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Verschijnt maandelijks
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HET BESTUUR.

.•eeft gedurende
rreugdbaar werk

5e A.I(.A. RITDe vanouds
Ameidese

Het bestuur van "De vereniging tot
instandhouding van de Ameidese
Paardenmarkt" maakt van de ge
legenheid gaarne gebruik, een
woord te wij den aan onze aloude en
roemrijke paardenmarkt.
Ons resten nog enkele dagen van de
tweede donderdag van de maand
oktober, de dag waarop de Termei
se markt gehouden wordt.
Zover is na te gaan dateert onze
markt uit de 17e eeuw.
Op 1 maart 1657 gaf de heel' Hen
drik van Brederode aan de Stede
Ameide, naast de bestaande markt,
het privilege om in de voorstede en
de landen van Ameyde een tweede
Paarden- en Beestenmarkt te hou
den.
In 1864 werden 2000 paarden en
vcu!<me, terv'ijl Qmstreeks 1900 750
stuks werden aangevoerd.
Vandaar dat onze markt, gezien de
cijfers van aanvoer vroeger grote
bekendheid verwierf.

Heren Kostuu~s
Koop bij A.Z.

Blijkens in 't bezit zijnde stukken
werd door Amalia, Gravinne Doua
riere en de Edele Vrouwe van del'
Lippe, geborene Burg Gravinne
enz. enz.
bij Ordonnantie van 27 September
1699, aan de geringheid van de in
komsten van Ameide en Tienhoven
geordonneerd dat van ieder paard
dat op de jaarlijkse paardenmarkt
werd gebracht, zal worden betaaId,
een Stuiver tenbehoeve van de
gezeide Pastorije en van ieder veu
len een halve stuiver, uitgezonderd
van de inwoners van Ameide en
Tienhoven.
Voorts werd in 1805, ir-gevolge Octroy
van het Departementaal Bestuur
van Holland van 22 Augustus 1805
door het Gemeentebestuur der Ste
de Ameide een Ordonnantie uitge
vaardigd voor den Armen. inhou
dende, dat van de paarden en veu
lens, op of ter gelegenheid van de
Ameidese Paardenmarkt verkocht
of verruild worden, degene die,
door koop of ruiling eigenaar is ge
worden, zal moeten worden betaald;
Van ieder Veulen of Paard beneden
het jaar, vier stuivers en van ieder

Drumhandaktie
Op marktdag

Op de Paardenmarkt zult u de Drum
band ook weer present vinden ten
einde u met een enveloppenstand te
verrassen waar een keur van prijzen
te winnen zijn. Poppen, rolschaatsen,
kinderfietsjes, auto's, enz. kunt u
winnen door het kopen van een
enveloppe van 25 cent. Diverse series
zullen worden verkocht, zodat een
ieder kans maakt met grote prijzen
naar huis te gaan.

Steunt de Drumband door een be
zoek aan haar stand te brengen.

bekende
Paardenmarkt

Paard van een jaar of ouder, acht
stuivers.
De ouderen zullen zich het klok
geklep van het Raadhuis nog weI
herinneren, ter aankondiging, dat
de verpachting van de markttollen
plaats zou hebben. Ook aan dit al
oude gebruik is in 1930 een einde
gekomen, omdat vanaf die tijd de
paarden en veulens vrij aangevoerd
mogen worden.
Veel paardenmarkten zijn in de
achter ons liggende jaren in ons
land opgeheven, liever gezegd ver
drongen.
Dank zij het initiatief van de in
1926 opgericht~. paardenmarktver
eniging bestaa. z~ markt nog en
is sindsdien Q . stijging waar te
nemen, ten opz te van de aanvoer
van ·paarden.
Ooze verenigl
meer dan 40 j.
verricht,
De marktdag n. _zijn groot familie
bezoek blijft voortbestaan.
Vele Oud-Ameidenaren blijven op
deze dag een bezoek aan hun ge
boorteplaats brengen en de zaken
mensen zouden deze dag node
missen.
Het is onze wens in de toekomst
op dezelfde wijze te kunnen voort
gaan en te blijven ijveren voor de
Instandhouding van de Ameidese
Paardenmarkt.

Programma:
10 uur: keuring van paarden en

veulens en ponnies.
12.30 uur: Uitreiking prijzen keu

ring. Wisselbekers + geldprijzen
en verloting van een veulen plus
ponny-veulen.

2.30 uur: Optocht van de "vel'.
Rijen en Glijen" uit Alblasser
dam, met bijzondere attractie
ringrijderij met arresleden, rijtui_
gen en ruiters.
Voorts uitvoeren van Volksdan
sen en hoge school rijden door
een internationaal dressuurruiter.

's Avonds: 5e AKA-rit.

Heren Kolberts
Koop bij A.Z.

GROTE BAZAR
TE AMEIDE

De Openbare Lagere School en de
Neutrale Kleuterschool organiseren
op 11 en 12 november a.s. een bazar
in de Openbare Lagere School
Er zijn door de beide Oudercommis
sie's zeer vele artikelen zelf gemaakt.
Vrijdag 11 november zijn de diverse
artikelen te bezichtigen tussen 7 en
8 uur, waarna dan gelegenheid zal
zijn tot kopen en nog enige tijd te
vertoeven bij de vele attractieve ten
ten zoals schieten, rad van avontuur,
wandelende grabbelton e.d.
Er zal tevens een stand ingericht
worden waar u gezellig kunt koffie
drinken.

's Avonds 7 uur gaat de eerste deel
nemer van de 5e A.K.A.-rit van start.
Deze eerste lustrumrit wi! de orga
nisatie beschouwen als een reunie.
Al de deelnemers van de afgelopen
4 ritten worden nu verwacht, zelfs
die mensen die vorige malen de
moed reeds hadden laten zakken.
Natuurlijk blijft deze rit haar eigen
karakter behouden, doch in dit spe
ciale geval hebben de organisatoren
terdege rekening gehouden met de
mindel' geroutineerden, zonder ech
tel' de "cracks" een slaapavond te
bezorgen.
Nadere bijzonderheden: er wordt ge
reden volgens KNMV-reglement, gem.
snelheid 30 km, start vindt plaats op
het industrieterrein te Ameide, na 9
uur wordt niet meer gestart.

70-jarig bestaa"-'}_.
Muziekvereniging ,,(\...~IE

In 1968 zal de muziekvereniging
"Unie" rIO jaar bestaan. 7u'iaar ach
tereen heeft deze verenig41·g klaar
gestaan om festiviteiten en: officiEHe
gebeurtenissen, praktisch I .leI be
langeloos, muzikaal op te '>:alster.en.
Het is een ieder bekend, dat vele
verenigingen financieel niet zo best
er voor staan. Het is vaak zo, dat
men de hoog nodige kosten zelf kan
financieren, doch aan vernieuwing
van het instrumentarium kan men
geheel niet denken.

Jongens Kostuums
Koop bij A.Z.

Het instrumentarium, reeds lang van
voor 1940. zelfs enige instrumenten
van de oprichting, behoeft nu nodig
vernieuwing.
Hiermede is echter een bedrag van
circa f 16.000 gemoeid.
De muziekvereniging heeft zelf
onder haar leden een actie gehouden
en deze bracht op f 2180,-. Een heel
mooi bedrag en hieruit blijkt weI
de Hefde voor de vereniging. Dat het
bestuur van dit feit geen melding in
haar circulaire heeft gemaakt strekt
haar alleen maar tot eel'. Wij van
onze kant geven dit echter weI door
om u van de noodzaak van deze
actie te doordringen.
Steun deze 70-jarige door een mooie
gift. Want u zult het met ons eens
zijn, d..t een feestelijke gebeurtenis,
ook in onze z.g.n. moderne tijd, on
denkbaar is zonder muziek.

Paardenmarkt-aktie
Evenals vorig jaar kunt u vanaf 8
oktober tim 22 oktober zelf uw slag
roomtaart verdienen door bij die
zaken te kopen, welke bij iedere be
stede vijf gulden een bon verstrek
ken. Indien u 40 bonnen hebt ge
spaard, kunt u bij uw bakker in
Ameide een heerlijke slagroomtaart
of bij slager v. d. Hek rollade of kip
bestellen.
Gezien het succes van vorig jaar
hebben onderstaande zaken besloten
deze aktie te herhalen:
Van Toor, J. Verhoeven, H. Verhoef,
A. van der Hek,
N. Pek & Zoon en B. Crezee.
Tot en met zaterdag 29 oktober kunt
u uw bonnen verzilveren.

