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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
MEI1i66
Verschljnt maandelljks
Oplage 4800 exemplaren

- ....-

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

AAN ONZE LEZERS

Bij BIKKER kopen VOORDEEL kopen
telefoon 01837 ·249

Wasautomaten, Wasmachines, Centrifuges, Koelkasten, Diepvriezers

heten van
1966

Wilt u vervoer naar
stembureau op 1 juni
geeft u op bij:

A. de Kruyk Sr.
Lekdijk 21, tel. 221.
C. van Es,
Lekdijk tel. 208
II. Weeda,
Paramasiebaa!}

juni om uw stem voor een van on
ze kandidaten.
En ook daarna bij -bet bespreken op
onze kiesvereniging over de beslis
singen die genomen zijn en over de
zaken die aan de orde zijn of zul
len komen.
Wist u dat de A.R. raadsleden het
initiatief nebben genomen om een
commissie in te stellen de z.g.n.
sportcommissie, die naar een oplos
sing van de sportbeoefening moest
zoeken.
--dat deze spodnota nu bij de

Gedeputeerde Staten is.
- dat wij 'blijven aandringen om

een goede oplossing te vinden?
Daarom steunt de Prot. Chr. Groe
pering.
Stemt tijst 1.

de nieuwe ,gemeenteraad teneinde
het "Gemeentebelang" op een zo
breed mogelijke basis te kunnen
dienen.
Wij zouden u vele schoonklinkende
leuzen kunnen voorhouden, maar
wij vragen liever uw vertrouwen
dat de voorkomende problemen op
een frisse, reeiHe en directe wijze
zullen worden behandeld met alle
aandacht voor de persoonlijke ver
antwoordelijlcl1eid en rechten van
de mens, daarbij het zoveel moge
lijk trachten te bevorderen van de
groei en bloei onze gemeente.
De grote lijnen van ons beleid zul
len zonder aanzien des persoons
zijn:
- Een doeltreffend financieel be

heer
- Meer gelegenheid tot recreatie.

C.H.U. Lexmond
Uw "'stem kan de doorslag geven!

plannen b1ijven haken. In de voor
bije jaren hebben onze mensen veel
waardering maar ook kritiek ge
kregen. Die waardering spoorde hen
aan met energie verder te werken,
de kdtiek (wie kan werken zonder
fouten te maken?!) maande steeds
tot behoedzaam stelling nemen. Aan
vele problemen willen onze afge
vaardigden hun beste krachten wij
den. Wij noemen slechts de woning
bouw, de riolering, de ontspanning,
de landbouw, de verzorging van het
dorpsbeeld (straten, beplanting enz.),
het onderwijs, de openbare verlich
ting. Wie meent dat wij ons om dit
alles niet druk behoeven te maken,
moet Hever niet op lijst 1 stemmen
en wie meent dat in het dagelijks
bestuur geen C.H.-stem behoeft te
worden gehoord, moet ook maar aan
lijst 1 voorbijgaan. Maar wie een
zorgzaam beleid in het bestuur van
onze gemeente voorstaat, weI, voor
hem of haar is er
LUST 1, DE LUST DER C.B.U.

En vergeet Diet:
UW STEM KAN DE DOORSLAG

GEVEN!

Dat schreven wij vier jaar geleden
toen het er om ging een tweede C.R.
man in de gemeenteraad te krijgen.
Hij is er gekomen! Op 1 juni zal
voor het eerst of opnieuw uw oor
deel worden gevraagd over het be
stuur in onze gemeente in de komen
de vier jaren. En opnieuw moeten
wij de kiezers zeggen: er moet ste
vig gewerkt worden om twee C.H.
mensen in de gemeenteraad te hou
den: uw stem kan de doorslag ge
yen!
Wij zetten ons Diet graag af tegen
andere partijen, alsof zij zo slecht en
nog zo goed zijn. Een C.H.-verte
genwoordiger zal, "met de openba
ring in de Heilige Schrift als richt
slloer en toetssteen" zoals het Pro
gram van Beginselen zegt, naal' eer
en geweten het belang der gehele
gemeente en al haar inwoners voor
staan.
Een mooie en een moeilijke taak.
Mooi, omdat wij Lexmond bepaald
niet in de achterhoede wensen, maar
ook moeilijk omdat er vaak zoveel
belemmeringen zijn waaraan de

