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Volontair klom op tot burgemeester van Meerkerk
(Burgemeester A. B. Berends in gesprek met Pieter A. Kerkwijk)
MEERKERK De kalender laat ons weten dat
het vandaag donderdag 28 september 1978 is.
Vanuit de werkkamer van de scheidende
eerste burger van Meerkerk, werpen we een
blik naar buiten. De weersomstandigheden
schetsen voor ons gevoel de huidige stemming
onder de burgers van Meerkerk, Leerbroek en
. Nieuwland. Hun burgemeester Berends gaat
met pensioen! Natuurlijk was dit feit al even
)bekend, maar nu staat men toch voor zijn
afscheid. En afscheid nemen heeft altijd iets
pijnlijks in zich.
Voor de scheidende eerste burger betekent het
afscheid 't einde van een suksesvolle loopbaan,
hoewel hijzelf het zo niet zou willen omscllrijven. Daar is de burgemeester te bescheiden en te verlegen voor. Hij bekent dan ook
ronduit enigszins verlegen te zijn met de
belangstelling rondom zijn afscheid.
Zijn afscheid betekent tevens het einde van een
"Meerkerkse" ambtsperiode van ruim 22 jaar.
Het zal voor zowel de burgers van de drie
gemeenten als voor de heer Berends wennen
zijn.
Voor de drie gemeenten betekent zijn afscheid
populair gezegd; "Je weet weI wat je hebt, je
weet niet wat je krijgt".
Nu is er op het gebied van de burgemeestersbenoeming weI het een en ander veranderd
(verbeterd). Tegenwoordig wordt door de Raad
een prohelschets gemaakt van de' burge""r,«,~\:rheesterdie men wenst. Maar afgezien daarvan
!\.,)is het toch een kwestie van "afwachten".

Verhuizen
Toen we de scheidende burgervader belde voor
dit intervieuw was hij op dat moment
onbereikbaar. Niet dat hij uithuizig was, maar
de juffrouw aan de andere kant van de
telefoonliJn vertelde dat meneer boven op
zolder zat. Later toen hij ons vertelde dat het
gezin Berends op woensdag 4 oktober gaat
verhuizen werd zijn verblijf op de zolder ons
duidelijk. Men gaat een flat in Bilthoven
betrekken. De reden daarvoor kunt u straks in
dit intervieuw lezen. Nu zitten we dan in zijn
werkkamer inhet gemeentehuis. Vanuit deze
kamer heeft de burgervader een goed uitzicht
op een van "zijn" drie gemeenten, Meerkerk.
Wie is' A. B. Berends, thans nog enkele dagen
burgemeester van de schone gemeenten Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland? Waar werd hij
geboren?
De scheidende eerste burger zag het eerste
levenslicht in het Westland. Om precies te zijn
in Maasland. Hij kwam daar ter wereId als zoon
van een Gereformeerd predikant. Het bezig
zijn met de noden van de mensen en het
dienen van de naaste is hem dus als 't ware
met de paplepel ingegeven.

van Utrecht. Ook daar vond men het enigszins
een wat vreemde ·zaak. In een net briefje
schreef GS aan de gemeente Veenendaal dat zij
(GS) verwachtte dat er iets aan gedaan zou
worden.
En niet zonder sukses!

Aangenomen

Hij noemt het zelf de speling van h,et lot, dat hij
weer in Zuid-Holland is teruggekomen.
'AIs jongeman op de school,banken wilde hij
graag naar de politie of gemeente. Het is
uiteindelijk het laatste geworden. In Veenendaal is de basis gelegd voor zijn "ambtelijke"
loopbaan.
In deze gemeente heeft de scheidende burgemeester zijn vorminggekregen op het gebied
van de overheids-administratie.
Hij starte in 1932 alsvolontair in VeenendaaI.
Dat was -enkele onder ons zullen zich dat zeker
herinneren en jongeren zullen er misschien
over gehoord hebben- in deJijdvan de grote
werkeloosheid. Volgens de burgemeester was
zijn aanstelling als volontair op zich al een
bijzonderheid, omdat dit niet overallukte. •
"Bovendien moest je als volontair toebetalen",
De gemeentesekretaris had dan de vrijheid -in
overleg met B en W, precies weet ik dat niet- om
volontairs aan te stellen. Hij mocht echter voor
zljn begeleidlng aan de volontairs een vergoeding vragen. En dat bedroeg toen zo tussen de
100 en 300 gulden. Dat kon. per gemeente
varieren", lichthij toe.
De gemeenten waren volgens de heer Berends
er niet zo erg happig op, omdat personen uit
adelijke kring zich nogal eens aanmeldden als
volontair om later burgemeester te worden.
Desgevraagd antwoordt hij lachend geen
blauwbloed in z-ijn aderen te hebben. Hij blijkt
in Veenendaal een leuke leerschool gehad te
hebben. Op een gegeven moment werden
vanuit de Raad in deze gemeente opmerkingen
gemaakt over het feit, dat de gemeente 3
volontairs in dienst had. Die een volledige
dagtaak hadden en nog geld moesten toegeven.
De opmerkingengeplaatst bij de begrotingsbehandeling gingen met de begroting naar GS

De opmerkingenuit de Raad en de brief van GS
leidde er toe dat de. heer Berends als klerk 3e
klasse werd aangenomen. "Met een sneltreinvaart heb ikClaar aIle rangen doorgelopen.
Ik eindigde als hoofdcommies A, waarnemend
gemeentesekretaris", voegt hij er aan toe.
Intussen had hij nog een "uitstapje" gemaakt
naar het departement van Sociale Zaken. Daar
werd een afdeling sociale bijstand opgericht.
En daar zat men om mensen te springen, die
belangstelling hadden voor dit werk.
Intussen was hij gaan solliciteren voor het
burgemeesterschap. Met als voorkeur Utrecht
en Zuid-Hollan'd. Maar in die tijd was de heer
Berends nietgetrouwd, hetgeen in die tijd een
handicap was. "Een dominee dat ging nog, een
pastoor dat moest weI, maar een burgemeester
was nlet zo aaribevelenswaardig", voegde hij
er glimlachend aan toe. Volgens hem had men
daar niet zulke beste ervaringen mee. Toen de
burgemeester daarmee gekonfronteerd werd
heeft hij zijn poging maar een poosje gestaakt.
Tot het moment dat er een vrouw in zijn leven
kwam. Het was een Amsterdamse schone,
Graafhuis met haar achternaam genaamd. In
1947 trouwde hij met haar. Daarna ging de
burgervader zijn stekkiesuitzetten en eens
kijken in welke gemeenten hij eventueel graag'
burgemeester zou willen worden. Toen speelde
daarbij de politieke samenstelling van een
gemeente al een roI. Ook de overwegende
kerkelijke gezindhe!d tn zo'n gemeente werd
daarbij in overweging genonien. Ooit solli~
citeerde hij naar de post van burgemeester in
een overwegend Hervormde gemeente. Een
gesprek met de desbetreffende Commissaris
der Koninging maakt de heer Berends duidelijk dat hij daar beter van kon afzien, omdat hij
als Gereformeerd georienteerde kandidaatin
die gemeente ondermeer President-kerkvoogd
zou moeten zijn.