Richtingborden geven u in Amelde
de rijrichting aan naar uw start
plaats.

Prijzen:

a. voor de best geklasseerden;
b. voor de beste boerenequipe;
c. voor de beste bakkersequipe;
d. voor de verst van Ameide woon

achtige deelnemer;
e. voor de beste Ameidese/Tienho

vense equipe;
f. blijvende herinnering voor iedere

deelnemende equipe;
g. iedere equipe kan maar voor een

prijs in aanmerking komen.

De prijsuitreiking vindt plaats in
Hotel Diepenhorst in een sfeer die
past bij een 5e verjaardag.

Er is feest
BIJ DE 4 = 6 ZELFBEDIENING
IN MEERKERK

Van een handjevoL tot 150 4 == I)
L:eLjbeaieningszaken in 5 jaar tijds.
.H.wm een half jaar is J. IVI. A. .Bos
nu lid van deze organisatie, die dit
j aar hiertoe de gelegenheid kreeg,
omdat de 4 = 6 zelfoedieningsclub
zich landelijk ging verspreiden.
Wij zijn eensgaan kijken bij J. M.
A. Bos in zijn zaak en hebben zijn
aanoledingen gezien en bekeken. lJe
leek en waarsch.ijnlijk ook de kon
kurrenten vragen zlch af hoe kan
zoiets en dat voor zulke prijzen. Het
fijne schijntgeheim te zi,)n, maar de
hoofdzaak is toch weI, dat als er
150 van zulke zelfbedleningszaken
gezamenlijk inkopen en ze willen
net vooruelig aan de konsument
doorgeven, dan zijn deze winkels
natuurlijk ook interessant voor de
fabrikant. De meer-omzet die in al
deze bedrijven per maand geboekt
wordt, maakt dit werken voor wei
nig winst toch interessant.
Niet alleen J. M. A.. Bos is enthou
siast over. deze verkoopmethode,
maar tevens zijn personeel staat er
volledig achter en zijn klanten zijn
vol lof over alles wat wekelijks
toch weer als nieuw geboden wordt.
Het behoeft geen geheim te blijven,
zegt de heel' J. M. A. Bos, dat we
binnen een Y2 jaar tijds ooze omzet
met gemidde1d 60% hebben ver
hoogd. Hij hoopt nog dit jaar de
100% te halen.
Inmiddels is hij gedwongen geweest
een groot deel van zijn services te
laten varen, want h.ij vraagt· een
g~oot gedeelte van de wijkboekjes
met meer op. Degenen, die hun
boekje bezorgen, krijgen hun bood
schappen gratis thuis bezorgd.
De afdeling groente en fruit heeft
zijn voorliefde. De prijzen en kwa
liteiten zijn ook zeer aantrekkelijk.
Wij kunnen niet anders zeggen dat
zo'n 4 = 6 zelfbedieningszaak hard
nodig was in Meerkerk.
Wij van ooze kant wensen dit ver
koopsysteem veel succes toe.

13 oktober
PAARDENMARKT
TE AMEIDE



AAN DE INWONERS VAN LEXMOND
Wij leven in een tijd dat veel aan
opinieonderzoek wordt gedaan. U
kent het weI: zoveel procent ja, zo
veel procent neen, zoveel procent
geen mening. Hoe zouden de per
centages uitvallen als wij eens vra
gen gingen stellen over het gemeen
telijk bestuur? Och, de naam van
de burgemeester kent men weI, die
van de raadsleden gaat ook nog
weI, maar als men vragen gaat stel
len over de taak waarvoor zij staan,
dan zouden er weI eens minder goe
de cijfers uit de bus kunnen komen.
Nu hoeft men daarover niet direct
in paniek te geraken en het einde
van de democratie te voorzien, want
voor veel mensen houdt het con
tact met de gemeente op bij de hon
denbelasting en een dooie big.
Schijnbaar althans, want met enig
nadenken komt er meer voor de
dag: men profiteert van het geld
dat de gemeente klaar legt voor het
onderwijs, de brandweer, de sport,
het verenigingsleven, de sociale
hulp, de woningbouw, om zo maar
eens een greep te doen. U denkt
misschien bij uzelf: voor mij hoeft
het niet, of "ze" doen niet genoeg,
of "ze" doen maar. Wat kan een
klein gesprekje met een kok uit de
gemeentelijke keuken dan soms
verhelderend zijn: ,,0, zit dat z6!"
Geen wonder dat er herhaaldelijk
in de raadsvergaderingen is gespro
ken over een mogelijkheid u over
een en ander in te lichten.
Oorspronkelijk hadden we inge
schreven op een blad dat algemene
artikelen voor het gehele land zou
geven met ruimte voor gemeente
lijk nieuws, maar de uitgever kreeg
te weinig inschrijvingen om van
start te gaan. Toen is gedacht aan
een bla'd dat geheel beschikbaar
zou zijn voor de gemeente; meerde
re plaatsen kennen een dergelijke
uitgave, Tot de heer Crezee ons
gastvrijheid aanbood in zijn maand_
blad "Wegwijzer". U ziet het: we
hebben het aanbod niet afgeslagen.
Wij hebben de afspraak gemaakt
dat wij in de even maanden twee
bladzijden te onzer beschikking
krijgen, als proef voorlopig in zes
nummers.
Ons blad (zo mogen wij het toch
weI noemen!) zal in de eerste plaats
tot voorlichting dienen, maar het
staat ook open voor aIle onderwer
pen waarmede het gemeentelijke
leven is gediend. Het zou aardig
zijn als er reacties kwamen op de
inhoud. Ongezouten kritiek mag,
als die maar opbouwend is. Het is
niet de bedoeling om (zoals in een
raadsvergadering werd opgemerkt)
elkaar politiek eens flink de oren
te wassen via het blad. Vragen, bij
dragen en ideeen uit de burgerij
zijn hartelijk welkom op de tafel
der redactie (burgemeester en wet
houders).
De gemeenteraad hoopt met dit
blad in de roos te hebben gescho
ten. Het moet wederzijds nog wen
nen, dat weI! Moge de proef om de
band tussen gemeente en ingezete
nen te verstevigen over een jaar
geslaagdblijken!

Burgemeester en wethouders
van Lexmond.

EEN WAAGSTUK ?
Als je de commentaar moet gelo
yen die op de uitgave van "een ge
meenteblad" gegeven wordt, soms
door levenswijsheid gerijpte inge
zetenen, zou je kunnen twijfelen
of de proef van een jaar weI juist
is geweest. Afgezien dan van het
feit of het weI verstandig is om
veel naar commentaar te luisteren
m.b.t. besluiten die volgens beste
inzicht genomen zijn. Feitblijft in
tussen, dat de ervaring geleerd
heeft, dat vele pogingen elders on
dernomen niet bepaald een succes
werden. Dus zou het toch een
hachelijke zaak blijven! En toch,.
Het zal als regel niet bepalend moe_
ten zijn dat het elders mislukte,
maar wat wij er van maken. Dit
geldt trouwens van het hele leven.
En dat betekent in dit geval, dat
we de consequenties moeten aan
vaarden en ook als raadsleden onze
bijdragen van tijd tot tijd moeten
verlenen en dat het niet uitsluitend
voor rekening van de burgemeester
of de toch al voldoende belaste se
cretaris moet komen. Dus gaan we
mee doen. En ook hier moet iedere
vogel maar zingen zoals hij gebekt

is. Als we ons maar aan de spel
regels houden.