Wanneer u Ieest, dat u op 1· juni
a.s. in het stemlokaal verwacht
wordt, zal dit ,geen nieuws voor u
zijn, maar misschien wel, wanneer
u bij uw stemkaart het formulier
ontvangt, waarop de candidaten
lijsten vermeld staan en u hierop
ook onder lijst 5 die van de VVD
aantreft. En weI in een samenstel
ling die voor de zelfstandig den
kende kiezer een juiste voor u aan
vaardbare candidaat onder uw aan_
dacht brengt, zie 'hiervoor de ad
vertentie elders in dit blad.
Want waarom is ook deze lijst er?
Om oak aan die 1ciezers in deze
gemeente, welke zich niet direct
aangetrokken voelen tot een der
specifieke groeperingen, welke mo
menteel in de gemeenteraad zitting
hebben, de gelegenheid te bieden
zich te laten vertegenwoordigen in

Voor U'f' bromfiets
liilal'

A. Liefhebber
Lexmond

Geachte kiezers van Lexmond

- Een 'goede,' onbekrompen en
doelmatige uitvoering van de
Bijstandswet.

Deze en nog vele andere punten
vragen in de komende tijd de aan
dacht van onze A.R.-raadsleden.
Onze candidaten willen gaarne
hieraan meewerken.
Zij kunnen dat slechts onder de
voorwaarden dat u hun uw ver
trouwen geeft. Niet enkel afbre
kende kritiek, maar goede sugges
ties van de burgerij zijn voor een
goede harmonische ontwikkeling
van Ameide en Tienhoven van ,groot
belang.
Gezamenlijk moeten wij naar deze
richting streven.
Daarom vragen wij ook de mede
werking van u.
Daarom vragen wij op woensdag 1

Ameide
Q1ltspanning. Hiervoor lijkt net
~gend gewenst om met de
b fiente Tienhoven, op korte
tei"mijn, een ,gemeente te gaan
vormen, teneinde samen te
trachten een sportveldencom
plex te realiseren op de koe
koekswaard!

c. Genoemd sportveldencomplex is
tevens dringend noodzakelijk
voor het doelmatig opvangen
van de jeugd. Ter completering
van deze opvangirrg is het te
yens een gebiedende eis, dat een
jeugdsocH!teit in het leven
wordt geroepen, waar de jeugd
haar eigentijdse ontspanning
kan vinden. Dit jeugdverlangen
is z'eer duidelijk gebleken uit
de besprekingen naar aanleiding
van het sociologisch rapport.
Wanneer hiertoe niet wordt
overgegaan, heeft dit rapport
geen zin 'gehad!

d. Het stimuleren van een' krach
tige ontplooiing van de Amei
dese middenstand op allerlei ge
bied door 'bet verlenen van
eventuele faciliteiten.

betrokken. Ze leven er dichterbij,
ze hebben er in het leven van aile
dag meer mee te maken dan bijv.
met het provinciaal bestuur en dan
vaak ook met de landsregering.
Wij dachten, dat het daarom voor
onze lezers interessant zou zijn, als
we de verschillende politieke par
tijen in de gemeenten van ons ver
schijningsgebied in de gelegenheid
stelden in de "Wegwijzer" haar
standpunten uit een te zetten. Voor
zover ze van ons aanbod gebruik
hebben gemaakt, vindt U in dit
nummer haar beschouwingen. Bet
spreekt natuurlijk vanzelf, dat de
inhoud ervan geheel blijft voor de
verantwoordelijkheid van de inzen
ders.
Wij hopen nu maar, dat het de kie
zers mede door. deze voorlichting ge
mak' - "jk wordt gemaakt op 1 juni
a.s. L, _, keuze te doen.

A.R. Ameide
wij hun geven en dat zij van God
ontvangen.
Zij zijn er ons ten goede.
Als dienaars Gods hierin gedurig.
lijk 'bezi'g zijnde. Ook in Ameide
en Tienhoven.
En dan zijn er 'geen wereldschok
kende dingen die in onze kleine ge
meenschappen de aandacht vragen.
Maar ook in deze kleine dingen
moeten wij getrouw zijn. Wij wil
len voor enkele van deze zaken oak
uw stem als daar zijn: .
- Bevordering van de zondagsrust,
- Een goed coptact tussen bevol-

king en overheid.
- Bevordering van de werkgele

genheid door het aantrekken
van industrie.

_ Uitbreiding van de woongele
genheid.

