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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE. AMEIDE

TlENDE JAARGANG. no. 5

JULI 1974

Verschijnt maandelijks
Oplage 5500 exemplare'l

Wordt .gratis verspreid in Ameide, Tienhoven. Langerak, Nieuwpoort. Goudriaan. Noordeloos,
Hocrnaar. Hoogblokland. Meerkerk,' Lexmcnd. Hei- en Bceicop, Leerbroek en Nieuwland

LEE~B~OEK

SPECIALISTEN IN

open haarden
• EIGEN WERK
• VENSTERBANKEN

• WINKELPUIEN
• WAND- EN VLOERTEGELS

• DOI'lPELS
• OPEN .HAARDEN (KOMPLEET)

• ALLE NATUURSTEEN

• EEN EERLlJK ADRES

Alles wcrdt geleverd en gestald. Af depot an
fabriek.

tlIledar en Brandwijk
Middallwcp 41 --, -,

Talefcon 03459 -287 - 387 - 488
~)v

Gemeenteraadsverkiezingen
in lheden;~enJver) verleden
De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer achter de. rug. Deze verkiezingen _teo vaak bein
vloed door lokale sentimenten en ongezonde naijver hebben in Ameide voor enige opmer
kelijke punten gezorgd. De zetelwinst voor de P.V.D.A. en het verdwijnen van Gemeente
belangen uithet plaatselijk bestuur zijn gezien de verhoudingen in dit dorp nogal ingrij
pend. Zeker kan ook het gOllde handhaven van de samenwerkende prot. chr. groeperingen
genoemd worden. Laatstgenoemde combinatie behaalde 690 stemmen ofweI . de absolute

· meerderheid (ruinl 51 Ofo), de P.V.D.A. 513 en Gemeentebelangen 137 stemmen (resp. ruim
38 % en ruim 10 0/0), voor A. Langerak 6 stemmen te weinig om zijn zetel te behouden.

Dit waren recente verkiezin'" crisisjaren, werkeloosheid en de. uit K. den Boer, Joh. de
gen, interessant is de resulta- bittere armoede. De A~R. Groot en R", Diepenhorst,
ten uit het verleden te bezien wordt nu aangevoerd door maar in 1946 worden deeer
en aan de hand daarvan rj". Streefkerk en' op de der- s~e naoorlogse gemeente
thrachten nda te gal~tn kOf en in de plaats staat AA.J' Kruyk, raadsverkiezingen gehouden

, oeverre' e: po 1 Ie e ver- die later jarenl& JAmeide en ziJ vertonen eenbijna re-
houdingen zijn veranderd. volutionaire ontwikkeling.
W . als wilskrachtig wethouder

anneer we heel ver terug" De P.v.d.A hehaald ruim 40
ga~n, tot}~27,4an zien. ",ij zou bestufen.,De S.G.P., doe~Q{ocvandestemmen,eenper"

· bij de toenmalige raadsver- nu ook mee 01:;'. de bij ieder,,' centage dat ziJ laterbij ge
kiezingen vier groeperipgen- Ameidenaar. nog.weI beken-· meenteraadsverkiezingen

· optreden. De AR. met als de schilder P. V"(ij. Bij de
lijsttrekker B. Streefkerk be- S.D.A.P IS weer ~en Boer nooit meer zal behalen, de
haald 313 stemmen, een af- kopman en als tweede fun- prot. chr. ruim 48 Ofo, de
gescheiden AR.-groepering geert ,Joh. de Groot, eveneens V.V.D. ruim 11c%. Ret ja" Vroome en W. Bor gekozen. zetel winst te boeken en

I W A K k 7 la.ter J'aren wethouder. De renlange confessionele over- D P d A I' t I' naast hun eerste man W.,· o..v. . . van e em 10 , . h I"kt b k d d e .v... ver les, we IS-
de liberalen met hun nr. 1 verkiezingen worden gehou- WIC t IJ ge ro ~n, e oor waar niet veel, een teruggang Donker ]{omen ook Joh. de
Adr. Kruyt 192 en de den in een tijd van grote so- de P.v.d.A gepropageerde naar 39 Ofo en 412 stemmen, Groot en L. R. Diepenhorst
S.D.AP. met de nu al bijna . ciale spannlngen en dat is doorbraak en eenheidsge- maar genoeg voor een zetel in de raad. Gemeentebelang~
legendarische lijsttrekker K. aan het resultaat ook weI te dacl).te lijkt ook in Ameide verlies, J. de Groot en W. en met C. G. J. v. d. Broek
den Boer 126 stemmen. In de merken. De confessionelen aan te slaan. De zetelverde- Donker worden raadslid, R. en de.C.R.D. met B. Streef
toenmalige scheiding links- behouden weliswaar hun ab- ling wordt 3 prot. chr., 3 Diepenhorst behoudt zijn kerk slagen er met in een ze
rechts behaalde het rechtse' solute slemmenmeerderheid P.v,d,A en 1 V.V.D. . V.V,D.-zetel. In de daarop tel te behalen. Het nu al

