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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
VIJFTIENDE JAARGANG
14 FEBRUARI 1979
Verschijnt elke veertien dagen

Ameide - Tienhoven

lJitbreiding Dorpshuis "Het Spant"
voltooid!

Wordt gratis verspreid in Ameide,·Tienhoven, Meerkerk en Lexmond.

Onze Schaat-sterren
en Schaatsers uit Ameide

Wanneer je als verslaggever je weer eens naar
de IJsbaan begaf en je zag de aklieve
bestuursleden en commissarissen we'er ploeteren
om het ijs in een beetje goede staat te
15 februari a.s beleeft de gemeenschap van
houden - dan ben ik het met die sportieve
Ameide en Tienhoven een belangrijkedag. 'smoeder eens die tegen me zei "steek deze
Avonds om 19.30 uur zal de Burgemeester van
mannen eens een pluim op d'r hoed".
Ameide en Tienhoven de nieuwe aangeJa - daar staan de gebruikers van de ijsbanen te
bouwde toneelzaal officiel in gebruik, stellen.
weinig bij stH - evenals de weggebruikers bij
Daartoe is een officiele, bij eenkomst belegd
het sneeuw- en ijzelvrij houden van onze
voor genodigden waaronder vertegenwoorwegen.
digingen van; de landelijke, region ale en
Mannen
- jullie die, de laatste weken op de
plaatselijke overheid, het plaatselij;ke vereniijshanen werkten om het ijs in redelijke staat te
gingsleven, descholen, oud-bestuursleden,
houden en de anderen, die met zwaailichten op
kerken en alle medewerkers van de aktiviteitencommissie die de gelden bijeen hebben .. auto's reden om sneeuw en ijs van het wegdek
te krijgen - "hartelijk dank" - jullie waren
gebracht voor de vereiste inbreI).g van de
fantastisch en hebt het naar beste kunnen
plaatseiijke bevolking.
gedaan.
Met deze uitbreiding is een lang gekoesterde
Maar ja - dan zie je sportieve jeugd - die het
wens van het bestuur van de Stichting
hele jaar door getraind hebben op kunstijsDorpsh uis in Ameide in vervulling gegaan. Bij
banen hun rondjes trekken.
de ingebruiknemingvan het nieuwe Dorpshuis
En
dan richten we het zoeklicht op Janneke
in 1972 was voor een ieder duidelijk te
van Oort zander ook naar enigszins, te kort te
constateren dat de' vraag naar de toen
willen doen aan de andere leden van de
gecreeerde zaalruirilte het . aanbod ~n ruime
Ameidese kernploeg te weten Arie Eikelboom.:
mate overtrof. De opzet destijds, een grote
Freddie Scbakel, Gea Lakerveld, Mirj am
ruimte voor meervoudig gebruik (".om de
Versluis, Mirjam van Arkel en Anita van
maatschappelijke en culturele contacten tusArkel.
sen verenigingsleven en plaatselijke bevolking
Zij trainen iedere zaterdag trouw - weer of
te bevorderen was op zichzelf niet onjuist, er
geen weer - in Utrecht.
zouden meerdere aktiviteiten op dezelfde tijd
Janneke van Oort, de" schaatscrack van Ameide
plaats moeten kunnen hebben. Het laatste
en wijde omgeving. Een sportief meisje, die
heeft in de praktijk echter nauwelijks gefuncreeds vana'f haar 6e jaar traint en steeds in
tioneerd. Dankzij de in het toenmalige ontwerp
betere vorm komt.
opgenomen muziekzaal' konden 2 aktiviteiten
tegelijkertijd plaatshebhen. Dit was voor de
Aan aile inwoners van
plaatselijke verenigingen (een 40-tal) volstrekt
van
Ameide en Tienhoven.
ontoereikend.
Daarom werden door het bestuur nieuwe
OPEN HUIS IN HET SPANT
plannen ontwikkeld om te komen tot een
Op 15 februari a.s. wordt de nieuwe toneelzaal
uitbreiding met een grote toneelzaal + kleedin "Het Spant" in gebruik gesteld. Om 19.30 uur
ruimte waarvan de laatste tevens voor andere
zal de Burgemeester van Ameide eri Tienaktiviteiten gebruikt zou kunnen worden. In
hoven, de heer C. Bakker de officiele handeling
de eerste opzet was eveneens een keukendaartoe verrichten. Dit zal geschieden in
accomodatie opgenomen. Deze opzet leek
aanwezigheid van een groot aantal genodigden
aanvankelijk een goede kans te maken om
waar onder vertegenwoordigingen van de
gerealiseerd te worden, doch toen, werd
plaatselijke verenigingen, de overheid, de
aangenomen dat het "niet meer stuk konn
aktiviteitencommissie vanuit de verenigingsbleken "plotseling aanwezige be'zwaren" realiraad, aannemers enz.
sering in de weg te staan. Desalniettemin is het
Na het officiele gedeelte zal iedere inwoner van
bestuur onverdroten verder gegaan om toch
Ameide en Tienhoven in de gelegenheid
toestemming te krijgen. Hettotale plan werd
worden gesteld de nieuwe toneelzaal te
in een wat eenvoudiger en kleiner jasje
bezichtigen en kennis te nemen van de overige
gestoken met als resultaat datgene wat op 15
veranderingen die hebben plaatsgevonden.
februari in gebruik wordt gesteld. Een zaal van
± 250 m 2 waarin door zelfwerkzaamheid een U bent welkom tussen 20.30 uur en 23.00 uur.
Wtj begroeten U graag!
vast toneel is aangebracht. Voor bediening op
feestavondenis een verrijdbaar buffet verHet bestuur van
vaardigd. Daarnaast vonden er aan passingen
Stichting Dorpshuis
plaats in de toiletruimten, Alhoewel niet
Ameide.
geheel conform de oorspronkelij ke opzet
A. E. Versluis,
betekent de nieuwe toneelzaal toch een
voorzitter.
enorme aanwinst voor het verenigingsleven en
de plaatselijke gemeenschap van Ameide en
A, van Diermen,
Tienhoven.
secretaris.

Wat dacht U van haar prestaties dit jaar.
Ie op de korte baan wedstrijden voor dames in
Ameide en werd daarmee bekerho·udster.
Ie op de kampioen-wedstrijden Alblasserwaard voor Junioren D.
Ie op de wedstrijden voor de IJsclubs Alblasserwaard en Lekstreek te Nieuw Lekkerland.
le op de wedstrijden voor het kampioenschap
te Gorinchem.
In Noordwijkerhout werd zij uitgenodigd voor
het kampioenschap van Zuid-Holland. Door
mist en gladde wegen kon zij er helaas niet
komen.
Momenteel leeft J anneke van Oort naar de
wedstrijden toe voor het kaJPpioenschap
IJsclub Alblasserwaard, welke op 21 februari
om 8:30 uur beginnen te Utrecht.
Haar tijden zijn al erg goed ,,500 meter 57 sec."
Janneke en andere rijdsters en rij'ders veel
succes.
We zullen zeker ~eer van jullie horen!

De

Ame~dese

kernploeg.

Onvoorstelbaar,
honderd jaar christelijke politiek!
Drie april zal een historische dag zijn voor de "Partij der
kleine luyden".
Dan zal zij als hechte en karaktervolle christelijke partij
haar honderdjarig tlestaan vieren.
Zo een gebeurtenis geeft te denken, ja roept op tot
activiteiten.

!daarom: ,,100 jaARP - 100 leden"]
Onze kiesvereniging Ameide/Tienhoven telt
80 leden. Meest mannen, waar blijven de
jongeren en vrouwen? Halen we dit jaar de
honderd?
Wellicht denkt U: "Waarom lid/jeugdlid worden van de ARP/ARJOS nu het opgaan in !'en
grote Christelijke Democratische partij bijna
een feit is?" - echter een sterke ARPbetekent
automatisch een sterk C.D.A.
Ais C.D:A.-partner heef! de AR.P. recht op
medezeggenschap.

Zo ook t.o.v. het volop in belangstelling staande
thema: "Grondslag en politiek handelen" binnen het C.D.A.".
De heer De Groot, burgemeester van Nieuwpoort, zal het bovengenoemde thema met ons
bespreken op woensdagavond 7 maart,. aanvang 20.00 uur, plaats: Christelijke school.
De honderd j arige AR hoopt deze avond op
honderden belangstellenden.
De secretaris: Jan de Wit.

RABOBANK "AMEIDE"
hield goede informatieavond
Woensdag 7 februari organiseerde de Rabobank "Ameide" een informatie-avond voar agrarische-. en niet agrarische bedrijven in
't Oude Koetshuis.
De heer R. A. Weyers hield een inleiding over
de W.I.R. en de heer G. J. W. Wildemans sprak
oV,er "Financiering en Overheid".
Beide inleiders hielden een helder betoog.
Zoals vDorzitter M. Spek in zijn dankwoord zei
"de opzet vandeze avond is de ondernemer tot
denken te zetten. Wellicht komt U door doze
informatie-avond gemakkelijker tot een beslui!. Raadpleeg U vooral Uw boekhouder of
accountant en graag aDze bank".
Dit soort avon den roepen 50rns meer vragen op
dan ciat er opgelost kunnen worden", aldus de
heer M. Spek.
Hij besiaet met beide inleiders een heerlijke
Tienhovense kaas aan te bieden.
Direktie en bestuur kunnen op een succesvolle
avond terugzien - want de opkomst was erg
groot en bijzonder leerzaam en er kwamen
zeer veel vragen los.

.\.
Een eldorado van rust en gezelligheld voor degenen
dle"als familie. ·vrlenden of zakenrelaties bljeen
willen zljn.
.

Voor uw zakelijke bijeenkomst (op welk niveau dan
ook), voor uw receptie, voor uw familie-bijeenkomst
is, er De Kruijt!Hoeve.
De Kruijt-Hoeve is een familiebedrijf!
Het dienstbetoon staat daar voorop,
Dienstbetoon zoals het was in de tijd toen deze hoeve
werd gebouwd.
Nooit is er meer dan een gezelschap tegelijk in De
Kruijt-Hoeve.
U bent dus steeds baas in eigen huis.
Wat betreft spijzen en dranken: verfijnd, fantasievol en
betaalbaar!
Kortom, het is goed en gezellig toeven in De KruijtHoeve.
Parkeerproblemen zijn er niet.
Indien u ·hetop prijs stelt, zenden we u ge"illustreerde
documentatie toe.

Eigenaar. Famllie Kruijt.

Interesse?
De Wegwijzer probeert een belangrijke bron
van informatie voar de omgeving te zijn.
Daarom is hetbelangrijk dat wij op de hoogte
zijn van de wetensvyaardigheden in de streek.
Iedereen die iets belangrijks of interessants te
vertellen heeft, kan dit aan ans daargeven.
Veel verenigingen, besturen, politieke partijen,
enz. hebben ans al weten te vinden.
.
Echter op wat grotere afstand van Ameide,
waar ons hedrijf is gevestigd, laat de nieuwsgaring nag wat te wensen aver.
Kennelijk is de afstand een te grote drempel.
Daarom zoeken wij een cantactpersoon in
Mee:rkerk en Lexmond.

Kapper Cees de Wit

volledig begrip voor di! besluiL
Fijn, dat U Uw geboorteplaats zo lang hebt
Het is triest! Maar 23februarikunnen de gediend. '.
mannen van Ameide zich voor het laatst op Heer de Wit - we zijn ervan overtuigd dat
eigen .bodem laten knippen.
Ameide U met weemoed laat gaan.
Met verbijstering lazen we in .de herensalon Bedankt - natnens aIle Ameidenaren en
van kapper de Wit dat hij 23 februari in Ameide Tienhovenaren. We zullen U missen met Uw
ophoudt.
fijne humor en hartelijkheid. Maar velen
Jammer - maar we begrijpen - en hebben zullen U weten te vinden in Lexmond.

De taak van deze contactpersonen zal bestaan
uit:
- Het fungeren -als adres waar verenigingen
etc. hun nieuws kunnen inleveren.
- Het aan ons melden van gebeurtenissen
waar wij een verslaggever (af de contactpersaon, mits voldoende schrijversta. lent) op af kunnen sturen.
Belangrijk i~ een goede betrokkenheid bij
wat er in de om'geving gebeurd.
Iedereen die hieraan valdaet en wat tijd
overheeft kamt in aanmerking.

Interesse?
Drukkerij Crezee,
Dam 6,
4233 EB Ameide
Tel. 01836-1229.

Gerneenteraadsvergadering te Arneide
Havenmeesfer staakt lage losprijs in haven,
subsidie educatieve schoolreisjes discutabeI.
Woensdag 17januari was het dan zover,
Een propvolle tribune met belangstellEmden
voar de algemene peschou wingen' op de eerste
gemeenteraadsvergadering in 1979 - waarbij
voar het eerst de vergaderingen niet tot laat in
de kleine uurtjes zouden duren doch om half
elf zouden zijn afgelopen teneinde het publiek
gelegenheid te geven tot het stellen van vragen.
Burgemeester Bakker had in anze vorige
Wegwijzer een algehele oproep geplaatst en
een karte uiteenzetting gegeven van een
gemeentebegroting en het doel van het stellen
van vragen.
B. & W. hebben tegen geen dovemansoren
,gesproken want de opkomst was groot te
noemen - ook op de vervolgavond op 18januari.
Burgemeester Bakker sprak in zijn openingswoord over het landelijk en gemeentelijk
bestuur - over de problemen die daarmee
gepaard gaan - over beperkingen die niet aIleen
landelijk - doch ook op gemeentelijk terrein
voelbaar-zullen worden en die naar hij hoopte
niet al te desastreuse gevolgen voor onze
gemeente zullen hebben.
Hij was blij met de realisering van de
Sportvelden - de grondaankopen Aaksterveld 2
en de eveneens dit jaar te voltooien bouw van
het Verenigingsgebouw en de extra zaal bij Het
Spant.
Het aantal inwoners is dit jaar gestegen van
2725 tot 2745 aldus burgemeester Bakker.
In zijn korte en zakelijke speech eindigde de
burgemeester "ik wens U allen Gods zegen
voor Uw gezin en bij Uw werk".
Alvorens in het kort te memoreren wat de
diverse raadsleden bij de aigemene beschouwingen hebben gezegd wi11en wij U een
overzicht geven over datgene wat B. & W. in de
nota van aandiening hebben geschreven en
waarvoor unaniem grote waardering bij de
frakties over bestond.
Niet aUeen wat de inhoud betreft doch ook over
de presentatie. Want hiervoor dient Iof toegezwaaid te worden aan diegenen die dit op het
sekretarie hebben gewrocht. In een woord zeer
verzorgd.
Uitbreiding trainingsveld en parkeerterrein
sportveld.
Inrichting dependance kleuterschool en afwerken en inrichten speelterrein.
Verkabeling elektriciteitsnet op Sluis en
Zouwendijk.
Reconstructie riolering Vaarsloot en Pro Marijkeweg.
Reservering aanschaf machines.
Aanschaf mini-alarmoproepapparatuur voor
brandweer.
Verbetering Ioswal.
Interne restauratie pand Kerkstraat 2.
Uitbreiding personeeisbestand gemeentewerken.
Aanschaf nieuwe brandweerauto.
Uitbreiding openbare bassisschool met een
lokaal en gemeenschapsruimte.
Bouw nieuwe Chr. Kleuterschool.
Algemene beschouwing.
De heer A. C. Versluis sprak namens de P.P.C.
,,1\llereerst onze waardering voor de uitvoe.r~hg, van de qegroting met bijlagen alsmede
voor de nota van aanbieding. Uitvoering
toegelicht en omschreven wat hierop de visie
van uw college is.
De waardering strekt zich mede uit tot het
personeel da~ aan de tot standkoming van deze
bescheiden heeft meegewerkt.
De hand van de meester is duidelijk hierin te
herkennen.
In de toelichting op de uitkering uit het
gemeentefonds in het kader van de meerjarenraming betrekt u ook de groei van de bevolking
en de daarmee gepaard gaande meerdere
inkomsten. Uiteindelijk komt u dan voor de
jaren 1980 tim 1983 tot een ruimte van
gemiddeld f 56.000,- per jaar.
Met uw college hopen we, dat de rioleringsproblemen in een gedeelte van onze-gemeente
tot het verleden gaan behoren.
De-IbswaJ is een voortdurende zorg van het
gemeentebestuur en van de gebruikers. We
hopen dat gemeente en gebruikers tot een
oplossing kome.n aanvaardbaar voor alle.partij-