Op 1 JUDi worden wij weer opge
roepen om onze stem uit te bren
gen. Aan deze oproep moeten wij
gehoor 'geven, want in ons staats
bestel bestaat de opkomstplicht.
Echter bestaat er geen stemplicht.
Was de motie van M. W. Schakel,
A.R. 2de Kamerlid, aangenomen
dan hadden Wij kunnen schrijven,
dan mag u aan deze oproep gehoor
geven. De heer Schakel wil name
lijk deze opkomstplicht afschaffen.
Ret moest een vrijwillige zaak zijn.
Maar helaas, dat wilde de meer
derheid niet. Dus moeten wij aan
de oproep gehoor geven. Dan rijst
natuurlijk meteen de vraag: Wie
zullen wij stemmen? Want wij 'gaan
met elkaar 7 mannen kiezen die ons
zullen regeren.
Zij zullen het gezag vormen. Dat

Om de vier jaar vinden de verkie
zingen plaats van de leden van de
gemeenteraad. Dat is een belang
rijke gebeurtenis, omdat de kiezers
dan de gelegenheid krijgen zich uit
te spreken over het gevoerde en over
het te voeren gemeentebeleid. Heb
ben de leden van de gemeenteraad
in de afgelopen vier jaar bestuurd
overeenkomstig de gedachten van
hen, die ze destijds kozen? Zijn er
bepaalde zaken, die in de komende
vier jaar de speciale aandacht moe
ten hebben? Beide vragen komen
aan de orde bij de nieuwe raadsver
kiezingen.
Er is geen verkiezing, die zo tot de
verbeelding spreekt, dan die voor
de gemeenteraad. De raad toch is
het hoogste bestuurscoilege in de ge
meente en daardoor de instantie, die
uiteindelijk bepaalt welk beleid er
zal worden gevoerd. En bij dat be
leid zijn de inwoners schier dage!ijks

Partij Gemeentebelangen,
Met de a.s. gemeenteraadsverkie
zingen in het vooruitzicht, willen
wij gaarne voldoen aan het ver
zoek van de redactie van de Weg
wijzer, om de doelstelling en de
belangrijkste programmapunten van
onze partijbekend te maken. .
Zonder aanziens des persoons zul
len wij, net als in het verleden, een
zuiver zakelijk en sociaal gemeen
tebeleid voeren. Dit zal zich vooral
uiten in het volgende programma:
a. Bevordering van een meer op

de toekomst gerichte woning
bouw, nl. grotere woningen met
meer ruimte rondom en in ver
band met het toenemende au
tobezit, zodanige bijbehorende
schuren bouwen, dat zij tevens
dienst kunnen doen als garage.
AIleen op deze manier is het
mogelijk om de toenemende
ellende van de op straat gepar
keerde auto's, te beteugelen.
In verband hiermede is het te
yens noodzakelijk. om in de
nieuwe uitbreidingsplannen, bre
dere straten te projecteren dan
tot nu toe het geval is geweest.

b. Stimul'eren van de reereatie en



Bestellingen, tot uiterlijk 30 juni 1966. aan ons adres :

of bij onze vertegenwoordiger:
I

A. M. NOB E L, Bazeldijk 32, Meerkerk, tel. (0 1837) 394

ZOMERKOLEN
TIJDIG BESTELD . . . TIJDIG IN HUIS!

NU de grootste sortering
NU de beste kwaliteiten
NU de LAAGSTE prijzen
VAN HET H E L E STOOKSEIZOEN. .

Prijzen gelden bij afname van minimaal 500 kg

Anthraciet 2, super kw. 9.55 p. 50 kg
Anthraciet 3, super kw. 10.50 "Anthraciet 4, super kw. 10.10 "
Parel Anthraciet super kw. 10.50 "
Anthraciet 5, super en le kw. 7.- "
Anthraciet 2, le kw. 9.10 "
Anthraciet 3, le kw. 10.20 "
Anthraciet 4, le kw. 9.70 "
Parel Anthraciet le kw. 10.20
Essnoten 2, 7.50 "
Essnoten 3, 8.- "
Kriel Eierkolen 6.70 " \

Grote Eierkolen 6'.50
Synthraciet 8.- "
Mijncokes 2 11.30 p. 100 kg
Parelcokes 11.40 "
Bruinkool Briketten "Union" 9.35 "
Aanmaakhoutskool 1.65 per pak
Turven 4.- p. 100 st.

postbus 2
telefoon (01845) 254glessenburg

"samenco

Wij bezoeken U .ook aan huis

De zaak voor deze streek

Speciale afdelingen
Dames-, Heren- en Kinderkleding

AMEIDE, telefoon 01836-394-372
IJSSELSTEIN, telefoon 03478-2106

- Meer doelmatige en snellere uit
voering van maatregelen op bet
gebied van de waterhuishouding
en de lozing van afvalwater,
straatverlichting en wegonder
houd binnen de 'gemeente.

- Voor een gezond, dat is een zelf
standig bedrijfsieven.

- Voor vrije beschikking over ei..,
gen bezittingen.

