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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos-

Verschijnl elke veerlien dagen

Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

"HARTJE" AMEIDE
In de feestweek, tijdens de paardenmarkt en
oak pas weer bij de installatie van burgemees-ter Bakker, hebben we weer kunnen
merkendat Ameide een hechte gemeenschap
vormt.,
pit anda-nks de regelmatige uitbreidingen en
de daarmee gepaard gaande komst van "nietAmeidenaren" .
Steeds weer worden deze mensen in de
gemeenschap opgenomen. en gaan zijzich er
een deel van vaelen.
Het symbool voor de gemeenschap Ameide
vormt het stadh~is en omgeving.
Vrijwel aIle belangrijke zaken uit het open bare
leven hebben hier hun zwaartepunt.
Behalve het gemeentehuis en de recreatie,
vinden we er de Ned. Hervormde kerk, een
bibliotheek en het grootste deel van de winkels.
De aan wezigheid van al deze zaken zorgt voor
een gezellig en levendig centrum.
Iedereen bezoekt regelmatig het centrum en
gaat dit daardoor als het hart van Ameide
ervaren.
}loe sterk dit gevoel is, blijkt w!=l uit het feit dat
men Yond, dat er in de feestweek, te weinig op
de Damgebeurde; dat de aktiviteiten te veel
gespreid waren.
J uist in het spreiden van centrum funkties en
aktiviteitenschuilt het gevaar en daartegen
willen we in dit artikel waarschuwen.
Bij iedere uitbreiding, komt het centrum
verder van de mensen af te liggen en wordt de
neiging dan ook groter om het centrum, of
delen daarvan maar te verplaatsen.

Gevolg van ciit soort ontwikkelingen is, dat er
geen centrum meer overblijft.
Voorbeelden hiervan kunnen we overal in
Nederland vinrlen.
Nu zal dit in Ameide lo'n vaart nogwel niet
lopen maar toch, dit soort dingen kunnen weI
geleidelijk en ongemerkt gaan.
Neem nu bijvoorbeeld het postkantoor, voorheen gevestigd op de Voorstraat, nu (tijdelijk)
op de Paramasiebaan.
De plaats van een definiteif gebouw voor het
Postkantoor is nog niet bekend.
Echter, naar aanleiding van de ervaringen met
het noodgebouwtje, kon de P.T.T. weI eens
besluiten tot een definitieve vestiging buiten
het oude centrum: een eerstestap in de
verkeerde richting!
We moeten dan ook niet de ontwikkelingen op
zijn beloop laten, maar aktief optreden om dit
te voorkomen. Voor de gemeente moet het toch
mogelijk zijn om in overleg met de P.T.T., het
postkantoor voor het centrum te behouden.
Bijvoorbeeld, het huis varl,;Areke" zou
geschikt te'maken zijn, Onbegrijpelijk dat dit
fraai gerestaureerde huis al jaren ongebruikt
staat.
Ook andere mogelijkheden tot versterking van
het centrum moeten overwogen worden.
Een'voorbeeld van een positieve ontwikkeling
is het marktje op vrijdag, dat goed bijdraagt
aan de gezelligheid en het gebruik van het
centrum.
Al met al ligt er dan ook een taak voor ons
allemaal en in het bijzonder voor het gemeentebestuur, het historische hart, als centrum en
als symbool· van de eenheid van Ameide te
behouden en te versterken.

Ingezonden bericht

Vuurwerk
De feestdagen zijn nu al weer een poosje achter
de rug en we zijn al weer helemaal bezig met
het nieuwe jaar.
Toch wilde ik nog even terug komen op de
afgelopen jaarwisseling.
Dagen voor oudejaarsavond werden we weer
opgeschrikt door het geknal van vuurwerk.
Is het voor de doorsnee mens al onaangenaam,
voor moeders met baby's, aanstaande moeders,
mensen met een zwakke gezondheid, moet het
ee.n jaarlijks terugkerende ramp zijn.
Maar wie steekt er nu eigenlijk dit vuurwerJ<
voortijdig af?
Grotendeels blijken dit kinderen onder de 16
jaar te zijn.
Dus de groep aan wie geen vuurwerk verkocht
mag worden.
Aannemende dat de winkeliers het hen niet
verkocht hebben, moe ten het dus anderen zijn,
die zo onverstandig zijn het aan kinderen te
geven.
Kennelijk is de verantwoordelijkheid voor
deze inensen te groot.
Ze zijn namelijk twee keer fout.
Ten eerste is het levensgevaarlijk speelgoed en
ten tweede kun je van een kind niet
verwachten dat het wacht met afsteken tot
oudejaarsavond.
Als ouders sta je dan machteloos, je kan je kiD-d
niet dagen achter elkaar voortdurend in het oog
houden.
En als dan de politie er aan te pas moet komen is
het toch weI een droevige zaak.
Te vragen om een verbod op de verkoop van
vuurwerk zou te veel gevraagd zijn en ook
onredelijk, want het vuurwerk op oudejaarsavond is een leuke traditie.
Wat weI mogelijk is, is de verkoop te beperken
tot oudejaarsdag (als dit op zondag is, dan een
dag eerder),
Een maatregel die bijvoorbeeld in de gemeente
Vianen al jaren wordt toegepast. De overlast en
het gevaar wordt op die manier beperkt tot een
dag,
Ook is het makkelijker, voor de ouders, hun
kinderen een dag in de gaten te houden dan een
week.
Bet beste is als de gemeente nu maatregelen
treft, terwijl het nog vers in het geheugen ligt.
Aan het eind van hetjaar zijn we het misschien
vergeten en begint de ellende opnieuw.

A, M,

Ameide

Rest. Brughuis
Uw aandacht waard
zie pag. 3

KERSTPUZZEL GRANDIOOS SUCCES!
Overweldigend waren de reakties op anze kerstpuzzel.
Enkele honderden gbede oplossingen kwamen averal vandaan bij ons binnen! Mevr. Bakker _
echtgenote van burgemeester Bakker te AIl).eide - verrichtte de trekking en trok de 31 winnende
formulieren.
De uitslag is als voIgt:
een diner voor 2 pers. (aangeb. door rest.
Brughuis te Meerkerk) is gewonnen door
Annemarie den Hartog, ·Weverwijk 11a,
Leerbroek.

een transistorradio aangeboden door De
Koekoek te Meerkerk)
is gewonnen door:
Kees Steisiger, Benedendam 9, Ameide.
geldprijs t.w.v. f 25,- (aangeb. door garage
de Groot), gewonnen door:
Bas Korevaar. Doelakkerweg 42, Ameide.
Geldprijs t.w.v. f 10,- (aangeb. door de
Rabobank te Ameide en te Meerkerk)
gewonnen door:
Arie Treuren, Burg. Sloblaan 36, Meerkerk
Anja de Jong, Bakkershof 12, Meerkerk.
MB spel "Hey Taxi" (aangeb. door fa.
Crezee) gewonnen door:
Robbie Venderbosch, Lijsterbeslaan 8,
Ameide
Arja Korevaar, Lekdijk 91, Langerak
Kees Sterk, Dorpsweg 140, Arkel
Alfret Broere, Overslingeland 25, Hoornaar
T-shirt (aangeb., door fa. Mesker en fa. v.
Toor) gewonnen door:
Janet v.d. Heide, Middelkoop 100, Leerbroek
Kittie den Guden, v. Wassenaarstr. lb,
Driebergen.
Geldprijs Lw.v. f 7,50 (aangeb. door fa.
Hakkesteegt en fa. v. Tuyl) gewonnen door:
Anja v. Middelkoop, Den Hoef 4, Ameide
Annie v. Es, Pro Marijkeweg 39, Ameide.

