.naar werk gezocht,enuiteindelijk kwam
ik bij dit projektterecht. Die.kurs,uscomputerkunde
g,eeft mij, hoop op betaald werk."

De Schoolverlaterskrant "is "te bestellen door per
nurnmer f 1,- over te maken op gir()nUmnler 1879724van Vr(jbaan, Benoordenhoutseweg 23, 2596 SA Den
Haag, o'nder vermelding van "Schoolverlaterskrani".

Altijd

100

10 kadotips voorVaderdag . .
Laag in prijs

apparatententoongesteld

D. BIKKER

SPECIAALZAAK IN WITGOED

tel. 01837 - 1249

ZoOwendijk 123 - Meerkerk

ES
E RR

mUl'llnen

AEG ~

~~ >l:J m~~L IIlNHIR
(!J!Jip:DHOLLAND
HWfRO$T· g ELECTRO.

p¢\grim'

Bloemtiek ,,'t Kooitje"

..

Hoogin kwaliteit

* Ringsleutelset
* Nietapparaat
* Spiraalboorset
* Moker
* Vlechtlang
* Kapzaag
* Zaklantaarn
* Thermometer
* Stanley mes
* Duimstok

'Gad6re'

van 40.65 voor24.-

25.50
'HSS' van 35,25 voor24. 75
'Peddinghaus'
van 22,40 voor 14.25
'Will'
van 17,- voor11. 75
'Warington'
van 12,- voor 11.25
Kunststol
van 11,05 voor 7.95
Kunststolvan 9,25 voor 5.25
van' Stanley' vanS,30 voor 5.75
hout
van 6,35 voor 4.50
'Swingline'van 35,95 voor

En . . . nog meer voordeel, want veel prijzen
van gereedschap en tuingereedschap zijn

VERLAAGD!
VADERDAG?

GEREEDSCHAPSDAG!

U koopt het in

,,'tij~tr\uitlktltjt"
want om de prijzen hoeft u het ni~t laten
Oak op 23 jun; • ,. '.
aanwezig op- de .Braderi.e!
Let op onze stand!!!

JW. van Puttestraat 77 - Ameide - Tel. 01836 - 1861

Uw adres voor:
* Diervoeders * Kattebakvulling
* Turfmolm - Houtvezel * Tuincompost
* Kunstmest voor .gazon of tuin

* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastics .

tiuunerfabriek

vliethoven

Andre \lsn Vliet

Leveril1gsprogramrna:
Kozijnen / Trappen
Deuren / Betimmeringen
Nieuwbouw / Restauratie / Renovatie

* Veevoeders in aile soorten
* Waspoeder en andere reinigil19smiddeleh

EYENEENS YOOA AL UW SLlJPWEAK
Tiendweg4' 4235 VW Tienhoven (Z-H), tel.
01836,- 1806

Slijterij
'VADER~
Bel even,
't is de moeite van
inforl11eren waard !

.J.V. ZandWlk
Meerkerk" GorinchemSestraat 2
Tel. 01837 - 1309.

heeft voor
een enOrme sortering:
~Achter deHalte~

gedistilleerd, wijnen en likeuren in heel mooie geschenkverpakkingen.
Het juiste adres om vader te verrassen is natuurlijk

SlijteriJ

"Achter·deHarte"
Kleine Kanaaldijk
Te/eloon 01837 -1414
Meerkerk.

Het vakantieseizoen nadert al weer snel!
De Rabobank staat voor U klaar om aile vakantiezaken voor U te regelen!

BUITENLANDS GELD
Hoewel wij van aile gangbare soorten altijd voorraad hebben is het prettig als U ruim van te voren
besteld, dan kunnen wij alles rustig voor U klaarmaken en ligt het gereed als U naar de bank komt.

REISCHEQUES
Een goede mogelijkheid als reserve-geld. Verzekerd tegen verlies en diefstal.

REIS- EN KREDIETBRIEFANWB IRK
En veilig gevoel voor iedere automobilist die over de grenzen gaat.

REISVERZEKERING
Onmisbaar voor aile vakantiegangers.

SAFELOKETTEN
Vooral nuhet aantal inbraken schrikbarend toeneemt is het een veilig gevoel als Uw kostbaarheden
achter de dikk.e muren van de kluis van de bank liggen.

MEERKERK
HOORNAAR
GROOT-AMMERS
AMEIDE

VADERDAGA.S. ZONDAG
Laat het elke dagVaderdag zijn.
U hbeft dan toch maar 1x te besteden.
AI is het groot of klein.
Een plant geef je met zoveel redell!
Ook wij staan 23
juni op de braderie met
zeer goedkope
aanbiedingen.

DINSDAGS IN: Tienhoven / Langerak / Nieuwpoort
NoordelooS.

Up de braderievoor vader;·
Tabac, Old Spice, Fresh Up, Vergulde Hand, etc.