en. Wilt u bij het sleutelen aaIi een oplossing
ook uw gedachten eens laten gaan of de
mogelijkheid aanwezig is een eenvoudige
gelegenheid te maken voor het meren van
jachtjes van inwoners van onze gemeenten?
De interne restauratie van het pand Kerkstraat
2 is dringend noodzakelijk en dient een hoge
prioriteit te worden toegekend. Ons lijfblad de
Wegwijzer heeft er al een bestemming voor.
Beoordeling van het personeelsbestand gebaseerd op een overzicht van werkzaamheden
welke moeten worden gedaan lijkt logisch,
maar is niet altijd juist. Belangrijk is wanneer
die werkzaamheden moeten worden gedaan en
met .welke frekwentie. Alvorens tot uitbreiding van het buitendienstpersoneel te
besluiten zouden we uw college eerst willen
voorstellen -te onderzoeken welke mogelijkheden erzijn om een stuk werk uit te besteden,
b.v. het gehele plantsoenonderhoud of het
onderhoud van de sportvelden. Steek uw licht
eeris op bij het Werkvoorzieningschap Alblasserwaard en Vijfhee·renlanden!!!
De bouw van een nieuwe brandweergarage
ann'ex gemeentewerf is wellicht wenselijk
doch naar onze mening nog niet nodig. De
aanschaf van een nieuwe brandweerauto
achten wij wenselijker.
WeI nodig is de uitbreiding van de openbare
bassischool met een lokaal en een gemeenschapsruimte.
De integratie van het bijzonder kleuter- en
lager onderwijs heeft per" 1 januari j.1. een
stukje gestat!e gekregen doordat de bijzondere
kleuter school is ingebracht in de lagere
schoolvereniging en de beide scholen nu dus
onder een' vereniging en een bestuur functioneren.
VoJkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
De eerste stappen zij n gezet om het grote
woningbehoefte probleem in onze gemeente
aan te pakken nu de gronden in plan
Aaksterveld II zijn aangekocht. De voortvarendheid van B.& W. hierin getoond
verdient waardering.
Het onderhoud van het stratennet in onze
gemeente duldt geen enkel uitstel meer met
name de J. W. van Puttestraat. Meneer de
voorzitter het is een aanfluiting hoe deze straat
erbij ligt.
Het reglement van orde voor deze raad is
vastgesteld bij besluit van 30 juli 1931. In deze
raad is weI eens eerder gevraagd dit reglement
te herzien., Hierbijmogen we dit nag e~ns
onder uw aandacht brengen. Wilt u wanneer
dit in uw vergadering aan de orde komt eens
stilstaan bij het merkwaardige feit, dat de
vergaderingen van de raad weI worden
begonnen met gebed, doch niet beeindigd met
dankgebed?
Vijf leden van onze raad zitten aan een tafel.
Op zichzelf is dat geen bezwaar, doch weI een
bezwaat is, dat de tafel beperkte ruimte biedt
va or de paperassen van die leden. U kunt dat nu
zelf constateren. Een ander minder prettig feit
is, dat een der leden met zijn rug n8:lr het
publiek zit.
.
Graag geven we u w college in overweging
hierin verbetering te brengen, door bijv. het
aantal tafels uit te breiden en/of een andere
opstelling. Bij de dienst verspreide rijkscollectie is het misschien weI mogelijk een tafel in
bruikleen te krijgen.
.
Graag verriemen wij uw- reactie op deze
suggestie.
Mevr. Veronica v.d. Berg sprak namens de
V.V.D.!

"In de eerste plaats wi! ik Ucomplimenteren
met de kwaliteit,van de begroting en de nota
van aanbieding zoals die nu voor ons liggen. Er
is een groots brokwerk verricht. Zonder op
welke wijze dan ook het werk van de voorzitter
te onderschatten, zijn aa-ndeel is immers
duidelijk te herkennen, wi! ik de wethouders
complimenteren en weI met name de heer De
Kruy k die de aanzet tot deze begroting heeft
gegeven. Het gemeentepersoneel kim tere'cht
trots zijn op deze in' eigen beheer uitgevoerde
stukken. Wij zijn ook heel gelukkig met de nota
van aanbieding. Deze geeft meer inhoud aan de
begroting en verschaft ons een blik ophet
toekomstig beleid.
De grote post onvoorzien is verheugend. Het is
dan ook' logisch dat het college een verlanglijstje heeft opgesteld.
Ik pak maar meteen iets bij de horens. Ais ik
mij niet vergis wordtmet het rioolgebouw
bedoeld de betonnen fundering die we aantref-

fen op de Prinsengracht. Waarom wordt niet
aileen het bovengrondse beton weggehakt, of
waarom worden daar geen bloembakken
aangehangen of waarom wordt er geen grond
in en over gestort zodat er een heuvel ontstaat
die erg ludiek beplant kan worden. Kortom
kunt U mij de noodzaak van sloop uitleggen of
hebt U iets aan de alternatieven die ik noemde.
Is het niet het meest praktisch en ook het
goedkoopst om de riolering Vaarsloot en Pr.
Marijkeweg tegelijk uit te voeren? Zijn na de
reconstructie de rioolbuizen van bijvoorbeeld
de Prinsengracht nog weI toereikend? Heeft
het college zich rekenschap gegeven vaIi het
feit dat er op Sluis en de Zouwendijk nog geen
sprake is van riolering, terwijl het grondwaterpeil zo hoog is dat met een beetje regen de
sceptic tanks overlopen?
Het gehele sportveldencomplex, dus ook de
trainingsvelden worden toch weI muItifunctioneel. Ik mag er toch weI op vertrou wen dat de
velden ook voor andere doeleinden dan aIleen
voor voetbaI, bijvoorbeeld door de scholen
gebruikt zullen worden?
Is er omtrent de loswal marktonderzoek
verricht en zo niet waarom riiet..,Zo'n onderzoek mag natuurlijk best een -paar duizend
gulden kosten. Een nieuwe loswal is natuurlijk
aIleen zinvol en aanvaardbaar ais hij kostendekkend is. Het zou nietin het algemeen belang
zijn als een nieuwe loswal zwaar op de hele
gemeenschap .gaat drukken, terwiji er misschien maar een paar gebruikers uit het dorp
zijn. Wat dragen de gebruikers bij en wordt de
J9sprijs per ton verhoogd?
Kan Kerkstraat 2 niet provisorisch in orde
gemaakt worden om al is het maar- voorlopig
gebruikt te kunnen worden als bibliotheek?
Wij willen er de nadruk op leggen dat we zeer
tevreden zijn over de verg'evorderde voorbereidingen voor eventuele aansluiting bij een
logopedische dienst.
Het volgende punt op mijn lijstje; de bouw van
een nieuwe brandweergarage brengt mij bijna
in verlegenheid. De'argumentatie komt op ons
wat naief over. Ik woon in een houten huis,
dien ik er daarom op korte termijn naar te
streven mijn gezin definitief en verantwoord
te stallen?
Ten aanzien van het WERKG EBIED zou ik
graag willen weten hoeveel Ameidese bedrijven belangstelling hebben, en wat voor
bedrijven dat zijn.
Het is verheugend te constateren dat U zoveel
aandacht gaat besteden aan de sociale woningbouw, dit zal zeker de doorstroming bevordereno
Ik hoop dat de gemeente op korte termijn de
Volkstuinvereruging aan grond wil helpen
omdat deze mensen met name slechtoffer
geworden zijn van de verwerving van de
gronden voor het sportveldencomplex.
Wij juichen Uw pogingen om het Centrale
Antenne Systeem voor de gehele gemeente in
te voeren zeer toe".
Namens de P.v.d.A sprak de heer Provoost.
Ook namens de P.v.d.A. waarderende woorden
over de begroting.
Waarom de heer Provoost begon met een
stukje Partijprogram over de doelstellingen
van de P.v.d.A. is ons niet duidelijk - hij deed
dit echter wei knap - doch is dit nu nodig bij de
algemene Gemeentebegroting?
"Wanneer de P.v.d.A., zoals in Ameide, na de
verkiezingen deelneemt aan het dagelijks
bestuur (het college van B .. & W.), dan dient een
herkenbaar beleid gevoerd te worden.
Het is dan ook zeer verheugend dat veel
suggesties en uitspraken gedaan in de verkiezingsprograms van de verschillende partij en
en nader besproken tijdens het fraktieoverleg,
door het college in de nota van aa,n bieding
n~~er zijn uitgewerkt.. In e~n aantal gevaIlen
bhJft het zelfs niet aHeen bij woorden maar'
worden al daden zichtbaar in de vorm van
kredietaanvragen. We kunnen dan ook volledig
instemmen met de strekking van de Nota van
Aanbieding waarin het noodzakelijk geacht
wordt, dat de beleidsbepaling op langere
termijn ook voor onze gemeente nadere
aandacht krijgt."
De begroting voor 1979 is de eerste voor de
nieuwe zittingsperiode van deze raad dit tot
september 1982 zal duren. Gezien de plannen
om te komen tot een herindeling van de
gemeenten in de Alblasserwaard en de
Vijheerenlanden is het de vraag of er na 1982
nog weI dezelfde gemeentelijke samenstelling
zal zijn zoals nu het geval is. Daarom zullen wij
er in de'komende vier jaar op toe moeten zien

ciat die voorzieningen die voar Ameide op korte
termijn hoogst noodzakelijk zijn gerealiseerd
worden of ciat tenminste een ferme aanzet tot
realisatie zal worden gedaan.
Uitgaan~e van de c~jfers die wij nu tot 0r:l;ze
beschikking hebben, blijkt dat een aantal
investeringen die als beleidsvoornemens zijn
kenbaar gemaakt oak inderdaad in de komende
jaren te verwerkelijkenzijn.
Krediet voar de inrichting van de dependance
van de Christelijke kleuterschool is reeds in
aDze vorige vergadering verleend.
Tegen de plaatsing van lichtmasten op Sluis en
Zouwendijk bestaan van anze kanten geen
overwegende bezwaren.
Tegen de verplaatsing van de besfaande Jaswal
naar de nieuwe plaa,ts bestaan geen over,,::
wegende bezwaren. Daarbij zal er echter"
vanuit gegaan moeten worden dat deze voor
functioneelloseningericht zal moeten worden
waarbij dlf aan te" brenger: )nstallati.es niet t~
·sterk ontsierend zullenmdgen werken.
Bet lijkt ons ook gewenstom te onderzoeken of
de huidige loswal nog geschikt is om voor
andere doelein'den ingericht te worden. Hierbij denk" ik met name aan een aantal
aanlegpla:atsen ten behoeve van de plezierva art.
Uitbreiding van het personeels bestand van
-gemeentewerken willen wij graag zien in
samenhang met het onderhoud van de nieuwe
sportvelden en het onderhoud van woningen,'
en straten.
Het uittrekken van een jaarlijks bedrag voor
een plaatselijk welzijnsbeleid wordt door ons
gesteund.
Wat betreft de bouw van een nieuwebrandweergarage annex gemeentewerf is mijn
mening dat een dergelijkproject momenteel
niet de hoogste prioriteit he eft.
De uitbreiding van de openbare lagere school
met een lokaal en een gemeenschapsruimte is
vol gens ons urgent.
Gezien de op hand en zijnde ihtegratie van het
kleuter- en lager onderwijs tot basisonderwijs,
dal in 1983 zijn beslag moet krijgen, lijkt het ons
wenselijk om via overleg met het bestuur van
de neutrale kleuterschool te komen tot een
optimaal plan, waarbij in feite nu reeds het.
gebouw voor de toekomstige basisschool gestalte gaat krijgen.
Daarnaast lijkt het ons gewenst om als
bestuur van de openbare lagere school samen
m~t het bestuur van de neutrale kleuterschool
te komen tot de oprichting van een werkgroep
waarin vertegenwoordigers van zowel de
besturen, het onderwijzend personeel, de
ouders en eventuele onderwijsdeskundigen
zitting hebben. Een dergelijke werkgroep zou
de integratie van de open bare lagere school
en de neutrale kleuterschool kunnen voorbe,reiden, de besturen kunnen adviser en en
me ewerken aan de voorlichting omtrent de
integratie naar de ouders.
De toekomstige integratie speelt ook een rol bij
de bouw van een nieuwe christelijke kleuterschool. Gezien het feit dat hier sprake is van
twee bijzondere scholen lijkt het mij niet
gewenst dat het gemeentebestuur zich in dit
stadium inhoudelijk met deze integratie bezig
houdt. WeI ben ik van mening dat medewerking hieraan door het gemeentebestuur
toegezegd behoort te worden.
Bijzondere aandacht wil ik tenslotte vragen
voor het feit dat, ook in Ameide, 1979 het jaar
van het Kind is. Bet zou hiermee in overeenstemming zijn d"at gedurende 1979 een aantal
specifieke projecten gerealiseerd zouden kunnen worden waarin de jeugd centraal staat.
Darbij denken we dan met name aan de
uitbreiding van speelmogelijkheden voor de
kinderen."
Burgemeester Bakker deelde O.a. me de - dat
woningbehoefte gepeild zal worden middels
een enquette in de gemeente. Het College stell
zich voor dat met de deelnemers van deze
enquete een nadere voorlichtingsavond gehouden 'zal worden.
Het plan Stad zal Lv.b. plan Aakterveld 2 niet
met voortvarendheid ter hand kunnen worden
genomen.
De renovatie van woningen zal dit jaar de volle
aandachl van het College hebben.
Omtrent herstraatwerk J. W. van Puttestraat
en Molenstraat is er dit jaar een voorstel van B.
B. & W. te verwachten.
Wat het Centrale Antennesysteem betreft
denkt men met diverse gemeenten aan 1 mast
voldoende te hebben. Voorstellen zullen vol-

Burgemeester Bakker ziet het volgens de foto
aHemaal nog wel'zitten. Nou - eerHjk gezegd - het ging
hem op deze eerste "echte" raadsvergadering dan
oak prima af. Zelfs zo goed dat mevr. Veronica van
den Berg steeds meer sigaartjes in rook deed opgaan
(tie inzet).

gen. Men denkt er aan alle woningen in de
toekomst aan te sluiten - de kosten zullen
echter zeer haag z~jp.
Voor de nieuwe jachthaven moet men geen
grate verwachtin"ge"n-koesteren. Ret welzijnsbeleid zal uit eigen middelen gefinancierd
moe ten worden. De Ger,neentebelastingen
zullen dit jaar niet worden verhoogd. Men
hoopt dat de gemeenterekening zal meevallen.
Of het Rioolgemaal bovengronds kan blijven
en met grand bedekt kan worden zal bekeken
worden.
Ret trainingsveld zal door de scholen gebruikt
kunnen worden.
Bet uitdiepen van de nieuwe haven zal binnenkort bek~ken worden Lv.m. de vraag of de specie die hieruit komt gebruikt kan worden voor het bouwrijp maken van plan
Aaksterveld 2.
Dat er een sneeuwschuiver moet komen
daarover was een ieder het eens. Waarde oude
schuiver gebleven was zal worden onderzocht.
In ieder geval "laat de gemeente maar
schuiven",
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Dat de irritatie van "de Overwaard" niet
terecht is blijkt uit het feit dat deze instantie
steeds t.o.v. de gemeente Ameide vaag gebleyen is met haar plannen Ameide zal het rioolgemaal overdragen en financielemedewerking nu verlenen.
De havenlosprijs in Arrieide" is zeer laag en is
het waar volgens de vraag van,mevr. v.d. Berg
"dat deze slechts 24 cent per ton bedraagt? Dit is'
toch belachelijk en komt nergens in Nederland
voor".
Het blijkt dat de Havenmeester al jaren staakt
in Ameide. Schippers betalen geen liggeld
vanwege slechte accomodatie van de haven. Al
enige malen is de Ravenmeester met de dood
bedreigd en past hij voor deze job.
Dat de gemeente hier weinig aandoet is
begrijpelijk want wanneer men laat betalen
dan is menook aansprakelijk va or schade bij
het bi:qnenlopen in de haven.
Een levendige discussie ontstond bij de
subsidie' voor edu'catieve schoolreisjes.
De heren Veenvliet en Bar stelden hierover
,vragen. Deheer Veenvliet yond het een
schande dat in deze tijd va or zulke reisjes
subsidie gegeven werd. Rij wilde de aantekening tegen gestemd te hebben.
De heer Bor wilde de aantekening tegen
gestemd te hebben am de tone elver. en de
volksfeesten te subsidieren.
De heer Provoost yond het opmerkelijk dat
mannenverenigfngen een grotere subsidie
ontvingen dan vrouwelijke verenigingen. Rier
wordt gediscrimineerd yond hij.
De raad ging voorts akkoord met de grondaankopen voor de parkeergelegenheden bij de
nieuwe sportvelden.
Voorts werd besloten de ambtswoning De Geer
1 te verkopen aan burgemeester Bakke,.
Na het aannemen van de begroting kwam het
vragenuurtje.
Ondanks het feit dat het publiek hier enigszins
onwennig tegenover stond werd er levendig
gediscussieerd en kwamen er diverse vragen
los.
Wij. noemen o.a. een opmerking over het
Centrale Antennesysteem - de onmogelijkheid
voor het gemeentewerkenpersoneel alle plantsoenen bij te kunnen houden - de trap bij de
Vaarsloot - een opmerking om iets aan de
publieke tribune te doen - verkeersdrempels
aanbrengen op de Doelakkerweg - schoon
houden van de Dam (is tach visitekaartje van
Aineide) - waarom geen zwembad, er is tach
een kommissie ingesteld?
Dat het college de grote opkomst blijkbaar
gewaardeerd. heeft liet zij blijken door het op
beide avonden aanbieden van een consumptie.
Wij geloven dat de presentatie van de begroting
en de openheid waarmede B." & W. steeds
antwoord gaven zowel de raadsleden als het
publiek zeer gewaardeerd hebben.