Kleurboek 365 pag. tellend (aangeb. door fa.
Zwijnenburg) gewonnen door:
Patricia Ansens, v. Schuurmanplein 28,
Lexmond
Marianne Molenaar, Dorpsweg 133, Haag
Blokland
Carlo de Blank, Aaksterveld 26, Ameide
Mariska Streefkerk, Vaarsloot 5, Ameide
Jacco de Gans, Aaksterveld 38, Ameide
BedeHje (aangeb. door fa. v.d. Vlies)
gewonnen door:
Mariette Blokland, Broekseweg 102, Meerkerk.
Zaklamp (aangebod. door fa. Pek) gewonnen
door:
Marco Rasink, Kon. Julianastraat 29,Meerkerk

Zilveren oorbelletjes (aangeb. door fa.
Blom) gewonnen door:
Els Bakker, Zwanenvliet 4, Streefkerk
Figuurzaagset (aangeb. door fa. 't Lam en 't
't IJzerwinkeltje) gewonnen door:
Ellie Boef, Liesveldweg 6, Ameide
J olanda Rikkers, Aaksterve1d 30, Ameide
't Spel "Kaartje Keer" (aangeb. door acc.
kant. de Kruyk) gewonnen door:
Karoline Haringsma, Hazelaarlaan 50,
Ameide.
Spotje (aangeb. door fa. Verhoef) gewonnen
door:
Jeroen v.d. DooI, 't Haag 12, Haag Blokland
De prijzen kunnen afgehaald worden bij
boekhandel Crezee, Dam 6, Ameide.

Kaart met gereedschap (aangeb. door "De
Vakman") gewonnen door:
Iva van Diermen, De Schans 11, Ameide
Jeugdboek (aangeb. door acc. kant. den
Hartog) gewonnen door: .
Corinne van Aartrijk, Li~dveld 9, Ameide
Sandra de Vor, De Laak 27, Lexmond
Kinderzakdoeken (aangeboden door fa.
Streefkerk) gewonnen door:
Nelleke en Cora Versluis, Kerkweg 21,
Ameide
Doos Lego (aangeb. door fa. Verhoef)
gewonnen door:
Tom den Ouden, v. Wassena'arstr. 1b,
Drie bergen.

Arend van Voorst
(een van onze drukkers)
schrijft na enige kinderboeken roman.
Ameide - De Schoonhovense schrij ver Arend
van ,Yoorst heeft een roman geschreven met de
tite!. Het zwa,ard dermachtelozen.
Arend van Voorst is geen echte Schoonhovenaar; hif is, geboren op de Veluwe, maar
later is het gezin Van Voorst verhuisd naar_
IJsselstein, waar Arend werk yond bij een
drukkerij. In 1954 trad hij in dienst van firma
Van Nooten waar vroegerde Schoonhovense
Krant werd gemaakt.
Nadat hij in 1962 in het huwelijk trad vesligde
hij zich voorgoed in Schoonhoven. Eenmaal in
de Zi!verstad ging hij zich inzetten voor de
Nederlands hervormde kerk, waarbij vooral
h?t jongerenwerk hem erg trok. Schrijven
heeftArend van Voorst eigenlijk zijn hele
leven al gedaan, maar vooral de laatste jaren
heeft hij de pen regelmatig ter hand genomen.
Het zwaard der machtelozen vertelt het relaas
van Derk Jan Veldwijk die bakker en boer van
beroep is. Veldwijk's vrouw, Gerrigje, is in
verwachting van het derde kind. De eerste
twee kinderen zijn meisjes. Derk Jan hoopt als
vader natuurlijk op een zoon. Hij ziet een
welgeschapen zoon voor zich en in zijn geest
ziet hij zijn zoon de kansel beklimmen.
Het kind wordt geboren: een zoon. Maar Derk
Jan is teleurgesteld, het kind is gehandicapt,
waardoor aIle idealen in een keer vervlogen
zijn. Vol gens Derk Jan kan het kind nu
helemaal niets meer worden. Derk Jan wordt
ernstig ziek en Jigt op sterven. Hij vindt echter
de kracht bij God om er weer bovenop te
komen.
.
Zijn zoon Hans gaat ondanks zijn handicap toch
voor dominee studeren. waarbij diverse b~
proevingen niet uitblijven.
V~der Derk Jan sterft plotseling. Waar hij zijn
hele leven opgehoopt had; een zoon die

Handwerk (aangeb. door fa. Plieger) gewonnen door:
Ageeth van Tienhoven, Zouwendijk 27,
Ameide

dominee wordt, is gebeurd, maar hij kan het
zelf niet meer meemaken.
1n zijn proefpreek heeft Hans het over de dood,
en vraagt hoe de gemeente tegenover God
staat.
Het is duidelijk te merken dat Arend van
Voorst het boek heeft geschreven met een
christelij ke grondslag. Hij geeft het boek een
boodschap mee, wat duideJijk naar voren komt
op de laatste bladzijde. Arend van Voorst
beschrijft dat de ontmoeting van Hans en zijn
moeder in de kerk tijdens de proefpreek,
waarbij Hans ingaat op het zwaard, dat aIle
"waaroms" kan neerslaan.
De inhoud van het boek moet voor iedereen
duidelijk herkenbaar zijn omdat je jezelf er in
kan herkennen. Arend van Voorst is geen
moeilijke schrijver, hij gebruikt alledaagsetaal
en vertelt belevenissen die niet vreemd zijn of
vreemd over kunnen komen.
In het boek-komen de gevoelens tot uiting van

Mevr. Bakker verricht hier de trekking van onze
jeHgd-kerstpllzzel.

verschillende personen die allen hun eigen
problemen hebben, maar die hulp vinden bij
God. Diegenen die de boeken van Arend van
Voorst al kennen zullen deze roman ongetwijfeld aanschaffen.
Het boek is in anze Boekhandel verkrijgbaar.

Hollen of stilstaan
Gelukkig Nieuwjaar allemaal. Ik wens U toe
dat in het komende jaar U alles ten deel zal
vallen wat U zich wenst.
~
Ik wi! graag dat het morgen zomer is. Niet dat ik
niet graag schaats, maar ik heb het deze winter
zo koud en dezewinter doet zo gek.
Verschillen van 36 graden binnen een etmaal
dat is toch niet bij te benen. Misschien zeggen
ze later weI: "De winter van 1978/79; toen
waren de enige dagen dat de wereld niet wit
was de kerstdagen". Ik kreeg voor Oud en
Nieuw, toen het zo sneeuwde, van die
primitieve gevoelens. In de geest van als we
dan insneeuwen, heb ik dan genoeg meel en
eieren en kaarsen enzovoort. Toch geloof ik dat
het goed is ons te moeten realiseren dat hoe
knap we alles oak geregeld hebben met
openbaar vervoer en de auto en electriciteit en
telefoon, we toch met zijn allen knap afhankelijk blijven van de natuur als die daar zin in
heeft. En dat maakt ons toch weer even
bescheiden nietwaar? Het maakt ook dat we
ons wat meer dan anders rich ten op die natuur,
dat we aandacht hebben voor de dieren die
anders het loodje zouden leggen en we moeten
zuinig zijn vooral op het vogelbestand in ons
land.
U let nu toch ook extra op of de etensresten die
U anders misschien in de vuilnisbak gooit niet
erg geschikt zijn voor de vogels? Vooral restjes
jus over oud brood is ideaal voor ze. Als de
vogels hun eigen vet reserve moeten aanbreken
sterven ze vaak omdat in dat vet het
opgenomen landbouwvergif is opgeslagen!
Margriet
, Vansluis.
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Restaurant "Brughuis"
Toistraat 34 - Meerkerk - Tel. 01837-1319
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Avento Caravans
EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

Afmeting 3.10 tot 5.10 meter
Prijzen vanaf f 8295,- tot
f 11295,- incl. B.T.W.

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

Voor al Uw VEZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichling - offerle en belrouwbaar
advies. Desgewensl onmiddellijke dekking.
JOH. HET LAM Johnz.
J. VAN DIEREN
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284

Achtoven 46a, tel. 01836-1230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen
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wensen U nu
een voorspoedig 1979

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B:\!.

speciali$ten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking
'Hogewaard 1 - Ameide - Tel. 01836-1544
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GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN
L.S"
Bij het verschijnen van de eerste "Wegwijzer" in 1979, maken wij
gaarne van deze gelegenheid gebruik. aIle ingezetenen hartelijk
te clanken voar de prettige contacten die wij hebben mogen
ondervinden in het voar ons "korte" Ameidese en Tienhovense
jaar 19'18. Tevens willen wij een ieder dank brengen die ons met
Kerstmis en Nieuwjaar gelukwensen zonden.
Wecierkerig wensen wij een ieder een voorspoedig nieuwjaar toe.