DE VIAANSE RAAD
IN LEXMOND OP BEZOEK
De Lexmondse raad was in de af
gelopen winter z6 harteIijk door de
v'iaanse collega's ontvangen, dat
een tegenbezoek meteen in uitzicht
werd gesteld. Midden in de zomer
komt d.aar niet van. l!:erder was
OOK al met gewenst omd.at er dan
te welIllg tussenrwmte was. Maar
men wl1ue tach met de "oua.e" raaa.
nog blJ e.lkaar Komen en zo wera.
ne~ maanuag 2\:1 augustus, dat de
Vianezen in Lexmona. ontvangen
wera.en. Het begon met 'n ronurit
a.oor onze wtg~streKte gemeente,
waarblJ tach nog <lne bUUL'gemeen
ten weruen gepasseera.! l'Iia de blJ
eenkomst in ue raaC1szaal en ue
Kolfie, volgde bezoeK aan het
!Jorpsnuis en de mOOle gerestau
reerde oude Hervorma.e h.erk. .I!a1
tegelijk werd nog het Anna Maria
van i::lchuurmanplein gepasseerd,
dat na de laatste straatwerkzaam
heden in de avond tach weI een ge
zeHige mdruk maakte. Ja, en hier
mede was al wat aail. de Viaanse
raaC1 te zien kon worden gegeven
gepasseei'd. WaarmeC1e Lexmond,
naar we menen, niet eens een slecht
figuur sloeg. In de raadszaal terug
geKomen werd een grote raadsver
gaa.ering gei:nproviseerd (initiatief
van burgemeester Pellikaan) en
werden een tweetal problemen aan
a.e orde gesteld, waarbij eenmaal
een Viaans raaaslid als voorzitter
Iungeerde en eenmaal een Lexmon_
del". Het betrof problemen waar de
raden nu en in de toekomst mee
geconfronteerd worden en er kwam
een levendige discussie los. Merk
waardig, wat als een gezellig pro
grammapunt bedoeld werd, liep uit
op het in aIle ernst benaderen van
de moeilijke problemen. En het is
een vruchtbare gedachtenwisseling
geworden. Bijna los van politieke
bindip. en wellicht daarom zo
vruchn..,4l'. De sfeer was uitermate
goed en omdat het al heel laat was
werd er $ln eind aan gemaakt. Be
paald niH omdat men aan het eind
van het ':latijn was. Allen waren het
er over' ~ens: dit moet in de toe
komst' !haald worden. Maar ook
gev{leldt!"'~ men de moeilijkheid,
wanneer straks niet meer dezelfde
burgemeester als bindende figuur
fungeert en de zaak stimuleert.
Daarom zal afgewacht moeten wor
den hoe de opvolgers er in het vol
gend jaar over denken!

J.v.D.

BRIEVENBUS

Hoewel gering in aantal, zijn er nog
panden zonder brievengleuf. Be
trokkenen willen wij er op wijzen
dat ingevolge de Bouwverordenin
gen ten dienste van elke woning
op een doeltreffende plaats een
brievengleuf aanwezig moet zijn.

WONINGBOUW

Dezer dagen is het bouwrijp maken
van de "Grote Nes" gegund en het
zal dus niet lang meer duren of dit
terrein zal klaar gemaakt worden
voor de bouw van een 75 woningen.
En wat dan? zult u vragen.

WeI, er is door de Woningstich
ting Centraal Nederland te Vrees
wijk een plan opgesteld voor de
bouw van 68 woningen. Een der
gelijk plan, dat zo'n 1~ miljoen
gulden gaat kosten, is voor Lex
mond weI uniek! Er is redelijke ze
kerheid dat, voorzover eenberoep
gedaan moet worden op de provin
ciale woningpot, dat beroep niet
vergeefs zal zijn, mits op korte ter
mijn een aannemer wordt gevonden
die voor een aanneembare prijs de
woningen wil bouwen.

Het plan bestaat uit:

A. 40 bijdragewoningen, waarvan
14 z.g. bejaardenwoningen, te
bouwen voor rekening van de
woningbouwvereniging "De goe
de woning". Terloops zij opge
merkt dat met de woningbouw
vereniging de afspraak bestaat
dat nieuwe woningen voor de
helft door de woningbouwver
eniging worden verdeeld (be
houdens correctie op grond van
de woonruimtewet); voor de an
dere helft worden de huurders
in overleg met de vereniging

door burgemeester en wethou
ders aangewezen. Bij uitvoering
van dit plan zal het woningbezit
der vereniging stijgen van 81
tot 121 huizen.

B. 28 premiewoningen voor de ver-
koop.

Minister Bogaers heeft de regelin
gen voor de subsidiering van wo
ningen totaal vernieuwd. Voorheen
werd voor de bijdragewoningen
aan de gemeente of woningbouw
verepiging een jaarlijkse bijdrage
toegekend, afhankelijk van het aan
tal slaapplaatsen en fundering. Voor
particullere huurwoningen waren
een premie en een aflopende jaar
lijkse bijdrage beschikbaar en voor
door de eigenaar te bewonen wo
ningen wera.en een premie plus een
z.g. eigen-bewoningspremie in uit
zicht gesteld, in beide gevallen ook
weer afhankelijk van aantal bedden
en fundering, alsmede gezinsgrootte
wat de eigen woning betrof. De wo
ningen moesten voldoen aan (mi
nimum-) voorschriften en wenken.
Na verloop van enkele jaren kwa
men de nuurwoningen onder de
wettelijke huurverhogingen te val
len; de verhoging werd aangewend
om de inmiddels gestegen lasten
voor onderhoud, belastingen, ver
zekeringen en algemene onkosten te
dekken, het restant kwam in min
dering van de toegekende jaarlijkse
bijdrage.

Per 1 januari 1966 achtte de minis
ter het ogenblik gekomen de voor
schriften en wenken te verzwaren,
waardoor het peil der met over
heidsgelden tot stand te brengen
huizen wordt verhoogd. Uiteraard
brengen hogere eisen ook hogere
kosten met zich. Wat de bijdrage
woningen betreft heeft de minister
dan ook de jaarlijkse bijdrage ver
dubbeld. Nieuw is dat de huur
voortaan per 1 januari steeds met
4% wordt verhoogd tot de bijdrage,
met inachtneming, v;an de jaarlijks
procentueel vaft :stellen verho
ging van de nor., h voor onder
houd, belastingen, rzekeringen en
algemene onko~' is verdwenen.
Het percentage. ~ overeen met
de groei van het Jnale inkomen,
zoals dat voor d omende jaren
door het Centra Planbureau is
berekend. Geen schoksgewijze
huurverhogingen dus meer ter aan
passing aan de huren van later ge
bouwde woningen, maar een zekere
binding aan het inkomen der huur
ders. Op bescheiden schaal kunnen
luxerebijdragewoningen met een
2/3e bijdrage worden gebouwd,
maar dit is voor Lexmond van wei
nig belang. Als logisch vervolg op
de binding van huur aan inkomen
is bij de indiening van de Rijks-

.begroting 1967 aangekondigd dat
overwogen wordt debewoners der
(nieuwe en oude!) bijdragewonin
gen met een inkomen boven een be
paalde grens een periodieke heffing
ten gunste van's rijks kas op te
leggen.
Het verband tussen inkomen en
huisvestingslasten is ook terug te
vinden in de regeling voor pre
miewoningen en voor particuliere
huurwoningen (hier verder buiten
beschouwing te laten). Voor perso
nen met een jaarinkomen hoger
dan f 12.000 + f 500 voor elk kind
te rekenen van het derde kind
wordt een premie toegekend van
65% der premie voor de lagere in
komensgroepen; boven f 20.000 +
f 500 voor elk kind te rekenen van
het derde kind wordt geen premie
meer toegezegd. De premie (waar
in opgenomen de vroegere eigen
bewoningspremie) is verder afhan
kelijk van de gezinssterkte, het
aantal verblijfseenheden (ruimer
dan de norm slaapplaatsen), de fun
dering en ook van de stichtingskos
ten (grond, aanneemsom en aIle
bijkomende kosten). Tot f 32.100
wordt, bij een inkomen van ten
hoogste f 12.000 zie boven, de volle
premie toegekend (A-premie); lig
gen de stichtingskosten tussen
f 32.100 en f 37.450 dan wordt de
premie op 65% bepaald (B-premie),
duurdere huizen worden niet meer
gesubsidieerd. Bij paal- en diepte
fundering komen de grenzen iets
hoger te liggen.
Het is de bedoeling dat 20 A- en 8
B-premiewoningen zullen worden
gebouwd. Om een zo gunstig moge
lijke aanneemsom te kunnen bed~n-

