
i •

UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE AMEIDE
TWINGTIGSTE JAARGANG
DONDERDAG 12 APRIL 1984

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

Gerestaureerd orgel in de Herv.
Kerk te Ameide

AMEIDE - De Hervormde gemeente van Ameide
nam op 4 april 1984, in een speciale dienst, het geheel
gerestaureerd en met een rugwerk uitgebreide orgel in
gebruik.
De president-kerkvoogd,de heer. J. de Haan opende
deze dienst met het lezeD van Psalm 150 en gebed.

In zijn toespraak nep hij de velegenodigden een
hartelijk. welkom ~oe.. Onder de genodigden ... waren
burgemeester en wethouders van Ameide en
Tienhoven, kerkeraad en kerkvoogdijen; van de
Hervormde, gemeente van Ameide en Tienhoven.
Vertegenwoordigers van de Gereformeerde kerk en de

Chr. Gereformeerde kerk in Ameide. De orgel:...
bouwers Siooff uit' Ouderkerka.d. iJssel, de _adviseur
W. Hiilsmann uit Amersfoort. De.finna van Vliet uit
Ameide, die de .bouw van de orgelkas verzorgde:De
firma van Vliet uit Gouda die het houtsnijwerk 'l11'aakte
en de firma van Beest uit Vianen die het schilderwerk
verzorgde, Verder waren aanwezig- vertegenwoordi
gers van het orgel-, verjarings-en anjerfonds en andere
die hun medewerking verleend hebben -om de gelden
voor het orgel bijeen te brengen,

In 1972 bleek reeds dat het orgel veel mankementen
ging vertonen. Een grondige restauratie was nodig, en
bovendien was dat tevens het gunstige moment om het
orgel uit te breiden met een rugwerk.
Hoewel men er van overtuigdwas dat restauratie
noodzakelijk was wist men net zo zeker dat de
benodigde middelen voor zulk een ingrijpend werk
niet aanwezig waren. Men ging echter niet bij de
pakken neerzitten. Een orgelcommissie werd samen
geste1d. Het verjaringsfonds ingeschake1d. Akties
ondernomen.
Na 4 jaar, op 1 januari 1976, werd aan de Kerkvoogdij
een beginsaldo van /52.047,71 overgedragen. Een
mooi begin maar men moest verder, want de
restauratie zou veel en veel meer gaan kosten. Er werd
hard gewerkt met de volgende resultaten. Bijeen
gebracht werden door: Verjaringifonds: 174.000,-;
Orgelfonds /6l.640,50; Verkoop kop en schotels/
handdoeken: /8.697,78; Anieifonds: /5000,-; Firma
Woudenberg te Ameide: /5000,-; Bij testamentaire~

beschikking /31.519,30; Collecten en giften:
j27.725,57; Rentebedragen j26.735,09; Beginsaldo
1976:/52.047,71.
Dat vormt sameneen totaalbedrag vanj242.365,95.

17 februari 1976 ging de opdracht naar firma Siooff
om het orgel te restaureren, terwijl de heer Hiilsmann
in dienst van de orgelcommissie in de Ned. Herv. Ke'rk
werd belast met het adviseurschap, Firma van Vliet
ontving de opdracht de orgelkas te bouwen. Bijna -3
volledige jaren duurde - de _werkzaamheden en met
Kerstmis 1979 _kon het gerestaureerde gedeelte in
gebruik worden genomen.
Het te restaureren gedeelte was gereed. Voor het nog te
plaatsen rugwerk moesten de benodigde gelden nog
bijeengebracht worden. WeI was er a1 rekening
mee gehouden en waren er reeds voorzieningen
aangebracht om op eeri later tijdstip de uitbreiding
me~ ~n rugwerk te plaatsen. De kleine orgelkas werd
door -firma van Vliet geIijktijdig geinaakt en geplaatst
zodat dete in dezelfde stijl lOU zijn als van de .grote
orgelkas. 4 jaar na de ingebruikneming, begin 1983,
werd aan -de firma Sloof opdracht gegeven tot het
plaatsen van een rugwerk. Op 4 april 1984 was het
lOver dat nu het gerestaureerde en uitgebreide orgel in
gebruik kon worden genomen.
Na een uiteenzetting van de heer H~lsmann over _~e
bouw en de mogelijkheden van het orgel, droeg hij het
over aan de Kerkvoogdij.

De heer H.J. Oosterom die namens de kerkvoogdij het
orgel in ontvangst nam zei verheugd te zijn na zoveel
jaren van vergaderen, werken en inspanning het orgel
in gebruik kon worden genomen. Hij spreekt daarbij
de wens nit dat vele jaren bij de klanken van dit orgel
de lof tot eer van God bezongen mag worden. Dan
wordt door Ds. Kalkman namens de kerkeraad en de
gehel hervormde gemeente het orgel symbolisch in
ontvangst genomen van de kerkvoogdij.

Zich tot het orgel wendend, sprak hij:
"Dat steeds de tonen van uw spel de strekking des
gezangs weergeven. Versta dan om daamaar te streven
den inhoud van de lied'ren weI.
Beoog door 't spel niet eigen lof, maar's Heeren eer,



der hoord'ren stiehting. 't Zij dus een heilige
verrichting om 't hart tevoeren boven 't stof'.
Met het Woorduit 2 Koningen 3 : 15: "Nu dan, brengt
mij een speelman! En het geschiedde, als de speelman
op de snaren speelde; dat de hand des Heren op hem
kwam", besloot ds. Kalkman met: "Kom- speelman
Henk (van Egmond) en laten we zingen Ps. 22 : 13 en
16.

Dit orgel, _een van de grootste in de omtrek, is een
instrument waar men met recht _verheugd en blij mee
kan zijn.
Bij de _ingebruikneming ervan werd medewerking
verleend door het Chr. Dameskoor "Hosanna"o.l.v.
Ton Plieger, Chr. Jeugdkoor "Sim Lael" oJ.v. Louis
Blokland, de koperblazers van de Tienhovense kerk;
Chr. Gemengs Koor "Sursum Corda" oJ.v. Ton van
Driel met solozang van Ankie Feiten.
Het orgel werd bespeeld door Henk van Egmond,
Tonja Nomen, Henk de Zeeuwen Jaap den Hertog.
Ds. Kalkman sloat de avond af met dankgebed.

Door vele mensen is veel werk verriehi, maar het
resultaat is fantastisch.
Hervormd Ameide bezit een praehtig orgel. Dat kun je
zien, maar wat -nog belangrijker is, je kunt het horen.

Voor degernteresseerde lezers geven wij u hieronder
de dispostie van he! orgel:
Hoofdwerk: Prestant 8, Roerfluit 8, Oetaaf 4,
Speelfluit 4, Quint 22/ 3, Octaaf 2, Mixture 4-6, Cornet
5, Trompet 8. .
Bovenwerk: Holpijp 8, Barpijp 8, Viola 8, Prestant 4,
Roerfluit 4, Nazard 22/ 3, Gemshoorn 2, Terts PIs,
Vox Humana 8, Tremulant.
Rugwerk: Holpijp -8, Quintadeen 8, Prestant 4, Ged.
Fluit 4, Octaaf 2, Scherp 4 st., Tremulant,
Koppelingen.

Ruilverkaveling
Alblasserwaard
een flinke stap verder

NOORDELOOS - Met de plechlige ondertekening
van de akte van toedeling, vrijdagmiddag -30 maart in
dorpshuis De Til in Giessenbnrg _door mr. C. Sikkel
(rechter-commissaris), mr. M. Schake) en mevrouw A.
BaasN Wijting resp. voorzitter en secretaris -van de
Plaatselijk,e Commissie Ruilverkaveling en notaris
mr. D.C. Goes, sloot de ruilverkaveling AlbJasser
waard-weer een belangrijke rase af.
De akte die. maar lIef.t 1660 pagina's en 30
kavelkaarten telt, 11,5 kg.weegt werd door notaris
kandidaat Van Drielen oit Wijngaarden op een
kmiwagen de Til binnengereden. In de akte van
toedeling zijn ±1O.000 eigendomsverhoudingenvast
gelegd.

Verder zijn ongeveer 5.000 hypotheeaire insehrij
vingen in de akte opgenomen en 3,300 erfdienst
baarheden geregeld.Het ruilverkavelingsgebied is nu
afgebeeld op 189 kadastrale kaarten schaal 1:2000 en
10 kaarten I: 1000. Het aantal kadastrale pereeien is
teruggebrachtvan 57.000 naar 14.000.
De akte van toedeling van de grootste ruilverkave1ing

Pedaal: Subbas 16, Prestant 16, Octaaf 8, Octaaf 4;
Naehthoorn 2, Trompet 8, Bflzuin 16.

die totnu toe in ons land ter hand is genomen en
22,500 ha. omvat, is maandag 2 april overgesehreven
in de Openbare Registers van het Kadaster te
Rotterdam, waardoor de daarin omschreven zakelijke
rechten van kracht werden. Hij bijzondere van de akte
is datdaarmee aIle vroegere zakelijke reehten komen
tevervaIlen, beha1ve die welke opnieuw in de akte zijn
opgenomen.
In totaal zijn in het kader van de gesubsidieerde
boerderijbouw 115 boerderijen gebouwd met een
gemiddelde opperv1akte van ongeveer 35 ha.
Daarnaasthebben nog 15reehthebbenden nieuwe
gebouwen gesticht in samenhang met de toedeling. Als
deze nieuwe boerdetijen zijn gebouwdaan de nieuw
aangelegde wegen, De toedeling heeft het mogelijk
gemaakt dat van de. 43 particuliere spoorwegover
gangen er slechts zeszijn overgebleven.

Aankleding
In het leader van de landschappelijke aankleding is
naast de nieuwe erfbeplantingen 190 ha. bos
aangeplant. ·Deels is dit tot stand gekomen door
toedeling krachtens· art. .13 .. aan de.·gemeenten (106
ha.), voorhet overige kon het worden. gerealiseerd
door toedeling aan het Staatsbosbeheer uit het BBL
bezit.
Eveneens dank zij het BBL-bezit kon .een weide
vogelreservaat worden gevormd ter grootte van 163
ha. '(Donkse Laagten); alsmedeenige reservaten van

kleinere omvang. De totale· oppervlakte van de
natuurgebieden bediaagt 240 ha.

