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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZ~E, AMEIDE
DERTIENDEJAARGANG NO.2
MAART 1977
Verschijnt· maandelijks

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei~ en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland
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Van Vliet tlmmert
aan

de weg

Het IevensverhaaI
van
mensen

broeders zijn en~ele jareri na de Tweede Wereldoorlog om precies te zijn in 1948, aan de
Hogewaard gaan "uitbreiden".
Wat toert daar neergezet is (4 loodse'nvan9
bij 12 meter), is intussen uitgebreid tot 3 hallen met een bebouwde oppervlakte van.ongeveer 7000 vierkante meter, aldus Piet van
Vliet, die evenals zijn broer Bram en de neWij hebben die middag een gespr'ek met Van _ ven Piet en Andre (zonen van mededirecteur
Vliet over een huizenbouw die veel opgang Adr.) volop in het bedrijf meedraait.
blijkt te maken, te weten"houtskeletbouw". De in de werkplaats gefabriceel'deprodukten'
We ~vallen eigenlijk met onze neus in de boworden door het gehele land geleverd. Endat
ter, want tegen 15.00 uur rinkelt de telefoon
zijn er nogal wat: kozijnen, zowel vaor de
en daar is broer Bram die even mededeelt dat utiliteits- als woningbouw, inklusief het hangPiet met de vlag kan komen. Het hoogste
en sluitwerk e.d.; deuren in vele houtsoorten,
punt is bereikt mi zegge en schrijven een naar ontwerp van de opdrachtgever of in
week montage. Wij konstateren verbaasd, dat standaardmodel; trappen in ieder model van
in de hedendaagse woningbouw de wonder'en hout-of staal, oak voor bestaande woningen;
nog niet de wereld uit zijn. Voor onze lezers kasten; bars; balies enz., volgens elk, ook eksdie mindel' op de hoogte zijn van Va'n Vliet klusief ontwerp, betimmeringen in vele houtallereerst enige "huishoudelijke" gegevens soorten voor iedere toepassing.
over het bedrijf.
Van Vliet levert voorts aIle timmerwerk en
aIle houtkonstrukties, zowel voor de nieuwIN DE CRISISJARE:N GESTART
bouw
als voor reparatie,restauratie, renova-'
De florerende timmerfabriek Van Vliet b.v.
tie e.d. Volgens Piet is het mogelijk in seriewerd door de drie gebroeders T., Jac. en A.
in 1932 opgericht. Zij startten indat jaar voor produktie te leveren, doch ook wordt veel in
zichzelf in de Molenstraat. Volgens Piet van zgn. stukproduktie gemaakt. Daarnaast is het
Vliet zijn zij mede door toedoen van de heer- mogelijk alle gemaakte bouwonderdelen op de
sende crisis voor zichzelf begonnen. Het zal bouwplaats te monteren en af te werken.
In het leveren en verwerken van "kleine
een eenvoudig werkplaatsje geweest zijn in
vergelijking met de uiterst goed geoutilleerde ~rojekten" voor onder andere verbouw en rewerkplaats, waarin op dit moment 53 vakbe- novatie . is ons bedrijf wat men zou kunnen
kwame medewerkers werkzaam zijn. De ge- noemen "groot geworden", aldus Van Vliet.

AMEIDE - Wij ziUen donderdagmiddag 27
,i1puari op het kantoor van Timmerfabriek
i~ Vliet b.v. te Ameide, Hogewaar'd nr. 1.
Tegenover ons zit Piet van Vliet, zoon van
Jac. De laatste voert met twee broers de direktie over de eerdergenoemde timmerfabriek
en een dochteronderneming Bouw en Aannemingsmaatschappij Van Vliet B.V.

Vaak gaat het daarbij oak nog om het echte
ambachtelijke werk. De timmerindustrie is
een toeleveringsbedrij'f. Reeds in de ontwerpfase wordt het bedrijf gaarne ingeschakeld
om, in het kader van zijn gespecialiseerde
kennis van advies te dienjen bij projekten die
ontwikkeld worden door bijVioorbeeld gemeentelijke diensten, bouwverenigingen, architecten, aannemers en partikulieren.

HOUTSKELETBOUW AAN DE SCHANS
Voordat wij het vraaggesprek hadden met
Piet van Vliet waren we allereerst een kijkje
wezen nemen aan de Schans te Ameide.
De bouw van twee huizen onder een dak was
flink gevorderd.
Donderda,g 20 januari was Van Vliet gestart
met de montage en ongeveer twee weken later zat het karwei er op. Wij vroegen aan
Piet van Vliet wat houtskeletbouw nou eigenlijk betekende. "Het principe is dat aIle dragende elementen boven de fundering (wanden, vloeren, dak) van hout zijn gekonstrueerd, afgezien van de bekledings- en isolatiematerialen", begint -hij zijn deskundig verhaa!. Volgens hem kan de normale fundering
iets lichter uitvallen dan bij .de traditionele
uitvoering.
Het houtskelet van de wanden bestaat uit.
~tijlen en re,gels van gestandaardiseerde maten, die met eenvoudige spij'kerverbindingen
zijn verbonden. De stablliteit wordt ontleend
aan de kombinatie van gesloten wanden (skelet met triplex (multiplex) beschoten en stijve vloervelden. Deze triplexheschieting van
de wanden wordt aande buitenzijde voor- .
zien van een, laag water-en windkerend,
maar dampdoorlatend materiaal, heel toe"passelijk weI eens de "regenj as" genoemd",
licht Van Vliet toe. Wat komt er dan aan de
binnenkant?
De binnenbekleding van het skelet wordt
door ons voorzien van gipsplaten. Deze platen
kunnen opdiverse wijzen worden afgewerkt.
Voor de buitenbekleding heeft men de vrije
keuze uit diverse materialen, zoals metselsteen, hout, metaal, plaatmaterialen en pleisterwerk", legt Piet van Vliet uit.
Voor de twee huizen aan de Schans geldt, dat
tot aan de verdiepingsvloer er een metselsteenmuur omheen komt. De bovenbouw
wordt met hout afgewerkt. De holle ruimte
tussen de stiilen wordt opgevuld met isolatiemateriaal. Het klinkt hoogst onwaarschijnlijk,
maar de stookkostenzijn30 procent lager en
de geluidsisolatie ligt hoger dan bij de trad'iVoor vervolg pag. 5

U wilt in eigen kring eten ?

"BRUGHUIS"

Wanneer u denkt de goede levenspartner ge~
vonden te hebben dan heeft u trouwplannen!
Een goed begin is het halve werk. Daarom

WIE HEEFT EEN

KINDERFIETSJE
STEP of
SKELTER

heeft Diner-mogelijkheden voor kleine en gro~
te groepen tussen20 en 150 personen, en
dinerprijzen die aantrekkelijk zijn

te koop?

Ook Nassi- en Bamischotels voor
gezelschappen mogelijk

Aaksterveld 16
Telefoon 638

uw bruiloft vroegtijdig bespreken in
RESTAURANT

"BRUGHUIS"
Toistraat 34, Meerkerk, Telefoon 01837 -1319

Kortom Tel. 01837 -1319, stelt u nooit teleur!

Juffrouwvan de 002.
Draagt u toevallig'n
Seiko Quartzhorloge?

Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGl:.N geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddelijke dekking.
J. VAN DIEREN
JOH. HET LAM Johzn.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284

Achthoven 46a. tel. 01836-230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Sciko heren·horlog(>~ v..t i 150,Seiko c1amcs-horloge:-. \/,1. i 145.Seiko Quartz hPf{'n·hnrl()gl'~.11 v.a. i 350.- St~iko Qlwrlz danws-horlog(ls rll \1,1. i 90,-

Voor landbouwrisico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

VOORJAAR BIJ TUINCENTRUM

C. SPEK
Lexmond - Telefoon 03474-573
Kortenhoevendijk 5
Verbeter nu uw gazon met graszoden of graszaad.

sa

Seiko Quartz.
Eens zullen aIle horloges zo nauwkeurig zijn.

Ook hebben we speciaal doorzaaigraszaad voor kale plekken.

Seiko Quartz horIoges.Ookvooru verkriisbaar bij:

Verder aile Beplantingen, Tegels, Hekwerken,
Mest, Zaden, Bloembollen, Vijvers, Bielzen,
keien, enz enz.