Al deze punten kunnen slechts ge
realiseerd worden in een ,gemeen
teraadssamenstelling waarin aBe
bevolkingsgroepen zijn vertegen
woordigd.
Daarbij willen wij het "Gemeente
belang" dienen, zonder echter de
individuele mens zelf te negeren.
Wilt u een onafhankelijk geUuid
horen in de gemeenteraad, werk
daar dan zelf aan mee en stem
V.V.D.
De Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie, afd. Lexmond.

Bij een afscheid
25 oktober 1933 werd de heer J. A.
Bikker lid van de Lexmondse ge
meenteraad. Dat was vanzelfspre
kend als lid van de anti-revolutio
naire fractie. omdat Bikker van huis
uit afkomstig was uit een rechtzin
nig hervormd-gereformeerd milieu.
Bij zijn intrede in de raad was Bik
ker 38 jaar.
Voor de oorlog heeft Bikker vele ja
ren trouw en eerlijk onze gemeente
als raadslid gediend. Tijdens de oor
log was de gemeenteraad 'buiten
spel gezet door de beztter, maar
na 1945 kwam de heer Bikker terug
in de Lexmondse raad. als leider
van de fractie.
6 september 1949 werd J. A. Bik
ker wethouder. Ook in.deze functie
heeft de gehele Lexmondse bevol
king. hem leren kennnen alB een
rechtschapen gemeentebestuurder,
die levend uit een eigen overtui
ging, Ibegrip heeft voor allen en be
reid is tot het dienen van de pu
blieke zaak, niet uit eigen belang,
maar ter wille van de ,gemeenschap
als geheel.
Alan deze periode 'gaat een einde
komen. De heer J. A. Bikker heeft
te kennen gegeven niet voor her
verkiezing in aanmerking te wil
len komen, omdat nu hij 14 decem
ber j1. de leeftijd der sterken mocht
bereiken, de tijd is gekomen zijn
plaats aan een jongere af te staan.
Gelukkig is BH~ker nog vitaal en
is het hem tot heden gegeven in
diverse functies iets te betekenen
voor de medemens. Als bestuurslid
van de a.r. kiesvereniging 'blijft hij
mee leiding geven aan het politiek
bedrijf.
Wij hopen, dat dit nog enige jar.en
mag duren.
En zo komt dan de partij, waar
Bikker jaren lan'g zo'n 'goed ver
tegenwoordiger van is geweest,
met nieuwe mensen.
De mensen in Lexmond hebben
hem al Ieren kennen als raadslid.
Ook in andere functies treedt hij in
de openbaarheid. De heer Manschot
beschikt over capaeiteiten om een
waardig opvolger van de heer Bik
ker te worden. We hopen natuur
lijk, dat hem daartoe Kracht en
wijsheid mag worden gegeven.
Maar daarvoor is nodig, qat de
Lexmondse burgerij hem vertrou-

wen schenkt. Dat dit vertrouwen
zal worden 'gegeven, daaraan twij
felt weI niemand in Lexmond.
De tweede man op de Lijst is de
heer M. Bos. Nog wat jong, zeggen
sommigen. M. Bos is 39 jaar, dus
een jaar ouder dan de heer Bikker
was toen die raadslid werd in 19331
De heer Teunis BikkJer junior is
met zijn 34 jaar een jongere ean
didaat. Als derde man op de lijst is
hij eerste reserve, wanneer alles
verloopt volgens de verwaehtingen.
Het zou al boven verwaehting zijn
cds de heer T. Bikker in eens werd
gekozen en de A.R. fraetie uit drie
mensen zou gaan bestaan. 't Zou
weI kunnen als iedere rechtsgeori
enteerde op lijst 3 zou stemmenl
Op de volgende plaatsen staan aeh
tereenvolgens de heren E. Spek, J.
A. Bikker jUn~iOrE. van Eek, P.
Lakerveld Dzn,ie With, C. van
Dieren Gzn, ~..I. den Hartogh
Gzn, T. Haringsma en D. Boo.
U vindt op de lijst behalve boeren
en middenstanders oak arbeiders,
fruitteLers en ondernemers.
Er is zeker keus bij voor U, wan
neer U tenminste4et zonder meer
nummer 1 kiesf n daarmee be
wijst het vertro~en in de aloude
a.r. partij te han}lhaven.
Stem in ieder geval reehts, stem
goed reehts, stem daarom anti-re
volutionair.
Lijst 3.
De heer J. A. Bikker neemt af
scheid als raadslid en als wethou
der. De a.r. partij tracht in hetzelf
de spoor verder te 'gaan.
Daarom op deze plaats een advies:
stemt lijst 3. Geen grate woorden,
maar eenvoudige eerLij10e poLitiek.
't Gaat om een goede zaak, om iets
van de boodsehap van de Bijbel uit
te dragen in het bestuur van de
gemeente Lexmond.
Toch een groot woord, zult u zeg
gen.
't Is ook zo, en er zijn veel gebre
ken; veel is vaag en onduidelijk,
toch proberen wij een vaste koers
te varen.
Koers rechts: stemt op een van de
candidaten van Iijst 3,' stemt anti
revolutionair!