De ondertekening van de akte van toedeling was
mogelijk geworden doordat de Dordtse Rechtbank
begin maart de laatste vonnissen had gewezen in deze
fase van de ruilverkaveling. De ruilverkaveling
Alblasserwaard heeft namelijk bepaald 11iet op een
sleetje gezeten. Tegen het zogeheten "Plan van
Toedeling" zijn ruim duizend bezwaren ingediend. De
Dordtse Rechtbank heeft ze eehter niet allemaal te
behandelen gekregen, maar heeft toch weI flink
moeten aan paten. In een groot aantal gevallen
kwamen Plaatse1ijke Commissie en betrokkene er
samen niet· uit, zodat de rechter..commissaris en
reehtbank er aan te pas moesten komen.
Begin· december 1982 trokken Alblas- en Graaf
stroom en boeren massaal naar het Dordtse gerechts
gebouw voor een proefproces.
Veel bezwaren kwamen van Alb1as- en Graafstroom
bewoners, waarvan cen 50-tal zich had verenigd in de
zogenaamde Ader-groep. Het bezwaar van deze. groep
spitste zich toe op het verlies van weg, beimen
waterloop. In het "Plan van Toedeling" was de
onteigende particuliere weg, berm en .waterloop
voorlopig op nulwaarde, hetgeen betekende dat de
vroegere eigenaars voorlopig geen cent zouden
ontvangen voor de onteigening.
Aanvankelijk waren de Alblasserwaardse boeren, die
niet graag'. schulden maken, niet zo erg enthousiast
over boerderijverplaatsing. Wie toch meedeed zoeht
vaak naar moeilijkheden om de nieuwe boerderij
goedkoop te bouwen, Mede doordat de Plaatselijke
Commissie de verplaatsers tef" aanmoediging een
aantal hectaren meer toewees dan ze ingebracht
hadden kwam het tot 1975 toch nag tot 42
verplaatsingen.
Na 1975 ging het sneller, want toen hoefde men de
oude boerderij niet meer voor de agrarische waarde
over te dragen lian· de Stichting Beheer Landbouw
gronden, maar mocht haar zelf aan de meestbiedende
verkopen. De meestbiedenden waren gedurende een
aantal jaren vaak stedelingen dieer veel voor over
hadden. Het zal zeker nog tot 1988 duren voordat deze
ruilverkaveling geheel is. afgewikkeld, die dan zo'n 73
miljoen gulden heeft gekost. Daarvan moet 30 <1, 35
procent door de belanghebbenden opgebraeht
worden. -Na de afwikkeling van het "Plan van
Toedeling" komen de "schatters" weer opnieuw naar
de landeigenaren. Het is namelijk ZQ dat iemandmoet
betalen naarmate het .nut, dat hij van de rui1ver
kaveling heeft. Van de tweede schatting wordt door de
Plaatselijke Commissie een proces-verbaal ... gemaakt.
Deze schattingmoet door de Centrale Commissie in
Utrecht worden ·goedgekeurd. Na goedkeuring komt
het proees-verbaa1 terug naar de Plaatselijke
Commissie. Daarna gaan de schatters aan de hand van
het proces-verbaaL een en ander waarderen. Zo moet
bijvoorbeeld onder- en overbedeling op de. Lijst der
Geldelijke Regelingen worden vermeld.

Grandioze Lentebeurs in
Meerkerk

MEERKERK - J.I. vrijdag enzaterdag organiseerde
de . ondememersvereniging in Meerkerk een zeer
geslaagde en drukbezochte Lente:-beurs waar velen nit
de wijde omgeving een gezellig daagje hebben
doorgebracht,

De bekroning. van deze Lente-beurs waS de verloting
van maar liefst 5 driedaagse reizen naar Parijs.

2 van· de pr!jswinnaars. samen· met notaris Tromp en
de organisatoren van de Lente-beurs.



In Memoriam
Op donderdag 15 maar! was er zekerheid over
he! felt dat Ben Crezee ongeneeslijk ziek was en
dot hem niet meer vee! ajd beschoren zou zijn.
De. verslagenheid bfl. de lamilie Srezee ~'as
groot.- Een verslagenheid die binnen zeer. korte
tijd hetpersoneelen,de gehelegemeenschap van
Ameideen Tienhoven beheerste.
Het-lig! niet in de aardvan de Crezee's'om over
be/angrijke zaken geheimzinnig te doen, zij zien
ze: liever, duidelijk onder ogen en zoals z(j altfjd
kereid waren hun geluk en levelfsblijheid met
anderel1 Ie delen, zo mach/en wij allen dit feed
met hen delen.

Het - is indrukwekkend hoe snel Renna her
verpletterende nieuws began met de ·verwerking
erwm en Jus met de aanvaarding.
AI no enkeleuren was _hi; he! die anderen
troostteen'kracht gafom door H! gaan..Tot het
aller/aatst is Ben zo moedig gebleven. Met zijn
vroUwen de kinderen is alles wat besproken
moest en kon worden direct vooral door Ben
zelf bespreekbaar gemaakt. Velen kwamen hem
opzoeken enals een bezoeker zijn tranen niet
kon bedwingen aan· het ziekbed, beurde Ben
hem op.
Tot op het laatst is Ben betrokken gebleven bi)
anderen, had hi) wezenlijke belangstelling voor
de problemen en vaak in verhouding kleine
ongemakken van die anderen. Op de avond
voor hij overleed vroeg hij nog naar de gang van
zaken in de drukkerij.
Hij heefl zichzelf volledig weggecifferd.

Op 3 april 1984 's avonds om elf uur overleed
Benjamin Crezee op de leeftijd van vieren-vifftig
jaar. Er was een eind gekomen aan het leven van
een gelukkig mens, no een huwelijk van eenen
dertig jaar met Nelly van Nes, waarin hij drie
dochters op een evenwichtige wijze volwassen
zag worden. De dochters brachten hun partners
mee, waar hij zeer gelukkig mee was. Ook de
kleinzoon was zijn trots.
De levensblijheid en het geluk dat hij uitstraalde
deelde hij mede aan wie hij maar kon. Het meest
kenmerkend voor Ben was zijn bewogenheid,
zijn oprechte belangste/ling voor bijna iedereen.
Hij was een mens onder de mensen, diezonder
enige hoogmoed wezenlijk naast. een ander kon
gaan staan.
Hij was een vriend van allen, altijd bereid ieder
aan te horen. Wie een beroep op Ben Crezee
deed, deed dat nooir tevergeefs;
Hij had dan ook een ongelooflijke ·.energie
waarmee hij tomeloos dynamisch. op het
roekeloze af; omsprong. Hij voelde de jaren
niet. Bi) feestjes zat hij herliefst bij de jongeren.
Zuchtend vervoegde hij zich dan weer bij "de
oude hap".
Drie jaar geleden deedhij op een racefiets mee
aan de wielerronde van Ameide.
Zelf yond hi; dat hij het er kranig had
afg"ebracht,; hij zag deze prestatie·dan ook als de
bevestiging: van. zijn jeugdigelan. Welk een
teleurste/ling toen .hij over de streep kwam en
hem toegevoegd werd: "Ah, daar hebben. we
Opa ook".

Zijn energieke betrokkenheid bij het leven was
zo groot dar hi) de organisatie van zijn

rouwdienst tot in de .details heejt:'geregeld. Hij
zelf verzocht z(jn zwager, A.J. van Nes, de
coordinatie op zich' te nemen en zijn andere
zwager, ds. H. Af.· Dercksen" die ook het
huwe/(jk van Nelly en Ben had ingezegfnd, de
dienst te leiden. _
HUliet nee! {acob: na her oefenen op het orgel
verslag, uitbrengen. daarover. Hij bepaalde dot
er veel gezongen moest worden, welke leks!
gebruikt moest worden voor de schriftlezing en
zelfs' wie wadrmoest zitten. in de kerk.
Ook. vroeg hij'aan-zijn vrouw: Wi! jezeif aile
mensen bedanken.. Je hebt zo'n duide/(jke stem.
Je kunt het vast wei. lk zal trots op je z(jn als je
hetzelf doe,i.

De,Hervormde. kerk, voor' deze gelegenheid
welwillend ····.·ler beschikking gesteld aan. de
Gereformeerde .. kerk, beschikt over eljhonderd
zitplaatsen; '. die dlle .bezet waren. Deze grate
beIanlJstelling,zowel in de kerk als op de
begraafplaats· en later tijdens het condoleren in
de Sionkerk, schetsen overduidelijk hoezea
Ben een wafme en Ievende persoonlijkheid is
geweest.
De heerA.G. de- Kruyk als kerkeraadslid
benadrukte de bIijdschap van het geloof van
Ben -.vooral met de woorden: "In deze dienst zal
veel gezongen worden"

Namens' het personeel'getuigde Klaas van Oort
op ontroerende wijzevan de betrokkenheid van
Ben bij het personeel.

De heer Ter Hennepe van de Rotaryclub
Vreesw(jkj Vianen zei: "Ben had eigenlijk' alleen
maar·. vrienden. op aa'rde, waar hij was, was
warmte, vrolijkheid en' gezel/igheid.
Hij eindigde' .met een .sonnet omdat: "Ben dot
zeker van inijverwachrzou hebben".

Zwager A.J. van Nes. 'sprak namens de familie
over de goede' God, die Ii)den en ziekte haat.
God is de Heiland wat Heelmaker betekent.
Tot Nelly sprak hij '!roostend: "Het leven van
Ben was waardevol am geleefd te worden. lk
hoop dot We samen, jij en wi) die goede God
kunnen vinden.

Dominee Dercksen sprak Iovende woorden
over Ben. Hi) haalde de spreuk uit Johannes
aan, hoofdstuk 16vers 27: "De Vader zelf heeft
je lief'; Zijn woorden waren liefdevol en
troostrijk.
De schriftlezingging op verzoek van Ben zelf
over Matthew 14 : 22 - 33.
Deze tekst is voor Ben gedurende zijn hele leven
zeer .belangrijk geweest. Niet aileen vond hij
deze tekst symbolisch. voor zijn eigen geloof,
Petrus wandelt over het water naar Jezus toe,
tot zijn geloof wankelt en hij begint te zinken,

,Jezus grijpt zijn hand en redt hem, ook in de
prakti)k was Ben, hoewei hij kon zwemmen,
altijd bang als hi) geen grond meer onder zijn
voeten voelde. Gedurende de weken van
zijn ziekte heelt Ben. zich deze' tekst. dikwijls
laten voorlezen.

Terwijl de kist de kerk werd uitgedragen zongen
wi) gezang 392 de verzen I, 2, 3, 4 en 5.
"Bliff mi) nabij, .wanneer he! duister daalt".
Toen juichte he! orgel en wi) ver/ieten de kerk
om met elkaar Ben te begeleiden naar zi)n
laatste rustplaats.