In 1953 gesolliciteerd
Hoewel hij 1 februari 1956 tot burgemeester
van Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland werd
benoemd, was zijn belangstelling al eerder
uitgegaan naar deze drie gemeenten. Zo
solliciteerde hij al in 1953 naar de vakante post
van burgemeester in deze gemeenten.
Hij is toen weI opgeroepen, maar heeft het niet
gekregen.
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Na het overlijden van zijn voorganger heeft de
heer Berends opnieuw gesolliciteerd. Op een
gegeven moment werd hij op het ministerie
.van Binnenlandse Zaken geroepen. De toenmalige sekretaris-generaal Kan, vroeg hem
wat hij er van dacht.
"Zij die geloven, haasten zich niet", heb ik hem
toen geantwoord. "Ik heb geen haast, maar ik
zou het graag willen worden", verduidelijkte
de heer Berends de sekretaris-generaaI.
Via een telefoontje verzocht men hem op' een
zaterdagmorgen naar de Commissaris der
Koningin te komen. Precies op 1fe bruari stelde
de Commissaris hem persoonlijk via de telefoon op de hoogte van het feit, dat hij met
ingang van die datum tot burgemeester was
benoemd. Goed drie dagen later verhuisde het
gezin Berends naar het pand Tolstraat 1.
De heer Berends is van huis uitAR-er. Nuis hij
dan CDA-er, maar uit zijn woorden valt op te
maken, dat laatste niet al te erg van harte te
zijn. "Ik heb altijd gezegd: Ik ben geboren als
AR-er, en ik ben AR-er en ik hoop ook nog als
AR-er te kunnen sterven. Maarrr...men maakt
het mij weI eens moeilijk", zegt hij veelbetekenend. Hij verduidelijkt dit door te zeggen,
dat de gang van zaken binnen de AR hem de
laatste jaren niet zo erg ter harte gaat. Maar
daarnaast geeft hij toe, dat het CDA hem weI
aanspreekt.

Onbeschreven bladzijden
Als we met de scheidende burgemeester
terugblikken over zij n ambtsperiode verteIt hij
onder· meer, .dat, toen hij naar Meerkerk kwam
de drie gemeenten voor hem onbeschreven
bladzijden waren. Hij vond het prettig dat hier
de gemeente-administratie centraal wasgevestigd. Hij beaamt dat zijn ambtsperiode als een
flits voorbij is gegaan. Is er nog verschil tussen
de drie gemeenten?
Er is inderdaad wat verschil in mentaliteit
tussen de gemeenten. Meerkerk noem ik een
zeer gemengde gemeente", antwoordt hij.
Volgens hem hoeft de burgemeester van
Meerkerk niet een rechtsgezinde te zijn. Hij
verwijst daarbij naar de samenstelling van de
Raad.
De uitbreiding van de gemeente tijdens zijn
ambtsperiode juicht hij toe. Hij wil echter dit
positieve niet aIleen op zijn conto schrijven. De
ontwikkeling van de gemeenten ziethij graag
als resultaat van teamwork. De scheidende

burgemeester is aItijd iemand geweest, die
graag iedereen over de streep trok in een
bepaalde kwestie. Rekening houden met de
minderheid! De ontwikkeling van de gemeenten is volgens de heel' Berends geen verdienste
van hem zelf geweest, maar van aIle betrokkenen.
"Ik geloof, gezien de reakties van de laatste
maanden en weken, dat het de mensen spijt dat
de periode-Berends wordt afgesloten", zegt hij
in aIle bescheidenheid. "Dat wil niet zeggen,
dat er geen betere zijn. Ik hoop vurig dat er nog
een betere komt voor de gemeenten", voegt hij
er aan toe.
Volgens de heer Berends zal het zijn opvolger
niet gegeven zijn 21 jaar burgemeester te zijn
van drie gemeenten Lv.m. de ophanden zijnde
gemeentelijke herindeling.
In verband met het laatste verwacht hij, dat de
drie gemeenteraden aan hun laatste zelfstandige periode bezig zijn. Persoonlijk had hij
liever gezien dat de drie gemeenten bij elkaar
waren gevoegd, maar GS heeft helaas andere
plannen.
De burgemeester verwacht niet dat de door de
gemeentelijke herindeling het voorzieningsniveau omhoog zal gaan, omdat de kernen
blijven bestaan en er in feite niet veel
veranderd. Volgens hem zal men eventueel
wat meer aan woningbouw mogen doen. Maar
dan houdt het positieve op van de herindeling.
Hij verwacht dat het bewegingspatroon door de
herindeling zich niet zal wijzigen, omdat bijna
iedereen over een auto beschikt. Men zal
volgens de heer Berends bijvoorbeeid blijven
winkelen in Gorinchem, Utrecht, Breda of
Rotterdam.
Hij meent dat de groei van de drie gemeenten
sterk afhangt van de woningbouw. Maar
daarboven hangen wat donkere wolken, omdat
de regering temporiserende maatregelen heeft .
uitgevaardigd.

Zij is in de Tweede WereIdo~rlogaktief geweest
in het verzet. Daarvoor is ze later door de
bezetter in een concentratiekamp geplaatst en
he.eft daar een minder goede gezondheid van
overgehouden. Vandaar ook dat men gelijkvioers moet gaan wonen. "Was er in Meerkerk
een fIat geweest dan hadden we zeker hier
blijven wonen", verteIt hij.
Trouwens, de ambtswoning van 1890 - een oude
kast volgens de scheidende burgervader - is
niet zo geriefelijk. Het wil er in de wintermaanden nogal eens koud zijn, omdat het pand
geen spouwmuren heeft. Nu u met pensioen
gaat, hebt u hobby's waarmee de vrije tijd
gevuld kan worden? "Ik ga doen wat ik zal
vinden te doen. Maar dagvullende hobby's heb
ik niet", is zijn antwoord. Hij overweegt de
familiebanden weerwat aan te trekken, want
daarvan is de laatste jaren niets gekomen. De
familie Berends zal de omgang met de
gemeentenaren missen. Een ongek:ompliseerde omgang. Bewonderend spreekt hij over de
inzet van de plaatselij k ondernemers,. hij heeft
bewondering voor de manier waarop sommigen het gemaakt hebbE!n.
Wat denkt hij van de profieischets voor een
burgemeester?
De heer Berends vindt dit eenzinnige zaak,
omdat de Commissaris der Koninging weI
regelmatig op werkbezoek komt maar geen
intensief kontakt heeft met 'een gemeente.
Hoewel meneen dergelijke procedure weer
niet te ver moet doorvoeren", is hij van
mening.

Oude kast
Woensdag 4 oktober heeft het gezin zijn biezen
gepakt en is naar Bilthoven ·yertrokken.
Waarom zo sneI?" Je taak is toch af en je
opvolger is in de maak. Als deze spoedig
benoemd wordt en in je ambtswoning wil, kan
deze beter vast Ieeg zijn", antwoordt de heer
Berends. De snelle verhuizing heeft' ook te
maken met de gezondheid van Mevr. Berends.

Een wei verdhmd pensioen!

Maak uw DIEPVRIES rendabel.
Wij leveren aile soorten

RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij
(Voorbouten. achterbouten en halve
varkens).
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

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

.Ier IUIIII
••
ZIIII "••er
\'••••r ellt.e I•••er
\';111

VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838 -1235

Activiteitencommissie v.v. Ameide.
Met de Oude Ambachtenmarkt tijdens de Feestweek bakten wij met groot
. succes

Oud Hollandse Wafels.
Onze klanten van, toen, maar ook degenen die wij moesten teleurstellen,
krijgen opnieuw de kans om van deze lekkernij te genieten tijdens de

Paardenmarkt
Tevens verkopen wij Jan Hagel, Peperkoek en Stroopwafels.