Voor de Cantine
op de Koekoekswaard

gevraagd

nette meisjes
voor de gehele week

of enige dagen p.w.

Dagelijks aanmelden

Lexft'londers

stemmen op de

Anti Revolutionaire Partij

LI.JST 3

5.4.-



Volop aardbeien
Volop groenten
Straks uit Uw eigen tuin

Bewaar het langer
Bewaar het vers
Bewaar de vitaminen

Bewaar het in een Koelkast of Diepvrieskist

Voor Uw verlichting of kooktoestel

CAMPING-GAS
uit voorraad leverbaar - Ook verzorgen wij het vullen,

Bent U van plan om veeI te fietsen
Neem een goed besluit, maak keus uit onze collectie

RIJWIELEN,
o.a. Union, Batavus en Fongers

Aile maten Kinderfietsjes, Autopeds en Driewielers

met de grootste inhoud en de kleinste afmetingen

DIEPVRIESKISTEN

ERRES KOELKASTEN

130 liter kast
145 liter kast
170 liter kast
200 liter kast
275 liter kast

298.
335.

425.
478.
668.-

BROMFIETSEN
Nederlands meest verkochte merken o.a. Sparta, Batavus,
Kreidler, Solex en Honda

Nu een KAPTEIN MOBILETTE E.E.G. voor 399.
Steeds gebruikte BROMFIETSEN MET GARANTIE!

lETS UNIEKS VOOR KLEINBEHUISDEN

DIEPVRIES BEWAARKASTJE
55 liter voor 325.-

LINDE: 100 I. 595.-, 200 I. 965.-, 315 I. 1.440.

ESTA: 600 I. 1.295.-, MARIJNEN: 365 I. 865.-

AI de door ons ge/everde kasten zijn voorzien van
een automatische ontdooiinrichting

5 jaar garantie

Fa.- • PEK'& Zn. MEIDOORNLAAN 1a
Telefoon (01836) 271

AMEIDE

waarom stemt U Op Gemeentebelangen

OMDAT:
deze partij zich de vrijheid kan veroorloven, zonder
hinderpalen van politieke of dogmatische principes,
steeds de zakelijke belangen der gemeenschap te
dienen, zonder daarmee de rechten van de enkeling
te kort te doen

.
/•••••••••••••••••••••••••••••••••r ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Onze candidaten zijn:

H. P. DANIELS

J. B. ARTS OMDAT':
G. STREEFKERK gezien de snelle wisselingen in het maatschappelijk
c. TERLOUW bestel en de daarmede verband houdende wijzigingen
A. DE KRUYK in onze Dorpsstructuur, de reeds genoemde vrijhe

den in onze partijvorm, van het allergrootste belang
G. STRAVERS ZlJn

t A. VERBOOM bi Dus! · . · in Uw aller elang
i T. v. d. BROEK G b I.i A F. DE JDNGH e m e entee an g e n
I M. A. DDMS L11 ST 3 i
i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!



Onze groenten en fruit zijn altijd vers want wij beschikken

over een koelcel en ... wij streven er steeds naar de beste

kwaliteiten voor U in te kopen

Met de feestdagen maar ook aile andere dagen dus lekker
eten met groenten en fruit van

Groentehandel Mar. de Kruyk
J. W. van Puttestraat 34, telefoon 387, Ameide

ASS URAN TIE K AN T·O 0 R·

P. JOH. DEN HARTOG

Voor al Uw

U kunt ee'n keus maken uit de volgende candidaten :

1. D. B. Mollenvanger
2. N. v. d. Burg
3. G. M. Mollenvanget~Beems

4. H. de Vor
5. P. A. v. Iperen
6. A. Scherpenze~l

7. P. C. de Groot
8. C. Bassa
9. P. Boogaard

:•

i•

VERZEKERINGEN
ADMINISTRATIES
HYPOTHEKEN
FINANCIER,INGSZAKEN

Laat ons Uw

REISONGEVALLEN
VERZEKERING
zowel voor Binnen· als Buitenland verzorgen
POLIS KLAAR TERWI]L U W ACHT

AM--JE . Voorstraat 6 - Telefoon (01836) 340

r

Te kust en te keur vindt U ze bij

Een sortering Vaderdaggescbenken staat reeds klaar I

IZOIllerschoenen ?