VrijwiUigers aldief in de
Zederik

AMEIDE - In verbandmet de steeds stijgende
werkloosheid worden er in alle,delen van het land
vrijwilligersprojecten opgestart. Zo ·'ook in Ameide~

Sinds 12 december 1983 zijn negen werklozen aan het
werk in de Zederik. Zij bewerken daar de grienden,
waar al jaren niets meer aan gedaan wordt.

De vele dode bomen worden .over het· algemeen
verbrand. Het nog bruikbare hout binden de
vrijwilligers op bossen om· eventueel te verkopen. Dit
is weI een moeilijke zaak,' want tegenwoordig wordt er
weinig meer van dit soort hout gemaakt.Vroeger
produceerde men er uiteenlopende artikelen van zoais
aardappel- stofdoeken en wasmanden.Een. van de
weinige dingen, waar het zogenaamde .rijsthout nog
welvoor gebruikt wordt, zijn zink,stukken voor
dijkwerken.
Van de negen werkers in hetli.atu,urgebied zijn erzeven
afkomstig uit Ameide en twee ui~ .Meerkerk. Sinds een
week zijn 'er drie vrijwilligers afgevallen. Een, vanwege
militairedienst de anderen vonden een betaalde
betrekkirig.
Volgens .de .heer E.. Hartman, gemeent~seqe.t-'iris van
Ameide,. komt men 'wanneer .men .aan;::,~n,d{:rgeIijk

soort project deelneemt, eerder. aan een,b3:.::ln~.Van,de
drie, die. afvielen, zijner' twee afkorns~ig· uit·Meerkerk,
zodat uit· ditdorp geen vrijwilliger meer iwde.Zederik
werkt. Thans gaat Hartman weer zoeken naarnieuwe
deelnemers·.
De secretaris: "Dit vinden van nieuwe participanten
vaH nogzo maar niet mee. Velen denken, dat het harde
en ook zware arbeid is. Echter het werken op zich is
totaal niet het belangrijkste, maar juist het bezig zijn,
het niet verliezen van sociale kontakten. daar ligt de
nadruk op". Hartman is samen. metwethouder A.G.
de Kruyk een van de initiatiefnemerS van het
vrijwilligerswerk. De eerste konkrete plannen werden
gemaakt tijdens een vergadering op 9 mei 1983. De
secretaris helptde vrijwilligers' ste:eds oP. weg, maar
daarna moeten de' mensen het: Yoigens •beiTI zelf doen.
Er wordt drie dagen per week gewerkt, op maandag,
dinsdagen woensdag. Aiser door omstandigheden
niet in de Zederikgewerkt kan worden, zijn de
werkiozeneiders aktiefbijvoorbeeldin de polder met
het kappen van knotwilgen.

Naast' het'· zederikprojekt··· is er nogeen andere
aktiviteit voor mensen zonder werk in Ameide
aanwezig. Eike woensdagmorgen .kan men in het
gebouwtje van het club.,. en buurthuiswerk "De
Hob~it" terecht omkoffie te drinken, wat te babbelen
of om een bezigheid uit te voeren. Na een proefperiode
van zes weken is besloten' dit project te kontinueren.

Een idee, dat ilOg geheel in de kinderschoenen staat is
het zogenaamde praktijkervaringsplan (PEP). De
bedoeling hiervan is; dat met name jeugdige werklozen
voor een bepaalde tijd binnen een bedrijf te werk
worden gesteId, zodat ze ervaring op kunnen doen.
Echter dit· onderdeel verloopt volgens Hartman nog
zeer moeizaam.

Volharding Noordeloos
geeft uitvoering

NOORDELOOS - Muziekvereniging 'Volharding'
uit Noordeloos geeft op vrijdag 13 april een uitvoering
in het dorpshuis. De rtlUziek onder 'Ieiding van C.A.
vail Delsen speelt de volgendewerken:, Mars. der
Medici, Kroningsmars, Orpheus .in. de,. onderwerel~,
Die Czardas-Fiirstin, Sentimental'joumey, Amen' en
Gammatique mars.

De drumband onder leiding van F.: Bros~iwiets brengt
vier wetken ten gehore namelijk Mixi, Ritme.en
techniek, Variant en Jeugdfestival.
Vervolgens voeren eigen leden de klucht 'Jonas··op. De
avond wordt besloten met gezellige' dansnoten van een
orkest.
Er vindt deze avond ook nog. eenverloting plaats; De
aanvang is acht uur.

Kaarten bij Stedoco
HOORNAAR - In het· Stedoco-c1ubgebouw aan de
Groeneweg 9a vindt op vrijdag 13 april weer een
kaartavond plaats.

Klaverjas en whist worden in kompetitieverband
gespeeld. Ook andere kaartspelen kunnen bij
voldoende belangstelling gespeeld worden.
Aanvang 8 uur.

Inschr(jven een half uur voor de aanvang. Er zijn
diverse pr(jzen te winnen.



Autobedrijf

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

TE KOOP AANGEBODEN:
Opel Ascona B 1.9, autom. rood 1979
Opel Ascona B 1.6S, blauw 1979
Opel Ascona B 1.6S, rood 1978
Opel Ascona B 1.6, oranje 1977
Opel Kadel! City, geel 1979
Opel Kadel!, blauw 1979
Opel Kadel!, 4 deurs, groen 1977
Honda Civic, 5 deurs, bruin 1981
Datsun Cherry, 3 deurs, grijs 1979
Mercedes 230, geel . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 1977
Mercedes 200 D, bruin 1977
VW Golf Sprinter, geel 1980
BMW 316, groen 1979
Lada 2105, LPG, rood 1981
Lada 1500, stationcar, LPG, rood ..•...•..•......... 1979
Ford Taunus, 4 deurs,grijs .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. 1977
Saab 99 GL, bruin dec. 1975

levens voor
al uw
onderhoud
en
reparalie

lolstraat 17
Meerkerk

01837-1401
b.g.g.2558

timmerfabriek
vliethoven

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

EVENEENS VOOR AL UW SLlJPWERK

Tiendweg 4 - 4235 VW Tienhoven (Z-H), tel. 01836 - 1806

Een snelle kollektie met internationale allure. Tennis '84.
Graag gezien, graag gedragen, op binnen en buitenbaan.
ADIDAS - TWEKA - ROBEY - LOIS - LEVI'S - LEE COOPER
Zeer uitgebreid assortiment!

Extra service ... Wenst u bezoek·aan huis? Wij kame" gratis bij u langs



56312119

Voar wie meer haudt van een sterke synthetlsche kwaliteit,
zal de Amadora het volmaakte antwoord zijn. Een fraaie
combinatie van synthetische garens, die haar sch.oonheid
nag versterkt ziet met bijzondere kenmerken van een
onverslijtbare aard.
Oak de Amadora is zowel ap een ondergrond vanjute als
foam verkrijgbaar, eveneens in 5 fraaie kleuren. Deze
eerstelingen uit de nieuwe Gezinstapijtcollectie komen
beide in een breedte van 400 an. En beide zijn nu al te zien
en te koop bij Uw tapijtbandelaar.

15

Wij wensen u prettige
Paasdagen toe.

Stigter'~
complete wonlnglnrlchtlng

zwaar gebruik

Koestraat 101 - 2871 DP Schoonhoven,
tel. 01823 - 2450
J'w. van Puttestraat 6-8 - 4233 EL Ameide
tel. 01836 - 1501

ADVERTEERDERS
KOOP BIJ ONZE

De Desso Amadora:
met uitzonderIijke

eigenschappen.

Uurwerken koopt u bij een
verlrouwd adres.

Met eigen service atelier.
U belt en wij komen.

Seiko, Prisma, Pontiac, Omega, Casio, Lincoln

Haven 1 - 5, Schoonhoven, tel. 01823-2651-5820

OOK BOODSCHAPPEN VIA ELEKTR. TECH. BUREAU
VERHOEVEN B.V. AMEIDE

. RIKKOERT JUWELIERSBEDRIJVEN

,,3Jn 't ii>ilberl)u!'S"

Garagebedrijl, showroom en spuiterij:
Nieuwe·Sleeg 48 - Tel. 04188 - 1216 - Herwijnen \

(

META'S
CHOENSHOP

DAM 11 - Ameide
Teleloon 01836 - 2375

ook het adres voor aile
lederwaren, koffers,

tassen, enz.

En natuurlijk het adres
voor al uw reparaties.

Depositaire:
dr. A.A. Eckstein
Kneipp
lady Rose - Pupa.

J. Lauret
Bastinck
Lekdijk 42
Ameide
Tel. Ot836-1937

Schoonheidssalon

Zonnebrillen

en sjaals

10%
KORTING

cA.ssurantiekantoor
R. HJ van Schai/(

Kerkstraat 16
4126 RS Hei-en BoeiCop

Teleloon 03454-1751

II. Postbus 114
• 4130 EC
• . Vianen

AUTOMOBIELBEDRIJF

Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412,
Showroom: ToIslraal19 - Tel. 01837 - 1682.

Meerkerk

GEBR. VAN TUYL

VW Goll C, 4 drs 1982
Opel Rekord 2.0S 1981
Opel Kadett Caravan 12S en 13N .•.....•.•.. 1980
Citroen Visa II, Special ; 1981
Peugeot 305, LPG : 1981 .
Opel Kadett Coupe Berlina ....•.....••..... 1978
Fiat Ritmo L, diesel .......•.....•......•... 1981
Mini Special 1980
Volvo 244 GL 1977
2 x Opel Kadett 1200 1977
Mitsubischi Saporro G.S.R. •...........•.... 1980
Talbot Horizon GL, 5 deurs ...........•..... 1983
AlIa Sud Sprint Veloce 1.5..........••...•.. 1981
Saab 99 1974
Opel Ascona19N, LPG 1978
OpelManta Hatchback 2.0S Berlina 1981
Ford Transit Pickup, open laadbak 1980
Opel Kadett 16S, getind glas + zonnedak 1982
Renault 5L , 1978
Opel Kadett 1200 1975
Mitsubischi Colt GLX 1981
Opel Kadett Caravan, 5 deurs, LPG ..•...•.. 1981



Prachtig stripboek kado in
in de NMS-voorjaarsaktie

Na de leuke. leerzame kwisvoor de jeugd in de vorige
maand trekt de NMS wederom de aandacht van vele
spaarders.