- blok 102 stemmen meer dan (AR. 367, S.G.P. 63) maar de De AR. toont zich echter een volgende verkiezingen zet weer vele jaren voor de AR.
hun concurrenten. In die tijd S.D.A.P. boekl forse winst ppmerkelijk elastische partij deze tendens zich nog voort. zitting hebbende raadslid A
met zijn strenge gebonden- 216 stemmen of ruim 27 Ofo. in de dorpspolitiek en bij de De prot. chr. partijen ver- G. de Kruyk staat bij deze
heid van religie en partijkeu- De liheralen vallen terug tot gemeenteraadsverkiezingen grootten het stemmenver- verkiezingen op de 6e plaats,
ze een niel eens zo opmerke- 169. van 1954 slaagt zij erin de schi! met hun opponenten de P.v.d.A heeft het zowaar
lijk verschil.Opvallendiswel De 2e wereldoorlog bete- absolute meerderheid te her- resp. AR. 393, C.H,D. 128, aangedurfd een vrouw op de
de kracht van de liberalen, kent aanvankelijk een keer- winnen, met als lijstaanvoer- S.G.P. 43 en P-v.d.A 390~ Ge- lijst te plaatsen, Mevr. A
bijna 26% van de stemmen. ppnt in de politieke verbin- der C. van der Zijden beha- meentebelangen 111. Deor Plieger - de Kruyk bezet de
We maken een sprong v.an dingen van Ameide. Eerst is len de anti's 548 stemmen. het gescheiden optrekken 7e plailts en behaald slechts .
enige jaren en komen bij er van 1945-1946 nog een Naast deze lijstaanvoerder van de confessionele partijen 2 stemmen.
1935. De tijd van de donkere noodgemeenteraad bestaan- worden A de Kruyk, K. de slaagt de P.v.d.A erin een Vervolg p.gin. 3........~ ..... i

Zoekt u een degelijk stuk vakwerk! i

------------~

Voor al uw elektro-technische installaties

bij RESTAURATlES, NIEUWBOUW; VERBOUW, UTILITEITSBOUW

enONDERHOUD

Dan naar
II

Landelijk erkend
installateur

J. W. van Puttestraat 73 - Tel. 01836 - 232 - Arnelde

i
• . '.' . Pro Irenestraat 57 - Tel. 01837 - 778 - Meerkerk

• •............................................................................................................
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UwBovag Auto-riteit

\waarborgt zorgeloos autorijden

Industrieweg 4,

telefoon 402,

Ameide

telefoon

01836"59B

doorn

en

belasfingzaken

van

uw administratie

.
C. J.

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door adrninistraliekantoor

arneide

hazelaarlaan 70

POLAROID ZONNEBFIILLEN
in grote verscheidenheid en aile prijsklassen

Tuincenfrum C. SPEK
Kortenhoevedijk 5 - Tel. 03474 - 573
Lexrnond

Si] Tulncentrum SPEK vindt U alles voor de tuin

zoals: Graszoden, hekwerken - Aile beplanting,

tuingrond, bielzen, enz. enz.

Vraag eens advies of laat vrijblijvend

offerte rnaken.

Wi] zien ons genoodzaakt,
om gezondheldsredenen
onze kapsalon met ingang van

29 JULI 1974 p:i,SLUITEN .
~,)

Voor 'net genoten vertrouwen zeggen
wi] U heel hartelijk dank.

KAJlSALON "DOMINIQUE"
De Geer 3-- Arneide

r"\

r:::~
~ slaagt ~ij van Dijk's zomeropruiming

o.a.

