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Het hegon in een wijnhuis
en het eindigde met oorlog

In die herberg zat ook een rijke land
man uit Meerkerk en al spoedig wa~

ren ze met hem in gesprek. Deze man
had om zijn grond in Meerkerk vele
grote bomen en daar het Mei-avond
was verzochten die van Gorcum hem
om "eenen schoonen boom, om te Go
rinchem op desen Mey-avont tot ge
neughte te planten". Het !Was in die
tijd en ook nog veel later gewoonte
oti [)p de Mei-avond "voor de huiy
sen van d'aansienlijkste del' Stadt
Mey-boomen te planten". Het planten
van de .Meiboom komt ook uu nog
hier en d.aar, al is het dan sporadis:ch,
voor.
Dat planten van de Meiboom was
een gezell1ge boel want de jongeman
nen en jongedochters dansten dan
lustigrond de boom en zongen "licht
sinnige Liedekens". Dat duurde dik
wijls de gabele Meimaand,tot groot
vermaak van dit jonge goedje en de
toehoorders.

Die Meerkerse landman gaf in te
genwoordigheid van de poorters uit
Vianen aan de Gorcumers verlof "niet
alleen eenen boom, maer twee of drie
af te houwen". U begrijpt dat de Gor·
cumse burgers erg blij waren, zij
dankte deze vriendelijke Meerkerker
hartelijk en... voor wat hoort wat: zij
"betaelden sijU'en 'V'erteirdJen koslt, en

Oudere jeugd vaak hinderlijk voor de kleintjes
In deze tijd, de lente met zijn langere acht..Het bestuur kan pas goed ~~k
dagen is het begrijpelijk en goed dat doen als de leden van de veremgmg
er weer druk gebruik wordt gemaakt zich er v~Iledig achter stellen. In het
van de geopende speeltuin. En te- verleden 113 echtergebleken dat daar
recht, want het ZOll geen speeltuin nogal ¥;'at aan mankeert: ~.e ~ote,
zijn als er geen grote groep joelende klacht IS d~t men zo we1ll1g an1Dl~
en dartelende kind~ren gebruik van opbrengt en vaak denkt, het bestuur
zou maken. Hoe meer ziel hoe meer zal alle zorg weI dragen. E~n heel
vreugd, ook in de speeltuin. verkeerde gedachte, menen wij. Zon-

. .. . d der medewerking van de leden kan
En... het IS er altijd nog velliger an het bestuurmaar bijzonder weinig
op de straat. . uitrichten. We dachten dat door een
Van een bestuursvergadering, waar- goode samenwerking tussen bestuur'
van we getuigen waren, willen we U en leden er veel zou kunnen verbete-
eens iets verklappen. Wat daarover reno
te vertellen valt, is nu niet direct de
beste kant. En. zijn meer problemen Een vo~tbalt~mooivoor. de jeugd en
dan oplossingen. En. dan wordtde . v~.a~tIefeestJes met: idlverse lWed..
zaak wi:ll eena erg moeilijk. strijdJes voor de klemere:. bezoe~ers

moet toch te verwezenllJken zijn?
We mene~ dat·. heel veel ouder~ het Dat kan echter alleen als het bestuur
met ons eens zijn, dat de spe~ltumer verzekerd 'is van' de helpende hand
moet blijven, dat we dat ~~t k!1nne:n harer leden. U bent het toch wel met
missen. De verantwooro.ellJlkheld die ons eens dat dat voor de jeugd eeti
we dragen voor oDZe kmderen ver- welkome bezigheid zou zijn. Maar.••.
plicht ons ook ~e zorgen dat er een daar is ,wat geld voor nodfug. Dalt z0U;":
goede gelegenheld is waar ze vrij en den we door middel van een verloting
onbekommerd hun gang kunnen gaan. bij elkaar kunnen brengen. WeI echter;
Die verantwoordelij~eid ~oept de zijn er dan personen nodig die helpen
plicht op om aanwezlg te ziJn als I:et .
bestuur een vergadering noodzakelijk Vet:volg ·op· pag.. ~,

glazen venster geheel verwoest? En
gebeurde het niet in Alexandrie dat
er een geweldige oploop ontstond
doordat er een slaaf tegen een soldaat
had gezegd dat zijn pantoffels beter
waren dan die van de soldaat, met
het gevolg voor de slaaf fuit "den kop
van hem gebroken wiert"?
Van Arkel zendt zijn bodennaar alie
dorpen in het Land van Vianen en
Ameide en liet de landsluiden weten
dat zij hun ibeest-en en onroerende
goederen in veil1gheid konden bren
gen en zelf evenzo vluchten. Hij gaf
ze drie dagen tijd en dan zou hij met
zijn mannen komen en de dorpen verM

branden, de. mensen gevangen nemen
en hun goederen neIp.en, al wat 'hij

·krijgen kon. AIleen die van Meerkerk
kregen deze waarschuwing niet.
De drie dagen zijn om, Jonker Jan
van Arkel gaat met een "menighte
van kloeke mannen" op pad en ver
brandt aI de hUize~.an Meerkerk.
Hij zocht "den Buy )'-'''< DS boose wijf,
e;n de dood-Slagers'~aar zij waren
gevlucht. 'Hijstak de brand in hun