gen zij de bijdrage- en preroiewo
ningen gelijk van indeling, maar in
het uiterlijk zijn er enkele verschil
len. Bij de toewijzing der premie
woningen wordt voorrang gegeven
aan gegadigden die in Lexmond
wonen dan weI met Lexmond eco
nomische binding hebben. Wij zou
den degenen die belangstelling heb
ben voor de premiebouw, dringend
willen adviseren zich vrijblijvend
op te geven bij de Woningstichting
Centraal Nederland te Vreeswijk,
Prinsessenweg 1, telefoon 03470-577,
of bij de gemeen.tesecretarie, tele
foon 03474-200. Te zijner tijd ont
vangt u, als de onderhandelingen
met een aannemer tot gunstig re
sultaat leiden, nadere inlichtingen
met kostenbegroting. Met alle voor
behoud dat gemaakt moet worden
met de kostenraming van een hui
zenplan dat nauwelijks de licht
drukkerij heeft verlaten, gaat de
A-woning met inbegrip van grond
ruim f 31.000 lrosten, premie voor
2 personen rond f 3.150, elk kind
f 80 meer.
Een belemmering voor de premie
bouw zijn de sterk gestegen rente
lasten, maar zoals met de prijzen
het geval is zullen wij weI gedwon
gen zijn te wennen aan een rente
rond 7%. Niemand kan in de toe
komst kijken, maar al zal het Rijk
in 1967 geen leningen uitschrijven,
de behoefte bij provincies, gemeen
ten en bedrijfsleven zijn dermate
groot en de rente in het buitenland
is zo hoog, dat in het komende jaar
een terugval van het rentepeil
moeilijk verwacht kan worden. Tot
troost mag strekken dat als gevolg
van het oplopen van de rente de
kosten van het bouwrijp maken
van gronden bepaald lager zijn dan
een jaar geleden (wat de grondprijs
gunstig bei:nvloedt) en de aanne
mers scherper zijn gaan rekenen;
voorts zijn de rentekosten aftrek
baar voor de inkomstenbelasting.
En zoals reeds eerder betoogd: de
complexbouw werkt zeer kosten
besparend.
Met spanning wachten wij de ont
wikkeling van het bouwplan af!

G.J.

UW GEMEENTEBESTUUR

G. B. Pellikaan, Langendijk 6 te
Vianen, burgemeester,' telefoon
03473-1220.

J. van Dieren T. zoon; Kortenhoe
venseweg 185, wethouder, tele
foon 03474-284.

P. C. Manschot, Kortenhoevense
weg 95, wethouder, tel. 03474-269.

Jac. Bogaard A. zoon, Anna Maria
van Schuurmanplein 3.

M. Bos, Achthoven 11, tel. 03474-226.
Jan de Jong J. zoon, de Nes 10.
J. H. Kool, Achthoven 46.
D. B. Mollenvanger, Nieuwe Rijks

weg 100, tel. 03474-301.

Vervolg op pagina 5

Voor een

Dames- en herenkapsalons

DE WIT
Lexmond, Dorpsstraat 54, tel. 244

Ameide, Fransestraat 21, tel. 464



Een WASAUTOMAAT wordt gewoon onmisbaar!

Als U een WASAUTOMAAT in huis hebt, zult U
na een paar weken niet begrijpen waarom U niet
eerder tot aanschaffing besloot. 20 gemakkelijk en
z6 tijdbesparend werkt een WASAUTOMAAT! U
doet de was· wanneer U maar wilt - met een lach!

U kunt bij ons op elk gewenst moment een WAS·
AUTOMAAT volledig in bedrijf zien . U brengt de
was mee en wij demonstreren voor U

U vindt bij ons
A.E.G., ZANKER, ERRES en ZANUSSI

Wij geven tot f 200.- terug voor een oude machine

NATTE DAGEN - SLECHT DROGEN

Juist dan is een CENTRIFUGE
zo handig, zo gemakkelijk en Uw was is zo strijkdroog

~ftt,~,t
VOOR GOEDE UURWERKEN!!

Laat U voorlichten door vakkundige
gediplomeerde uurwerkmakers
met het modemst ingericl j atelier!

Ook Uw adres voor

VERLOVINGSRINGEN (m~ il of kIassiek)

Haven 5 en Tol 11, Telefoon 2651, SCHOONHOVEN

... in een blauw geruite kiel
Cdraaide hij aan het grote wiel)

Toistraat 17, tel.. (01837) 401

MEERKERK

van

'SHOWROOM
Bezoekt onze

••••••••••••••••••••••••

Arme Michiel! Voor uw jongeDs is er gelukkig
een betere keuze. En reken maar, dat ze dat
weten. Wij wisten het ook, toen wij onze col
lectie jongenskleding samensteJden. Sportieve
jassen, vlone costuums. daar voelen ze zich
kerels in. Stuurt u ze maar gerust naar ons,
\lan kunnen zij hun hart opbalen. En natuur
lijk ,.ingebouwde" schok- en stootbeveiliging.

6ORlNCBEM'

levert uit voorraad aile typen

Spoedboodschappen bij Sigarenmagazijn J. van Gelderen, Ameide

Wij zijn altijd goedkoper!!

VENSTERBANKKASTEI
;ll vanaf f 59.00
,'~" ~ ~

Lengte Hill em, diepte 24 em. Uitgevoerd in IJmba
tot 50 em hoag ...•...... f 59.00
uitgevoer<'l. in Teak f 85.00
uitgevoe~ in Limba v. arb. tot 80 em ' f 69.00
uitgevoert: in Teak f 99.00
Andere maten op aanvraag. Geen triplex of latjes. maar '0
oersolid£ massieve houtplaat!! Elk meubel is gemonteerd,
dus geen pakket losse plankjes of latjes.

G1J.ldens. nee-/' tientallen guldens kunt u verdienen in:

Stadhuisstr. 17, Tel. 01823-2537, Schoonhoven

Wegvvijzer-reklarne is de rnanier

T.V. toestellen
van de bekende merken

Aristona
Philips
Orundig
Erres

VRAAG ONZE SPECIALE (ONOITIES

betreffende HUUR en HUURKOOP

K an toormeub e/en

Schrijt-

Reken-

en Te/ma chines

BOEKHANDEL

CREZEE
Dam 6 Tel. (01836) 229
AMEIDE

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



SLA NU IN!

WINTERAARDAPPELEN
Wij kochten een heel grote perttj vendeer deze heel lage scherpe prijzen

HEEL MUD
70 kg.

13.50
Aardappelen, Groenten en Fruit

Gesneden en gewassen

BOS 4 Z.B. 6
DE ZAAK
waar ook U zich thuis voelt

Gratis thuisbezorgen

MEERKERK
Telefoon 366

J. W. van Puttestraat 73, tel. 232

"J)€

U
Qm

U weer een pracht kollektie

~A(e
LEXMOND

GESCHENKPAKETTEN
en SIERKARAFFEN

Deeln. Paardenmarktaktie

Natuurlijk demonstreren wij

Volautomatische Wasmachines
en Centrifugus

Nu een Diepvrieskist of Koelkast
kopen brengt U extra voordeel want U bewaart alles veel
en veel langer

Nu U weer veel meer het licht aan heeft natuurlijk een
GEZELUGE EN DECORATIEVE LAMP in Uw woning en
voor koude nachten is een ELE C T R. DE KEN onmisbaar

~€t "AA'~€""'A,"t~A'
bent U natuurlijk ook in Ameide - Misschien niet om een
paard te kopen maar dan toch weI om de laatste nieuwtjes
op huishoudmachines te zien

I
als relatiegeschenken of als iets bijzonders S
voor de komende feestdagen IS

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAAF

js Verder nog een grote sortering I
DRANKEN, LlKEUREN EN WIJNEN

~

I
(Nederlandsche Handel-MaalschappU - De Twentsche Ba~

c. Spaardeposito••• 4,5°/0
met drle c.q. zes maanden opzegglng Eerste stortlng
tenmlnste f 100,-. Drle maanden opzegglng voor
bedragen tot f 5.000,-; zes maal)den voor hogere
bedragen. Maximum tegoed f 50.000.- voor partlcu
lIeren en f 190.000.- voor verenlglngen en sUchtlngen.

D. Spaardeposito •• io. 5 °/0

A. Spaarboekje, •••,.3,5°10
Tot f 1.000.- per maand direct opvraagbaar; voor
grotere bedragen opzegglngstermUn van 86n mSBnd.
Maximum tegoed f 50.000.-.