'~eREZEE
AMEIDf 01> ~ E Tf' -_~,( "(0 ",c l~

LOPIK PIJ W,'\tf~" "~r.~ r. <10 • 5)-)';

Tiendweg - Tel. 01836-337

Ameide

Jus d'Orange-glazen
nu 3,- per zes

Wille Rum,
Captain Morgan
van 18,95 voor 16,95
Diverse zomerwljnen
o.a. Rosewljn .

. ... Plilrmlil~ nl,l.3,25
Slijterii ,,'t Fortuin
F. J. Graaf
Fransestraat 12 -
Tel. 01836 - 355 
Arneide

MANICURE

PE D I CU RE

A. M. Kool
Verhoef

Alles voor
SCHOOL

,bij
Dames- en- melsjesjurken
Dames· en meisjespullovers
Dames- en melsjesblouses
10 tot 40% KORTING

Vetder 1001 SPOTKOOPJES i
KOMT, ZIET en OVERTUIGT U ~J; .:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'

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

OPRUIMING HI..J STIGTER
Gordljnstoffen van 11,90 voor 4,95

van 13,80 voor 5,95
van 16,95 voor ·6,95

enz.

Vltrages ecru van 22,85 voor 12,95
van 22,40 voor 12,40
van 26,45 voor 16,45

enz.

TAPIJT, zolang de voorraad strekt
in 3 kleuren, 400 em breed

NU 98,- en 119,'- per meter
~

enz.

POLYETHER BEDDEN
1-pers. 80' breed 116,-
1-pers. 90 breed 126,-

2-pers. 120 breed 198,-
2-pers. 130 breed 247,-
2-pers. 140 breed 298,-

DEKENS
ZUIVER SCHe:ERWOLLEN

NU VOOR SPECIALE PRIJS
2- en 3-zlts BANKSTEL
met ribcord gestoffeerd, kleur bruin

NU 895,-

J. W. van Puttestraat 6-B- Telefoon 01836 - 501 - Arneide /
Koestraat 101 - Telefoon 01823 - 2450 - Sehoonhoven

De opruiming duurt van 18 juli-1 augustus

STIGTER'swoninginrichtingNU VANAF 42,50
NU 298,-·'
NU 695,
NU 150,
NU 148,-

EETHOEKSTOELEN
LOSSE CLUBS
SLAAPKAMERAMEUBLEMENT wlt/wenge
Enkele TEAKHOUTEN LEDIKANTEN2-persoons
Wille 2·deurs KASTEN
VELE COUPONS VITRAGE en OVERGORDIJNENI VOOR ZEER SCHERPE PRIJZEN

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



"DE WEGWIJZER" PAGINA 3

Bij de verkiezingen van 1962
hebben de chr. partijen blijk
baar ingezien, dat eendracht
inderdaad macht maakt en
gezien de voor hen nare ge
volgen van afzonderlijk op
treden,· "gaan zij gecombi
neerd de verkiezingsstrijd in
en· met succes, de absolute
stemmenmeerderheid wordt
oak in zetels "vertaald" 4
van de· 7. De stemmenmeer
derheid 550 tegen 499 is niet
geweldig groot, maar toch

voldoende. Voor de lijst Ge
meentebelangen is H. P. Da
niels lijsttrekker en deze
groepering behaald na vier '
jaar weer een zetel. De af
brokkeling van de socialisten
gaat door en bij de verkie
zingen vier jaar later beha
len zij een absoluut diepte
punt met 28 % der stemmen.
Datzelfde jaar is tevens het

.hoogtepunt van de prot. chr.
partijen A.R. en S.G.P, tre
den samen op en behalen

479 stemmen (41 "/0), de
C.H.U opereert gescheiden
en ,ook bijzonder 'succesvol,
maar liefst 208 stemmen (18
"/0). Dit verkiezingsresultaat
is ongetwijfeld te danken aan
de populariteit van hun on
afhankelijke lijstaanvoerder
P. Vroon. De totale confes
sionele overmacht is in,druk
wekkend 687 tegen Gemeen
tebelangen + P.v.d.A. 488.
Deverkiezingen van 1970
zullen de meesten zich nog

wei herinneren. De P.v.d.A.
komt met een nieuwe eerste
man P. van Gelderen en
slaagt erin een forse winst te
boeken. Het ,rode percentage'
stijgt tot 33 "/0. De prot. chr.
partijen, nu weer verenigd
na het C.H.U.-uitstapje, ver
liezen behoorJijk en komen
uit op 53 0/0. Gemeentebe~

langen consolideert zijn zetel
oJ.v. C. Terlouw. De ge
meenteraadsverkiezingen I

van mei j.1. zijn al gememo-'

reerd en tonen een verdere
opmars van de P.v.d.A.,.
voornamelijk ten koste van
Gemeentebelangen en een
tach wei redelijk handhaven
van de prot. chr. zij het met
een dalende tendens. Wan
ner we de gemeenteraadsre
sultaten over de diverse ja
ren verge1ijken dan zien we,
dat ook voor de tweede we
reldoorlog Arneide een be
langrijke niet-confessionele