__ . bez~ttinge~enal ,:de dOryen van de
" "·'He·el"~'va.n"~Vianerl':-:-eIr':'·:AmeidEr'werden

verwoest. Zo kwam hij ook voor Via~

nen, schoot vuur-ballen daer in",
maar vertrok toen w;-' "-
Heer Otto kwam,i-.,...A.na, met: ',veel
Yolk te Ameide en hi] verbrandde het
hele' dorp; Hij legerde zich in de kerk
en deed' het Huis van Ameide "met
grote bussen dapper beschieten".
Hendrik van Vianen wikte zijn macht
tegenover die van Arkel en yond
"die veel Azen te licht". Nu dacht Wj
er aan, dat hij Ameide in leen had
van de St. Maartensdom te Utrecht
en daarom verzocht hij deze stad om
hulp. De Raad van Utrecht schreef
aan Heer Otto een brief waarin hem
in overweging wordt gegeven Arneide
te verlaten, of het hele Neder-Sticht
zou tegen hem ten strijde trekken.
Otto las deze brief en zei tot de Bode
die hem had gebracht: "Ga segg' d:ijn

Heeren van Utrecht, 1300 stout zljn
sy niet,. dat sy hier tegen my. ,ver"
schijnen".
De bode "siet de Manhaitigheydt vali
otto en J ohan, hoort sijn orwerschrok
ken woorden,' sagh- al sijn gewapent
yolk, meer dan 12000 sterk, voorwaer
een PrinQelijke, ja eensdeels Konink.';'
Hjke macht, was met eenen verwon
dert en v~rbaest" en bracht zijn tij
ding spoedig naar zijn Utrechtse He
ren, die er dan ook maar van afzagen'
om zich in de perikelen te steken:.'
Hendrik van Vfanen,' ziende datdie
van Utrecht niet tegen Van Arkelop
durfden trekken, zond vlug een tijding
aan Graaf Willem van Oostervant,
de oudste zoon van Albrecht van Bei
eren, waarin hij om tuseilkomt ver
'zocht, 'opdat Van Arrkel hem Diet
tot de grond verdelgde.
Willem van Oostervant komt met zijn
volk naar Ameideen Otto van Arkel
ontvangt hem· op' vriendelijke wijze.
Hij brengt Graaf Willem In zijll
legerplaats en deze verwondert .~~.

over het machtige leger,datOtto.y~.
,.' .,:_~!:~~LQm :2'i,~l1",.~¢~.p..:>y~:~,~~~d,::l1,~,~~h·

.Hij vindt 'het tever:kiezenom met
Van Arkel tot eenbestand te komen
voor de tijd van twee jaar, op voor
waarde dat de Heer van Vianen aan
O~tl?"y~~.-,..A-.rli:~I.. :t:.~t1. overgeven. het
sl~~. te:-.A.YIleiue'"Ynet""a11e~"'t()ebehore-ut-

\t=~sr6ooo~Rij;;~gulde~~u'~'le~--'-~
nen. Gaf Hendrik van Vianen dit
geld Diet binnen twee jaar terug, dan
mocht Otto van ArUtel het 'Slot en de
Heerlijkheid Arneide houden. H~ 00
'stand k.wam er en Otto nam het slot
van Arneide direct in gebruik.
En .zo ;ziet u dan maar, dat k'leine
oorzaken grote gervolgen kunnep. h61b~

:ben. Een kiwaad wijf daIt "den Ibalg"
openzet en maar raak. schree~was
de aanleid1ng tot de verwoesting van
'het Land van Vianen en Ameide.
Daarom... zet "den Ibalg" Diet open,
dekaken op elkaar!

•In

leed rond de speeltuin
Ameide

enLief

De verhalen die ik u in deze serie wijn". Zo kwamen die van Gorcum in
vertel zijn beslist niet allemaallegenN Meerkerk en zij vertelden, aan de
den. Die zijn er voldoende bij, maar vrouw van de landman die zij- in Via-
Qverigens vertel ik verhalen die door nen ontmoetten, dat zij een boom
de kroniekschrijvers sterk "gekleurd" mochten omhakken en mee naar Gor-
zijn. Daarom oak koos ik voar deze cum nemen. Het waren doortastende
serie de titel "sterke verhalen". Want lui- die Gorcumers, 'want zij hanteerN

... sterke verhalen kunnen wij in de den de bijl reeds, maar toen de vrouw
kronieken te kust en te keur vinden <lit zag,sloeg zij in haar handen en...
en het is dHQ'wijls moeiilijk te onltdek- "set den baig open", dat wil zeggen
ken ,waar de wa'a:rheid in de OIlMl"aarN dat ze niet op haar mondje gevaUeil
heid Qvengaalt. Overigens laat lilk IVOOT was, zij riep en schreeuwde met
'n groat deel 't oordeel aan Ulzeif aver, kracht en geweld.
want wij hebben immel's aan het be· De omwonenden hoorden haar
gin al afgesproken dat wij in deze schreeuwen ,eu ,,'t geboert op de [been,
verhalen niet serieus "aan de historie
doen". Ook al zal men de ware feiten d'een een verre:'jager, d'ander een

kloet, de derde een York, voort met
er zo nu en dan ill terugvinden, maar mest.gavels, braed-speten, dors.vleM

ook dan nog zijn- het "sterke verha--
len" door de ,manier waarop de kro- gels, b~r""\ tuynstaken,. en dierge-

lijke tu~;, ,.J loopen met, een gestom-
niekschrijvers hetwisten te zegg~D:~' I d'" G' h " U b
Laten wij in diegeest vreugde ~l3rP; ~;;:r" me op , Ie van orJ.nc em.,e-
h.et,vertellen ,en, het .luisteren" zo ~.g'e:%~;:;(" 'gr~jpt,da.t '<1~e", q~C1,I111~.r~.'g.a~r·:,\Ve~.~
" , , "'een'oenardep6sitle:verkeerdeil"'(;m:z:if"