Burgemeester en mevrouw Bakker.

De heg-Toting voor het jaar 1979.
Elk jaar rekent het gemeentebestuur uit wat de financiele
mogelijkheden zijn voar het jaar daarop. Dat gebeurt bij het
opstellen van de gemeen tebegroting. In die begroting komt.dan te
staan wat de gemeente in het komende jaar allemaal van plan is
te doen; wat dat zal kosten en waaruit dat betaald zal kunnen
worden.
Bij een gemiddeJd huishouden vaIt het al vaak niet mee de
eindjes aan elkaar ·te knopen, bij onze gemeenten, met de zorg
voor ruim 3300 inwoners, geldt dat evenzeer.
De ontwerp-begrotingen van de gemeenten. opgemaakt door de
colleges van burgemeester en wethouders, krijgen een
uitvoerige behandeling in de vergaderingen van de gemeenteraden. Deze stE'lien de begrotingen ook vast.
Financieel ziet het er Vaal' de gemeenten Ameide en Tienhoven
de komende jaren niet sdmber uii. Alhoewel geld alleen niet
gelukkig maakt. is het wel nodig om allerle-i gerneentelijke
plannen te kunnen uitvoeren.
Er is nag genoeg te doen in Arneide en Tienhoven. Hieronder zijn
enkelC' plannen van de gerneentebesturen vermeld. Dit
v0rlanglijstje is in feite het heleidsprogramma vaal' de komende
jan'n.
Dit zijn enkele van de verlangens van de twee gerneentebesturen:
definitieve afwerking sportvelden complex
uitbreiding trainingsveld en parkeerterrein bij sportveldepcomplex
inrichten dependance kleuterschool en inrichten speelterl'('i n
verkabeling bovengronds electriciteitsnet op Sluis en de
Zouwendijk
r('constructie riolering Vaarsloot en het plaatsen van een
rioolgemaal aan de Prinses Marij keweg
aanschaf mini-alarmoproepapparatuur voor de brand weer
aanleg en inrichting van een nieuwe loswal
interne restauratie van het pand Kerkstraat 2
huisvesting VOOI' de bibliotheek
opstellen van een Welzijnsplan
aansluiting bij een logopedische dienst
uitbreiding riolering langs Prinses Marijkeweg
bouw van een nieuwe brandweer:garage annex gemeentewerf
aanschaf nieuwe brandweerauto
uitbreiding open bare basisschool
bouw van een nieuv,re christelijke kleuterschool
bouw van nieuwe \voningen in het plan ..Aaksterveld II"
bouw van nieuv.re woninge·n in bestemmingsplan gemeente
Tienhoven
herstraatwerk in de bebouwde kom.
De gemeenteracten moeten in dit doolhof van wensen het
algemeen belang zoeken. De financiele gevolgen van het op- basis
van het algemeen bel~,ng,Je voeren beleid zijn in de begrotingen
voor 1979 opgenomen:·Deze begrotingen zijn hele boekwerken
met een berg van ci,ifers en omschrijvingen.
Het is voor buitenstaanders vaak niet eenvoudig daaruit wijs te
worden .. Tel' verduidelijking van een en ander is het vaak gebruik
dat burgemeester en wethouders de door hen ontworpen
concept-begroting vergezeld doen gaan van een beleids'nota.
In deze nota zijn aIle onderwerpen opgenomen; die wenselijk en
noodzakelijk zijn en waaruit het voor de komende jaren te
\'oeren beleid valt af te Ieiden. Juist deze beleidsnota vormt de
,basis voor de discussies in de gemeenteraad. Ret voeren van een
beleid is meestal. het doen van keuzen. omdat vaak niet alle
wensen op korte termijn vervuld kunnen worden.
In de hierna volgende overzichten Van inkomsten en uitgaven
voor 1979 wordt u enigszins wegwijs gemaakt waar de bedragen
vandaan komen en hoe deze worden besteed.

Gemeente Ameide
Inkomsten

Uitgaven
13.823.-Algemeen Beheer i 618.188.Open bare veilig78.330.12.243.-heid
Volksgezondheid
46.476.~
Open bare werken .. 442.119.7.718.-0nderwijs. Cul506.806.189.973.~tuur en -HecreaUe
225.627.Sociale zorg
400.1.880.529.~Kasvoorzieningen "
186.340..,-,,,-,-==,,- On voorzi E" n
i 2.104.286.
i 2.104.286.-

Volkshuisvesting f
Inkomsten uit
eigendommen
Inkomsten t.g.v.
economische overeenkomsten
Belastingen
Uitkeringen van
het Rijk
..

Gemeente Tienho\'en
Inkomsten
Vol ksh uisvesting
Inkomsten uit
eigendommen
Inkomsten t.g.v.
economische aangelegenheden
Belastingen
Uitkeringen van
het Rij k

Uitgaven
561.-Algemeen Beheer
Open bare VE'ilig.. 20.862.-heid
Volksgpzondheid
860.-0penbare Werken
860.~Ondenvijs. Cul" 18.350.~tuur en Recrpatip
Sociale zorg
..435.4 78.~ Kasvoorzieningen
-,-:;;;;,-;-;-;--"0 n v 0 0 rz i e .0
i 476.111.

i

i

199257... :1l.683.9.233.~

.. 149.730... 33.228.19.621.4.347...29.012.i 476.111.

Bent u geinteresseerd in het wei pn wpe van uw gemeente?
Toon dan uw belangstelling bij de begrotingsbehandelingdoorde
gemeenteraad.
Dan wordt het bestuursbeleid in de schijnwerper geplaatst..
In Arneide wordt de begrating behandeld in de raadsvergaderingen van 17 en 18 januari a.s. De vergaderingen beginnen om
/lair acht .,'; arond.".
In 'Tienhoven wordt de begroting behandeld in de raadsvergadering van 30 januari a.s. Deze vergadering begint eveneens
am half acht.
Zoals gewoonlijk is ook dan de koffie klaar.
Vrag-enuurtjc \'oor de burgerij.
Op 17 en 18januari a.s. vergadert de gemeenteraad vanAmeide
's avonds om half acht in het stadhuis op de Dam.
Na afJoop van de vergaderingen krijgt het publiek desgewe'nst
gelegenheid vragen te stellen oVer onderwerpen die in de
vergadering aan de orde zijn geweest. of die betrekking hebben
op de gemeente.
Op 30 januari a.s. vergadert de gemeenteraad van Tienh.oven;
's avonds am half acht in het gemeentehuis.Ook daar krijgt het
publiek desgewenst gelegenheidvragen te stenen.

Subsidie isolatie woningen verhoogd tot

maxima~1

f

1.200,---'

Met ingang van 1 juli subsidieert het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 30% van maximaalf 4.000,~ bij
het isoleren van een woning. De .maximale subsidie wordt" dus·
f 1.200.-. Tot nu toe was dat 222/,% van maximaa! f S·OOO,-ofwel
f 666.-.
De voorwaarde dat een woning, die met subsidie wordt
ge"isoleerd, voorzien moet zijn van centrale verwarming, is met
in gang van diezelfde datum komen te vervallen.
In een brief aan de Tweede Kamer lieten de ministers van
Economische Zakenen van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening vorige week weten een begin te maken met het
Nationaal Isolatie Programma. De bovengenoemde bedragen
voor warmte-isolatie zullen in elk geval tot 1 januari 1980
gehandhaafd blijven.
Het ligt in de bedoeling jaarlijks 200.000 bestaande woningen te
gaan isoleren. waardoor een aanzienlijke energiebesparing kan
worden gerealiseerd. Ook de isola tie van nieuwe woningen zal
meer aandacht krijgen. Tot nu toe zijn 450.000 beschikkingen
afgegeven voor warmte-isolatie van bestaande 'woningen en
91.000 beschikkingen voor nieuwe woningen. am het ook voor
eigenaren van woningwetwoningen (woningcorporaties ep
gemeenten) aantrekkelijk te maken hun woningbestand te
isoleren, he eft de regering de mogelijkheid van klimleningen
geschapen. Dit zijn leningen waarbij de aanvangsrente in het
begin zo laag is dat het geleende bedrag in feite stijgt, maar na een
aantal jaren weer wordt ingelopen.

