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Verschijnt maandelijks
Oplage 5000exemplaren

Wordtgr~tis verspreid in Ameide•. Tienhoven•. Langerak, Nieuwpoort. Goudriaan. Noordeloos
Hoornaar;-' Hoogblokland. Meerkerk, Lexmond. Hei·' en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland
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in Ameidehonderd-jarige
toen met de kruiwagen ging,
geschiedt nu met auto's. Naar
wens worden alle inkopen gra
tis thuisbezorgd. Voor een vlot
te afwerking van uw inkopen
staan· klaar de drie Firmanten

'met echtgenotes en 6 winkel-
meisjes.
Volgens de FJ,-<ffia de J ong zal dit
100 jarig jubiletim in Arneide
niet ongemerkt voc:irbijgaan. Zij
stelt een ongekend aantal luxe
prijzen beschikbaar, voor haar
klanten.
O.a. een vakantie'vliegreis voor
twee personen ter waarde van
f 1000,-.

Nadere informaties over deze jll
bileum-aktie komen steeds in de
"ENKABE"-folder.
Dus let goed op deze folders.

Op 'de bovenste foto zietu hoe de zaak op "DEN'DAM" geworden is terwijl
de onderste foto er geen geheim van maakt dat er oak aan de Btoekseweg
een winkel verrees die spreekt van een juist inzicht in het boodschappen doen
van vandaag

en steeds aan de vraag te vol
doen, breidde het assortiment
steeds uit. En ook de koopge
woonte veranderde.
Ook het· zelfbedienings-systeem
werd na enkele flinke verbou
wingen ingevoerd. Om' aan de
eisen van de moderne consu
ment te voldoen kregen beide
winkels een oppervlakte vim

. ruirn 100 m2.
Zo zijn in de loop van 100 jaar,
twee voor deze ge:rneente flinke
zelfbedieningszaken ontstaan.
met een zeer groot en modern
asso~tirnent. ~'J§r
De service is in al drv,.,.}aren het
minst veranderd. Alleen wat

pen.
In 1938 kwam de heer P. G. J.
de Jong aan het roer te staan.
Onder zijn bekwame leiding
groeide het' bedrijf uit tot wat
het nu is. .
In 1949 werd het pand naast de
winkel op de Dam, een wagen
makerij aangekocht voor pak
huisruirnte. Het is nu inmiddels
alweer voor de helit. als ver,
koopruirnte, bij de winkel ge
trokken.
Begin 1957 begon de nfeuwbouw
aan de Broekseweg op gang te
komen.
Daar zag de ondernemer De
J ong als goed zakenman weI
wat in. Hij bouwde· er een fi
liaal, een voor die tijd lenke win
kel van 30 m2.
Door met de tijd mee te gaan

Een

Zo was. het honderd jaar geleden
I
100 Jaar geIeden in 1872 begon
P. G. J. de Jong, op Den Dam
zijn handehje in Koloniale Wa
ren annex Sigarenmakerij.
Beneden in het winkeltje werd
Koffie - Thee - Slaolie - Stroop
enz. allemaal los verkocht.
Boven op de zolder werden siga
ren met de hand gemaakt.
De oude Piet ging lopende de
boerop, Om z'n waa.r te verko
pen. De bezorging geschiedde
toen per .kruiwagen. Later per
paard en wagen.
In 1910 volgde de voor velen
van u nog bekende heer L.de
Jong zijn vader in de zaak op.

IHij stond samen met zijn vrouw
totzaterdagsavonds 12 uur ach
ter de toonbank de klanten te
helpen. Voor -+- 70 cent hadden
ze toen een flinke tas boodschap~

Aan .. de etalages ziet .. u ,dat er oak. t!:oeger ov,er ,moqerniseren wad gesproken
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$peelgoederen
, Ameide

4,,95 perzes

nu5,45 per zes,..-,
\'J

Wie de schoen past, trekke hem enu voordelig) aan

Dameslaarzel'll van 29,95 nu 9,95, 4p,95 nU'19,90

van 45,95 nu 14,90, 49,95 nu 24,90 enz.

Damesschoenen nu &,95,,9,95 enz.

He.renschoenen nil 14,95, 19,90 enz.

Kinderschoenen 'nu 4,95, 7,95,9,95 enz.

Panloflels nu 4,95, &,95 enz.,

, '

Porselein. Kop en s-=holels nu per stuk 1,&5

"zes in doos nlJ 8,75

Diepe borden

Desserlbord.n

Limonadeglazen.>, nu 1,95 per zes, '

Della Kooksel, roestVrij staal, 4-delig 99,75 nu 79,70

Luxe- enhuishoudelijke artike/en
Telefoon' (01836) 251 "

Een kleine greep uit, onzegrot~ sorterinf1c

a.
$choenen
Benedendamsestraat

Pannen
met de
triplo
bodem

Palyether/wal

Vrqdagavond koopavond
service-livond

Jongensbroeken
Terlenka,
maat 140-172 12,50
Overhemdjes
maat 28-36 3,95
Heren overhemden
Bel a-fast

~,- 9,- 12,-
Damesjaponnen
maat 36-42

20,- 15,- 25,- I

Herenkostuums
5st,..

~e,S098,-

Terlenka pantalons
maat 46-56 nu 25,-,
Dames rokkeQ/truitjes
5,- 10,-12,50
Meisjesjurkjes
maat 116-167

''7,5010,-15,-

voorkeur aan U
ONGELOOFLUK LAGE PRUZEN

U geeft, de voorkeur aan ons
,

In de balans-opruiming geeft

MODE HUIS AI

U komten profiteert

van AtotZ gekleed bii Zwiinenburg

>IZWMJ~~Q]rnrnITm
Tolstraat17-Meerkerk
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DE JDNG'slelfbediening - Ameide

100 jaar

• ..-c" ..., ...... ,._..... .',

want tijdens onze jubileum-aktie gevenwij veel voorde~I,.. \ .

veelextra pdJzent.t~).\t. f3000,- en alskla~()p de vuurpijl een

t.W.v. f1000,· naar eendoorU te bepalen besternming
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Enkabe·folder van februari 1972'

.