De opbrengst is geheel ten bate van het accomodatiefonds voor ons nieuwe sportcomplex.
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ElM DE GROOTB.V.
INDUSTRIEWEG 4

AMEIDE

TEL. 01836-1402

Druk bezochte' receptie
bij 80 jarige Muziekyereniging "Unie"

NIEUWE BURGEMEESTER VOOR
AMEIDE en TIENHOVEN

Na 9 maanden
wachten is eindelijk de benoeZaterdagmiddag 30 september recipieerde het bestuur van Unie, t.g.v. haar 80-jarig bestaan, in
ming afgekomen
Het Spant te Ameide.
van de heer
Ondanks het zeer slechte weer was het erg druk.
C. Bakker als
De loco-burgemeester en de wethouder van Ameide, de heren A. G. de Kruyk en K. v. Oort,
burgemeester/
waren met -hun echtgenoten aanwezig, alsmede div€rse raadsleden van.Ameide en Tienhoven
sekretaris voor
met hun echtgenoten, het voltallige bestuur van de Oranjeverenigig "Beatrix" o.l.v. haar
de gemeenten
voorzitter de heer G. de Vroome, het bestuur van de Middenstandsvereniging, leden van
Ameide en Tiengenabuurde Muziekverenigingen en vele anderen.
hoven.
Voorzitter W. van Gelderen verwelkomde alle
Na een gesprek
toen aanwezigen in het bijzonder de locomet onze nieuwe
burgemeester en de wethouder.
burgemee~ter is
Na een korte historische uiteenzetting betrefde eerste gedachte "het
fende de afgelopen 80 jaar - waarvan U in onze
beloond"!
vorige Wegwijzer hebt kunnen kennisnemenDe 39 jarige kersverse burgemeester kent de
vervolgde de de heer van Gelderen:
Alblasserwaard heel goed. Hij is n.l. in
."Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze
Streefkerk geboren - opgegroeid - en heeft er
huidige dirigent de heer van Mourik uit
zijn werk gevonden.
Vianen omdat hij ook goed de jeugd aanspreekt
Na zijn Mulo-diploma en gedeelte avond HBS
en een eminent dirigent is".
ging de heerBakker op 16 jarige leeftijd als
"Een vereniging behoeft nooit door geldgebrek
leerling-ambtenaar naar het sekretarie te
te stoppen -door zelfwerkzaamheid der leden
Streefkerk. Behaalde achtereenvolgens het
en een goede teamgeest IS er veel geld te
diploma Gemeente-administratie en Gemeenverdienen en behoeft men de contributie niet
te-financien.
al te hoog op te schroeven", aldus besloot
"Ik ben altijd in Streefkerk blijven hangen (23
voorzitter van Gelderen zijn welkomstwoord.
jaar) omdat er zich steeds in deze mooie
gemeentepromotiekansen voor mij kwamen.
Hierna voerde loco-burgemeester A. G. de
De laatste 10 jaar is daar veel veranderd (van
Kruyk het woord namens het Gemeente1800 tot 2500 inwoners). Er is een heel goed
bestuur van Ameide.
voorziemingenpeil. We wonen er fijn en er
"Namens het gemeentebestuur van Ameide
heerst een goede onderlinge verhouding",
wens ik Uw vereniging van harte geluk met Uw
aldus onze nHmwe burgemeester.
80e verjaardag. Ik denk toch dat het zeer zinvol
Vervolgens tekenen we op "ik heb reeds een
is ook bij 80 jaar even te blijven stilstaan. Het
fijn kontakt met de beide colleges gehad en de
gemeentebestuur is zeer gelukkig met Uw
beide raden."
presentatie en de faam die U op concoursen
Op onze vraag hebt U liefhebberijen?
weet te behalen - blij met de bereidheid altijd
"Jawel en glimlacht wat: Tennissen en
voor onze gemeente klaar te staan", aldus locobadminton, vervolgens ben ik voorzitter van de
burgemeester A. G.de Kruyk.
gymnastiekvereniging, van de speeltuinvei-Namens het gemeentebestuur bood hij nog een
eniging en van de duivenvereniging- bestuursenvelop onder 'couvert aan en vervolgde:
lid
van de badmintonclub - secretaris van de
's Avonds om 8 uur bood de "Unie" haar
"persoonlijk vind ik het fijn U als locointerieuren restauratiecOmmissie van de
donateurs een Jublleumbal aan o.l.v. het
burgemeester te hebben mogen, complimenHerv.
Kerk
- voorzitter van de bouwcommissie
dansorkest "TrioOriental"~
teren omdat Uw vereniging een groot vooren
uit
diEm
hoofde
is de firma Woudenberg mij
Zeer vele donateurs waren'gekomen en het was
stander is gezamelijk iets te doen wanneer dit
niet
onbekend
Secretaris/penningmeester
een enorm gezellige en geslaagde feestavond tot de mogelijkheden behoort. Ik wens U
van
de
Molenstichting
"Alblasserwaard en
mede dank zij het uitstekend spelend dansorbijzonder veel succes", aldus besloot de loco.Vijfheerenlanden."
kest.
burgemeester zijn toespraak.
Voorzitter W. van Gelderen bracht aan het slot Geen wonder dat de familieBakker (3 meisjes
Hierna kwamen nog vele vrienden van" Unie"
van de avond een ieder dank en vervolgde tot van 9, 11 en 15 jaar) en 1 zoon van 13 jaar het
feliciteren.
het orkest' "het was ,Uw eerste avond in goed naar hun zin hebben in Streefkerk en dat
Wij willen nog melding maken dat het
Ameide - wij hopen U hier nog vele malen te de gemeente Streefkerk hun gemeentesecretaris (reeds vanaf 1 juni 1967 - dus op 27 jarige
bestuurslid de heer Gerrit Langerak weer een
horeri".
leeftijd
gemeente-sekretaris) hem node zien
prachtig bord geschilderd heeft t.g.v. het 80
Namens de donateurs dankte de heer Andr.
vertrekken.
jarig bestaan en dit met bloemen gedecoreerd
van der Grijn de muziekvereniging "Unie"
Op 16 oktober wordt de heer Bakker, welke lid
voor haar geweldige en fijne avond.
had. Geweldig!
is van de Herv. Kerk en lid van het C.D.A., geinstalleerd..
Wij wensen hem en zijn gezin een fijne periode" ",
OVER VEERYIEN DAGEN IS ER WEER EEN WEGWIJZER
in Ameide en Tienhoven.
If;
Aan
onze
nieuwe
burgemeester
zal
dit
zeker
In Ameide, Meerkerk en Lexmond
niet liggen, geloven wij.

m.e. tesink
Cafetaria DE JONG
yoor aUe
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VERENIGINGSAVONDEN

bazeldijk

41

4231 ZC

meerkerk

018~7

-

2152

lid to.v.
PARTIJEN
BRUILOFTEN

*

LANGE. AVONDEN

GEZELLIG BORDUREN

Ga dan eens kijken bij

PLIEGER
handwerken
Telefoon 01836 -1298, b.g.g. 2051
Nieuwstraat 2 - Ameide

Grote sortering
BORDUURWERKEN

Dlv. hartige hapjes
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"JAZZBALLETIKEEP FIT"

Marktaanbieding1978

V.a. 1 november in het "Spanf
te Ameide, bij voldoende
belangstelling.

zo lang de voorraad strekt

Jazzballet/Keepfitlessen.

