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VerschUnt rnaandelijks
Oplage 4800 exemplaren

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

Nieuwjaarsrede
Burgemeester Wessels
Op ver,lOek van diverse lezers plaatsen wij hieronder de nieuwjaarsrede
van burgemeester Wessels van Ameide, alwaar cen overzicht gegeven
wordt van het jaar 1967 en van de toekomstige plannen welke het college
van E. & W. zo snel mogelijk in 1968 verwezenlijkt willen zien.

en van concept¥statuten VOOl' de op} zonder toekomstzou het verleden
te richten, stichting.,:'::;;: een.afgedane zaak voor ons betekeHet was bemoedigend, dat uw raalt,,; nen.
.
.
op de valreep van het o~de jaar j~N-'Daaromhebben burgemeester en
principe nogeen krediet kon toej,:;wethoudersgemeend u naast de bezeggen voor het herstel van het ie,f,',,'t,' grotingvoor 1968 een, Iaat ik het
genwoordige sportveld.Moge di'~:l;·noemen",,.,lijst van wensen" over te
een'eerste schrede zijn naar de rea1i~f::legge.t(;;~·,·
.aarmede' onze credachten
sering van cen goed '1i£fr.r',lEeer~,;-:-zichifi<o,.~n'bezighouden°en_ waarsportveldencomplex. Voo~~'1ffjt~":',van:~\.",,!i open. tel" gelegener tijd de
.
waning voorcle burgemeester geld,~·~,vervulljn~.te,:mogenzien.,
nog steeds, dat he~.v66r de .kersE~b:; Reti$, . q:~'_J,)edoeling dezelijst regeIdagen gereed zaI ZlJn. De?OUWIBf, .m~~?,:;,l:lij'vpo~beeld bij el.ke begro~
vlot .verlopen en naar .het z~chJa~~: ting.YaIl'.¥,'~'raad over te leggen,
aanZlen, zal de bewonmg met 1~r,,~1': sorn,s.~,~~v~].cl:II1et Ilieuwe wensen
meer ?p .zich lateu. wachten.
.:://;S;' in:.de,; hoop-~ineestal' gesierd rne~
Per 1 Juh 1967 verhet aDze gemee~;.:t;:.: opengevallenplaatsen van wensen,
t:werkrnan van.h~rk~e g~meent;filr welkebezigzijn.vervuld te worden
dlenst wegens benoemmg m Heit~~i:': of in vervuIling zijn gegaan.
reno
,{j!" Deze wensen wii ik hierbij nog
~::r"'~, gaarne even ,no,emen:

Zoak ik u reeds mededeelde in uw
laatste vergaderihg moest het raadslid Vroon zich wegens gezinsomstandigheden als lid van de raad terugtrekken.
Met deernis denken wij hierbij aan
het feit, dat inmiddels zijn echtgenote door de dood uit zijn gezin is
weggerukt, Geve God hem enzijn
kinderen de kracht en de berustinu
dit verlies te dragen.
.
b
Tot zijn .opvolger is benaemd de
heel' F; P, Diepep.horst, die zijn benoeming. heeft aanvaard.

Ret raadslid de Kruijk is in het zie~
kenhuis verpleegd geweest. Tot ons
grote genoegen hebben wij mogen
constateren, dat na een operatief jn~
grijpen zijn gezondheidstoestand
vooruit gaat en hij intussen in zijn
gezin is teruggekeerd. Mage het hem
gegeven zUn binnen korte tijd weer
deel te kunnen nemen aan de vergaderingen van uw raad.
Moge tenslotte Gods onmisbare Ze~
gen rusten op ons werk in het ko~
mende jaar en geve Hij, dat wij veeI
vruc~ten mogen zien.

PCI' 1-1-68 waren deze aantallen 34
ongehuwden, 42 gehuwclen en 16
Ik stc1 het op prijs oIll'in deze eerste bejaarden.
vergadering van 1968 cen bli~ terug In tot~al kwamen het afgelopen
te werpen in het afgelopen jaar, jaar 12 woningen gereed voor bewo.
waarvan' de overgang naar het ning, waarvan 9 prcmie-woningcll;
nieuwe naar ik meen .te mogen zeg· en 3 vrije sectof-woningen, terwijI
gen, vredig en rustig is verlopen. de gebouwen gereed kwamen van
VooraI de jongeren in,onze gemeen- de Kunststofverwerkende industrie
Gouden dames Parelring
" '
Dc Oranjevereniging "Beatrix" te 31 angustus:
te meen ik hierbij te mogen com- "Poly-Techno". Verschillende werJi:vanaf 22,50
'<;:; .• Reconstructie hoek Oudendijk,~ Ameide en Tienhoven is reeds hard
. plimenteren. Wat er ookbeweerd . nemers uit onze gemeente mothten
14.00 uur Opening van de festi..
RIKKOERT & ZN.'Y;;Y ~enedendamsestraat.
bezig voorbereidingen te treffen
viteiten.
mag worden over de jeugd van deze hier werle vinden.
Fa.
:,'\'V '!;., De afwerking yan de wegen in voorde te houden Iustrum~ en
tijd, hier is gebleken, dat de jeugd Een verheugend {eit was de inge~
14.30
uur Wandelmars, te organi~
Schopnhoven
,:i::;~' ;f': ..' p.~an"De Geer l '.
Oranjefeesten, welke dit jaar gehou:
seren door de Wandeisportver.
toch weI bGgrip en respect kan op- bruikneming op 14 maart 1967 van
">-:.-, _ ~.De, afwe~'kiIl? . van de Industrie- den zullen worden van za~erdag 31
brenge:n.
de nieuwe openbare lagere school.
"Op mars" teAmeide.
.,.~
au:gustus t()t 'el;1 'met_7;aterdag.7. sepHet vedOOp\)'allOl'lZcb"evo'1J.:il'(g oye'!" Tn -aIle opzichten·icen volleclig ,aal'l Per, 1 $eptemberjJ. w~rd,deze'IJla(·~~'"i'''\W~g>'''I''':'''''
20.00 uur Cancertdoor de MuP~insen~ t(j'mber~ .A111ei.d,e za]~ ,evenals V09r1967 heeft ons slechts cen zwakke de daartoe t~ stellen cisen voldoend, w.ee.r vervuld door de heel' Fliermap -Ret h~rstraten van
ziekver. J,Euplonia'" teMeer..
lUt Deventer.
gnichtwestzi'de
gaande Jaren; ,weer sprookjesachtig
Ikerk:
graei te zien gegeven:
prachtig gebouw.
Op 29 september 1967 namen wij •
U" .
.
verlicht zijn.
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14.00 uur Kinderspelen.

Heren ledcn van de raad J
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Ameide, lichtstad van 31 augustus
t.m. 7 september 1968
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der rijkspolitie de heer Stck, w e :vaar
. , de bushalte .
~kort in 011S. verspreidingsgebied
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gens vertTek per 1 oktober 1967 • De ,aankoop van een nieu\ve mo- \voonachtig zijn, kunuen wij zeggen,
Overlcdenen 13. M
6 V
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naar Hardinxveld-Giessendam. ZUn
torinaaier.
dat deze feesten een zekere naam in
Gevestigd "34 M 36 V
plaats werd per 1 november 1967 • De·uitbreiding van de' gemeente~ de Alblasserwaardenook daarbuiVertrokke.n 36 M 4·6 V
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ingenomen door de heer Veenvliet
werf en de bouw van een werk~ ten hebben verwarveu.
-,
V
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Totaa!
uit
Errnelo.
plaatsvoor de schilder en loads Het stadje Ameide, ciat van zichzelf
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1125 M
Bevolkingsc~jfer per 31 _ 12 ~ 68
'
Macht uw raad reeds in uW'vervoormotormaaier, zandstrooier, a1 eenzekere b ekonng
heeft door
haar straten en historisch Stadhuis
gadering van, 28 , juni 1967"e~n ett. en een zandopslaO'plaats.
In vergelijking met 1966 was het Op 18 september 1967 U10chten wij kre4iet beschikbaar gesteld hebben • De bouw van 8 a
autoboxen leent zich bij uitstek om verlicht te
aantal geboorten lag-er en het aantal het genoegen smaken in tegenwoor- voor de bouw van een nieuwe neu~ .' D .
. .i
,.
,.
worden. Dit hebben de buurtvereni,overledenen hoger" het aantal ves. - digheid van de raden van Ameide tra Ie kleutersch
id
e reconstructIe
00,
waarvan
',,' e tehuis
Voorstraatvan
1. het gemeen-·
gmgen (.Ie d ere,~t :aat h eef t namel"k
IJ
tigingen lager, .terwijl het aantal en Tienhoven en de Inspecteur van huisvesting op hetogenblik deernis..:
'. . .
een buurtveremgmg) zeer gaed aan:vertrokkenen ook lager was. Als re- het Brandweerwezen denieuwe per- wekkend mdet worden genoemd, • De restauratw'van het pand Kerk. gevdelcl en hun verlichting wordt
sultaat bleef er een graei over van \fccte brandweerauto met volledige van' e,en aanvang van de bouwkon
stra~t 2.
daaraan dan ook aangepast.
,15 personen, terwijl dit in 1966 70 uitrusting officieel over te dragen helaas 'nog geen sprake,.:;d:~.~'11qat".l~)'-liUW ,van de Neutrale Kleu- Zelfs de nieuwe uitbreiding De Geer
met zijn vele nieuwe bewoners heeft
beliep. Mijns inziens is er geen en- aan onze vrijwillige brandweer. Een cr nog steeds geen vas~l~Jncie,:" .~rt:.~,A)ol.
}<.ele aanwijzing, dat hier speciaal nuttig en effectief ;gebtuik, zij het ringsmiddelen ter beschikking ku:n- • AanpassiIJ.g, der straatverlichting. een buurtvereniging reeds cen paar
aan te wijzen factoren een rol gelukkig op kleinc schaal, mocht nen worden. gesteld. Regelmatige • Het rnaken van een plan'voor de jaar geleden.opgericht teneinde een
zouden spelen, welke niet normaal hiervan reeds gemaakt worden.
aandacht van onze kant voor dit
realisering lVan een Indus'trie- zeker on.derhng contact met de oude
zouden zijn. te· .nO.emen .bij bevol~
project, . doch ook van de zijde' van
terrein.
Goudenbroches vanaf f 15,de Insp'ectrice voor het Kleuterori- • D,e aanleg
kingsmutatie's. Vaal' ongerustheid
·
d . d
k
.
'-' van een sportveldenGouden broche f 15,"'d lenaangaan
derwiis ziJ·n helaas ·tot nog toe zoncomplex.
e IS an 00' geen enJUWELIER
,H.
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"
d
kele gron.
der resultaat gebleven. Zijn wij weI
Fa. RIKKOERT & ZN.
Jul,'anastraat 16, tel. '01' 843 - 422
.
I'IC h t, d an k'wamer zeIsflilt
' '-mge
een •. Het maken en realiseren van .het
Z oaIs II h eef t 'kTunnen vv·aarnemen
Schoonhoven
zijn het vorige jaar in het plan
Langerak
open kraan geen .druppeI. vVij blijbesternmingsplan Aaksterveld.
......;
.....J
"Doelakkerweg" de eerste palen in .!...--------------' yen evenwel hopen dat binnen af- ~oals ik reeds heb opgemerkt, is I.de grond geslagen voor een complex Ret college van burgemeester en znjeennkboamreent~.·d cen toezegging zal bin- deze lijst niet statisch. Deze lij"s't is
en nieuwe bewoners te 'bevordererr
van 18 woningwetwoningen en 10 wcthouders· had gehoopt u in de
vanzelfsprekend vaor inkrimping,
en met.de aanstaande Oranjefeesten
van
het
J'a:ar,
1967
cen
gedeVlfeinig
bemoedigend,
doch
tel'
uwer
d
h
remie-woningen.
loop
P
. .
....
oc vooral voor uitbreiding vat- tewedijveren met de reeds bestaanDe resultaten van. de bedrijvigheid tailleerd plan te kurinen overleggen orientering de moeite waard mede baar.
de· buurtverenigingen op het gebied
daar laten zich opdit moment reeds van het Aaksterveld. Helaas konden tedel~n is, dat de Ministers van Fihoven de grand waarnemen. I-Iet de ontwerpen niet de toets der kri- nancic, van Binnen1andse Zaken en Ook vanzelfsprekend vanwege idee- van verlichting en versiering van al
verheugde mij zeer te vernemen, dat tiek van de Provinciale Planolo- van Verkeer en Waterstaat bij hun en uit uw raad en zeer gaarne zelfs. haar lanen.
er uit deze gemeente reeds een drie- gische CO)1lmissie doorstaan, zodat besluit van 29 november 1967 heb- ,En met deze "dure" blikin de toetal gegadigden waren Vaal' de 'aan- wij genoodzaakt zullen zijn te vo1- ben overwogen, dat de Minister van komst,. hopelijk niet "verre ·toe- Men gaat'in Ameide nu reeds iets
merken van de voorbereidingen.
koop· van een premie-woning. Bij staan met het uw raad tel' vastste1- Financien van· oorded .wa:,~,f.,--,d,~l,a~t",4e" kOmeSt.: wil ik dan gaarne de wens
deze verkoop komen eerst de inwo- ling aan bieden van een globaal toestand van overspanninb·;~":Pe uits· en, datde wijze van sa~en Gezien de geweldige opkomst op de
ners van onze eigen gemeent;e als plan om niet de wettelijke term~jn kapitaalmarkt, welke. aanlef(\ng·· 1 wen:cll in het college van burge- ledenvergadering van de Oranje~
gegadigden in aanmerking, daarna van vaststellirig te overschrijden.
tot de beschikkingen van 1 decem~ meester en wethouders en in en met vereniging, alwaar het fe:estpro. de naaste omgevi11g en indien er dan Het plan voor de bebouwde kOI11 i5 bel' 1965 en 25 november 1966, uw raad in het jaar dat voor ons gramma werd besproken, belooft
nog woningen over zijn zal de kring nog steeds in bewerking, zodat ik u voortduurt, als gevolg waarvan ligt, bestendigd mag blijven, omdat het cen goed geheel te worden.
verdeI' worden uitgebreid.
hierover helaas geen nadere bUzon- voorziening van de publiekrechtelij-. zo'n samenwerking aIle waarborgen De Oranjevereniging, die,de promoAangezien gerekend mag\vorden, deiheden kan mededelen.
ke 1ichamen met va'ste financierings-. in zich houdt, dat de belangen van tor en animator van deze feesten is,
dat de 18' woningwetwoningen in Een plan voor een nieuw industrie- middelen gevaar.Joopt.
pnze mooie gemeente het beste kan dit echter aIleen wa~neer zij de
'de loop van dit jaar gereedkomen, terrein is op komst. Burgemeester en Ons blijft aIleen maar de vurige~' worden gediend.
steun heeft van de buurtverenihopen burgemeester enwethouders wethouders achten het noodzakelijk, wens over,: dat ;de toestand op de' Voor de medewerking, die we gingen. Hiervan is een ieder zich
u te zijner tijd cen voorsteltot toe- dat onze werkforensenin de toe- kapitaalmarkt het zeer spoedig m(j--mochten ondervinden van u, mijn- bewust en ,aIleen daarom kan dit
wijzing van dezewoningen tc doen. komst in eigen gemeenteliun brood gelijk zal maken,'dat 's Ministers;: heel' Langerak, ·alsmede hetoverige dan ook slagen.
Aan de woningbehoefte in onze ge- verdienen en zijn overtuigd, dat uw oordeel zich drastisch' zal kunnenr administratieve en technische personeel der gemeente, de vrijvvillige Evenals de vorig maal zullen op de
meente zalhiermee aanmerkelijk raad eenzelfde gevoelen is toege- wijzigen.
daan. 20 het zich thans laat aanzien En zo, mijne heren, hoopik er enigs-" brandweer en de postcornmandan- toegangswegen van het dorp weer
-worden tegemoetgekomen~
:,Vanzelfsprekend zult u belang stel- zullen wij ons daartoe weI enige %ins in geslaagd te zijneen kleine: ten del' rijkspolitie wil ik gaarne de stadspoorten verrijzen en zult u
bijdrage te leveren ,om mede te hel- dank betuigen en de hoop uitspre- weer worden begroet door Poorters,
len indit onderwerp, waarvan ik u moeite moeten getroosten.
gaarne enigecijfers wil noemen. Ret Ten aanzien van het dorpshuis kan pen de voornaamste werkzaamhe- ken dat ook' in het komende jaar die eenkleine entree van u zullen
'aantal nog niet gehuwde woning- ik u mededelen, dat een voorlopig den van uw raad aan' de ver-getel- deze samenwerking van het perso- vragen, teneinde de kosten van aJ
zoekenden bedroegper .1-1-67:· 30, stichtingsbestuur is gelnstalleerd. heid te onttrekken.
neel met de organen van het ge- datgene wat u te zien en te horen
he.t aantal gehuwde woningzoeken- Dit vDorlopig bestuur is bezig met 'tVat is evenwel het verleden zonden· meentebestuut en de onderlinge ver- krijgt te kunnen bestrijden.
den: 36 en het aantal gegadigden het samenstellen vaneen concept- toek01:pst. Zonder toekomst zou het! houdingen}n eigen gelederen in'aUe Het programma is als voIgt samengestelcl enbiedt voor- elk wat wils.
vooreen bejaardemNoning 14.
reglement voor cen. verenigingsraad , verleden weinig zin voor ons hcbben, opzichten goed mogen zijn.
1iet'vetlobp:\V~m-011ze''beVo'1kl1':ig
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UOl1cert"door:dc •. lVllk
ziekver. "Euplonia'" ;tc,'Meer
'kCl;k'

~V.·l)U:.tIl1t
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2 september:
14.00 uur Kinderspelen.
20.00 um Optreden van BoerenImpel.
3 september:
20.00 uur Optreden van aIle
plaatselijke verenigingen.
4 september:
8 utir Reveille.
8.30 uur Allegorische optocht,
welke zal rijden via Tienhoven
en Meerkerk.

15.00 uur Skelteren of een groot
volksspel.
20.00 uur Concert, te geven door
de Kon. Harmonie Constantia
te Etten-~eu.r, met een populair
programma.
In .de pauze optreden van De
Spelbrekers.
23.00 uur Vuurwerk aan de Lek.
5 september:
20.00 uur Optreden van het
U trechts Byzanthijns Kool',
Na afloop optreden van cen
Boerenkapel.
6 september:
20.00 uur Een Weense avond met
. d~Meerkerkse Boerenkapel.
7 september:
14-.00 utiI' "Vielerronde van Amei·
de, te organiseren door de
wielerclub .Jan van Arckel te
Gorinchem.
, E.H.B.O. wedstrijden.
20.00 uur Concerten taptoe door
de plaatselijke muziekverenigingen en drumband.
In de pauze optreden van het
Cocktail Trio.

DE WEGWIJZER

Willen· weelk(lar weI of niet begrijpen ?
Lekker geergerd
zijn
,".,
....
..... ,

\~X-'

Grootste>deel van ons volk constructief
inges!~I(I

DE KOEKOEK
Or H april a.s. opent Camping Dc Koekoek weet' haar

pOOl"ten Vaal' de
rccrcanten., De laatste welen wordt de bedrijvighcid op de Camping
steeds grater.
Steeds meer caravans ziet men verschijnen, teneinde verzckerd tc zijn
van cen vastc standplaats Vaal' het komend seizoen.
I\Tieuw vaal' elit seizoen is een speehyeide Vaal' de viervoctcrs, de honden,
die naa1' hartel,ust kunnenuitdollen op een VOOl' hen afgerasterd terrein.
Ook nieuw Vaal' de Camping is de Pony-weide, alwaar men tegen cen
bcpaald tarief kan ponyrijden of met cen vierwielige ponywagen kan
rondrijden. Dit natuurlijk onder toezicht.
In het nieuwe kampbureau is ten dienstc van de kampeerders een wasserettc aangcbracht. Pit lijkt 'ons een zeer \velkome zaak voor de "lang-

kampeerders" _
Ret terrein is wecr met 2 ha vergroot. Een gedeclte looptnu tot aan de
Lekdyk_ Hierdoor zijn er weer enigc mooie rustieke punten bijgekomen.
De speeltuin wordt weer, met enige nieuwe werktuigen uitgebreid; zodat
de kincleren zich ook daar weer kunnen vermakcn.
De eveneens groter geworden zelfbedieningswinkel staat nu onderleiding
van groentehandel en Ievensmiddelenbcdrijf De KIUyk & Zoonte
Ameide.
De can tine hceft ook een gedaantcwisseling ondergaan. Een gedeelte
blijft lunchroom en restaurant, doch er is een gebouw bijgczec alwaar
men zonder enige verplichting rustig kan zitten en eventuecl T.V. kan
kijken. Ret beheer van de cantine bcrust weerbij het bekende echtpaar
Henstra.
Dc inwoncrs van Ameide en Tienhoven g,-enieten \veer een reductic van
50% or staanplaatsen en toegangskaarten.
Dc dagrecrcanten uit Ameide en Tienhoven kunnen abonnementskaarten aileen bij Boekhanc1el Crezee te Ameide met reductie kopen.
Voor kind~ren--tot 12 jaar bedraagt de toegangskaart .f 2,50; boven 12
jaar, betaalt men f 5,- (dit zijn' dus deabonnementsptijzen voor de
inwoners van Amei,de en Tienhoven). '

Gouden a'rmbanden vanaf

f 50,-

;:: JUWELUiRA.MULDER . . .
JuJianastraat 16,' tel. 01843 - 422

Langerak

Vit enkelc gesprckken bleek me inJehoeft ook heiemaal niet bang te
:le afgelop~~ wc?k dat er .lJ~~:l~_~at:L~ijI?<f~~"tpa~dzich .~rgert. T~nmin
Jongeren zlJn, dIe meer vor "VtVOOl'-;:, ~te ,.Jf.<,::als .Je aan JC sucees denkt.
een seherpc koers, een ziCr? ~ast-· Zo g'aw'w je mensen ergert of maar
bijten in een paar ideeen of leuzen';: gewoon' dwarszit 'ben je. een perdan voor het brede denken, het te- spon voor ZC, cen realiteit. Als je
gen elkaar afwegen van vcrschillen- begrip en overleg toont ben je nicts
de mcningcn en overtuigingen. Dus en nc,',--,,:ns,
voor cen radicaler koers dan die ··E·· ... . ' h· , . ,
d·
"~- . , r., ZlJll JUl!'>t
ee vee mensen, Ie
van E raSlllUs.
'I
.
d
I
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/ .
leteen groot genot V111. en as ze
Het was elgenhJk ook weI te vcr geergerd, geprikkeld worden.' Daeht
wachten cia.t er 7.0 gedacht werc1, -ie'soms, dat al die ingezonden stuk\~ant als lerdende. gerucht111ake~~e"kfm met echte pijn in het· hart ge-,
fIguren onder de Jongeren (endl~ schreven worden. Korn nOll. Daar
cr voor door willen gaan) beJ:aald~ zit een heel stuk welbehagen in. Ze
gedachten lanceren, .dan zIt er :>krijgen _ die ingezonden-stukkenmeestal weI wat van "lD de lucht". schrijvers _ o-raarr van die kansen.
Vandaar de liefc1e voor het harde Ze :louden andel's teo-en windmolens
interview en de bewondering voor :;:;';aan vechten dus ~het tach veel
diegenen, die hun ,s,lachtoffers" in inooier en echter om je op te winJ~et nauw \veten te brengen ofvoor de:n over mensen van vIee;s en bloed.
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ik blijf nog altijd geloven in de rus..
tige' werkers, de menseu, die elkaar
willen begrijpen en met ,elkaar wil..
len werken. En die dat niet aIleen
willen maar ook doen.
Vorige week is er opnieuw een
staaltje van, deze 'meer verborgen
volkskracht te zien gegeven. 'En
dan denk ik aan de aetie "Kom over
de brug". Het grote resuItaat werd
bereikt door hetwerken eng-even'
van die rp.iljoenen - ja ze zijn er
nag - gewone menseu, die begrip
hebbenvoqr t~ak en plicht. ~et zijn
die mensen, die de verenigingen en
bonden, kerken en partijen laten
bestaan. Ret zijn niet die mensen,
die opzien verwekken of met rook..
bornmen g'aan smijten, _scheldpar'tUen ten beste geven voor ambas..
sades enz.
Maar steeds weer als er een beroep
op ze gedaan wordt, antwoorden ze
met een guIle daad. En er wordt
vaak een beroep op ze gedaan, hoe~
veel contributies, donaties, giftenen
beschikbaarstelIing van vrije tijd.
(In de R.K. kring is er de Vasten..
actie.)
Deze mensen schreeuwen niet, dat
de regering de Ontwikkelingshulp
moet uitbreiden, ook al zijn ze claar
sterke voorstanders van, ze doen
het alvast zelf.
Deze mensen hebbengeen behoefte
aan ergernis of provocatie. Ze ko~
men niet in de publiciteit, maar
werken rustig verder.. Deze, mensen
achtcn wederzij~s begrip hoger dan
verdachtmaking, het brede denken
en redelijk overleg hoger dan woordenspeI en woordengevecht.
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: denieuwste tinten en deafwerking verraadtkwaliteit
REGENJASSEN
laatste mode en wi;lloverwogen modellen.
JONGENSKOSTUUMS
hetallernieuwstee~ natuurliik Terlenka.
JONGENSKOLBERTSrRc0k in Corduroy.
.
MEISJESBLAZERS
in Flanel en Terlenka (ook tienermaten)..
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MEISJESJURKEN
jJ;uke modellen en prijzen die u beslist mee zuHen valien.
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"De KoekoekJlte Tienhoven

TUINMEUBELEN,

doorlopend
yon 2 tot 10 uur

IS

ayonds

Ook daar ziJn wij tot Uw dienst
in een volledige supermarkt.

in het Dorpshuis te Lexmond
WASAUTOMATEN

Fa.A. J.STRAVERS
Voorjaar. Komt U eensvrijblijvend kijken bij onze
nieuwe sortering

'.

. BROMFIETSEN

Nugeen.. g$s
. jouw meer,.- -want,
.··1 ..alles watbhnodig hebt voor
-

'

"f:;-'

UW~f~tNT~~;;.F.~J;~K •.E~.I)
,b lJi op¥,·Bo l)1(;}p.

KOELKASTEN

RIJWIELEN

DIEPVRIEZERS

KINDERFIETSEN

FORNUIZEN

AUTOPEDS

ge~~iJn'brl')1·;eprijzerJen .

AFWASMACHINES

DRIEWIELERS

een volledlge seryige.

STR1JKMACHINES

ACCESSOIRES

Een uitnodiging vindt U binnenkort in Uw brievenbus,
bewaar deze goed want die is geld waard.
Kom naar een van deze demonstratiedagen en wij
. .
.vertellen het U.
Wij wilien U ook komen hal en, belt U OilS dan even.

.A. lIEfHEBIER,- .lEXMOND . .
Dorpsstraat 46 1 tel. (03474)

.~

morgen! .;

\

12 april a.s.opent\~amping

a~s.

~
'.~

mode.~

voor

II...III.~....

.!Lkeo :•.

"

19 en 20 april

~

.~
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DEMOISJRATIE-SHOW

. §

vandaag
de

kU~~.'d~1

te~W!Ji

DE KRUYK,

Le~mc:md-porpsstraat47.- Tel. (03474) 430

II1"UURLIJK !
Ook u geeft u'('l auto
de~e$te verzorgihg

voor betere kwaliteit
Prinsengr~l'1::ht,

o.a. tuinstoelen. Iigbedden en lu\:htbedden.
parasols.
,
~. Grot" ~ort"ring IUl!"· "n huishoudelijk" art.
* GIIl'"n el"ctrische artikelen
*. Texti"I"':' Speelgoed
* .'Loodgleter.Sailitair en reparatie

tel. 497, Ameide

CampingPeK,9~Is()Jilk,
Tienhovel1.

~415
I.II•••IIIIIIII••I~••II.IIII.I.III.I•••••

Die krijgt hijinde moderne ingerichte
garage waar op alles gerekend is.
Yoor 'v~rzorging en service dus naar

,GARAGE DEGROOT

Inpua:triew<lg, tel. 016S0,c402, Am<lide
Verlq)op Vlln .ni~uwe en .
gebruikt<lllutomobielen

Wij willen U ook komen haien, belt U ons dan even.

A.. LlEfHEBBER,. lEXMOND
Dorpsstraat 46, tel. (03474)

~415

voor betere kW8Uteit

Die kriJgt hijin.de modeme ingerichte

Prinsengracht, tel. 497, Ameide

Voor "ve>rzorging en service dus naar

garage waar op alles gerekend is.

C~mpiIJ9,p~·Kpe~oek,

GARAGE DEGROOT

Tienhoven.

Industrieweg, tel. 01830., 402, Ameide

....~

~~

.

. . . . . . . . .IIIIII.IIII

...

.

.

,.

II

IIIIIIIIIID

Adverteer in de

't Geeft ee.n heel andere"een yeel gezelliger indruk
als U klaar bent met ges9hoonmaak en U vervangt
die oude lamp door
....•, .
,
HET MERK VOOR
KAMERBREEDTAPIJT

c--------· -""--'''0'

een lamp dieinU,W interieurpast

?1J

worden. Dit hebben de buurtverenigingen (iedere straat heeft namelijk
cen buurtvereniging) zeer goed aangevoeld en hun verlichting wordt
daaraan dan oak aangepast.
i Zelfs de nieuwe uitbreiding De Geer
'I met zijn vele nieuwe bewoners heeft
i~en buurtvereniging reeds een paar
'I Jaar geleden opger~cht teneinde een
zeker 0I1:derling contact met de cude

Dilt behoeft voor (.Jliiet tot het onmogelijke te
behoren want t?nze,~ollek!ie

lerwljl de pr~lel~geno(.:::J mag.worden
150m vrijblijveM eens kijk8'l1
Nu een

HOOVER WASAUTOMAAT
bij Inruil Van Uw oude wasmachine
100 101 400 gulden goedkoper en...... beler
en gemakkelijker wassen dan voorheen !

I

Verdien gul4ens

.en nieuwe bewoners te -bevorrleren

U behoeft niets m'eer weg te gooien, want in

en met de aanstaande Oranjefeesten
tewedijveren met de reeds bestaande buurtverertigingen op het gebied
van verlichting en versiering van al
haar lanen.

. een KOELKAST BLIJET ALLES VEEL LANGER

15.00 uur Skelteren of een groot
volksspeL
20.00 uur Concert, te geven door
de Kon. Harmonie Constantia
Etten-I:eur, met een populair
te
Men gaat -in Ameide nu reeds iets programma.
merken van de voorbereidingen.
"- Cnier de aCLJMf>JdiO"p. nnknmRtonde __ ~ln ~~e J?auze optreden van De

VERSL' -------~---
Extra voordelige aaribieding:

• Ten vierde: al zoudenwij uw keus 111eU~ voprraad hebben, dan zorgen wij toch dal het binnen
eokele dagen kant enklaar in uwkamer IIgII
Komi u dus {ustig I./W keus makenbij:

Nu een BL~~~~KT RADIO
van 248(J vqor !3L,8..:..,__
. __
Trek er in de .Iente op uit op,yen vertrouwde

FIETS OF BROMHETS

Fransestraat 15 - Tel. (01836) - 235 en 453 " Ameide

Bij om zult U zeker slagen.
Oak voor inruil kunt U altijd terecht.
Wij.zijnnq de GEHELE PAG ;,tanwezig, dus U wordt
nn sneI ell vakkundig geholpen.
Vergeet U oak anze benzine niet?

DEGROOT
11••11

ESKER
EUBELEN
ANUFACTUREN

Zoekt U
een goede gebruikte wagen?

U.rijdt velliger,komt er verd6lr mee enkunt dusmeer
genleten
,.~
Electro-technisch bureau

Molenstraat 12 -

Tel. (01836) - 262 -

,

Amelde

Goed en goedkoop
.

,

Met" Pasen bloeni'ili'of een leuke plant.

BLOEMENMAG'AZIJN .. MAR~,A".
J. VERVEER _ c, J: W. v. PUll,straat
Teleloon (OlG36) 356,

AMEIDE
..

'

,

KODI' ALTI]D ALLES BI] DE MAN,
DIE U IN NDDD OOK HELI'EN KAN.

Fa. Gebr. van Tuyl

maar natuur!ijk kwa,liteit.van :
, "i"""*'

.'

f 15,-

Schoonhoven

KOELKAST

zien.

Gouden broche

.
•
8.30 uur A~~egons?he.optocht,
welke zal rIJden VIa Tlenhoven
en Meerkerk.

Fa. RIKKOERT & ZN.

door groenten, fruit ~r'etenswaren te bewaren
in een
'(

~ Ten eerste hebt u een heus uit maar Iiefst meer
dan 100 kleuren.
• Ten tweede kunt u'bij ons alles op grote stalen
beoordelen.
• Ten derde: zo nodig laten wij uw keus in de
grote Silvester Showroom op volle kamerbreedte

.w~9~ijze.r.

'1/ haar s~rate~.e~ historisch St~dhuis 4 septembe1";
~ leent zlch
ultstek om verhcht te
8 uur Reveille.

verlich~ssattik~~¥m is groot

Met Silvester tapijt koopt u "geen
kat in de zak", mevrouw!

Verkoop van nieuwe en
gebruikte automobielen

ZOUWENPI]IS; 125
MEERKERK • TEL. 412

DE WEGWIJ1ER

BHANGRIJK!

De lente is in aantocht

Lever NU uw oude stofzuiger in

en dan gaat ook U weer volop
genieten

ERRES Jumbo f 182,-, uw oude f 23,-. Te betalen ( 159,PHILIPS Draaitop, uw oude f 23,-. Te betalen (159,-

STRIJKIJZERS
f
f
f

Vf. TOESTELLEN

Doe het echter voordelig

RUIL NU UW STRIJKIJZER IN
Philips Iichtgewicht
Philips tuimeltop
Philips stoomstrijker

GORINCHEM
levert uit voorraad
aIle typen

HAAL GOEDKOPE BENZINE

38.25;5.- voor uw oude. Te betalen (33,25
39,95; 5.- voor uw oude. Te betalen (34,95
59,95; 7,50 voor uwoude. Te betalen (52,45

U kunt verder rliden. voor Minder geld

Droogkappen

Aristona
Philips
Grundig
Erres

Haar het bi;

Philips met regelaar f 59,50. NU ( 49,50
Philips met stroomregelaar f 69.50. NUt 59,50
Philips met stroomregelaar f 79.50. NU (69,50
Standaard

van de bekende merken

©V AN Z E55 E N

f

Dorpsstraat 72 -

Behelp u niet met scheren

tel. (03474) 229 -

Lexmond

Vraag aDze speciale
condities betreffende

HUURenHUURKOOP

GROTE INRUILAKTIE
Philips Driekop f 65,-. Inruil f 50,Philips Driekop met Tondeuse f 85,-, Inruil (65,Remmington Selectric f 97,50. Inruil ( 73,50

RADIO
f

Overjarige PHILIPS met 2 luidspeakers. houten kast
Nu voor ( 2911,-. VOORRAAD BEPERKT

399.-

Deze ringen hozel! #1
uil de prachlige kolleklie
DESIREE verlovingsringen.
Zo'n keuze verdie.nt
lijd en aandachl.
Dal kan bij ons.

Rijwielen en Bromfietsen
Geen ClverjaCigen. maar zo van fabriek 1968. Dames ef Heren in zwart,
UNION, voor sle,chts

DESIREE

f 164,75

Dames bremfietsen, EEG, SPARTA. BATAVUS. vanaf

f 419,-

Dit alles verkrijgbaar hi;:

.,

FIRMA N~ PEK&~OON6

•
=
I

MEIDOORNLAAN 1a -

TEL. (01836) 271 -

!

=
•

'1968
EEN NIEUWE LENTE. EEN NIEUW GELUIDI

•
=

I

i

•
=

•
=

WFTFN!

Kies eieren veer uwgeld.
Speciaal veor Pasen
hebben

veer U een

grote sertering

•
=

;

I

les;1I

OOK MET
BRILLANT

Schoonhoven

JtOudste adres in deze streek Have.n 5 -;- telefoon (01823J 2651

!".UIU

wu
!
e huishoudelijke!• .luxegeschiJikortike/en

§ WAT U MOET
§

~JlJ

RIKKOERT .

(Ook aan huis te ontbieden)

11111111111111111111111111111111111111.11••11••1111

i

.~

AMEIDE

.

JUWELIER

!'

I
•

I

Natuurlijk • • •
' . '
oak U goat voor Uw bruiloft of partij naar

.

CAFE "LEKZICHT"

Molenstraat 23

(H. Boote)

De sfeervoHe gelegenheid
en ...• nu voor speciale aantrekkelijke prijzen.
Oak vergaderingen en verenigingsavonden worden door
oris billijk v e r z o r g d . ·

•

en speelgoed

Fa. HEIKOOP

uu..........,.
.

UIU.•

!

FRISDRANKEN. BIER en GED'STILLEERD
worden op bestelling gaarne thuis bezorgd.
Oak verhuur van tafels en stoelen.