De eerste aanWijzingen kunnen wij U nu al vast gevenl Ga nu al Mar een van onze winkels .en haal gratis zegelkaarten

met opdruk "DE JONG's Z.B. 100 JAAR" en plak daa( vanaf nu de door ons gratis verstrekte Enkabe-zegelsop,
Aileen deze kaarten dingen mee. Let vooral de komende weken op onze folders,

I Een stroorn van
GRATIS ZEGELS

'veer kentant geld
en neg kans op zeer. fraaie prijzen

100 .egels gratis·bij

Babbette Hairspray . 2" 98
1 bus van 3,95 voor' ,

•

200 zegels gratis bii

1 voordeelvat Waspoeder
•

naar keuze

100 zegels gratis bii

Bier
24 f1esjes 11,52

25 zegels gratis bij Profiteer· van deze aanbiedingen, hoe meer zegels, zoveel meet
kans op fraaie prijzen plus voor iedere volgeplakte kaart. een •

...........................:..::::..::::'.::..:::::::....::::::::.:::~:::::.:::::::..... .......I
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In een woestijhvanstijgende prijzen is de

BALANSOPRUIMING
bij MESKER
een oase 'van voordeell

Nu opalle voorradige artikelen 10 0
/ Q korting

Op .Hollandia ondergoed. werkmanskledingen
stalen meuQEllen 5 °10 , korting

,", - ", .

Palisander DRESSOIR van 675,-
SLAAPKAMER, wit,' Mogglans

RELAX FAUTEUILS, losse kussens,
250 breed, iets beschadigd NU 195,- van 232i- NU 140,-. ,

I· . Ledikant140 breed 3cdeurskast
SLAAPBANKSTELPalisander BERGMEUBEL

200 breed, met verlichting 603,· Nachtkastje NU 799,- .4-zits NU VOOR 850,-. .,
.

Pali~~l1der EETHOEKSTOELEN
halveprijs, per stuk .45,(;;:

TEt-K~~THOEKSTOELEN,

skay.bekleding rood/zwart n:n 59,50. . .." .. .. .

3-ZITSBANIi:STEL, IOs~~kusse~s,C
bekleding goud met garantie' .....

van 1075,- NU 795;-

Royaal BANKSTEL, bruin corduroy

!aatste 'mode, !psse zitkussen,s "

extra hoge rug van 1275,- nu is75,-

.

Herenhemden, korte mouw
maat 5-6, NU 1,95

Werkoverhemden
ruitdessin, aIle maten 8,40

.

Terlenka BROEKEN
grijs, v.a. 25,70

,

- 'JAPONSTOF (coupons)
maet weg HALVE PRIJS

Terl. Meisj~sbroekenmaat
134, 140, 146, 158, nn 4,75

HOOFDKUSSENS
geheel wasbaar 7,-.

2-pers..POLYETHERBED I·

nn vanaf 93,-

, "

\HERENKOSTUUMS WEEKENDERS v.a. 9,95 Jongens MANCHESTER BROEKEN
I, kleine maten 44-46 v.a. 39,~5 OVERHEMDEN v.a. 8,95 leeftijd 12-16 jaar, 5,95

Heren WINTERJASSEN v.a. 29,75 JONGENS OVERHEMD (ruit) 5,95 Hollandia ONDERJURKEN
Gewatteerde NYLON JACKS Dive'rse maten en kleuren
kindermaten NU 17,50 JONGENSTRUIEN ,5,- restantEm voar WEGGEEFPRIJZEN

.' -

LAKENSET
Bloemrand, gebloemd kussen

2-pers.. 22,50
I-pers. 18,-

=
1-PERSOONS POLYETHERBED
2-zijdig gebo:rduurd

13 cm dik NU 69,-
.

KAMPEER-DEKENS
danker geblokt
flinke maat

Aeryl PLEAD,
zolang voorradig

16,20

21,50

. .

Zuiver wollen 1-PERS. LEDIKANT VELOUR, Restant PARADE STEREO
Aa-Be DEKEN.S met garantie spiraal rood en gwen 400 breed
180 x 230 effen 42,50 NU .59,- NUMAAR . 15,75 1,70 m 125,-

'.
..

E'SKER
EUBELEN

. I .. ,

ANUFAKTUREN- .. - .. .... ~

Fransestraat 15
tele•• 01836.235

na 6uur 461 en 453
Wij starten om 9 uur
Vrijdag koopavond

van 19 tot 21 uur

................•...•...~ ...
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Herindeling Alhlasserwaard ?
VER·KLARINa

:foH++,t+tfoH be"tOlande gemee~ret1S

_~_ rUl<5we\l

::::-:.::.=.!----.=_-. rivier

==.~.."'=~ k."",lofriviertie
____<ire.ns vo!g.ns

(sorcum, pla.n

'Hoewel het niet is gebeurdhad men
de· hetindelers van· de .Alblasser
waard en Vijfheerenlanden tach -het
devies "Durf wijs te zijn"· vanHo
ratius meenaar huis moeten gevetl..

De wijsheid van Salomo en - de tijd
'zal het leren - het geduld van_Jab
zullen nodig zijn om te komen tot de
herindeling van de Albasserwaard en
Vijfheerenlande!1'
Met een variant op een bekend ge
zegde kan hier worden opgemerkt:
Zoveel gemeenten, zQveel zinnen."

Wemoeten direkt toegeven dathet
niet helemaal opgaat, omdat sommi~e<
gemeenten elkaar iri een gelijk IUl
dend plan gevondenschijnen te heb.,.

-ben.·
In .ander~ gemeenten is men het in;;.
tern met eens over· een naar voreD:
te brengen standpunt.·· .
Wat speelt zich aI e'en aantal ]aren
af in de;AIbIasserwaard en' Vijfhee
renIanden ?