SPIJKERBROEKEN
van 79,25 voor 59,95

Tijden: 's woensdags: 10.15 - 11.15 uur
donderdags: 19.00 - 20.00 uur
Inschrijvingen en informatie
v66r 20 oktober a.s. bij:

*RIBBROEKEN
nu

Merlam Voorn
Liesveldweg 53
Ameide
Tel. 01836-1948.

59,95

*KINDER-RIBBROE.KEN
nu

Ook

39,95

* Tevens uw adres voor aile kinderkleding

,,'t fJ?trwinktltjt"

(U geeft toch ook graag het beste?)

Streefkerk
........een degelijke naam

vind U op de Termeyse
mark,t. In onze kraam
op de hoek van de
Kerkstraat is weer van
. alles te koop.
KomI U ook even kijken?

........voor dagelijkse mode
Fransestraat7 - Ameide - Tel. 01836-1212.

ERKELENS-LANGERAK,
:, VERF - BEHANG - ZONWERING
BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

•

Tijdens de Paardenmarkt in
Ameide bent U weerhartelijk
welkom bij onze

Behang opruiming

10- t/m 50% korting

PATAT WAGEN

Rolgordijn Voorraad

50% korting cataloguswaarde

voor diverse lekkere hapjes

Zonneschermen Degalux
uitval 90 0 oranje

em

250
br. .
275 em. br
300 em. br
325 em. br

f
f
f
f

'

240,260,280,300,-

"-

*

Evenementenverzorg ing

W. BOVENKERK

*

Tip: Vert kunt U overal kopen
aileen kleur en kwaliteit bij de sehilderspeeiaal-zaak.

Tel. 01837-1559 - Meerkerk.

Stratenmakersbedrijl
•
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Hazelaarlaan 70 - Tel. 01836-1850 - Ameide
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Vraag vrijblijvend offerle

.-

Voor overname van eenrrielkWijk in Arnelde ·zoeken wijeen

ondernemer

GEVRAAGD

of hij die dat wi! worden
De wijk wordtbediend met een SRV rijdende winkel.
In nauwe samenwerking met SRV kunt u rekenen op een
uitstekend inkomen.
SRV wil deze ondernemer volledig begeleiden, alsook zorgdragen
voor de financiering.
Tevens kunt U rekenen op daadwerkelijke medewerking omtrent
woning, magazijn etc.
Heeft U interesse, laat U zich vrijblijvend informeren.

Belt u: SRV ZUID-WEST B.V. 078-61555.
Egstraat 1 - Dordrecht. .
U kunt vragen naar de heer Huizer
na 20.00 uur 01806-4678.

De "Winterschilder" komt er aan!
En.... als U dan soms het plan hebt om binnenkort iets te
schilderen of te behangen in Uw huis,kom dan eerst even bij
ons aan. Wij kunnen U een grote kollektie behang en
wandbekleding ton en van de meest gerenommeerde merken
o.a. Rath en Doodenheefver.

De "Winterschilder geeft U veelvoordeel.

LlEFST SPOEDIG
een

chauffeur
opvraehtauto met Kraan

J. W. Peterse
Molenstraat 25

Ameide

Voor beelden geluid
••DE KOEKKOEK"
KLEUREN TV 51 em met
Helioehrom Beeldbuis .

NU

f 1698,-

KLEUREN TV 66 em met
afstandbediening en 40 w HiFi box f 2585,-

Ais extra geven wij, naast de rijkssubsidie van! 30,per dag, nog eens 15 gulden extra.
Oat is f 45,- per man per dag.

KLEUREN TV 66 em
(Iaatste model)

NU

f 1980,-

Regelmatig hebben wij voordelige aanbiedingen in
Restanten Behang.

RADIO· CASSETTE
inelusief boxen, 2 x 25 watt

NU

f

Nog een goede tip.
Haal Uw verf, glas en behang bij de schilder, de specialist
voor goede kwaliteit en deskundig advies

RADIO· CASSETTE· PLATENSPELER
f
met boxen

698,-

9S0,-

Idem, 2 x 70 met afstandbediening
het allernleuwste
NU f 257.0,DIVERSE

Maandag en dinsdag gesloten !

KLEUREN· TV's

B. den Ottelander

van 44·66 em

Bazeldijk 15, tel. 01837-1295, Meerkerk.

Vraag demonstratiebij

De grootste collectie Quarts-horloges vindt
U bij Blom.
Prijzen van f 65,- tot f 750,- waaronder
diverse aanbiedingen.

,.DE KOEKKO.K'"
MEERKERK

TEL. 01837 -1297

ONBESPOTEN
FRUIT

*

*
*

STOOFPEREN
APPELS
HANDPEREN

Wordt thuisbezorgd

.J. F. Th. 810m.
Dam 11, Ameide, tel. 01836-1404.

Bellen na 18.00 uur

01836 -1579

H. S. Top:
"Hopelijlc nauw

contact
met bero/lcing"

De nieuwe. burgemeester is
gehuwd en heeft een zoon van 14
jaar, daarnaast is het gezin bij
de Gereformeerde kerk aimgesloten en is de heer ToppoUtiek
CDA, met ARP grondslag.
Het unieke doet zich nu voor
dat heel het centrum van de Alblasserwaard door de familie
Top wordt geregeerd. De vader
van de toekomstigeeerste burger is burgemeester van Brandwijk-Molenaarsgraaf en. Wijngaarden. Misschien een indicatie
als binnen drie jaar de gemeenteUjke herindeUng. tot stand
komt, want dan gaat vader Top
met pellsioen, en als beide gemeenten bij de binnenwaardkern wordell ingedeeld bUjft het
misschien weI> een familie aangelegenheid.
Daar wenste Top jr. beslist
niet op in te gaan, er kan nog zoveel gebeuren in die tijd en er
kunnenook beslist verschuivingen plaats vinden.
Na verschillende omzwervingen op diverse sekretarien w.o.
die van Giessenburg, werd S. H.
Top negen jaar geleden benoemd als sekretaris te Driebruggen. Met veel interesse
heeft hij daar gewerkt, waarbij
een hechte band is ontstaan met
zowel> bevolking als de leden
van de raad. Ondanks dat hij
'erggelukkig is met de benoeming in deze gemeenten zal het
tach zwaar vallen in Driebruggen afscheid te moeten nemen.
Het toekomstbeeld dat snel zal
naderen ziet de heer Top erg positief in.
Ik ken de streek en· de aard
van de bevolking. Mijn streven
zal zijn om in nauw verband samen te werken met de bestuurlijke organen en ik hoop oo.k de
burgerij daarbij te betrekken.
Gelijk zoals hier zal ik er naar
streven om ook in contact te komen met de individuele burger.
Dat is gewoon fijn, en daardoor
is mijn voorkelJr uitgegaari om
oolt eens burgemeester te mogen
worden van klein(ere) gemeenten".

Aileen tijdens de marktweek
Aile
•
POLAROID CAMERA'S
• FOTOCAMERA'S
• VERREKIJKERS
• KOFFERSCHRIJFMACHINES
• ELECTRONISCHE ZAKREKENMACHINE~

8CREZEE B.\I.
Dam 6 - Ameide - Telefoon 01836 -1229

VERS en GEURIG
GEZOND en LEKKER! !