CREME SPOELING
FOHN LOTION
UI'

Haalt aile schoenreparaties elk week op
MAANDAGS IN: Nieuwland / Leerbroek / Meerkerksbroek.

T€lEFOOH 0""" ,""'

KERASTASE SHAMPOO

META'.S SCHOENSERVICE

8.95
van 10.05 voor 8.75
van 10,90 voor 7.95
van 11,10 voor

HAAR SPELDJES

,,\~tA~~l\'f'tlG ::tE~="NG
" C)
DE WIT
KAPSALON

Molenstraat 5 - Arneide - Tel. 01836 - 1464

Op vrijd~g krijgt uhet weer thuis bezorgd.
Hebt u geen kaart om voor het raam te zetten, bel dan:

01836-2375
en u krijgtd~z~lfde dag nog een kaart bezorgd

MallSi
SCIDBNSII!
DAM 11

-

AMEIDE

-

TELEFOON 01836" 2375

Voor moderne Ilnanclering en aile verzekerlngen, doet u er goed
aan een van de onderstaande adressen Ie bell.en

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

-----

J. het Lam
~

~

Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

CHR. DAG/AVQNDSCHOLENGEMEENSCHAP R'DAM e.a.
Rector Abr. Vos, 01806-14975
Slingeplein 8 (nabij Morgensterkerk/t.o. Slinge 303) Rotterdam, tel. 010-819066 of 808160.

SCHOONHOVEN
- Rijksgesubsidieerde opleidingen MAVO-diploma of deeleertlfieaten
- studiein 6 of minder vakken (ook spreekvaardigheid talen),
Computerkunde met praktieum in R'dam-Zuld _ les op maandag,
woensdag en vrijdag van 8.40-11.50 uur • boekenfonds voor kla.
1 en 2 MAVO • aanvang eursus 10 september 1984

INLICHTINGEN EN AANMELDING
zo spoedig mogelijk, doch voor 1 juli, in de school bij de Pasteurweg 92 na lelefonische afspraak: 01833-1030 (mevr. Zuidwijk);
b.g.g. 010-819066 of 808160

Eerl Polaroid zonnebril...
...njet zo maar een zonnebril!
Polaroid zonnebrillen zijn'er in vela tientallen moola
modellan en uitvoeringen. De polariserende lanzen
nemen bovendlen hinderJiJkeschittering weg enfilteren
schadelijke UV-stralen uit het zanlicht. Aileen helder en
enschadelijk Hcht bereikt ze de agen.
Keirn ze eens bekijken bij ens in de winkel.

_Polaroid

[PI.III

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

PIANO en ORGELHANDEL KROPFF & In.

-

In- enverkoop piano's en orgels
,Nieuwe,engebruikteinstrumenten
Reparaties
Stemmen
Bij tms nog ruime keuze in
geb(. piano's met 5 jaar garantie
- Inruil en financiering mogelijk
- Levering en onderhoud door heel Nederland
Na lelefonische afspraak ook 's avonds
Kastanjelaan 14 Ie Lexmond. Tel, 03474-1755-1942

Maakvoor PA geen verre reis,
Bij 'Rid9Ia;kado's in e.lkeprijs!
15,95
5,95
Badschuim + zeep 8,95
Zonhebrillen

Zeep-aan-koord

GEEF DEZE DAG MEER FLEUR
. EN VERWEN HEM MET EEN GEUR.
Wi) sta.anoR~3jUniook (jP de Braderie.

KLJNSTNIJVERHEID

'RIDOLA'
Kerkstraat 2

-

Ameide

-

Tel. 01836 " 2401

AANBIEDING:
No.1 ,ZONNESCHERM
Vastearrn,uitval 100 em.

Vanaf215....
No.2 KNIKARMSCHERMEN

vanaf62D.-

No. 3 HORDEUR
Doe-het"zelf. Leverbaar in wit en bruin.
vanaf

149.-

No.4 ROLGORDIJNEN
Voor extra lage prijs. Keuze uit 12 soorten
+ verduisteringsstof.

Talbot Horizon GL, 5-drs.....•...........
Mazda 323 HB, 3-drs. dx
Golf C diesel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Opel Kadett Caravan, 5-drs. LPG ...•.....
Mitsublshi Colt GLX
Fiat Ritrno diesel
Peugeot 305 LPG. . . . . . .. . .........•..•.
Citroen Visa.1I speciaal. .
.
Opel Rekord 2.0 8 . .. • . .
•

1983
1983
1982
1.981
1981
1981
1981
1981
1981

Opel Kadett Caravan 128
Opel Kadett Caravan 13N
Ford Transit Pick-Up, open laadbak .....•
Datsun Cherry Cornbi LPG ...•...........
Renault 4L ...•...............•..........
Opel Ascona 168R, 4-drs
Renault 5L
Ford Transit 1600L, 4-drs.....•...•.......
Volkswagen Golf diesel
:
Opel Manta 198 . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .
8aab 99

1980
1980
1980
1980
1980
1978
1978
1977
1977
1976
1974

1'-1'<.'
'01'-",01::

o'<.'<.\.-~

'<.\11'<.1'-

@)

ffi GEBR. VAN TUYL
~ ~~~:~~~~~~~~straatl~eL~18fel~ ~~~~7 _

-"!II.~).. ~W

ERKELENS-LANGERAK
Broekseweg 3

-

Arnelde

AUTOMOBIELBEDRIJF

-

1682.