Avento Caravans
EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

Afmeting 3.10 tot 5.10 meter
Prijzen vanaf f 8295,- tot
f 1l295,- incl. B.T.W•
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CARAVANBOUW VAN DER HAGEN
MEERKERK - NIJVERHElbSSTRAAT 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 onc:terhouc:t van aile merken CARAVANS, VOUWen BAGAGEWAGENS

Gemeenteraad Tienhoven
Oak voar.· Tienhoven een presentatie - net als
voar Ameide - waaralle raadsleden vollof over
waren. Oak in deze nota van aandiening willen
wij enige punten naar voren brengen, waarin
het college o.a. schrijft:
FinanciEHe positie.
Het is bepaald verheugend, dat wij ook in het
eerste zittingsjaar van de nieuwe raadsperiode
een begroting kunnen aanbieden die op de post
voar "onvoorziene uitgaven" een zodanige
ruimte te zien geeft, ciat een behoorlijk aantal
wensen in de kapitaalsfeer kan worden
gerealiseerd.
Op genoemde post is een bedrag van f 29.011,56
geraamd tegen f 75.526,95 in 1978.
Dit resultaat kon worden bereik"t zander ciat
daarvoor belastingmaatregelen nodig waren.
Voarts is de bijdrage'. van de gemeente
~meide wegens aandeeI in de gemeenschappelijke uitgaven gestegen van f 23.960,36 tot
f 30.393,83 hetgeen t.o..v. 1978 dus een verhoging
betekent van f 6.433,47.
Definitieve afwerking sportveldencomplex.
De laatste fase van het sportveldencomplex
omvat o.a. de afwerking van wegen, paden en
parkeerplaats, het aanbrengen van de veldafrastering, het plaatsen van doelen, aanbrengen van terreinverlichting en straatverlichting.
De kosten hiervan worden geraamd op:
f 292.640,-.
Voor Tienhoven 1/ 5 gedeelte van f 292.640,is f 58.528,-.
Verrulming subsidieregeling herstel en vernieuwing van rieten daken.
De thans van kracht zijnde subsidieregeling
voor hel'stel en vernieuwing van rieten daken
heeft een zeer beperkte werkingssfeer.
Ais gevolg daarvan dreigen vele van de voor
het landschapsbeeld in onze streek karakteristieke rieten daken verloren te gaan.
Gedacht wordt o.m. aan een jaarlijkse storting
in een te vormen fonds tot een bedrag van
± f 10.000,-.

strijding voor 1979 f 3.974,88 hoger geraamd dan
in 1978.
De kosten van onderhoud,van plantsoenen zijn
ten opzichte van 1978 gestegen met f 7.090,64.
Deze verhoging is noodzakelijk wegens een
eenmalige aanschaf van beplanling tot een
bedrag van 1,5.. 000,-' en voorts wegens een
verwachte stijging van het aantaLte besteden
uren aan de plantsoenen door de gemeen,tewerklieden.
Daar diverse punten ook in deraad van Ameide
behandeld zijn willen'wij ons nurichten op de
algemene beschouwingen.
Namens de P.v.d.A zei Mevr. Stigter 0.3.:
"Het nieuwe sportveldencomplex is voor de
bevolking van Tienhoven en Ameide erg
belangrijk. Wij hopen daarom dat dil zo snel
mogelijk wordt afgewerkt.
Het nieuwe stuk grond bestemd voor trainingsveld en parkeerterrein vinden wij daarom ook
een goede uitbreiding van het komplex.
Het voorstel tot krediet. verlening van dit
geheel, zien wij graag tegemoet.
Gezien vanuit de herstelwerkzaamheden ,aan
de woningwetwoningen dat noch steeds te
wachten ligt voor timmerman en schilder,
ondersteunen wij de uitbreiding van het
personeel met een plantsoenarbeider.
Wij vinden dat de bouw van een nieuwe
brandweergarage geen eerste vereiste is.
Aanschaf van een nieuwe brandweerauto.
Wanneer wilt Uw college dit realiseren?
Hoeveel woningzoekenden zijn er in Tienhoven? Waarom krijgen deze mensen geen
bericht dat ze op de lijst voor woningzoekenden
geplaats zijn?
Wordt er bij de planning voor nieuwbouw
rekening gehouden met de inwoners die nu nog
thuis wonen en over een tijdje ook een huis
nodig hebben.
Vanuit de begroting constateren wij dat
Perceel Lekdijk 53A behorende bij huurder C.
Wieriks, nog steeds f 181,15 per maand betaalt.
Waarom nog steeds deze veel te hoge huur?
We willen het college de aandacht er op
vestigen dat de Huur advieskommissie dit
perceel berekend heeft op f 105,15."

Ontwerp-plan Kerkweg.
Dil ontwerp-plan hebben wij in het afgelopen
jaar zodanig laten wijzigen dat een versnelde
onteigeningsprocedure mogelijk wordt.

Namens de p.e.e. zei de heer Spek o.a.:
"Omdat een, gemeentebegroting een nieuw
verschijnsel is voor spreker was de nota van
aanbieding een grote steun en verduidelijking.
Blij is hij met de voortgaande realisering van
de sportvelden.
De vraag is of we ,met de onderhoudskosten op
de goede weg zijn. Is het niet mogelijk de leden
van de voetbalvereniging daar zelf meer bij te
betrekken. Ook zelfwerkzaamheid kan een
vorm van ontspanning zijn. Voor spreker heeft
ook het zwembad een hoge prioriteit.
De, braridweergarage en de gemeentewerf
kunnen rustig op e.en. iets langere termijn
bekeken worden.
Spreker heeft gedurende de laatstetien jaar
een sterke landschappelijke teruggang- geconstateerd in de gemeente "Fienhoven.'
Besloten wordt' met de constatering dat de
p.e.c. hoopt '-op een zeer prettige samenwerking met de andere frakties en het college,
onder Gods zegen. ~~

Open bare Werken.
Op het onderdeel open bare werken zullen in
1979 naar raming'uitgaven worden gedaan tot
een bedrag van f 165.663,-.
Het nadelig slot van dit hoofdstuk is gestegen
van f 115.306,- in 1978 tot f 149.730,- in 1979,
hetgeen dUB een stijging betekent van
f 34.424,-.
De stijging op dil hoofdstuk wordt in de eerste
plaats veroorzaakt door de toeneming van de
personeelskosten van de reeds in dienst zijnde
personeelsleden van gemeentewerken en de
gemeentewerklieden. De totale verhoging van
de personeelskosten bedraagt ten opzichte van
vorig jaar f 769,18.
In deze begroting zijn voor het eerst rente en
afschrijving opgenomen van de kosten v~m
aanleg van het Kerkpad, hetgeen een bedrag
vergt van f 18.729,60.
Voorts worden de kosten van gladheidsbe-

NamEms de V.V.D. sprak het nieuwe raadslid
de heer Kruyt:
"Wat betreft het sportveldencomp1ex: Het lijkt
mij noodzakelijk dat u op de kortst mogelijke
termijn met een duidelijk totaalbedrag op tafel
komt bij onze raad. Ik vind het niet verantwaard om steeds maar in de sfeer van
ramingen te blijven met dit kapitale project.
Aangezien Ameideen Tienhoven samen ongeveer f 1.000.000,- moeten opbrengen voor
het sportveldencomplex, lijkt het mij ook
noodzakelijk dat U onze raad mededelingen
doet over het meervoudig gebtuik van de
sportvelden, ik denk aan andere verenigingen
en scholen. Graag zou ik ook iets horen over
kostendekkende aspecten binnen de voetbal~
club, ik denk aan continu-aktiviteiten van
voetbalsenioren, kunnen zij een bijdrage
leveren aan de bestrijding yah de kosten? Kunt
uhier wat overzeggen? Om misverstanden te

De algemene apparaatskosten van de gemeente zullen naar raming in 1979 f 205.966,- gaan
bedragen, hetgeen ten opzichte van 1978 een
verhoging van 2,6% betekent.
De.uitgaven terzake van de brandweer,
openbare verlichting en verkeer, bedragen
voor 1979 per 'saldo f 31.683,-.
Het materiaal van de brandweer wordt
geleidelijk, waar noodzakelijk vernieuwd.
Plan Koekoekswaard.
In overlegmet de eigenaar/exploitant van de
camping de Koekoek; rijks- en provinciale
waterstaat en onze stedebouwkundig adviseur
is een meer gedetailleerd plan voor het
betreffende plangebied opgesteld, Dit ontwerp-plan verkeert momenteel in de fase van
het overIeg.

voorkomen; ik ben een warm voorstander van
de sport- en ik heb op mijn eigen wijze vroeger
ook nog aan voetbal gedaan in Ameide maar we
moeten het re~listische denken niet vergeten.
Wat betreft verruimingsubsidieregeling: "herstellen en vernieuwing' rieten daken" het
volgende: Kunt u mij zeggen wat voor
bedoelingen uhebt met de mensen die vbbr
vandaag hun rieten dak laten vervangen, en
dat beslist ook deden om verfraaiingsredenen.
Wat betreft de bouw van een nieuwe brandweergarage annex gemeentewerf. Moeten
deze f 600.000,- ge"investeerd worden op een
plaats waar de regels van een villawijkheersen
of die van een industrieterrein?
Wat betreft het plaatselijk subsidiebeleid: Bij
elke subsidieaanvrage dient een aktiviteitenprogramma te worden ingeleverd. Contrale
van ons daarop is noodzaak.
Graag ZOU ik een onderzoek hebben naar de
praktische- en financiEHe mogelijkheden van
het weer in dienst stellen van de pont in
Tienhoven.
Op het gebied van de woningbouw. Er zijn
thans'7 serieuze kandidaten voor een waning;
te weten 3 huwelijkskandid,aten, 2 alleenstaanden en 2 gezinnen. Als ik goed ben
ingelicht zijn er 12 huizen op komst. Het lijkt
me juist dat er een prioriteit gegeven word aan
de huizen voor alleenstaanden maar zeker aan
aangepaste huizen voor bejaarden, kleine
woningen dus. Je moet als autochtone Tienhovenaar de kans krijgen om in vrijheid oud te
worden jn je eigen gemeente.
Nu iets over de gemeenschappelijke regeling
tussen Ameide en Tienhoven. Ameide betaalt
vier-vijfde gedeelte van de kosten en Tienhoven eenvijfde vande kosten. Vrijwel' niets
staat hiervan op papier. Het lijkt me juist dat
hierin verandering komt. Ik denk zelfs dat
het in .de praktijk zo gaat dat Ameid" de
plannen maakt en dat Tienhoven niets anders
kan doen danmeelopen.
Dan iets over de verdeling van de kosten
binnen die gemeenschappelijke regeling: de
verhouding is nu: Tienhoven 1, Anieide 4. Dus
Tienhoven betaaIt een-vijfde van de totale
kost,en vallende binnen het gebied van de
gemeenschappelijke regeling. NU'is het zo, dat
de beide bevolkingen zich verhouden als 1:6.
Ik stel dus voor de verhoudingskosten Tienhoven-Ameide 1 op 6 te maken.
Tot slot nog enkele algemeenheden: Ik maak
duidelijk bezwaar tegen de mogelijkheid om
vragen te stellen vanaf de publieke tribune.
Waarom, zult uzeggen, omdat wij gekozen zijn
door de bevolking van Tienhoven en dus ook
door de bezoekers van de publieke tribune. We
zijn dan eigenlijk bezig aan de democratisering
van de democratie, en we zijn in Nederland al
zo overdemocratisch.
Tot slot zou ik nog willen zeggen; dat ik blij ben
met' het kleine aantal zitplaatsen op onze
publieke tribune,ik vermoed n.l. dat de grootte
van de publieke tribune omgekeerd evenredig
is met de waarachtigheid en de belangrijkheid
van de woorden van de raadsleden."
Burgemeester Bakker beantwoordde de gestelde vragen wederom op korte. zakelijke
wijze en zegt toe diverse opmerkingen in
B. & W. te zullen bespreken.
Ook in Tienhoven voor de eerste maal publieke
tribune na afloop van de raadsvergadering. Er
kwamen enige vragen c.q. opmerkingen.
De vorige maal heeft de raad blijkbaar subsidie
verstrekt voor de aktie "het ongeboren kind"
(anti abortus). Vragenstelster wilde haar
aandeel (omdat het per hoofd van de bevolking
gegeven werd) graag teruggestort zien.

Holly Hobby
artikelen
8CREZEE B.Y.
AMEIDE: DAM 6 TELEFooN (01636) 22t

JAZZ BALLET
UITVERKOOP
We hebben het tweejaarlijkse evenement van de uitverkoop weer bijna achter de
rug. Ik ben er dol op. Ais ik tijdens de. uitverkoo~ ga winkelen. ge~oon hier-in
Ameide, dan vael ik me als op een feestJ€. Hoewel beter weet heb lk het gevoel
dat ik nu van alles kan kopen, dat alleriei dingen die ik graag wi! hebben
sprookjesachtig laag zijn geprijsd. UitEiindelijk koop ik dan preeles datgene
waarvan mijn onderbewustzijn al lang wist dat ik het nodig h~d. Maar het gev~~l
van het feest wond me op. Ik wi! ook altijd weten wat een artIkel oorspronkeiIJk
gekost heeft. Dat verschi! heb ik tenslotte verdiend. De laatste kere,;, had ik er
helaas geen tijd voor maar meestal hield ik wat geld betreft .rekenmg met de
uitverkoop en dan gingik echt op koopjesjacht. Alsje le.ert geen dI,;,~en te kopen dIe
je niet nodig hebt is ciat een waar feest. Ik korn lilt een famlhe van notOlre
koopjesjagers. Mijnmoeder leerde ons vroeger al dat als we spaard:n voar de
uitverkoop we veel mooiere kleren bijvQorbeeld konden kapen voar IDlnder geld.
Wij waren claar oak altijd trots op. We schepten tegen elkaar op over hoev:el ~e
verdiend hadden. We hebben dan ook altijd erg moeten lachen om mensen dIe zlch
sc4aamden omin de uitverkoop te kopen, die of zeiden dat ze die schoene.n of die
jurk "allang" hadden of die hun koopjes een tijd in de kast hingen totdat nieman~
meer aande uitverkoop zou denken. Dat komt nu toch nlet meer voor nletwaar.