Het basketbaltoernooi
.... ,"

De meisjes' van '" de zesde klas. moe~_~~1122
november op w()ensdag in Nieu'-Ypoort basketbaIlen.. ~e waren' met 10 meisjes, 6 in het _\,_~I9
en 4 wissels. Wij moesten tegen verschillende
scholen 'spelen. De eerste wedstrijd moesten
wetegen Gou4riaan. Daar hebben we met 18-0
van'gewonneri. ~estonden toen dus al goed
voor, De,tweedewedstrijd m()esten we'tegen
Brandwijk.- Dat was toeneen moeilijke
wedstrijd;waht er",as een meisje bij die steeds
maar met.de bal stuitte. Eigenlijk wei fijn want
ze liepzich to~n zelf vast en konniet door onze
verdediging'hee:h komen.
Daardoor dus ook geen punten Scoren.
Maar als wij dan de bal in onze handen kregen
gingen we snel llaarvoren _ell liepen in de
cirkeI, we proqeerdendan een punt: te gaan'
scoren en meestal lukte dat weI. We hebben
toentoc~ noggewonnen met 13-2~ Toen hadden
we ongeveer een uurvrij (dus moesten'we niet
spelen)en·gingen toen kijkenwat de.anderen
ervanmaakten. Nieuwpoortdat vorig jaar
steeds won, verloor dit jaar haast iedere keer.
Toen het uur oni was moestenwij weerspelen.
De pIoe'g waar we tegen moesten'was Bleskensgraaf.
Dat was weI een' niakkie voo'r'0hsen hebben
gewonnen met 18..;2~; Dus aIle wedstrijden
hebben we gewonn~n~ We zatenal in de finale.
De andere ploeg die oak in de finale zat was
Streefkerk,
.
Daar moesten 'wij toendus teg~n spelen.
Daar hebben we gelukkig ookvan gewonnen.
En iedere keer toen er in deJaatstewedstrijd
een punt werd gescoord gingeilaIlejongens die
voor Ame:ide waren het veld oPY3;nblijdschap.We waren dus eerste gewordenen hebben een
beker'gekregen.
.
Uitslag van de wedstrijden: .
I. Ameide
2. Streefkerk

3.. Groot':'Ammers
4. Btaifdwijk
5. Nieuwpoort
6; Goudriaan

7: 'IlI~skeI1sg~aaf
Martine, Anne Sophia, Ellen, Anita, Jolanda,
Mirjam, Moniqu€, Diane, Angeline, Ciska. '
Pit: war~n ,de meisje die aan het basketbaltoethooLmee~eden.

Ciska van Doorn.

Hendrik v. BrederQde bericht:

l)e8-jarige basisschool
In-hetkader van de in opkomstzijnde Samell""
smeItingyan kleuterschool en lagere school tot
een8-jarige basisschool werd door het V.D.O. op
30 november j.I. een diskussieavond gehouden.
Mevrouw Baardewijk diezelf hoofdis van een
gekornbineerde kleut~r- en lagereschool,waar
aljaren lang met dit idee wordtgeexperimen..,
teerd, gaf op deze avond op zeer bekwame wijze
leiding aan de diskussie.
In haar korte inleiding 'kwam helder naar
voren hoe·groot de kloof eigenlijk van oudsher
is' tussen de" "bewaarschool". en de ""grate .
school".
Inzichtiu deontwikkeling van kil1deren il1 hun
eerste jarenis slechts langzaam gegroeid;
Elk kind heeft zijn eigennatuurlijke ontwikkelingen- waarin grate. verschilIel1 l$:tinnen
bestaan in de taalontwikkeling en de motorische of bewegingsontwikkeling.
Een ander belangrijk. onderscheid is de
zogena~mde···emotionele_of.gev()elsoutwikkeling en de.rationele of kennisont'wi~keling.
De natuurlijke ontwikkeling van het indivi~
duele kind komt opde kleuterschool eigenlijk

het Beste tot zijn recht, in de lagere school daareh_"t~gen''Y0rdtdez~_rl()gCilo p een droQg~,egei:~t.
De grote-gedachte:achter het strevennaar
integratie tot~en 8-jc-irige basisschool am naast
de so~i?le,v_0I'ming'_rneerinte spelenopde
natuur~~jke:i~.divid':lele-ontwikkeling van . de
kinderen. ' nus inspelen:;,op de eigen--15ehoefte
van de kinderen ten, aanzien vanbewegingsontwikkeling, gevoelsontwikkeling, ke'nnisontwikkeling en sociale ontwikkeling.
Grote indivi~?~leversch~llenko I11 en voor9ij
aile leeftijds >groepen door> de' gehele basisschool en niet alleen bij 5,en 6 jarige kinderen.
I)a~ het door deze steeds groeiende'inzichten
over de-ontwikkeling van kinderen voor4e
leerkrachten niet eenvoudiger wordt lijkt wei
duidelijk.
Het mogelijk doorbreken vanhet systeerp vin
,va.~te,klasseri bU het in grote mate, gaan
betrekken- van .ouders voor' deeltaken li-jkt
gezien het bovenstaande geen ontwikkeling
die als waanzinnig kan worden besfempeld.
Niet 'eenvoudig voor de leerkrachten, dat niet,
maar volgens ons tach weI de moeite waard.
Het v.o.o. bestuur.

Sint NiColaasaktie 1978
Winkeliers vereniging.Ameide.
Onderstaande nummers zijn nog niet afgehaald.
H 9311
X9438
AA 5450
IJ 8982
M 3632

Z 1954

A 7012
N 9737
P 3940
Z 921

Gouden tientjes aftehalen bij:
Fa. N. Pek en Zn,
Aaksterveld 2
Ameide

Bij ons geen echte winkeldochters
aileen artikelen die Iicht beschadigd zijn
maar er dan ook uitgaan

Een aparte . hoek met veel koopjes in boeken
kantoorartikelen - foto artikelen - spellen.

pockets

8CREZEE B.Y.
AMEIDE: DAM 6 TELEFOONi(01836)1229
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BALANS10% KORTING .. 10% KORTING

~

KNALKOOPJES

~

~
~
~
~
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~
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~
~
~

vanaf 18 januari
Deze keer een werkelijke prijzenslag
Kom en overtuig U
Vele japonstoffeh

~

~
~

Heren en dames pully's
met en zander kat

Broeken

Herentruien
Diverse soarten
Voor spotprljzen

80 X 190

.-:

Siopen geborduurd

5.95

Effen slopen wit
Prachtig geborduurde lakenset
1 persoons
2 persoons

3.85

~.
.-:

CiI!
CiI!
CiI!

~
~
~

.-:
~

13.95

Groot Damast tafellaken

130 X 180

Washandjes hoe bestaat het
Badsto! keukendoek

Pracht badhanddoek
Jorzolino

..

27,95
38,95
17.50

10

VOOR 2.50

Nachthemden d.IV, soorten

.

2 Voor 11 00

"

~
~

~
41!
~

19,50

.-:
-:....

~

~

'III"::
':.Irrl

.-:

-:..

~
41!

ill!
~
ill!

.-:

~

~

Plaats in deze kolom
tegen zeer goedkoop
tarief Uw vraag en/of
aanbod " f 3,· per 4
regels excl. 4% btw.

~

~

~'III"::

~

~.

9.95/1995.

~
~

M

3W~1~

ill!
~

Badstof vaatdoekjes

.•

~

.-::

Meisjes slips
1,75
Flanellen lakens gebloemd
1 persoons
15,00
2 persoons
16,50
Het bekende "startex" ondergoed
wit/rib
Nu 1,00 KORTING
Pak een piek
"Bon Glomo"
Dames en herenslips
1,00 KORTING

sterk afgeprljsd

~

57,60

5 VOOR 10,00

V~n

111"::
•'~

411!

39,95

dames slips
Bedrukt S - M - L

Truien

Hoeslakens wit

~.
.-:

~s~

........

Flanellen H. pyama's
maat 48 tim 58
contrast kraag

Restanten "Azel"

~

•~

~f.l\
.~ ..~~

1 persoons
2 persoons

NU 12.50

,.:,

:.Irrl

Donsdekbed overtrek

Aile niet afgeprijsde japanstoften
20 % KORTING

In kleutergoed
hebben wij. vele koopjes.
Zie onze etalage's
HUISHOUDTEXTIEL

CiI!...