wilt, het' schrijven en het lezen, be~ moesten hun Meiboom dan ook weI
leven. duur bet,. Die van Meerkerk sloe-
En' dan ditmaal de les, dat kleine gen er. . de hitte twee dood, en
oorzaken grote gevolgen kunnen hebN d'ander tWee soo doorkervende, datse
ben. Het kan genoeglijk in een wijn- l€\vent .schier me dood 1Waren".
huis beginnen en eindigen met moord Kemp zegt niet te weten waardoor
en doodslag, brandstichting en ver- de schipper van de schuit die de Gor-
woesting. Of, zoals het door Kemp cumers vervoerde Diet het slachtoffer
gezegd' wordt, er kan "uyt een ge- werd, of met andere woorden "dat
ringe oorsaek een groote oorlogh hy niet me van die selve zaus'
ontstaen". kreegh". Diende het geluk hem, of
Het gebeurde in 1388 dat vier rijke ---was het een Meerkerkse schipper?
Gorcumse poorters naar Utrecht wa~ De schippe.r brengt lZe a1l.e wier na'ar
ren geweest om hun zaken te doen. Gorcum, "toont de Lijken, en door-
:Het was op "Mey-avond, den lesten hakte". Heel' Otto van Arkel en zijn

=""='iv"an Gras-maent" toen zij in Vianen zoon Jan horen wat er gebeurd is en
kwamen en een "Wijn-herbergh" pas- zij onderzoeken de zaak. ',,'t Mede-
seerden, waar enige burgers uit Via- lijden steygert uyt 't hert in 't hooft,
nen zaten die de Gorcumers binnen- en barst d'oogen uyt". Otto weet al
riepen. Zij vertoefden daar enige voldoonde, maar wi! toch van de
ogenblikken gezellig en natuurlijk Meerkerkse landman zelf de ware
was er heel wat te praten bij een toedracht van de zaak horen en hij
beker wijn. De tijd verstreek en uit- schrijft hem om de waarheid. "Den
eindelijk bleven zij "daer te Gast~ Land-man bekendt met sijn schrijven
mael". rontuyt, 't ver'helide, en verklaett daJt

hem 't ongelupk leed" doet.
De Heer van Arkel Bchrijft nu een
brief aan de Heer van Vianen, waarin
hij er op aandringt dat de Meerkerk·
se boosdoeners gestraft worden en
mocht Hendrik van Vianen het Diet
naar behoren doen, hij - Van Arkel
- "soud 't self komen doen". Dit is
nu typisch een Arkelse eigenschap.,
En.... met grote gevolgen, want Hen
drik van Vianen duidde Van Arkel
de opmerking dat hij anders zelf zou
komen om recht te doen zo euvel, dat
'hij door grote bitterheid in toom
ontstalk. Door zijn rct'riflt Idee!d hijgeen
recht en hij liet de Meerkerkers die
de Gorcumse poorters met rieken,
schoppen en ander tuig toegetakeld
hadden, vrij rondlopen, alzo "Arkel
schamerlijk versmaedde". En Van
Arkel "niet gewoon getergt te wor·
den, doet hem den oorlogh aanseg
gen".
En dan jammert Kemp: "Siet hoe
kleynen beginscl, hoe grooten uyt
komst"! Dit mag dan voor de weinig
belezen mens vre.emd lijken dat een
dergelijke kleine oorzaak zo'n groat
gevolgkan hebben, "maer die de let
teren als ingeslokt, en door~kauwt
hebben", zegt Kemp, vinden er heel
wat voorbeelden van. En dan vertelt
hij: Werd niet een vennaarde stad
in het oosten om het breken van een
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Ook u zult verrast zijn over de resultaten
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chemisch reinigen

Laat dus vlug uw

pagma 2

Chemische wasserijen ververij

Schuttersgracht 104, telefoon (01830) 2797

Ookuw kIeding
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Uitnodiging

1944-1969

De heer en mevrouw Boote

Op 8 mei 1969 hopen wij met o'nze
kinderen onze 25-jarige echtvereni
ging te gedenken.

Degeneri die ons met dit heugelijke
feit willen gelukwensen,. ontvangen
hi.ervoor de gelegenheid op donder
dag 8 mei des avonds na 8 uurof
op vrijdag 9mei des namiddags van
3-5 uur.

Wijhopen dat onze vrienden en c1i
enten van deze gelegenheid gebruik
maken.

Cafe "Lekzicht"
hetcafe met sfeer laat U delen
in de vreugde..

Ameide,mei'1969
L.ekdijk 30
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kunnen
iets op

NATUURLI.JK
Ook voor ft'Ioederdag volop geschenken !

Ook voor koelkasten en diepvrieskisten

AI zou u een wasautomaat willen geven, ook dan
weu van dienst zijn, en weI met die merken die
anderen voor hebben

Mixers, koffiemolens, electr. klokjes. broodroosters, haar·
droogkappen. schemerlampen, stofzuigers enz.

Kom maar eens kijken! J. W. van Puttestraat, telefoon 232

VAMOR RIJSCHOOL
Gerry Mesker

Nieuw lesmateriaal
Theorieles met kleurendia's en tentamens.

Zoekt U een goede
gebruikte wagen?

Kom dan eens even langs
Misschien hebben wij iets wat
naar uw zin is

Firma

Bloesempracht
Leg het vast

Haal vlug een film
kiek de lentefleur
nu eens in kleur

Ook voor uw rijbewijs-verlengen.

MOL.ENSTRAAT 6 - AMEIDE

TEL.EFOON 01836-484

Gebr. v. Tuyl
Zouwendijk125
Meerkerk
Telefoon 412

Foto·CineCrezee
Dam 6 Tel. 229 Ameide
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ERRES WASAUTOMATEN

Bij DE KOEKKOEK vind! u
150 fietsen waaruit u keus kunt maken

Meerkerk, telefoon (01837) 297

pagiill- J

ZOUWENDIJK 123 - TELEFOON (01837) 249

................................................................I . . . i
I . ·I ·1
! SERVICE·BUREAU
i D. B I I( I( E R
i

methoge inruilwaarde voor Uw gebruikte machine

zolang de voorraad strekt

. een extra voorjaarspremie op koelkasten

ERRES I(OELIUSTEN
Voor al Uw

A. J. STRAVERS
naar

.·.Moederdaggeschenken

o Leuke cadeau's o.a.