BLOM

*

AMEIDE

Dam 11

Ook aanleg en onderhoud van uw tuin !
Geopend maandag, vrijdag, zaterdag
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U wilt uw verlichting aanpassen

•

•

•

aan uw Interleur
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WIJ WILLEN U DAARBIJ HELPEN DOOR DE JUISTE
LAMPTE ZOEKEN
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J.W. van Puttestraat 73

Tel. 01836 - 232

Griend 5

Tel. 01836 - 614

En .... dflt zal niet zo moeilijk zijn want in onze kollektie vindt

I
I•

U zowel KLASSIEKE als MODERNE

:

:~:~i~:~::~~a~p::::~~~:~n.
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Kom er gewoon bij ons Uw licht eens over opsteken
Wij zullen U graag adviseren

I

•

:

I
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Heeft u een FAMILIEFEEST THUIS ?
ook dan kan

"BRUGHUIS"

NIEUW·

POLYESTER
DAKKAPEL
AANGEBODEN

Toistraat 34 Meerkerk veel voor u doen !
Wij verzorgen Koude schotels - Bitterhappen
in diverse prijsklassen
In KWALITEIT altijd aileen 1ste klas!
Telefoon 01837 -1319

Speciale prijs!
Ligt in Ameide
Inlichtingen:
05911 -1385

Wanneer U 121/2 - 25 - 35- of 40 jaar getrouwd
bent, dan wilt U een GOED FEEST, dat is in

"BRUGHUIS"
Toistraat 34, Meerkerk, in goede handen
Neem echter vroegtijdig contact op, dan weet
U dat U slaagt !
Telefqon 01837 - 1319

Alblasserwaard wat ben je tochmooi!

VOOR EEN GOED VERZORGD

kapsel
voor dames en heren naar

DE WIT kapsalons
Lexmond - Doprsstraat - Tel. 03474 - 244
Ameide - Molenstraat - Tel. 01836 -464
Wij leveren U
TUINGROND - SLAKKEN voor erfverharding

FIRMA J. VAN lESSEN

*

Handel en Transport van Zand en Grint
MEERKERK
Telefoon 01837 -1226

AANBIEDINGEN
A.B.C. AFlUIGKAP
1392,-- NU

I 229,-

les mee gezegd.

Philips Stereo RADIO PLATENSPELER COMB. met boxen
I 995,- NU I 799,-

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

Oprichting Vocaal Ensemble te Gorinchem
In verband met het onIangs verschene~ bericht over mijn streven om te komen tot een klein koor voor gevorderde amateurs ellj beroepsvocalisten kan ik
het volgende mededelen. Reeds hebben zich 3 sopranen, 1 alt, 1 tenor en 2 bassen gemeld. Voor een goede start en om niet zo erg kwetsbaar te zijn is het toch
,gewenst dat zich nog enkele alten, bassen entenorenmelden. Wie durft,?? ?
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken te melden dat het (bij voldoende aanvragen) mogelijk is pm aan de muziekschool zang-onder:richt te
volgen. Als U zich niet aanmeldt gebeurt er ook niets. Vraagtonze prospectus!

DAMES- of HERENRIJWIELEN
HOLLANDS FABRIKAAT
NU 229,- in kleur
RIJWIELEN, Hollands fabrikaat
NU I 199,ELECTROLUX STOFlUIGER
600 watt AI'um. zuigbuizen
NU I 199,,
Philips KOFFIElETTER
8 a 9 kops van I 112,50
NU

I

Eduard Nieland, directeur van de Muziekschool
Alblasserwaard en VijfheerenIanden.
Haarstr. 25, Gorinchem, Tel. 01830-31976-21402

I

89,95

Philips Autom. BROODROOSTER
van 177,- NU I 49,95
3 MAGNA C60 CASSETTEBANDEN
voor I 10,Idem C90

*

voor I 15,-

STAANDE en HANGEN DE
SCHEMERLAMPEN, ook losse kappen.

NU SPOTJE met LAMP
compleet I 9,95

N.PEK&ZN.

Als uw verslaggever en fotograaf
op zaterdagmiddag gebeld wordt
door iernand, de beweert dat in de
polder door een Hagenaar een
snoek van 30 pond, gevangen is"
denk je "nou en . . . .?"
Maar als je nognooit zo'n groot
beest hebt gezien wor'd je toch
nieuwgierig.
J e zoekt laarzen op -' pakt de
auto - en gaat naar de plek die
boer Wim v. d. Berg aangaf (want
het gebeurde natuurlijk weer op
zijn landerijen) en ja weI hoor
,
de heer G. W. Weijdeveld uit Den
Haag van Sthilders- en Aanne-'
mershed:rijf Weijdeveld, was de
Visser.
De heer W eijdeveld~ zo te zien een
avontuurlijk persoon, die over de
hele wereld gezworven heeft (en
dat klopt) is rnetzijn charmante
Chinese vrouw en 2 zoons midden
in de polder aan het vissen. Hij
vertelt enthousiaste verhalen en is
verknocht aan onze prachti,ge polders en viswater.
Wat kan het leven toch mooi en
goed zijn dachten wij toen we de,
foto zagen met een trotsevisSer en"
de prachtige polder......... maar ja"
of die snoek zich' nou zo prettig
voelde - hij lag weI op het droge,
maar daar was voor de snoek al-,

\...MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE-TELEFOON 01836-27~~

PROFICIATI
Want ook U bent in de gelegenheid om VLAK BIJ HUIS

EUROPESE MODE
voor het tlele gezin te kiezen in het grootste MODECENTRUM
van deze streek.
Door uitbreiding en modernisering nu nog grotere en uitgebreider kollGkties die het winkelen tot een waarfestijn maken!

II

Kom dus in MEERKERK bij
gezellig mode kiezen!

ONZE KOLLEKTIE OMVAT:
Heren-, Dames- en Kinderkleding
Babykleding, Foundation
Baby-artikelen, Handwerkpakketten
Kleinvakartikelen, Baddoeken, Lakens,
Slopen enz. enz.
Met recht gezegd :
"ALLES ONDER EEN OAK"!!

Ais extra VOORJAARSATTRACTIE ontvangt U bij aankoop voor f 25,- of meer

*

EEN LEUK POTJE
CROCUSSEN
CADEAU! !

Da's mooi meegenomen !

Kamgaren kostuum in,Zuiver Scheer-

wo!.f350,-

Door de nieuwe uitbreiding op de 1e etage
kunt U op textielgebied
van A - Z terecht

AZ•

bij

Meerkerk

Rennen en ravotten. Geef ze kleding die ertegen kan.
Fijne jeanspakken in Western-Stijl met'n fel shirt of 'n tof
bedrukt T-shirt. Bij ons vindt 'n jongen de kleding die hij graag
draagt. Moeders en speelgrage jongens kiezen
modebewust uit onze kollektie.
Vrijdag koopavond tot 9 uur
Zaterdag tot 5 uur n.m.
Dinsdag tot 12.30 uur n.m.

Tolstraat 17 - Meerkerk

tionele bouw. Voorts kennen de huizen geen
vaste indeling.
De twee huizen aan d~ Schans krij'gen weI
een stenen garage. De een wordt ee~ bedrijfswoning en de tweede is gekocht door een
personeelslid.

maatregelen het ontstaan van ee~ te hoog
vochtgehalte in de konstruktie wordt voorkomen. Zo is bij deze bouw het aanbrengen van
een bodemafsluiting met een sterk dampremmende kunststoffolie regel. Daar de vloerbalken nergens in aanraking komen met steenachtige materialen, zijn deze tegen optrekkend vocht gevrijwaard.