Voor U!

bij J. van Delsen
Uw warme bakker
Fransestraat 1

-

Tel. 1353

-

Ameide

Het huis met de klok

*

Brengt steeds de nieuwste artikelen voor de laagste prijs !

IVOOR - JADE - en veleandere sieraden
waaronder

OORKNOPPEN vanaf
f 6,GAATJES MAKEN MET
KNOPJES
f 10.Van PRONTO verwachten wij binnen 2 weken
een geheel vernieuwde collectie HORLOGES
In BELTIME QUARTZ - HORLOGES, ook dames- modellen. Nieuw binnen, herenmodel
f 95,-

*

KLOKKEN in mooie uitvoering
.en scherpe prijs, +
(kleine verrassing)

Het J.huis met de klok
G.
v.d. Vlies.
Gore. str. 6•. tel. 01837-1424,4231 BH Meerkerk

NIEUWE MANTEL - KOLLEKTIE
voor Moeder en dochter
MAAK SNEL KEUS II

Voor diverse gebruikte auto's
PEUGEOT 504

1978

PEUGEOT 504 automaat

1975

CITROE:N CX 24 PALLAS

1977

KADETT

1974 1975 1976 1977

OPEL ~ANTA
ASCONA

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar
AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73, tel. 01843-233, Langerak

Te Koop

Boerenkaas
Jong en belegen

Jonge kaas 8,- Kg.
belegen kaas 9,- Kg.
A. N. Versluis
Zouwendijk 119
Tel. 01837-1484
Meerkerk

1976
1972, 1975, 1976

FORD CAPRI

1974

FORD TAUNUS

1973

FORD ESCORD

1973

AUDI 50

1975

MINI

1973... 1977

c. de Stigter
Zouwendijk 85 - Meerkerk - Tel. 01837 -1575

I;

SMIKKELBAR
Vorig jaar hebt U ons gemist op onze gezellige paardenmarkt

Nu zijn we er weer met onze smikkelbar.
Ook dit jaar is de opbrengst voor ons verenigingsgebouw.
Ais vanouds bieden wij U:

JAN HAGEL
PEPERKOEK
POFFERTJES
SOEP
KOFFIE
FRISDRANKEN
TOSTI'S
ledere consumptie die U gebruikt
spaart het verenigingsgebauw een manuur uit.
kom eens langs op het vertrouwde plaatsje naast de kerk

Wij leveren U

De Jang's
Machinelabriek B.V•

TUINGROND - SLAKKEN voor erfverhardlng

FIRMA .J. VAN ZESSEN

*

HanCiel en Transport van Zand en Grlnt
Telefoon 01837 -1226
MEERKERK

Producente van o.a. betonmolens, bouwliften, dumpers en
"Equipe" aanhangwagens, vraagt op korte termijn

ACCURATE
MEDEWERKER
voor het bedrijfsbureau
VEREtST:
.Enig administratief inzicht
Opl. LTS/MTS niveau
Leeftijd ± 20 jaar.

De Jong's
HOGELANDSEWEG 80 - VIANEN
Teletoon 03473-3544

Zo'n mals stuk vlees op tatel om Uw
gasten en U zeit eens tijn te verwennen.
Wij hebben voor elk wat wils, o.a.>

•
•
•
•
•

Gegadigden worden verzocht hun
schriftelijke sollicitatie richten aan

Machinelabriek B.V.

Natuurlijk
met de
Paardenmarkt

heerlijke biefstuk
malse doorr. lappen
heerlijk soepvlees
lekker gehakt
en vele soorten
vleeswaren

Echt iets voor fijnproevers
je bij tops lager

DEJONG

en

J. Jongkind

dat

haal

Molenstraat 41 - tel. 01836-1336 - Ameide.

Rei,.rli;:MARtfJ"

PAARDENMARKT 1978
Enkele speciale aanbiedingen:
deze gelden op donderdag 12 oktober, vrijdag 13 oktober,

Voor lekkerwat eten. of gezellig wat drinken
trefpunt voor jong
en oud

II
I

j

Nu met volledige vergunning.

zaterdag 14 oktober

Bij aankoop van een 2 persoons deken
nu een veren hoofdkussen kado.
De hele nieuwe kollektie kinderkleding is
binnen, werkelijkwarm van tint, speels van
model.
.
Nu een lederen sleuteletui gratis bij
aankoop van een vest, trui of broek.
Aile flanellen lakens 1 en 2 persoons
nuf 2,50 korting

Wat voor thuis halen dan naar de SNACKBAR met zijn

*

Wegens succes geprolongeerd :
1 kg VOORGEBAKKEN FRITES

Als extra reklame

Onze vernieuwde meubel- en tapijttoonzalen
zijn vrijblijvend toegankelijk,
enU weettoch van die 10% korting die wij geven
op aile meubelen?

10 KOUDE FRIKANDELLEN
KRAT HEINEKEN BIER

23 oct.

13 nov.
18 dec.
15 jan.
5 feb.
12 mrt.

9 apr.
7 meL

13 feb.

- Ds. W. Jurge.
Lezing over "Drugs".
- Eva den Hartog.
over Banglades.
Lezing en
- Kerstavon.a. ,
met de heer J. Oosterom.
- Verzorgd door het Rode Kruis en
het Welfare-werk.
- Mevr. v.d. Meiden-Coolsma.
Karakter en handschrift.
- Groenten en Fruit:
Voorlichtingsavond.
- Paasavond.
Leiding Ds. W. Kalkman.
- J aarvergadering.
medewerking eigen leden.
- Excursie Leerdam.
Bezoeken van de Glashof en een
tingieterij..
.
.
De agrarische commissie hoopt dit
seizoen een nieuw vervolg te geven
van de E.V.A.V.-kursus, die eind

film

f 4,45
f 11,95

ONZE SPECIALITEIT :
•
•

HUZAREN SALADE'S
ZALM SALADE'S

Vrijdag en zaterdag weer
OLiEBOLLEN VERKRIJGBAAR

kom dan bij ons POFFERTJES eten. Ja,
gezellig !
Dus tot ziens bij :

Emma en dan

Fransestraat 15, tel. 01836-1235,1461,1453 en 1773,
Ameide.

Voor ons ligt het keurig verzorgde Jaarprogramma van de C.P.B. uit Ameide.
Een fleurig groen bedrukt omslag met
uitgesneden deur lokt direkt om het veelzijdige
programma direkt door te nemen.
"De septembervergadering is door het Oranjefeest en late va}{antie opgeschoven naar 2
oktober", aldus staat in het voorwoord van het
bestuur.
AIle vergaderingen beginnen om half acht.
Nieuwe leden zijn als altijd hartelijk welkom.
Het programma ziet er als voIgt uit:

2,05

~il1aerpartYtie

esker
eubelen
anufakturen

Jaarprogramma 1978-1979
Chr. Plattelandsvrouwenbond
Ameide

f

(geen diepvries)

op aile sokken en sportkousen
ongeacht kleur of maat f 1,· korting

M

HEERLIJKE SNACKS
bereid in eigen keuken

HOOFDSTRAAT - NIEUWPOORT. TEL. 01843·494

oct. 78 begint.
Een nieuwe Economische Vorming
Agr!lrische Vrouwenkursus start
in januari.
De boerinnendag hopen we half
jan. te houden.
Spreker
: P. J. Bfesheuvel
Seer.
: N.C.B.T.B.
Thema
: Soc. Voorzieningen
van de boerin.
Agr. comm. lid: J. Roest v.d. Stok.
Onze complimenten voor Uw presentatie!
Veel succes en gEmoeg'lijke avonden.