B. Spaarreken••ig •• 3,5°10
Tot f 1.000.- pa.r· maand' t opvraagbaar; voor
grotere bedragan opzegglre termUn van 116n maand.
Maximum tegoed f 50.000'.- voor part/cullersn en
f 100.000;- voor varenlglp-- en EiUchUngen.

met een Jaar opzegglng. Eerate atortlng tenmlnate
f 100.-. OpzegglngstermUn ,een Jaar. Maximum tegoed
f 50.000,- voor particLilleren ,en f 1oo.ooo.~ voor ver
enlglngen en atfchUngen.

Kantoor Amalda:

Zij koos de
Aigemene
Bank Nederland
voor aangepast
sparen.

Vooratrast 2 • telefoon 01836· 401

Aigemene
Bank Nederland

:

Bezorgadressen :
Meerkerk: mevr. Lakerveld (Sigarenmagazijn)

Ameide: Bode de Vroome Lexmond: Bode "Cito"

Nieuw van de Elticiencybeurs

Snelcopieerapparaat, prijs 495.-
Boekhandel Crezee Deelnemer

Dam 6. telefoon 229. Ameide Paardenmarktaktie



P.

Vroeger werd algemeen aangeno
men, dat de afle~ding iets te maken
had met de mond van de Lek. Dit
is onjuist. De naam is afgeleid van
het polderwatertje "de Laak" dat
liep van de Lek achter het dorp om
door Laker-veld naar de Zederik bij
Meerkerk. De Laak :betekende
eigenlijk de grens n.m. tussen twee
Kersspelen (kerkelijke gebieden).
Hier was dit watertje de grens en
daarom kreeg dit de naam Laak en
de nederzetting aan de mond werd
Lakemond genoemd waar Lexmond
van is afgeleid.
Lakerveld is duidelijker af te lei
den van veld aan de Laale Het was
oorspronkelijk een apart Schout
ambt. Het had een eigen wapen wat
precies hetzelfde is als het Stads
wapen van Vianen. Dit wapen was
het geslachtwapen van de. oor
spronkelijke Heren van Vlanen.
(drie zwarte zuilen of muurankers
op een zilver veld).
Achthoven dankt haar naam aan de
oorspronkelijk acht boerderijen,
hoven. Een Hove was omstreeks
1200 een stuk grond van 16 morgen.
Achthoven was oorspronkelijk een
kerkdorp. In 1500 stond er in het
midden tussen Kersbergseveer en
Sluis een kapel.

Het wapen van Lexmond .~s een
Zwijnskop (wild- of everzwlJn) op
brandende takken. Het is ontleend
aan een blazoen van de Brederodes,
die dit eeuwen naast hun wapen
hebben gevoerd. Onder dit blazoen
stand een spreuk, "Etsi mortius
urit" wat betekent "Na de dood
brandt ik nog". We vinden deze
spreuk o.a. nog in de kerk op het
Schuttersbord.
Doordat Ameide na ongeveer 1400
ook aan de Brederodes kwam vin
den we het Zwijnshoofd ook in de
voorgevel van het stadhuis in
Ameide. (gebouwd ± 1640).

RIOLERING
Onder de eisen, die men tegen-

woordig stellen mag aan een be
hoorlijke leefruimte behoort on
getwijfeld ook een zo goed mogelijke
afvoer van aIle afvalstoffen. Vroe
ger was dit geen probleem, omdat
veealien werden verzameld in put
ten en gebruikt voor bemesting
van het land. Bovendien waren de
keukenafvalstoffen veel mindel' en
van een vrij ongevaarlijke kwali
teit. Deze verdwenen of in de bo
dem of langs allerlei kronkelgootjes
in het polderwater.
De veranderde leefwijze, het ge
bruik van allerlei chemische was
middelen, het verdwijnen van de
ouderwetse beerputten en vooral
ook de steeds toenemende bevol
king maakte het afvoeren' van af
;valstoffen tot een probleem.
De polders hebben nog lange tijd
in heel ons land, hetzij verspreid,
hetzij geconcentreerd het rioolwater
oppgenomen, met als gevolg dat
rondom de geconcentreerde bevol
kingskernen aIle organisch leven in
de sloten verdween. Dit heeft der
gelijke vormen aangenomen, dat
gehele polders zijn vergiftigd en er
weinig drinkbaar water voor het
vee over bleef.
Eerlijkheidshalve moet ik hierbij
vermelden, dat de verslechtering
van het polderwater mede veroor
zaakt is, doordat de sloten niet
meer op diepte en breedte wor
den gehouden en de verhouding
tussen water en afvalstoffen geheel
verstoord is. Bovendien hebben ook
de agrarische bedrijven zelf, elk om
eigen erf, veel meer en slechter wa
ter dan voorheen, door vermeerde
ring van eigen afvalprodukten en
vooral oak door de inmaakputten
of kuilen van gras, waarvan de
verderfelijke sappen in de bodem
komen en dus via het grondwater
in de polderI'.
Maar <;log hoo!dschuldigen van de
vervuiling zijn de dorpskernen.
Het spreekt vanzelf, dat aan dit
steeds groter wordende probleem
iets gedaan moet worden. Tal van
systemen zijn bedacht om het water

de Lek komt. Het is de bedoeling
dat er achter de Dorpsstraat West
ook een afvoerleiding komt naar de
perpsput.
Het rioolstelsel van de Nes, inclu
sief de nieuwe uitbreiding richt
zich straks ook naar de boven
genoemde persput.
De eerste onderdeling van dit vrij
grote werk zijn aanbesteed en zul
len binnenkort worden uitgevoerd.
Als alles klaar is zullen de polders
geen afvalstoffen meer.· van de
aorpskern ontvangen. .
Het zal duidelijk zijn, dat niet de
gehele gemeente aangesloten zal
kunnen worden. Voor de woningen
buiten de kern is dit onmogelijk in
verband met de enorme kosten van
aanleg. Hier vindt u tevens een van
de hoofdredenen waarom er buiten
de kom van de gemeente eigerilijk
niet meer gebouwd mag worden
andel'S dan voor agrarische doel
einden.
Momenteel is het zo dat elke pol
der een gemeente kan dwingen
maatregelen te nemen om vervui
ling van het polderwater tegen te
gaan. Deze bepalingen zullen straks
nog veel strenger worden. Dan zal
een polder moeten zorgen dat er
overal water in de sloten en wete
ringen is, waar een behoorlijk 01'
ganisch leven mogelijk is en wat
goed drinkbaar is voor het vee. Om
dit te kunnen bereiken zal ze aller
eerst aIle rioolwater moeten weige
ren en dus zullen aIle gemeenten
verplicht zijn om maatregelen te
nemen.
Het zal duidelijk zijn, dat een rio
leringaanleg voor een gemeente
een kostbare zaak is. Ruw geschat
zullen de uit te voeren werken bij
ons in Lexmond ongeveer f 500.000
kosten. De jaarlijkse kosten aan
rente en aflossing en verdere lasten
zullen dan ongetwijfeld f 40.000 per
jaar bedragen. Deze zullen dan
maar voor een klein gedeelte uit de
rioolbelasting, die dan zeker komt,
kunnen worden bekostigd.

P.

oktober31

"Noordeloos"
"Nieuwpoort-Langerak"

"Lexmon'd"

"Ameide"

24 t.m.

Rai"eisenw~-~k

SPAARWEEK

Raiffeisen
banken

(maandag 31 oktober dus ook)

1858, als er voo t eerst over een
eigen school V .zeen wordt: "Op
dat het zaad Kerk weer echt
godsdienstig oriaerwijs ontvange".

Dat "echt godsdienstig onderwijs"
was voor onze voorouders meer dan
een openbare school plus godsdienst
onderwijs. De vertelling van de
meester of de juf moest waar ge
maakt worden in de omgang met de
leerstof en in omgang met de kinde
ren, zodat het echt zou zijn: Een
School met de Bijbel.