Vervolg pagina 7

•

Koop
in de

nu extra voordelig
'. . .se/zoen-oprulmlng

Zomerschoenen nu voor zeer lage prijzen
Ook in huishoudelijke artikelen
veel extra koopjes
Op niet-afgeprijsde artikelen 10 of 5 p.et. korting

Fa. H.VERHOEF
Benedendamsestraat, tele()n 01836-251, Ameide

Opruimin~llfan 18 ;uliCt.m. 3 aug.

KOLBERTS • RESTANTEN
50"/0 KORTING

Herenkonleklie
RESTANTEN KOSTUUMS
diverse malen

TERLENKA BROEKEN
uitlopende pijp
malen 46 - 47 - 48 - 49 - 50

NU 75,-

10,-

KAST wengelblank essen KLEPCOMMODE
breed 2.50, hoog 2.05, 1940,- NU 1730,-' exira hoog 324,- NU 210,-

BANKSTEL eiken, dralon slreep bekleding 1-pers. POLVeTHER MATRAS '
NU f050,- 80 breed vanal 69,-------------

LAKENSET
mel 2 lakens: 1 ellen, 1 geborduurd en
2 slopen: geborduurd NU 45,-

55,- p.rn.

HEREN TRAININGSpAKKEN
van 75,00 NU 39,95

EETHOEK Wollen smyrna TAFELKLEDEN
4 palissander sloelen van 468,- NU 295,- van 137,50 NU 115,-

TEAK EETHOEK _
oranje bekleding van 484,- NU 276,~

Nolen Queen Anne
SALON TAFEL

PRACHT FAUTEUIL
lanzine bekleding

KAMERTAPIJT
nu 495,- voor 245,- 400 breed, loam-rug, bruin/beige 99,50 p.m.------,----,------

EN VELE ANDERE KOOPJES
NU 125,- Tol zlens op 18 jull om 9 uur

RESTANTEN JONGENS JACKS
vanal 8,50

MODERNE EETHOEK
rood lague 4 stuks NU VOOR 198,-

EIKEN EETHOEK
rug en zilting groen skai

4 stuks van 580,- NU 340,-

MEUBELS: rnllllE BUREAU
KAST wenge, 220 breed, 1195,- NU 925,- rood/zwarl essen

•

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

FRANSESTRAAT 15

TELEFOON 0 1836 - 235
NA 6 UUR 453' 0,1 461
AMEIDE
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Le-vensver·
zekeringsmij.

"Utrecht"

Wij staan "iet allMn ten ale 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 bit schade leert U Uw verzekeraar kennen

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 Achthoven 46a, te1.01836-230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrisico'sen veever~ekeringer1.geeigende betrouwbare verzekeJaars

,Holland'
,van 1859'

Dord!

Van der Ham

zijn voer

vaor elke boer!

Vraag niet hoe
het kan maar •••

profiteer er van

Kop en schotel 7,98 Messenbakken 2,19

DER HAM
Theepolten vanat 3,59 Wasbakken 1,98

~
VAN

Emaille schaalljes 1,29 Plaslic emmer 2,19

VEEVOEDER
Noordeloos

I'

, II
• • •

Donderdag 18 juli a.s.
begint de uitverkoop
van onze zomerkollektie

KLEI.JNP.

PARAPLUBAK HALVE PRIJS

RESTANTEN ONTBIJT- EN TAFELSERVIEZEN HALVE PRIJS

SCHOUDERTASSEN VANAF f 10,~ enz. enz.

Typewerk, diverse administratieve werkzaamheden en het voeren van telefoon-gesprekken

met onze clienten zorgen voor .afwisselend werk,

Wij belonen deze werkzaamheden met:

A; een goep salaris,

B. 7,5 % vakantietoeslag

c. 20 vakantie~en snipperdagen,

D. een gunstlge tantieme~regeling.

Zij die kantoorervaring hebben of in bezit zijn van MAVO -en typediploma genieten de

voorkeur.