"~E'I#

HALVE PRIJS

~

!II!

'VE'GGa.
IIOlE'PPII" '"

e.M
A'-Ve. PR\J%.

Wegwijzertje

ill!

1.00

:...•

Tegen aannemelijkbod
gevraagd een k6mplete
encyclopedie.
A. Stigler, tel. 01836"1790.

•••••••••••••••••••••••••••••
Te Koop: bankstel
Lekdijk 54, Tienhoven.

~

~
ill! KOOPJES

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Telefoon 01836-1235

..

~

in

.CiI! KANIOORARt.
~
~•

. '

vindt U
ook bij

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l
CREZEE Ameide
Wij gaan met vakantie van
22 tIm 27 januari.
Daarna weer gaarne tot
uw dienst.

OVER VEERTIEN DAGEN IS ER WEER EEN WEGWIJZER

.

Siagerij J. Jongkind
Molenstraat - Ameide

Party-Shop

Gerda Brands
Gorinchemsestr. 10 - tel. 01837-1363,
Meerkerk
Bij ons grote sortering

Franse kaas
wijn
en vele andere
noten
delicatessen
Gevraagd

bekwame onderhOudsschiider
voor direct of later

B. den OUelander
Bazeldijk 15a. tel. 01837-1295,
Meerkerk.

Sensationele opruiming
bij Jeans boetiek Henes
39.19.90
Ribbroeken wijde pijp

Ribbroeken smalle pijp
Tuinbroeken
Galgen broeken
Bandplooibroeken
Fluwelenbroeken

Broeken uitzoeken

T-shirts en pully's

20% KORTING

Trainingspakken
grote maten

NU 49.Kinderribbroeken
vanaf

13.90

Spijkerbroeken
ongewassen

39.-

Gewone spijkerbroeken

20% KORTING
Kinderbroeken wijde pijp 25.-

2 voor 45.Kinderspijkerbroeken smalle pijp

20% KORTING
Heren overhemden
26.90
Damesblouses
19.90
15.Kinderblouses
Shetland truien

20% KORTING

Heren, dames en kindertruien en
sweaters
nu voor de

kleine maten
Jurken, pakjes en overgooiers

HALVE PRIJS

Levi's schoenen

Aile rokken per stuk

10% KORTING
Sokken, 4 paar
9.-

Kinderoverall

25.-

49.-

27.50

15.-

Jeans Jackets grote en kleine nu voor

DE HALVE PRIJS
Positiebroeken
39.-

KORTING
Kniekousen 4 paar voor
15.-

Noorse sOkken20%

India kielen en jurken nu voor

40 kwartjes

Noorse kniekousen

20% KORTING

Ribfluwelen jurken, overgooiers en
pakjes slechts

59.20% KORTING

Vesten, grote maten
Kindermaten

39.90

100 dubbeltjes
15.Spencers grote maten
Spencers kleine maten
10.-

Mandaanbiedingen voor
100 dubbeltjes
100 stuivers
40 kwartjes

Er is nog veel meer!
Komt U even kijken?

Jeans boetiek Renes

Hoofdstraat 48 - tel. 01843-379 - Nieuwpoort

Koopjes feest

Slaapkamer met en zonder Iinnenkast, wit gelakt en of
essen, en of eiken. Diverse feest prijzen.
Polyether matrassen 80/190 nu 98,-

bij Stigter's komplete woninginrichting
Bankstellen zowel in modern als klassiek
bijv. Ribcord 3 + 2 + hoek van 2642,Bankstel Mohair 3 zits + 2 Clubs van 4490,Eiken bankstel met bloemstof kussens 3280,en vele anderen
Eiken kasten van 2590,Ei ken kasten van 3090,Ook kleine modellen in prijsverlaagd.

Nu 1963,Nu 3690,Nu 2460,Nu 2070,Nu 2695,-

90/190 nu
120/190 nu
130/190 nu
140/190 nu

119,269,198,218,-

en vele andere kwaliteits matrassen.
Tapijten! let u ook op de kwaliteit? "en dan op de prijs".
Nu allemaal per 400 em. breed 69,-

Nu 650,4 stoelen, eiken skai in diverse kleuren
4 stoelen, teak kleur, skai bekleding, in diverse kleuren

Dekens. Zowel in dralon als wol, komt Uzelf maar kijken
naar kwaliteit en prijs.
Per stuk al vanaf 69,Vitrage de bekende feestprijzen.
per meteral vanaf 2,95

Bijpassende tafels in prijs verlaagd.

De overgordijn stoffen, Feestprijzen.
per meter al vanaf 3,95

Nu,26o,-

Eiken stoelen met mohair stof bekleed.
. Nu al vanaf 198,- per stuk
Clubs zowel in leer als diverse kleurstof
AI vanaf 300,- pers stuk
Kleinmeubelen sterk in prijs verlaagd.

Coupons tapijten, vitrages en overgordijnstoffen.

St .I gt er,s
.'. •

Tegen weggeefprijzen

'

Complete Woninginrichting

J. W. v. Puttestraat 6-8 - Ameide - tel. 01836-1501.
Koestraat 101 - Schoon hoven - tel. 01823-2450.

Voor al uw handels- enfamiliedrukwerk

~

-

aCREZEE B.\l
Dam 6, Ameide, Tel.

01836-1229~1779

ASSU1ANTlE-EN ACMC3BUREAU

~

Hierbij willen wij onze dank
betuigen voor de' vele blijken
van belangstelling en medewerking die wij het afgelopen
jaar en speciaal bijde viering
van ons 80-jarig jubileum
hebben mogen ontvangen.

DEN HARTOG BV

Ameide.., Voorstraat - Telefoon 01836-1340 - 8,9.9 na 18.00 uur 01843-370

Uw advlseur In :

*

VERZEKERINGEN
ADMINISTRATIES
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
PERSOONLlJKE LENINGEN

*

*

*

Wij wensen leden, donateurs en begunstigers een voorspoedig 1979.
Muziekvereniging "Euphonia"
Meerkerk

*

-

Tevens:
Agentschep NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSSPAARBANK

Wij wensen U alsnog
een Voorspoedig Nieuwjaar

TIm 9 maart subsidie op behang en
binnen schilderwerk
Isolerende beglazing tegen concurrerende

30% sUbsidie

tot

f 1.200,-.

Aanvragen worden door ons verzorgd.

J. L. den Hartog
w...

...

.

NIEUW NIEUW NIEUW

aile soorten schoenen yoor
fabrieksprijzen.
Vele restanten yoor spotprijzen
~

J. J. Kemmeren, Adam van Noortstraat 1, Kaatsheuvel, Tel. 04167-5006

~~

W~

H~

Hr

w~

Plieger Handwerken
Nieuwstraat 2,
Tel. 01836- 2051 b.g.g. 1298,
Ameide

Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836-1595
Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING

elke zaterdag op de markt van 8-12.30 uur

~

Restanten wol

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

Nu in Meerkerk

,

Lexmond

/'

Zouwendijk 39 - Teleloon 01836-1508

....

Strayers B. V.
1,10 per bol

Glas-, schilders·en behangersbedrijf

...

eI~~

met
~~~
zeer
fASV
veel
~~~.
koopjes
~~.
18 januari - 9 uur

Beter laat dan nooit!!!!

prijzen

.~\)
.~~

Wr

w-

--

W~

J

M

Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN
Elke woensdagmorgen
zitling in Meerkerk in
" Groene Kruisgebouw.
Aileen volgens alspraak.
Indien nodig behandeling aan huls.

NET ADRES 'OOR
BOUWMATERIALEH, ZOWEL HIEUW ALI
IIEBRUIIT D.O.
GOLFPLATEN, Asbest,
Gegalv Polyester
-VLAK ASBEST
-HOUT
-CREOSOLTPALEN
-DEUREN
-ISOLATIE
MATERIAAL
-MULTIPLEXPLATEN
I

in div. soorten en dikte.
-WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranapine.