Daar had men veel offers voor over.
Men achtte het een zaak van levens
belang voor de kinderen en daarom
werd er in 1866, ondanks allerlei
zorgen doorgezet. Het begin was
eenvoudig. Er werd een eenklassige
school gebouwd, waar ongeveer 60
kinderen les ontvingen van 'lleester
Krijger. Deze meester ontving hier
voor per jaar f 500,- met woning
vrij van huur en de nodige steen
kolen.
In 1903 ging de school over ~n han
den van een vereniging, omdat men
toen was gaan inzien, dat het onder
wijs in de eerste plaats een zaak van
de ouders is.
In 1926 yond er weer een verande
ring plaats. Omdat steeds meer kin
deren van Hervormde ouders de
school gingen bezoeken, werd de
school toen omgezet in een Christe-

.~.~ lijk Nationale School.
'~. Deze school telt thans 149 leerlingen
''till met 4 leerkrachten.
I ..Op donderdag 27 oktober, hoopt het

ioestuur dit jubileum feestelijk te
vieren met ouders, oud-leerlingen en
oud-leerkrachten.
Van 2.30-4.00 uur wordt er een re
ceptie gehouden, waarna voor oud
leerlingen de gelegenheid wordt ge
geven elkaar te ontmoeten.
's Avonds is er een herdenkings
dienst in de Bethelkerk, waar Prof.
Van Iterson hoopt te spreken. Mede
werking wordt verleend door het
zangkoor Langerak-Nieuwpoort en
J. Bonefaas, orgel. Tevens wordt er
dan een schoolfilm vertoond. Hierna
voigt weer een reiinie voor oud
eerl'ingen.

School met ,:I~ Bijbel
te Langerak

•Jaar

In oktober 1966 zal het honderd jaar
geleden zijn dat de School met de
Bijbel te Langerak werd opgericht.
Voor allen, die bij deze school be
trokken zijn, of zijn geweest, is dit
ongetwijfeld een feit dat zijn her
denking waard is.
Herdenken kan men niet zonder
terug te zien. Nu is het niet moge
lijk in het kader van dit artikeltje
een volledig historisch overzicht te
geven. Degenen, die hier interesse
voor hebben, moge ik verwijzen
naar het jubileumboekje, dat het
bestuur heeft uitgegeven.

Hier slechts een enkel feit:
Het jaar van oprichting van de
school, 1866, was een veelbewogen
jaar, vol angst en zorgen. In ~e ste
den heerste toen de cholera, dIe tal
loze slachtoffers opeiste. In negen
maanden werden 31688 mensen door
deze ziekte aangetast, van wie er
19495 overleden. Al beschikten onze
ouders en voorouders niet over de
publiciteitsmedia, zoals wij die van
daag kennen, toch zullen ze in hun
gedachten hiermee bezig geweest
zijn. Maar deze gedachten werden al
gauw overspoeld door eigen zorgen.
Op het platteland begon de veepest
om zich heen te grijpen. Vooral onze
omgeving werd geteisterd. Vrijwel
geen hofstee bleef ongemoeid. Arbeid
van jaren verdween voorgoed in de
grond en daarmee tegelijk het groot
ste deel van het vermogen. Ook in
Langerak stierven veel koeien.

Als we dit tot ons laten doordringen,
dan moeten we ons afvragen: Hoe
is het mogelijk, dat er in datzelfde
jaar mensen geweest zijn, die een
eigen school gingen oprichten? Een
school, die ze volledig zelf moesten
financieren.

Om dit te weten te komen, moeten
we de notulen naslaan van de kerke
raadsvergaderingen van de Christelijk
Afgescheidene Gemeente te Lange
rak. De school is nl. opgericht door
deze kerkeraad. De kerkeraadsleden
waren tegelijkertijd schoolbestuurs
leden.
We lezen dan in de notulen van

100

De Wegvvijzer is vveer ,In'



,SPAAR BIJ DE G.M.S.
Zojuist ontvangen het laatste nieuwe van de jaarheurs

Mooie sortering Asstandaards

Lektuurbakken en Tafels

Vazen, Pullen en Glasserviezen

Thee-, Ontbijt- en Tafelserviezen

Altijd het nieuwste in

"Het Geschenkenhuis"
T. P. KLEIJN, MEERKERK - Tolstraat 21, telefoon (01837) 219

E-e'h" """I.cu.(."S

Kop

en Schotels
porcelein

per stuk 1.15

per 6 nu

6.59
Zolang voorradig

LET MAAR EENS OP

BESCHERM UW BEZIT, NU KAN HET NOG

Speciaal voor schuren. kippenhokken. staldeuren e.d. bieden wij
KLEURCOPPERANT in 40 kleuren, barst en bladdert niet

Als specialiteit bieden wij U aan

Houthehang in meer dan 20 soorten

Behang - Verf - Plakplastic - Trappen

J. VAN ALTEN, MEERKERK

1·····...•·•····...........··········...·····•··.."1
: ,...~, :
i T .7 KEURSLAGER i
i VOORKEURSLAGER:
: ~~ iIWoensdag · Gehaktdag i
: 500 gram 2.18 1000 gram 4.20 i

I
·met de hekende kruiden !

De gehele week: :•
i Gelderse Schijven 40 ct. i
i Even om-en-om bakken. dus klaar in een wip i
• •: Soepcomplet nu 1.38 i
i hierhij een potje diepvries Groenten voor 25 i
.: !ZUURKOOL per pak 40 - •
! I(OFFIE per 250 gram 1.43 i
i pak Boter~ t s eut Ih nger:i
: gratisi Unox Soepen per blik slechts 98

i 100 gr. Boterhamworst en 100 gr. Ham f
i NU SAMEN 1 GULDEN i
i 500 gram Rihlappen nu voor 3.80 i
i Voor het Week-end: i
i Bij aankoop voor een hedrag hoven f 5.- :

i 1 hlikje Soephallen voor

L l••~~.::T!: :

Maar ook nog de" nieuwste aanwinst van
SPARTA voor de prijs van t 448.
ot de E.E.G. nu voor maar t 399.-
En vergeet vooral niet onte sortering
DRIEWIELERS, AUTOPEDS. KINDERFIETSJES

,Voor de herfst met natte koude dagen

ELECTRISCHE KACHELS
Wonderlijk gemakkelijk, want zonder moeite even
aanzetten en U geniet al van behaaglijke warmte

ELECTRISCHE DEKENS
Stap niet meer zo maar in een koud bed
Even van te voren inschakelen en de lakens zijn be
haaglijk op temperatuur

Philips en Erres Dekens vanaf f 69.50

GA OOK NAAR
de zaak die U meer biedt ,

DAN U ZIET.

Verder nog vele electrische artikelen o.a.
,Haardrogers. Scheerapparaten, Koffiemolens, Transistor Ra
dio's, Stofzuigers en Strijkijzers
op bevenstaande artike/en verstrekken wij gratis G.M-S.-zegels



PROFITEERT BIJ DE G.M.S.
S/acht U zeit?
en wilt U vlees en vleeswaren lang
bewaren
Dan biedt ook voor U een

Diepvriezer vele voordelen!!
Maar ... koop niet vanaf een plaatje

Kom eens kijken in onze toonkamer, dan ziet
U wat U koopt!

Wij hebben o.a. staan

ESTA EN LINDE DIEPVRIEZERS
in de maten 145, 200, 300 400 en 420 liter met 5 jaar
garantie

Bovendien de komplete serie ERRES

Wasmachines
Centrifuges
en

Koelkasten
Bel (0 1837) 249 en wij halen U geheel
vrijblijvend voor een bezoek aan
onze toonkamer

AI onze apparaten worden geleverd met dub
bele garantie en se~vice binnen 24 uur

SERVICE BUREAU

D. BIKKER Zouwendijk 113a, MEERKERK

Hatema electro Deken, automatisch regelt het thermostaat
kastje de juiste temperatuur die U prefereert

I-persoons 1 98.- 2-pers~()ns 1118.-
Half wollen Dekens reeds vanaf; 18.50

Zaalberg - Didas

Bij een KINDERDEI(ENTJE
Ornslagdekentje gratis ! !

Bij aankoop van een

ZUIVER WOLLEN DEI(EN
onlvangl U een 1 01 2-persoons
Flanellen Laken gratis I !-

'IL
o
0::
a.