Wanneer je interesse hebt, bel dan 01836-~ 741 of schrlJf naar bovenstaand adres.

" """'*' 'MEDE'&JERKSTER
waora de adrninistratie

Tolslraal 19 - Meerkerk

CONSOLIDATED 'C»ERLAND N.V.,
INDUSTRIEWEG 7 - AMEIDE

vraagt"vooczo spoedig mogelijk een:

Dames~ heren- en kindersthoenen

T.

,

Arneide
B'LOM

felefoon 01836 - 404

Grole Waard 42

Dam 11

met kortingen van 10 lot 50 Ofo

tip aile niel afgepriisde artikelen 10 Ofo korling
, '

d. P-O Elv.SCHOENHANDEL
Hoofdstraat 21 - Nieuwpoort - - Telefoon 01843 - 370

,,'t IJZERWINKELTJE"
G. de Vroome - J. W. van Puttestraat 65
Tel. 01836 - 277 Amelde

Gaat U doe-het-zelveren in de vakantie, dan voor

al uw' gereedschap, verfartlkelen, tuingereed-
,

schap en ijzerwaren

NAAR 'I IJZE,RWINKELTJE
,
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Zomeruitverkoop
1974

vanaf donderdag 18 jUli,ondanks stijgende prijzen

groot koopjesfeest
leveel om op te noemen Profiteer er van

GROTE KOLLEKTIE VRIJETIJDSKLEDING b.v.

Dames terlenka blouses van ~29,95 voor 19,95

lomer nachthemden vanaf 7,50

Onderjurken 3,95 Jupons 2,95

Tuinbroeken van 18,95' voor 11,95

MEISJES SPENCERS van 20.50 voor 9,95 '

JONGENS- EN MEISJESTRUIT~ES (voor het najaar) NU 9,95

RESTANTEN ZOMERJURKJES- EN JASJES
TEGEN WEGGEEFPRIJZEN

. iONGENSJACKS (grote maten)

RESTANTEN JONGENSOVERHEMDEN

HALVE PRIJS

NU5,95

RESTANTEN HEREN- EN JONGENSPANTALONS
VOOR DE HALVE PRIJS

HERENPULLOVERS - korte mouw van 24.25 voar 9,95

EL-MIOR OVERHEMDEN - nleuwste ruiten - zolang de voorraad
strekt =, van 26.95 vqor 14,95 .

BOVENDIEN AL L~~E VERDERE KONFEKTIE
TEGEN S.TERK VERLAAGDE PRIJZEN

Aldeling in c':!rit5aurverzorging
,~

ENORME KOOP..JES

EIKEN BANKSTEL met streepvelours
van 1895,- voor 1595,

Extra kwaliteit groen BANKSTEL
met wollen mohair 3367,

Zeer mooi gebloemd BANKSTEL NU 1795,
. Solide eiken BERGMEUBELS NU 1890,

Prachtig moderne rib 3-zits BANK 1154,95
idem .2-zits 873,95

ECHT LEREN FAUTEUIL 795•.,.... I
Ronde wille SALONTAFEL met glasplaat

van 375,- voor 295,

Pas Toe wenge BERGMEUBEL
van 1595.- voor 995,

bijpassende EETKAMERSTOELEN
van 235.- voor 165,-

bijpassende EETKAMERTAFEL
van 495,- voor 395,~

Zaer mooie nylon TAPIJTEN kamerbreed
nu 83,50 en 86,50

Skai FAUTEUILS NU 495,-

Vlotte STREEP-FAUTEUIL . 350,-

Bruine rib FAUTEUILS - prima zit nu 550,

De laatste SLAAPKAMER-FAUTEUILS
van 113,- voor 65,-

Grote kollektie moderne en klassieke
SALONTAFELS

Plillssander EETKAMERSTOELEN
NU 142,50

Palissander EETKAMER-SCHUIFTAFEL
NU 325,-

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

ZUiVER WOLLEN BERBER TAPIJT 195,

DIVANBEDDEN

van 155.- v()or 100,.,....

van '110.- voor 75,

van 145.- voor 95,-

POLYETHER MATRASSEN 80 breed 89,50

INTERIEURMATRASSEN 80 breed 106,

SPECIALEAANBIEDING
Interleurmatras 130 breed 319,- nu 225,-

SCHITTERENDE WeBe PALISSANDER
- .