HOUTSKELETBOUW IS DUURZAAM
We zeggen Piet van Vliet, dat we op heteer- , Een kruipruimte kan normaal geventileerd
ste gezicht enigszins vreemd tegen deze wo- zijn, maar bij toepassing van heteluchtverningbouw aankijken. Er rijzen vele vragen bij
warming wordt deze ruimte in dat verwarons als leken. Hoe zit het met de vraag naar mingssysteem opgenomen. Beide konstrukties
dit soort woningtype?
voorkoinen een te hoog vochtgehalte in deze
"Het begint wat te komen. Het maakt duideruimte", zet Piet van Vliet uiteen.
lijk enige opgang", aldus Van Vliet. Hij vertelt aansluitend daarop, dat zij niet 8'ln proefHOUTSKELETBOUW IS BRANDVEILIG
werk toe zijn op dit gebied. "Wij hebben in Bij hout denkt men natuurlijk direkt aan de
Hei- en Boeicop een gelijksoortig projekt uitbrandbaarheid daarvan. Maar volgens Van
gevoerd. Hier ging het om het plaatsen van
Vliet is brandveilig geheel iets anders dan
ee~ houten etage op een bestaand woonhuis",
brandbaar. "Door de toepassing van gipsplalicht hij toe. Als men het verder gaat ontwik- ten wordt aan de geeiste brandwerendheden.
kelen is_het 5 a 10 procent goedkoper dan de ruimschoots voldaan", zegt hij. Hoe zit het
traditionele bouw, en een kortere bouwtijd. met het onderhoud vim houtskeletbouw? Het .
De paI].elen e.d. worden echter ruimschoots is volgensFiet van Vliet een misverstand, dat
voor de eigenlijke bouw in de werkplaats ge- dit soort woningbouw ekstra onderhoud zou
fabriceerd.
vergen.
Snel,droog en licht.Binnen twee weken glas
"Het hout voor wand-, vloer-, dakkonstruktie
en waterdicht.
vraagt geen enkel onderhoud. De wandskeletWe zeggen Piet van Vliet, datwe verwachten
ten en vloerbalken zijn geheel aan het zicht
dat er ook vra,gen van de particulieren zuIlen
onttrokken en door de uitstekende bouwfysikomen over de duurzaamheid van "houtskesohe opbouw blijft het hout droog en loopt
)etbouw".
geen enkeI risiko", legt hij ons uit. En de buiV'~\jTiet zo onbelangrijk volgens hem als men
tenbekleding dan? "Kiest men voor de buitenons vochtig klimaat in ogenschouw neemt.
bekleding hout dan zij'n er ve:rschillende moHet uitgangspunt bij "houtskeletbouw" is dat gelijkheden. Bijvoorbeeld een duurzame houtdoor het nemen van de juiste bouwkundige soort die men laat vergrijzen: geen, onderhoud.
o

Hypotheek
Persoonlijke leningen
Doorlopend krediet

Rabobanl(
GELD EN GOEDE RAAD

Of door vacuum-druk verduurzaamd hout:
geen resp. beperkt onderhoud. Voorts zijn er
de transparante of dekkende buitenbeitsen die
het onderhoud beperken", zet Van Vliet uit-.
een.

PARTICULIEREN
"Wij willen ons niet zo zeer richten op het
standaardwerk, maar op de partikuliere wensen. Ons streven is daarnaast .a1s het een
"vlucht" gaat nemen, het totale pakket te
gaan leveren", zegt Piet van Vliet. Volgens
hem is het mogelijk na ongeveer twee maanden een kompleet afgewerkte woning te betrekken. De houtskeletbouw is al heel gewoon
in landen als Finland, Noorwegen, Canada en
Engeland.
Zo is er dan ook, vanuit Nederland, een studiegroep naar Canada geweest die een rapport
samengesteld heeft waarin aIle voorwaarden
vermeld zijn waaraan een goede houtskeletbouwmoet voldoen. Het bestek, de tekeningen en de uitvoering van een bouw in houtskelet moeten dan ook voldoen aan de eise~
die in dat rapport gesteld zijn. Tevens bestaat
erdan de mogelijkheid om van de overheid
subsidie te ontvangen voor woningen die volgens deze methode gebouwd worden.
Momenteel heeft Van Vliet er weer vier op
stapel staan.
"Wij leveren door het gehele land. Partikulieren kunnen ook zeker bij ons terecht", besluit Piet van Vliet.
De kwaliteit van deze woningen en de mogelijkheid tot variatie zal de vraag zeker doen
toenemen.

Een kwestie van, vertrouwen
en een goed advies, aangepast

•

aan Uw omstandigheden II

HOORNAAR
MEERKERK
AMEIDE
LANGERAK-NIEUWPOORT

De " l ente" komt er aan!

Schoonmaak in het land!

En
als U dan soms het plan hebt om binnenkort iets
te doen aan de WANDEN in uw huis, kom dan eerst even
bij ons aan. Wij kunnen U een grote kollektie behang en
wandbekleding tonen van de meest gerenommeerde fabrieken o~a. Ratti en Doodehe~fv~r.
•.
•

NEEM DE SCHILDER
IN DE HAND

*
*

Het is beslist de moeite waard om deze keurkollektie zelf
eens te bewonderen.

*

REGELMATIG HEBBEN WIJ

voordelige aanbiedingen

VERF
GLAS
BEHANG

SCHILDERSBEDRIJF

in restanten, dus nu kopen is PROFITEREN ! !

H. BOR

ALS EXTRA LENTESURPRISE

Prinses Marijkeweg 65
Ameide
Telefoon 01836 - 681

geven wij van 16 - 30 maart bij besteding van
minimaal f 25,- aan behang de benodigde plaksel gratis!
NaG EEN GOEDE TIP:
Haal Uw VERF, GLAS en BEHANG bij de schilder, de specialist voor goede kwaliteit en deskundig advies.
Kleuren kunnen aan Uw wensen worden aangepast !

De verontruste en zwijgende burger heeft genoegd van het links

S CHI L D E R S BED R IJ F

progressieve gedram en wil dat

B. den ·Ottelander

Nederland nu weer eens op een

BAZELDIJK 15

NORMALE wijze en met kennis
van zaken wordt geregeerd.

MEERKERK

TEL. 01837 - 1295

Stort f 2,25 voor een proefno.: op gironymmer
32.92.700, t.n.v.

Dud
Strijders Legioen

BELANGRIJK

Verzendhuis te

Man v.erzekerden van het:Algemeen Ziekenfonds

Capelle aan den IJssel

"Gorinchem & Omstreken"
Burgstraat 59,
Postbus 38,
Gorinchem.

0)'-

IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN

>c

.....!!!

"0
QlQl
(0"0

Vrijw'illig verzekerden:

f 105,f 157,50
f 48,15
f 'J7,50
f 90,-

per
per
per
per
per

rnaand
-rna·and
rnaand
rnaand
rnaand

per
per
per
per
per

persoon
persoon .
persoon
persoon
persoon

Bejaarden verzekering:
Tariefgroep loud f 20,95
Tariefgroep 2 oud f .41,80
. Tariefgroep 3' oud f 62,60
Tariefgro'ep 4 oud f 83,40
Tariefgroep 5 'oud f 125,05
f 83,40

nieuw
f 111,- per maand per persoon
f 166,50 per

per
f 53,85 per maand per
f 86,65 per maand'per
f 100,60 per maand per
nieuw
nieuw
nieu",
nieuw
nieuw

~l,Ioand

"-'

Geld

roC

Mededelingenover de te betalen zi'ekenfondspremi't! met mgang van 1 januarf 1977.

oud

~

C
roO)

persoon
persoon
persoon
persoon

f 23,40 per maand

f 46,75 p"er maand
f 70,- per maand
f 93,25 per maand

w 139,80' per maand
(gehuwd)

nieuw f 93,25 per maand
(ongehuwd)

Bij een contractdatum
18 mnd. 24 mnd 36 mnd. 48 mnd.

60 mnd.

2000
3000
4000
4500
5000

130.74
193.47
255.54
286.25
316.96

102.70
151.45
199.55
223.27
247.00

109.43
143.56
160.30
177.04

128.81
142.06

109.92
121.07

5500
6000
6500
7000
7500

347.66
378.37
409.08
439.78
470.49

270.72
294.45
318.17
341.89
365.62

193.78
210.52
227.26
244.00
260.74

155.31
168.56
181.81
195.06
208.31

132.23
143.38
154.53
165.69
176.84

8000
8500
9000
9500
10000

501.20
531.90
562.61
593.32
624.02

389.34
413.06
436.79
460.51
484.24

277.48
294.22
310.97
527.71
344.45

221.56
234.80
248.05
261.30
274.55

188.00
199.15
210.31
221.46
232.62

(Geld binnen 24 uur in huis)
In bovenvermelde 'bedragen is de. premie voor de aanvullen:de verzekering nliet il1begrepeil.
Deze blijft f 1,- per maand per pers.oon vanat 16 jaar en ouder.
Deze premie wordt 2 maal per jaar geincasseerd.
/De direktie

ASSURANTIE - FINANCIERINGSKANTOOR

DEN TOOM
Meerkerk

Voor al Uw goede zaken
Het Bos 9 Telefoon 01837 -1640

~t 'lO"rat Lente

VOOR PLAFOND :
van HARDSCHUIM en OUDE
BOERDERIJ BALKEN

en U wilt dan ook Uw interieur vernieuwen ! ! !

esker
eubelen
anulakluren

NIEUW:
SIERPLEISTER OP DE ROL 100%
AFWASBAAR

Fransestraat 15 - Ameide - Tel. 01836 - 245, na 6 uur 453 en 461
wit U daarbij een handje helpen

*
*
*

Wandweetsel grot en fijn.
ZONWERING Multicolor Jalouzien,
heel apart!
ROLGORDIJNEN, uit voorraad,
10% korting !