LAe(. ~,., ~e IV,' ~te,k~14
Slaap gezond -en lek t warm-·ondef. echte
wollen dekens Or rkollektie is groots

~ Aa-Be
0::
IJj

11.I
~

MEUBELTOONKAMER - Dorpsplein
Verkoop in de Tolstraat

Tolstraat 17 - telefoon (01837) 401 - MEERKERK

Van Iterson hoopt te spreken. Mede=- 
werking wordt verleend door het

gkoor Langerak-Nieuwpoort en
J. Bonefaas, orgel. Tevens wordt er
dan een schoolfilm vertoond. Hierna

I voIgt weer een reiinie voor oud
eerlingen.

~ ~ u~,tt;t:a..vca... U<:--C;-U'l::>t.eDJK

gescheidene Gemeente te Lange
rak. De school is nl. opgericht door
deze kerkeraad. De kerkeraadsleden
waren tegelijkertijd schoolbestuurs-
leden. .
We lezen dan in de notulen van

De Wegvvijzer Is vveer ,In'



PERFECT GEKLEED DOOR:

Levens
verzekeringsmij.

"Utrecht", Utrecht

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

v.a. f 49.50
f 175.- :
f 399.- :

J159.- :j
f 748.-
f 298.-

Voor al Uw

VERZEKERINGEN
ADMINISTRA TIES
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGSZAKEN

Bromfietspolissen en plaatjes

worden door ons gelijk afgegeven

Verzekeringen uitsluitend

bij maatschappijen

die bekend staan wegens hun coulante

schaderegelingen en betrouwbaarheid

"Holland
van 1859"
Dordrecht

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn.
"DE ZOOM", tel. 03474-284 Achthoven 46a, tel. 01836·230

LEXMOND

Aile verzekeringen en financieringen
Landbouwrisico's en veeverzekeringen worden ondergebracht bij daarvoor

ge-eigende betrouwbare verzekeraars tegen een schappelijke premie

ASSURANTIEKANTOOOR

P. JOH. DEN HARTOG

AMEIDE . Voorstraat 6 - Telefoon 01836 - 340

!(LOMPEN en LAARZEN
Alle soorten

....................................................: :iFa.... PEK & Zn.i
Meid, ~rnlaan1a, AMEIDE i

""~ieden U een grate collectie i
~;:I~O~~~n~aIS Oliestook i

i PHILIPS TELEVISIE 48 em vanaf f 699.- i
! Bij aankoop van een Philips PLATENSPELER
• een cassette en 2 langspeelplaten voor f 9.95•
i Radio, draagbaar
i Rijwielen, compleeti Bromfietsen, E.E.G.
i Centrifuges, Erres
: Wasautomaten, Erres
: Koelkasten
i v bOO .• oor IJverwarmtng
: REGELBARE GASKACHELS f 129.
i GASKACHELS reeds vanaf f 99.50•i Electrische Radiatoren of Ventilator Kachels

i Regenkleding, Ponsjos, Wanten, Leren Jassen :

i DEELNEMER PAARDENMARKTAKTIE i
....................................................

Dee/nemer
Ameidese

Paardenmarktaktie

DE ZAAK
VAN DEZE STREEK

Speciaalzaak Dames-, Heren-
en Kinderkleding

AMEIDE

IJSSELSTEIN

OUDEWATER

Vestigingen te:

AMEIDE
Hoek Fransestraat J. W. van Puttestraat, Tel. 01836-394 en 372

-En vergeet vooral nie"Conze sortering
DRIEWIELERS. AUTOPEDS, KINDERFIETSJES

Meer, ;a viuH meer dan U ziet!

Telefoon (01837) 297 - MEERKERK

. .

• 1 blikje So ~pballen voor I
: 1 DUBBELTJE ii .



Als U deze bon uitknipt en meebrengt

ontvangt U bij

Wie echt VERANTWOORD wil huis
houden gaat nu zeit

DIEPVRIEZEN
Het hele gezin vaart weI' bij diepvriezen.
Gegarandeerd! U bewaart voortaan voor
j aars en zomervitaminen voor z 0 n I 0 z e
wintermaanden. U slaat vlees en vis en
fruit goedkoop' op voor maanden lang.

Heus, een diepvriezer is goedkoper dan
U denkt!

I
LEO DE KUYPER

1 kratje Chass Royal Pils

voor de lage prijs van f 7.-
Geheel en al gratis ontvangt U hierbij een

PRACHTIG BIERGLAS

Teletoon (03473) 1510

HAZELAARSTRAAT,

Het adres voor vakkundig plaatsen is:

A. VAN IPEREN

Te bevragen:

FLORIE en v/d HEUVEL N.V.
GROENEKADE 1, VIANEN .:~

!Ook °P hm gebi;o::~:::e~t;a:e:~I~' ~:.;;
Z Dujardin Vieux 10.50

i Daalmeyer Dude Roem 10.90
~ Citroen Hartevelt 9.30
$, Keizer Bitter 9.95,

Bessen Jenever, 7/10 liter 6.90
Frambozen Brandewijn 6.90
Sherry Sandeman 7.95
Whisky Black and White 21.75

!::! 4.'~~~,n~~~~~k~f4~~i '__ ,i

~...-

MEERKERK telefoon 265

GARAGES
TE KOOP!

Electro-technisch Installateur

Zoekt U een horloge
Maak dan eens keus uit onze

PRONTO KOLLEKTIE
PRONTO HORLOGES zijn Uw var·
trouwen waard want Pronto blijft bij
de tijd
Verschillende prijsklassen

Horlogebanden
Vochtigheidsmeters
Kookwekkers
Koekkoeksklokken

Lenke dag hebben?
13 oktober naar Ameide

••••••••••••••••••••••••
Nieuwe rijke sortering

Barometers
Leesglazen
Thermometers
Koortsthermometers

Junghans VVekkers
en Klokken

De prijzen vallen zeker mee

Ook hebben wij de nieuwste
Junghans Batterij Keukenklok
Loopt minstens 1 jaar op de batterij

Electrische Keukenklokken f 24.50
kompleet met snoer

Kom vrijblijvend eens kijken in

"HET HUIS MET DE KLOK"
G. J. van der Vlies

Gorcumsestraat 12 . Tel. (01837) 424

Meerkerk
Ook voor vakkundige reparatie

••••••••••••••••••••••••

Herenkonfektie's
Woningtextiel
Sedden
Dekens
Hollandia Ondergoed
Huishoudgoederen
enz. enz.____-.II

Fransestraat 15 . Ameide
Telefoon (01836) 235
Na 6 uur 484 en 478

Het is heus de moeite waard en natuurlijk vrijblijvend. Loop eens binnen en blijf
op de hoogte. MESKER verwacht U

ESKER
eubelen
anulakluren

Profiteer tijdens de Paardenmarkt van

MESKER's WINTERVOORDEEL
KIJK MAAR EENS:

Bij aankoop voor een bedrag van f 25.-

1 paar Nylons of Herensokken gratis
Bij aankoop voor een bedrag van f 150.-

1 2·pers. Jaspe Flanellen Laken gratis
Bij aankoop voor een bedrag van f 300.-

1 zuiver Wollen Plaid gratis
AIleen geldig tijdens de marktweek

U bent natuurlijk ook in Ameide met de paardenmarkt

Mogen wij U dan uitnodigen voor een bezoek aan onze showroom. Wij exposeren het

NIEUWSTE DP MEUBELGEBIED



Veer de betere interierverzerging

WeBe dealer: voor het betere meubel
Gardisette dealer: voor wondervitrage

STREEFKERK
FRANSESTAAT 7 - Telefoon (01836) 212

AMEIDE

DE GROOT
r

Onze kollektie

Huiskamerlampen

Slaapkamerlampen

Schemerlampen

Ganglampen

Wandlampen

Buitenlampen
wordt steeds aangevuld met de nieuwste
modellen

Heeft U U w keus al gemaakt

Ze zijn

Degelijk en sterk

Exclusief van vorm

Een sierraad in huis

En . . . niet duur

Lan del ij k e r ken d Electrotechnisch Installateur

A MEl DE, Molenstraat, telef. 262

Wist U dat wij f200.- gulden terug betalen voor, een oude machine bij aankoop van een

ZANUSSI \\IASAUTOMAAT
Reeds vanaf 898.- een moderne machine

Bij ons ook de merken Hoover. Bosch, Miele. Rondo en A.E.G.
Maak van de wasdag een gemakkelijke dag

Slacht U ook zelf! BewaaI" dan Uw vlees en vleeswaren ,in

EEN DIEPVRIEZER
Doe het voor U w eigen voordeel want . . . heel veel langer blijft het goed

Bij OU:S het nieuwste Op radiogebied
Kom tijdens de marktdag eens kijken naar onze exclusieve modellen radio's
en platenspelers

Houdt U meer van Televisie
Ook hierin tonen wij U gaarne de vooraanstaande merken met een onge
kende kwaliteit van beeld- en geluidsweergave

Verdrijf de winterkou uit Uw bed

ELECTRISCH~ I DEKENS

I

I,
"Wij vragen voor direkt

een ELECTh.l~IEN

zijn gemakkelijk, handig e~ 0ral veilig
..