. TUINSTOELEN, L1GBEDDEN, PARASOLS

ELECTRI$CHE ARTIKELENe TEXTIEL, GLAS· EN AARDEWERK

DORPSSTRAAT 47 -TELEFOON03474·430
LEXMOND

i•

1:: . ... ..':.................................................................

Natuurlijk . .. wijgevenmoeder

EEN GESCHENI(
Daarvoor gaan we eerst kijken bij

Een winkel vol mooie geschenken

voor Moederdag bij

A. Spek te Lexmond
Pantoffels- Muiltjes - Sandalen

Sandaletten - Zomerschoenen

te kust en te keur voor een voorjaarsprijs

J.. VAN MAZIJI(
want daar staat een ruime sortering passende artikelen.

Een goede raad:

Ga er ook eens kijken

Het adres is:

DORPSSTRAAT 93, TELEFOON 03474·305, LEXMOND

U slaagt er zeker

Moederdag 

geschenkendag
geef haar een

TAFELKLEED, POEF OF

HAARDBANKJE

Ruime sortering en de prijszal u meevallen

Woninginrichting
G. BURGER

DORPSPLEIN 7 - MEERKERK

TELEFOON 01837-409
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Ondanks B.TW. bij Joh. v. d. Leeden

enorme prijsverlaging in

I(olen en olie kopen is
een zaak van vertrouwen

Van der Grijn's
brandstoffenhandel

Broekseweg 51 • tel. 216 - Ameide

Brandstoffen· en oliehandel

P. C. van Zessen
Dorpsstraat 72, tel. 229, Lexmond

Zoekt U iets voor

Moederdag?

Bestel nu Uw

WINTERVOORRAAD
TEGEN ZOMERPRIJZEN

tuinmeuhelen, tenten, slaapzakken

en luchthedden, enz.

10 tot 25% korting
Grote4-pers. bugalowtent van f 325,- voor f 250,
3-pers. schommelbank met luilel van f 122,50
voor f 99,-
Verstelbare Iigstoel van f 36,75 voor f 29,95
All. tuinstoel van f 17,95 voor f 14,95
All. tuinstoel van f 9,95 voor f 7,95
Slaapzak van f 26,95 voor f 23,75
Tuinparasol van buiten ellen, binnenkant gebloemd
met gratis parasolstandaard voor f 10,95
Als extra aanbieding Zanussikoelkast van! 289.
voor f 220,- (zolang de voorraad strekt)
Wij zijn vanal heden niet dinsdagsmiddags maar
woensdagsmiddags gesloten en vrijdagsavonds tot
negen uur en zaterdagsmiddags tot 5 uur geopend.

• '"' . • • •

.,.. ..,.. ., .ftu·. ="

Wij hebben voor U

EEN LEUKE KOLLEKTIE

LEDERWAREN
BIJOUTERIEEN en

TOILETBENODIGDHEDEN

•w..