Burgerlijke stand Ameide
Maart 1984

AMEIDE - De· Stichting·. NederlandscheMidden:,
stands Spaarbank; kortweg NMS, opgericht·· in 1927,
is een spaarbank die landelijk werkzaam is.
Eind 1983 bereikte de NMS een ingelegd bedrag aan
spaargeldert van ruim 2,7 miljard gulden.
Het balanstotaal bedroeg op hetzelfde tijdstipbijna 3
rniljard gulden.
De NMS mag· zich daarmee rekenen tot eim van de
grootste spaarbankenbinnen Nederland.

De NMS biedt haar diensten in eerste instantie aan
middels een landelijk gespreid net van 640 zelf
standige agenten.· Naar de client toe Jigt de nadruk op
persoonlijke benadering, waarbij het de plaatselijke
spaaragenten zijn die met het uitdragen van de
soliditeit van de van de NMS de vertrouwensbasis
scheppen. die van groot belang is om spaarders aan te
trekken.
De vedal in de kleinere plaatsen werkzame
zelfstandige agenten worden in het uitoefenen van hun
kommerciele taak ondersteund door specialisten van
het hoofdkantoor van de NMS.
De NMSheeft tot doel de spaarzin in het algemeen te
bevorderenen voert daartoe een totaalpak-ket van
spaardiensten.
Gedurenden 16 tim 30 april a.s. organiseertde NMS
Spaarbank een grote spaaraktie. De NMSbiedt aan
nieuwe en bestaande spaarders een twee-jaars vaste
termijn spaarvorm aan tegen een uitzonderlijk hoog
rentepercentage. De minimum inleg bedraagt /1.000,-.
Naast de extra rente-aanbieding verschijnt een
sttipboek van deze spaarbank, waarin de bekende
tekenaar Ron Verbrugge zijn visie weergeeft op de
geschiedenis van het sparen door de eeuwen heen. In
een luchtig stripverhaal, waarin despaarhamster
'BIBI' de rode draag vormt, komt in het nu verschenen
deel, de periode vanaf de IJstijd tot en met de
Noormannen aan de orde.
Dit aantrekkeIijke premium; wordt aan nieuwe
spaarders .' ,in de aktieperiode bij de. NMS ter
beschikking gesteld. (of /7,50 gratis eerste inleg).

Belangrijke
voorlichtingsdagen vah
gazon- entaludmaaiers

MEERKERK/NIEUWLAND - Voor het 5e achter
eenvolgende jaar worden door Verwarmingsbedrijf
annex tuingereedschap speciaalzaak C. 't Lam nit
Meerkerk Yoorlichtingsdagen georganiseerd op het
gebied van gazonmachines en. motorzagen met tevens
de logenaamde ·taludmaaiers welke tegenwoordig op
bijna elke boerderij en bij hoveniers en gemeenten
gebruikt worden.

Deze dagen worden voor de' tweede keer gehouden in
het vorig jaar nieuw geopende dorpshuis 'Brandpunt'
te Nieuwland.
Al meerdere jaren heeft dit bedrijf het dealerschap van
de professionele taludmaaiers en motorzagen van het
alom bekende merk Husqvarna uit Zweden, welke op
dit gebied toonaal1gevend genoemd mag worden.
Wat betref~',d~,'gazonmaaiers zijn door Honda over
geheel .Nederland vaste dealers aangesteld waarvan C
't Lam het dealerschap van het grootste gedeelte van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden verkregen heeft
waar zij terecht blij mee zijn.
Van dit merk zullen enkele geheel nieuwe modellen
getoond worden waaronder een met kompleet
uitgevoerde elektrische startinrichting.•.. Dit zal naar
verwachting zeker' in een behoefte voorzien omdat er
regelmatig vraag .geweest is van mensen met o.a.
rugklachtell wel~e moeite hebben met het starten van
een benzinemotor.
Het is dan oak zeker de moeite waard am op. een van
deze dagen in Nieuwland te gaan kijken am 'deze
ontwikkelingen'te blijven volgen.

De openingslijden zijn' vrijdag 13 april van, 14.00 101

22.00 uur, zalerdag 14 april van 09.00 101 17.00 uur.

Geb6ren:
9 milarl 1984: van der Ham, Willy Antonia.dv N. van
der Ham eri,N. vanderHam-Boef,' Zouwendijk 12.
10 maarl 1984: Overgaauw, Hendrik Comelis zv T.D.
Overgaauw en M.C Overgaauw-Stuurman, Hoep
makersstraat IS.
16 maarl 1984: Molenaar, Jeroen zv D.CMolenaar en
M.J. Molenaar-van Wijk, Lekdijk IS.
19 maarl 1984: Meens, Bjorn Fransson zv F.M.W.
Meens en M.G. Meens-Reijnen, Hazelaarlaan 40.
19 maarl /984: den Braven, Gerrit Jan zv G. den
Braven en M. den Braven-Monteban, Aaksterveld 2I.
30 maarl 1984: van Middelkoop, Teunie Margretha dv
M. van Middelkoop en H.A. van Middelkoop
VerwoIf, Prinsengracht 45.

Overleden:
8 maar! /984: van Gelderen, Pieter (23 nov. 1897)
wonende te Ameicte, J.W. van Puttestraat 67,
overleden te Ameide.
11 maar! /984: Woudenberg,Hermanus (13 mei 1896)
wonende te Atneide, Pr. Marijkeweg 34, overleden te
Ameide.
26 maarl 1984: Kouwenhoven, Adriana ev Lakerveld
A. (8 dec. 1913) wqnende te Ameide, Pr. Marijkeweg
34, overleden te Ameide.

Getrouwd:
2 maarl 1984: Wilschut, Christoffel (24jr.) wonende te
Ameide en Veenvliet, Hendrika (2Ijr.) wonende te
Ameide.

ALARMNUMMERS:

Brandweer: 078 - 133333
Politie: 078 - 166166
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Prachtige 10 Kerko
k
blO hde helft van de p"Js.

b·' oor pro lISC
mouW IjV 45

tw.v.$- voor .-

t.w.v.Y1.-. voor ,39.-

kt uit de subl/eme
Welke keuZeu ()()k ~~~monieus op elkaar
Ital/aa",e set-modkea'kY groenl petrol blauw,e2n9 _ "~,_ '

d InOO k Pva· kornbir>otia~~~igeafgestem ... bii UW oon 00 .' :~rde~~

steenrood, ontvangt u ~ fert.eenz~totie ~~~eenmonterof

II r ~ING S1'r1. .u< denlwwsia_IlaOt~Uff

een Patricio pu ave 25.oo>IGIDot' E'60U,w:v. ueen8lRoNDa!~tvongt

99 SHA\'il.(I.w:\(35.O:i)~

~
t.w.v.)4'r.- voor.- RAV£!VS BlAZERS I

49 ~~rsr;;;;i~ ~~~~~Ya 7< •..... '. KOSTUUMS
IIVY" bel/jnd"'dekku,.n rood/COmeil s;rerm, DubbelflIlt'Ih In~r>e;:';""•.'''1' &"z-eupoffie(buire,..,.;,..,,_ REGENMANTElSt.w.v....KIv.- vaor.- mantlehwcft OrIgif//!el UUSperfeklepoSVOfmU: .~"=o, knIoenopliek l..I.:'6W '''''ontn M

l'eftlj/<lmelllOOm . I iJlO,O.ecroen~A"__,.~ : HeeI"""~.n':':'.:;:!.~Kerko, ~_lX/leus(/<Jne,."IijJon,-.be
"Opp/i<mJe "2 I "~'"", . - ...." -. """"...... n...ms:: ""8"n;met,fXx1ieve --n ...;,.

•
.'. '. . VanM·""", 9- I VonJ..w.. vOOr 99.- bk1uwmet ....I""'"""'.~_ . .' 0.0 GtIIs,. ,,_ J"»O ••.

~ h .I kQkyl ,-,>",.~,~" . '. ~ ,"nJ.w~en.l98:·Voorvan toor IllS "'wu ,~'----:---1-' -:~':;'49.- :~:::;.~Jt'4,~!fa:.-

GORINCHEMILEERDAM I AMEIDE WERKENDAMi IjSSELSTEININIEUWEGEIN ----L--.::...:!'1~i



Echtsparen doejebij de Rabobank.
I De Rabobank heeft als grootste De belangrijkste zijn:. Spaar-Vrij-Rekening

spaarbank van Nederland •spaar-Groei-Rekening. spaar-Plan-Rekening

N
' EenKi·"k het initiatief genomen om weer •Spaar-Vast-Rekening. Ze sluiten precies aan bij de

t leuwe ~ Ieen"'" ;n het spa.arbo.s. te 2belangrijkste w."_nsen: makkelijk over uw eigenOp Sparen. scheppen. . geld beschikken en een goede rente.
Daarvoor heeft de Rabobank een Laat uuitvoerig en deskundig informeren door de
groot aantal spaarders gevraagd Rabobank in de buurt Daar is uw geld vertrouwd,

naar hun wensen op spaar~ebied. Het resu.ltaat is dich~ij en snel Rabobank JIW) ~~8t~\RK
een klein aantal aantrekkelljke spaarrekenlngen. beschlkbaar. l..-II HOORNAAR

. geld en goede raad GROOT-AMMERS

TOLSTRMT 9, MEERKERK, TEL. 01837-1297

KUNSTNIJVERHEID

U BENT ER VAST VAN ONDERSTE BOVEN

AmeideKerkstraat 2

"RIDOlA"

TUINFEEST bij:

DE KOEKKOEK

Met Pasen een nieuwe jurk, tas of·
ceintuur, kom naar "Ridola" die is
NIET DUUR!!

S PEe I A A L V 0 0 R D E KIN D ERE N:
Pakjes eierverf, 5 kleuren f1,50
Kinderstrips op eieren,

per pakje van 12 stuks f2,25
Eierwarmers f5,95
Verrassingseieren, mobile's enz.Enkele belangrijke nieuwigheden:

HOND.A: Diverse modellen met extra
grate wielen, rijden dus ge
makkelijker en hebben minder
last van oneffenheden. Deze
modellen hebben
aen vernieuwde motor met
kopkleppen waardoor
zuiniger met meer vermogen.
ER IS NU OOK EEN MODEL
MET KOMPLEET
UITGERUSTE ELEKTRISCHE
STARTINRICHTING.

Voor de 5e maal
nodigen wij u uit!

A AN B lED I N G:

Model TURBO EL 35 zeer laag
van gewicht, goads vangcapaci
teit en centrale hoogte instelling.

fij)Husqvarna Licht, maar krachtige taludmaaier met een zeer
Dtlmoloruagap.,cl.lllt aantrekkelijke prijs, model 24 R.
Sinds enkele maanden sen vernieuwde zware ujtvberingtalud~

maaier model 244 RX. .