Bit

FRANK TREUREN
Burgm. Siobl••n 36
Meerkerk
Telefoon 01837-1889

~ IAN -rOORFASBION~·
i HRENGT NuMoOIE ~

I MODIEUZE MODE i
i VOOR ZEER LAGE ~
i
PRIIZEN
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Erres
wasdroger
4 kg.
kast droog!!!

NU f 519,679.- NU f 599,-

RSD 411/87 f 629.RSD 400/87 f
~~

----- .-"==0;;:

----

Erres
wasautomaat

Binnenkort start Projekta Utrecht b.v. met de bouw van
15 riante twee onder een kap woningen
te LANGERAK

RSW 526

f 1199,~
NU f 1069,-

De woningen krijgeq een unieke situering met de achtertuinen op het zuiden,
aan een waterpartij en blijvend vrij uitzicht over de weilanden.
De woningen worden o.a. voorzien van:

AI deze apparaten worden onder garantie
geleverd.
Gratis thuis bezorgd in Nederland.
Geen voorrij kosten tijdens garantie's!!
Geen voorrij kosten als de garantie verlopen
is!!
. Onze eigen monteur staat binnen 24 uur bij
U voor Uw probleem.

- ruime L-vormige woon/eetkamer
,7 modeme open keuken
·1 I
". open h aar d
- schuifpui naar het terras
'. dubbel glas op de parterre
- drie ruime slaapkamers
- complete badkamer
- ruime zolderberging
,- a'1qgebouwde garage

,Ii: D~ikoopsommen zijn vanaf f. 260.000,-- all-in
Inlichtingen worden verstrekt door:

PROJEKTA UTRECHT B.V.

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2- AMEIDE -TEL. 01836-271

Maliebaan 24
Utrecht
Telefoon 030 - 316044
Door de gemeente is bepaald dat ingezetenen, economischof sociaal gebondenen aan de gemeenten

Langerak, Nieuwpoort en Groot.;.Ammers en inwoners van een·gemeente gelegen In de Alblasserwaard en
Vtjfheereniailden, gedurendeeen periode van 3 maanden voorkeur, c.q. 1e keuze zullan krljgen bij deaBnkoop van een. waning.

Fa. G.Graveland en In.
Dorpsstraat 50, tel. 03474"516, Lexmond

Ook uw adres voor:

OCCASIONS
Gold Kasregister
2 Sharp electronische rekenmachines
Adler standaard schrijfmachine
Roneo electrische stencilmachine

Drogisterij artikelen
Verf en behang

f 600,-

. Altijdeengrote kollektie

250,225,500,FOIO albums

. Prijzen excl. 18% BTW

g
.
OJ CREZEE a.v.
AMEIDE: DAM 6TELEFOON (01836)1221

Receptie albums
CREZEE AMEIDE B.V.
DAM 6

-

TEL 01836-1229

BELANGRIJK
AAN VERZEKERDEN VAN HET ALG. ZIEKENFONDS VOOR
GORINCHEM & OMSTREKEN TE GORINCHEM

Hierbij een opgave van de te betalen premie met de inkomensgrenzen voor de vrijwillige en
bejaarden verzekering met ingang van 1 januari 1979.

VRIJWILLIGE VERZEKERING
Maandpremie
A. Volledige premie per persoon van 16 jaar en ouder
1124,50
B. Onvolledige gezinnen van beroepsmiliteiren
I 186,75
C. Kinderen van 16 tot 27 jaar, die studeren, ziek of gebrekkig zijn, het huishouden
verzorgen, alsmede alleenstaande kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar,
I 60,20
indien wordt voldaan aan de geldende voorwaarden

REDUCTIEREGELING VRIJWILLIGE VERZEKERING
De navolgende vrijwillig verzekerden kunnen reductie genieten op grond van het inkomen:
1. Gehuwden beneden de leeftijd van 65 jaar.
2. Ongehuwden, met kinderen van 16 tot 27 jaar, lOaIs genoemd onder C.
Bij een jaarinkomen
van

I

0,120.650,f 23.000,-

tot

Maandpremie per persoon

I 60,20
I 96,85
I 112,50

120.650,123.000,125.350,-

3. Gehuwden van 65 jaar of ouder, indien zij niet tot de bejaarden verzekering kunnen
toetreden:
Bij een jaarinkomen
van

f 21.177,-

tot

Maandpremie per persoon

123.941,126.705,-

123.941,-

I 96,85

f 112,50

4. AAW.-gerechtigden:
- Indien'de A.AW.-uitkering is berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80-100%.
_ Geen sprake is van verpleging in een inrichting ten laste vande AW.B.Z.
- Het inkomen niet meer bedraagt dan I 14.600,-.
A Degene, die niet gehuwd is en ook niet gehuwdis geweest,
tot de leeftijd van 35 jaar
Vanaf de maand, waarin de verzekerde 35 jaar wordt

160,20
196,85

B. Degene, die gehuwd is geweest of duurzaam gescheiden leeft

196,85

5. Verzekerden van 16tot 65 jaar, dieten lastevan deAW.B.Z. zijn opgenomen in een inrichting voor zwakzinnigen, blinden en slechtziE\1lden, doyen en slechthorenden en in het
genot zijn van een uitkering krachtens de Aigemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW.uitkering)
I 43,-

BEJAARDEN VERZEKERING
Voor de bejaarden verzekering gelden de navolgende inkomensgrenzen en premie's:
Tariefgroep
Jaarinkomen
Maandpremie
Van
tot
I 26,20
I
0,I 16.580,1
J
52,25
I 16.580,I 17.020,2
I
78,25
I 17.020,I 17.462,3
f 104,25
4
I 17.462,I 19.320,I
156,30
119.320,121.177,5
I
104,25**
** voor alleenstaanden
In de hiervoor genoemde premiebedragen, lOweI van de vrijwillige als van de bejaarden
verzekering zit de premie van het aanvullingsfonds niet inbegrepen.
Deze bedraagt

I 6,- per persoon per halfjaar vanaf 16 jaar en ouder.

De premie voor het aanvullingsfonds wordt in 1979 niet verhoogd.
Een voorspoedig 1979.

De Direktie

Vanal donderdag 18 januari

GROTE OPRUIMING
MET ECHTE BODEMPRIJlEN IN ALLE AFDELINGEN
Zeer mooi modern wandmeubel - 3 delig
2340,00 - 1340 gulden korting

Klassiek mohair bankstel met eiken armleggers
2925,00 700 gulden korting

Pracht eiken bergmeubel (veel massief)
2640,50 - 640 gulden korting

zeer mooi rundleren hoek-bankstel

lets aparts - eiken wandmeubel - 270 em. lang
3395,50 - 500 gulden korting

Apart rundleren hoek-bankstel - heerlijke zit

Pas Toe- blank eiken wandmeubel
iets bijzonders
4670,00 - 670 gulden korting

extra prijs 2975,00
4750,00
Royale draaifauteuil - met boucle
van 985,00 NU 685,00

Leren fauteuil
Moderne bali-bruine kast - veel verlichting
3445,00 - 700 gulden korting
Schitterende grenen aanbouwwand
2497,50 - 600 gulden korting

Donkerbruine aanbouwwand - losse elementen
2454,00 - 1000 gulden korting
Blank essen elementenwand - met grote lichtkap
en boekenplanken 2420,00 - 700 gulden korting
Schitterende massief eiken eetkamer + tafel
met kolompoten 1940,00 700 gulden korting
Bijpassende eiken stoelen - met groen mohair
per stuk 395,00 100 gulden korting

van 795,00 VooR 495,00

Stoffen meeneem-fauteuil
nu voor 590,00 en 490,00

Moderne salontafels van 510,00 voor 295,00
en van 635,00 nu voor 295,00
Nog 2 fauteuils voor 195,00 per stuk
Grote kollektie tapijten nu 59,90 - 79,95 - 89,95
KAMERBREED

EXTRA VOORJAARSAANBIEDING
Zwaar' wollen tapijt - 1400 grams zuiver scheerwol nu 235,00 KAMERBREED
Grote kollektie gordijnstoffen - extra goedkoop
Aile voorradige Gardisette vitrages

Fantastische modern hoek-bankstel
bruin boucle, 2195,00 500 gulden korting

drastisch in prijs verlaagd
Ook op gebied van matrassen en beddegoed

echte koopjes

In onze afdeling textiel en konfektie net zulke ingrijpende prijzen
K.ijk binnen ook eens rond:
lie onze etalages

STREEFKERK
textiel Fr'ansestraat 7

interieurverzorging

Ameide

Telefoon 01836-1212

::'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Deze keer een werkelijke prijzenslag
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AFDELING KONFECTIE
Modern b a n k s t e l : . . i :

MEUBELAFDELING

bali bruin

Zeer solide eiken bankstel
losse kussens
Gobelin bekleding

3498,1998,-

Pracht eiken tafei
met plavuizen

Kostuums va. 79,-,119,,,,159,-,189,- enz.2 0

1 - 2 - 3 zits
dralon bekleding

2645,-

~.