Kom eens fangs, wij geven graag deskundig
advies op VERF· en BEHANG GEBIED.

Daarom is het bij ons tot en met Pasen een

*

LENTE· VOORDEEL • MAAND

want bij aankoop van een

ERKELENS·LANGERAK

bankstel

VERF - BEHANG - ZONWERING
BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

uit onze showroom ontvangt U

250 gulden
terug voor Uw oude bankstel !! Deze bu,itenkans mag
U toch niet missen ! !

Wij hebben nog meer VOORDEEL voor U

*
*

ZUIVER WOLLEN BERBER TAPIJT
400 breed NU f 145.- p.m.
SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed NU

f 55.- p.m.

Verder nog vele andere soorten tapijt in onze SHOWROOM

Avento Caravans
EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT
Atmeting 2.95 tot 7 meter

CARAVANBOUWVAN 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

Postbus 14 - Industrieweg 4
Telefoon 01836 - 402

-

Ameide

Wij verkopen ieder jaar weer meer personen- en bedrijfsauto's.
Meer auto's betekent ook meer serviceen reparatie~erkzaamheden ..
Ondanks de toenemende drukte willen
we toch dat onze klanten op een correcte manier worden behandeld, maar.
dat is voor ons wei eens hollen geblazen.
Om onze taken een beetje te verJichten
en om onze service nog meer te verbeteren zoeken wij een

AUTOMONTEUR
om samen met ons het wagenpark van
onze klanten te onderhouden.
Onze voorkeur gaat uit naar iemanq die
er echt zin in heeft en die onder leiding
van de werkplaatschef aile werkzaamheden die aan auto's voorkomen kan en
wi! uitvoeren.
Ben je degene die wij zoeken, neem dan de
telefoon en draai 01836 - 402 of, nog beter,
kom even langs en bekijk en hoor de mogeIijkheden die er voor je zijn.
Ook voor part-time opleiding zijn ermoge.Iijkheden.
We verwachten je !

Voor stijlvolle interieurverzorging met
klassemeubelen naar

STIGTER'S

J. W. van Puttestraat 6-8, Tel. 01836 - 501
Ameide

complete woninginrichting

Schoonhoven

Koestraat 101, Telefoon 01823 - 2450

Door flexibele organisatie en

Een bedriif met aktiviteiten in de

positieve inzet een bedrijf met

nieuwbouw... verbouw, renovatie

"service tot en met"

en als specialiteit

voor elke opdrachtgever

" houtskeletbou~"

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B~.
specialisten in machinale ~n
ambachtelijke houtbewerkmg

HOGEWAARD l-AMEIDE-TEL.01836-544
~
..~

BOUW- en AANNEMINGSMIJ.

VAN VLIET BN.
Hogewaard 1 • Ameide - Tel. 01836 - 544

Woonhuis Bram van Vliet, Molen.... straat 37
Telefoon 01836 - 609 .....

waliteitin ouwen

Nieuws van Van Toor Fashion

kees pellikaan

Van Toor Fashion heropent woensdag 16 maart haar volledig vernieuwde
zaak. Na vele jaren herenmode verkocht te hebben, heeft Van Toor
Fashion nu gedacht zich in Ameide volledig te moeten concentreren op de
damesmode. Hierdoor kunt U een grotere en meer uitgekiende collectie
verwachten dan voorheen het geval was. Het is echter niet zo, dat de herenmode volledig verdwijnt uit het bedrijf, want in Werkendam is een speciale menshop en medio september opent Van Toor Fashion in Gorinchem
in het nieuwe winkelcentrum Arkelstate in de Arkelstraat een grote menshop. Zij hoopt dan ook dat de vele vertrouwde klanten in de toekomst
hun weg naar Gorinchem zullen vinden. Tijdens de eerste openingsdagen
van de Ladyshop in Ameide gelden aantrekkelijke aanbiedingen, waarover
U elders in deze krant alles kunt lezen. Naast deze opening voIgt op 22
maart een modeshow, welke in 't Spant zal worden gehouden.

en

ans van bIlk
geven U, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarv~n de voltrekking D.V. zal plaatsvinden in
het gemeentehuis te Leerbroek op donderdag
24 maart a.s. des n.m. 3.00 uur.
Gelegenheid tot feliciteren n.m. 4.00 - 5.30 uur
en's avonds na 8.00 uur in de "Schakel" te
Leerbroek.

VISVERENIGING "AMEIDE"
Ameide is een vereniging rijker. De vissers uit Ameide en Tienhoven,
die in veel plaatsen in de omgeving lid waren van een visvereniging, hebben nu zelf een vereniging opgericht. In korte tijd hebben 60 leden zich
alopgegeven.
Hoewel de visklub nog maar kort bestaat, zalzij het komende visseizoen
als volwaardige vereniging optreden met o.a. een volledig wedstrijdprogramma en een zomeravondcompetitie.
Als U lid wilt worden, dan kunt U zich opgeven bij J.Alblas, Meidoornlaan 29; W.van Dijk, de Schans 8, tel. 686; H. van Hattem, Broekseweg
40 a; A. W.A. de Kruyk, Meidoornlaan 30 en p. Streefkerk, Vaarsloot 5,
tel. 885.

Maart 1977
Arnei<.le, J. W. van Puttestraat 31
Leerdarn, Recht van ter Leede 46
Toekornstig adres: J. W. van Puttestraat 31,
Arneide

STREEKCOMMISSIE

"Belinda" horloges
WATERDICHT en CONDENSVRIJ

3 jaar schriftelijk gegarandeerd!
reeds vanaf

f 118,-

JUWELIER - HORLOGER

HARRY MULDER
Gediplomeerd Goud- en Zilversmid

Voorstraat 21
Groot-Ammers
Telefoon 01842 - 1650

IS UW

GAZONMAAIER
of

MOTORMAAIER
al nagezien!!!
• Wii verzorgen hetsliipen,
smeren en afstellen van
aile soorten machines.

BOODSCHAPPEN voor:
Amelde, Leo v. d. Zijden, Dam 8, tele-

foon 456.

VERKOOP VAN ALLE TYPEN
MACHINES en
TUINGEREEDSCHAI'PEN

Lexmond: W. Chaigneau, Weth. de

Jongstraat, telefoon 330.

N.PEK&ZN.
MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE-TELEFOQN 01836-271

HET VOORJAAR IS IN AANTOCHT
EN U GAAT MEER RIJDEN!!

*

Electro-technisch Installatiebureau

D. v. d. Wijngaard

ORGANISEERT
ALG. INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
De streekcommissie voor
de regio Alblasserwaard
en Vij'fheerenlanden
werkt zich in de komende
maanden in het ~weet.
Ze zal namelijk aandacht
besteden aan twee plannen van de provincie
Zuid-Holland .die voor de
toekomst van zowel de
Alblasserwaard als van
de Vijfheerenlanden van
groot belang zijn.
Gemeentelijke
herindeling
Alhoewel de kranten vol
stonden over de inhoud
van de discussienota gemeentelijke herindeling
lijkt het de streekcommissie toch zinvol hierover wat meer voorlichting te geven. Daarom organiseert ze de volgende
openbare bijeenkomsten
(aanvang telkens 20.00
uur).
21 maart: Gemeenschapshuis Hoorl1aar, Visserland
4a;
24 maart: Krooshof,
Dorpsweg 21, Zijderveld.
Over deze avonden hoort
U te zijnertijd meer.

Tankt steeds bij KEES VAN
ZESSEN!