,Na alIerIeL studies en rapportenzijn
de "mensen die het kunnen weter:"
tot de conclusie gekomen dat ook dlt
gebied heringedeeId moet worden~ Of

anders gezegd, de 38 gemeenten moe-
ten op een hoop geveegd worden om
vervolgens van die hoop weer een
aantal nieuwe gemeenten te maken.
Begin 1970 haastten degemeentebe
stuurders zich naar Den Haag om
ztch daar rond de Commissaris der
Koninginen zijn raadsherente scha
reno
Zij vernamen daar uit de mond van
de hoogwaardigheidsbekIeders dat de
herindeling van deAIbIasserwaard
en'Vijfheerenlanden aanstaande zou
zijn.
Burgemeester en wethouders spoed
den zich met dezelfde sneIheid huis
waarts, opgetogen over of bevreesd
voor de dingen die zouden gaan ge
beuren, om -het "den volke kond te
doen."
E'nkeIe maanden later verzameIden
burgemeester, wethouders en raads'
leden uit het gebied zich in Leerdam
om daar uit de monden van drs jhr.
P. A. C. Beelearts van Blokland 
oud-burgemeester van Vianen en
oud-voorzitter van de Streekstichting
en van burgemeester M. W. Schakel
te vernemen dat de herindeling zou
nioeten starten.
Men kon gerust zijh! Er was goed
nieuws uitDen Haag: De bevoIking I

zou in de geIegenheid 'worden ge
steld om haar zegje te zeggen. De
herindeIing zou "van onderuif' ge
regeld moeten worden.
Elke. gemeente kreeg de geIegenheid
am veer 1 oktober een vertegenwoor
diger aan te wijzen die zitting zou
kunnen nemen in een werk;groep, die
al spoedig Groep 38 zou gaan heten..
De Alblasserwaard en Vijfheereri
Ia,nden hadden de primeur: De be
volking kreeg recht op inspraak!
Bleskensgraafs burgemeester A. D.
Viezee _werd .tot voorzitter:': ;5ebom
bardeerd. Hij deed al gatiw een' bood
schap uitgaan,waarin hij ,zijn 37
metgezellen" tervergadering, nodigde.

Dat· was in; december 1970. De heren
en een dame praatten wat en gingen
huiswaarts met de afspraak. om in
het voorjaar weer opnieuw samen te
komen om verder zaken te doen.

De- herindelers behoefden niet· aIleen
op eigen kracht-te \varen. Nee, zij
zoudenrnogen steuhen op een onder
zoek, waarvan e~n rapport over de
bestuurssociologische, samenhang in
het gebied haarfijn zou worden uit-
gemeten. '

Al geruimte tijd daarvoprwas drs.
A. J. van 't~er uit Utrecht met een
aantal stuC~len begonnen om het
gebied uit te lammen. Gemeentelijke
en verenigingsbestuurders' werd "het
heind vanhet,gat geyraagd" over
alles en nog wat. E;n de g-ewone man
zou niet worden vergeten. Hij was
w~lkom op~n drietal· hearings' in
Leerdam, E ')riaar en Papendrecht.
Daar zou I11fzijn h~deeen ktmnen
spuien. .Wie ·wat tezeggen .. had,
mocht zichlaten horen. Om het pu
bliek te animeren verscheen zelfs
een extra krant, die in somrnige ge
meenten pas werd verspreid toen de
hearing' bijna achter de rug was. De

streekstichting had de hand in dit
blad. Opmerkelijk dat de oud-vQor
zitter van die streekstichting dan een
laar later zegt dat men het· voor de
berichtgeving moet zoeken bij de
streekbladen .... !

De drie hearings werden een flop.
Enkele handen vol mensen kwamen
opdagen enverder was het mis ....
De herindelers begonnen hun wach
ten. De openbaringenzoudenmoeten
komen uit het bestuurssocioIogisch
rapport. Het werd mei, het werd juni
etc. etc. etc. maar geen rapport. Er,
werd gewacht en gewacht!

Ondertussen had zich nog wat voor
gedaan. De Groep 38 besIoot in mei
1971 om in het vervolg in drie' groe
pen-subcommissies verder te gaan
sleuteIen aan een he1'indeling van het
gebied. Een groep in de West-AlbIas
serwaard, eencommissie in het oos
ten - de middengroep genoemd~ en
de derde groep in de Vijfheerenlan
den. De opdracht die voorzitter Vie
zee zijn subvoorzitters M. W. Scha
kel en L. den Hollander (Leerdam)
meegafluidde ,aIs voIgt: Ga geza
menlijk ·een herindelingsplan maken
voar jullie gebied.
Dus het werk kon starten. Maar
waar· bIeef het bestutirssociologisch
rapport? Zonder dit niets onthullen
de _stuk zou ,men niets kunnen uit
richten. Er kwam weliswaar een rap
port in de zomer van 1971, maar dat
werd gewogen en te licht bevonden!
De. middengroep verzameIde zich in
augustu~ in Hoornaar. Naeen amu
sant spelletje ,werd besloten am de
vergadering tiit .te stellen tot no
vember. Hetrapport zou er dan weI
-zijn. Voordat de' vergadering zou
plaatsvinden verzond voorzitter
Schakel een boodschap: "Mensen het
gaat niet -door, omdat een kleine
minderheidde tijd nog niet rijpacht.
Het rapport is er nog niet. Houd
goede moed. Op 4 januari. van het

nieuwe jaar verwacht ik u weI en
dan zullen we ons niet aan de min
derheid storen rapport of niet."
De vertegenwoordiger van Ameide,
raadslid A. G. de Kruijk had in
augustus weI de toezegging gekre
gen dat er in november ook zonder
het rapport z'ou worden vergaderd,
maar zulke afspraken vergeten de
groten, .die over het yolk zijn ge~
steId, soms al te licht.
En toen kwam dan ten slotte het
lang verwachte rapport, officieel ten
doop gehouden- door gE;lestelijke va":;
der en gangmaker B~:arts van
BIokland. \".~9

Het gevolg? VeIen vroegen zich af:
"Wat moeten we daarmee en heb
ben we daar'zo lang op gewacht?
De conclusies van het rapport:
a. De .. gemeenten .mo~ bij de

herindeling zovael f welijk ·zelf
initiatieven in de httilQ nemen.

b. Indien dUidelijke g,roepen van
gemeenten worden gevonden,die
een zekere samenhang vertonen,
zouaan die gemeenschappelijk':'
heid een bepaalde vorm kunen
worden gegeven.

c. De gewestelijke bestuursvorm
(het .gewest) in studie nemen als
alternatief voor een ver -doorge
voerde .samenvoeging van ge
meenten.-

d. Bij aIle voorstellen en plannen
tot wijziging van de bestuurs
structuur de bevoIking zoveeI
mogeIijk betrekken.