VERHOEFH.
Robinson Sandalen
Nimco Sandalen
Leuke import

Dames Sandaletten
Ook voor de kinderen een leuke sortering

Speciaal voor gemakkelijke Wandelschoenen

Fa.
Wij wensen U veel zon

1 C'.l!l!!,~
en eventueel een prettige vacantie! '.". .::.:~:

VOUWSTOELEN (lichtgewicht)

KAMPEERBEDDEN (diverse soorten)

TUINPARASOLS (verstelbaar)

KAMPEERTAFELS (met plastic blad)

UGSTOELEN (extra lui verstelbaar)

LUCHTBEDDEN (van beter canvas)

SLAAPZAKKEN (de beste vuIling)

GROTE COLLECTIE VRIJETIJDSKLEDING VOOR JONG EN OUD

ERKEND LUXAFLEX·ZONWERING DEALER

z,,.,~, ""

STREEFKERK textielbedrij£
AMEIDE . Fransestraat 7 . Telefoon 01836·212

Stap eens binnen in onze rnoderne zaak

Fa. H. Verhoef
Schoenen, Luxe- en Huishoudelijke Artikelen

AMEIDE - Telefoon 01836-251

Dames- en H~apsalons

Voor een modem kapsel

LEXMOND, Dorpsstraat 54, telefoon 244

AMEIDE, Fransestraat 21

Ook voor speelgoederen en strandartike/en

Wie wvil ons helpen?
Wij zoeken EEN NET MEISJE voor de winkel

. en huishoudelijk werk Goede be/oning
ADRI. VAN PEET. MEERKERK
Gorinchemsestraat 14, Telefoon (01837) 398

WITDE



Kom gerust eens praten

WASAUTOMAAT

............................................................................................................• •• •i Kom eens kijken :

i nau de :i
• .~o)lt •
: nieuwste sene :
: Twee trammels :
i Philips Lampen presteren meer dan een !
i :
• mooie moderne modellen Daarom heeft de Zanker-Intimat twee aparte trom- •
: mels. Twee "speclalisten" om kraakhelder te wassen :
• en vllegensvlug strUkklaar te drogen. Elke soort was- •
• Bij aankoop van een lamp goed (zetfs gordUnen) en elke hoeveelheid (tot 5 •

. : van £20. - o£ meer kilo). omdat de automaat zich daar geheel zelf- :
• standlg op (nstell Trommels. /<ulp en bovenblad van ••
: GRATIS OPHANGEN roestvrlJ edelstaal. f 1148.- Incl. Resopal afdekplaat •

• •: :
i Als er straks weer volop groenten en fruit zal ziin ;
: J I 'J Heeft U interesse voor een !
• is het gemakkelijk en voordelig om een:
i Koelkast of Diepvrieskist
i tot Uw beschikking te hebben

i U kunt dan alles wekenlang vers houden of invriezen
: voor de winter, dat gaat U guldens schelen Wij geven gaarne :I aIle gewenste inlichtingen !
I ~~E~;~~;~~;O~~:;ATEN i
i J. W. van Puttestraat 73 !
i • telefoon (01836) 232 :

! ,-~ Ameide I
: ...

~uk op de knop _ .~ __
." en 10 seconden later zie\.. -~.fde foto:

een verrassende camera en kinderlijk eenvoudig Ie bedienen

UN I E K: voor belangstellenden stellen wij een kamera ter beschikking. welke U een dag gratis kunt
lenen. VRAAG DEMONSTRATIE!

Wij hebben de complete serie Polaroid Camera's. Prijzen f 225.-. f 298.- en f 498.

Een uitgebreide collectie Verrekijkers vanaf f 75.-

Foto-Cine Crezee Dam 6, telefoon (01836) 229. Ameide

E~.. S'~~ 'tAf'i;'t
IS UW AANDACHT WAARD

Laat

PRONTO
Uw gids zijn

PRONTO-TI'-'D
Is zekerheld

Pronto Horloges
hebben goede sterke kasten
en zijn tevens sportief.
modern en ... het belang
rijkste is dat ze voor ieder
een te betalen zijn

5&.50 (chroom)

&5.00 (staal)
Ongeveer 1 cent per dag bij
normaal gebruik

Gouden Dameshorloges
v.a. 117.50
Double Dameshorloges
v.a. 57.50
Alles 2 jaar verzekerd
tegen diefstal en verlies

G.J.v. d.Vlies
Gorinchemsestraat 12
Telefoon (01837) 424

MEERKERK
~

'I~k~..tf~ 1
Camera mee!

Foto-Cine Crezee
Dam 6, Ameide

I
~

I

BOS

Wij brengen een grote kollektie merktapijten o.a.