Dit is maar een greep uit de ongeveer 60 MODE~L.EN welke wij ten
toon stellen. .

Onze jaarlijkse maaier-motorzagen voorlichtingsdagen wor
den een traditie. Na enkele jaren u uitgenodigt te hebben bij
AC-restaurant willen wij u nu weer net als vorig jaar,
uitnodigen in dorpshuis 'BRANDPUNT' te Nieuwland.
KOM GEHEEL VRIJBLlJVEND EVEN LANGS WANT ER IS
VEEL VERNIEUWD EN VERBETERD.

TOIN·
SET

Tijdens deze dagen maken wij hat vaor u extra aantrekkelijk om iets
nieuws aan te schalfen, u krijgt namelljk 10% van het bestede bedrag
uitgekaerd in BOODSCHAP-BONNEN we/kete verzilveren zijn in de
'WITH'S REGIOMARKTEN' In Meerkerk en Lexmond. Dit tot Mn
maximum aan gekochte waarde van /1500,-.

Wij hopen dez/3!dagen. te houdeh in
'BRANDPUNT', Torenstraatte NIEUWLAND.
Openingstijden:
vrijdag 13 april 14.00 tot 22.00 uur, zaterdag
14 april 09.00 tot 17.00 uur.
MOGEN WIJ U VERWACHTEN? DE KOFFIE
STAAT KLAAR!

HusaVARNA
TOONAANGEVEND
IN BOS-EN
TALUDMAAIERS

Verwarmings / Tuingereedschap

c. 'I LAM

Deze barbeque
cadeau!!!

Bazeldijk 19 - Meerkerk - Tele/oon 01837 - 1810



SPECIALISTEN IN SPAR EN !

SPAARBANK
Ameide

Voor inlichlingen:

Vanaf maandag 16 tim
maandag 30 april a.s.
kan iedereen, naast onze
andere gunstige spaar
vormen, gebruik maken
van deze zeer aan
trekkelijke aanbieding.
Bovendien Iigt tijdelijk en
zo lang de voorraad
strekt voor elke nieuwe
spaarder, ons stripboek
'Bibi's Vertellingen' klaar
(of naar keuze f 7,50
spaarpremie).

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS
SPAARBANK
Prinsengracht 2

MAKELAAR·TAXATEUR IN
ONROERENDE GOEDEREN
OUD~Al8lAS 01849 - 1566

Bezichtiging van soortgelijke, reeds eerder gebouwde woningen is
vrijblijvend mogelijk.

VOOR DOKUMENTATIE EN NADERE INLICHTINGEN:

In plan Hogewaard te Tienhoven/Ameide
hebben wij Ie koop

2e serie van 8 woningen

en

4 woningen type 2 onder 1 kap met
garage
en-ruinie achtertuin op hat zuiden.

Nu ook in

Plan-Noord te Nieuwland
S."rie van 8 woningen
met:achtertuin op hat zuiden.
Koqp~_ommen:--Middenwoningenvanaf 119.000,- V.C.n.
Koopsommen: Type 2 onder 1 kap mel garage vanaf 146.000,
v.a.n.

~w
Bouw- en Aannemingsmij. van Vliet B.V., Ameide
Hogewaard 1 - Postbus 2 - Ameide - Telefoon01836-1544

Goed ogetldejonge
mode en sportsWear

esker
.eubelen
ahufakturel'l

Vlotte herenjacks

7A50
v.a......

va 55.-
SPEC I ALE A A N B lED IN G:

Bij aankoop van een kostuum of
kombinatie een overhemd. naar

keuze KADO!

Grote sortering jeans:* Stonewashed* Gestreept* Super-bleached* Garment washed* Breedte stretch



Dominee J. Vis maakt rondreis door Hongarije

De werkelijkheid achter dromenland
MEERKERK Buitenlanders zjjn welkom in
Hongarije; bij de grens wordt echt niet zo moeilijk
gedaan. Aileen voedselpakketten worden vaak
geweigerd.·. Hongarije kent immers. geen armoede? De
regering in Boedapest poetst duidelijk aan haar "'oa de
bloedig onderdrukte opstand in 1956 zwaar
geschonden image. Men is diuk bezig met het
aanleggen van vierbaanswegen van en oaar de
welvaartsplekjes in het land. Langs de drukste routes is
men zelfs opzichtig bezig met het restaureren·· van
kerken. De.· vrijheid van godsdienst is geregeld.· in -de
grondwet, 'vervolgingen zijo uit de boze. Op_straat
loop je als _christen _eeht niet. _zo maar de kans -om
opgepakt te worden. Hongarije is op het eerste gezicht
een dromenland. achter het ijzerengordijn,een oase.in
het oostblok. Maar dromen kunnen bedrog zijn.

Dromenland
Het liefst wordt de tourist in Hongarije over royale
stukken snelweg. naar het' Balatonmeer geleid om daar
de welvaart, die men in Hongarije zegt te genieten; met
eigen ogen te aanschouwen. En inderdaad, het ziet er
daar alleinaal uitstekend uit.. Kleine en wat. grotere
dorpen zorgen voor een schilderachtige aanblik; riante
villa's aan de rand van het meer maken het sprOokje
kompleet. De moderne jachthavens geven eenpuur
westerse indruk en de gemiddelde temperatuur van
zo'n 28 graden in de zomer maakt van het gebied.rond
hetmeer een aantrekkelijk' vakantieoord. Een' beetje

tourist brengt vervolgens een bezoek aan de hoofdstad
Boedapest. En ook hier schijnt koning Welvaart op de
troon te zitten, zonder overigens dat er van overdaad
gesproken kan worden. Moderne hotels, 'etalages met
luxe artikelen en, - wat misschien wei het belangrijkste
is - geen rijen wachtende mensen voor de slagers en
bakkers. De Hongaren hier hebben het klaarblijkelijk
goed. Tenslotte kunnen de touristen ook in de winter
hun hart ophalen in het land. Het skigebied rond
Miskolc in het noord-oosten van Hongarije biedt de
moderne wintersporter volop gelegenheid om eens
lekker op verhaal te. komen. Ook hier lijkt· het de
Hongaren voor de wind te gaan.

De reis
Dominee J. Vis nu, predikant van de hervormde
gemeente in Meerkerk, besloot'om Hongarijeeens van
de andere kant - namelijk die van het platteland- te
gaan bekijken. Na vorige reizen in 1977 en 1979
vertrok hij maandag 27 februari in aile vroegte, samen
met dokter J. van Es uit Meerkerk voor een
achtdaagse rondreis door het land. Reisdoelen waren
onder andere een bevriende dominee en. een plaatsje
aan de rivier de Tisza; de hervormde gemeente van
Meerkerk had namelijk enige tijd geleden ditdorp een
elektrisch orgel geschonken voor het kerkzaaItje. En
dan is het natuurlijk leuk om eens te gaan kijken hoe
dat nu reilt en zeilt. Na eerst een bezoek aan de
hoofdstad te hebben gebracht weken de dominee en de

dokter al snel af van de gebruikelijketouristische
route. Een tocht over slechte wegen dooreen verlaten
toendra-achtig landschap bracht de reizigers in de stad
Debrecen, waar een bezoek werdgebracht aan de
grote kerk. In Debrecen bevindt zich de enige
christelijke middelbare school van het land,de
christenen moeten· de school helemaal zelf bekostigen,
wat vaak de nodige problenien met zich meebrengt.
Achter de kerk staat sinds jaar en dag een monument
van onze roemruchte zeeheld' Michiel de Ruyter vom
het redden van een aantal Hongaarse predikanten van
de galden.
Na Debrecen' reisden de twee langs verschillende
dorpen en steden met moeilijke namen, die er voor het
verloop van het verhaaleigenlijk weinig toe doen.
Belangrijker zijn de ervaringen die dominee Vis
opdeed tijdens deze reis. Bleef het bij een sprookje, of
was de goede indruk van Hongarije slechts een
zeepbel?
De mensen
Het eerste wat dominee Vis over de mensen opmerkt is
.hun hartelijkheid. 'Oat begint al op de wegen. Vaak
beginnen de mensen al te toeteren bij het zien van
aileen nog maar het Hollands nummerbord. Wester
lingen zijn kennelijk populair in Hongarije. Zodra we
in de'dorpjes uit de auto stapten werden we op de
meeste plaatsen bijzonder gastvrij ontvangen. Vele
mensen kendeik nog van mijn vorige reizen en het
weerzien deed zichbaar. goed. Ze leven daar erg mee
met de. christenen in hetwesten; ze vaelen zich sterk

, metons verbonden en w'n bezaek bemoedigt hen dan
wee-r;'}Iet beste van het eten is voor de gasten en dat
hebbetl ··, we gemerkt ook. De meeste mensen in
Hongarije gaan overigens weinig gemotiveerd naar het
werle.. De eigen moestuin' vinden. ze veel belimgrijker.

tolstraat 17
Meerkerk

01837-1401
b.g.g. 2558

Wij komengratis bij u langsWens! u bezoek aan huis?

Lente aklie:

Aparte mode •••
01 het is niet te vinden,
01 u heelt niet voldoende
keus. U wit zien dat u
deze nadelen niet in
onze zaak zult aan
treffen. In onze
enorme kollektie trelt u
deze aparte mode van
de grote merken aan.
U zult zien ... het
moet wei heel erg gek
gaan wilt u bij
Zwijnenburg niet
slagen.

Bij besteding
van 100,- of mee

een leuke
attentie!

Ais u aparte mode Will zien,
kom dan.



De opstand van 1956 heeft hier wei zijn sporen
nagelaten. Behalve de lusteloosheid van de sfeer van
ongeinteresseerdheid is er onder de Hongaren
eigenlijk nauwelijks' sprake van een, doel in het leven.
Hongarije is in het oostblok een van deweinige la'nden
waar meer mensen sterven dan er geboren worden; de
regering verzint op het ogenblik dan ook allerlei
maatregelen om deze vergrijzing tegen te gaan. Zo
mag de vrouw na de geboorte van een kind
tegenwoordig een jaar thuis blijven met behoud van
loon; de vrouwen in Hongarije zijn norrnaal
gesproken verplieht om te werken, evenals de mannen.
Maar de deuk die de bevolking in 1956 heeft
opgelopen lijkt voorlopig nog niet te zijn hersteld",
aldus dominee Vis. Wat hem eveneens opviel was de
overeenkomsttussen de jeugd daar en de jeugd hier.
Ook in Hongarije is de jeugd dol op voetbalen op
popmuziek, en ook daar speelt het drugsprobleem.
Aileen dit laatste zal de overheid nooit openlijk
toegeven.