~.

Extra zwaar eiken
siaapkamerameublement
Led. 140 X 200 + opbouw
1 toiletmeubel
1 nachtkastje + opbouw
2387,1487,-

~.
~
~.

Voor eon klant
eiken mimiset moois vorm

Pracht elementen groep met hoek
6 delig, tweed bekleding
2540,-

iII!~
•

ill!

enkele koopjes

~
~
~

NU 79,-

ill!
ill!

Extra afgeprijsd
900,-

281,t40,50

5 ,-

In regenjassen en coats

Diverse coupons tapijt
voor minder dan de helft
Enkele moderne salontafels
met glas
voor spotprijzen

~

met leer applicatie
Div. Kolberts

Eiken bergmeubel
160 breed, iets beschadigd

398,-

~

~
~

HALVE PRlJZ,EN

~

598,-

~
~.

~

vanaf 18 januari

~

ill!
ill!

~

kNALkOOPJES

~

~
~

~

10% KORTING ~

10% KORTING

~

Heren Joppers geruit
Bontvoering en bontkraag
Jongens Jacks
camelkleur bontvoering

49,-

~.

~
~.

~.
~

~.
~
~.

"Ranger"
jeans overhemden, prima modei

.,.

49,95
~
losse fauteuils
NU 19,95
Extra zwaar aiken b a n k s t e l : . a . .
Dikke iosse kussens 2998,Modern wandmeubei
Ruitoverhemden 17,50
~.
1998,250 br
Nu 2 VOOR 33,00
~
150 hoog
~•
Leuk aiken Bankstel
2875
Restanten Jeans
.-:
bali bruin
,.
Jeans vesten z/mouw
15,.
~_
vasts stoffering
.-:
bloemstof
1598,Eiken hoek
Eiken bankstel
T.V. meubel
169,western Jacks
25,met wollen kelim bekleding
commode wit
~
NU 2240,bruin essen front
225,Aile maten trainingspakken 10% KORTING

~
~.

Eiken wandmeubel
250 br. met verlichting

.,.

massief front 3890,-

.,.
~_
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~
~.
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~
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2999,-

Houten kinderstoel
paars 129,Box 80 X 100

Extra zwaar boer'¥'eiken
bankstel import
bekleed met waterbuffelleder
apart 6895,5000,-

Babysit

Exclusief model
aiken bankstel
prima bekleding 5216,-

niet verstelbaar
Vele coupons
gordijnstof
4199,-

Eiken eetkamerstoel
skaileer
NU125,-

4it

~.
~
.,.

Eiken T. V. kast
met klep voor pick-op

Restanten overhemden
139,-

65,-

12,95
14,95

79,-

18,95
Effen anklets

K. ledikantje
60 X 120, iets beschadigd
79,-

5 VOOR 10,00

NU 35,00

25,1 persoons dralon dekens uni

HALVE PRIJS
. I
.
In vitrage specla e aanbiedJngen

39,00
Zaalberg dekens wiver scheerwol
20% KORTING
Enorme kollektie bed den
80X190-v.a.93,50
90 X 190 - v.a. 117,00
120 X 190 - v.a. 207,00
140 X 190 - v.a. 195,00
140 X 200 _ v.a. 270,00

Nu 413,Hoofdkussens

v~ren

.,.
.,.

~._

~.
~

~
.,.
ill!

NU 14,00

Modern bankstel
zwart essen
beige dralon bekleding
2375,NU zwart essen
bijpassende eethoek KADO
4 stoelen stoffen bekleding
+ uitschuiftafel

esker
eubelen
I kl
an U ,8 U re n
. .

~
~.

~
ill!

~.

~
.,.

41!

Prima spijkerbroeken
2 modellen met duimstokzak

.,.

ill!
ill!
~.
~
41!
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ill!
ill!

~.
~

Grote sortering
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AMEIDE
tel. 1235 - 1461
1453 - 1773
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SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN

MEERKERK

Zouwendijk 123

ASSURANTlE-EN ADIIIESBUREAU
4233 EA Ameide

Voorstraat 6

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

~

Telefoon 01837 - 1249
Wij leveren U
TUINGROND • SLAKKEN voor ertverhardlng

FIRMA J. VAN lESSEN

DEN HARlOG BII

Telefoon: 01836-1340

*

Handel en Transport van Zand en Grlnt

Telefoon 01837 - 1226 .

MEERKERK

Gevraagd per 1 februari a.s. een

medewerker in de buitendienst
Kennis van het assurantievak gewenst
Leeftijd tot 30 jaar
Goede arbeidsvoorwaarden en beloning
Auto ter beschikking
Sollicitaties gaarne aan bovenvermeld ad res.

J. F. Th. 810m

Dam 11 - Ameide - Tel. 01836-1404

Opruiming

HIER zouden duizenden
uw advertenties
hebben .9$lezen!

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar
AUTOBEDRIJF

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

van Cassettes
Gero zilduro Marcant
complete cassette
van 695,- nu voor

495,-

Zilmeta cassette~,
doos iets beschadigd

125 gulden afgeprijsd
Horlogebanden halve prijs
Opruiming horloges zie etalage.
Aile stijlklokken 50,- afgeprijsd
Koop nu extra voordelig in de seizoen-opruiming

Schoenen 10-60 % KORTING
Ook in huishoudelijke artikelen
veel extra koopjes
Op niet-afgeprijsde artikelen ·extra korting

\':111

tier

IInlll
••

\'ner
\'i•••r ellt.e I•••er
ZIIII

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

Maak uw D1EPVRIES rendabel
Wij leveren aile soorlen

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

Fa. H. VERHOEF
BENEDENDAlViSESTRAAT· TELEFOON 01836·1251- AMEIDE

II

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

GEMEENTE AMEIDE EN TIENHOVEN
Alarmering Vrijwillige brand weer ,ian Ameide/Tienhoven.
Een aantal inwoners van Ameide en Tienhovenhebben hun
bezorgdheid uitgesproken over de n~:euwe wijze van alarmering
bij brand in de gemeenten.
Om u €en juiste indruk te geven van hoe het was en hoe het nu
gaat. het hiernavolgende:
Bij de Dude wijze van alarmering werd er gebeld naar een van ~e
alarmnummers (ciit was meestarEim de Groot). De persoon dIe
het brandadres doorkreeg moest zo snel mogelijk naar het
gemeentehuis om de brandmelder in te slaan. zadat de rest van
het korps via de sirene gealarmeerd werd en tot grate eHende. oak
de bevolking.
.
' .
Bij een sterke zuid-zuid-westelijke wind hoorde maar 4 a 5
brandweerlieden.de sirene op het gemeentehuis. zodat het steeds
een inkomplete ploeg was die uitrukte.
.'
Indien de brand overdag in de werkweek was dan gmg de
alarmering iets sneller doordat men dan het gemeentesecretarie
bel de om de sirene te laten gaan.
De nieuwe wijze van alarmering is:-U draait 078-133333 en u krijgt
de alarm centrale van de brand weer DordrechL u noemt uw
Hdres van brand en woonplaats.Uw gesprek met de alarmcpntrale wordt volledig op band opgenomen. De post is dag en
nacht bezeL zodat u nooit tevergeefs telefoneert.