Michell~ Leclerc in Holland
Wereldberoemde organiste speelt
in Nieuwpoort
'Het gebeurt niet vaak dat een orgel zoveel
belangstelling heeft dat wereldberoemde organisten er regelmatig terugkomen. Het is nu
al weer twee jaar geleden dat de Franse
Michelle Leclerc een onvergetelijk concert
verzorgde in de oude Hervormde kerk te
Nie).lwpoort. Vrijdagavond 13 oktober is zij er
weer en vanaf 8 uur bespeelt zij het in 1974 door
de bekende orgelbouwer Jan L. van den
Heuvel gebouwde orgel.
Michelle Leclerc, die hoofdorganiste is van de
kathedraal te Sens en van de Temple des
Billettes te Parijs bracht de bekendheid van
Nieuwpoort's orgel over onze grenzen. Onlangs
maaktezij hier. zelfs voor de tweede maal een
langspeelplaat, die door een Franse maatschappij worden uitgegeven.
Michelle Leclerc hoopt ook nu weer een
boeiend prpgra~ma uit te voeren.

Zijopent met het Noel, "Bon Joseph ecoute
moy" van Michel Corrette, waarna de prachtige Konzertante Kirchensonate in C-dur van
Mozart. Het eerste deel van het concert wordt
besloten met de machtige Passacaglia in c-moll
van Bach. Het tweede gedeelte van het
programma bestaat uit Franse muziek en het
wordt geopend met het meeslepende Andante
sostenute en de Finale uit de Symphonie
Gothique van Widor. 'Vervolgens het vrolijk
klinkende Sortie van Lefebure-Wely en eveneens diens Elevation. Het programma vermeldt verder het fijnzinnige Scherzo van
Dupre, waarna als groots slot diens bruisende
Finale (Toccata) "Ave Maris Stella". "
Tevens zal er op deze avond" samenzang zijn,
begeleid door de bekende organist Ben van
Oosten.
Na afloop van het concert is er gelegenheid om
kennis te maken met Michelle Leclerc en kan
men tevens haar grammofoonplaten kopen ten
bate van het restauratiefonds. De orgelcommissie die deze avond organiseert hoopt op een
grote opkomst bij dit weI zeer bijzondere
gebeuren.
.

KIJKEN
NAAR
MODE BIJ
JEANS BOETIEK RENES

.SENSATIONELE
AANBIEDING
SCM

JEEP

er komt elke dag iets nieuwS binnen.

***

Smith Corona
7000

LevI'S

ELECTRISCHE
SCHRIJFMACHINE
WAGEN9REEDTE

38 em
van f 1295,- *
in de week van
de
Paardenmarkt
sleehts

f 895,-*
*) excl. b.t.w.

8CREZEE
Dam 6 - 01836-1229

Opening winterwerk 1978

IDONDERDAG 12 OKTOBER AMEIDESE!
PAARDENMARKT
De keuring van paarden, veulens en pony's zal weer
de hoofdmoot vormen van de Ameidese Paardenmarkt.
leder jaar weer komen er moor kraampjes bij en zijn
diverse straten ingenomen door marktkooplieden die
hun waren aan de man trachten te brengen.

Hieronder voIgt het programma van .14 oktober :
14.30 uur: Tuigpaardenshow;
15.00 ·uur: Nationale Ringrij'derij met tilbury's en
showwagens;
Ringrijderij op Iosse paarden en pony's.'

Na een lange voorbereidingsperiode was het dan ein.'~ delijk zover.
(.tZaterdag 30 sep~ember 1978 kon het grote festijn beginnen.
Om 3 uur waren 150 kinderen aanwezig in de loods
van de fa. van Vliet om samen het startsein te geven
voor al het jeugdwerk in de Hervormde Gemeente.
Jammer genoeg goot de regen met bakken uit de hemel
zodat we in allerijl een alternatief programma voorgeschoteld kregen.
Deze dag was een zeer groot succes, g'etuige de bijgaande foto.
Dit verslag zou geschreven worden door Ds. Kalkman,
die daar echter door omstandigheden niet toe in staat
was, zodat we hier beloven, in de volgende "Wegwijzer" een echt verslag te geven.
In ieder geval kunnen we vaststellen, dat de thuisblijvers weer eens ongelijk hadden.

19.00uur: Start van de 17e AK.A.-rit een oriente.ringsrit voor auto's over ca. 60 km.
Start op het industrieterrein te A:!neide.
Inschrijven om 18.30 uur bij garage de
Groot.
Het zal weer als. vatlouds een' gezellige famlliedag
worden waarbij weer duizenden Ameide zullen bezoeken•

Groot feest voor aile Voorkeurboekkopers.
Dit najaar brengt UIW boekhandel het
twaalfde Voorkeurboek. Er is nu een dozijn
Voorkeurboeken!
Tot 31 december 1978:
de schitterende Omnibus van
Annie Oosterbroek·Dutschun
HET LAATSTE WOORD IS LIEFDE
Omnibus van: Het hart geeft antwoord en
Tegen jou zeg ik ja
Gebonden, 432 bladzijden
Norma,le prijs f 28,50

f 12,50
Uw voordeel f 16,-

t.lU voor de feestprijs van

In onze volgende uitgave (over 14 dagen) komen
wij met een uitgebreid verslag van het afseheid
van burgemeester Berends

......
~,

~

•

1!lmt
;;-{rrbroek
~wbun

~Annie (Jostt·rbroek. DUlschull

"HET LAATSTEWOORD

~
~).

~.~

::i

Speciale marktaanbieding
.Schitterende hoekkombinatie
2- en 3 zits bank
• Gestoffeerd met fantastisch leer
nu slechts 2975,, De allermooiste hoekkombinatie
(ook in leer) nu voor 4750,(zie etalage Torenstraat)

VOOR MEER SFEER:
• prachtkollektie Poolse handgeweven wand- en lafelkleden
• zeer speciale uit Finland geimporleerde handgeweven "karpellen van
oorsprongeen eeuwenoud ambacht, ontstaan op de ingesneeuwde boerenhoeven
grote kollektie kamerbreed reeds vanaf 45,95 - 59,95 - 79,95 enz. enz.

,*

Streefkerk

als het zo mooi mogelijk mag

INTERIEURVERZORGING
Ameide

Fransestraat 7

~.
Hills er vveer
.".

Afbeelding wijkt iets af

Tel. 01836-1212

Verkoop- en servicedienst
van de grate merken

PIIIUPS

DE ECHTE OUDE

driegaats
kachel

ITT

waar U alles in kunt stoken I I I

!

IN DRIE MODELLEN

*
Prijs • 745,-

Wij' hebben een model staan
Komt U ·hem eens vrijblijvend
bekijken !

c. 't Lam

Bazeldijk 19
Meerkerk
Telefoon 01837 -1810

, ELEFUll 'E I
~.

_SANVO
"DE KOEKKOE,K"
Meerkerk

Telefoon 01837 -1297

Avento
Caravans

GARAGEHAMOEN
LEKDIJK

25 - TEL.