De kerk
De kerkelijke gemeensehap in Hongarije, heeft het
volgens dominee Vis eeht niet slecht. Zeker inhet
openbaar niet. De Kerk del' Reformatie mag iedere
zoIidag haar diensten houdenen de mensen die naar de
kerk willen wordt op het eerste gezicht niets in' de weg
gelegd. Het zijn meer de onopvallende _pesterijen waar
de christenen in Hongarije mee te maken hebben.
Belijdende leden van de kerk -komen bijvoorbeeld
mindel' snel in aanmerking voor een maatschappelijk
goede positie. Bijbelgetrouwe predikanten die open
lijk debijbel boven het staatssysteem stellen worden
op aandrang' van de regering door de leiding van de
kerk overgeplaatst naar een buitenpost in een uithoek
van het 'land. 'Nieuwe kerkgebouwen moet de
gemeente vaak helemaal zelf ,finaneieren. Tach zul je
de Hongaarse christenen niet horen klagen; ze vinden
zelf dat, ze het erg goed hebben, zeker in vergelijking
met hun landgenoten in Roemenie. Die hebben het
volgens hen P3:s echt slecht!

Roemenie
In Roemenie wonen zo'n miljoenHongaren, van wie
de meesten christenen zijn. Het feit dat er nog zoveel
Hongaren in het buurland wonen moet worden gezien
als een van de laatste zichtbare gevolgen van de eerste
wereldoorlog, toen een gedeelte van het Oostenrijks
Hongaarse rijk bij Roemenie werd gev()egd. De
Hongaren daar zijn zich aldie tijd Hongaarsblijven
voelen, wat mede tot uitdrukking komt doorhet lezen
van Hongaarse kranten en, het blijven vasthouden, aan
de Hongaarse tradities. 'De Roemeense Ieider
Ceaucescu is het' met deze' gang van zaken- echter

bepaald niet eens. Do'minee Vis: "Ceaucescu ziet de
Hongaren als een bedreiging van de eenheid in het
land. En omdat vooral de christenen de traditie hoog
houden heefthij het vooral op hen gemunt. Er komen
vrijwel geen, bijbels het land meer in, degrerizen zijn
potdicht. Dit is voor ,de ,groeiende christengemeente
daar een bittere teleurstelling. Daarnaast -krijgen de
Hongaren nauwelijks meer de beschikking over
typmachines en maken de Hongaarse studenten
weinig, kans om verdeI' te mogen studeren aan een
universiteit.
Ceaucescu is er op uit, om de Hongaren hun sterke
nationaliteitsgevoel af te nemen. Maar dat is voor de
strak door Moskou aan het lijntje gehouden
Roemeense regering nog een heel karwei. Dit betekent
intussenvoor de Hongaarse christenen daar weI dat ze
het steeds moeilijker krijgen'.

De werkelijkheid
Het is intussen wei duidelijk geworden dat Hongarije
een gunstige uitzonderiIig is iIi het oostblok. Niet
aileen gaat het met de economie aardig goed, ook wat
betreft de postitie van de christenen mag men zeker in
vergelijking, ,met sommige andere landen achter het
ijzeren gordijn niet klagen. Natuurlijk, de vrijheden
van de inwoners zijn' toch beperkt; het blijft, immers
een vazalstaat van Moskoll. De Russen zijn overigens
niet erg geliefd in Hongarije. Velen zien ze nog liever
vandaagvertrekken dan morgen. Toch ziet de kerk het
niet als een opdracht om een sfeer van burgerlijke
ongehoorzaamheid _te kweken. Een Hongaars predi
kant: 'Het is de, taak van de kerk de mensen te wijzen
op het geloof in' God, het is niet onze taak om de
communisten, het land, uit te jagen. V001' het uitdragen
van het'evangelie' gebruiken,we de mogelijkheden die
we hebben'. En die mogelijkheden, zijn volgens
dominee Vis sinds zijn eerstebezoek aan Hongarije in
1977zeker niet mindel' geworden.
'Sinds mijn vorige bezoeken is het aantal christenen in
Hongarije enorm toegenomen. De mensen, en vooral
de jonge mensen, gaan steeds meer bewust met het
geloof om. Waar vroeger de, kerk traditiegetrouw
bijhoorde, wordt het gelbof nu steeds sterkel' een
persoonlijke beleving. Ik vraag me echter wei', af,
hoelang deze toestand, nog zO,lal blijven. Boedapest
vaart ophet ogenblik een behoorlijk eigen koers en ik
weetniet in, hoeverre het Hongaarsevolk in de
toekomst niet wordt opgedragen wat meer in de pas
van degrote broer de So~et-Unie te gaan lopen. Maar
voorlopig lean ik gelukkig in aile eerlijkheid zeggen
dat' Hongarije zeker wat de positie van de christenen
betreft een oase in het oostblok is', besluit dominee
Vis, 'maar ze hebben nog steeds onze' steun en ons
medeleven hard nodig'.

AMBACHTELlJKE
SLAGERIJ

Goede Paasdagenl
Fransestraat 23 - Arnelde

Telefoon 01836 - 1239



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

249.-

229.
299.-

SCHOENREPARATIEB/;ORIJF

J. P. KAASSCHIETER

AFZUlGKAP
NEFF

Wit 01 bruin NU*

STOFZUIGER
Type HE 1700

339,- NU

Type HE 4100
359,- NU

HOLLAND ELECTRO:--<s~_

Voar Meerkerk 8.0.:

Toistraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Depot ~hemisch reinigen.
Tevens verkoDP. WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

Dinsdag degehele dag gasloten.

AAKSTERVELD 2 - Ameide
TEL. 01836 - 1271

Dames of heren. 3 versn. met~-"""""
trommelremmen. 4n11ll
28 inch wielen NU ;J;A-

Dames of herenrijwiel met 3Aft _
remnaal NU""""

N.PEK&ZN.

5-delige KOOKSET 'CHANTAL'
Gesehikt voor gas en elektra. KObkpan
16-18-20 em., steelpan 14 em.

MET GRATIS HAPJESPAN
t.w.v. 75,· 232~O

Idem leverbaar R'omanse
ladem leverbaar Savanna

.sfreeflzerlz
MET VANDAAG DE MODEVOOR MORGEN
Fransestraat 7 - Ameide - Tel, 01836 - 1212

J. van Dieren
Gregoriuslaan 11, Lexmond, teleloon 03474 - 1284-'-__-'- _

J. hetlam
_________ Aehthoven 46a, Lexmond, teleloon 01836 - 1230
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Ztey~11hondefdjUOT·dijkzorg
yIANEN--"Iude'lIervo~mdei~rk:vanEv'erdingeniSdin~dagmiddag-(iO -april)-ee~ herdenkingsdieI:lst gehouden
il'l-ve~band met 700 jaar dijkzorg in de Vijfheerenlanden. " __ ''''''''' _:_ < _',' _ _ ',,"

Jri pf kerk werd het woordgevoerd door dijkgraaf S. van Harten van_,hetho()gheemr~dschapvande
J\lbJasserwaard en de Vijfbeerenlanden, minister Drs. Neelie Smit~Kroes 'van v~rl:c_eer en -waterstaat en Mr.- M~
VrQlijk, commissaris der Koninging in de. provincie Zuid·Holiand. N~_ afloop vandeze plechtigheid,werd in het
kant()or van hetvoor:malige waterschap de Vijfbee~enlanden in Vianen,.een receptie gegeven.

De. reden om juist in Everdingen deze plechtigheid te Alblasserwaard; de Betuwe was dan meestal aL weer
~oen: plaatsvinden·· is het feit, dat de. dinsdag veer drooggevallen.
,Pasen in 1284enkele edelen voor de kerk van Het onderholJd._vond plaats onder hetgezag van de
Eyerdingen bijeen kwam~n om tezamen afspraken ,te "Vijf Heeren", maar door de vele doorbraken die ook
waken over het water- en dijkbeheer in het gebied van de Alblasserviaarrl onder water zetten:, hadden' ook de
.d~ Vijfheerenlanden. inwoners uit- die streekgrootbelang bij de kwaliteit
Ill'de Alblasserwaard was dat enkele jaren eerder van de Diefdijk. In 1447 werd daarom het hoogheem
gebi7urd. raadschap. van de Alblasserwaard betrokken bij de
(jraaf Floris V gaf namelijk op 31 maart 1277 een zorg .daarvoor. Ais gevolg daarvanmoest het in de
handvest uit waarin hij de dijkzorg in de Alblasser- kosten vande verhoging en verzwaring van de Diefdijk
~aard bundelde en het ingestelde gezag bekleedde met bijdragen, maar' kreeg het ook. retht afgevaardigden in
bepaalde bevoegdheden. Een dergelijk werd in 1281 het dijkcollege te hebben. Elk van de bij de verdediging
inges~e!d voor het Land van Arkel (het gebied rondom betrokken dijkcolleges had op' de Diefdijk een eigen
Gorinchem, noordwestelijk van de Linge) en in 1284 huis voor de heren van het college. Een mooi
werd de dijkinrichting in de Vijfheerenlanden voorbeeld hiervan is het "Dordtse Huis" aan de wie!:
geregeld. . _ .' . . "Het Kruithof'.
Nadat in 1277 de dijkzorg in de Alblasserwaard was .. '.' .. . '. ..
ge,reglementeerd en aldus een systeem' werd opgezet De hmdlge dlJkverzwann~ en ,..versterkmg m de
oJ!l het water buiten te houden, dook al sne! het Alblasserward en ..de . VIJfheerenianden staat !Uet
probl~emop om een organisaties op te bouwen om het name?e~tste. tlJd m zeer g:ote belangstellin~.
overtollige water dat zich binnen beyond (door Delegatles Ult Tweede. Kamerfractl~s brengen op dlt
frgenwater en kwe!), te lozen. lo werden in het moment,. bezo~ken. aan het zmdwesten van de
midden vande 14e eeuw in het gebied van de Albl~sser~~ar~, _Shedrecht, Pap~ndrech!; Alblas~er-
AJbl~sserwaard .. de waterschappen. de. Overwaard -en de ?amen.. leuw-Lekker~~nd:~Daar IS ?e dlJkverzwanng
Nede-rwaard' opgericht, die zich tezamen, met een mvolle,>ga.t:g.D~at:blJZlJnen drelgen nog grotere
gr,o()t:'~aantal.zelfstandige polders' gingen bezighouden a3:~tallen AIJ~w.onmgen ~esloopt. teo moeten word~n.
mef;d.eihterne'waterhuishouding. '. .'. . DIJkbe'Y()ne~'pn~lle~Iel o~gamsatles verzetten Zlch
In:Ae.Vijheerenlanden werd dit gedaandoor vijf. tegenrlgkll~tuZe-~IJ~verh?~mgen omdat vol~~ns hen
colleges,diewerkzaam:waren in het oorsprohkelijke' (m~ar()o .... eskundlgen_wIJze~ erop) na afslUltmg van
ge,bied van de "Vijf Heeren",terwijl ookhier de dezeeat1?en.het~aternoOlt meer zo hoog komt.
polders een rol vervulden·bijdewaterbehi;:ersing. Onlangs,}s e~v.;,opzlenbarend. rapport verschenen .. van