U rijdt stukken voordeliger, want
de witte pomp BLlJFT goedkoper
Zondags gesloten

P. C. van Zessen
DORPSSTRAAT 72
LEXMOND
TELEFOON 03474 - 229

Voor aanlegen vernieuwing van Uw

*

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Paramasiebaan 2 - Tel. 01836-458 - Arneide
Voor Uw

GRAMMOFOONPLATEN
MUZIEKCASSETTES enz. enz.

CREZEE
Dam 6

Telef()on 01836 - 229

OPSPORING
VERZOCHT
Als gemeente ~ide
leenden we vaak ~nze
megafoon uit aan verenigingen e.d.
Enige tijd geleden is dat
ook gebeurt en, nu is men
hem vergeten terug te
brengen. Laat ons niet
met een mond vol tanden
staan, maar breng hem
even terug naar de gemeentesecretarie.
Bij voorbaat onze dank!!

Altiid welkom bii

AMEIDE: DAM 6 - TEFEFOON (01836) 229

Onze weekaanbiedingen:"
N'og enkele ELEKTRONENFLITSERS voor de HALVE PRIJS!!

5 SUPER 8 SMALFILMS
voor slechts f 65,lie iedere week onze EXTRA AANBIEDINGEN!
lAKREKENMACHINES
reeds vanaf f 35,SCHRIJFMACHINES
vanaf f 169,-

•

NIEUW
zelfklevend White-bord
(Dezelfde funktie als b.v. een SCHOOLBORD, met afmeting
naar eigen keuze).
Tegebruiken op school - kantoor - thuis - magazijn - winkel

enz. "enz.
Droog uit te wissen zonder stofvorming! !

•

Fantastisch - ideaal voor notities of tekeningen

Dit kwartaal brengt uw boekhandel een
schitterende Omnibus van" een van de meest
bekende en gevierde Nederlandse schrijf.
sters. Drie boeiende romans. totaal 596 biz.
januari 1977 tot 31 maart 1977:
Nelly van Dijk·Has

Belijdenisgeschenken

ADEM VAN GELUK
Omnibus van: Als lichtende sterren
Liefde op Dennenhove
Vertrap het koren niet
NORMALE PRIJS

NU: f 16.90

f

27,90

Volop keus in

*
*
*
*

BIJBELS
ZAKBIJBELS
GEDICHTENBUNDELS

L.P. van Nel Benschop

+

vantoor
fashion

fransestraat 31 - ameide

Party-service-culinairo-Foxy te Ameide

WEET U DAT

Fox Graaf van Slijterij It Fortuin uit Ameide begint zijn folder o.a. met

Wij behalve een goede sortering
BLOEMEN en PLANTEN enz.

"0ntvangst? Feest? Bijeenkomst of Party?
Profiteer van onze erva:r:ing. Laat de organisatie en uitvoering over aan
Party-service-culinaire-Foxy.
'
Wij zijn uw gastheer van het begin tot het eind".

Ook voor het 8.S. VOORJAAR
Aile soorten

*
*

En dan voIgt een opsomming van gelegenheden welke door Foxy geheel
verzorgd kunnen worden.
Wij hebben een proefje ontvangen van zijn sauzen die bijzonder goed waren. We zouden zeggen probeer het eens! Hoe kan het ook anders -zijn
ervaring als kok in het 2 sterren restaurant Juliana te Valkenburg en
chef drank-kellner in restaurant Noord-Brabant wijzen al in die richting.

BLOEMBOLLEN, GRASZADEN,
MESTSTOFFEN en
BESTRIJDINGSMIDDELEN
hebben?

Bloemenmagazijn "MARJA"
VERVEER - v. Puttestraat 2 - Telefoon 356

de Keurslagerspecial van de week

~t~tUergehakI500
l\t,O¢
varl<en,~ee, '!II:";,1)
U
D;l gehakt van mnd- en

" k r i j g t z'n verrassende smaak vooral van de verse
groene pepers. Panklaar. Gewoon braden. Smaakt overal bij.
Maak ook eens kleine balletjes voor de fondue of als snack.

KOM NU AL VAST KIJKEN

achterham

NAAR DE NIEUWE

•
lentemode z,n

Onze Keurslagerij wordt gekeurd
door een jury o.l.v. het Centraal
Instituut voor Voedingsonderzoek
CIVO/TNO te Zeist. Vooral op
kwaliteit en hygiene wordt streng
gekeurd. Oat is voor u een teken
van ons streven naar hoge kwaliteit.
Oat merkt u ook aan ons gehakt, dat wij in 4 variaties brengen:
groene peper - champignon - kerry
en asperge gehakt met ham.

S(;HOENEN
NU. NOG VOLOP KEUS !

200

katenspek
100 gram

Probeert u het eens!

Ook ruim gesorteerd in

*
*

1100 gram

118

A. MUILWIJK

HUISHOUDELlJKE en

Dam, tel. 01836 - 395, Ameide

LUXE ARTIKELEN

H. J. VAN DIJK & Zn.
Kerkstraat 14, tel. 01837-1362 en
1561, Meerkerk

Fa.H. Verhoef

waarom zou u 't met minder doen.

Telefoon 01836 - 251
AMEIDE
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Tel. 01836.850

e(\

• e,,'08

~

~

g
;

g

s~~'i.\(\q, ~fAJe\ e~

Amelde

=

...

OO~

~

-

~~

e"'f., ~\

~~

e.\

Vraagvrijblijvend offerte

...

I

I
§

~

~
§

=

;
~

1IIIIIIIICllmUIIIIIDlIlIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIcIIIIIIIIIIIICllillUIIIIIDIIIIII1IIIIIc 1I1111111111CIIIIIIIIIIIIcIIIIIIIIIIIICIIIIIlIIIIIICllllillUIIIcIIIIIIOIlIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICII

·~ ~ - I
••.

rf

WAAR U ALLES KUNT VINDEN voor

•

UW SCHOONMAAKKLUSSEN
Mooie kleuren RIPOLIN VERF
KWASTEN en aile verfgereedschap
Een uitgebreid BISON L1JM assortiment
Voor alles wat van een nieuw knopje of
sluiting voorzien moet worden kunt U
ook bij ons slagen.
Grote sortering KOPEREN en SMEEDIJZEREN KAPSTOKHAKEN en DEURKRUKKEN
Ook BEZEMS, BORSTELS, DWEILEN,
ZEMEN, NATUURSPONZEN, TRAPPEN
enz. enz.
Met het oog op de zomer BLOEM EN- en
GROENTEZADEN.

<.

SLlJTERIJ annex VERHUUR

,,'tjfortuin"
F. J. GRAAF
Fransestraat 12 - Ameide
Tel. 01836 - 355

Aanbiedingen
1 liter JONGE GENEVER

van f 15,00 voor

f 13,95

1 liter TAP SHERRY M.B.

van f 6,50 voor

f

1 fles LANG'S WHISKY, 5 jaar oud

van f 15,95 voor

f 12,95

1 fles WIJN van de MAAND GRAVES SUP. van f 7,50 voor
van f

1 flesJUS D'ORANGE
1/2

liter RODE MARTINI

112 liter DRY MARTINI

5,95

f

6,95

0,99 voor

f

0,75

spotprijs

f

3,00

spotprijs

f

3,00

PARTY - SERVICE - CULINAIRO - FOXY

BOLLEN voor zomerbloeiers, zoals DhaIia's - Gladiolen - Lelie's

5 pers SAUS STROGANOFF: paprika vers en champignons
5 pers SAUS OPERA: madeira en kippevlees

f 10,f 10,-

En niet te vergeten ~OOTAARDAPPE
LEN, op tijd besteld, op tijd geleverd ! !

5 pers SAUS ZINGARA: truffel en rundertong

f 10,-

STROGANOFFSAUS voor kip, biefstuk v.d. haas, kogelbiefstuk;
ZINGARA SAUS voor kalfslapjes, karbonade en kalfsoesters.
OPERA SAUS voor biefstuk v.d. haas, kogelbiefstuk, karbonade
en wiener schnitzel;

DIT ALLES IN

,,'t ij;ttluinkeltje"··

De sausen altijd in voorraad

J. W. van Puttestraat65 - Ameide

Uw "interieur verzorgen"
IS EEN FEEST. MAAR EEN VRIJ KOSTBARE AANG ELEGENHEID, DIE ALLE AANDACHT VRAAGT! ! !
Het Iigt dus voor de hand dat U het best bij een ERKENDE VAKMAN te rade kunt gaan. Voor een optimaal advies staan
wij als SFEERVOL-HUIS·ADVISEUR garant.
NAAST ONZE BETROU,WBARE KWALITEI TEN IS DIT EVEN BELANGRIJK
Bij ons vindt U een scala van fraaie produkten zowel in KLAS SIEK als MODERN! !