We sJ?rakeri al dver de opdracht, die
voorzltter Viezee aan zijn collega's
meegaf.
Het verging Viezee zoals zb veel
leidslieden overkomt wat hij zeIf.
opdroeg kon hij zelf niet uitvoeren,
maar weI ?:ijn lIhelpers".
Burgemeester Schakel' enzijn tra
wanten van de middengroep hebben
een plan op tafel gelegd. Zij het dat
er veel wijsheiden geduId nodig zuI
len zijn om de' suggesties te verwer
ken. Daarvoor bestaat tot 24 fe
bruari de gelegenheid. De midden
groep wi! dan's avonds 'om acht
uur in het Gemeenschapshuis' in
Hoornaar bijeenkomen. Of met an
dere woorden: Het spel wordt voort
gezet. Komt het zien, komt het' zien!
De standpunten van de diverse com':
missieleden- waren als voIgt:
SCHELLUINEN

Schelluinen en Giessenburg
OTTOLAND

Oud-Alblas, BIeskensgraaf, Wijn
gaarden, Brandwijk, Molenaars
graaf, Ottoland, G6udriaan,
Streefk:erk. '

TIENHOVEN
NoordeIoos tot Prov.weg,- Mee1'
kerk, Lexmond west en Ameide.

AMEIDE
Ameide, Meerkerk, Noordeloos,
Tienhoven en Lexmond-west
(Achthoven).

ARKEL
ArkeI, Hoornaar, HoogblokIand,
Kedichem, Spijk, Schelluinen en
Gorinchem

GROOT"AMMERS,
NIEUWPOORTen LANGERAK

Groot-Ammers, Nieuwpoort, Lan
gerak Goudriaan, Ottoland en
Noordeloos. Plus gedeelten van
Streefkerk.

GOUDRIAAN
Binnenwaard gemeente,
oostwaarts.

GORINCHEM
Gorinchem, ScheIIuinEm, Giessen
burg, Bovenhardinxveld, Hoor
naar, Noordeloos, Hooogblokland,
A,rkel en Spijk.

HARDINXVELD"GIESSENDAM
Hardinxveld-Giessendam.

GIESSENBURG
Giessenburg, Schelluinen, Hoor
naar en gedeelte Noordeloos.

MEERKERK
Meerkerk, -NieuwIand, Leerbroeki
Meerkerk Noordeloos, Ameide, ,
Tienhoven Lexmond-west

HOOGBLOKLAND
Ie standpunt:

Noordeloos, Hoornaar en Hoog
blokland.

2e standpunt:
Gorinchern, AIkel, Schelluinen,
Kedichem,Hoornaar, Spijk en
Hoogblokland.

HOORNAAR
Hoornaar, Noordeloos en Hoog
blokland event. met Goudriaan.

NOORDELOOS
Ie standpunt:

Helemaal niets doen
2e standpunt:

Noordeloos, Hoornaar en Hoog
blokland.

3e standpunt:
Noordeloos, Hoornaar, Hoogblok...
land en Giessenburg.

4e standpunt:
Noordeloos, Hoornaar en Hoog
blokIand, Ameide en Tienhov~n,

Langerak, Giessenburg (Neder
Slingeland), Goudriaan en Meer
kerk.

De gewestelijke groep heeft nog
geen plannen, omdat men daar eerst
4e wet oP' de gewestvorming wU' af
wachten. En dat is in tegenspraak
met bovengenoemd punt C.
De. _~0tl~l~iekan.zijn dat de weste~
lijke gr-oep het er bij laat zitten.
De oostelijke groepis. druk bezig
en zal te zijner tijd de -plaimeI1 op
tafel leggen.
Op .21 februari komt Groep 38 in
Oud-AlbIas bijeenom elkaars 'stand.,.
puntentevernemen. In- Hoornaar
Itet voorzitter· Schakei al blijken
weinig waarde te ,hechten aan deze
bijeenkomst. Hij zou zelfs proberen
de vergadering vervroegd te lti:ijgen
om op die wijze de "dwaling vall
het westen" aan de orde te stellen;
Gewichtig punt in de conc1usies van'
het· bestuurssociologisch rapport is
de opmerking dat de burgerij moet
worden ingeschakeld. Heren burge'
meesters, wethouders eh _raadsIeden
moge het u gegeven zijn, dat' U be~
grijpt wat u leest.
Waar heeft de burgerij de gelegen
heid om haar oordeel te geven over
een komende he-rindeling. Komt dat·
nog? Dan is het te laat! Waarom?
Nou, omdat Goo. Staten van Zuid
Holland feeds opdracht hebben ge~
geven een herindelingspIan te ma-
ken. -
De gemeenten ,mogen nag Wff wat
zeggen, maar het zal de' vraag zijn
of er naar hen geluisterd zal wor
den. De invloed van de burgerij
wordt daardoor tot een bedenkelijk
laag peil gereduceerd.
Hoe komt dat? Het antwoord i.s dui-.
delijk: De' gemeenten hebben te lang
gewacht met het maken van de plan
nen. Het· excuus zoti killlnen zijn dat
men' te lang moest wachten op het
bestuurssociologisch rapport. Dat is
een misvatting! Elke' weldenkende
en voor zijn taak berekende bestuur
del' wist aIIes al lang wat er- aIs
resuItaat van het onderzoek naar
voren wdrdt gebracht.
In Hoorna'-a1' werden op 4 januari te
gen de twintig suggesties op tafeI
gelegd. Wie de wensen in kaart gaat
brengen komt tot de slotsom dat er
behoefte bestaat aan een sterke
plattelandsgemeente in' de oostelijke
AlbIasserwaard. De kleine gemeen
ten verlangen niet naar een aan.,.
sluiting bij d~ "grote stad" Gorcum.
Het m~!?:.dan misschien aantrekkelijk
zijn;,s.ted-eI.ing" te worden, maar de
betrokkenheicl, _bij, het .bestuur gaat
verloren. De "beIangstelling VOor het
locale bestuur stijgt naar mate de

Vervolg op pl!gin1I
7
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Bld-DE-TldDSE

MET-OUDER\NETSE-PRldZEN
VANAF DONDE;RDAG 13 ,JANUARI A.S. GROTE UITVER
KOOP VAN KWALITEITSARTIKELEN

ENORME- VERSCHEIDENHEIO TEGEN EXTRA LAGE
PRIJZE,N,.