TREDFORT TAPIJT de ideale vloerbedekking. 23.90 per m2

TAPISOM 100% NYLONTAPIJT a 32.50 per m2

RIJNMOND VERZET BOUCLE
kamerbreed. per strekkende meter 102.85

Het bekende DESSO TAPIJT
zeer grote sIijtweerstand. in 6 kwaliteiten en tientaIIen kleuren. kamerbreed
dus geheel naadloos vanaf 79. - per strekkende meter

Wilt U dubbel profijt hebben van Uw tapijt. neem dan een

DESSO ONDERTAPIJT £ 3.95 per m2
Dit heeft de volgende voordelen: a. aanzienlijke verlenging van de levensduur
van Uw tapijt b. op een bijzondere wijze. zowel warmte aIs geluidisolerend
c. door blijvende veerkracht het Iuxueuse gevoel of Uw tapijt tweemaal zo
dik is

Speciale aandacht wagen wij voor het SPIjKERLOZE CIMCO SYSTEEM
Vraag vrijbIijvend inlichtingen

Woninginrichting en Meubeltoonzalen
Gespecialiseerd Vloerenbedrij£, Lexmond. telefoon (03474) 274 en 377

I
I

I
I



geeft Leo de Kuyper
vanaf heden t.m. 30 juni a.s.

Op iedere krat

BIER

10 0/0 korting
(geen G.M.S·zege/s)FLORIDA"

" uit ooze collectie

Oooh!
Jantje smeert jam

op bet tapijtI
Gelukkig is het

"

SILVESTER 1 krat PILS 9.36
nu voor 8.40

Dat kan er tegen, want het is 100%Ny1on-frise,
geweven van de wereldbekende DUPONT-501
tapijtgarens. In 'n wip weer schoonl Zo zijn er
vele interessante soorten in Silvester-tapijt en in
een keuze van ~eer dan 100 kleuren. In voor
raad bij:

MESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

AMElD E, telefoon 235

Per kratje Sinas, Cerise, Cassis enz.
nu ook 10% korting

Cafe

"p~

Molenstraat 12, telefoon (01836) 262

AMEIDE

DE GROOT C.R.U., Lexll10nd
LIJST I

ENERGIEK EN ZORGZAAM I

Twaalf raadskandidaten die ieder voor zich bereid
zijn naar Christelijk-Historisch beginsel hun bijdra
ge te geven aan het bestuur van de gemeente
Lexmond

Wij hebben voor U een uitgebreide sortering

Electrische Huishoudelijke Artikelen

Uw speciale aandacht vragen wij voor onze

moderne Verlichtingsornamenten
voor kamer, slaapkamer; keuken of gang

Radio- en T.V.-toestellen
in diverse merken en prijsklassen

JAN VAN DIEREN Tzn.
JACOB BOGAARD Azn.
CHRISTIAAN DE JONG
JAN FLORIS DE BRUIJN
CORNELIS MANSCHOT Hzn.
WILLEM DE JONG Jacz.

PIETER RIETVELD
CORNELIS VERSLUIS P. Azn.
THEODORUS ROOZEBOOM
ALEWIJN STRAVERS
HARMEN VERSLUIS
BASTIAAN DE lONG Lzn.

Stofzuigers en Strijkijzers
U kunt naar hartelnst kiezen nit de beste merken

Kandidaten die rekenen met vandaag en morgen

Kies 1 juni Uw kandidaat uit

Rijwielen en Bromfietsen
voor gezellige zomertochten

LIJST 1
U hebt er geen spijt van!

Wij vragen met spoed een

Electro Monteur

En vergeet niet:

Uw stem kan de doorslag geven!

voor aIle voorkomende werk C.H.U. - 1 - C.H.U. - 1 - C.H.U



OORINCHEM

levert uit voorraad 'al1e typen

T.V. toestellen
van de bekende merken

Temperament, kracht

en . . . veiligheid

zijn de kenmerken van

Aristona
Philips
Orundig
Erres

VRAAG ONZE SPECIALE CONDITIES

betreffende "UUR en "UURKOOP

........................

Overzichtelijk - degelijke konstruktie - serieus afgewerkt
sportief elegant . dat zijn de eerste indrukken die U krijgt
als U achter het stuur plaats neemt

GARANTIE! op de motor: een vol jaar garantie zonder kilometer

begrenzing Vraag vrijblijvend demonstratie en maak een proefrit

Prijzen v.a.

t 6725.-

Het is

prettig

kiezen

bij

Enorft'le kollektie·s

en tot aan Pinksteren bij aan
koop voor f 50.-

een doos gebakjes

~ ~ ..