•

*
*
*
*
*

KAMERBREED TAPIJTEN

reeds vanaf f 45,95 • 55,95,-, enz.

UITGELEZEN KOLLEKTIES NYLON. en WOLLEN VLOERBEDEKKING
KEUKENTAPIJ"f - 200 breed Nu reeds vanaf f 36,50
VITRAGES GARDISETTE
maar ook SCHITTERENDE KLASSIEKE
RAAMDEKORATIES!
OVERGORDIJNSTOFFEN voor elk wat wils (van Ploeg $ot en met
de meest klassieke Engelse Iinnen weefsels)

Streefkerk
interieurverzorging
FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE

- TEL. 01836 -

•
*Ook uw adres voor meube/s In aile stijlen

212

FEEST BIJ ZWIJNENBURG (A-Z) Meerkerk C.H.U. Kiesvereniging
Met de regelmaat van de klok brengt A-Z steeds iets nieuws Niet alleen
de laatste mode doch ook steeds interieurveranderingen in zijn enorm grote zaak. Zo ook nu weer op de tweede verdieping een nieuwe, grote lingerie-afdeling - een lust voor het oog, niet alleen voor de dames doch menig
heel' zal hier ook weI eens gaan kijken of kopen.
Een enorme sortering - A-Z waardig en naar wij dachten in een behoefte
voorziend.
ladera koper ontvangt bij besteding van meer dan f 100, -- gratis een
slagroomtaart •
Op de foto een klein gedeelte van de nieuwe lingerie-atdeling en op de andere foto de heel' Zwijnenburg, die wij ongemerkt fotografeerden to en hij
zat te telefoneren en wij dit een leuke foto vonden van een self-made-zakenman.Proficiat A-Z. (heer Zwijnenburg) I
0

Tijdens de jaarvergadering van de C.H .Kiesvereniging Ameide-Tienhoven
gehouden j .1. 13 januari in het Verenigingsgebouw te Ameide werden aan
de Heel' J. van Straten, Prinses Marijkeweg 42 in verband met zijn 65jarig lidmaatschap del' landelijke C.H. U. en tel' gelegenheid van zijn negentigste verjaardag als blijk van waardering door de Heel' Klein Kranenburg namens de Statenkring Dordrecht 65 sigaren aangeboden en door de
plaatselijke kiesvereniging werden bloemen aangeboden, waardoor deze
vergadering een enigszins feestelijk karakter had.

1. Streefkerk, Kerkweg 2,
Tienhoven.

Hendrik van Brederode hericht
Op 2 maart j.l. Yond er in de openbare lageresch~ol te Ameide een
schaak- en damtournooi plaats tussen onze Hendrik van Brederode
school en de Openbare Lagere Scholen uit Goudriaan, Brandwijk en
Groot-Ammers, dit in het kader van het bestaande scholenkontakt tussen
de vier genoemde scholen.
Er werd sportief en geanimeerd gespeeld onder grote stille belangstelling van de mede-scholieren.
Dit schaak- en damtournooi was beslist geslaagd, zodat werd afgesproken dit jaarlijks te herhalen.
Uitslag schaken:

o . B. S. Goudriaan
O.B.S.Brandwijk
H.v.Brederode (Ameide)
De Ammers (Groot-Ammers)

10
9
8
3

punten
punten
punten
punten

17
1-6
15
12

punten
punten
punten
punten

Uitslag"dammen:
O.B.S. Goudriaan
O.B.S. Brandwijk
De Ammers
H. v. Brederode

Goudriaan veroverde dusde scholenprijs (perspex zuiltje met ingedrukte
medaille) zowel voor schaken als voor dammen.
lndividuele winnaars waren:
Voor schaken:

Margriet Taams (Groot-Ammers)
Wim Bezemer (Goudriaan)
Banella de Kuyper (Brandwijk)
Anneke Ruitenberg (Brandwijk)
Paul Spa (Goudriaan)

Voor dammen:

Walter Beelen (Groot-Ammers)
Daam Westerhout (Ameide)
Ciska van Doorn (Ameide)
Elly de Dikken (Goudriaan)
Ronny Kouwenhoven (Brandwijk)

Gemeentelijke herindeling
Alhlasserwaard en Vijfheerenlanden
Vrijdag 21 januarLj.l. v-ond in het Gemeenschapshuis te Hoornaar de presentatie plaats van de discussienotaover de herindeling van de gemeenten
in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden door de Gedeputeerde drs.
J.H .Boone (PvdA). Onder de ruim 150 belangstellenden bevonden zich
voornamelijk journalisten, burgemeesters, wethouders en raadsleden uit
de streek.
De heel' Boone yond, dat de herindeling in ieder geval moest doorgaan,
maar hij wilde zich niet uitlaten. over het aantal gemeenten dat uiteindelijk zou moeten overblijven. WeI zei hij, dat het Rijk met harde argumenten zou moeten komen, alvorenser gemeenten met mindel' dan 10.000 inwoners gevormd zouden worden. Volgens hem ging het voorlopig over de
vraag of emn landelijke gemeenten wil, dan weI of men het landelijk gebied
gaat opdelen rond de grote kernen.
Wim van den Berg uit Meerkerk, Statenlid voor de Boeren-Partij, woonde
de vergadering bij als correspondent van enkele kranten en uit dien hoofde mocht hij het woord voeren. Hij haakte dan ook prompt in op het betoog
van de heel' Boone en v'erweet hem, dat hij onrust zaaide in de streek en
het welzijn van de bevolking verstoorde, omdat de plannen een aantasting
betekenden van de eigen karakteristieke sfeer van de betrokken dorpen.
De heel' van den Berg Yond de groter vvordende afstand tussen bevolking
en gemeentebestuur een onoverkomenlijk bezwaar. Ook was volgens hem
nergens gebleken dat grotere gemeenten betel' of goedkoper konden werken
dan kleine. Het tegendeel bleek volgens de heel' van den Berg duidelijk
uit het feit, dat men nu de grote gemeenten wil gaan opdelen in wijken met
eigen wijkraden.
De heel' Boone merkte op, dat raadsleden en wethouders niet te dicht bij
de bevolking mClesten staan, omdat zij andel's persoonlijk teveel betrokken zouden geraken bij het weI en wee van de bevolking!
Volgens de heel' van den Berg stonden de inwoners vande streek met de>
rug tegen de muur, omdat zij geen mogelijkheid hadden zich uit te spreken.
t~gen herindeling en hij wilde dan ook van de gedeputeerde weten wat er ."
zou gebeuren als de gehele. streek zich tegen de plannen keerde. De Heel'
Boone tilde daaraan echter niet zo zwaar, want de streek was volgens
hem al geruime tijd met de herindeling bezig. Er zouden zich natuurlijk
altijd weI mens en tegen blijven verzetten, maar veel Kamerleden wilden
het w~l en ook de Vel'. van Nederlandse Gemeenten was v66r herindeling.
Hij herinnerde de heel' van den Berg er aan, dat ook Provinciale Staten
duidelijk hadden uitgesproken dat de plannen moesten doorgaan o "Daar
heeft de Boerenpartij dus al verloren", constateerde de heel' Boone,
waarop de Heel' van den Berg vaststelde, dat de overheid dus rekenJ.ng
hield met veel meningen, maar juist niet met de mening van de inwoners
van deze streek, die er het meest mee te.maken hebben.
De heel' Boone deelde mede, dat de herindeling niet meer zal worden doorgevoerd tijdens de zittingsperiode van de huidige Provinciale Staten, die
duurt tot 7 juni 1978. Hierop reageerden enkele journalisten met .de opmerking: "Van den Berg, je hebt nog een kans, maar dan moet de bevolking
w~l op de Boeren-Partij stemmen!" Voor de heel' van den Berg was het,
een uitgemaakte zaak: Het ging er volgens hem alleen maar om een groot
leger ambtenaren bezig te houden. "Als de streek weet, dat door keihard
vasthouden de herindeling niet doorgaat, dan w6rdt er vastgehouden", al.,.
dus de heel' van den Berg.