TE VEEL OM OP TE NOEMEN, LOOP DAAROM MAAR

EENS HEERLlJK ROND

U bent van HARTE WELKOM in onze bedrijlsruimten.

1125,00

995,00

NU.
NU

Modern BANKSTEL /'
me! skai armleggers'

Vlotte hippe RIBBANK

Leuke gekleurde FAUTEUIL
van325,OO VOOR 225,00

Gezellige gebloemde FAUTEUILS NU 175,00

S.chitterende Weng;; KAST
met T.V.-berging en draaiplateau 1275,-

Klassieke eiken BERGMEUBELS NU 1150,00

Prachtig goudkleurig BANKSTEL
met Iranjes ,NU 1350,00

Enorme sortering "ijzersterke" eiken
EETKAMERSTOELEN en -TAFELS

Piljzenslag INTEFtIEURMATRASSEN , ,,'
NU 130 breed vanal 118,50

1-persoons POL'(ETHERMATRASSEN
van,,1 78,95

NU 16,95

van 22,95 voor 14,95

, van 31,95 voor' 17,95

WEEKENDERS

Manchester
WERKBROEKEN

HERENSOKKEN 4,50 p.p. NU 2 paar voo~ 6,50

HEREN OVERHEMDEN div. kleuren13,95

HUISHOUDDUSTERS (zeer mooi)
met mouw NU 14,50
zonder f)1ouw. NU 10,95

Aile voorradjge BRUSH NACHTHEMDEN
30 010 KORTING

ONDERJURKEN

MEISJESONDERJURKEN

FantasiePANTIES

HERENPYAMA'S99,50
79,50

79,50

/(1"','Vt
128,00
129,50

voor 97,50
voor 97,50
voor ,97,50

van 82,50 voor

Prachtige AUTOCOATS
met en zonderbont

van 168,95 voor
van 122,95 voor

Radlkale verkoop
HEREN WINTERJASSEN
Diverse stoffen en uitvoeringen

van 169,50
van 184,50
van 175,00

Zeer mooie HEFtENCOSTUUMS,
van 195,95 voor
van, 209,95 voor

SPORTKOLBERTS

REGENJASSEN - Terlenka met wol
van 122,95 voor

Zuiver wollen DEKENS (bekend merk)
Grote maten van 95,00 VOOR

van 120,00 VOOR

Zeer mooi stalen ETAGEBED
(2 ledikanten met spiralen)

van 215,00 VOOR 162,50

Schitterende wollen TAFELKLEDEN
van 74,50 VOOR 49,50

Zuiver wollen Aa~B;; PLAIDS
van 48,00 VOOR 29,95

(extra groot) van 55,00 VOCR '33,95

Laatste TEAK SALONTAFELS HALVE PRIJS

Gestoffeerde teak EETKAMERSTOELEN
van 129,75 VOOR 95,00

Grote kollektie OVERGORDIJNSTO,FFEN
ZEER AANTREKKELlJKE PRIJZEN

Grote kollektie
HEREN-enJONGENSPANTALONS

STERK AFGEPRIJSD
,

Restanten JACKS
HALVE PRIJS

De nieuwste DAMESJUMPERS
10 • 20 ',30 - 40 Ofo KORTING

Grote keuze DAMESROKKEN
UITVERKOOPPRIJZEN ,

MEISJESJURKEN
HALVE PRIJS

Meisjes Tweka PANTALONS
20 Ofo KORTING

KINDERTRUIEN
MET EXTRA KORTING

Hunter MEISJESMANTELS
25 Ofo KORTING

van 6,95 VOOR3,95

Aileen tijdens de UITVERKOOP !
2 paar MERKPANTIES VOOR 5,00

Enorme kollektie DAMESSTOFFEN
20 - 30 - 40· 50 Ofo KORTING

KINOERMAILLOTS aile modeme kle~ren
(uitgezonderd wit en beige)

25 Ofo KORTING

Interessante kollektie
KLEINMEUBELEN

EXTRA KORTING

PLbEGSTOFFEN dealer

GARDISETTE dealer

Moderne EETHOEK - Wengs met wit
groot dressoir 529,00
eetkamertalel 337,00
4 gestol!. stoelen 584,00

van 1450,00 VOOR 950,00

Zuiver wollen ,1"persoons
, (Ook als plaid te, gebruiken)

van 63,00

69,00
90,00

NU 49,95

VOOR 42,95

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:

ORIGINEEL DESSO NYLONTAPIJT - KAMERBREED - VAN 94,00. . . . . . . . . . . , VOOR 79,00

ORIGINEEL DESSO ZUIVER WOLLEN TAPIJT - KAMERBREED - VAN 198,00 . . . . . . . VOOR 150,00

INTERIEURVERZORGING

TEXTIELHANDEL AMEIDE
FRANSESTRAAT 7

TELEFOON 01836- 212

.,. ". '" " • ,.' ""
,.. ._ u

• . .""
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Ameidete -

Namens de,:~rliothee~CbIpmissie,

Mevr. ~ Hartog-Verwer,
Voorstraat,' .tel. 340

" ,Mevr;'" ,.K~yt-van, ,., Velthuijse!l;'
Kerkwegj tel. ·593. '

mijmOcing

den gevoegd. Laat. men daarbij geen
te grote· eenheden. nastreven. De
kleine gemeenschappen zullen tonen
het krachtigste te zijn; en waar men
tekort schiet in de uitvoering van
intergemeentelijke .ta~en kan het ge
west de oplossing brengen.

Gedeputeerde staten willen nog weI
naar, de 38 gemeenten luisteren,
maar dan is ar sprake' van spoed.
Een met eensg,ezind en slagvaardig
optrekken van! de 3-8 .gemeenten za1
tot resultaat kunnen hebben dat in
Den Haag herindelingsp~annen uit
stoffige bureauladen worden· opge
diept. Dat, ze er reeds lang in heb
ben gelegeh is aan geen twijfel on
derltevig. .