Ook diverse elect ...che Kachels
voor koude avonden maar ook ideaal als bijverwarming en ... geen stof

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ondanks de haast van deze tijd

Bij ons vindt U nog behaaglijkheid

Hotel-Cafe-Restaurant,

,,'tFORTUIN"

Telefoon (01836) 305

AMEIDE

Voor het a.s. winterseizoen prima kwaliteit

A. DE KRUYK, Ameide
]. w. van Puttestaat 34, telefoon (01836) 387

gesneden groenten
Ook voor leuke FRUITMANDEN

Heeft U al winteraardappelen besteld?

i
i••
i:

En natuurlijk ook een exclusieve sortering

Luxe- en

Huishoudelijke artikelen

i grote voorraad Speelgoed

••I Kies uit de veelzijdigheid bij

i Fa. H~ VERHOEF
i TELEFOON (01836) 251, AMEIDE

i... ..i

Ook dit jaar is er bij ons
weer een pracht keuze in

DAMESHOEDEN
Steeds de nieuwste modellen i

Gez. DIEPENHORST I'
DAM 11 - AMEIDE

•

IRuime keuze

modeartikelen



Veer de nieuwste heren en jengens STREEFKERK
FRANSESTRAAT 7 - Telefoon (01836) 212

AMEIDE

Met de paardenmarkt weer

VOLOP SPEELGOED
voor grote maar ook voor kleine kinderen

Merkspeelgoed natuurlijk, want dat kan een stootje velen

Andere Geschenken?

Mc. Cormick
Een moderne trekker

met een wereldberoemde naam

thans in ieders bereik

Maar natuurlijk

Ook daarin is onze sortering groot en modern

Wed~ M. LABEE
Molenstraat 23, Tel. 280, Ameide

Vraagt inlichtingen over deze unieke trekker

bij Uw dealer:

Garage Hamoen
Koop vertrouwt. koop klasse artikelen INTERNATIONAL

HARVESTER

Pas-spiegels (Poly geslepen glas)
modern en handig voor in de hal

Toiletkastjes
met openslaande deurtjes, voorzien van spiegels
Nu alles keurig netjes opgeborgen

En natuurlijk
is ons schilderwerk

nog steeds
van bekende kwaliteit

KWEKERIJEN

HOORNAAR

Nu voor "Iv merk de originele kleuren voorradig

Tractorenlak

I<:VAN HOVEN
!
i
~,

- . .••: LUXE BROOD· EN BANKETBAKKERIJ

i t:,:ng,~~ ~eideGEL D ERE N
•! Uw adres voor KOEKJES. GEBAKJES, BONBONS. CHOCO~
: LADE en SUIKERWERKEN •
: Specialiteit: FEESTGEBAK en GELEGENHEIDSTAARTEN :

iWij leve<:~:t:~:n:::,:::7:it:eclue amaodebpij. i
• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l

En voor de "doe-het-zelvers"
I

aile soorten verf en lak,. ""01.
~~'

Ameide

Bloemenmagazijn "MARfA"
]. W. van Puttestraat, telefoon 356, Ameide

NETTE BEDIENING en BILLI]KE PRI]ZEN

Cafe van Elteren,
Wij schenken het BIER OP Z'N BEST

Ais vanouds met de markt naar

BENEDENDAM 3

~tt ~"~t "~t"'t"
UW KAMER EN TUIN EEN LUSTHOF

Speciaal nu de tijd voor b~oembollen
PRIMA KWALITEIT EN MOOI SORTIMENT

!
~
~

I
! qued. ep--, £al'ujerak

SCHILDERS· er. HANGERSBEDRIJFi AMEIDE

•

Ook verkrijgbaar
HOUTSKOOL om de kachel aan Ie maken
Wij bezorgen per tankauto Uw huisbrandolie dus geen gemors
of geknoei meer
Besteladres voor Tienhoven: W. NOMEN

Broekseweg 51. tel. (01836) 216
AMEIDE

U HEEFT ZE WEER NODIG
Ja, straks wordt het weer koud en dan wilt ook U weer gezellig
warm zitten ...- Stook dan

KOLEN olOLIE
Van der Grijn's bransloftenhandel

STREEFKERKVeer de nieuwste dames en tiener

-
AMEIDE

FRANSESTRAAT 7 - Telefoon (01836) 212



STREEFKERKVoor de nieuwste

AMEIDE
FRANSEST~AAT 7 - Telefoon (01836) 212

.........* .• •• •: Ook U wilt natuurlijk weer :

i behaag'lijke warmte in Uw waning! i
• •:. iZorg dan nu reeds voor

i een vol KOLENHOK ii of een VOLLE OLiETANK i
• •
: Dan heeft U als het koud wordt :

i i

i~~;~~~,.e v~~~~~~ ! i: :
i VANme'ZESSEN I
i Dorpsstraat 72, tel 229, Lexftlond i
• •!Bij ons' geen gratis bloembollen maar wei i
i Kwaliteits-benzine voor werkelijk I
i LAGERE PRIJZEN i
i Nu Benzine voor slechts 46,4 p. I. ii
: en Suoer Benzine voor 48,7 p. I.
.\-· "- •.i Tank nu gf ~oop, tank op Lexmond ii He. loon.. toei'e, reken maar "i', . i
i ZONDAGS GESLOTEN! !
i......... .1

\

J. W. van Putte:straat 73, tel. 232

Iiggen ook voor U

VOOR HET GRIJPEN

NATUURLIJK ...

want ... als U nu een

ZANUSSI WASAUTOMAAT ~
aanschaft ontvangt U van ons 200 gulden terug voor een 1$
oude of zelfs een heel oude wasmachine

Een nieuwe Zanussi machine kost U nu dus
geen 898 maar &98 gulden
geen 959 maar 759 gulden S
geen 1029 maar 829 gulden $
geen 1199 maar 999 gulden ~

ledereen, dus~:kU ~;: h~~~ P;f~e;~n~n!i
Ze:liggen
voor het grijpen
bij:

13 oktober zijn in Ameide de paarden weer "in"

!Nu kunt U voordelig marktdag vieren!

200 GULDEN

I

Maar ...
daarna ziet ook V weer MEER VOORDEEL in een

LANDBOUWTRACTOR

DENKT U ER

in de herfst voora} om Uw tuin wat

TURFMOLM
te geven

MEERPAARDENKRACHT

MINDER ONDERHOUD

Het geeft een betere structuur aan de grand en een goede afdekking

bij vorst van bollen en planten . Uit voorraad verkrijgbaar

Een Paard met Sjees
nee, dat gaat niet meer

P. VERRIPS
Meerkerk, telefoon (01837) 358

EEN AUTOMOBIEL
(nieuw of gebruikt)

Tevens het adres voor TUINTURF

Industrieweg 4, telefoon (01836) 402 en 328, Ameide

Vraag over moderne P.K.'s eens inlichtingen bij:

brengt V vlugger verder weg dus meer en betere moge
lijkheden voor Uw bedrijf

Garage De Groot

Maak lange avonden gezellig
Maar ... dan natuurlijk met MERKSPEELGOED

Kies uit onze voorraad o.a.:
Sjoelbakken, Stangen- en Magnetisch Voetbalspel,
Monopoly, Cluedo, Lego en Lego Treinen
Marklin electr. Treinen, Div. Puzzles groot en klein
en vele andere artikelen vindt U bij:

ADRI. VAN PEET, MEERKERK
Gorcumsestraat 14, telefoon (01836) 398