OPEN HUIS DRUKKERIJ CREZEE

Modeshows Van Toor Fashion

Vrijdag 25 februari hield drukkerij Crez~e, evenals alle drukkerijen in
p.et district Dordrecht open huis - waardoor een ieder in de gelegenheid
fwas het bedrijf te bezichtigen.
De klassen 5 en 6 van de Hendrik van Brederodeschool namen deze kans
waar en kwam met ruim 20 kinderen en leiding naar de drukkerij.
Onderstaande 2 opstellen geven U een indruk hoe de bedrijfsbezichtiging
werd ondergaan. Ronny Alblas en Marcelle Molenaar werden door de
schoolraad aangewezen als winnaars van de opstelwedstrijd, waarvoor
drukkerij Crez~e 2 boekenbonnen had beschikbaar gesteld.

Dit seizoen organiseert Van Toor Fashion wederom een aantal modeshows
in deplaatsen waar zij een vestiging heeft. Van Toor Fashion geniet een
grote bekendheid met haar modeshows. Reden daarvoor is dat volgens
haar een show een gezeUig en spectaculair gebeuren moet zijn, dus met
muziek, ook nu weer verzorgd door de band de "Blemo 's", een deoor
ook deze keer weer helemaal nieuw en geent op de nieuwste safari- en
kaki-'kleuren. Een decor waar Van Toor Fashion nog niet alles over
kwijt wil. maar werd er g'ezegd, je moet denken aan een oerwoud •••••••
Zij die een van de modeshows bezoeken, kunnen verzekerd zijn van een
gezellige avond met veel nieuwe mode, gezellige muziek en uiteraard een
consumptie. Kaarten zijn ~ f 4, -- in de zaken verkrijgbaar. Tevens kunt
U telefonisch bestellen.
Showagenda: Gorinchem, 14 maart. tel. 01830-33875
Nieuwegein/Vianen, 8 maart, tel. 03402-35025
Nieuwendijk, 31 maart, tel. 01835-1558
Ameide, 22 maart, tel. 01836-394. Deze modeshow zal in
't Spant worden gehouden, aanvang 8.00 uur n.m. Kaarten ~ f
zijn vanaf 16 maart verkrijgbaar in de zaak.O:Jk kunt u telefonisch reserveren (01836-394).

4,--

Belangrijke E.H.B.O.-wedstrijd
AMEIDE.

We zijn.op 25 februari met de 6e klas naar Crez~e geweest. We zijn in de
drukkerij wezen kijken. We gingen eerst naar allerlei letters en stempels
kijken, erwaren honderd laden met letters. Th.t was niet veel zei meneer
Crez~e, maar ik yond het behoorlijk wat. Daarna gingen we naar Augustein of Cicero, dat was een liniaal, maar daar werden geen centimeters
op aangegeven, maar augusteinen. Een augustein is 4~ mm. Toen gingen
we naar de snijmachine, daar vertelde meneer Verhey iets over. Als j e
er 5 boekjes onder legde dan ging er een hendel omhoog en dan waren de
boekjes gelijk. Daarna gingen we naar de nietmachine (noemt men ook weI
draadhechter) daar werden de boekjes geniet. Het was erg interessant.
Toen we daar van daan kwaIl1en gingen we naar de vouwmachine daar lag
een stapel met bladen papier. lVIeneer Verhey schoof steeds een blad eronder dat ging verschrikkelijk vlug. En hij maakte steeds een kruisslag
zoals meneer Verhey dat noemde. En daarna gingen we naar boven naar
de donkere kamer. Daar werd een film gemaakt,en daar stond een soort
grote kast. Toen zei die man wie wil zln hand erin leggen. En toen.zeiden Marian van Straten, Berndt Kruyt en Anita van Arkel, wij willen het
met zln drieen, dat mocht. Het licht ging steeds .aann en uit en als het
licht aan ging werd je hand warm. En daarna toen het klaar was werd het
afgespoeld. En toen waren je handafdrukken klaar. Daarna mochten er
nog twee groepen. We he eben de afdrukken op school opgehangen. Daarna
gingen we weer naar beneden, naar nog drie machines. Op het laatst
kregen we nog een poster met een flesje limonade en een portemonnee met
een afbeelding van duizend gulden. Het was hartstikke leuk.

Het bestuur van de plaatselijke E.H.B.O.afdeling brengt U
hdermede ter kennis dat op a. s. zaterdag 26 maart 1977 de
grote wedstrijd om het Kampioenschap van Zuid-Holland wordt
gehouden in 't Spant te Ameide, aanyang van de wedstrijd is bepaald om
13.30 uur.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking van het Districtsbestuur voor E. H. B. O. van Zuid-Holland en de plaatselijke afd.
E.H.B.O. Ameide/Tienhoven.
Aan deze wedstrijd nemen 14 ploegen uit Zuid-Holland deel en zullen
strijden om de 1ste plaats en dan als afgevaardigde voor Zuid-Holland
deel te nemen aan de Landelijke-Wedstrijd die dit jaar in Utrecht wordt
gehouden.
De plaatselijke afdeling behaalde 10 jaar geleden hun Landelijk Kampioenschap ook in Utrecht, daarna. in 1975 wist en ze nogmaals het te presteren
om Kampioen te worden van Nederland, terwijl zij in de tussentijd hiervan nog 3 maal kampioen zijn geworden van Zuid-Holland.
Deze wedstrijden zijn werkelijk interessant voor diegenen, die aangelegenheid hiervoor hebben. U kunt kosteloos deze middag bezoeken en genieten van deze wedstrijd en de gezellige sfeer die hieraan verbonden is.
Wij betuigen onze hartelijke dank aan de Volleybal-vereniging, die zo bereidwillig is geweest voor dit doel de zaal op deze dag aan onze Afdeling
af te staan.om deze belangrijke Wedstrijd te organiseren.
Het Bestuur.

Marcelle Molenaar

Dond~rdag middag is meneer Crez~e bij ons op school geweest om het ~~n
en ander uit te leggen van de drukkerij. En vrijdag ochtend zijn wij met
groepjes van zeven naar de drukkerij gelopen. Eerst zijn we bij de zetmachine geweest. Dat was een soort typemachine. Als hij b.v. het woordje
je wegwijzer typt, komt het in gouden letters eruit en deze letters gaan
weer terug in hun eigen yak. En die gouden letters hebben tandjes van boYen. En dan krijg je uit de machine een loden regel. En als er ~~n mislukt gooit die machine hem in een pot vloeibaar lood. En dat vloeibaar
0
lood is 1740 C. (kookpunt). En daarna gingen we naar een donkere kamer. Daar werden allerlei negatieven ontwikkeld en afgedrukt. En waar
ze af gedrukt worden zitten lampen in van 5.000 watt. En to en gingen we
naar diverse letterbakken. En donderdag had meneer Crez~e ook een letter bij zich. En daarna gingen we naar de elektrische boorperforator zoals we er ook ~~n hebben op school, maar dan moet je het met de hand doen.
En toen gingen we naar de drilkmachines. En daarna naar de snijmachine,
waar alle drukwerken e.d. op maat worden gesneden. En als je vingers
er bijna onder zitten trekt een hendel je hand terug. En daarna naar de
vouwmachine en de machine vouwt het vier keer.
Ronny Alblas

Gaat "De Wegwijzer een weekblad worden?"
AMEIDE

A:

B:

Wij spelen al enige tijd met de gedachte "De Wegwijzer" meer
malen per jaar te doen verschijnen als tot lJ,u toe. Voor onze
overweging zijn een aantal redenen aan te voeren. Wij willen
ons echter bepalen tot de twee belangrijkste daarvan.
De middenstand en het bedrijfsleven krijgen o.i. door een
meerdere verschijning van"De Wegwijzer" een betere gelegenheid tot diverse reklame-akties.
De lezers van "De Wegwijzer" zullen eerder en uitgebreider
echt streeknieuws kunnen vernemen.
Bij het eventueel overgaan naar een twee wekelijkse uitgave
zal de oude vertrouwde "Wegwijzer" blijven bestaan. De redaktionele omslag zal onder een nieuwe naam verschijnen,
waarvan wij de naam nog niet willen prijsgeven. Wij menen in
aIle bescheidenheid, dat onze streek behoefte he eft aan een
dergelijk weekblad. Voordat wij starten willen wij uw mening
weten. Wij zien daarom graag uw reakties tegemoet, gericht
aan Drukkeri;j B. Crez~e, Dam 6 te Ameide.