Het is bekend, dat een flink aantal
.inwoners van onze beide gemeen
ten ook eenen ander hezit. Een ge~

deelte van, hen hebben wij bena
derd en zij' hebben direct hun mede
werking toegezegd dat wil zeggen
beloofd die handwerken die in· hun
bezit .zijn voor deze· expositie be
s,chikbaar teo sOOllen.
Wij· verzoeken daarom nu·· al diege
nen, die handwerk .van mevrouw
Luyendijk bezitten of ook zijmee
willen werken en dit tijdelijk at
willen staan.
Zo u kunt en wilt medewerken,
wilt u dan contact opnemen met
een.van de' ondergetekenden .of geeft
u het op tijdens de zitting van de
blbiiotheek op vrijdagen van 19 tot
20 uur. En wacht u daar alstublieft
niet te lang mee.
De expositie wordt gehouden opvrij
dag, 28januari van 15 tot 17 en" van
19 ,tot 21- uur ell op zaterdag. 29 ja
nuari van10tot 16 uur, in het oude
Raadhuis dp de Dam.
Wij hopen van harte op uw· mede
werking, zodat ook volgende onder
werpen een kans zullen. krijgen.

Lexmondse

bestuurde zijn, bestuurder .kent Zo
dra de gemeenten te .. groot worden
zal er sprake ~ijnvan een ondoor
zichtige. sfeer.
Aan 'de eis;'van. een "doorzichtige
democratie" zal dan niet worden vol
daan.
Een g,emeente moet eenkra~tig10
caal bestuur" krijgen. Akkoord, maar
wanneer de nieuwe gemeenten te
groat worden zal daar geen sprake
meer van zijn, oindat ieder kerk
dorp zijn. eigen lied zal willen zin
gen, waardoor verdeeldheid zal ont-
staan. "
Volgens hetbestuurssociologisch rap
port moaten de gemeenten., die een
samenhang vertonen bij elkaar wor-

sen· rennen,. motoren· draaien. De opgewekt.. nZou dat van die jacht-
weg Lexmontt-:-Viapen heeft weer haven komen?"
een slachtoffer geeist. Hij heeft dlt 'k Kijk weer om en zle de zwoegen-
jaar al vele malen z'n klauwen uit- de kraan; -hij b1ijft maardraai,:n.
gestoken en wat voorhanden was ,.Dm gek van te worden", denk ik.
gepakt. 'k Fluit niet meer en 'k ga terug
't Is onbegrijpelijk, maar 'k loop naarhet dorp. Vervojgens een smal-
weer verder. 'k Ben verbijsterd en Ie nieuwe straat door. "Dat iswaarJ

Qnthutst. Even later denk ik.: "Hoe hier komt de Midden-Nes, het meu"
komt dat nu'1" Te hard gereden, we ultbreidingsplan van het woud".-
getracht te passeren, te weinig af- 'k Loop het straatje door om te kij-
stand gellouden" Ik weet het niet, ken of er al huIzen staan;.. nee,
maar 't is gebeurd, voor de zoye~- jammer. Nag geen huizen, ""aar wei
s1le maal. 'k Loop verder door, VUl een groat gebouw, de nieuwe kleu..
een dwarspad naar de Kortenhoe- terschooL AI wandelende kom lk bij
venseweg, de pas gereed gekom.en de doorsteek. naar de Grote Nes.
aula naar het dorp. Leuk zeg, zo'n groenstrook ertussen. .

"Als ze" die straksmaar Diet volDe mist trekt op, de zon komtdoor. gaan bouwen."
Mw· eegt frermchtel·ngstadPePedij~'kv';"'k· °Mlgoelkt evme'nn "Och nee, maar zoiets d~ ze toch
_ ,1 . . nietl"
stil staan. Wat een wit geval is dlt? In de straat lopende spelen de k1n-
't Is. het gemeentehuis.Toch wei deren; ze gaaneen be.paalde ricbting
aardig. Het ziet ex netjes en verzorgd uit. 'k Probeer ze in te halen en 'k
uit. 'kLoop naar het raam en 'k kijk vraag waat ze naar toe gaan., ,,Naar
naarbiWlen.' Is er niemand aan het de nieuwe speelplaats, meneer, ach-
werk of toch... Ja tech. Hoe kan ter in de Meester Haafk.eDSStraat"~
het anders.Opeens z'ie ik een grij-:- ."Daar hebben we eenspeelweide".
zende heer verschijnen, lang en "Mooi ZO", antwoord, ik: en 'k ga
slank. ,'k Loop soel weg, want 'k weer verder., via de Nes naar de"
wil niet gezlen worden en 'k ga Laak onder het tunneltje door. Het
richting Arneide. Hetfraaie uitzicht verkeer raast langs en. over me.
over 'de waarden ,komt nu volledig Maar 'k laat me niet van de wijs
tot. z'n recht. " brengenl
'k Geniet van het rimpeloze water; 'k Wandel naar de i volkstuintje in
aileen golven van voorbijgaande het Bos. Hier en daar een spruit,
schepen zettenzo nu en danhet wa~' wat aardappe1s en stro. Daar is
ter in beweging. Daar komt een iemand aan het spltten, de rug krom,
grote '"zuiger" en even wordt het voet op de' spa ensigaar: in" de
nog heldere zand aan de toeschou- mond. "Mage", roep ik. ,,Am 't kfj_
wer prijs. gegeven, maar daarnadl- ken hoe de grander op een meter
rekt weer· opgeslokt .en overspael.d diepte uitziet?" Nee, meneer, ,'t is
met. vertroebeld Lekwater. "Zoo dat de Iaatste keer, dat lk nog in dae
water nu nag vuiler worden?" Ik grand kan"spitten, ziet U. De grand
weet het niet. Opeens moet lk den- is van de gemeente voor eim sport-
ken aan al die riolen die nog onge" terrein. U weet wei, voetbOOvelden,
zuiverd tonen op de zlch fraaie gymnastiekzaal,ijsbaa:n, tennisvel-
rivier. "OnverantWoordelijk of Diet?" den en ook. nog een parkeerterrein.'
Al.starende over·de rivier e:n pleke.. "Ze hebben- datheb ik.tenminste
rende over, het, probleem moet' ik in de krant gelezen ~ een Spo~'
denken aan dat afvalwater van Lex- stichting opgericht~ waaiin' de ver-'
mond. schillende sportverenigingen· Same11.
Dat is. waar ook,dat vervuilt de doen, begrijptU?"
polder. Maar. 'k hob gelloord dat ze Hij trekt aan z'n s;gaar, hoest en .•.
er wat a1;\n. gaari do~n. Jil,jiat is zo, z/h sigaar valt op, de grand. Ik wi!