Tevens een partij GEGALVANISEECY: GOLFPLATEN

niet gebruikt, alkomstig uit dump, tegen scherpe prijzen

F. TREUREN, Zouwendijk 9, Ameide, Teleloon 01836-419

Jo V. d. Leeden . Hei· en Boeicop
, TELEFOON '03474-.. 297

TE I{OOP TEGEL~ Ie I{EUS Q
~~~""""'-~~~~--:---:"~~~..~---.-..--,A:~S;,··VAN MILL

aile soorten en maten, van trottoirtegels tot uitgewassen grindtegels.
DORPSSTRAAT 71
TEL. (03474) 396 - LEXMOND

U weet toch dat wij het beraemde

PRONTO·HORLOGE

Het is zo weer Moederdag !
Maak er een gezellige dag van, maar... ga eerst even.kijken bij

..............................................
Weet U ons adres nog?

Het Huis met de lOok?

Ziet de speciale lolder pakjes

Geel een mooie

11 mei, moederdag

Verwen haar

nu eens echt

U vindt zeker iets passends in

KOP EN SCHOTEL
BLOEMPOT

KOFFIEMOLEN

MIXER

HALTAFEL

HANDTAS
01 een ... nee, maar kom zell eens kijken,

want de kollektie is rijk gevarieerd.

"Het Geschenkenhuis"
T. P. Kleijn, Meerkerk

Toistraat 19, teleloon 01837-219

A. VAN IPEREN . MEERI{ERI{
TOLSTRAAT 5

Bij ons vindt U de mooiste cadeaux die moeder maar wensen kan
PHILIPS Haardroogkappen • lichtgewicht Strijkijzers • Koffiemolens
Mixers enz•• moderne Verlichting • Wandlampen • Schemerlampen

GERO Zilmeta en Zilduro
Koelkasten • Wasmachines • Stofzuigers

Te veel om op te noemen

verkopen,een echt labriekshorloge dat uitmunt door
topkwaliteit en dat reeds meer dan 75 jaar bestaat,
en voor iedereen te betalen is.
Prijzen vanal f 65,- voor dames- en herehhorloges.
Daarnaast het PROVITA·horloge vanal f 51,25.

Komt U vrijblijvend eens kijken bij ons in de GORCUMSESTRAAT 6
te MEERKERK, daar vindt U een grate kollektie horlogebanden, klokken,
wekkers, barometers en thermometers ook voor de koorts.

I
I................................................................
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Meerkerk gaat 700-jarig bestaan Op
00 0

grootse WIJZe Vleren
TAL VAN FESTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

maar ook

VOOR MOEDER

VOOR VADER EN
DEKINDEREN

het meest geschikt zijn, komenin
aanmerking. Tenslotte blijft het bun·
galowpark over. Tuinverlichting zal
hier een. grote--1'01 gaan spelen, tel'·
wijl 'ook dit bungalowpark het voor
recht heeft gelegen te zijn aan een
vijver, die iets heel moois kan op·
leveren.
Tot zover de verlichting en versie· '
ring. Oak de festiviteiten zijn er 1n
ruime mate. In eerste instantie be
stond er over de vaststelling van de
festiviteiten onenigheid. Maar dit is
een kwaal, die _diverse yerenigingen
eigen -is. De kWesties zijn bijgelegd,
en men is er in geslaagd een heel
aardig programma op te' stellen.
Het is de bedoeling het feest op
woensdagavond 3 september feeste·
lijk te openen met een concert door
"EuphoDia" en de gemengde zang·
vereniging. Donderdagavond is er een
optocht. Het ~ een allegorische op·
tocht, zodat" iedereen met de meest
verschillende dingen voor de dag kan
komen. Ook zal de Boerenkapel deze
avond zijn geluiden lat~n horen en er
voor zorgdragen, dater' een eoote
stoelendans komt. Dit zal allemaal
gebeuren bij de muziektent.
Vrijdagavond - als klap op de vuur·
pijl - de Boertjes van Buuten. Kees
Schilpei'oort zal met zijn kornuiten

- zorgen Voor een vrolijke noot, die de
Meerkerkers nog lang zal heugen.
Dit aUes gebeurt in een grote tent
bij het voetbalveld.
Zaterdag. is het een drukke dag. 's.
Morgens zijn er de kinderspelen voor
de schooljeugd, terwijl "s middags
de ouderen de stramme botten zullen
strekken. N a 3 uur is er een demon
stratie door de voetbal- en gymna..
stiekvereniging. Waarschijnlijk, maar
dit is nog Diet zeker, zal ook de
"Magneet" nog een demontsratie ge..
ven.
Zaterdagavond tenslotte een groot
concert door Euphonia enenkele
muziekverenigingen uit Zeist -en
Utrecht. Dit onder de algehele leiding
iVan de heel' Willy SchQlbben.
En· dan· is er nog een klap op de,vuur..
pijl. Terwijl de ouderen zich aange.
naam verpozen onder, de toneD. van
pittige walsen en potpourri's, zullen
de jongeren in de tent gaan lufsteren
mar een band van klasse. De' naain
IVan de band is nog niet bekend, maar
naar de prijste oordelen zal het een
heel' goede zijn.. De Meerkerkse jon::'
gereli hebben een Iijst thlJ,is gekregen
am zelf te kiezen. Het is' te hopen,
dat het een goedekeus is, want aan·
beatgebeurens is deze hoek van de
Aiblasserwaard en de Vijfheerenlan"
den niet zo rijk. Na afloop - en dat
is eigenlijk de echte kIap op de vu~

. pijl~ een groats vuurwerk.

I·

De meeste keus bij

VAN TOOR
Speciaal Dames-,·

Heren- en
Kinderkleding

AMEIDE ALMKERK
OUDEWATER

dit jaar zo goed mogelijk voar de dag
te komen. Ook het feit, dat ¥eerkerk
doorsneden wordt door de Gorinchem..
se straatweg is opzichzelf een akelig
iets. Er zijn echter met Rijkswater.
staat onderhandelingen gaande om
Meerkerk gedurende een bepaalde tijd