De zaak die U NIETTELEURSTELT .
VOOR DE

Doe - he' - zelver
Diverse HOUTSOORTEN

+
PRO.TO

HEY HUIS MET DE KLOK
Brengt nieuwe serie PRONTO
horloges, automatic. Dag en datum. Voor een prijs, net boven
de f 100.-

om zelf te knutselen.Ook mooie

SCHROOTJES
om eens een andere wand te maken !

DE NIEUWSTE BATTERIJ WEKKER met het altijd afloop systeem.
slechts f 39,50

Goed GEREEDSCHAP

Tevens grote sortering ELECTRISCHE WEK·
KERS en met veer-opwinding !

is het halve werk. Ook daarin zijn wij
ruim gesorteerd.
Ook voor Uw

sportkleding
en attributen o.a. voetballen, tennisbal. len en rackets.

Neem eens vaker een bloemetje mee I I I
Bij ons een ruime sorteringin

kamerplanten en
snijbloemen

Hansen·
Jannyde Jong
Dorpsstraat 69-71 - Telefoon 03474 - 786
LEXMOND

GOUD EN' ZILVER TE VEEL OM OP TE NOEMEN.
SLECHTS een KLEINE GREEP uit onze COLLECTIE:
HANGERS vanaf f 12,-; ARMBANDEN vanaf {.38,-; OORKNOPPEN en HANGERS, meer als 100 modellen in de prijs
vanaf f 6,- tot f 20,-; GOUDEN KETTING vanaf f 55,-. Oat
is nergens te koop. ALLEEN BIJ UW HORLOGER, die zelf repareert!
Kijk daarom vrijblijvend, zonder enige verplichting bij

"HET HUIS MET DEKLOK"
G. J. VAN DER VLlES - MEERKERK
Gorcumsestraat 6
Telefoon 01837 -1424

Vander Ham

VOETVERZORGING
Nieuwland en omstr.
Behandeling volgens atspraak, ook bij U aan
huis.

zlln voer

Lietst 's avonds bellen.

Gedipl. PEDICURE

voor elke boe.·'
n~

VAN DER HAM

IIJI VEEVOEDER
Wasautomaten
*

.Grote Waard 42

Noordeloos

MIELE .. A.E.G· • ERRES

uw administratie
Verkoop tegen

en

zeer scherpe prijzen

belastingzaken
Kom vrijblijvend longs!
worden vertrouwellJk en deslrundig behandeld

Binnen 24 uur eigen monteur

door admlnlstratlekantoo.r

bij U oon huis, voor onderhoud
of reporotie,

th.c. j. van doorn
hazelaarlaan 70

N.PEK·&ZN.
MEIDOORNLAAN la-AMEIDE-TELEFOON 01836-271

amelda

telefoon

01836-598

NEL MOURIK
Kwakernaak 18,.
Nieuwland
Tel. 01837-1912
B.g.g. 01831 -1321
HET ADRES VOOR
BOUWMATERIALEN, ZOWEL NIEUW· ALS
GEBRUIKT 0.8•
GOLFPLATEN, Asbest
Gegalv., Polyester.
- VLAK ASBEST
- HOUT
- CREOSOLTPALEN
- DEUREN
-'- ISOLATIE
MATERIAAL
....,.. MULTIPLEXPLATEN
in div. soorten en
• dikte.
- WANOSCHROOTJES
Vuren, Paranapine
BIJ

FRANK TREUREN
Burgm. Sioblaan 36
Meerkerk
. Teletoon 01837 -1889

VOOR AL UW
FOTOARTIKELEN
NAAR
CREZeE

II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN
Zouwendijk 123
~'·:~~:~~I·~~~~T~!;:· '
.

.~

,...

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

MEERKERK

Telefoon 01837 .. 1249

VERLOVINGSRINGEN
MODERN of KLASSIEK
Aile bekende merken ! ! !
Op graveren kunt U wachten ! ! !

Juwelier Rikkoert

IN 't SILVERHUYS B.V.

Haven 1-5

Telefoon 01823 - 2651

Schoon hoven

Boodschappen bij:
Electrotechnisch Bureau VERHOEVEN B.V. - Van Puttestraat, Ameide
H. HELSLOOT - Broekseweg 19, Ameide

TE KOOP=
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1 Toyota Corolla 30 Coupe

1976

1 Datsun Sherry 100A de luxe

1976

1 Ford Escord 1300 GL

1975

1 Toyota Celica LT

1976 '

1 Toyota Coralla 30 Caravan

1975

1 Mutzibutie 1600 Caravan

1975

1 Datsun 120Y Coupe

1974

1 Opel-Manta 163 de luxe

1973

1 Opel Ascona 16S de luxe

1972

1 Opel Kadett Caravan

1973

1 Ford Escord1100

1971

AART SPEK

2 Fiats 850

1971

D6rpsstraat

1 Renault 5TL

1973

1 Renault 4

1971

Fa. Gebr. van Tuijl
Zouwendijk 125 - Meerkerk - Tel. 01837 -1412
SHOWROOM
Tel. 01837 -1682
Toistraat 19
Tevens het vertrouwde adres
voor het inbouwen van een GOEDE

.L.

Een kleine greep uit de GROTE SORTERING
van

Lexmond

1.
2.
3.

BLENZO, herenmaat
19,95
PATRIZIA, met voetbed in div. kl.
15,95
MUlLTJE in 3 kleuren, rood. blauw
en geel .
•
14,95
4. Zwarte HERENSANDAAL
29,95
5,95
5. CHINA SLIPPERS div. kleuren
6. SCHOEN KLOMP met rubber zool
bruin en zwart
34,95
Verder ruim gesorteerd in aile soorten schoeisel!
Beleefd aanbevelend !

GASINSTALLATIE
Gaarne wi! ik via deze advertentie een ieder,
die op welke wijze ook, mij geholpen hebben
tijdens mijn verb,lijf in het ziekenhuis te
Utrecht, hartelijk dankzeggen.
Ook dank vpor aile ontvangen attenties. Het
heeft mij bijzonder getroffen en geweldig
goed gedaan.
ANTON VAN DIJK
Nieuwstraat 2 - Ameide

Maak

uw

DIEPVRIES rendabel
Wlj leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES ult elgen slachlerl)
(Voorbouten, achterbouten en halve var-

kens).
Gratlsklaargemaakt

~

Vrljblljvend prljsopgaaf

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

UITSLAG VERLOTING
IJSBOND
"ALBLASSERWAARD"
29 januari 1977
Ie prijsDiepvrieser is gevallen op 0693; 2e prijs
Draagbare T.V. 4559; 3e
prijs Grill 0678; 4e prijs
Radio-Cassetterecorder
1256;5e prijs Frituurpan
1359; 6e prijs Broodrooster 2866; 7e prijs Elektrische Messenslijper 3046;
8e prijs Tuinstoel 0699;
ge prijs Personenweegschaal 2676; 10e prijs
Badlaken 3925; lIe prij's
Sorteerschaal 0660; 12e
prijs Bloemenvaas 0149.
De prijzen kunnen worden afgehaald (op vertoon
van het winnende lot), bij
de heer J.Verbaan, Wilhelminastraat 18, Hardinxveld-Giessendam.
SIMON MUILWIJK IN
DE VOETSPOAEN VAN
ZIJN VADER
Voor velen is Muilwijk
Sr. een, bekende slager,
die in den lande nog al
hoog aangeslagen wordt
qua vakmanschap.
En ja hoor - het gezegde
de appel valt niet ver van
de boom - geldt ook hier
weer.
Voor de vakwedstrijd' in
kook- en leverworstsoorten, waaraan 147 slagers
meededen, kwam bij' de
leverworstsoorten Simon
Muilwijk uit Ameide met
het hoogste aantal punten
uit de bus - bovendien
werd hij algemeen kampioen.
Van harte gefeliciteerd !!

a.s. donderdag opent select haar

BROEIENSBOP
69.- / 79.- / 89.- / 98.-/ 2e GRATIS
.
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openingsaanbieding
sportieve dessins '77

2 voor 50.kostuum

schitterend'e streepkostuums in licht
grijs, Iicht blauw en Iicht groen met
vest

meefeestprijsje 350.2e kostuum naar keuze gratis

WESTWAGENSTRAAT
16 GORKUM