De burgemeester van de gemeente Ameide maakt bekend dat de raad del'
gemeente Ameide in zijn vergadering van 14 december 1978 de
navolgende verkeersmaatregelen heeft genomen.
De aandacht wordt nog gevestigd op de onderaan het besluit vermelde
beroepsmogeIijkheid.
De raad van de gemeente Ameide;
gelezen het bij dit besluit behorende voorstel van burgemeester en
wethouders van 17 november 1978;
overwegende dat uit dit voorstel blijkt dat het noodzakelij k c.q. wenselij k
is een aanlal verkeersmaatregelen te treffen binnen de bebouwde kom
van Ameide;
gelet op de artikelen 132 e.v. van het .. Reglement Verkeersregels en
verkeerstekens";
hcsluit:
1.
in te stell en een parkeerverbod aan de oostelijke zijde van de
rijbaan van de J. W. van Puttestraat, vanaLpe Molenstraat tot aan
deFran'~estraat,door het plaatsen van deborden model 49 van het
Reglerr{~nt Verkeersregels en Verkeerstekens (RV.V.);

het aa4t.rijzen van een invalideparkeerplaats door het plaatsli:n aan
de wesrelijke zijde van de J. W. van Putte$traat, vOOr het perceel J.
W. variPuttestraat 23 het bord model54b \v'anhet RV.V. enhet op
het w gdek aldaar aangeven van het betreffende parkeervak;

1

b~";:

"

III.

voorhet gedeeltevan de J. W. van~ P;)ittestraat tussen de
Fransestraat en de Lekdijk zal door plaa,t3in~vandeborden model
53 en54vanhet RV.V. worden ingesteldeen Ra~keerverbodlangeI'
dan een half uur met verplicht gebruik\ya}n E'en parkeerschijf
} gedurende 24 uur per etrr(iial.
,'!:'Jf

IV.

voor de Fransestraat doorplaatsing va,n de borden model 13 R V. V.
aan de zijde van de J. W. van Puttest!lat. model 12 RV.V. aan de
zijde van de Dam en van model 14 RV.V. op de kruisingen met de
;Nieuwstraat en de Dam, in te stelleneenrichtingsverkeer en
daarbij bijte plaatsen de onderborden "met uitzo.ndering van
fietsen en bromfietsen";

V.

VI.

in te stell en voor de Fransestraat een parkeerverbo.d door het
plaatsen van de borden model 50 RV.V. met de aanduidiO'g 1-15 en
16-31. waardoor het parkeerveJ;bod afwisselend voor de noorde~
lijke gn zuidelijke rijbaan geldt;
het stopbord model 10 RV.V. op de kruising Prinsengrachtl
Paramasiebaan te vervangen 'door het bord nadering voorrangsweg. model 9 R.V.V.;
de kruising vande Doelakkerweg met de Prinsengracht aan te
wijzen tot gevaarlijke kruising, door plaatsing van het bord model
71 RV.V. op de Prinsengra'cht en op de Doelakkerweg;

C.P.B.
afd. Ameide en Tienhoven
De C.P.B. hield haar kerstavond op maandag 18
december. De president~ opent de avond met
gebed en een welkomstwoord.
Dan gaan we over tot de liturgie. welke
samengesteld en verzorgd is door Cando J. F.
Oosterom.
Voor de pauze omvat de liturgie bij bellezingen.

De gemepntebestur0n van Am~ide en Ti0nhoven.

VIII. bij de kruising van de Broekseweg met de Prinses Marijkew~gen

VERKEERSMAATREGELEN KOM AMEIDE.

II.

Direct nadat uw brandmelding is binnengekomen op de
alarmc'entrale. \\'ordt door de aanwezige centralist de codering
van de brandweer Arrieide/Tienhoven ingedrukt. waarna de
alarmontvangers. (welke voorlopig 11 brandweerlieden bezitten)
gaan piepen.
Na de pieptoon voIgt dan de melding en begeven de
brandweerlieden zich zo snel mogelijk naar de brandweergarageom uit te rukken.
Zolang de brandweerl'ieden niet allen over een alarmontvanger
beschikken. worden de niet bf'zitters gealarmf'erd via de telefoon
door de echtgenote's van de brandweerlieden die wei ('{'n
ontvanger hebben.
De communicatie tUSSE'n de brandweer van Ameide/Tienhoven
en de alarmcentrale Dordrecht is gerC'geld via de mobilofoon.
welke op de brandweerauto is gemonteerd. Via de mobilofoon
kan er nu sneller JIm assistentie worden gevraagd van b.v. een
arts. een ambulance. een ander korps pte. De 'tijd\vinst die
gemaakt \vordt met de nieuwe \vijze van alarmering ligt tussen
de 3 a 6 minuten. dat de brand weer sneller uitrukt.
Wij hebben met het voorgaande getracht om bij u de bezorgdheid
weg te nemen en u te overtuigen van de juistheid van de huidige
wijze van brandmelden.

de kruising van de Doelakkerweg/Hazelaarlaan met de PrInses
Marijkeweg te plaatsen de borden gevaarlijke kruising of splitsing
van wegen model 71 RV.V.;

IX.

op de Broekseweg aan de zuidzijde van de aansluiting mef de
Prinses Marijkeweg en aan de Prinses Marijkewegaan de
westzijde van kruising met de Doelakkerweg/Hazelaarlaan te
plaatsen de borden Nadering plaats waar voetgangers plegen over
te steken, model 84 R.V.V.;

X.

in te trek ken het besluit waarbij de kruising van de Fransestr'aat
met de J. W. van Puttestraat is aangewezen als voorrangskruising.
waarbij het. verkeer rijdende, over de J. W. van Puttestraat
voorrang heeft op het verkeer komende-'uit'de Fransestraat;

XI.

te plaatsenop,_'Ir~t:;eiland" van het plein op- de··Benedendamsestraat een','verkeerszuil model 62 R.V.V. die door bestuurdel'S van motorrijtuigen uitsluitend rechts voorbij-g"egaan mag
worden.
.-

XII.

tel' voldoeriing aan het bepaalde in artikel133 vaneerder genoemd,
reglement afschriften van dit besluit te zen den aan:
_ het college van gedeputeerde staten van, Zuid-Holland,
Kon'ingskade 1, 's-qravenhage;
- de heel' hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat, van
Hoogenhoudelaan 60, 's-Gravenha,ge.
.
_ de- 'Koninklijke Necterlandse Automobielclub K.-N.kc, Sppialaan 4, 's~Gravenhage;
-'.
- de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, Bezuidenhoutseweg 185, 's~Gravenha,ge;
_ de Koninklijke Nederlandse Touristenbond A.N.W.B .., Wassenaarseweg 220, 's-Gravenhage;
- Waterschap de Overwaard, Grotewaard 2b, Noordeloos.

XIII. belanghebbendenerop te wijzen dat tegen, dit besluit beroep open

staat op de Kroon binnen een termijn van dertig dagen na de dag,
waarop het betrokken beroepen besluit tel' openbare kennis is
gebracht. Het beroep dient gerichUe worden aaO' Hare Majesteit
de Koningin, doch wordt bij de Commissaris van de Koningin in de
Provincie Zuid-Holland, Koningskade te 's-Gravenhage ingediend.
Aldus vastgesteld in de open bare
vergadering .van de raad del' gemeente Ameide, gehouden op 14
december 1978.

De' voorzitter;
wg. C. Bakker.

De wethouder,
wg. A. G. de Kruyk.
De burgemeester voornoemd,
C. Bakker.

Ameide, 20 december 1978

afgewisseld met samenzang en declamatie door
de bestuursleden.
Na de pauze gaan we verder met de liturgie en
houdt cando Oosterom een meditatie over het
thema "Op weg naar Bethlehem"
Hij wijst op de noodzaak am samen op weg naar

Bethlehem te gaan.
Naast aIle uiterlij ke zaken die met kerst te
maken hebben, mogen we de belangrijkste
boodschap, namelijk de geboorte van Jezus
Christus niet uit het oog verliezen.
Na de 2e pauze vervolgen we de liturgie en

mevr. J. de Zeeuw""de Vroome leest een
boeiend kerstverhaal voor.
"Het verhaal speelt inde 2e wereldoorlog, maar
de strekking van het verhaal zou ook van

toepassingkunnen zijn op deze tijd.
Na het zingen van het bekepde kersthed' "Ere
zij God" eindigt onze gast-spreker met dankge-

bed.
De vol.gende C.P.B.-avond hopen we te houden

D.V. maandag 15 januari 1979 en zal verzorgd
worden door het Rode Kruis en Welfare werk.