Enige maanden geleden startte in Ameide -een
cursus jazz ballet o.l.v. mevr. Meriam Voorn.
In iedere zichzelf respecterende stad wordt weI
aan jazz ballet gedaan en Ameide doet dus ook
hierin voor niets onder.
Bij voidoende deelname - d. w .z. minimaallO,
maximaal 20 dames - zouderi er twee groepen
starten. Een op woensdagmorgen, en een op
donderdagavond.
Dit is ondertussen het geval en mevr. Voorn
heeft zelfs een wachtlijst voor de donderdagavond moeten maken.
Er wordt onderricht gegeven in de grondbeginselen van het klassieke ballet, op moderne
muziek worden de spieren op ritmische wijze
goed losgemaakt en er worden hele dansen
ingestudeerd.
Wie weet zien belangstellenden de dames ooit
nog eens op het ton eel?
.
We kunnen in ieder geval constateren dat de
nieuwe cursus een groot succes is.

Margriet Vansluis.

J.M.

*

E.H.B.O. - Meerkerk

REAKTIE OP
"HARTJE AMEIDE"
In de vorige Wegwijzer wordt in het artikel
"Hartje Ameide" gewezen op het versterken
van de Dam en omgeving als centrum.
Dit bijvoorbeeld door het postkantoor weer
naar het centrum te halen en door de
aktiv1teiten rondom de Dam te concentreren.
't Lijkt me dat de winkeliers in en rondom 't
centrum hier ook wei een steentje toe bij
zouden kunnen dragen:
Tijdens de decembermaand - de maand waarin
bijna elk stadscentrum extra aantrekkelijk
wordt gemaakt door middel van versiering,

licht en muziek - heb ik 't speciale decembersfeertje weI gemist in Ameide.
Weliswaar was er tijdens de St. Nicolaasaktie
iedere avond eendrumband om ons naar de
winkels te lokken, maar als je dan in het dorp
arriveerde was het er -donker.
Niets te merkenvan St. Nicolaas of Kerstfeest.
Dames en heren winkeliers, kunnen j ullie met
elkaar het centrum tijdens feestdagen niet iets
aantrekkelijker maken? Sommige etalages
waren erg fraai maar een extra lichtje op straat
in deze donkere maand, een passend muziekje
en een bescheiden kerstboom op de Dam zou 't
centrum toch veel aantrekkelijker make-n?!
Eennieuw ingekomene

Voor
Alweer verschillende nieuwe

Yoorjaarsschoenen

15 februari a.s. herdenkt de E.H.B.O.
haar 40 jarig bestaan.
Er wordt op 17 februari van 3.00 - 5.00 uur in
restaurant "Brughuis" een receptie gehouden.

Nu sterk in prijs verlaagd
Praktica PLe 2
van.338:='
NU 598.-

9 CREZEE B.V.
o
AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

Zaad, Voorjaarsbloembollen, Mest,
Potgrond, Bloemen en Planten.
Bloernwerk voor aile gelegenheiden of
Uw bloernengroet over de gehele
wereld!

Dan is UW adres :

in voorraad

MAR J A

Fa. H. VERHOEF
Benedendarn

Diverse februarl-aanbiedingen In
plastlc-artikelen

•

TIMMERMAN

•

METSELAAR

•

OPPERMAN

Fa. T. Schippers & Zn.
Hoofdstraat 38 - Nieuwpoort - Tel. 01843-1205

Deposilaire :
Dr. R. A. Eckstein
Lady Rose

Mavala

BIJ AANKOOP VAN EEN

1-persoons bed
1 veren kussen gratis

Lekdijk 42
Telefoon 01836 - 1937
AMEIDE

BIJ AANKOOP VAN EEN

2-persoons bed
2 veren kussens gratis
GEVRAAGD:

J. LAURET·
BASTINCK

MOderneapparaluur
Behandeling
voigens
afspraak

Telefoon 01836 -1251

Arneide

*

BLOEMENMAGAZIJN
J. Verveer
J. W. v. Putlestraat
Arneide
Tel, 01836 -1356

SCHOONHEIDSSPECIAUSTE

Deze aanbieding is de gehele maand februari
geldig I

m.e. tesink
bazeldijk

41

ze

meerkerk

4231

01837

2152

lid l.o.v.

M
.

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Telefoon 01836-1235

pedicure

MEESTER DE HAAN:
"ER IS MAAR EEN NEDERLAND EN DAT IS TERMEY"
Wanneer je een artikel moet schrijven over meester Jan de Haan (haofd van de school met de
pijbelfuit Ameide en je hebt hem 26 jaar meegemaaltt - zonde'r bij hem op school te hebben
gezeten - zult U zeggen, ciat valt dan wellicht niet mee.
Niets is minder waar. Wanneer drie kinderen van je onderwijs van meester de Haan hebben
genoten - dan weet je echt weI iets van de sympathieke meester af.
We denken dan terug aan de periode 1957-1973. Alies speelde zich toen af in de'oude school.
Iedere morgen vroeg stak meester de Haan zelf de .kachels aan - altijd was hij bezig -zeUs i,n de
vakanties.
,Altijd stond hij voar iedereen klaar. We zouden zo door ktlnnen gaan.Maar wie is eigenlijk
meester de Haan?

nOp 19 jarige Ieeftijd ben ik mijn Ioopbaan in
1933 begonnen in Tange Alteveer (Gem.
Onstwedde). Ik werd daar toen benoemd als
kwekeling met acte. Het was toen practisch
onmogelijk am als onderwijzer benoemd te
worden, omdat er een lijst van wachtgelders
was, waaruit .het Bestuur van een school'
verplicht was te kiezen.
Een tijdelijke b,etrekking was wei toegestaan!
Daarom heb ik van 1933 tot i942 wel15 tijdelijke
betrekkingen vervuld soms als tijdelijk onderwijzer, maar vaak ook als tijdelijk hoofd.
Na 1940 werd de kans om een vaste baan bij het
onderwijs te vinden groter. En zo kan het
gebeuren, dat ik ingaande I mei i942 benoemd
werd als onderwijzer aan de school met de
Bijbei te Ameide,
Met ingang van diezelfde datum had ik eerst
een betrekking aangenomen als onderwijzer te
Notter (Nijverdai).
Maar ik ;ben toen persoonlijk naar Notter
gegaan am te vragen, of ik als nog voor de
betrekking mocht bedanken. Het schoolbestuur van Notter heeft hiermee genoegen
genomen en dus kon ik vanuit Notter na~!,
Ameide telefoneren, dat ik q.e benoeming naar
Ameide aannam.
"
Waarom ik voor Notter heb bedankt en Ameide
heb aangenomenf Ik kan het niet precies
zeggen. Wei heb ikhet als leiding in mijn ieven
leren beschouwen, dat ik naar Ameide moest.
En zo kwam ik dus naar Ameide als opvolger
per i mei 1942 van de heer Schaik. Ik kreeg toen
de derde klas. Voorzitter van het schoolbestuur
was toen wijlen N. Streefkerk. Ik herinner me
nog heel goed zijn toespraak op de begroetingsmiddag. Devoorzitter sprak toen over eel)., die
ging (Schalk), over een die kwam (ondergetekende) en over een die bleef (wijlen Ds. Poot
had juist voor een beroep bedankt).
Een jaar later' bracht ik mijn vrouw naar
Ameide. Wij trouwden in Oude Pekela, in de
Paasvakantie 1943. Het was natuurlijk in de
oorlog onmogelijk, dat Ameide hierbij vertegenwoordigd kon zijn. Maar aangekomen in
Ameide werd door mijn vrouw opnieuw de
bruidsjurk aangetrokken en ik moest op-nieuw
het trouwpak aan en zo werd opnieuw in
Ameide, in het Verenigingsgebouw onze
bruiloft· gevierd.
Zo zijn wij tot februari 1949 onderwijzer in
Ameide" geweest, in welke tijd" collega van
Rooyen onze grote vriend was. Een vriend,
waarop je kon bouwen.
Op i2 sept. 1949 kreeg ik een vaste benoeming
als hoofd. En deze functie heb ik tot op heden,
mogen vervullen. Als U een klein iekensommetje maakt, dan kunt U uitrekenen, dat ik
bijna 37 jaar de school in Ameide heb mogen
dienen. Wij hebben het in Ameide aitijd
bijzonder naar de zin gehad. Wij zijn nooit met

tegenzin naar school gegaan. WeI: is het altijd
ontzettend hard werken gewl!'est~ Klassen van
50 leerlingen, in het 6de, 7de en 8ste leerjaar.
Een oude school, waar het in de gang bij de
toiletten net zo hard vroor aJs b!1iten.
's Morgens om 7 uur's winters de ronde doen,
of alles klopte. Daarbij de gehele salarisadministratie van het personeel van de school.
Daar tussendoor' vonden wij nog tijd om de
gemeenschap van Ameide te dienen.
De Kerkvoogdij van de Herv. Gemeente
Ameide, de Zondagsschool, de Mannenvereniging, het Groene Kruis, de dienst Sociale
Zorg. En dan nog zo nu en dan wat klusjes er
tussendoor.
Wat een vreugde hebben we beleefd bij ons 25
jarig jubileum in Ameide. Wat was dat toen
toch geweldig! Wat een verrassing en blijdschap, toen we benoemd werden tot ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. Wat een meeleven
van aIle kanten.
Dan eerst dank aan mijn vrOllW. Die heeft vaak
gezegd: Jij, jij bent getrouwd met de schooi!

En nn
De school heeft erg veel voor ons betekend. Wij
hebben zelfs in het weekend de school moeiiijk
los kunnen laten. Natuurlijk zullen we de
school missen. Toch vindenwe het fijn, dat we
nu afscheid mogen nemen. En U mag niet
denken, dat wij er tegenop zien. Met het
klimmen der jaren gaat de verantwoordelijkheid zwaarder drukken. Het is goed, dat de
school weer door jonge krachten wordt gerund.
Na 45 1/ 2 pensibenjaren is een afscheid niet
tragisch. Wij hop en nu dingen te kunnen doen,
die de afgelopen 45 jaren niet mogelijk waren.
Ik kan nu uitsluitend voor mijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen leven en zo de
schade van de afgelopen 45 jaren wat proberen
in te lopen.
Ik krijg nu een vaste aanstelling bij mijn
vrouw, heeft ze beloofd. Een ding moet ons nog
van het hart, nu wij aan het einde van de
loopbaan zijn gekomen. Alles overziende
mogen we zeggen, dat wij geprobeerd hebben,
met vallen en opstaan, ons werk voor de school
zo goed mogelijk te doen. Wij weten heei goed,
dat het met veel tekortkomingen is gedaan. Dat
wij op veei punten hebben gefaald.
Wij leggen ons werk van zoveel jaren voor de
Here neer, gelukkig met de wetenschap, dat Hij
lankmoedig, genadig "en groot van goeder:"
tierenheid is. En waar wij gefaald hebben:
Heere, vergeefthet ons."
Vrijdag 2 februari werd 's middags afscheid
genomen in een officitHe bijeenkomst. Voorzitter A. Wink droeg na de opening de leiding
over aan de, oud-voorzitter en vriend ·'van de
famiiie de Haan - de heet Jac. v. Vliet.
De heer van Vliet memoreerde speciaal\
vrien'dschapsbanden tussen beide families.
Vele sprekers voerden op deze bijeenkomst het
woord, o.a. burgemeester Bakkernamens het
gemeentebestuur, inspecteur Michelsenamen:;: de in:;:pectie, de heer van Veenendaal
namens he't inspectie comite. De heer Assink als oudste personeelslid - richtte deschijnwerper op de meester en hield een uft het hart
gegrepen speech, verluchtmet anecdoten.
Voorts voerden het woord de onderdirekteur
van de "Driestar" van het p.e.o. de heet
Schalk - dominee Kalkman namens de Hervormd~ en Geref. kerk - mej. Bas namens het
oud-onderwijzend personeel- de direkteur van
de Rabo de heer J. den Oudsten namens

bestuur en leden van de schoolvereniging. Hij
bood de heer de Haan een broeikas aan en
hoopte dqt hij een fijne vrijetijdsbesteding
hierin zal vinden.
Namens de familie sprak.de heer Bosch en de
kinderen de Haan met aanhang zongen leuke
liedjes op hun ouders.
's Avonds bestond er voor een ieder gelegenheid afscheid te nemen van de heer en
mevrouw de Haan. Meer dan duizend oudleerlingen en ouders standen gemiddeld 45
minuten in de rij om afscheid te nemen. Een
overweldigend afscheid van een geliefde
meester, die hoe kan het anders - oak nu weer
voor een ieder een hartelijk woord had.
Natuurlijk is hij blij met aile kadoos - zoais de
filmprojector en scherm van de leerlingen, de
symbolische reis yan f 4800,- en ga zo maar
door.
Maar die overweldigende belangstelling is naar wijveronderstellen - het grootste geschenk wat maar enigszins denkbaar is.
Wanneer je de heer de Haan enige dagen later
vraagt over zijn over zijn ervaringen, dan is
zijn antwoord: "Ook het gehele oud-onderwijzend personeel was er."
En dan vervolgt meester de Haan: "Wat een
leuk idee, die bekendmaking van de reis - een
vliegtuig kwam aanvliegen in de zaal en daar
zaten twee vliegtickets in. Mijn vrouw en ik
gaan met de reis mee naar Israel 0.1. v. Ds.
Kaikman.
Ik ben blij dat de heer Ad Breure mijn taak
maandag heeft overgenomen, en dat dit een
jonger persoon is had mijn volledige instemmingo
Ik hoop dat de heer Breure een even fijne
samenwerking met personeel en hospitanten
zal hebben, als ik steeds ondervonden heb,
aidus besluit meester de Haan.
Opwaardige wijze heeJt men afscheid genomen van een geliefde meester Jan de Haan ridder in de orde van Oranje Nassau.

i
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WELKOM.
Het is erg jammer dat het nieuwe schoolhoofd
de heer Ad Breure niet bij deze gelegenheid
officieel is voorgesteld en welkom geheten.
De heer enmevr. Breure, afkomstig uit
Westbroek,'wonen al enige jaren in Ameide.
Sinds februari 1970 is deze 32 jarige al bij het
onderwijs in Ameide;
"AIs ik alie toespraken gehoord heb, dan kan ik
het nooit goed doen," aId us de heer Breure.
Hij zegt vervolgens: "ik kan. het niet alleen
doen - we moeten hetme! elkaardoen - ik hoop
dezelfde kollegialiteit te ervaren."
Wij, van onze kant wensen de heer Breure aIle
goeds toe - een rijne tijd op deze 9 mansschool
met twee parttimers en een-vakonderwijzeres.

Aanbieding Gemeentebegroting Meerkerk
kenmerkvan
harde en felle discussies
Burgemeester den Breejen gafin een gloedvolIe. openingsspeech nbespiegeling - traject 1979"
geheten enige bespiegeling weer· over het
·begonnen j aar 1979.
Allereerst werd Dud secretaris H.A. Bax
herdacht en zijn verdienste voar de gemeente
Meerkerk gememoreerd.

Het 5-jaarlijkse feest zal van 1 tim 8 'eptember
1979 binnen de veste Meerkerk plaats hebben.
De buurtverenigirigen zijn al aan het voorbereiden, op welke wijze de spectaculaire stunts
gestalte moeten krijgen.
Ais iker meer over zeg krijgt u misschien al een
beetje "de feestkoorts", dus laat ik het er bij.

"Voordat wij ooze bestuurlijke arbeid voar
1979 aanvangen stel ik er prijs op als uw
vDorzitter ~ in uw eerste officH~le bijeenkomst
dit j aar - en als hoafd cler gemeente Gods zegen
toe te wensen over uw te verrichten werk in
het belang van ooze burgerij.
Aan deze wens wi! ik een karte bespiegeling
verbinden voar het traject 1979. Ik doe dit niet
namens het college - alhoewel ik er weI natir
streef ciat ik noch de wethouders, noeh bij U
hiermee tegenspraak oproep. Immers, mijn
raadgevende c.q. adviserende stem in uw·
vergadering geeft mij hiertoe gelegenheid.