BERGKASTJES van 495,- voor 149,-

leer uitgebreide kollektie OVERGORDIJNSTOFFEN tegen SCHERPE PRlJlEN
Ook voor de baby en kleuter VOORDEELPRlJlEN b.v. "GROEI"-LEDIKANT - COMPLEET MET SPEELGOEDREK 
VELE 80UWMOGELlJKHEDEN • NU COMPLEET van 349,- voor 250,-
Extra koopjes in BOXEN • LEDIKANTJES en WANDELWAGENS

TREEFK RK
Textiel en de betere interieurverzorging

Fransestraat 7 Telefoon 01836· 212 Ameide

- . -. . .......



Eiken bankstel losse zit en rug kussen 975,

Eiken bankstel extraverlaagde prijs 1398,
Masiel eiken bankstel met I!cht lederen kussen1950,·

SPECIALE AANBIEDING

MODERNE BANKSTELLEN:

3-zit + 2-zit met 1 hoge fauteuil, rib stol 1575,· v. 895,

3-zit + 2-zit modeme streepstol , 1240,- voor 975,

Zit-element, chroom met modeme streepstol
2248,- voor 1648,.....,

1 Bankstel hoog model met hele goedezit
2150,- voor 1650,-

AFDELING SLAAPKAMERS

1 WANDMEUBEL 330(')ed 137 hoog

375,-500,-

Komt u toch ~enskijken

het .is beslist de moeite waard

kompleet 548,-

I
I
I

'998,- '""' " ..~ I
1 SLAAPKAMER met exclusiel Novastil handgrepen--' ---;' -"-

1LEDIKANT .140 x <)met bovenbouwverlichling

2 NACHTKASTJES met opbouw en verlichting

1 TOILET 120 breed met opbouw en verlichting ~

9-LADENKAST KOMPLEET 1656,- VOOR 1198,- ~

:::~::~:::~~:~~:~::~EUlLS"KeElN ME"':~N I
VOOR SPECIALE PRIJZEN ~

Coupons GORDIJNSTOFFEN • VI'TRAGES - TAPIJT ~
20 - 50 ?/o KORTING .

945,-

590,-

,
nu

59,75

zeer lage prijzen
f " -, -t , ,o nool II II

mee neem prljs 145,
geplaatst165,-

voor 29,75

tegen
U koopt

WANDMEUBELEN

4 EIKEN STOELEN met SCHUIFTAFEL geb!. gobelien 1240,- voor 898,~

2-deurs L1NNENKAST

LEDIKANT 80 x 190

MODERNE EETHOEK 4 stoelen met tafel chroom en ruitstof 822,- 475,-

DEKEN 170 x 220

SPAANS EIKEN EETHOEK 4 stoelen met ronde talel 1378,- voor 890,

4 EIKEN STOELEN met skai bekleed rood, groen 01 beige voor 440,-

4 STOELEN, wenge met moderne streepstol

4 STOELENmet TAJ=EL, oldpijn en blezen zitting

4 STOELEN, teak kleur, zitting en rug gestolleerd

1 MODERN BERGMEUBEL 250 breed wit met wenge voor 1055,-

1 WANDMEUBEL 260 breed zwart essen met wit laque 995,-

SLAAPKAMER wenge met wit laque

1 tEDIKANT 160 x 200 2 NACHTKASTJES

1 TOILETTAFEL KOMPLEET 912,- VOOR 750,-

MODERNE. SLAAPKAMERgroen met bruin

1 LEDIKANT 140 x'200met bovenbouw en verlichling

2- NACHTKASTJES met bovenbouw en verlichting

687,- VOOR 618,-

NU VOOR 85,-

1 EIKEN BERGMEUBEL 172 breed _ .

1 EIKEN BERGMEUBEL 140 breed

MODERNE EETHOEK 4 stoelen- met talel, palissander, exclusiel modei
1325,- 698,-

1 EII<EN BERGMEUBEL met veel bergruimte 240 breed
speciale priJs 1250,-

. 100 % wolleneen-persoons DEKEN
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Doe-hef-zelf en Timmerbedrijf

1.;..TijiiEN·S..jj[..·VAKANTii.._·_·..·-
kunt u bij ons terecht voor:

HOUT • BOARD - WANDPLATEN VERF - BEHANG
,1""'----'\

KORTOMALLES VOOR UW'ltOBBY
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. " D~VAKMA N" I
'.. Zouwendijk 26 - Meerkerk - Telefoon 01837 - 405·662 I

..........................................~...........•........