De eerste West-Duitse auto, waarvan de glanzende on

derdelen altijd mooi blijven door toepassing van roest

vrij staal voor bumpers, wieldoppen en raamlijsten

Autobedrij£

D. v. d. VLIST N.V.
HOOGBLOKLAND., Tel. (01831) 292 en 444

V~.or druklNerk in rill( genre
-'';4'' DRUKKE:;AI-J CREZEE, AMEIDE

Gaat: U ook visseuC'
-¥" -

Zorg er dan voor dat U 28 mei voorzien bent van goede

HENGELSPORTARTIKELEN
Wij hebben voor U alles wat U nodig hebt
o.a. werphengels, molens, visstoeltjes enz.

ADRI. VAN PEET
Gorinchemsestraat 14, Telefoon 01837 -398, Meerkerk

Men behoell

nog niel

Ie sloken
maar . . . zorg nu reeds voor de

KOMENDE WINTER
en bestel thans Uw

brandstoffen tegen zomerprijzen

Van der Grijn's
BRANDSTOFFENHANDEL

Broekseweg 51, Telefoon 01836 - 216, AMEIDE

Besteladres voor Tienhoven :
W. Nomen, Lekdijk 48

Inwore~ ,', j van

Ameide en Tienhoven
Stemt voor bevorderen van de
WERKGELEGENHEID

Stemt voor uitbreiding van de
WOONGELEGENHEID

Stemt voor een goede verstand
houding tussen
BEVOLKING EN OVERHEID

Stemt voor een goede, onbe
krompen en doelmatige uitvoe
ring van de
ALG. BIJSTANDSWET

Stemt daarom

A.R.
Stemt lijst 1



Wie echt VERANTWOORD wil huis·
houden gaat nu zeit

DIEPVRIEZEN

.......+ +.+ +.• •i Parlij van de Arbeid i
: Lexlnond Lijst 2 :

i ii MEER WONINGEN !
• VERBETERING VAN RIOLERING :
: GOEDE +
: VERZORGING VAN PLANTSOEN EN STRAAT :

: STEMT •
: J DAARVOOR P.v.d.A. VOOR DE GEMEENTERAAD !
: LEXMOND VOORUIT :
• BU' I" 2 •• reng w stem Ult op IJst :: .
: Onze candidaten zijn: Mac. v. d. Heuvel :
: Jan de Jong Jzn. Henk de Vaal :
: Koos de Jong Jan Keppel :
• Cor Vlot Aart Verhoef +! Henk Veen E. de Vaal- Brouwer ii B. Donker-de Vaal Henk v. d. Heuvel Johzn. i
..+ + +.++ ..MEERKERK telefaan 265

Het hele gezin vaart weI bij diepvriezen.
Gegarandeerd! U bewaart vaartaan vaar
jaars en zamervitaminen vaar zan I a z e
wintermaanden. U slaat vlees en vis en
fruit gaedkaap ap vaar maanden lang.

Heus, een diepvriezer is gaedkaper dan
U denkt!

Het adres voor vakkundig plaatsen is:

A. VAN IPEREN
Electra-technisch Installate ur

: want dan heeft U

:B ·i enZlne•• goedkoper

Voor de zomer natuurlijk een i
KOELKASTI INu een AEG Koelkast voor een speciale zomerprijs

! Ook kunnen wij U leveren diverse andere merken koel~
,

kasten. o.a. Erres. Zanussi enz.

Korot U eens kijken. U bent van harte welkom !
t
t

!Ook voor Uw WASAUTOMAAT is het adres:

A. LIEFHEBBER
I Dorpsstraat 46. telefoon (03474) 415. Lexmond

- .

"~- ,

LEXMONL- . A.R. . LIJST 3

r
SPECIALE
HOOIBOUWAANBIEDING

BAVARIA PILS
24 flesjes normaal 6.95. nu hooibouwprijs 5.85

EXOTA
15 £les normaal 6.30. nu hooibouwprijs 4.95

KLEINE JOY
24 £lesjes normaal 7.78. nu hooibouwprijs 6.49

\

VOL VERTROUWEN

KOERS: RECHTS

STEMT GOED

STEMT

ANTI
REVOL UTION AIR

LIMONADESIROOP
3 smaken. normaal 115. nu hooibouwprijs 89

Bij 24 f1esjes Amstel Pils of Oud Bruin

6 flesjes Exota van 144
nu hooibouwprijs 69

OOK EN VOORAL NU!

LIJST 3
Dit alles alleen bij :

BOS 4 Z. B. 6 A.R. . LIJST 3 · LEXMOND
MEERKERK. Prinses Marijkeweg