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

Meerkerk

Herwijnen

Telefoon 1725

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

BESJELWAGENVERHUUR

Hazelaarlaan 5 - Arnalda
Telafoon 01836 - 1595
Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van

DE RUYTER
MEERKERK

STEUNZOLEN

01837 - 1315

Elke woensdagmorgen zilling
in Meerkerkin 't Groene Kruis-

gebouw.

NU OOK VOOR VERHUUR
VAN 9 PERS. BUSJESI

SCHILDER & GLASBEDRIJF

SPAAR BIJ DE NMS

O.A. KINDT

II

--0vaor al uw binnen-en buiten-

WENsru~~~ PRETIIGE VAI<ANTIEI
Prinsengracht 2
Meer dan1100 vesligingen

•

Ameide 01836 - 1676
Speclalisten In Sparenl

• ••

(v/h B. den Oltelander)

schilderwerk, wandafwerking en
. beglazingswerkzaamheden
BAZELDIJK 15b - TEL. 01837 - 1295 - Meerkerk

!!!!!!!!!!!!!'TE KOOP AANGEBODEN ~~

I

Nissan Cherry 1300L,.grijs " ,
,
. 1983
,
. 1983
Nissan Cherry 1700 diesel, blauw ., ..'
Honda Civic 5drs, bruin
. 1981
Toyota Starlet 2x ........•..•..................... 1981
Daihatsu Charade 5drs. geel
. 1981
. 1.982
Opel Kadett 1600 dieselgrijs
. 1981
Opel Kadett 1300, rood
'
. 1979
Opel Kadett C station-car wit.
Opel Kadett City geel
.. 1979
Opel Kadett, C 3x
.. 1977
Opel Rekord 2,3 Diesel rood
. 1980
. 1979
Opel Rekord 2.0 bruin
, .. 1979
Opel Ascona autom. 1.9 rood
Opel Ascona 2.0 Berlina groen
,. 1979
VW Golf Sprinter geel
. 1980
Ford Fiesta 11 OOL grij~ ...•........... , . . .• . ...•.... 1979
Ford Escort 1300 autom. brons
.. 1977
Mercedes 230 geel.. .
,
. 1977
Mercedes 200D bruin
. 1977
:,
,
. 1975
Saab 99GL bruin
Lada 2105 (1300cc) LPG, rood
'.' .. 1981

Tevens voor
al UW

~~~~~~~~~;,~n

IBoiAG!
"UTO

'"

..

der1oitlaten,

~I
'"

Voordeligtanken met uw credit-card
SUPER BENZINE
NORMALE BENZINE
DIESELOLIE

AllEMll£ to

onderhoud
en
reparatie

;

Nieuw in Ameide en omgeving·

o

incl. montagepnlZen

J _"""'=::;;i'"oo.'~

Autobedrijf

van Zessen
Ameide - de Zodesiagen 7
tei.: 01836 - 2280

De nieuwe kle~renfilms van Agfa, AgfacolotXR,
zijn bij ons verkrijgb<l.<lr: Kleurenfilms\Na<lr de zgn.
tweelingkristallen in verwerktzijn.Eerrevolutionaire
vernieuwing binnen de filmtechnologie. '
'. ,•. '
Ukunt er kleurenfoto's mee maken, die mooier
zijn dan u ooitzag. Met uitzondertijk natuurlijke kleuren
en een ongekende scherpte,..
".
,. '.
Er zijn drie verschillende kleurnegatieffilms:
Agfacolor XR 100, 200 en 4()0. En twee verschillende
,diafilms:Agfachrome CT 64 en 200. Wij helpen u graag
met uw keuze.

AGFA-GEVAERT+

L.P.G.
Dag en nacht tanken / Geen kontant geld nodig
Betaling achteraf / Korting per liter
Perfekte kontroJe

~~

~p

'EIMD~(;ROOT
HOUDT SPEELGOED
BETAALBAAR!

Industrieweg 4 - Amllide. ' T~I~foorl01836 , 1,402

goedehgoedkoophal·
het

Gorinchemsestraat 35 .,; Meerkerk .
~
. . . .

. ~ HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING

-.... ~---'-----.------{

. ...

Geldig van 13-6/ 23-6
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EXCLUSIEVE • DAMESKLEDING
Gorin2heinsEi~triiiit35-36 - Meerkerk -Tel. 01837 - 2455
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