. het·.· Instltuut .voor" Economlsch Onderzoek van de
Diefwec~ '. . . EnisrI:ms Universiteit .te.. Rotterdam, waarin is
Ter.kering van .' het water. uit . Gelderland werd berekenddatin grote gedeelten vande Alblasserwaard
bes~~~rming gezocht achter de "Diefwech", een dijk en de,yijfheerenlandende dijk minder rigoureus
die,na,1284:,een'formele wa~erkering wordt. Deze dijk, verhoogd: behoeft,te' worden:.-over dat rapport is
diei[lB05 als "Divedijc" vermeld wordt, diende om de politiekestorm ontst3#n.' Niet'.geheel ten onrechte. Er
Vijfh~~renlanden en de Alblasserwaard te beschermen wordt namelijk, in .. , voorgerekend dat met de
tegen', l1et overt?llige, wat~r .... uit, de Betuwe. .De dijkverbeteringsplannen,', in: papendrecht, Sliedrecht,
Bettlweciijk¢n'. waren' ·•.. zeer, kwetsbaar.;. Vooral ..·bij Schoonh?ven,."·.Nieuwpoort-Ameide, Lexmond~ .Vi-
ijsg<Lng: en' dijkdoorbr~ak stond,: het: wateraL .gatiw anen, Hagestein-Everdingene~n bedrag gemoeid is
tegen de Diefdijk> AIs'dez~. bezweek had het 'water vrij van 358 miljoen gulden~\'olgens het rapport zou een
spel, nietalleen in, de Vijfheerenlanden maar ook in de alternatief .zijn 58 .miljoen' gulden ter beschikking te

«<.PROBEERDENIEUWE
AGFACOWRXR KLEURENFILM.

BIJO:N"$f2,~o.KORTINC OP
EEN12<OPNAM:EN TESTFILM.

De nieuwe kleurnegatieffilms van Agfa,
Agfacolor XR, betekenen een revolutionaire ver
nieuwing binnen de filmtechnologie.

Ukunt er kleurenfoto's mee maken, die
mooierzijn dan u ooit zag. Met uitzonderlijk
natuurlijke kleuren en een ongekende scherpte.

Probeer't maar. Wij geven tijdelijk
f 2,50 korting op een12 opnamen probeElrfilm.
.Kan 'tnog mooier?

stellen vo()r. achterstaUig onderhoud. en ;een opknap
beurt., leer recentelijk is .in de Coordinatiecommissie
Dijkverzwaring;'de .... commissie die:. aile,. dijkver
beteringsplannen'in het ,deltagebied.van Zuid:"Holland
behandelt en·a.dviseert aan de minister,het voorstel
gelanceerd een, .•. z()genaamde. Coml11issie Midden"
rivierell jn>te'stelIen~ Deze laatste moet bekijken of de
dijk in: d~ eerderg~nol?mde trajecten .vethoogd of
opgeknapt moet worden.

Bestuur
Het bestuur van 'het hoogheemraadschap is lange. tijd
voorbehouden: geweest aan ·.de ."aanzienlijken" van de
streek. lij hadden aanvankelijk ook de exclusieve
zorg - zij .het onder toezicht en op aanwijzing van: het
hoogheemraadschap - voor de dijken, die grensden
aan hun grondbezittingen. Wanneer de kosten' yah
dijkonderhoud te zwaar werden; kon de onderhouds
plichtige door' niiddel' van spadesteking te kertnen
geven dat· hij de verantwoordelijkheid voer "zijn dijk"
niet Ianger kon dragen. Het gevolg was dar het
hoogheemraadschap zich' belastte met de Zorg voor
dat deel der waterkering.
Vanaf 1661 werden de kosten die moesten worden
besteed aan de dijkzorg omgeslagen over de
dijkhoeven: en de grondeigenaren in het gebied.
Daarmee was een rechtvaardiger verdeling van de
lasten bereikt en werd ieder, die wegens eigendommen
geacht kon worden belang te hebben bij de dijkzorg,
aangeslagen voer de kosten ,daarvan.
De hoogte van de omslag vertoont het volgende beeld:
De eigenaar moest in 1577 twee,stuivers per morgen
land betalen. (Een morgen is iets minder dan een
hectare). In 1677 bedroeg de omslag 30 ,stuivers per
morgen land. In 1777 eveneens.ln 18771agdeomslag
een stuk hoger: 14,- per ha.
Het bestuurbleef ook toen in handen vaneen groep
bevoorrechteeige'naren. Men beschouwde het als e,en:
uitverkiezing,·.en eer in. het bestuur. zitting. te hebben. :
Bij gelegenheid van de installatie werd op plechtige
wijze de hensbeker door her nieuwe bestuurslid
gedronken, nadat deze. tot de rand .was gevuld .. niet
rijnwijn. De beker rnoest in· een keer geheel worden
geleegd. Als deze . taak naar tevredenheid was
volbracht, mocht de jongste bestuurder een gedicht of
spreuk schrijven .. in het zogenaamde. drinkboek. Had
hij dit gedaan,dan werd het boek naar een iekenaar
gebrachL die het geslachtswapen van het' nieuwe
bestuurslid ex bij tekende. Thans wordt het
hoogheemraadschap minder uitbundig bestuiJrd.
Onlangs zijn na heftig verzet de "inliggende
waterschappen" georganiseerd tot een waterschap
voer de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

F?1milie album va
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De·nieuwe Commodore
64 is een personal com
puter, klein in prijs doch
groot in mogelijkheden.
Zijn 64 Kbyte geheugen' '
kapaciteit is in deze
klasse unlek,
Objecten kunnen boven,
onder en door elkaar af,;.
gebeeld worden.
Daarenboven zijn256
kleurencombinaties
mogelijk met 16grond
kleuren.
Door de CP/M* -compatibiliteit worden de gebruiksmogelijk
haden enorm verruimd.
Hierdoor kunnen mear dan 200 verschillende softwareprogram
ma's aangesproken worden. Natuurlijk is de CBM 64 ook een
uitstekende spelcomputer; er komt een uitgezochte reeks
spelprogramma's.

CommOdore
Home-Computer

VIC-84

voor

van

•

..

B

geopend:
dlnsdag 8.30 - 1l!,30uur
woensdag de h"a dag

vrljdag de hale dag
zelerdag 9.00 -13:00 Uu,

d.
..kQQshal"

.KERKsrRAAT 9 MEERKERK

890
, • per kilo

"**'****'Metgratis receptenboekje!
, . van<1~t/l11 21 april

p~asaanbieding

JONG BELEGEN KAAS

oDeuren&deurkozijnen
nooit meer verven!

In welke staat uwoude deurenook zijn, zij worden
blijvendmboi, in eendag door de PORTAS kunst
stofommanteling in vele natuurgetrouwe houtmo
tieven en effen kleuren. Naar keuze als vlakke deur,
stijldeur of glasdeur. Oak voordeurrenovatie!
Dootde jaren heen heeft PORTAS zjjn kwaliteit be
wezen. Vraag nadereinformatie! 52 Deuren naar
keuze. Van eiken tot mahonie,

6 Ow oude keuken mooier
dan ooD tevoren!
Begint uw keuken er oud uitte zien?
Snel en voordelig maakt PORTAS===1 uw keuken weer als nieuw, door het
vervangen het Dude keukenfrontdoor
nieuwe PORTAS-deurtjes met verwis'
setbare paneJen. 24 Verschillende

uitvoeringen naar keuze. In natuurgetrouwe .houtmotieven, b. v. natu
rel/rustiekeiken, mahonie etc. Het bijplaatsen van elementen is mage-

lijk. Vraag nadere informatie! t~RT*J
. .'@ .... .,

PORT~S Wijvernieuwen deuren en keukens
Meet dan 450 PORTASMVakbedrijven in 10 Europese landen.

BEL MET 01846 I 2377
PORTAS • Vakbedrijf

F.R. KAMSTEEG B.Y.
Kon. Wilhelminalaan 102, 3372 AG Boven'Hardinxveld

•

•



Programma Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei 1984

..

Programma, Koninginnedllg
zaterdllg 30 april 1984

9.00 liur:

9.30-9.35 uur:

9.30 uur:

9.45 uur:

10.00 uur:

11.00 uur:

1.30 uur:

4.30 uur:

5.30 uur:

7;30 uur:

Op vier plaatsen in Ameide wordt door··.· muzikanten· een couplet van· het
Wilhelmus gespeeld.

Klokgelui.

Muziekvereniging-Drumband-Leerkrachten en·leerlingen verzamelen bij
"Het Spant".
We hopen dat aile kinderen hun fiets weer versiereil etlnatuurlijk meebrengen.

Aubade op de Dam.
Met muziek en. samenzang willen we de verhondenheid met het koningshuis
vieren.

Straattekenen op de Paramasiebaan voar aile ki'nderen.
Na afloop attentie in "Het Spant".

Einde morgenprogramma.
lnschrijven in "Het Spant"yoor het
Levend ganzenbord op de fiets. Door Ameide·· is in salTIenwerking met de buurt
vereniging eeo parcours uitgezet waar u de _meest verrassende zak~n tegen zult
kamen zoals de Brug. de Herberg, de Put evenalsdeGevangenis en het DoolhoL
Kortom een spel voor het hele gezin.
Het eindpunt bevindt zich op het sportcomplex'''Meihoven'' waar we te gast zijn
van V.V. Ameide.
Naast diverse aktiviteiten voor de kinderen is er om

Gekostumeerde voetbalwedstrijd .z x 20 min.
De elftallen zijn samengesteld uit ledenvan de V.V. Ameide en een speier uit
elke buurtvereniging.
In de pauze is er een optreden van de Drumband.

Einde middagprogramma.