d~~uf:~~~:'t~tiJCee~i= ~i:afP:~~ X;;:~:,t i~::r~~i',
worden getransporteerd. "Goei" aan- laatste stuk is ootijd bitter, zlet U".
P~"vaIl h~tpr()bl,~etnn",c;le~,ik:;bij~"p~~()~,l:1~t.ik ook.z,o"begrijpt

""mezeIf.:' A,lS·het"'nu'"maar 'Diet'te' U? '"J;)at werkt zo gezegd automa-
lang duurtl tisch, ziet un. Ik, groet de werker
Plotseling hoor lk achtEegeronk van het vroege uur, want Inmiddels
van motoren. 'k Draai.. . j)m en zie is het hali negen. ,
een kraan aan 't werk. "P naar 'k Fluit weer. De vroege morgen-
de kraanmachlnist en wenst hem wandeling heeft me goed gedaan.

Ret is vroeg morgen,"'t is mistig stoort de· rust; eell vraag en ant- goeie morgen. 'k Ga naar huis. Bijde voorde.ur
buiten. Eigenlijk te vroeg voor me, woordspel van angstaanjagende ge- Na van hen vernomen te hebben, dat aangek.omen, gaat deze autamatisch
maar 'k kon moeilijk slapen. D'!arom luiden.'k .Sta even stil, .peins en er een jachthaven voorde water- open en 'k moet meens weer aan de
ben ik. maar gaan wandelen. Op de loop· weer .door. 't Gaat allem.aal sporlvereniging Bolsweerd komt ga' rokEmde spitter denken.
dijk is het uitzicht over dewaarden goed. Plotseling een klap. Ik st'a ik: weer richting de dijk. 't Is in- Na m'n voetengeveegd te hebben,
bedekt met een mistdeken ener- weer stU en kijk gespaWlen naat" de midde1s drukker geworden. Zo nu val ik ineen luie stoel neer. "Kof-
verend. Slechts Wer en d'aar wordt rijksweg. Gerem, gepiep. 'k Begin en dan is de berm m'n toevluchts- fie?" roept mijn vrouw. uGraag ••.
een stukjegroene schoonheid prijs te rennen.'k hoI de dijk af, door oord. Opeensmerk ik, dat ik loop koffie!"

. gegeven. Getoeter van ~chepen ver- een boomgaard naar. de weg. Men- te fluiten. 'k Heb plezier en !'k ben De' Wandelaar.

oo0000000000000000000000000000000000000000סס0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Tijdens een van de bijeenkom~ten

van debibliotheekcommissie is het
plan opgevat nog'wat andere activi
teiten te gaan ontplooien.
Het leek· ons daarbij hetmeest in
teressant iets te gaan doen dat Ver
band hield met Ons dorp en. zijn in...
woners. En zo is hetidee ontstaan
een aantal tentoonstellingen te gaan
organiseren die zijn gewijdaan Iief
hebberijen van inwoners zoals. bij
voorbeeld miniatuur treinenbouw,
tekeningen, poppenkleding of verza
rrielingen.
Wij willen deze serie openen met
iets heel bijzonders; namelijk hand
werken -die vervaardigd zijn . door

I, mevrouw Luyendijk.
Voor diegenen, die haar" niet ge
kend hebben, het volgende.
Mevrouw ,Luyendijk was d~ echt-

. genote van de heer C. W. Luyen
dijk die burgemeester was van Amei
de en Tienhoven van 1924 tot 1957.
Mevrouw Luyendijk. is twee jaar
geleden overleden. Zij heeft :fn haar
leven talrijke zeer ,fraaiehandwer
ken, vervaardigd, die zij bij alle denk-:
bare gelegenheden aan velen ten'
geschenke heeft gegeven.
Wijliebben intussen'contact opge
nomen met de heer Luyendijk, die
zich zeer. ingenomen toonde met .ons
plan en die oils toegE!:zegd, he,eft er
voor te zullen zorgen, dat hetnbdige \
uit ,ziju-:,familiekring"ter·beschikking'
gesteld wordt.

·Handwerkexpositie

Telrnachines • • vanal I. 200.- excl.
Electr. rekenrnachines vanal 11095.-

excl.

Vraag vrijblijvend
demonstratie

Eigen service·dienst
DAM 6

Telefoon 01836·229 BOEKHANDEL CREZEE AMEIDE
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Mededellng
AARDGAS AARDGAS

AMEIDE, JANUARI 1972
Molenstraat 23

Wij delen U mede dat wij onze zaak hebben overgedragen' aan de heer v, Mourik
uit Nieuwpoort.

Wij danken U allen oprecht voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wij menen in de heer v. Mourik een goede opvolger te hebben gevonden en
bevelim hem dan ook vol vertrouwen bij U aan.

Hoogachtend

FA. HEIKOOP

Zit u met problemen
wat uw gasaansluitingen betre!t?

STRA VERS lost ze voor u op

Ook voor
KACHELS, C.V., GEISERS, KOMFOREN
FORNUIZEN e.d. kunt u bij ons terecht
\ '

In aansluiting.op het bovenstaande delen wij U made dat wij zullen trachten
de zaak, van de heer Heikoop, op de zellde wijze voort te zetten.

Wij hopen dat ook wij van, U het vertrouwen mogen Qntvangen dat U de heer
Heikoop hebt geschonken.