01836-1307 - AMEIDE

Off. dealer
EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT afm. 2.95 tot 5.10 meter

'CARAVANBOUW VAN DER HAGEN·
MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens
en bagagewagens.
Caravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN - 'LUIFELS - KOELKASTEN - KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN
Reparatie .en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUWen BAGAGEWAGENS

De Jong's
Machinelabriek B~V.
ERVAREN

Co 2 LASSERS
PLAATBANKWERKERS'

Sub-dealer

G.M. PRODUKTEN:
OPEL, VAUXHALL, BEl! JRD,
CHEVROLET

*

Aile reparaties
OUE - BENZINE - GASOUE - ESSO

Graszoden f 3,25 p.m.2
Leylandi (haagconifeer) 60/80

f 6,- p.st.
Prunus, bladhoudend, 60/80
(voor de haag) f 5,- p.st.
Heide f 1,50 p.st.
Cedrus 2-2.50 m. f 50,- p.st.
Bloembollen enz.
bij

.

.'

Ook iemand die hiervoor wi! worden opgeleid kOlTlt inaanmerking.

Tuincentrum C. Spek
Kortenhoevedijk 5, Lexmond
Tel. 03474-573.

Wij kunnen u bieden: goed loon. reiskostenvergoe:ding, gratis. werkkleding etc.

HOGELANDSEWEG 80 - VIANEN
Telefoon 03473-3544

*

WIJ HOPEN U STEEDS VAN DIENSTTEZIJNI

Producente van O.a. betonmolens, bouwUften; dumIJersen
"Equipe"aanhangwagens. vraagt op korte termijn

De Jong's
Machinelabriek B.V.

Mc. CORMICK TRACTOREN
EN LANDBOUWWERKTUIGEN

Alles voor de luin,
ook aanleg en onderhoud.
Geopend: aile middagen en de hele zaterdag.

DEJONG

VIANEN

Tijdens de
Paarden marktweek

* OP ALLE SCHOENEN 10% KORTING
* OP ALLE LAARZEN 5% KORTING

Uw adres voor:

Verf en behang.
Drogisterij artikelen.
Parfumerieen.
Gezondheidsklompen Dr.. Scholl.
Huidverzorging Miller.
Verhuur Tapinelte
voor het reinigen van Uw vloerbedekking.

Fa. G. Graveland en In.

Dorpsstraat 50, tel. 03474-516, Lexmond

Natuurlijk ook een exclusieve sortering

LUXE- en
HUISHOUDEUJKE
ARTIKELEN
Naast LEGO-bouwstenen Matchbox miniatuur auto's.
Speciaal yoor de marktdag weer een grote sortering speelgoed

Firma H. Verhoef

Benedendamsestraat - Ameide - Telefoon 01836-1251.

Voor een goed verzorgd

KAPSEL
naar KAPSALON
DE
WIT
Molenstraat 5 - Telefoon 1464 -Ameide
Elke woensdagmorgen zijn wij aanwezig in
"Open Vensters".

Vrijdagavond geopend

Akkommodatiefonds van de v.v. Ameide
ontving recette van finale Wegwijzertournooi.
(Door Pleter A. KerkwIJk.)
MEERKERKI AMEIDE. Woensdagavond 21 juni was het eenfeestelijk gedoe in het restaurant
"Brughuis" te Meerkerk. Niet aIleen omdat ons Nederlands elftal een mooie overwinning boekte
op de Italianen in het WK-voetbal, maar 66k omdat HSSC'61 en en een aantal genodigden een zeer
verrukkelijk diner aangeboden kregen van eigenaar Vink. En dan stond ook nog op het
programma de overhandiging van de recette van de finale aan het bestuur van de v.v. Ameide. Al
met al een avond om er eens goed voor te gaan zitten. Voor eten en toespraken was in eerste
instantie geen tijd, want bijna de gehele ploeg lag aan de beeldbuis gekluisterd. Er werd maar vast
een goeie pint aangerukt, want bij de vaakzenuwslopende beelden was dat nog altijd het beste
medicijn.
.

Denk om Vink
Toen in Argentinie het laatste fluitsignaal
klonk kon aan "dineren" worden gedacht. De
heer Crezee -gezeten naast de heer Vinkvoerde als eerste het woord. Hij heette
iedereen van harte welkom en speciaal de
scheidsrechters van het tournooi en de spelers
van HSSC'61. Hij memoreerde dat tijdens het
tournooi regelmatig de opmerking langs de lijn
was te horen; "denk om Vlnkl" En hij vervolgde
met te stellen: "Dankzlj de Inzet van Meerkerk Is
het tournool In aile opzlchten geslaagd."

De heer Crezee omschreef Ameide als het
misdeelde lidje uit de regio. Voorts overhan- nieuwe complex 18 augustus zou plaatsvinden.
digde hij aan scheidsrechters De Koni~. g en Hij bedankte tot slot iedereen die er toe had
. Visser alsnog een herinneringsplaquette..
bj.jgedragi'm aan het slagen van het tournooi.
Omdat dineren en praten moeilijk te kombi- Voorzitter van Dijk van HSSC"61 bedankte
neren zijn met een dergelijk groot gezelschap vervolgens de heer Crezee voor datgene dat
yond iedereen het beter om eerst de keuken georganiseerd was. "Hartstikke mooi! Dank
van Brughuis te keuren. Wat moeten we aan de scheidsrechters en het bestuur van
hierover eigenlijk schrijven?!?! Hier geldt Meerkerk", vervolgde hij.
gewoon: "Goede wljn behoeft geen kransl"
Vervolgens Qverhandigc:ie de heer Crezee een
Vervolgens kwam Jan Willem Versluis aan het herinneringsschildje aan de heer Vink, die
woord. Hij memoreerde dat de organisatie in zoals Crezee het onomwonden stelde zich
eerste instantie had besloten om geen entree te enorm heeft uitgesloofd om het tournooi te
heffen tijdens de finale-wedstrijden. Toen had , doen slagen. Nu was het woord aan de heer
de heer Vlot van Lekvogels letterlijk gesteld: Vink. "Men zal zich afvragen; waarom doet een
"Zeven van ons zitten er}ekker, ~aar een zit horecabedrijf zo iets? Ik kan daar voor twee
slecht." Hij stelde toen v66r om tijdens de redenen aanvoeren. Ik denk dat het uit een
finale entree te heffen om daarmee als een bepaald jeugdsentiment voortkomt. Een uiting
symbolisch gebaar v.v. Ameide een riem onder van de dankbaarheid voor datgene wat bereikt
hetharttesteken. VolgensJan Willem Versluis is. Bezit en gelukzitten hiet aa.n elkaar vast.
had men de woensdag voor de finalewed- Misschien behoor ik tot de idealisten zoals
strijden nog geen hoogte van de toegangsprijs scheidsrechters, terreinmensen en de stille
vastgesteld.
werkers" ,stelde de heer Geert Vink. AIle
Nou de uiteindelijke recette bleek f 486,,- te, aanwezigen kwamen diep onder de indruk van
zijn, maar de organisatie had het afgerond op zijn w,oorden. Hetgeen door de heer Crezee nog
f 500,-. Een bericht dat glunderende gezichten eens werd bewoord. Scheidsrechter Van
bij het bestuur van v.v. Ameide opleverde.
Poorten sprak namens de scheidsrechters. Hij
'stelde dat het grandioze weken voor de
Meer dan jaaropbrengst
scheidsrechters waren geweest.
De heer Klaas v. Oort·· van v.v. Ameide In deze 4 weken hebben we het gemakkelijk
gehcid,' Ook wijhebben genoten van het goede'
vertolkte de gevoelens van zijn klub. Hij
spel", merkte scheidsrechter Van Poorten op.
meende te weten dat de recette van de
finalewedstrijden hoger was dan zijn klub in Tenslotte zette de heer Crezee de dochter van
de heer Vink, Lia, in het spotlicht. Ook voor
een jaar tijd aan entreegeld ontvangt. Van
haar waser een cadeau en een paar ferme
Oort onthulde vervolgens dat het in eerste
kussen van de heer Crezee. De laatste deed het
instantie nogal wat problemen schepte bij zijn
klub om deel te nemen aanhet tournooi. "Maar schijnbaar zo goed dat de zaal "bis" begon te
roepen.
toen we vernamen dat de entree voor ons
Zo rond de klok van 10 uur kwam er een ehlde
akkommodatiefonds was bestemd, vonden we
aan het diner, dat iedereen goed gesmaakt had,
dat dit tournooi moest slagen.lk hoop dat het
en het officiele gedeelte. Een aantal bleef
tournooi volgend jaar weer wordt georganiachter om in een ongedwongen sfeer onderling
seerd. Dan kan in 1980 de aftrap worden
na te kaarten over het geslaagd voetbaltourverricht op het nieuwe complex van ons", aldus
nooi, het diner en de fraaie overwinning van
Van Oort. Hij prees de sportieve sfeer tijdens
Holland op Italie. Geert Vink, Ben Crezee, Jan
het tournooi. Van Oort onthulde dat de
Willem Versluis en iedereen hartelijk dank!
aanbesteding van het grondwerk van het

Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN .geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwb.aar
advies. Desgewenst onmiddellijke dekking.
J. VAN DIEREN
JOH. HET LAM Johnz.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284

Achtoven 46a, tel. 01836-1230

LEXMONI)
Aile verzekeringen en fi'rntncieringen
Voor landbouwrlsico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

Nieuwe burgemeester voor
Meerkerk, Leerbroek en
Nieuwland
Wie schetst onze
verbazing dat 3
dagen na het afscheid van burgemeester Berends
er een nieuwe
35 jarige burgemeester benoemd zou worden.
De heer T. den
Breejen, thans
gemeentesekretaris van's Gravendeel, is ook goed bekend in de Alblasserwaard. Hij begon in 1960 als leerling
ambtenaar te Hardinxveld/Giessendam.
Was daarna in De Lier werkzaam en werd in
1972 gemeente-sekretari:; te 's Gravendeel.
Alvorens docent te worden aan de bestuursschool te Rotterdam behaalde de heer den
Breejen de diploma's Gemeenteadministratie
en Gemeentefinancien en het diploma economie (LS.W.)
.
Hij is een fervent muziekliefhebber. Hij was
vaste organist in De Lier en gastorganist te
's Gravendeel en is in het bezit van het
Organistendiploma van de Ned. Organisten
Vereniging.
. De heer den Breejen is lid van de Geref. kerk .
en lid van het C.D.A.
Op 16 oktober vindt eveneens de installatie
plaats. Wij wensen ook U met Uw vrouw en 3
kinderen een fijne tijd in Uw nieuwe gemeenten.

txl>
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Draaiavond, 20 en 21 oktober
Vogelvereniging "Ons Genoegen"" te Ameide
organiseerd op 20 en 21 okt. a.s. draaiavonden in
"Het Spant" te Ameide. Dit evenement vindt
plaats om gelden bijeen te brengen ter dekking
van 'de orikosten voor de te houden tentoonstelling en aan te schaffen tentoonstellingsmaterialen.
Met het r~d van avontuur, pereboom, raden
naar datum of sjoelen kunt U de volgende
prijzen winnen n.l. vers varkensvlees, taarten,
diepvrieskippen, flessen wijn enz.
Ook wordt er een haH varken verloot waarvoor
U van te voren al loten kunt kopen. Een
draaiavondorganiseren is niet zo'n groot
probleem. Het weI of niet slagen is wat anders.
We zijn in dat geval afhankelijk van U. Daarom
nodigen wij allen hartelijk uit om eens een
kans te wagen. U zult het geluk eens hebben om
voor enkele guldens een half varken t~
bezitten of voor een paarkwartjes een taart r'-r-r))
ontvangen. En...'t is gewoon gezellig om eenS
een avondje wat anders te doen, en U steunt
daarmee een vereniging in Uw omgeving die in
een behoefte voorziet.
We hopen dan ook dat U ons wilt helpen dit
evenement te doen slagen.
Noteert U dan even:
Vrijdag 20 oktober vanaf 7 uur 's avonds en
zaterdag 21 oktober vanaf 2 nur 's middags
gezellig een kansje wagen in "Het Spant" te
Ameide.
Tot ziens op die data en
veel geluk toegewelJ-st.

Natuurlijk
met de Termeyse markt echte

JAN HAGEL
van bakker

PELLIKAAN
J. W. v. Puttestr. 31 - tel. 01836-1379 -Ameide.

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836-1595
Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van

STEUNZOLEN
en

ELASTIEKE
KOUSEN
Elke· woensdagmorgen
zitting in Meerkerk in
't Groene Kruisgebouw.
Aileen volgens afspraak.
Indien nodig behandeling aan huis.

HET ADRES VOOR
.BOUWMATERIALEN, ZOWEL HIEUW ALS
BEBRUIKT o.a.
GOLFPLATEN, Asbest,
Gegalv, POlyester· .
-VLAK ASBEST
-HOUT
-CREOSOLTPALEN
-DEUREN
-ISOLATIE
MATERIAAL
-MULTIPLEXPLATEN
in div. soorten en dikte.
-WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine.

·Bit.

FRANK TREUREN
Burgm. Sioblaan36
Meerkerk
Telefoon 01837-1889

Als het Paardenmarkt geweest
winter aan!

IS,

breekt de

Dan gaat U naar:

Maar. .. ook de soms donkere dagen kunt
U zo echt gezellig maken met SFEERVOLLE

VERLICHTING.
Maak eens keus uit onze geheel nie:uwe

KOLLEKTIE LAMPEN!
Ook lange winteravonden zijn zo veel gezelliger als U in het bezit bent van een

GOEDE T.V. of RADIO!
Kom eens kijken naar onze sortering tegen
billijke prijzen.

•

J. W. VAN PUTTENSTRAAT 73
TELEFOON 01836-1232, b.g.g. 1614
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VoOr aanvulling van de reeds bestaande groep v~kmensen in ons
bedrijf zoeken wij :

MACHINALE
HOUTBEWERKERS
en

TIMMERLIEDEN
of zij die daarvoor opgeleid willen
worden.
Graag zien wiJ daartoe mensen, die
met interesse mee willen werken
bij het maken van' een goed produkt.

Daartengenover stellen wij een goede belonlng en Interessant werk
In een prettlge s'eer.

I."

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B~.
specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

'~

..: Hogewaard 1 - Ameide - Tel. 01836-1544

-----

SET NL6000

f.1845,Aanbevolen
luidspreker boxen
type SX 6485
Prijs 235,-

Aanbevolen
luidspreker boxen
type SX 6468
Prijs 299,-

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836-1271

Voorstraat 6
Ameide
tel. 01836-1340
b.g.g. 01843-370
01830-22907

Assurantie en Adviesbureau Den Ha.-tog B.V.

Uw adviseur in:

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

-

ADMINISTRATIES

-

FINANCIERINGEN

PERSOONLIJKE LENINGEN

Tevens: Agentschap Nederlandsche Middenstandsspaarbank

~