Willem van Oranje kwis.
Een' kwis waarin 'een dame en een heer'van elke buurtvereniging het tegen elkaar
opnemen. Het gebeuren zal in "Willem van, Oranje"stijl gespeeld worden.

Na afloop van de kwis besluitenwe de 'dag' met een Oranjebal m.m.v. "De Des
perando's".

.

Bingo in Meerkerk
groot succes

MEERKERK - De eerste algemene Bingo-avond
vrijdag ,j.1. georganiseerd door het bestuur van
Gemeentebelangen is een groot succes geworden.

Voorzitter M.e. van Es heette eenvolle zaal van de
"Meerpmats" van harte welkom en zette uiteen
waarom_'een algemene ,Bingo-avond was georgani
seerd, en voor welk doel.
Er is gewoon gevraagd om eens een Bingo-avond voor
jong en oud te organiseren, en de opbrengst is voor een
goed doel, n.l. voor de kinderen van Meerkerk; ten
behoeve van de vakantie feestweek, aldus de heer van
Es.

Hij sprak weI zijn verbazing uit over een vreemd
soortig blaadje wat door Meerkerk was. bezorgd~

Tevens werd de plaatselijke middenstand bedankt
voor diverse giften.
Onder vakkundige leiding van mevrouw M. Bouman;
de heer W. vanEck, secretaris en de heer P. Boogaard;
penningmeester, is deze eerste Bingo zeer, geslaagd.

Er warenmooie prijzen. beschikbaar.' als hoofdprijzen
een fiets en een half varken, al met al een groots
gebeuren, wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Gaby Modehield
modeshow in AC-restaurant

Meerkerk
MEERKERK - 3 april j.l. hield Gahy's Modeshop
uit Meerkerkeen zeer geslaagde modeshow in het AC
restaurant te Meerkerk.

Voor een volle zaal werdde nieuwste mode geshowd
die o.a. verkregen is uit, eigen' import, --zoals mode uit
Frankrijk, Duitsland en Denemarken en zelfs uit New
York.
De toonaangevende mode die op deze ,show bekeken
kon worden,vindt, u terug in de Gaby Modeshop in
Meerkerk, waar u zeker zult smgen.

Margriet Vansluis.

. .

Ik sta stit en kijk verwonderd naar mijn lege handen. Waarom doet het leven dat? Vanwaar
die haas!? Wal wreed.

Tot en met 30juni 1984
MIEN VAN 'T SANT:

VERLANGEN NAAR
MORGEN
Daze nieuwe omnibus
bevat drie prachtige
familieromans.

Normale prijs 32,50.

NU SLECHTS

.

En bet leven gaat gewoon door ...

Bevrijdii:lgs' fietstocht, '.waarvan, de baten ten goede komen voor,' de ,blindheids
bestrijding in Atjek (Sumatra).
Inschrijfgeld! 5,- voor volwassenen en! 3,- voor jongeren tot 16jaar. Zie voor verdere
mededelingen de raambiljetten.

Bevrijdingsconcert in de toneelzaal -van "Het Span!", m.m.v. De Ameidese
Muziek, accordeon~ en zangverenigingen en de Drumband.
Het programma zal afgewisseld worden met Samenzang.

Mogc;:n we ook -dit jaar weer op uw medewerking en aanwezigheid rekenen, zodat
een feestelijke Koninginnedag en-Bevrijdingsdag gevierd kunnen worden;'

Het bestuur van de Oranjevereniging "Beatrix".

De schoonmaakwoede breekt 'los, behang wordt gekocht, zonneschermen worden
nagekeken, tuinmeubelen krijgen een sopje. De moestuin is omgespit.

En toch gaat het leven gewoon door. Ais ik er aantoe ben, mag en kan ik weer gewoon
meedraaien alsofer niets gebeurd is.
Hel leven is goed.

Ous leven is kort.
Beleef je leven, het gaat gewoon door.

De geit R10et lammeren, de eerste kuikens worden ,geboren. We moeten extra geed opIetten,
opdat we geen eenden, zwanen en katers, roekeIoos op vrijersvoeten, van de sokken rijden.

En toch gaat het Ieven gewoondoor. We hebben honger, we hebben dorst.
We hebben het koudofwe hebben het warm. We slapen, we werken.
De narcissen, gaan bIoeien. ledere dag stijgt de temperatuur een beetje.

Ik sta ill het midden, verbijsterd, gaat alles dan zomaar gewoon door?

8.00 uur:

5 mei:



KERASTASE - DEPOSITAIRES

08.30 - 17.00
08.00 - 20.00
08.00 - 13.00

Openingstijden
dinsdag tim
donderdag
vrijdag
zaterdag

Wij wensen u
prettige Paasdagen.

Haarstylistes

Trudy en Arien
Toistraat 45 - Meerkerk
Telefoon: 01837 - 2283.

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Amllide
Telefoon 01836 - 1595

Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

Aanmeten van
STEUNZOLEN

Elke woensdagmorgen zitting
in Meerkerk in 't Groene Kruis
gebouw.

Gi1IisVersIuis
HANDEl IN

nuo IJZ£R-METAlEN PAPIER-AF'JALSTOFfEN

PlAATSING CONTAINERS

TOlSTRAAT22 4231 Be MEERKERK·. TEL,Ol831·1530

Wij betalen
GOEDE PRIJZEN

voer,. uwnonferro metalen, w.o.
koper-,Iood - zink - roestvrijstaal

aluminium en Qude accu's.

Kees Versluis
Slingeriandstraat 38 - Meerkerk

Tel. 01837 - 1264
WOROT AFGEHAALO !!

BAZELDIJK 15b - TEL. 01837 - 1295 - Meerkerk

(v/h B. den Ottelander)

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

BLOEMTIEK
'I KOOITJE

Pasen!
Feest van verrijzenis en

Lente,
Met een bloemetje, een ei

in een schaaltje of
mandje,

Vindt u in ons pandje.

timmerfabriek
vliethoven

Tiendweg 4 - 4235 VW Tienhoven (Z"H), tel. 01836 - 1806

SCHILDER & GLASBEDRIJF

O.A. KINDT

Geheel voor u in elkaar gezet ofeen
.zelfbouwpakket.

Prijzen in naderoverleg.

Ook kunt u bij ons terecht voor:

TUINHUISJES

-c--
Voor al UW binnen- e" buiten

schilderwerk, wandafwerking· en
beglazingswerkzaamheden

SCHEEPSJONGEN
of

KOKSMAAT

WERKLOOS?
Waarom ga je niet varen?
Regelmatig is er plaats
als .

Nationaliteit onbelang
rijk. Max. leeftijd 19 jaar.

ALNAUTIC B.V.
Postbus 4136,

3102 GC Schiedam



GAZONCOMBI
"Fleur-O·Garden".
Een gazoninjeetor voor een
gllzonde groei van het gras.
Werkbreedte 43 cm.Tevens
vuilnisZllkhouder.

Van 29.95 voor

22.70

HANDCULTIVATDR ~.
"Zinck".
Prima kwaliteit.
Door het klein.. .
formas!
gemakkeliik
om ,,,ssen
planten
Ie werken.
Werkbr.l0cm.
Gelakle steel. I

Van 14.75voo,

10.95

HARK
"Gardena·combi" .
Van hoogwaardig staal.
Werkbreedte25cm.

Van 11.95voor

8.90

STEEL
DOnkerbruin gebeltsl
en gelakl,
Lengle 150 em.
Met onverwoest·
bare gereedschap
aans\uiting.

Vrolijk Pasen in
1/t fj?ttwfnlttltje"

Paas-aanbiedingen van
HendrikJan de Tuinman:

,,'t ij?ttwinktltjt"
J.w. van Puttestraat 65 - Ameide - Telefoon 1277

~-_ ... _---- -----~

~.-.-. ----- -- ~.-_-

* Asef-potgrond-meststoffenen bestrijdingsmiddelen* Groerite- bloemen en kruidenzaden
* Pootaardappelen: nog diverse soorten

IN DE TUIN BEGINNEN? LOOP EERST EVEN BIJ
ONS BINNEN!

Avento·Caravanbouw
van cler Hagen

, Postbus 404230 BA Meerkerk
Tel. 01837-2044

caravans voor echte caravanners

Zeer lah'" luchtweerSland en loch een ruim interieur

Datkuntuvan'nBiod
vanAventoverwachten!

Maak uw OIEPVRIES rendabel

Wij .Ieveren aile soorten
RUND·enVARKENSV\.EES uiteigen
slachterij

(Voorbouten, achterbouten en halve
varkellsj

Gratis. klaargernaakl-.Vrijblijvend prijsopgaaf

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

PIANO en ORGELHANDEL KROPff & In.
-In- en verkoop piano's en orgels .
- Nieuwe ~n gebruikte insttumenten
- Reparaties
- Stemmen
- Bij ons nog ruime keuze in
geb~. piano's met 5 jaar garantie

- Inruil en financiering mogelijk
- Levering en onderhoud door heel Nederland

Na telefonische afspraak ook 's avonds
Kastanjelaan 14te Lexmond. Tel. 03474-1755-1942

LOSANGELfS '84

-

Bij aankoop van een

LEVI'S PANTALON OF SPIJKERBROEK
(dames- en herenmaten)

Voor een goede 10 GULDEN KORTING!
gebruikte auto
met Bovag-garantie. naar

en nog een leuke

OLYMPISCHE SPORTTAS KADO!
VOOA Al UW VR1JETlJDSKLEDlNG

sfFeefkeF12
FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TELEFOON 01836 - 1212.



v.a. 1 een eigen waning?
inc!. grand.enB.T.W.?

Wilt·uinlichtingen1
bel gerust voor vrijblijvende
informatieans bedrijf
Korte. toelichting voor beide
typen
hardhauten kazijnen
hertstkleurige pannen
gei"soleerde vlaeren, murenen
dakplaten en glas beg. grand
eigen grand
vrij ap naam
inc!. centrale verwarming

U wilt zelf meewerken?
Oak dal kan:

grand- en straatwerk·
binnenschiiderWerk .
aftimmerwerk

Deze geschakeldebungalow met garage·

,a It;l1.$50.- V.O.ft.

/ .,"
AANNEMERSBEDRIJF

Gllbr. Bulb.v;
• Burg..Sloblaan 32a

Tel. 01837 - 1334 4231 AS .Meerkerk

bouwt wonilluen in
Meerkerk
Leerbroek
Nieuwland

otop Uweigen grand



• •

EXCLUSIEVE DAMESKLEDING

Gorinchemsestraat 35-36 - Meerkerk - Tel. 01837 - 2455