vaor zwaar vrachtwagenverkeer af
te sluiten. Maar al deze dingen zullen
de inwoners van iMeerkerk er niet
van weerhouden zo hard mogelijk aan
het werk te gaan am zodoende zoveel
mogelijk bezoekers naar Meerkerk
te trekken.
De Gorinchemse straatweg zaJ. ge
deeltelijk met gevelv.ersiering worden
verrijkt. Het i::; Diet mogelijk zo'n
brede straat met bogen te tooien.
Met wat lampjes aan de gevels kan
men echter een. heel aardig effect be
reiken. De Kerkstraat ende Zouwen.
dijk (tot aan de Hoenderwiel) zUllen
ook verlicht. wordt"""') Ook Wer zal
gevel- en .tuinversi&4'.¢g de 'beste op.:.
lossing bieden. De Toistraat en het
Dorpsplein zijn weer meer geschik~

om·te; verlichten. Het.· feit; .dat.hier
ook een rijke buurtverenigingzeteltj
zal zeker tot een prachtig resultaat
leiden. En dan is eJj'/""~ het westelijk
aeel van MeerkerJt.".;;;i'le Prinses Ma
rijkeweg en de Burg., Sloblaan zuUen
worden verlicht. Ook hier zal veel
tuinverlichting worden aangebracht.
In de nieuwbouw zullen niet alle stra
ten worden verlicht. De straten, die

kinderen in de zandbak gehinderti
en getreiterd rvvorden door "GROTE"
jongens die menen de baas te moeten
spelen.

Jongelui, voetballen is n6g toege·
staan, maar indien er geen verbete
ring komt, zijn we genoodzaakt dit
teo verbieden. Afgesproken!
Ook zou het prettig zijn als men eens
iets tZuiniger ,zou djn _ClIP deafras
tering. Door er steeds maar weer
overheen te klimmen is steeds weer
het gaas vernield. Dat dit de kleinere
jeugd doet wi! er bij ons Diet in. De
kosten die dit meebrengt (f 200,-)
en de moeite om weer te repareren
worden een vervelende zaak. Het uit·
gegeven en nog uit te geven geld
hiervoor kon veel betel' besteed worN
den. Er zou b.v. een pracht van een
glijbaan voor gekocht kunnen worden.
N og erger is het dat de kinlderen het
gevaar lopen in de sloot terecht te
komen. Op die manier raakt ook de
speeltuin zijn veiligheid kwijt.
Tot slot nog een oproep tot die auders
die nag geen lid, zijn.' Geef U op in
het belang van de gemeenschap van
Uw eigen kinderen. Laten we allen
ons steentje bijdragen, zodat onze
speeltuin,Uw speeltui:n kan blijven
bestaan. Uw bijdrage kan ons helpen
bij de aanschaf van nieuwe en betere
speeltuigen.
Uw kinderen zuUen er dankbaar voor
zijn.

Arneide - het feest een jaar op te
schorten. Afgelopen winter besloot
de Meerkerkse. Oranje-vereniglng
weer achter de tafel te gaan zitten
om zodoende deze zaak af te ronden.
;En met succes! Men besloot in de
eerste week van september - van 3
tot en met 6 september - vier dagen
lang feest te gaan vieren.

Men gO'"de straten feestelijk ver
lichten·;;;;.:/ versieren, terwijl' het oolt
aande nodige festiviteiten niet zal
ontbreken. Nu ,is,Meerkerk -:- eigen
lijk jammer om het te zeggen - een
akelig a<.'.l7p om te verlichten. Men
heeft -(",) enkele uitzonderingen na
~ langei'mite, brede straten, die wan·
neer ze eenmaal verlicht zijn, lang
zo'n mooi 'effect niet geven, als de
kleine, smalle straatjes. Maar de vier
buurtverenigingen, die Meerkerk rijk
is, zullen hard aan het werk gaanom

VerVolg van pag. 1

de loten aan de man te brengen. Dit
moet tach mogeljjk zijn? Dan zouden
vele.handen licht werk maken.
Voelt U er iets voar om iets dergeM
lijks mee te' organiseren voar de kinM
derenvan OIlS dorp, geeft U zich dan
op bij A. E. Versluis, Meidoornlaan
zodat we dan eens kunnen gaan pra
ten hoe dat georganiseerd en gerea
liseerd kan worden.
N og een probleem is een toezicht
hauder. Oak dat is een _dringende
noodzaak. Hoe eerder die er komt
des te beter.
We hopen dat er in Arneide iemand
te vinden is die daze task op zich
wi! nemen. We denken aan een ge
pensioneerd perSDon die <lit, vooral
's middags ZOll kUlinen doen. Een
Iiiet geringe vergoeding wordt in
het vooruitzicht gesteld. Hij (zij) die
interesse heeft, kan zich melden bij
A. E. Versluis, Meidoornlaan. Ameide.
We hopen voor de kinderen dat er
gauw een komt.
Wat ons ook van' het hart moet is
het volgende.. Herhaalde malen komen
er klachten binnen dat 's avonds de
oudere jeugd, zelfa boven 14 jaar, de
gehele -apeeltuin in bezit nemen om
te voetballEm. We vinden het best dat
ze komen, maar dan moeten ze weI
rekening houden met het feit dat het
een speeltuin is en geensportveld.
We kunnen Diet langeI' toestaan dat

Ais de zomer bijna "voorbij is zal
Meerkerk Vier dagen lang in de ban
gehauden worden van een. groot feest.
Een feets, zoals Meerkerk waarschijn
lijk nog nooit gakend heeft. Ret feest
heeft een voorgeschiedeDis. Enkele
jaren geleden is men gaan naspeuren
in welk jaar -Meerkerk om 'en nabij
ontstaan moet zijn. In het gemeente
archief van Meerkerk kwam men niet
verder dan. het jaar 1268, terwijl ook
het 'landelijk archief,in 's-Gravenhage,
waar men devgelijke kal'lWeitjes
pleegt op te knappen, dezeJfde'. uit
komst te zien gaf.

Begrijpt U het al een beetje? Meer
kerk wi! zijn ,,700-jarig bestaan" op