•

111"\ "" ft

I .... ,

•

I!

=
!=:
•••

••=
5•
•

-

.§
E

=

WETEN:

E

=

E
E
E

i=

Molenstraat 23
AMEIDE
Telefoon (01836) ·280

VOOR

uw A:ONDJE u,r
vindt U bij ons de juiste gezelligheid met gelegenheid tot
biljarten.

•
'-===========;,
;
.
Ml
Ga eens kijken.·· = Natuurliik. ook U gaat naar

~.-r;'J"-J--~U~t~ 'l~J -U""nJDhgr:~'~cutn\T!Ln'-a'C--~\~faagae'--j's-':t'waiit-datn'-s't~atlink's--en-"'~,_

,,:~remgmg.ln d~ wegwIJ7.:er persoon- \vat zijn leeftijd is ,(\vant die staat
r
IJjk cen dlSCUSS1C gaan voeren en rechts)!
'
in I
openen rond de door onsZa vurig
gr~
gcwC11StC nicmve sportvcldenbin~ Voor het 'geval dit ~iet :duidelijk is Zd
I'~)
, nen onze gemeente.
volgt hier cen voorbeeld. Iemand w;;j
a,i, behoort zulks niet op dcze "i,vijze is 14 jaar en woant op nr.30. Dc er~
E
tf"t
."
naar buiten plaats te vinden, door somwordt dan als voIgt- uitge~ eeT
.~)
~
•
. Het cafe met sfeer.
a.a. de burgcmeesters van Ameide rekend: 30 x 2 is 60. Vijf cr bij is 114
en Tienhoven van feiten ';e betich~ 65; vermenigvuldigd met 50 is 3250.
Voor mooi.vlot
LEKDnK 30 TEL. (01836)371 AIVlEIDE.
.
ten met be-trekking tot het verwer- Deleeftijd (14) er bij is. 3264. Dan Et
ZOMERSCHOEISEL
kcl~iken 'Ian nieuwe slJortvelden.
noa 365 er hi,· is 3629 Daar tr'el ke· eel
.&
Nogmaals het getuigt volgens on7,e web
nog 615 van af en de (~i~ li~
..
zlenswijze van weinig respect 0p. komst is 3014. En,30 was het huis.. hCi
en ontdek dat kwaliteit
deze manier te-gaan schrijven,
nuhlmer
lAde leeftijd!
wd I·' niet
BATAVUS Combiesport1965. zeer mooi. BATAVUS
altijdduur behoeft
Zij ver~rouwen er op, dat dergelijke
p~
te
zijn
discussICs door onze Ieden in de Het lijkt wonderlijk, maar wic goed dell
Combiesport 1964. BATAVUSWiphet 1964, zeer mooi.
tockomst worden' verIlleden en bin- kan rekenen zal geen moeite hebben tue
SPARTA 1965 - SPARTA'1965 - SPARTA 1964 nen het eigen verenigingsverband cr aChter te kom~n hoe ,het in elkaar Er I
op democratische wijzc zullen wor- zit, De toedracht wordt duiclelijk als tijd
SPARTA 1964.
and
den behandeld en tot cen gocdc op- je de som algebrafsch opschriJ'ft:
mel 3 maanden garantie
· zu II en wor den gebracht~
Dorpsstraat
90
Tel.
218
I ossmg
Hij
MEIDOORNLAAN 1A
Hicrmede zullen zeer zeker de beme1 Op verzoek komen wij bij
Keuze ult meer- dan 206 modeflen
Ja'ngen van de algemene sportverH '
U aan huis
AMEIDE - Tel. 01836·271
eniging en de sport in zijn gehee1
gouden hangers vanaf (20,beter gediend zijn.
Fa. RIKKOERT & ZN.
Zi.J' d an I<en 11 voor
'
ver
:;,.;.;;.1:1iU
de plaatsing .en
. Schoonhoven.
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nemen aa~, 'dat eventuele dlscussles
~,V'"
y>
§
CJ:1trcnt da punt buiten de vereni- 0
.
De
fni6_
'
~
ging :nzijn ~tn gosl: • 5.... ,(;,,~. -J;- 5)
3(;5~=jiJ5--".,.J
~
.Ruime kCllze

i~:CAFE

bij .~I

AART

00;

dUs

SPEK~&

.

LEKZICHT'"

.
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11=

E

Gebruikte
bromfietsen

•

LEXMOND,

Ie:

•

~

•

en

i

FIRMA N.PEK EN ZN.

',

>

+y +

s

~.

I PAASBEST?'

at uurI·IJ.k

.r \
•
eel\.j
paar nleuwe

O\....A

SC

h oenen

Wij hebben een leuke sortering

§
~

FIRMAH.VERHOEF

~

-

Tel. 251

~
.
/
Wi) zijnook niim gesorteerdin LUXE/en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN en SPEELGOED.
~
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!~erkrligbaar in Uw eigen streek. Platen van de MATTHEU$

I~ASSION in diverse bewerkingen.

ARTIKELEN
.

Oak dit jaar jaar)s er bij ons
weer een pracht keuze in

:

Nu grammofoonplaten

MODE

Boekhandel Crezee
DAM 6 -

Tel. (01836) 229 -

VEEL NIEUWE PLATEN,
GEESTELlJKE L1EDEREN.

AMEIDE

DAMESHOEDEN
Steeds de nieuwste modellen

Gez. Diepenhorst
Dam 11, Ameide