Landelijk erkend en gediplomeerd gas!itter

A ...... STRAVERS
Kortenhoevenseweg 18, Lexmond, tel. 03474-430

<:;,nJ ,

J.--van Malijk ' ",
Dasstraat 93, tel. 03474-405, Lexmond

•

Verder nog vele andere koopjes

.....4 ft
•

.

3 kop en schotels voor 4,95
, 6 voor 9,-

Electr. Wasdroger 350,- voor 329,
uw was kreukt niet

Voordeel! Voordeel!, Voordeel!

bij

Fa. KAASSCHIETER

Let opE

Balansopruiming

,......

Hoogachtend

J. v. MOURIK
Nieuwpoorl

~~~~=~~~~~~~~~~n~~~~~~

I 't Zijn nog steeds GEZELLIGE mensen die kolen stoken, f~
maar MODERNE mensen stoken olie. ,

Wat u ook mag zijn, gezellig 01 modern Ct kan ook allebei!), u kunt altijd terecht

~ bij KEES VAN ZESSEN. ~'

I ;~;;:::::~~,= ,I
• LEXMOND, {Jl TELEFOON 229 11~~

Besteladres AMEIDE: ~

T. LAKERVELD, Lekdijk Tienhoven 01 per teleloon: 03474 - 229.

, ~
~~~~~~~~~~"'1Il~~~~~~~~~~1lI....................

Kom gedurende de uitverkoop
~ijk_en naar de speciale
aanbiedingen in de etalage bij

Opruiming in boeken, romans en films bij:

BoekhandelCrezee
Ameide

A.SPEK Lexmond

Aangeboden

'Broel
ramen

F. TREUREN
Zouwendijk 9
Telefoon (01836) 42~

Ameide

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

Tijdens de opruiming de volgende aanbiedingen

Jongensschoenen (echt leder) maten 28-40 f 19.

Meisjesschoenen maten 29-35 f 23.
(lak- en poetsleder)

Meisjeslaarzen (leder, bont gev.) div. maten f 28.

Kinderschoenen (div. modellen) aile maten f19.

Heren werkschoenen, maten 40-47 f 21,95
(laa9 model)

Verder nog veel meer koopjes

Zie de etalage's

Toistraat 27, tele!oon 01837- 697, Meerkerk

-

Levensver·
zekerlngsmij.

"Utrecht"

Wij staan niet aileen ten aile tijde klaar om nieuwe posten af te sluiten
maar 66k als er schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn

Eerst bij schade leert U Uw verzekeraar kennen

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
"De Zoom",te!. 03474·284 Achthoven46a,tel.01836-230

LEXMOND
. . Aile verzekeringen en financleringen

Voor landbouwrisico's en veeveri.ekeringen -geeigende betrouwbare verzekeraars

"Hoiland
van 1859"

Dordt

,
Kollerschrij'machlnes '

vanaf 189,-

Haal er ook even een bij

BoekhandelCREZEE
Dam 6 - Telafoon01836-229 - Ameide
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_ENORME BALANSOPRUIMING
bij STIGTER's complete vvoninginrlchting /

Bankstellen, b.v: van 1352,- nu 995,- Gordijnstoffen, b.v. van 11,40 nu3,98 enz.
en vela anderen •

BerglT1eubels, zowel In teak als eiken Dekensen vltrages
Eethoeken en slaapkamers Nylon tapijt, 4 m br. nu 89,-per meterenz.

B dd ' b 159 - r 98 enz Kleinmeubelen en vele andere koopJ'ese en, .v. van ,- voo ',- .
breed 130 cm vindt u bij ,

STIGTER's complete, woninginrichtingi "J.W. van Puttestraat 6-8, teletoon (01836) 501, Amelde ," "

f, ZIE DE ETALAGE's
..............................................................................................................

T·p·lgeijn '
Toistraat 19 • M:rk~¥f. Telefoon 01837·219

6 dunne Iimonadeglazen
6 borrelglazen

Plastic emmers vanaf
Wasbakken

Enkele damestassen halve prijs

,..,"'4 .1.~ I l
~ ~ ~ ~l

Bij Kleijn gekocht
is voordeel gezocht

6 kop en, schotels _ voor

6 boterhamborden, veor
6diepe borden voor

Eierkoekepan met teflonbo.m

7,59
4,79
5,29,
3,39

enz. enz. Zie de etalages

1,39
,

3,54

0,89
1,49 '

-

OPRUIMING Het juiste adres "'r
VOOR HALVE PRIJS1 hebben wij
kindertruien, huishouddusters zon·
der mouw en diverse andere koopjes

FANTASIE PANTY's 2 paar voor

4,95
Div. FOUNDATIONS voor halve
prijs

Op niet afgeprijsde textiel ontvangt
u 10 procen! korting

A."'. STRAYERS
Kortenhoevenseweg 18, tel. 03474·430
LEXMOND

Goud, zilver en double
horloges en klokken
is Juwelier Horloger

Harry Mulder
Voorstraat 21, telefoon 01842·650, Groot·Ammers
Julianastraat 16, telefoon 01843·422, Langerak

Gediplomeerd gaud· en zilversmid
,

••••••••••••••••••••

A. VAN DIJK
~.,

4,75
1,25
2,75

1-pers. 10,95
2-pers. 11,95

Dam 6 . Telefoon 01836·229

Boekhandel

Crezee
Am.ide

L.P's
en

Singels

Wij staan iedere, werkdag voor u klaar
van 8·12 en van 13·22 uur

In verband met het bovenstaande heb·
ben WIJ besloten om In het vervolg onze

I winkel en werkplaats op zaterdag om
12 uur te sluiten
Wij hopen dat u met deze maatregel
rekening kunt houden

"DEKOEKKOEK" fMe ke k
~ er ••:••••••••1

Grandiose
opruiming in

Arm en rijk •••
slaagt ook in onze

WINTEROPRUIMING
nergens beter

Damesdusters
Dames Slips
Siopen
Lakens
Lakens
Nog enkele
Herenkostuums v.a Q8,
Dekens 2·pers. v.a. 22,95

Six herensokken van 3,95 voor 2,95
Maar • • • u kunt beter zeit komen kijken
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,

Groolse·

NU
... SPAREN

•

BIJ

, .

I
Profiteer hiervan I

LEXMON"D

teXtiel .en wo ningin ric hting
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