'grootse wijze gaan vieren. Eigenlijk
had men het al vorig jaar moeten
doen, maar een goede buur als 'Meer·
kerk, besloot - in verband met de
festiviteiten in de buurgemeente

GORINCHEM

van de bekende merken

JuweIier-horloger

HARRY MULDER
heeft precie~ wat u zoekt
WIJ KOMEN GAARNE MET ONZE
KOLLEKTIE BIJ U THUIS

BEL EVEN 01843-422

Een cadeau voor moederdag?

Heel eenvo,:"dig!

I
AMEIDE

Natuurlijk,
voor moeder

of een andere
lekkernij

EEN FIJNE
TAART

PELLIKAAN
BAKKERIJ

heeft keus genoeg.
Kom er maar

eens om!

J. W. van PuttestraatVraag aDze speciale
condities betreffende

HUUR en HUURKOOP

levert uit voorraad
aIle typen

T.V. TOESTELLEN

Aristona
Philips
Grundig
Erres

Wegens aanschaf auto

SCOOTER TE !(OOP
Lambretta, 200 cc, de luxe, 30.000 km gereden.

Inclusief windscherm en afdekzeil.
Prijs f 700,- (nieuwprijs f 2100,-)

Te bevragen J. Mourik, Voorstraat 33,
tel. 01842·412, Groot·Ammers

JULIANASTRAAT 16, LANGERAK
WINKEL:

VOORSTRAAT 21, GROOT·AMMERS
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Levensver·
zekeringsmij.

"Utrecht"

Wij staan niet aileen ten aile tijde klaar om nieuwe posten af te sluiten
maar 66k als er schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn

. Eerst bij schade leert U Uw verzekeraar kennan

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
"De Zoom", lei. 03474·284 Achlhoven 46o, lei. 01836·230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen ,

Voor landbouwrisico's en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

"Holland
van 1859"

Dordl

Gorinchemsestraat 8, Meerkerk, tel. 01837·398

Aan huis te ontbieden

Haven 5
tel. 01823-2651

SOHOONHOVEN

In gouden Sieraden en
Uurwerken heeft
Juwelier Rikkoert

een enorme keuze in de
bekendste merken.

Voor een vertrouwd advies
reeds 4 generaties.

JUWELIER RIKKOERT

Kiestals

rnoederdaggeschenk

een waardevol geschenk

o

A:S

ontworpen
voor modeme
jonge mensen

VERLOVINGSRINGEN

TANJA

SONJA

~'i.:ETTA·''''·

•
i
!
!
!

i
E••!
! :-.i ~,',.....f.••••.." ~ \ "',

..~..... ,!,,-

...'".-.,...",.. .'"

Voor Uw tuinaanleg
en onderhoud

II MEI- Verwen moeder met een
mooi en nuttig geschenk!

Wij hebben voor jong en oud een ruime keus.

Komt U eens kij ken?

Een taart. gebak of cake .
Echt iets voor moederdag!
Aileen de beste kwaliteit
is goed genoe9 voor haar
Die kwaliteit vindt U bij

VAN DIJK's Bakkerij
Dorpsstraat 56 • tel. 03474·282· Lexmond

ADRI VAN PEET

we.

Tijdelijk 15 p.et. korting op
Motormaaiers, prijzen vanaf f 246.-

Siertuinaanleg
en onderhoud

Wij geven 10% korting
op onderstaande artikelen:

TUingereedschappen
Handmaaimachines f 46,30

Heesters

Rozen

Coniferen

Laanbomen. enz.

Tuinflagstones

Gewassen grindtegels

Gazonbemestingen

Potgrond

Zwarte grond

Ophooggrond

Tuincompost

Bestrijdingsmiddelen

HERVORMDE SCHOOL VOOR
MIDDELBAAR ALGEM. VOORTGEZET ONDERWIJS

Australielaan 21·23 . Kanaleneiland • Utrecht . Telefoon 030·882893

Aangifte van leerlingen voor

het cursusjaar 1969-1970
Ie LEERJAAR

BRUGKLAS: Toelating na de 6e klasvan een basisschool.
1\t10gelijkheid tot doorstroming H.A.V.O.• V.W.O.

2e LEERJAAR
Toelating na Brugklas M.A.V.O., H.A.V.O. en V.W.O.

3e en 4e LEERJAAR

U.L.O. afdeling. Opleiding M.U.L.O. diploma A en B.
Aanvullingsdiploma, Middenstandsdiploma.
Toelating: voor klas 3 na 2e klas U.L.O. of V.W.O.

voor klas 4 na 3e klasU.L.O.

C. TREUREN
MEERI(ERI(

BURGGRAAF 16· TELEFOON 01837·423

Geillustreerde brochure met inlichtingen op aanvraag verkrijgbaar aan de
school of bij de Hoofden der Basisscholen.

Modeme school in het Zuidelijk deel van de stad. Aan de school is een
huiswerkcursus verbonden. Goede verbinding met Utrecht.

Aanmelding van leerlingen: maandags van 19.00-20.00 uur of
na telefonische af$praak.

• - we • • ,. 'ue
"'~ •

MOEDERDAGGESCHENKEN?
U"" boekhandel biedl een grole v'erscheidenheid

BOEKHANDEL CREZEE Darn 6. telefoon (01836) 229. Arneide



LEXMOND
De Nes 2, tel. 03474·202

MEERKERK
Pro Marijkeweg, tel. 01837·366
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I
Uw T.K.T.-kaarten zijn gaud waard

Hier is weer zo'n GOUDENAANBIEDING
. EENPRACHTIGE

TA H IT lose HOM ME L BANK
voorf119.- enc.~ T.K.T.-kaarten (~inkelw. f198.50)

I
1 Iiterblik

Appelmoes
. fijnste kwaliteit

1 Iiterpot

Zilveruitjes

3 flessen .

Gazeuse

I

............................................................................................................
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". • 0" 4 ft
• ". • " ... .

~oederdaggeschenken

Mag het soms een Tuinstoel 01 een
Ligbed zijn?

Moeder vindt zoiets zeker lijn.

.ESI(ER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Fransestr. 15, tel. (01836) 235 en 453, Ameide I

Voor moeders dag van het jaar
een keurkollektie

GESCHENI(EN!
U zult slagen voor een geslaagd cadeau.

Er is keus genoeg.

FIR~A H. VERHOEF
TELEFOON 01836-251 - AMEIDE

Speciaalzaak herenkleding

AMEIDE . ALMKERK - OUDEWATER

. ....."..."._ r ",, "".

Prilzen van

1298.-
lot

1189.-

Xent u deze man?
Uzoudt het zelf kunnen zijn.Hij'draagt een Santega-kostuum en
wie eenmaal Santega heeftgedragen,blijfterbij. Hetdraagkomfort,
de blijvende sDuplesse en de onnavolgbare koupe die er met ware
kleermakers~aardjgheidzijn ingelegd, geven dezekostuums de
ekstra's dieu nei-gens anders zull 'linden." Umoet hetzelf eellS
zien: De vorstelijke keus in stoffen, kleurenendessins, in klassiek,
sportief, semi-sportief, town &country, avantgarde met een zeer
ruim maatbereik van extra gezet tot slank. ~ Uzult najaren n6g
zeggen: Ik ben blij dat ik met Santega heb kennis gemaakt bij:

, 4 ft

VAN TOOR
SANTEGA KOSTUUMS verkrijgbaar bij:

Schoenen, luxe- en huishoudelijke artikelen

Nu ook Uw adres voor

olie verversen

en doorsl1"leren

Philips
scheerapparaten
sterk verlaagd in prijs.

LAKERVELD's
BANDENVERKOOP

Onze inruilactie op

Erres wasautomaten
is nog beperkt.
AW 43A voor f 1149,-, NU f 799,
AW 44 voor r 1029,- NU f 699,-

FIR~A N. PEI( EN Zn

VOORJAARSACTIE
STOFZUIGERS

Philips draaitop
voor f 129..,-
Draaghare radio's
Philips
van f 67,50 voor f 62,50
van f 74,50 voor f 68,50
van f 79,50 voor f 72,50
van f 159,-voor f 139,
van f 179,- voor f 159,-

Amelde . Meidoornlaan 1a . Tel. 01836-271

(B.F.OoodriCh)
ZouW'endijk IS - Tel. (01836) 247

AMEIDE

Wi' bieden U

25-30 procent korting
op luxe-, vrecht-, tractor BANDEN

en landbouwwagen-
GRATIS MONTAGE VRAAG VRIJBLlJVEND PRIJS
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MET VAKANTIE ?
VOORI(OM PECH !

Laat veer uw vertrek uw auto grondig inspecteren bij

GARAGEBEDRIJF DE GROOT
Industrieweg 4 . Ameide

Niet aileen uw advertenties maar ook al uw andere drukwerk
tot in de . . . verzorgd door

DAM 6. TELEFOON 229 DRUKKERI.J CREZII!:E

Molenstraat to-12, telefoon 01836·262

en nog veeI meer
. leuke cadeaux

vindt u bij

Dozen en mappen

Luxe Postpapler

Ballpoints

Vulpennen

Romans

Pockets

Zakbijbels

Foto- en

Filmcamera's

Rolfilms

Boekhandel

Crezee
Dam 6 • Tel. 229

Arnelcle

AMEIDE-

Voor at Uw

DE GROOT AMEIDE

telefoon 01836-262

VERZEKERINGEN
ADMINISTRATIES
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGSZAKEN

TUINTAFELS
met hardplastic bovenblad. Dit alles vindt U bij

' •... om~lekker lui te luieren . .'.~.•

Makkelijk rechtop zitten - eventueel zonder voetrust
- super lui liggen. Keuze uit zes Iigstanden.
Verstelbare hoofdkussens. ECHT lETS VOOR Ul

Bijpassende royale maat

TUINPARASOLS
Prachtige opvouwbare

STREEFI(EIM.· interieurverzorging
•..•FRANSESTRAATT-·AMEIDE.

AMEIDE - Voorstraat 6 - Telefoon (01836) 340

.Voor direct gevraagd:

een electromonteur

Assurantiekantoor

P. JOH. DEN HARTOG

i~'~

~ TUINSTOELEN van Idasse

.' ..'4 we•. .,

DE GROOT· AMEIDE

Nu uw gazon altijd perfect in orde.
Vooral alsU hetmaait met een

MOTORMAAIER
zowel met een electrische alseen
benzinemotor,
Diverse merken in verschillende
snijbreedten in diverse prijzen.

Profiteer van onze voorjaarsaanbieding.

Nu een merkrijwiel
voor slechts 98,-
zowel voor jongens als meisjes.

Kom bij ons eenskennis maken
met de nieuwste .'

Eysink hrOl1Ir~ts
(jubileulll)< .' <;<. .

,. Ook d iverse'anderec'merkerr""'~:

reeds vanat! 419........ ,- '\
" '

Ook zijn wij gespeCialiseerdqp:'
koeltechniek.

Reeds voor f 289.- EEN KOELKAST
(inhoud 130 liter)
Over diepvrieski~ten komen wij
U graag alles vertellen,

Over WASAUTOMATEN gesproken.
Bij ons vindt U diversetopmerken
en ... we geven een hoge inruilwaarde.

Dat onze sortering VERLICHTINGSARTIKELEN
enorm is hoeven we U niet te vertellen. U kunt
het in onze etalage bekijken.

Landelijk erkend electrotechnisch installllteur

Firma Heikoop Ameide
MOLENSTRAAT 23, TEL. 01836-280

P.S. Ook voor een moederdaggeschenk
zult U bij ons slagen.

Moederdag geschenken?
In aile soorten: Huishoudelijke en Luxe.
gebruiksartikelen, Koper, Tin en Zilver

zijn wij ruim gesorteerd.
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MEUBELEN EN TAPIJTEN

MEUBELENEN TAPijTEN
500 m2 toonruimte 500 m2 toonruimte

I cJl

1#,-
1 ")

6;

• . ...'" .e: w.. , u ='" • • • • 4 '"
uP :we

MOEDERDAG
BLOEMENDAG

IWIME KEUZE
PRIMA KWALITEIT
VROEG BESTELD
OP T1JD BEZORGD

Bloemenmag. "Marja"
J. VERVEER

J. W. v. PUTTESTRAAT 2, AMEIDE, TEL. 356

Gezamenlijke winkeliers
Hei- en Boeicop

J. de With, bakker
H. de Hertog, melkboer . VIVO

A. de Leeuw, zel!bediening
Jo v. d. Leeden, hUishoudelijke artikelen.

Vanaf heden zijn onze zaken
iedere woensdagmiddag gesloten.

Aile dagen 6 uur, behalve zaterdag 5 uur.

Vrijdagavond koopavond tot 9 uur.

Wij rekenen op Uw aller medewerking

~"e~e,~~s
PLATEN

DAG
Populair en klassiek

Zangkoren

Kunt u geen keus
maken?

Gee! dan een
platen bon
altijd raak I

Boekhandel

CREZIli:E
Dam 6 Ameide