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~,• • •
f SEIZOENOPRUIMING I
• •t 18 juli om half 9 ~

• •
~ ~
.~ Speciale aanbledlngen ~
• •
~ Zwembroeken 5,95 ~
• •
~ Herentruien, korte mouw 9,95 f
• •t Damesvesten 9,95 ~
• •
~ Damesjumpers 8,95 ~
• •
~ Dames effen tricot blouses 9,95 ~
~ lange en korte mouw ~

• Sokken en sportkousen 0,95 •
~ I:N VELE ANDERE KOOPJES ~

• •
~ ~

t A. J. STR AVERS t
{ Kortenhoevenseweg 18 Lexmond Telefoori 03474 - 430 f• • • • •
~ .' .' .~., , AIIIraooo.~· ·~· ·~,· ""'"'."""" .......

~;eREZ;EE<
AMi:IDC P,\M I¥TtolEFO<.'N (mSJ;) z 1
L:OPIK PA 'o'<"R,XANOEA~:~ J((;~''''I'CO. ,

Het eehtpaar Roodhorst' is
van _"jongere datumi

'-. . De
bruid van 1898 en de uiterst
kwieke bruidegom van 1897.
Vele beroepen heeft de heer
Roodhorst beoefend, uiter
aard de Arneidese broodwin
ning .bij uitstek; mandenbrei
en, maar oak ontelbare bo
rrien heeft hij van kersen, ap
pelen en peren ontdaan. Met
enige trots vermeldt hij
"heel wat schuiten met kolen
en graan te hebben gelost".
Ook dit echtpaar heeft'nooit
elders dan in het lekdorp ge
woond, vele jaren itan de Pr.
Marijkeweg en nu sinds 10
jaar in het bejaardencentrum
weliswaar tot volle tevre
denheid, maar de heer. Rood
horst betreurt het "dat er
geen vee gehouden mag wor
den". -Begrijpelijk wanneet
men bedenkt dat hij nog al
tijd een enthousiast pluim
veeliefhebber is een zelfs
ere-voorzitter van de plaat
selijke pluimveevereniging.
Hetbruidspaar heeft 3 doch
ters, 6 kleinkinderen en 5
achterIqeinkinderen, die on
getwijfeld met vele anderen
het feest mee zullen vieren.

Groot genoemd worden. Ook
. wat betreft de plaatsingen

op de kandidatenlijst is er
weinig variatie geweest. Dit
geldt nauwelijks voor Ge
meentebelangen, deze groe
pering heeft steeds nieuwe
kandidaten in het politieke
veld gebracht, zonder dat het
Dverigens tot politieke SllC
eessen leidde.

Hoe over vier j aar de ver
houdingen zullen liggen is
uiteraard onvooTspelbaar,
wellieht zet' de ontzuiling
ook in Ameide door, dit zal
vaOr de socialisten aIleen
maar gunstig zijn, wellicht
slagen de prot. chr. groepe
Tingen erin door hun hechte
organisatie de "gelederen te
sluiten". Wat vaor invloed
heeft de komst van het ver
zOl:,gingstehuis .oP de "poli
tieke kaart" van Ameide.

Hoe zullen de bewoners van
het Aaksterveld stemmen.
20 kan men nog weI door
gaan:Het antwoord op al die
vragen kan in 1978 gegeven
worden.