Slotbeschouwing
Drie maanden brugemeesterschap van Meerkerk is e~n te korteperiode om een goed
'g~fundeerd .oo.rdeel te, vormen over het
beperkte net van bestuurlijke vertakkingen in
ons dorp. Het doorgronden hiervan kan van
belang zijn..Niettemin heb ik vertrouwen inhet
in openheid omgaan met u als raad, alsook in
het als zodanig handelert. Ik wens u succes toe
bij uw arbeid in 1979, maar dan weI met de
zegen van de Heere God, de Gever van ons
leven.."

Nieuwjaarsreceptie 1979.
De eerste dagen van het thans begonnen jaar
waren dagen van vrieskoude, sneeuw, ijzel etc.
De nieuwjaarsreceptie gaf "echter weI een
raadzaal vol mensen.... ~.echter niet zovelen uit
Leerbroek en Nieuwland. Reden voor "mijn
vrouw en mij - en- daartoe geinstigeerd door
opmerkingen vanuit deze dorpen - te overwegen, een volgend keer "een uitwedstrijd" - voor
u althans - in kaart te brengen".
U zult het met mij eens zijn, dat de
verbroedering zoals deze is voorgewend bij de
herindelingsmodellen hierdoor in meerdere
mate zal worden gemanifesteerd.
Ten aanzien van de financieHe uitkomst voor
onze gemeente zeg'ik op dit moment f!.iets.
Het financieel.beheer zoals dit door ons college
wordt uitgevoerd is uitgezet op het financieel
kompas, beter gezegd op de beleidsuitgangspunt~n zoalsdie door uw raad zijn vastgesteld.
De bedoeling is dat erplanmatig gewerkt wordt
en dat uw raad ons de prioriteiten en streefdata
aanreikt, waarmee B. & W, dan uit de voeten
kunnen. Het college doet zijn best om de
nieuw te bouwen 16 woningwetwoningen in de
"puntzak" zoveel mogelijk in 1979 te doen
plaats hebben.
Industrie
Zoals u informeel weet, wordt door ons college
gewerkt aan de voorbereiding van een nieu w
ontwerp bestemmingsplan Industrieterrein
Burg. Slo blaan.
De gegadigden voor een nieuw perceel bedrijfsterrein zijn velen .....en dit geeft· ons
college de moed om dit nieuwe plan met
voortvarendheid ter hand te nemen,
Bouw openluchtzwerilbad "
Ik vertrouw met behulp van deskundige
inbreng van velerlei disciplines - en een groot
stuk zelfwllrkzaamheid van de bevolking - dat
de realisering van dit bad in de loop van ditjaar
gestalte zal krijgen.
Sportaccomodaties
Tot mijIt' schrik ben ik nu al geconfronteerd
met noodsigpalen over tekort aan accomodatie. t.w.: ruimte .gymnastieklokaal aan de
Blommendaal (alsook gebrek aan bezoekersruimte) en sportparkaccommodatie 't Hoog.
De behoefte aan meer velden kondigt zich aan.
Kan de uitbreiding van De Meerplaats hierbij
tijdelijk soelaas bieden?
710-jarig bestaan Meerkerk ("Merkerke").
Een . historisch verhaal in De Mekerker
(december 1978) geef! mij de vrijheid te
spreken over het a.s. 710-jarige bestaan van ons
doq;, dat de naam draagt "Kerk aan het
moerash::neer"! Een delegatie van de O.V.
"Wilhelmina" heeft mij al geinformeerd over
de plannen - wat er van mij verwacht wordt; en
binnenkort zult u worden geconf,ronte!=rd met
een subsic.lieverzoek.

Wat stond er, o.a. in de aanbiedingsbrief van de
begroting?
Wij hebb~n er de belangrijkste punten uitgeIich!. Het 'College schrijft:
Een van de eerste vragen die in de regel bij
aanbieding van een begroting worden gesteld
zijn meestal: "Hoe staan we er voor? Hebben
we volgend jaar nog wat te verteren?".
Na verwerking van aIle ramingen op de
gewone dienst kan het bedrag onvoorzien
gesteld worden op f 70.355,01.
Reinigingsrechten
Ten opzichte van 1978 is het jaarbedrag van
deze heffing verhoogd met f 6,- per gezinseenheid.
Thans wordt voorgestel_d "om de reinigingsrechten ingaande 1979 te brengen op f 72,- per
gezinseenheid en f 185,- per bedrijf.
Hondenbelasting
Wij stellen U voor om het tarief van de
hondenbelasting ingaande 1979 te mogen
brengen op f 50,- per hond per jaar.
Rioolrechten
Een trendmatige verhoging achten wij gewenst.Uit dien hoofde hebben wij in de raming
betrokken een verhoging per jaar van f 80,naar 1'85,.,....- vobr een woning of bedrijf en van
f 320,- naar f 340,- voor een garagebedrijf.
Onroerend-goedbelastingen
Ten aanzien van de minimumnorm ad f 195,schrijft de minister dat de gemiddelde heffing
per woning over 1979 f 9,- hoger dient te zijn
dan in 1978, welk bedrag nodig is vanwege
lonen en prijsstijgingen.
Het bedrag ad f 70.355,01 geraamd op de post
onvoorziene uitgaven is dus mede een gevolg
van de hiervoren genoemde geraamde belastingverhogingen.
Omdat in de vergadering van'uw raadvan 20
november 1978 een krediet is gevoteerd ten
behoeve van verbetering loswal, waarvan de
jaarlijkse lasten gesteld kunnen 'worden op
rand f 26.000,- dient hetgeraamde bedrag van
de post onvoorziene uitgaven nader gesteld te
worden op f 44.355,01.
Herstelioswal
Eeri hiertoe strekkend besluit werd genomen
in uw vergadering van 20 november 1978.
Restauratie toren.
Het laatste besluit, waarbij het totale krediet
is gebracht op [145.000,- zal naar wij hopen via
de toezegging van rijks~ en provinciale subsidie
in het meestgunstigegeval uitmonden in een
netto jaarlijkse last ad f 5.258,99.
Riolering Tolstraat~Zouwendijk
Hiervoor werd bij raadsbesluit van 29 mei 1978
een krediet verleend van f 950.000,-.
Nieuwe brandbluseenheid
Tijdens het schrijven van deze brief ontvingen
wij een tussentijdse mededeling dat tharis
gerekend moet worden met een investering
van f 220.000,-.

Verkabeling elektrisch net
Dit betref! gedeOlte Zouwendijken Bro~k
seweg en enkele kleine onderdelen v!=rspreid
in de gemeente.
Verbetering accommodatie entree,_gemeen_
tehuis
Raming
f 75.000,Aanpassing c.q. verfraaiing Dorpsplein
Ook hiermede zijn geen vorde;:'ingen gemaakt.
Aanlegsteiger Ioswal
Met de besluitvorming tot verbetering loswal
willen wij voorshands volstaan.
Inrichting woonwagenkamp
CRM kan zich verenigen met de ingediende
begroting c.q. kostenopgave tot een totaalbedrag van f 187.000,- voor de aanleg van 4
standplaatsen.
Bouwrijpmaken bestemmingsplan Zuid
Bij de kredietverlening tot een bedrag van
f 280.500,- werd hiertoe een aanzet gegeven.
Een aantal bouwvergunningen is verleend. De
eerste aktiviteiten van bouw van deze besluitvorming is thans waarneembaar.
Winkelcentrum
Getracht wordt om in overleg met de gegadigden en onze stedebouwkundige aan de"
bestaande plannen gestaIte te geven.
Wij verwachten dat in het komende jaar ten
aanzien van de verdere ontwikkeling van dit
plan uw raad gevraagd zal kunnen worden
over te gaan tot:
a. vaststelling bestemmingsplan,
b. kredietverlening.
Bedrijfsterrein
Dit plan zal afgestemd zijn op de thans bekende
behoefte aail bedrijfsterrein.
ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Na enig geharrewar over de sprekersvolgorde
ging eindelijk het C.D.A. van start bij monde
van de heer W. C. de Leeuw; Hij zei o.a.:
In de allereerste plaats wi! ik mijn oprechte
dank uitspreken aan het adres van onze chef
fin ancien de heer Louws. Vanzelfsprekend wH
ik ook de medewerkers van de afdeling
fin ancien in deze dank betrekken.
"Vit een begeleidend briefje dat ik een dezer
dagen in handen kreeg, bleek dat de bevolking
van Meerkerk is terug gelopen.
Hadden we op 1 Januari 1975, een totale
bevolking van 2943 persanen.
De totale bevolking op 1 Januari 1979 was 2920
personen. Een vermindering van 23 personen.
Is dat een teken dat we aan het vergrijzen zijn?
Ik dacht van '-niet. Want er werd in het
afgelopen jaar zelfs nog een kind meer geboren
dan het jaar daarvoor.
De mannelijke bevolking van Meerkerk is nog
steeds groter in aantal.
Ik dacht dat dit een veilig gevoel moet geven
aan onze vrouwelijke in"gezetenen n.l. elke
vrouw, in Meerkerk kan hier aan een
"mannelijke partner komen binnen de grenzen
van ons 1540 ha. grootte dorp.
En elke Meerkerker heeft dan nag zo'n 5000 m'
levens ruimte tot zijn beschikking.
1979 is op velerlei verzoek door de Verenigde
naties uitgeroepen als jaar van het kind. Ik stel
U voor kunnen wij als Gemeente ook een kind
adopteren?
Ik heb met enige vreugde geconstateerd dat de
financiele positie van de gemeente Meerkerk
pie! ongunstig mag worden genoemd.
~add~n we vorig jaar in Ie instantie een
onvoorzien van f 64.000,-. Nu rand de

f

70.000,~.

De onroerendgoedbelasting
U schrijft dat de minister van binnenlandse
zaken in zijn eerder genoemde circulaire het
redelijk vind dat het peil gesteld moet worden
op f 195,- per woning.
Ik heb inlichtingen ingewonnen van 3 gemeenten in de omtrek. En daaruit bleek dat zij
ongev.eer op f 4,80 per f 3000,- betalen. En wij
rond f 6,50.
Wanneer het nietstrikt noodzakelijk is, moeten

wij de onroerendgoedbelasting niet verhogen.
Een nog niet gerealiseerde wens voor de
toekomst is de aanschaf van een nieuwe
brandweerwagen. Elk uur van de dag gaan
over Rijksweg 27 vele vrachtwagens met
gevaarlijke stoffen. En nu geef ik direkt toe een
nieuwe brandweerwagen kan altijd geen ramp
voorkomen. Maar we moe ten weI gesteld staan,
dat zijn we verplicht tegenover onze inwoners.
Wat de aanlegstijger loswal aangaat, ik hoop dat
het college in samenwerking met de T.D. dat
zou willen meenemen bij het herstel van de
Ioswal.
Rest mij .nog een Iaatste opmerking. U bent
sinds ruim een maand inwoner van Meerkerk.
U hebt de oude en niet koude statige
ambtswoning die Meerkerk rijk is weer
bewoonbaar gemaakt. Ik vinddat prachtig,
want ik ben nog steeds van mening dat het een
van de mooiste plekjes van Meerkerk is.
Ik hoop dat U zoveelliefde voor dat huis krijgt,
dat U er niet meer uit wil."
De heer W. T. v.d. berg narnens de fractie van
Gerneentebelangen.
"M. d. V. dit is voor mij dus voor Gemeentebelangen de eerste. keer dat wij kunnen
deelnemen aan de algemene beschouwingen
aangaande het "gemeentelijk verlanglijstje"
zoals U het in uw voordracht noemde.
In de eerste plaats ook van ons een woord van
dank aan een ieder die in het afgelopen jaar
zijn beste kracht'en voor de gemeente gegeven
heeft niemand uitgezonderd. Een bijzonder
woord van dank Lv.m. de laatste sneeuw en
ijsperiode voor de mensen die bij nacht en ontij
in de weer zijn geweest om de gladheid te
bestrijden, hebben wij nog zout genoeg?
Ook een bijzonder woord van dank aan de heer
Louws en zijn medewerkers ik weet dat er veel
werk is verzet en dat de heer Louws steeds
weer bereid is om ons met veel tact en geduld
uitleg te geven.
M.d,V. Aigemene beschouwingen houden vaak
een terugblik o'p het voorbije jaar in en e~n
vooruitzicht op het komende jaar.
Ais we terug zien is er nag al wat veranderd in
1978. Al den ken we aIleen maar aan· onze
nieuwe burgemeester, die zich naar mijn
mening al goed thuisvoelt in ons mooie
Meerkerk en ik dacht dat wij als raadsleden ook
al aardig aan onze nieu we voorzitter, gaan
wennen.
Anders is dat tot opheden gegaan met het
nieuwe raadslid voor gemeentebelangen, zelf
moet hij nog wennen aan het kleinere politieke
gebeuren, maar erger is het met enkele
raadsleden gesteld die er maar nietaan kunnen
wennen met een nieuwe groepering gemeenbelangen te maken te hebben.
M.d.V. het jaar 1979 zal Meerkerk bruisen van
aktiviteiten om bij het kleinste te beginnen het
spartelzwembad zal worden aangelegd, riolering rolstraat -, Zouwendijk, herstel Loswal en
hoogstwaarschijnlijk de aanleg van de centrale antenne installatie,
Van 1 tot 8 september word de feestweek
Meerkerk georganiseerd door de Wilhelmina
vereniging. Laten we hopen dat dit een feest
mag worden voor de gehele bevolking,
Ook hopen wij 'dat indien mogelijk dan geen
straten zoals b,v. de Toistraat opgegraven
liggen voor de riolering.
Onze fractie betreurt dat U in uw aanbiedingsbrief niet ingaat op zaken zoals openheid en
inspraak, inspraak dient naar onze mening te

worden bevorderd en hiermee moet bij de
besluitvorming rekening worden gehouden,
Hoe zit het met de openheid van de com. van de
T.D.?
Geacht college U verschuilt zich vaak achter
de term "mede de gegevenrichtlijnenvan de
minister, hebben wij geen moeite met de te
verhogenbelasti,ngen" ja,ja de overheid is hier
:leU weer de inflatie. veroorzaker.
unroerendgoed belasting wordt weI degelijk
gebruikt om de inwoners te laten op draaien
voor alle tekorten. Immers de O.G,B, is het
gevaarlijkste gehei.me wapen waarmee men
vrijwel alle tekorten kan gaan dekken.
Dan draa it ook de inwoner op voor een
financiele blunder van het Gemeentebestuur
ik denk daarbij b.v. aan de f 25000,- uurwerk
gem. huis/verlichtingdaar waarniet rtbdig ed.
Op 29 mei 1978 werd f 960.000,- krediet
beschikbaar gesteld voor de riolering,'I'olstraat
Zouwendijk dank zij de open bare aanbesteding
werd het f 576.000,- dus bijna 4 ton minder.
Kan hier de bevolking nu eenseen keertje van
profiteren door de voorgestelde ver}1ogingen
reeds eerder door mij gesignaleerti van in
totaal zo'n 30 gulden per woning te laten
vervallen, dit moet mogelijk zijn.'"
De heer van de Berg uitte zeer veel krediet op
de Techn. Dienst. Deze dienst pleegt roofbouw
op onze gemeente.
Een zeer groot aantal kritische vragen werden
op het College afgevuurd.
De heer D. C. Kooyman sprak narnens de

V.V.D.
"Een weer alleszinsgeslaagd stuk vakmanschap. Een fraai boekwerk van 292 bladzijden,
.waarin je dan toch maar moet proberen om
eruit te komen. "Moge het jaar 1979 brengen,
dat Meerkerk gezond mag blijven, maar toch
ook tegelijkertijd weer iets groter zal groeien!!!
Zoals J opie, ja! En dan met blijvende hulp van
onze warme bakkers. Want Burgemeester, u
hebt met uw jonge gezin de "vermindering"
van de bevolking nog weten te beperkentot 23,
maar daar kunnen die bakkers niet van blijven
eten. En zonder nou te zeggen: "Weblijven ook
in de toekomst op u rekenen", hopen we toch
dat uw aanwezigheid dit groter groeien weer
op gang zal brengen.
Voorzitter, kennelijk heeft de provincie door
allerlei maatregelen bereikt, wat men wil
namelijk de plattelandsgemeenten lam leggen.
Terug naar die 292 bladzij den, welke nopen tot
een keus. Je kunt ze hier niet allemaal gaan
overlezen. En hoewel wij nooit eenzijdig zijn
toch deze keer het accent op een zijde, namelijk
de "inkomsten",
"De positieve kant", zou men kunnen zeggen,
waren het niet dat inkomsten voor de
gemeente vaak uitgaven voor haar inwoners
zijn. Te denken valt daarbij aan de reinigingsrechten, rioolbelasting, hondenbelasting en
ook de z.g. "woonforensenbelasting".
De onroerend-goed-belasting is hierbij een
hoofdstuk apart en ook weer in het landelijk
nieuws".
Waarom is de rioolbelasting voor garages 4X zo
hoog als voor woningen. De garages hebben
toch al zo veel geboden en verboden.

Mevr. van Geytenbeek sprak nainens de
P.v.d.A.
Ik wil natuurlijk ook desamenstellers van deze
begroting hartelijk danken. Vooral de heer
Louws voor alle deskundige uitleg en alle hulp
die hij mij de·laatste weken heeft gegeven bij
het beoordelen van de rekening 1976 en de
begroting 1979. Ik zal proberen het kort te
houden, tijd is geld niet waar.
Bij mijn betoog ben ik uitgegaan van de post
Qnvoorzien. Deze post geeft immers de financieele basis voor het toekomst beleid. Met
andere woordeil. de post onvoorzien is het
bedrag dat overblijft als alle vaste kosten
betaald zij'n:'Het is de financieele speelruimte'
van de gerrieente. In deze begroting wordt de
post onvoorzien gesteld op f 70.355,01.
Dit bedrag is o.a. tot stand gekomen door een
aantal heffingen en belastingen te verhogen,
Dat is ook logisch, wil een gemeente de inflatie
en de kosten verhogingen bijhouden en tevens
nog wat extra'soverhouden om het voorzieningen pakket uit te breiden, dan zullen de
inwoners hun financiele steentje nlOeten
bijdragen. Gezien ookde normen vande
minister kunnen wij met de verhogingen van
riool- en reinigingsrechten instemmen. Tevens
komt het ons voor, dat het beter is de
onroerendgoed belasting jaarlijks-indien de
uitbreiding van het voorzienings pakket dit
nodig maken - met kleine beetjes te verhogen
dan dat plotselinge grote verhogingen onontkoombaar blijken te zijn. Dit jaar ziet het er
somber uit met het uitbreiden en vervolmaken
van de Meerkerkse voorzieningen.
Ruw geschat hebben we ongeveer f 150.000,op het onvoorzien nodig. Het is natuurlijk
moeilijk om precies te ramen maar f 63.000,is zo ie zo veel te weinig.
De uitgaven aan de Techn. Dienst voor de
ontvangen leges bouw- en woning toezicht
bedragen f 37.000,-.
Op de post "kosten begraafplaats" zien we een
verhoging van 31%. Zijn er plannen voor meer
werk meer beplanting of zoo In de stukken is
daarvan niets te zien en voorzover ik kon
nagaan is het onderhoud tot nu toe redelijk
goed geweest.
Dan de post wandelplaatsen en plantsoenen,
Deze post werd met 32% verhoogd. Waarom
deze verhoging?
Dan nog enkele algemene opmerkingen: De
staat onderhoud gemeente eigendommen biedt
weer net zo'n triest aanblik als de voorgaande
jaren. Weer wi! ik er hier op aandringen - en
hoe lang nog tevergeefs - om dit onderhoud op
een andere manier te ramen. De zoj uist
behandelde rekening 19791aat toch zien dat het
natte yinger werk is. Laten we of het
onderhoud beter plannen of op deze posten
reserveren. Dit is zo een heilloze weg.
Op de post inkomsten terzake van het
woonwagenkamp wordt nogal optimistich
gesteld dat de stroomlevering van f 16.000,- te
verhalen is op de bewoners. Nu ik wens u
daarbij veel succes. Al 4 jaar is daar niets van
terecht gekomen. Hoe wilt u het dan dit jaar
doen. Uit oogpunt van energie besparing is dit
ook een hopeloze uitgave.
Ik ho'op dat 1979 een dynamisch jaar voor de
gemeente mag worden en dat het college maar
vooral deze raad in harmonie mogen vergaderen. Dat alles voor een beter welzijn van de
inwoners van Meerkerk".

Bevries dit jaar de onroerendgoed belasting
maar eens,

Voor een goede

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

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

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER

Nog voorradig:

Elsevier
Belasting
Almanak

14.50

Veer Meerkerk e.o.:

Tolstraat 27 • Tel. 01837·1697
Meerkerk.
Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

1)

.

('!J CREZEE

B.V.

AMEIDE: QAM6 TELEFeeN(01~1229

Erres
wasdroger
4 kg.
kast droog!!!

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

RSD 411/87 f 629,RSD 400/87 f

Erres
wasautQmaat
RSW 526

t

1199,-

NU., 1069,-

Philips
Koffiezetter
2 tot 12 kopsf 109,-

NU f 69,50

~.rl--- HE 1700 stofzuiger
700 w,stalen buizen f 318,NUt 255,HE 2000 stofzuiger 700 W. f 395,-

NU

f 299,-

/

Aile apparaten 3 jaar garantie

Erres centrifuge
Toerental 2800 omw/min. f 299,-

NU f 262,50
4 weken

gratis Miele wasdroger bij
U in huis kom vrijblijvend langs.

8CREZEE B.Y.
Darn 6, Arneide, Tel. 01836-1229 1779

AI dezeapparaten worden onder garantie
geleverd.
Gratis tnuis bezorgd.
Geen voorrij kosten tijdens garantie's!!
Geen voorrij kosten als de garantie veri open
is!!
Onze eigen monteur staat binnen 24 uur bij
U voor Uw probleem.

N.PEK&ZN.
i
AAKSTERVELO 2 - AMEIDE - TEL. 01836- 271

Tafeltennisfans opgelet
Leerlingen van de lagere- en L.O.M.-scholen opgelet!
Zaterdag 7 april de zaterdag voordat de paasvakantie
begint, wordt er voar jullie een tafeltennistoernooi
georganiseerd.
AIle klassen kunnen meedoen. J ullie worden per klas
ingedeeld en je kunt dan ook per klas een Ie, 2e of 3e prijs
winnen. Het tournooi wordt een hele dag gehouden; van
8.30-20.00 uur.
Houden jullie die zaterdag oak vrij om een prijs, te
winnen op dit geweldige paas- tafeltennistoernooi? Op je
school kun je meer informatie krijgen over dit toernooi
bij je eigen klasseleraar. In de yolgende Wegwijzer kunje
over dit toernooi lezen.

Uni~rok

f79,-

De organisatoren
van het toernooi.

'.'

Blouse

f65,-

De Chr. school voor Lager Huishouden Nijverheidsonderwijs

"Louise Christine"

pro Bernhardslraal 47,
Vianen. leI. 03473-1297

organiseerj op 21 en 22 februari
van 9.00-12.00 uur

lopen dagenl
ledereen die belangstelling heeft voor onze
school of geinteresseerd is in dit onderwijstype
is van harte welkom.

DE NIEUWE KIJK OP DE VOORJAARSMODE 1979
Maak nu reeds Uw keus bij
van A 101 Zgekleed bij Zwijnenburg

-...-

AZ\19WJw~wrn[]Jrnrn

. . - . Toistraat 17, Meerkerk. tel. 01837-1401

Nog bij ons te verkrijgen

Het belasting ABC 8.50
Consumenten ABC 8.50
8CREZEE B.Y.

Scltccnmaak !
Electrotechnisch
installatiebureau

U zoekt een nieuwe lamp? In onze kollektie vele soorten
LAMPEN VOOR ELK DOEL
Kom vrijblijvend eens kijken
Voor veel gemak bij mevrouw's werk zorgen onze
ELECTRISCHE HUISHOUDELlJKE APPARATEN
Wijvertellen U graag wat voor U het beste is.
OOK IN RADIO en T.V.
een keurkollektie van de beste en modernste apparaten, zowel
in GELUID als BEELD !

II
J. W. van Puttestr. 73, Ameide, Tel. 01836-1232.

U bent welkom als U hierover alles wilt weten

Alvast31eukekado-tips
van OW fotohandelaar.

Nieuws aan de wand

Behang
met bijpassende gordijnstoffen.

*

WANDWEEFSEL, JUTE, L1NNEN, WOL
SUEDE, VELOUTE, enz. enz.

*Natuurlijke WANDBEKLEDING
RIET, GRAS, BAMBOE, KURK, SISSAL

'*

'FoWpllZzee
I Zo'n legptizzel van uw

NIEUW
VENSTERDECORATIE 1979,

*.

eigeo negatief is beslist eeo origi-

nele verrassing voor iedereen.
Formaat 20x2Scm. 80 stukjes.

.ROLGORDIJNEN, JALOUZIEEN
JALOUZIE-GORDIJNEN,
ZONNESCHERMEN, MARKIEZEN

9.50

Inlichtingen, stalen, behangboeken, verkrijgbaar in onze winkel.

2

muu,,04fe1t

Eengrote' kleurenfoto
van portret of landschap kan on- .
gelooflijk mooi zijn. Fonnaat
30x40cm. Van Regatier of dill.

10.95

3

~ftJgie-~04fe1t

Zowel:van nude, als van
nieuwe Coto 's. Antiek~bruin getint
in fraai passepartout met gouden
rand. Fonnaat 30x40cm.

21.85

8'CREZEE B.V.
Dam 6 - Ameide - Telefoon 01836 -1229
.

=-====

Schaatsen

TELEFOON 725

met 10 ral 9 mm
van 164.50

nu.20% korting

nu 25% korting

ERKELENS-LANGERAK
BROEKSEWEG 3

Dymo 1560

131.50

Zolang de voorraad sterkt

9
C

C. 't LAM

.

CREZEE B.V.

Bazeldijk 19 - Meerkerk - Tel. 01837 -1810
AMElDE: DAM 6 TELEFOON (01836)1228

Polaroid
Het direct klaar systeem
model 1000 van 129.-

Crezee prijs 99.-

~CREZEE
AMEIDE

Wegwijzertje
Vetloren

Te KOOP

Te Koop:
Kanaries V,A. Vreuls De Geer 6
Ameide. tel. 01836-1776.

••••••••••••••••••••••••••••

Te Koop aangeboden:

1 ~azelle dames rijwrel
3 V knijprem
1 Sparta snorfiets .
1 Batavus dames bromfiets
1 Jamaha bruin met schijfrem
als nieuw.
tel. 01836-1271

DAM (; TOLE 00," (0 8',) 1,9

••••••••••••••••••••••••••••

.fe Koop aangeboden:
1 Jamaha graen met schijfrem
1 Jamaha geel zeer mooi
1 dames bromfiets Puch maxi
zo goed als nieuw
1 gebruikte Flymo 9azonmaaier
tel. 01836-1271

....... •..••..••...•...•...
_

"CRESCENDO"
Hetis IT waarschijnlijk weI bekend, dat de
a.ctiviteiten van de Chr. muziekvereniging
"Crescendo" te Ameide de laatste jaren wat
minder zijn geweest dan in voorafgaande
jaren.
Interne problemen zoals het verlies van enkele
oud-Ieden, geen of niet genoeg toestromingvan
nieuwe leden waren veelal de oorzaak van het
weinig naar1;buiten n treden van de vereniging.
Tach hoopt de Chr. muziekvereniging "Crescendo" i~ haar jubileumjaar (80-jarig bestaan),
weer acHef in uw gemeente aanwezig te zijn.
Reeft U of een \tan Uw kinderen misschien oak
interesse om zichin de vrije tijd met muziek
bezig te houden, kom dan eens langs op een van
onze repetitie-avonden (dinsdags van 20.0-22.00
uur) of een van de lesmiddagen van de
muziekschool (zaterdagmiddag van 14.00-16.00
uur).
Graagzijn we bereid U al de nodige inlichtingen te verstrekken alvo"rens U of een van uw
kinderen zich opgeeft bij onze vereniging.
Voar inlichtingen:
C. v.d. Grijn,
Pro Marijkeweg 43,
Ameide.
Het bestuur van de
Chr. muziekvereniging
"Crescendo"

C.P.B.
Maandagavond 15 jan. hield de C.P.B. afd.
Ameide en Tienhoven haar vergadering.
Voar ons kwam spreken de heer v.d. Roer uit
Schoonhoven over de vele activiteiten van het
Rode Kruis.
Voar de pauze hield de spreker een karte

inleiding over het onsfaan en de geschiedenis
van het Rode Kruis. In 1863 opgericht door J.
Henri Dunant kwam het in1867 in Nederland
door Koning Willem III.
Spreker vertelt over de opleiding die de
helpsters krijgen en oak horen we nog over het
Welfare-w€rk.
Op deze avond zijn oak enkele welfarewerksters uit 'Ameide aanwezig met verschillende hi:mrlwerke'n. Een gedeelte hiervan werd
aangeboden voor een gratisverloting.
Ook- kunnen we hier zien, wat een rijke
verscheidenheid aan werkstukken door het
welfare-werk gemaakt wordt. Na de pauze
werden er twee films vertoond. De eerste over
het schip J. Henri Dunant. Hier kunnen
gehandicapten een week mee door het land,
omdat er voor deze mensen vaak geen andere
gelegenheid is om op vakantie te gaan.
De tweede film ging over de oorlog in Libanon
en we zien veel beelden van de verwoeste stad
Beiroct.
Daar zien we hoe het Iriternationate Rode
Kruis, helpt, waar het helpe'n kan, en vaak ook
probeert Ie ·bemiddelen.
Dit is niet altijd zonder gevaar voor eigen
leven, maar toch zijn er steeds nog mensen, die
zich hier voor 100% voor inzetten.

Bedankt
"Natuur- en Vogelwacht"
Bestuurslid Gerrit Streefkerk - organisator en
coordinator voor Ameide/Tienhoven en een
deeI omgeving Lexmond - is de laatste weken
met diverse leden van de,... Natuur- en Vogelwacht" uren in touw geweest om de hulpeloze
reigers, roerdompen, zwanen, meerkoeten,
duikertjes, waterhoendjes, wilde eenden enz.
te trachten in leven te houden met vlees- en
etens resten e.d. Bedankt mensen - namens aIle
lezers en de overgebleven diere!J..

DANK EN WAARDERING
Via deze Wegwijzer wil ik mijn dank en
waardering uitspreken, en ik denk dat ik dat
namens vele schaatsliefhebbers doe, voor het
bestuur van de IJsclubHollandia voor het
organiseren van de -wedstrij den op de Zerik,
maar ook voor allemaal en speciaaI diegene die
's morgens vroeg of's avonds laat er steeds_voor
zorgden dat tochondahks alle sneeuw de baEm
steeds weer goed berijdbaar was.
Een inwoonster van Ameide.

Restanten wol

1,10 per bol

/

Plieger Handwerken
Nieuwstraat 2,

Tel. 01836- 2051 b.g.g. 1298,
Ameide

\':111

tier

11:1111
••
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\'ttttr ellt:e Ittter
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VAN DER HAM VEEVOEDER
grote waard 42 - noordeloos
tel.: 01838-1235

Voor al uw handels- en familiedrukwerk

8CREZEE B.V.
Dam 6, Ameide; Tel. 01836-1229·1779

BUITEN TE KOUD
OM TE WERKEN??

Allen.le! Allen'le I

Wegens uitbreiding
van. de rijschool
geen wachttijden
meer

*

Dan is het nu fijd om
binnen die karweifjes op fe
knappen, waf U al %0 lang
van plan was.

NATUURLlJK met MATERIAAL uit

t/t tj;tttutnktltjttt
Telefoon 1277

AUTO RIJSCHOOl J. HAARS

Alles op het gebied van
HOUT, VERF, IJZERWAREN en
GEREEDSCHAP

Hazelaarlaan 34 - Tel. 01836 - 1375 - Ameide

AlS U TIJDIG BESTELD

zorgen wij dot U het op moat
en op tijd in huis heeft!

FEBRUARI

Franse maand bij de Party Shop
met vee I aanbiedingen

*
*
*

BRIE VAN DE MAT

100 gr. NU

CAMANBERT

100 gr. NU

3 FLESSEN ROSE

NU

Knoflooksaus, Zigeunersaus en
Ravigottesaus
per ons

139
148
798
148

Ook feest voor VI
Vanwege het 30-jarig bestaan van ons
schildersbedrijf geven wij als blijk van
waardering bij al uw aankopen op

Tevens vele andere aanbiedingen

PARTY SHOP GERDA BRANDS
Gorinchemsestraat 10

Feest voor ons

-

VERF en BEHANG 10·/. KORTING

Meerkerk

.

20% korting
op onze in voorraad zijnde behangsoorten!

I Noteert Uvast!

Diverse restanten

50% korting
Tijdens de Boekenweek
woensdag 4 april

•

Profiteer in de maanden februari en
maart van dit jubileumvoordeel II

Boekenavond

in de nieuwe zaal van "Het Spant"
Schrijfster Mink van Rijsdijk
vertelt op vlotte en humoristische wijze over "in de keuken
van een schrijfster".
Deze avond 1e presentatie en officiiHe aanbieding van haar
nieuwste boek ,>Rimpels" aan burgemeester Bakker.
Entree f 3,50

Aanvang 20.00 uur

B. DEN OTTElANDER
Tel. 01837 -1295

Bazeldijk 15a
Meerkerk

Despeciaalzaak
met 30 jaar ervaring
.

Hendrik van Brederodebericp.t
Uitslagen van het schaak-damtournooi, gehouden op 17 januari in de Hendrik van
Brederodeschool (aktiviteit van het. scholen-:kontakt van de Open bare Scholen in de regio).
Schaken
Winnaars van:
bord I Frank Bakker, Nieuwpoort
bord 2 Marcel Hakkesteegt, Nieuwpoort
bard 3 Arie Vonk, Goudriaan
bord 4 Arthur Vonk, Nieuwpoort
bord 5 Klaas van Wijk, Goudriaan
De ploegprijs werd gewonnen door:
Nieuwpoort 1.
Daarna volgden:
Goudriaan 2.
Ameide 3.
Groeit-Amm'ers 4.
Langerak 5.
Brandwijk 6.
Streefkerk 7.
Bleskensgraaf 8.
Dam"men
Winnaars van:
bord 1 Jean Mudde, Nieuwpoort
bord 2 Bert de Kruyk, Ameide
bord~3 Kees van de Haar, Bleskensgraaf
bard 5 Nadia Meewe, Nieuwpoort
bard 6 Jan Scherpenzeel, Nieuwpoor~

Oak dit jaarwas het weereen sportief tournooi
metveel belangstelling van leerlingen en
ouders!

OPEN DAGEN BIJ
CHR. SCHOOL VOOR L:H.N.O.
"LOUISE CHRISTINE" te Vianen
Op21 en 22 februari worden er op de Chr.
school voor Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs te Vianen open dagen georganiseerd.
Leerlingen uit de hoogste klassen van de
basisscholen, ouders van kinderen die zich
willen orienteren in wat dit onderwijstype te
hieden heeft en gewoon belangstellendenzijn
op die dagen van harte welkom.
Op.deze dagen zal worden getoond wat er op
deze school wordt onderwezen en op welke
wij ze dit gebeurt.
Wanneer men nadere informatie wenst omtrent de mogelijkheden na deze school, kan
men hierover inlichtingen inwinnen bij de
schooldecaan.
Voor vele inwonersvan plaatsen als Langerak,
Nieuwpoort en Groot-Ammers is de "Louise
Christine" geen onbekende daar vele basisschoollferlingen hun vervolgonderwijs op
deze school hebben genoten.
Tijdens de open dagen in de school aan de Pro
Bernhardstr. is inforniatie over het cursusjaar
197911980 verkrijgbaar. Folders over de school
liggen klaar,zodat men thuis alles nog eens
rustig kan doornemen.
De openingstijden zijn op beide dagen: 9.0012.00 uur.
Voor inlichtingen: 03473-1297.

De goedkoopste
kopieermachine ter
wereld. Kost f 315;:
Speciaal voor al die
mensen die het knap laslig
beginnen Ie vinden dal ze
voor elk kopielje de deur
uil moelen. Voor de zo-nuen-dan-kopieerder.
Zelf kopieren. 'I Is heel
simpel. Nel zo simpel als
bellen. Naar uw 3M-dealer
bijvoorbeeld.

Uwdealer:

o CREZEE B.V.
1)

-

U mag 'm ook schrijven:

----------,
BON
I

I
I
I
Naam
.
I
Adres .........•........................
II
Woonplaats
Ik ben gei'nleresseerd in w'n
3M-kopieermachine.
Sluur me snel informalie!

"'}Excl.BTW.

Meerkerk 1 eeo topper!!!!
In de laatste uitga-ve van Voetbal-Totaal, het
officiele orgaan van de K.N.V.B., waren aIle
standen van het KNVB-zaterdagvoetbal opgenomen. In de 4e· klasse D van West 2 voert
Meerkerk trots de ranglijst aan. Opvallend is
dat Meerkerk 1 het elftal is dat van aIle KNVBelftallen het minst aantal tegendoelpunten
heeft moeten incasseren. Twee doelpunten
tegen in 10 wedstrijden. Een erg knappe
prestatie.
4e klasse D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stand per 1 januari 197.,

Meerkerk
WNC
Ameide
LRC
Bergambacht
GJS
Maasdam
ASH
ZBVH
Haaften

10 6 3 1 15 12- 2
10 4 5 1 13 17- 9
105321310-7
10 5 2 3 12 12-10
1043 3 11 10- 8
10 4 3 3·11 11- 9
10 343 10 8-10
10 3 4 3 10 8-12
10 2 4 4 8 13-15
10 1 3 6 5 9-17
10 0 2· 8 2 10-21

WOR

Meerkerk 1 nogmaals een topper????
In same:n.werking met het dansorkest "The
Glanny's Lovers" zijn kortgeleden de eerste
repetities begonnen voor de aanmaak van een
grammofoonplaat. Op deze EP worden op de Akant twee nummers gezongen door de Aselectie ledenvan S.V. Meerkerk.
Als solisten treden op Henk Burggraaf, Cor Bot
en Sjaak van Rooy. Het eers!e nummer heeft
het Meerkerks voetbal als onderwerp, terwijI
in de tweede song het dorp centraal staat.
De opname voor de plaat is gepland op 20 maart,
terwijI eilfge weken daarna de verkoop van
start kan gaan. We komen hier nogwel op terug.
Zullen de spelers net zO goed zingen als
voetbaIlen? We wachten af of de top 40 kan
worden gehaald of wellicht een gouden plaatin
het verschiet lig!.

Uw adres voor:

Schaarhekjes en Tuinhuisjes
Met rieten kap.
Tevens:

...

Regentonnen, Tuinschermen,
Rietmatten, Rondhout.

P. Versluis
Boezemweg 1, Lexmond. tel. 01836-1300.

PEDICURE
MEYR. WILSCHUT
III

Q

-m
Z

III

AIIEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836)1229

SPORTVERENIGING
MEERKERK

De ploegprijs werd gewonnen door:
Ameide 1.
Daarna volgden:
Nieuwpoort 2.
Groot-Ammers 3.
Bleskensgraaf 4.
Streefkerk 5.
Goudriaan 6.
Brandwijk 7.
Langerak 8.

t;

III

>
Q
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Hazelaarlaan 5
Ameide
Tel. 01836-1595
Voor
ALGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van
STEUNZOLEN
en
ELASTIEKE
KOUSEN
Elke woensdagmorgen
zilting in Meerkerk in
'I Groene Kruisgebouw.
Aileen volgens afspraak.
Indien nodig behandeling aan huis.

-

HET AORES VOOR
IOUWMATERlAlEI. ZOWRIIEUWAlS
IEIRUIIT D•••

GOLFPLATEN, Asbest,
Gegalv. Polyester
-VLAK ASBEST
-HOUT
-CREOSOLTPALEN
-DEUREN
-ISOLATIE
MATERIAAL
-MULTIPLEXPLATEN
in div. soorten en dikte.
-WANDSCHROOTJES
Vuren. Paranapine.

Bli:

FRANK TREUREN
Burgm. Siobl••n 36
Meerkerk
Telefoon il1837-1889

Waar is nOll m'n speech?
Een nieuwe voorzitters
(moker) hamer!
Een avondje publieke tribune
in Meerkerk!
?rie av?nden Gemeenteraadsvergadering - 2
In Amelde en de Iaatste dan in Meerkerk. Je
verwachtingen zijn voar Meerkerk haog
gespannen, amdat je dit aIleen van horen
zeggen hebt. Een volle tribune. Klokslag 8 uur
opent de burgemeester de vergadering, die het
voortreffelijk geletd heef!.
Diverse verslaggevers! Was dit al een teken dat
men in Meerkerk het spel vaak hard speelt?We
zullen het suel weteri!
Hier en claar bespeur jeirritatie over en weer.
Men speelt soms erg hard -vaak op het randje af
doch gelukkig kan er vaak bij allen een
glimlach af!
Neem nu het enig vrouwelijke raadslid Mevr.
van Geytenbeek.
Opbouwende kritiek waar nodig - terzake
kundig .- de stukken goed bestudeeid (hiermerle WIllen we filets ten nadele van de Qverige
raadsleden zeggen) - haar eigen stellingen fair
verdedigend).
"Ik heb kritiek op de planning onderhoudsposten. Er wordt teveel geraamd of er wordt te
wein,ig onderhoud gepleegd."
"De T.D. moet functioneel ramen en onderbrengen. We hebben met schijnwinsten van
doen."

De twee "Wimmen". gebroederliJk naasi- elkaar.
Jammer dat raadslid W. v.d. Berg collega raadslid W.

Laten we ons houden
aan de volgorde van spreken,
zoals vorig jaar. Maar hoe dit was
weet ik niet llleer!
"Ga nu toch eens echt onderhoud plegen. Er is
toch een reserve van 1,1 millioen gulden".
f 63.000,- onvoorzien is toch veel te weinig
voor ons wensenpakket", aldus mevr. v.
Geytenbeek. Met 5 tegen 2 stemmen wist zij de
inkomsten uit de bouwleges te doen verhogen
met f 7.000,-.
De post onvoorzien wordtmede door enige
andere veranderingen nu f 117.000,-.
Om de post plantsoenen met f 18.000,- te
verlagen kreeg zij er niet door.
Het werd verworpen met 5 tegen 2, evenals de
subsidie verhoging voor de Grollebollen.
De onroerendgoed belasting wordt niet verhoogd. Het werd met 5 tegen 2 stemmen
verworpen.
J a, en dan de heren raadsleden. Neem de heer
W. C. de Leeuw.
Een goed idee "adoptie van een kind". Dan
opeens tijdens zijn gloedvol betoog..... een
blaadje kwiji.. ... (zoeken - zoeken) maar een
ieder die hem kent, weet dat hij niet voor een
?at te vangen is. Trouwens op de blaadje stond
lets over de rattenbestrijding en daar kon hij
ook. best zonder papiertje over praten (misschlen hadden de ratten hetin die tussentijd al
opgegeten?)
De "heer W. T. v.d. Berg van de gloednieuwe
partij Gemeentebelangen zei in de aigeinene
beschollwing "ik moet nog wennen aan het

de Leeuw niet kon helpen toen hij peinsde- waar i's
nu dat blaadje van mijn speech"?
"

BIJ ONS KUNNEN GEPLAATST WORDEN ENIGE

MEDEWERKERS
voor de boomkwekerij - tuinaanleg
en verzorging.

BOOMKWEKERIJ

HELSDINGEN
Joh. Huiling
Lexmondseslraatweg 2
Vianen
Tel efoo n 03473 - 3302

kleinere: politiek gebeuren en er zijn raadsleden dIe aan mijn politieke groepering nog
rnoeilijk kunnen wennen."
Ook hij kraakte weer harde noten. Niet
iedereen, zal deze opmerkingen hebben geapprecieerd.
Grotendeels stond hij achter de kritiek die
mevr. v. Geytenbeek had aangevoerd. Op vele
punten viel hij deaanbiedingsnota aan. Op
onderdelen van de begroting wenste hij de
aantekening tegengestemd te hebben.
Aan het slot vanzijn betoog deed hij
burgemeester den Breejen een bekentenis.
,,'s Nachts word ik soms ineens wakker dan
hoor ik weer, die harde slagen van' Uw
voorzittershamer - deze maken zo'n lawaai.
Bier heb ik voer U een nieuwe".
De burgemeester nam heel sportief de spon~
se~ ,,~ok~r" hamer in ontvangst.
WI] dachten even - misschien heeft het
hameren van de burgemeester vorig jaar weI
een reden gehad? (Vroeger was er eens een
zekere heer T.U., die zei dan later "ik heb het er
ook weI eens naar gemaakt").
De V.V.D.er de heer D.G. Kooyman hield een
kort en rustig betoog. Hij was het op enkele
onderdelen van de begroting ook niet eens.
Toen er enig geharrewar ontstond "wie er het
eerst mocht spreken" sprak hij het verlossende
woord:
"Voorzitter - laten we het precies zO doen als
vorig jaar - hoe het echter gedaan werd weetik
ook niet meer!
'
Het was al dlep nacht (9 minuten over I) toen de
begroting werd aangenomen.
Van de publieke tribune (de meeste waren tot
het einde gebleven) kwam slechts een vraagen
terecht.
De heer de Bruyn: "College ik voel me
enig~zins g~discrimineerd. Waarom krijgt de
pubheke tnbune ook geen verfrissing aangeboden? De pers krijgt ze toch ook?"
Heer de Bruyn - ik (uw vetslaggever) voelde
me toen ook een beetje aangesproken.,
.
"Ik yond het toen jammer, dat
lk uw buurman Arie de helft van mijn tweede
flesje Pils gegeven had - ik durfde niet meer te
drinken omdat ik nog naar Termer IDoest ('s
nachts om 2 uur) maar van die andere
verslaggever had Arie ook al een half flesje
gehad .Arie had" ~eker ook erge dorst en
mlssch,en dacht hij dat U geen pilsje lustte en
ook nog dacht "het is beter dat er een erg veel
dorst heeft, dan dat er twee zitten uit te drogen.
Burgemeester - het College heeft het zeker niet
expres gedaan - en anders was dit zeker weI een
stuntje voor Gemeentebelangen geweest (wat
zal hen dat spijten!) - maar misschien is de
opmerking weI het overwegen waard (U zou
het in overweging nemen beloofde U).
Ik had weI bewondering voor de trouw van de
publieke tribune.
Trouwens het publiek in Ameide heef! beide
avonden ?ngevraagd 2 verfrissingen gekregen
en daar hleld men op normale tijden op. Om elf
uur.

Wilhelminavereniging Meerkerk
G. Willemse, Ere-Voorzitter
In de zaal van Hotel "Brughuis" hield de
Oranjevereniging van Meerkerk zijn ledenvergadering. Veel zaken waren er te bespreken, daar Meerkerk dit jaar aan de beurt is om
de Feestweek te organiseren.
Er waren eenflink aantal personen aanwezig,
die zich allemaal betrokken voelen bij dit
feestgebeuren. Veelsuggesties' kwamen naar
voren en er werd goed gedebatteerd. De

feestweek zal worden gehouden van Zaterdag 1
september tim zaterdag 8 september. De
vDorzitter dhr. G. Willemse leidde voar de
laatste keer deze ledenvergadering. Hij heeft ±
45 jaar deel uitgemaaktvan het bestuur. Eerst
als commissaris, daarna bestuurlid en gedurencle .een lange reeks van jaren als vqoriit-ter.
Maar hij achtte nu de Hjd gekomen om er mee_

"Feest in Meerkerk,
het ·dorp aan de Zederik".
Het is weer zover, Meerkerk gaat feest vieren
en weI van 1 tot en met 8 september.
Ongetwijfeld zullen de buurtverenigingen
alles op alles zetten om hun buurt op grandioze
wijze te verlichten. Overigens zal het toch wat
anders zijn dan de vorige feesten. Vrijwel sinds
mensenheugenis stonden deze onder leiding
van dhr. G. Willemse als voorzitter van de
Wilhelmina vereniging. Zijn opvolger is ge":
worden, dhr. M. Hakkesteegt sr, een man, die
op organisatorisch· - gebied zijn sporen weI
heeft verdiend. Het bestuur heeft er dan ook
alle vertrouwen in dat het ook nu weer een
goede feestweek zal worden. Verheugend is,
dat de nieuwe Burgemeester, dhr. T. den
~reeJen, alle medewe,rking hee.ft,.toe.gezegd,
ook een aantal jongeren-zijn nu al met
waaraevolle suggesties bij het bestuur gekomen. Het feestprogramma is nog ni.et voHedig,
'maar,de grote lijnen liggen nu al vas'i. Zo wordtt
de week geopend op vrijdagavond '31 augustus
om 19.30 uur met toespraken, van de burgemeester en de voorzitter, waarna een ballonnenwedstrijd wordt gehouden, een en ander
opgeluisterd door de Muziekvereniging "Euphonia". Op zatert;lag 1 septemb~r, traditiegetrouw, de allegorisehe optoeht, welke ook dil
~eer via Ameide gaat. Het lijkt ons zinvol u nu
reeds op te wekken voorbereiding te treffen,
, voor het maken van een wagen voor de optocht,
waarvoor weer een aantal prijzen beschikbaar
zijn, Ideeen hiervoor of inlichtingen en opgave
bij de heren A. Bikker, Dorpsplein en
H. Kaasschieter.

te stoppen. Hij heeft 'lnmiddels de leeftijd van
80 jaar mogen bereiken. Bij monde van dhr. J.
Priem, die hem bedankte voor het vele werk
doorhemverzet,. werd hem namens het
bestuu:r en leden het ,Ere.:.voorzitterschap
aangeboden. Hij 'waseen goede voorzitter, die
verantwoordelijkheid, kende. Hij' heeft veel
voor het Meerkerkse verenigingsleven gedaan.
In zijn dankw.oord zei dht. Willemse dat hij de
vereniging eeIJ, warm hart toedraagt. Ik ben
volbloed "Oranjeman". Liep nooit vooraan,
maar stond ook niet achteraan. Ik heb mijn best
gedaan. Hartelijk dank voor dit Ere-voorzitterschap. Als nieuwe bestuursleden werden
gekozen de heren ',M.. Hakkesteegt en A. de
Kuiper. Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

De woensdagmiddag is gereserveerd voor de
kinderen. Er zal een programma worden
gebraeht van bekende T.V. arliesten. Op
donderdag is er een 'avondvullend programma
voor de g~hele bevolking. Ook hiervoor zijn
bekende T.V. persoonlijkheden geeontraeteerd. De Vrijdagavond is voor de oudere
jeugd, dan zulYen een of meer bekende
popgroepen optreden.
Op zaterdag 8 september is de afdeling voetbal
van S.V.M.er in geslaagd het elftal vande OudInternationals naar Meerkerk te halen voor
een wedstrijd tegen het eerste van S. V.M. Dit
gebeuren zal worden opgeluisterd door muziek
van jjEuphonia" en een Majorettenkorps.
Er komt nog een gecostumeerd bal, de
bejaarden worden ook niet vergeten, terwijl er
nog ruimte wordt gereserveerd voor volksspelen en eventuele activiteiten van de
plaatselijke vereniging. De laatste Zaterdag
staat een optreden te wachten van het "Urker
Mannenkoor".
Als afsluiting het traditionele vuurwerk. We
zijn zeer blij, dat we debeschikking hebben
gekregen over de loods van de firma A, Verhoef
aan de Sloblaan. We zullen u ook regelmatig 6p'
de hoogte blijven houden van de ontwikkeling,
zowel in de dag- Em streekbladen, als in de
"Wegwijzer" waar de fa. Crezee uitAmeide ons
plaatsruimte voor beschikbaarstelt. Laten we
met zijn allen trachteneen goed feestte maken
en te tonen waarin een klein dorp "groot" kan
zijn.

Het Bestuur
Wilhelminavereniging
Meerkerk.
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Het nieuwe VOORKEURBOEK is er:
van Nelly van Dijk-Has, van wie meer dan
2 miljoen boeken verkoeht zijn.
Denkt u er aan: Voorkeurboeken zijn gauw
uitverkoeht!
Tot 31 maart 1979:
Nelly van Dijk-Has
DE BRUG NAAR HET HART
Omnibus van: Caroline's doehter;
Als het hart gaat spreken, Er is geen brug.
Gebonden 682 biz.
Normale prijs f 29,90
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Uw voordeel f 12,-

g

~

~
~
~

~
~
~
~

..,

~
~
~

~

~

...
'-'"

~

~

~
~

Dam 6 - 01836-1229

-.

Er is weer goed nieuws van de hengelsportvereniging "Ameide".
J uist in deze voor de vissen en de vissers zo
moeilijke dagen, brak er plotseling een
lichtstraaltje in de vereniging door.
Het jeugdlid, Marco Alblas van de Meidoornlaan, ontving een uitnodiging, van de
Nederlandse Vereniging van Sportvissers om
deze zomer een jeugdinterland tegen WestDuitsland mee te vissen.
Deze wedstrijd wordt gehouden in Itzehoe; 50
km. boven Hamburg.
Van 11 tot 17 juli zullen de vissers daar
vertoeven om de buit binnen te halen.
Marco heeft deze uitnodiging te danken aan het
feil dat hij afgelopen zomer de 10e plaats
bezette bij de nederlandse jeugdkampioenschappen.
Een oud gezegde luidt: Wie de jeugd heef!,
heef! de toekoms!. Dit sueees wat hengelsportvereniging Ameide boekt in zijn korte
bestaan, belooft 'wat te worden voor de
toekomst.
Marco veel succes in Duitsland en zorg dat je
daar niet achter het net vistl!!
'

Mevrouw van der Ham uit Meerkerk

8 DAGEN MET 5 PERSONEN
NAAR FLORIDA
De zeer artistiek begaafde mevr. L. van der
Ham-van Bergeyk wonende Dorpsplein 7 te
Meerkerk heeft de prijs van haar leven
gewonnen: 8 dagen met 5 personen naar
Florida.
Versier een Draak was de opdracht van Biotex
wasmiddel.
Uit de duizenden inzendingen werden 400
uitgekozen. Van ·deze 400 werden er 200
geselecteerd voor weer een nieuwe opdracht
bestaande uit een plaat van 100 X 60 cm met
daarop afgebeeld een heks op bezemsteel
vliegende boven een kaste'el.
Mevr.. van der Ham versierde deze 'plaa't
wederom met draadjes wol en garen.
En net als enige jaren geleden bij de Keur
slagerwedstrijd won zij ook nu weer met 7
andere personen de hoofdprijs.
Het gehele gezin van der Ham gaat nu met
Pasen naar Florida.
Van harte gelukgewenst - een fijne vakantie en
een behouden terugkomst.
Mevr. van der Ham beloofde voor de Wegwijzer een reisverhaal te schrijven.
<
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H.S.V AMEIDE
LEVERT
"INTERNATIONAL".
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S.V.M.AFDELING GYMNASTIEK
vraagt.m.i.v. 1 april a.s. een

*

LEIDER OF LEIDSTER

voor enkele jeugdgroepen
Inlichtingen: Sekretaresse T. DE JONG
Gorinchemsestr. 78 - Tel. 01837-1230
Meerkerk

H;H;

::

j

sss::

HZ;;;

;;

;;

;;;;;;;H

"De Vakrnan"

SLlJTERIJ

heeft weer volop ingekocht om U niet
tefeur te stellen tijdens de schoonmaak zoals

bezerns, borstels,
spons en zeern enz•

Fransestraat 12 - Tel. 01836-1754- Amelde

Jonge Henkes

...J.3,95"'"" 12.95

Dujardin bl. vieux

~12,95

Bessenjenever Coubergh

fl;9!r 11,95

Joseph Guy Cognac

~ 18,50

s'mimoll wod ka

~14,95

En

natuurliik voor uw hele huis een

behangetje
OF

Bootz Rum

~11,90

veri

Rum Punch

~12,95

in aile soorten en kleuren

Campari

~13,95

William Lawson

J5,95"' 13,95

Citroenbrandewijn de Ketel

J.1.;etY 9,50

Chateau Mortheil 1975

11,80

Rose de France

3 flessen

DOE·HET·ZELF

"De Vakman'~

Zouwendijk 26 - Meerkerk - Tel. 01837-1405-1662

9,90

Een geweldig jaar in de BORDEAU

per kist '125.NU. kopen, over 1 a 2 jaar VEEL DUURDER ! !
~

Cotes de Rousillon A.C. 1976

per doos, 6 f1essen 25.~

Liebfraumilch Q. 6. A.

Tol31 maarl 1979

4,45.

5,45

van Uw mooiste foto of dia
een vergroting van 30 X 40
van 19.-

per doos, 12 flessen 60.voor slechts

Tevens met bijpassend
posterblok met ontspiegelend
glas
van 15.90

1 0.95

slechts

1 2.50

CREZEE AMEIDE B.V.

NIEUW I

DAM 6

KORT COLLIER

-

TEL 01836-1229

GEVRAAGD:

38 em, in zilver of goud.

Ook de nieuwste RINGEN in zilver, voor
prijzen zo biJlijk, {lat onze clientele vragen: "is dat wei echt zilver, het is zo
goedkoop ! "
•

Allround Thuisnaaisters
voor Dames- 'en Kinderkonfektie

DAARVOOR MOET U IN ,,'T HUIS
MET DE KLOK" ZIJN te MEERKERK

Geen kortingen

-

Maar scherpe prijzen

Aileen zij, die gewend zijn atelier-werk te
verrichten, kunnen bellen naar:

HET HUIS MET DE KLOK
G. J. v. d. VUES
Gorcumsestraat 6
Meerkerk

Tel. 01837-1424

Haarlem Konfektie B.V.
Schaghelstraat 19A - Haarlem

c

Tel. 023-323572

NIEUW IN ONS PROGRAMMA •••

De meest veilige

ZIT-MAAIER
die er is. Maaibreedten van 73 en 100 em!
Leverbaar met knik-besturing

=.....

.....
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~
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Joh. Mourik & Co's AannemingMaatschappij B.V. is een "holding
company", die haar activiteiten heelt verdeeld over een zestal werkmaatschappijen .
Deze houden zich bezig met o.a. grondweg- en waterbouwkundige werken en
dienstverlening aan de chemische en petro_
chemische industrie.
Wij vragen op korte termijn voor ons
hoofdkantoor in Groot-Ammers een

•
•

ERVAREN
TYPISTE
De nieuwe medewerkster krjjgt tot taak het
typen van correspondentie, facturen,
rapporten en overzichten alsmede het
uitvoerenvan Iichte administratieve werkzaamheden onder de direct9 verantwoordelijkheid van het hoofd Secretariaa!. Zij zal
daarbij samenwerken met 2 collega's.

Komt U ze vrijblijvend bezichtigen bij

c. 'tLAM
Bazeldijk 19

Meerkerk

Tel. 01837 -1810

Voor deze functie den ken wij aan een
medewerkster net een opleiding op MAVOniveau. die tevens in het bezit is van een
typediploma. Enige ervaring in een soort
gelijke functie is noodzakelijk.

.

Voor nadere ·informatie over de genoemde
functie kunt u zich wenden tot de heer
T. Braaksma.
Uw sollicitatie dient u te rich ten aan de
Afdeling Personeelszaken op onderstaand adres.

KON. NED. VERENIGING

Joh. Mourik & Co'S Aannemingmaatschappij bv
Voorstraat 67,
Groot-Ammers
telefoon 01842-1230

Gevraagd:

Afd. MEERKERK
1939 .

1979

TIMMERMAN
METSELAAR
OPPERMAN

15 februari a.s. bestaat onze afdeling

40 jaar

FA. T. SCHIPPERS & ZN.
HOOFDSTRAAT 38
NIEUWPOORT
Tel.: 01843- 1205

Op de receptie, welke wij houden op
ZATERDAG 17 FEBRUARI van 15.00 tot

17.00 uur in Restaurant "Brughuis" te
Meerkerk, bent U van harte welkom.
Het bestuur

Particulier biedt aan:

Vrijgelegen luxe woning
.

met garage ( twee onder een kap ),
bouwjaar 1972 op ± 1300 m2 grond.
Oplevering 1 maar! 1979.
Ind.: Z-kamer 1)1. open haard, keuken
me! apparatuur, hal met hardh. trap.
le verd. 3 sl. kamers, badkamer m. 2e
toilet: 2everd. 1 gr. sl. kamer, hobbyruimte. TUin en gedeeltelijk overdekt
terras op het zuiden.

Vraagprijs f 292.000,-- k.k.
Lekdijk 173b - Lanaerak.tEH.1424 nietopzondag

GEMEENTEAMEIDE EN TIENHOVEN
Open bare bekendmaking
Burgeme~ster en wethouder~ van de gemeenten Ameide en
Tienhoven maken bekend ciat de herkeuring van matenen
gewichten zal plaatsvinden in de gar:deroberuimte van h~t
stadhuis op de Dam te Ameide op vrijdag 9 maart 1979 van 10.00
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00· uur.
. ...
Aan de herijkplichten zullen door de dienst van het ijkw€zen
loveel als mogelij k is oproepingen worden toegezonden met
daarop plaats -en tijdstip voor de aanbieding ter herkeuring Van
de maten, gewichten en meetwerktuigen. De aandacht wordt
nadrukkelijk op gevestigd dat de verplichting tot herkeuring
blijft bestaan oak alwordt geen oproeping ontvangen.
De maten, gewichten en meetwerktuigen moe ten vear 1 januari
1980 gestempeld zijn met het jaarmerk '78 of '79.
Bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te:-maken
bestilat alsnog gelegenheid iot herkeuring aan hei ijkkantoor,
Hugo de Grootplein 1 te Dordrecht, elke woensdag, geen
openbare feestdagen zijnde van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30
uur tot 16.30 uur.

yoor·de herkeuringvanmaten en gewichteri en meetwerktuigen
.is 'keurloonen' voer c;le justertngvan gewichten is Justeerloon
verschuldigd. Dit loon moet bij hetweer in ontvangst nemen van
de voorwerpen voldaan.

De loop der bevolking van de gemeente Ameide

.De loop der bevolking van de gemeente Tienhoven

Ameide, 22 januari 1979
Burgeni:eester en wethouders voornoemd,
De wethouder van Ameide,
A. G. de Ktuyk.
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Geboren alhier ,en behorende tot
de werkelijk bevolking
Elders geboren en behorende tot de'
werkelijke bevolking
Gevestigd in de gemeente
Vermeerdering
Overleden en behorende tot de
werkelijke bevolking
Elders overleden en behorende tot
de werkelijke bevo1king
Vertrokkenuit de gemeente
Vermindering

Het bevolkings'cijfer per
31 december 1977
Vernieetdering
Vermindering
Hei bevolkingscijfer per
31 december 1978

De wethouder van Tienhoven,
G. d'en Oudsten.

De burgemeester,
C. Bakker.
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In hetjaar 1978 werden 29 huwelijken voltrokken.

UNIEKE AANBIEDING
WIT BETONNEN

PROFITEER

NU' BIJ

TUINBEELDEN

G. Grave/and en Zn.

van f SO,· tot f 70,·

SPECIAALZAAK in VERF en BEHANG

voor groothandelsprijzen

Hoagie bel3lden
vanaf 50 em

Aileen bij :

c. 't LAM
OP IS OP
Bazeldijk 19 - Meerkerk - Tel. 01837 - 1810

De nieuvve kollektie behang
is zeer overzichtelijk voor U opgesteld
Tevens een SPECIALE AANBIEDING van BEHANG
van t 22,50 nu voor 13.50 per rol
Ook kunt U bij ons terecht voor

*

VERF, MUURVERF, ROLPLEISTER en
FIBRON WANDTAPIJT

G. GRAVELAND en In.
Dorpsstraat

50

Lexmond

Tel.

03474 - 516