55maal

f 12,50

ENORME AANBIEDING

3 films Agfa eNS 126-20

van 18,90 VOOR MAAR

2 jaar getrouwd
Het zal niet zo vaak gebeu- vele jaren assisteerde hij sla
ren, dat in een klein dorp ger Oosterom en later Jong
als Ameide in een week twee kind in de "bezorgdienst".
echtparen hun 55-jarig hu- Hun hele leven heen het
welijk herdenken. 10 en 11 echtpaar den Oudsten in A
juli was het zover, vijfen vijf- meide gewoond, het langst
tig jaat geleden trouwden aande Fransestraat en nu
Jan den Oudsten met Annig- alweer geruime tijd aan de
je Terlouw en een dag later Prinsengracht.
Gijs Ro6dhorst met Maria Ze behoeven. geen .yp'lzame
de Groot· De ondertrouw levensavond te heb"--., met
yond op dezelfde dag plaats hun 7 "kinderen, loodgieter
en het was aldus Mevr. Rood- Gereo den Oudsten iseen
horst:,;een .. mooi gezicht Jan van hun _spr:y.iten, ,25 .kleit;l
den Oudsten en wij ieder aan kinderen .en 8 aehterklein
een kant van de graeht op klnderen.
weg naar het stadhuis. Mevr.
den Oudsten kan zich haar
trouwdag nog uitstekend
herinneren, deze vitale dame
uit het "fruit-geslacht" Ter
louw en uiteraard toen wo.:..
riend. aan het einde van de
Prinsengracht, vertelt dat er
gelopen werd naar het stad
huis, alleen burgemeester
van Eethen had nog maar
een auto. Bij het begin van
de trouwtocht werd er in de
lueht geschoten en bij terug
komst speelde de muziek"dat
's Heren zegen op u daal".
Beide echtparen zijn vol
bloed "Termeienaren". De
vader van Jan den Oudsten
kwam in 1890 vanuit Groot
Ammers in Ameide, waar in
1893 de huidige bruidegom
werd geboren, in datzelfde
jaar spartelde ook zijn toe
komstige bruid in de wieg.
Den Qudsten heeft vooral
bekendheid gekregen door
zijn kruidenierswinkel, die
hij tot op hoge leeftijd heeft
gedreven. Overigens reeds op
11-jarigeleeftijd stapte de
jeugdige Jan het yak in om
pas op' zijn zeven.tigste krui~

denier af te worden. Maar'
ook toen blee! hij aktief, nog

,;OE \/yEGWIJZER"

groepering telde, wailrin de
liberalen een vDoraanstaan
der rol speelden dan nu. Na
de tweede wereldoorlog be-

. reikt de P.v.d.A. even een
absolute top, waarna zij tot
en met 1966 steeds verder
achter uitgaat. De prot. chr.
bereiken hun grootste succes
in- datzelfde jaar, maar dan
voIgt een achteruitgang die
zij het in mindere mate nag
steeds doorgaat. V.V.D. en
gemeentebelangen hebben in
de naoorlogse jaren nauwe
lijks een rol gespeeld. Soms
zelfs slaagde deze groepering
er met eens in een zetel te
behalen. Watook zeker zal
samenhangen met de nogal
heterogene samenstelling.
Wat verder opvalt is de
plaatsvastheid en het gebon
den leiderschap bij de onder
scheiden groepringen. Het
gezicht van de confe.ssionelen
is jarenlang bepaald door
slechts enkele personen met
name A. de Kruyk en nu N.
de Kruyk. Ook bij de P.v.d.A.
deze zelfde tendens, hier
kunnen K. den Boer en J. de
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in onze zomer-opruiming vanaf donderdag 18 juli a.s.

TOTAAL, ROYAAL EN RADICAAL

HERENAFDELINQ DAMESAFUELING

PRIJZEN ZO LAAG EN KOLLEKTI':ZO GROOT
ALS U DIE NERGENS VINDT

JAPONNEN 19,- • 29,- • 39,-

BONNETRIE 6,- .12,-.18,-

PANTALONS EN ROKKEN 9,.... - 14,- - 19,- .
~#jl,¥. .
~u...,J

MANTELS EKI MANTELPAKJES . v.a69;-

KOSTUUMS

PANTALONS

BONNETRIE

COLBERTS

T.SHIRTS

v.a. 69,-

V.a. 19,-

9,- - 14,95 • 19,95 - 24,95

v.a. 59,-

2 voor 10,-
en van 298,- voor 198,

RESTANTE~ADKLEDING

TUINBROEKEN

van 259, voor 159,-

v.a. 19,-

v.a. 19,-

KINDERAFDELING ...;..., ...;..., --,

JURKJES v.a. 6,- BONNETRIE 4,- • 8,- - 18,..,.

PANTALONS v.a. 9,-

J.D."TOOR
FASDIO~h~

MANTELTJES EN JACKS 19,- - 29,- - 39,-

•
Aileen voor dameSkleding:

VIANEN, Voorstraat 36

NIEUWEGEIN, Makado Center

EXKLUSIEVE HEREN·, DAMES· EN KINDERKLEDING

AMEIDE, Fransestraat 31

ALMKERK, Kruisstraat 1

WERKENDAM, Hoogstraat 14

GORINCHEM, Piazza Center

STREEFKERK, Hoekstraat 1

OUDEWATER, Donkere Gaard 8

.'----------_..:


