NIEUWJAARSGROET

KERST·
..........
. ~i:~'M:·~

•.
• ·L~~ ~

_._~,

-=-(

.j:'

r(~

UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
DECEMBER 1966
Verschijnt maandelijks
.Oplage 4800 exemplaren

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

De .lange .weg
Wederom staan wij aan de vooravond van een Kerstmis. Een herdenkingsfeest dat wij, gedachtig aan
het gezang. der engelen, zo gaarne
willen vereenzelvigen met het streyen naarvrede op aarde. Dan krijgt
men de neiging om wat schamper
te lachen om dit feest, want er is
immers geen vrede op de aarde?
Na twintig eeuwen christendom,
dat uitgaat van de liefde voor de
naaste en voor God, lijkt de meIlsheid eerd~;r "Uit op een e.lkaar ver'-.
nietigen. Dat kan dan echter niet
aan dat christendom liggen,. noch
aan,.eenandere godsdienst, maar
uitsluite.l1d aan die mensheid.. De
voorschriftep. en gebod\iln voor~en
~

gq~cl".~:ep. •. li~#levql/.;e*<,v;re;e42;!l:;;l.tg
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"lev~nziJnweI.'gegeven;aq6r"C$ris-

tus, doqr JY[ohammed, door Boeddha,
over de gehele wereld en am ieder
mens:Dat nochtans moorden doodslag, bedreiging, oodog en imeerlijkheidheersen,komt dan al1een
doordat de mens ziCh niet houdt
aan dewijze voorschriften en geboden.
Dat' kan ook niet volledig, want

wij zijn. geen levende goden. Ret
streven naar het goede, het juiste
handelen, vereist een ontwikkelingsgang, die bijkans geen mens in
zijn ene leven tot het einde toe bereikt. De een komt wat verder dan
de ander, maar ergens blijft de
mens toch in die ontwikkeling naar
een hoger leven steken.

* *

Maar wie ver gekomen is, .heeft
dit niet voor niets bereikt. Van zijn
of
ar levensinstelling,lessen en
vOC
Iden,blijft ook ergens iets
ha
. l{etzaad is uitgestrooid en
er :iJ:tillEm nieu'we loten uit ontstaan.
Sommigen daaryan zullen tqch weer
verstrikt worden .door ..het welig
ti~~Elp.4. g~~uia.,Inaare~elElJ:,lzuJ.':'
;·lei:.2idl tocli'l;ot "me"Uwe.·· bornell,
tbtnieuwe voorbeelden ontwikkelen. En op hun beurt zullen zij weer
vruchten dragen enuitstrooien. Zo
g)Jj~et proces door; Uiterst langza~)Xen soms,lnauwelijks merkbaar
enlwch baant het goede zich een
weg.
Wijleven dan weliswaar nog in
een wereld die vol is van dreiging

en van gevechten, maar anderzijds
heeft de mensheid reeds een enorme
vooruitgang geboekt vergeleken bij ,
tien of meer eeuwen geleden. We
behoeven dathier nietallemaal te
OInschrijven, wie iets van de geschiedenis der mensheid kent, ziet,
ondanks een misschien grotere on- '
kerkelijkheid, toch het principe
van de liefde tot de naaste groeien.
Ret zaad is niet overal vergeefs
gestrooid. De kerk is ook slechts
een hulpmiddel tot de verwezenlijking van het hogere leven. Een
der hUlpmiddelen. Ieder mens
draagt echter het rniddel om tot
een hoger en bete~ leven te komen
in zich.
.,~ /
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En dat geeft·"]uist de glans aan
het kerstfeest. Voor' de christenheid
de herdenking van de geboorte van
Chri~tt~s, "dat .'fil zeggen v~ hEl~
wefer... dittei'll'eu rll{lh t vah' de Hefcle
is,ook in ous; in ieder mens. In
ieder mens, hoe hijobk handelt en
doet, ligt dat vpnkje verscholen.
Soms laat mer,," J,\e"t verstikken, omdat men geenier~rtrouwen heeft in
de kracht varl'dat licht of zelf te
zwak is om het aan te blazen. Bij
anderen echter gaat het vonkje weI
gloeien en spreidt net licht zich uit
naar anderen.

Worden wij er door beroerd?
Daar ligt het maar aan hoe de wereId zich toont.
Er is in ieder geval in ieder mens
het besef, dat het kim. Ieder wil
ook weI goed zijn, als de anderen
hem, in zijn zwakheid, er maar de
gelegenheid toe geven en hij zich
niet behoeft te verdedigen tegen
wat hij meent dat anderen hem
willen aandoen.
Laten de kaarsen en andere lichten die wij nu met Kerstmis weer
ontsteken, het symbool zijn van ons
geloof in het bestaan van de lieide.
Wanneer wij daarvan overtuigd
zijn, dan bloeit de liefde tot de
naaste reeds. Dan doen wij waartoe J ezus tot ons kwam. En in wezen is dat iets heel menselijks, want
wij, zijn allen geschapen met de
goddelijkevonk vande liefde,~p.
op.s. Hqe de wereld ,zich d~ll'llU;:
6i!1H:;;'rrla'g"~Cd6rd6en,er··',blijItane,reden om het kerstfee~t te vieren.
Wanthet ", blijft het getuigenis van
de wil der mensen om tot het goede, het liefdevolle te komen. En
waar een wi! is, is een weg. Zij het
een zeer lange, omdat de menszich
slechts aarzelend en schuivelend
over deze weg voortbeweegt.

ONRUSTEN VERWARRING

Gezien in het licht van de ontwikkelingen bp zowel het terrein
van de binnen- als dat van de buitenlandse politiek kan 1966 worden
gekwalificeerd als eel), jaar van toenemende onrust en verwarring. In
veel gevallen volgden deze ontwikkelingen elkaar z6sne1 op, dat zelfs
de meestervaren politieke commentato'ren zo nu en dan in het doolhof
van feften en gebeurtenissen geen
weg meer wisten. Het heeft dan ook
weinig zin de me:ningen van deze
experts .op het gebied der staatkundigeverhoudingen nogmaals te
releveren. WeI willen we in 't begin
van dit artikel de belangrijkstemini of ineer politiek getinte - gebeurtenissen van het afgelopenjaar
- zonder verder coinmentaar- de
revue laten passeren.
Op internationaal niveau bleef de
kwestie-Vietnam de voornaamste
bron van voortdurende zorg en
spanning. Het conflict kreeg in 1966
een steeds, grimmiger karakter, ook
a1 ·omdat aIle pogingen om het geschil9P vreedzame wijze te beslechten op niets uitliepen. Zelfs de meest
onverbeterlijke optimist moet thans
toegeven; dat de oorlog in Vietnam
uitzichtloos is geworden en een
directe bedreiging vormt voor de
wereidvrede. Daarbij komt nog dat
de Verenigde staten door hun sterk
militair, optreden veel sympathie
hebqen verspeeld bij de -zogeheten - neutrale landen.
Ook in andere landen was - of
bleef ...,... het in 1966 onrustig. Zo had
de, nasleep van de september-revo~
lutie in Indonesie tot gevolg, dat·
oud-minister Soebandrio ter dood
werd veroordeeld. De positie van
president Soekarno bleef ook tijdens

het proces tegen zijn vroegere minister van buitenlandse zaken onduidelijk. Onrustig was het voorts
ook in verscheidene Afrikaanse en
Zuidamerikaanse republieken, waar
- zoals daar welhaast gebruikelijk
is geworden - weer enkele staatshoofden op een weinig democratische wijze werden vervangen. Tenslotte laaide ook het al jaren slepende conflict tussen Israel en zijn
Arabische buurlanden weer op,hetgeen gepaard ging met een 'lange
reeks van grensincidenten, waarbij
aan weerszijden slachtoffers vielen.
AIle geroep om duidelijkheid ten
spijt nam in 1966 in de binnenlandse
politiek de verwarring eveneens
hand over hand toe. In de eerste
plaats verdween het kabinet-Cals de tweede ministersploeg in de. regeringsperiode '63-'67 van het politieketoneel.De val van dit kabinet
werd ingeleid door een motie van
drs. Schmelzer, de voorzitter van de
grootste "regeringsgezinde" fractie
in de Tweede Kamer die der
K.V.P. ,Na een lange en moeizame
formatieperiode kwartl de vroegere
, minister van economische zaken en
financien, de anti-revolutionaire
prof, dr. J. Zijlstra,tenslotte uit de
bus met een (extra-'parlementair)
minderheidskabinet, bestaande uit
ministers van de K.V.P. en de A.R.P.
Welke regeringsformatiezalgaan
optreden na de (medio februari van
het volgend jaar te houden) vervroegde Kamerverkiezingen isvooralsnog een open vraag.
Vbor een geheel nieuw element in
de vaderlandse politiek zorgde ir.
Baas, lid van de Eerste Kamer voor
de V.V.D. Hij beantwoordde namelijk een aan zijn adres gerichte

denigrerende opmerking van ir.
Adams, senator van de Boerenpartij,
met een goedgemikte vuistslag. De
klap van de liberale landbouwdeskundige miste zijn , ' uitwerking
niet: ir. Adams bedankte na enig
dralen voor het lidmaatschap van
de Eerste Kamer en enige leden van
de Boerenpartij richtten een zoge. naamde noodraad op om de eigen
gelederen te zuiveren van ex-N.S.B.ers. Boer Koekoek gaf er de voorkeur aan te doen "alsof hij van ir.
Adams geen kwaad wist". Zijn onbekookt gedrag leidde in de Tweede
Kamer tot tal van heilloze en weinig
verheffende discussies, die het aanzien van de politiek als zodanig
zeker geen goed hebben gedaan.
Weinig glorieus was voorts het afscheid van de heer J. Smallenbroek
als minister van binnerilandse zaken.
De vroegere leider van de Tweede
Kamerfraetie der A.R.P. bood zijn
ontslag aan na met zijn auto in het
nachtelijk Den Haag een botsmg te
hebben veroorzaakt en daarna te
zijn doorgereden. De heer Smallenbroek was trouwens daarvoor ook
al herhaaldelijk .,in het nieuws geweest", en weI vanwege zijn rol in
het conflict tussen burgemeester
Van Hall van Amsterdam en de heer
Van der Molen, de hoofdstedelijke
hoofdcommissaris van poUtie. Zoals wellicht (nog) niet bekend zal
zijn moest de heer Van der Molen
tenslotte het veld ruimen, iets waarmee velen in den lande zich maar
moeilijk konden verenigen.
In economisch opzicht was 1966 al
evenzeer een bewogen jaar. Vooral
in het laatste kwartaal kon uit verschillende ontwikkelingen op het
gebied van de werkgelegenheid

worden opgemaakt, dat in de lange
periode van welvaart een zekere
kentering was gekomen. De eerste
inflatoire tendenzen hadden zich
trouwens reeds lang daarv66r geopenbaard: in Deventer(de sluiting
van de bedrijven van Ankersmit en
Noury en Van der Lande), Coevorden (het faillissement van de Davohaardenfabriek) en een aantal kleinere plaatsen. Bovendien zagen de
diecties van enkele grote bedrijven
(Werkspoor, Demka, enz.) zich gesteld tegenover grote problemen,
wat incidenteel aanleiding gaf tot
arbeidsonrust. De rampzalige gang
van zaken bij zowel het Amsterdamse bankiershuis Texeira de Mattos
als de Heerlense bouwonderneming
Vascomij maakten het beeld van' de
Nederlandse economie in 1966 nog'
somberder.
Het doet - gelet bp de importantie van de tot dusver behandelde
onderwerpen
wellicht
wat
vreemd aan, dat in het vervolg van
dit artikel aIleen nog maar zal worden ingegaan op zaken van regionaal en locaal belang. We zijn echter van mening, dat juist in een
overzicht als dit een plaats behoort
te worden ingeruimd voor de feiten
en gebeurtenissen van het jaar 1966,
die direct betrekking hadden op het
leven in Ameide en Tienhoven. De
werkwijze van de medewerkers van
pers, radio en televisie leidt er immers toe, dat bij deze publiciteitsmedia aIleen aandacht wordt besteed aan nieuwsfeiten die Of (om
maar eens een cliche te gebruiken)
"van algemeen belang" of sensationeel zijn. Het behoeft waarlijk geen
Zie bijlage 2
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De gemeentetaad besloot
Donderdag 24 november verga...;
derde de gemeenteraad. Verheugend
was dat de publieke tribune bijna vol
was. Een aansporing om ook eens
een vergadering mee te maken, de
standpunten der verschillende leden
te beluisteren en wat meer op de
hoogte te raken met de achtergronden .der genomen' besluiten. Wij
willen in ons contactblad u puntsgewijs een opsomming geven van
hetgeen zoal besloten is. Het isniet
de bedoeling er een smeuig verhaal
van te' maken noch de stemmenverhoudingen op te sommen, daar
zorgen de verslaggevers der diverse
·bladen weI voor. Neen, wij bepalen
onstot de zakelijke resultaten der
vergadering.
a. Tot leden der commissie van advies ingevolge de Algemene Bijstandswet voorde jar.en)~~l,
1968, 1969 en 1970 werden .benoemd: mej. L. J. Boele, deheren
P. Lakerveld D.zoon, M. van den
Heuvel, Ps. Rietveld en Jac. Bogaard A.zn. Voorzitter blijft de
heer Lakerveld.
b. Tot leden der commissie tot wering schoolverzuim voor 1967,
1968 en 1969 werden benoemd de
herenW. van Brummelen, G. H.
ter Hennepe, ·W. Chaigneau
J.A.zn., G. van Dijk J.C.zn., M.
Golverdingen, K. Hartman en W.
van Kekem.
c. Burgemeester en wethouders
werden weer voor vier jaren gemachtigd namens de raad administratief .beroep in te stellen.
d. Het gemiddeld aantal leerlingen
der openbare lagere school lag in
1966 beneden 50 (inmiddels 52),
zodat ingevolge de Lager-onderwijswet 1920 moest worden beslist dat de school gedurende
1967, 1968 en 1969 in stand zal
worden gehouden.
e. Het strookje grond tussen de wo'ningen 27 en 36 op het Anna
Maria van Schuurmanplein zullen niet als speelplaats voor kinderen worden ingericht, maar te
koop worden aangeboden.
f. Het huisvuil zal in 1967, 1968 en
1969 weer worden opgehaald
door de heer J. C. van Dijk jr.,
die hiervoor een nieuWe wagen
zal aanschaffen. Het verplicht gebruiken van uniforme vuilnisemmers wordt voorbereid.
g. De gemeente wordt geen lid van
de Raad der Europese Gemeenten.
h. Het Leger des Heils, afdeling reclassering, te Dordrecht, krijgt in
1967 I' 50,- subsidie.
In de kosten van restauratie van
Kom Lekdijk 1 werd aan de Vereniging "Hendrik de Keyser" te
Amsterdam een subsidie van 10%
tot een maximum van 1 4600,toegekend.
j. Het lokaal boven de branweergarage is van 15 november 1966
tot 15 november 1967 weer be-

i.

schikbaar voor contributie-inning
door het C,N.V. Op zaterdagavonden.
k. Aan de.' heren H. van den Berg,
P. Hartman en F. Lakerveld werden voo].' 1967 weer volkstuintjes
verhuurd,
1.

De verlichting van . de Kortenhoevenseweg nabij de hoek
DorpsStraat wordt verbeterd.

m. De aanleg van gemeenschappelijke tuinen in de Nes bij de
corriplexen 1951, 1953 en 1956
werd aan de '%ningbouwvereniging "De goede..,~ning" . toegezegd; het· onde:«) \d komt voor
rekening vani'veJ:"eniging en
huurders ·tezamen.·
n. Evenals.aan heti'ijkspers9neel
wordt ookaari,.,het ,daafvoorin
aan!l1erkirig komend gemeente-·
personeel ten suppletie van 2,95%
als nacalculatie trend 1966 toegekend.
V>
o. In 1967 zullen .~f,gemeester en
wethouders 1150;600,- aan kasgeldleningen mogen opnemen
dan weI tot dit bedrag in het
krijt bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten mogen komen.
p. De hoofdenkamer en de leermiddelenberging in de openbare lagere school zullen worden vergroot; een krediet van 1 14.000,wordt beschikbaar gesteld.
q. In het vertrouwen dat het Rijk
met plan en aanneemsom akkoord
zullen gaan werden aan de woningbouwvereniging "De Goede
Woning" gronden voor 26 .eengezinswoningen en 14 bejaardenwoningen verkocht, grond- en
bouwvoorschotten toegekend en
jaarlijkse bijdragen in het vooruitzicht gesteld.
r. Voor traktatie derschoolkinderen
bij gelegenheid van het huwe1ijk
van Frinses Margriet wordt
1 1,- per kind beschikbaargesteld
Geboren: 7 okt. Henriette, dochter
van Harry starn en Maaike G. den
Hartogh, Kortenhoevendijk 9d; 2 okt. Johanna Antonia, dochter van
Wilhelmus T. B. Donker en Bertje
M. de Vaal, de Nes 11; - 25 okt.
TonY,·zoon van Jan Keppel en Hendrika A. 't Lam, de Nes52; - 8 nov.
Gijsbert Johannes, zoon van Gijsbert
J. Bikker en Neeltje van Kekem;
Lakerveld 138; - 10 nov. Jan Cornelis, .zoon van Antonie Kruis en
Antonnetta de Leeuw, de Nes 52; -"12 nov. Jan Willem, zoon van Abraham de Hoop en Maria M. Benschop,
Lakerveld 81; - 17 nov. Leendert
Marinus, zoon van Johannes van
Dijken Janny M. de Groot, Achthoven 68.
Overleden: 1 okt. Cornelis Bikker,
echtg. van Adriana de Groot, Achthoven 73, 62 jaar; - 3 okt. Maarten
Burggraaf, 81 jaar, Lakerveld 165;
- 16 okt. Hermine Johanna Stengel,
oud 4 jaar, Bad Bergzabern (Duitsland); - 22 okt. Adriaan Burggraaf,

31 jaar, Lakerveld 242 (overleden te
Gorinchem; - 28 nov. Pieternella
de Jong, echtg. van Teunis Mole~
naar, 48 jaar, Anna Maria van
Schuurmanplein 35.
Gehuwd: 7 okt. Comelis Stravers,
25 jaar en Gerrigje van Bezooijen, 23
jaar; - 280kt. Hendrik Heek, 20
jaar, te Bunschoten en Jannigje
Doelimd, 22 jaar; ~ 3 nov. Cornelis
Spek, 23 jaar en Geertru!da van
Eck, 22 jaar; -- 16. nov. W111em de
Wild, 32 jaaren Marrigje den Hartogh,27 jaar, te Barneveld.
Gevestigd: Elisabeth A, Vink van
Haarlemmermeer riaar Lakerveld 103;
Hendrik Heek van Bunschoten

naar Kortenhoeyenseweg 20; - Willem R. Snijders van Sassenheim
naar Nieuwe Rijksweg 96; - Marrigje den. Hartogh van Barneveld
naar Kortenhoevenseweg 107.
Vertrokken: Anthonie den Braven
van Lak;erveld 282 naar Giessenburg; - Hendrik W. de Jong van
Kortenhoevenseweg 44 naar Vleuten-Meern; - Regatha A. Zw:an
van Kortenhoevenseweg 44 naar
Vleuten-deMeern; Wilhelmina
J .. M. Grafe van Dorpsstraat 129
naar Arnhem; - Comelis Treuren
van Kortenhoevenseweg 22. naar
Meerkerk; - Jannigje Spek van
Dorpsstraat 90 naar Baarn.

Het spo~~~e in Lexmond

Ja, .dat gelooft u natuurlijit)~et.
En toch is het waar.Noggeen honderd jaar geleden spookte het.nog
in ons dorp en . men geloofde er
nog In..
. ."
'
"
De spoken hebben zichhet larigst
gehandhaafd opde plaatsen waar
kastelen of kloosters hebben gestaan. Soms wist men van deYf~
gere bestaan mets meer, en .: / ,,,"I)
de laatste resten van de <;..4de
ruinen al lang verdwenen, maar
handhaafde zich het oude verhaal,
dat op ·deze plaats nog steeds
's nachts de spoken, of het nu witte
wiven. of weerwolven waren, ronddoolden.
Zo was het·ook rond het "Singelboomgaardje", rond het oude "Killenstein" op Kortenhoeven.
De eigenaar, Notaris Bodde uit
Meerkerk en later zijn zoon, die
toen al woonde in het huis van de
familie Vink, geloofde er zelf met
in, maar had er bar veel last van.
Maar vele Lexmoncj.ers geloofden
wi'll in het Spook. Ze hadden het
zelf gezien, de wittegeheimzinnige
gedaante, die speciaal in de maanden junien juli in donkere avonden rondom het singeltje sloop. Ze
hadden de geheimzinnige kreten en
de gierende geluiden gehoord en ze
wisten het van vaders en moeders
of van Groffie's en Gard'oms,die
het hun verteld hadden's avonds
bij de open vuren in de grote boerenkamers.
Natuurlijk waren er nuchtere
lieden, die de draak staken met deze verhalen, maar toch, je kon het
nooit weten, en waarschuwden hun
ankommende dochters, dat ze
moesten uitkijken en in donker
betel' met naar het dorp konden
gaan.
Zo naderde de zomer van 1866.
Deappels en peren in het Singelboomgaardje stonden in volle bloei,
en het beloofde wat te worden dit
jaar. En inderdaad, in juni wees
alles opeen vol gewas.
De eigenaar, de heel' Bodde, liep
zo nu en dan' belangstellend door
z'n bongerdje, maar hij wist het
weI: "Het zoubij de verpachting
weI. met veel opbrengen", want het
was weer mis, het spook had zieh
al enkele avonden laten horen. Hij
had het weI gehoord, maar met
gezien, want ofschoon hij er om
lachte, hij miste de durf om zichzelf te overtuigen.
In begin augustus zou de oude

Notaris Boddehet fruit openbaar
verpachten in de uDrie Snoeken".
Veel waser iri de kroegen~ die
waren . er teen .meer dan nu, door
j9ngeikel'el§",.. ll,t.£,gellr~~t!!, ..Q,¥,g;IC!.J.J,at.. >·.
"gespook",' en di,kwijls was er al
aoor die en gene onder invloed van
enkele glazen bier,. heldhaftig ·beweerd, clat zij het Spook eens telijf
zouden gaan. Maar er gebeurCle
mets. Een paar maal in de week,
meestal bij clonkere maan, verscheen het geheimzinnige wezen
weer, steeds op de zeUae plaats,
rond het Singeltje en hoorde men
duidelijk geheimzinnige geluiden.
Men praatte er over in het dorp,
"Het bongertje zal weI' met veel
opbrengen want het is weer zo".
Inderdaad, er kwamen voor de verkoping maar enkele pachters. kijken, en dat waren meestal mensen,
die tel' plaatse weimg bekend
waren.
Toen namen een paar stevige
boerenjongens, of het nu van Dierens, 'Bikkers, Veenen of Hartoghen
geweest zijn, weet ik met (ofschoon
ik aan de Hartoghen weI wat twijfel, want dat zijn nooit zulke heIden geweest), een besluit.
Een week voor de verpachting
stellen ze zich, gewapend met
knuppels op, achter een paar dikke
goudreinetten bomen en waehten.
Maar er komt deze avond mets. Ze
zien mets en horen mets. Ze gaan
terug, weifelend tussen teleurstelling en "gelukkig dat er mets
kwam".
Maar ze gaan weer, die dappere
kerels, de volgende avond. En ja,
daar begint het. Eerst in de verte
een geluid, om· van te tillen, het
komt diehter bij, het komt vlak bij
ze, ze zien in de donkerte zelfs de
contouren van een witte gedaante,
maar ze durven. Ze fluisteren tegen elkaar, "als hij terug komt dan
allebei gelijk hoor". En hij komt
terug, de .gebogen witte gedaante,
vlak langs ze heen. En daar springen die twee heIden op het Spook
in en knuppelen het neeI'. Huilend
van angst en kreunend van pijn is
het monster ineengezakt. Ze pakten -bet ·beet en wat zien ze, ze
kunnen hun ogen met geloven. Het
is de oude Ipenburg, de boer-fruitpachter, die al sinds jaren voor een
prikje het Singeltje kocht van de
oude heel' Bodde.
Zijn zoon Bernhard deed later
ook in fruit.
P(rikkebeen)

Bijlage 2
Vervolg voorpagina
betoog, 'dat hierbij veelal zonder
meer wordt voorbiJgegaan aan het
"kleine" nieuws.
Bij een nadere bescnouwing van
wat gemakshalve ZQU kunnen'
worden aangeduid als - net weI en
wee van Ameide en Tienhoven in'
1966 mag he,t vertrek van burgemeester J. C. de Ridder naar liendrik Ido Ambacht zeker met onvermeld blijven. De heer De Ridder, die
al in januari arscheid nam van onze
gemeente, kwam later in het jaar
nogmaals in het nieuws, toen zijn
,meuwe gemeente een erfems van
naar scnatting een miljoen gulden
ten deel vie!. De nieuwe burgemees~
ter, de heer D. Wessels, werd geinstalleerd in julio Hij was voorheen
secretaris van de gemeente Drieoergen.
Als gevolg van de in juni gehoud~m ,verkiezmgen kwamen er ook
enkele wijzigmgen in de samenstelling van de gemeenteraad van
Ameide. De neer B. Bor (S.G.P.)
moest zijn zetel, afstaan aan de heer
.tl. Weeda (A.B..!'.), we daarmee na
een afwezigheid van vier jaar in de
raad terugkeerde. De heer C. van
Uelderen nam de tweede P.v.d.A.zetel over van de ',' heer A. van der
Grijn. Ook de heer H. P. Daniels
(Gemeentebelangen) verdween uit de
raad. Zijn vertrek naar Tienhoven
noodzaakte hem namelijk zijn zetel
ter beschikking te stellen. liij werd
opgevolgd door deheer J-. B. Arts. De
heren N. de Kruijk, (AR.P.) en Joh.
de Groot (P.v.d.A.) bleven deel uit
maken van het college van B. en W.
In vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van '62 gingen de
A.R.P. en de C.H.U. vrij aanzienlijk
vooruit en moest de P.v.d.A. een
veer laten.
De ontwikkeling van de gemeente
werd door de talrijkemutaties overigens niet vertraagd. Het werk in
het uitbreidingsplan "De ,Geer", met
name verliep vlot: het c0IItplex van
gemeentewoningen kon' geheel worden afgebouwd en betrokken en ook
een vrij ,groot aantal particuliere
woningen kwam gereed. Verder
wel'den de gronden bouwrijp gemaakt in het uitbreidingsplan
"Doelakkerweg:{,rp.aar',09kwerd"be- _
gonnen met - 'de -bouw van een
nieuwe openbare lagere school. ,Op
enkele andere plaatsen in degemeente tenslotte warenparticuliere
bouwers actief. De komst van veel
gezinnen "van buiten de gemeente"
- die zich voornamelijkvestigdEm op
"De Geer" - leidde tot elm (naar
Ameidese begrippen) groot vestigingsoverschot. Mede daardoor vertoonde het beyolkingscijfer in 1966
een spectaculaire stijging.
De tweede donderdag in oktober
was ook dit jaar weer de dag, van
de "vanouds bekende" Ameidese
paardenmarkt. De "Vereniging tot
instandhouding vande Ameidese
paardenmarkt" weet deze traditie
gelukkig nog altijd levend te houden. Minder goed ging het in het
voorbije jaar de ,voetbalvereniging
"A.S.V.A.", waarvan het eerste elftal voortdurend in de onderste regionen van de derde klasse van de
K.N.V.B. vertoefde. Na een lange
periode van voorbereiding kwam in
1966 ook het project van de stichting
"Tennisbaan Ameide" gereed. Maar
daarmee zijn we - letterlijk - op
Tienhovens terrein geraakt!
In dezegemeente leverden de gemeenteraadsverkiezingen slechts een
verandering op: de heer H. ReijneVeld (AR.P.) verloor zijn zetel aan
P. Wierks (P.v.d.A). De heer Wierks
nam zodoende weer zitting in de raad
na in de periode '62-'66 wegens
drukke werkzaamheden voorhet lidmaatschap te hebben, bedankt. De
heer G. M. J. van Lomwel - door
de C.H.U. op een weinig kansrijke
plaats op de kandidatenlijst gezet kreeg zoveel voorkeurstemmen, dat
hij zijn zetel ruimschoots behield.
Hij werd later, samen met de heer
G. H. Spek (AR.P.), ook weer tot
wethouder gekozen. Bij gebrek ;:Ian
problemen als "de definitieve bestemming van de Koekoekswaard"
deed de raad het in 1966 maar rustig aan. De eerste vergadering werd
pas op 21 april gehouden!
Zo verliep het jaar 1966 in Ameide
en Tienhoven in alle rust; geheel in
tegenstelling tot elders in den lande.
Moge het - voor wat Ameide en
Tienhoven betreft - in 1967 zo
blijven!

Meerkerk in '&6
Veel is in 1966 in, de gemeente
Meerkerk bij het oude gebleven. Zo
brachten bij voorbeeld de in juni
gehouden gemeenteraadsverkiezingen geen grote verschuivingen teweeg. GereKend naar de percentages
boekte met name de C.H.U. een
forse winst, maar een derde zetel
zat er toch niet in. De P.v.d.A. ging
- geheel overeenkomstig de landelijke tendens - iets terug, zonder
dat daarbij een zetel teloor ging.
Ret niet-samengaan van de A.R.!'.
en de S.G.P. bij deze verkiezingen
had tot gevolgj dat de heer H. J.
't Lam (A.R.P.)zijn zetel moest afstaan aan de S.G.P.'er Van der Hain.
Ook in de samenstelling van het
college van B. en W. kwamen geen
wijzigingen. Bij de eerder in het
jaar gehouden verkiezingen voor de
Provinciale Staten kwam de C.H.U.
in Meerkerk overigens veel minder
goed uit de bus: de heren G. Willemse en J. de VOl' zijn kennelijk
zogena.amde "stemmentrekkers".
De vorderingen op het gebied van
de woningbouw waren in 1966 vergeleken met voorgaande jaren wat aan de teleurstellende kant: een
direct gevolg van de krapte op de
kapitaalsmarkt en de daaraan inherente hoge rentevoet." Gelukkig
konden desondanks de gronden in
het uitbreidingsplan aile bouwrijp
worden gemaakt. Bovendien werd
in het afgelopen jaar het bejaardencentrum "Vijverhof" voltooid. Het
centrum, ,fraai gelegen aan de Rijskade, telt 16 bejaardenwoningen en
ruimten voor de verzorging en recreatie. Rond de jaarwisseling zal
ook de beheerder zijn intrek hemen.
Met de fraaie tuin' is dit centrum
een sieraad voor de gemeente.
Een ,gevoelig verlies leed de plaat'-'
selijke gemeenschap doorhet heengaan van de heel' M. H.de Weerd,
een van de laatste "notabelen"van
het dorp. Velejaren achtereen nam
hij een geheel eigen plaats in in het
dorpsleven., De heer De, Weerdwas
een "gprpsfiIDlur"in degoede ziIi
van
'\woord, die bij tal. van offi, ciiegenheden een graag gehoor e spreker was. Het is met, deze
wat droeve notitie dat wedit overzicht, van "Meerkerk in 1966" besluiten.

Lexmond in 'e&
Op 1 januari 1966 telde Lexmond

20~~Toners. Op 8 december j.l.

w~':t.,;:~_,ve ,gezellig met 2045zielen
in onsgoede dorp. Tot 'die, dag
wal'en er 48 geboorten en 19 sterfgevallen, er kwamen 40 mensen in
en er vertrokken er 55.
Elk jaar b1ijkt weer, dater veel
meer geboorten dan overlijden worden aangegeven. Daardoor zou de
groei van het iriwonertal sterker
moeten zijn. Dat dit niet zois' komt
doordat ieder jaar het aantal vertrokken personen belangrijk groter
is dan het aantal binnengekomen
personen. Door die emigratie uit Lexmond naar buiten vind je overal in
Holland en ver daarbuiten Lexmonders.
Voor de ingezetenen van Lexmond
was 1966 een gelukkig jaar. Natuurlijk was er veel persoonlijk leed en
tegenspoed. Toch was er in' grote
trekken voorspoed en reden tot
dankbaarheid als we op het jaar
terugzien.
Het is voor een verslaggever in
deze tijd, die zichzelf een beetje
repecteert, bijna onmogelijk de
waarheid te schrijven. De waarheid
namelijk, dat het ook in economisch
opzicht goed ging in Lexmond en
dat er van een terugslag, en economische depressie, of hoe de geleerden dat ook noemen, vrijwel niets
in ons dorp te merken was! Als u
dus van malaise en narigheid wilt
lezen, dan moet u nu ophouden,
want dan moet ik u teleurstellen.
Zoek dan in de "grote pers", daarin vindt u wat u zoekt. De journalisten van de grote landelijke bladen zijn heel sterk in het ontdekken
van narigheid en het verzwijgen
van vooruitgang!
Lexmond is een' eigen loodgietersbedrijf rijk geworden in 1966. De
heer A J. Strayers vestigde zich
met een winkel in het pand van
mevrouw Wildschut en is daarnaast als loodgieter een nuUige aanvulling voor 't Lexmonds ambacht.
De nieuwe Vivo-zaak van de heer
Hans Molenaar blijkt ook een aanwinst voor de Dorpsstraat. In de
vernieuwde patat-zaak van de heer
Verkerk is het goed toeven. Een

De heerJim Hamerlingopende in 1966 een nieuwe meubeltoonzaal in
Lexmond: Een fraaie aanwinst voor de Dorpsstraat.
De naam Hamerling ~ een. vertrouwde klank in Lexmond. Niet aUeen in
~et zakenl~ven, maar m~ssch~en nog van meer klank is de naam Hamerling
~n de muz~ek1. Vader Ko Hamerling,' die dit jaar overleed bespeelde vele
jaren het ~erkorgel in Hei- en Boeicop. Zoon Jan bespeelt 'ab heel lang het
kerkorgel ~n Lexmond en broer Joh. Hamerling begeleidt de gemeentezang
in het kerkgebouw van Vianen.
"
Heel'velen in Lexmond en omgeving danken hun muzikale scholing aan
de famiHe Hamerling!
'
We hopen voor de, heer Jan Hamerl'ing, dat in zijn nieuwe zaak in Lexmond veel muziek zal zitten!
nieuwe meubeltooIlzaal van de heer
Hamerling draagt ook bij tot verfraaiing van het aanzien van ons
dorp. Verschillende andere middenstanders bleven niet achter in modernisering van de panden of de inventaris en uitbreiding van het assortiment. Er is - vanalles voor
iedereen.
Ook het bedrij,fsleven floreert
goed. De N.V. Transfrig() iseen
nieuw element, in de Lexmondse
samenleving en bij de oude firma
van Eck yond persQneelsuitbreiding
plaats, met opening;,· van een geheel
moderne Fra~~,,<' autospuitcabine,
waarv,an er,' iru,;t~ieel ,Europa nog
maar, enkele zijn"teplaatst!
Het Anna Maria vanSchul;lrmanplein begint een, aardiger' aanzien te
.krij gE!Ilntl delan,g;beg;<:le~eJ.e, pep1antingtot stand isgekomen; We vernemen dat ook Voor De Nes derge;::
lijke plannen bestaan en teEl,dsdOOr'"
het gemeentebestuur wer(;ler}:g()~di';.:'3
g e k e u r d ' , N 1 y ' ","~," "~
De particulier'~9~pningbouw'ging'
in 1966 rustig verder. De plannen
voor woningwetbouw wachten op
uitvoering wanneer de Grote Nes
bouwrijp zal zijn.
Tot veler geruststelling is nu de
verbetering van de nieuwe Rijksweg aanbesteed, eerlang zullen de
gevaarlijke overpadenworden vervangen door een tunnel. Het ongemak van een eindje omrijden weegt
niet op tegen het voordeel van
grotere veiligheid. Ook in' 1966 vielen er weer verkeersslachtoffers in

onze gemeente. Met de verbetering
van de riolering werd een voorzich'tig begin gemaakt.
Het werk van kerken en scholen
yond gestadig voortgang, evenals
het verenigingsleven in al zijn schakeringen. In Ds; T. Ausma kreeg de
gereformeerdekerk een nieuwe predikant. Mejuffrouw Dekker verliet
de christelijke, school als mevrouw
de J ong en in haar plaats kwam
mejuffrouw Vink.
ZO gaan we dan 1967 tegemoet
onder een vernieuwd gemeentebestuur. De raadsverkiezing in 1966
gaf nogal wat veranderingen. De
heer D. ,. B. Mollenvangerzorgde ervoor, dat het liberale element opnieuw in de Lexmondse raad mee,.
spreekt. De heer M. ,Bos versterkte
deiAR-;~fractie, waar'de heer J.
A Bikker de tijdgekomen achtte
zijn plaats aan een jongere over te
!aten. De heer Jacobus de Jong
;kwam nietterug iIi denieuwe raad
als gevolg van de wisselende kiezersgunst. In het college van B. en
W. is de heer J. A Bikker opgevolgd door zijn partijgenoot de heer
P. C. Manschot
Vol moed gaan we dan 1967 beginnen.
'
Van harte wensen we u toe, dat
de moed om 1967 te beginnen niet
de moed is, die je jezelf in moet
drinken, niet de moed van "houdt er
de moed maar in", maar de moed,
waar Paulus in de oude' bijbel over
schrijft. Altijd vol goede moed!

Slijterij Montilla, Hoofdstraat 48, Nieuwpoort.
Enige weken geleden opende Klaas Renes een voor onze streekl zeer
'
exclusieve zaak, n.t een slijterij.
Exclusief, daar in onze streek zo'n zaak nog niet i$ te vinden, en deze
naar vorm en inhoud kan wedijveren met zaken in de steden.
Klaas Renes, enige jaren geleden zelf een bekend schaatsenrijder en
behoord hebbende tot de Neder1:andse Schaatsploeg welke trainde in het
buitenland, ontving veel belangsteHing van zijn oud-coHega's. Wij noemen
q.a. Cees Verkerrk, Ard Schenk" Gerben KarsteM (wielrenner). Carry
Geysen, H.enk v. d. Grift, Jan Langendijk en nog vele anderen.
"Montilla" is een bekende Spaanse wijri uit de streek van Montilla. In de
slijterij vindt u op overzichtelijkJe wijze een grote sortering wijnen en andere
dranken van aNe bekende merken binnen- en buitenlands gedistilleerd.
Het geheel is gebouwd door de firma's Roth (timmerwerk), G. den Hartog
en Zoon (metselwerk) en de firma Bakker, die de planning maakte voor het
electriciteitswerk, hetgeen zeer goed geslaagd is.
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WOUDENBERG
·AMEIDE

RestauratieKasteel "Radboud" te Medenblik

Wij vvensen U prettige Kerstdagen
,

en een voorspoedig Nieuvvjaar·.

SPAARBANK
VOOR PROTESTANTS NEDERLAND

ACCOUNTANTSKANTOOR

Het correspondentschap in Ameide en Tienhoven wenst U een voorspoedig ell ge·
zegend 1967 en spreekt de wens uit dat velen in het nieuwe jaar gaan' sparen bij de
SPAARBANK VOOR PROTESTANTS NEDERLAND
Help mede aan de opbouw van UW "eigen" spaarbank

VOOR ALLE PROTESTANTEN
RENTE 31/ 2 %

BROEKSEWEG 4. AMEIDE

Voor beleggingen op langere termijn speciale rentepercentages
Zitting elke zaterdagmiddag in de bestuurskamer van de Chr. School
Hebt U aleen, spaarbusje voor Uw kinderen?
Neen, haal er een op het correspondentschap

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

'----------------------------./

Ook in 1967
welkom in onze moderne zaak

ROBINSON., SWIFr· en NIMCO
SCHOENENMAGAZIJN
PANTOLUX PANTOFFELS
GERO ZILMETA
BRABANTIA METALEN HUISHOUDELIjKE
ARTIKELEN
LEERDAMS. en BUITENLANDS GLAS
AROSA PORSELIJNEN OPBOUWSER"mZEN
ARCOPAL OVENVAST GLAS
B.K. ALLUMINIUM en EMAILLE KOOKSETS
MARKLIN ELECTRISCHE TREINEN
LEGO PLASTIC· EN TEMSI
METALEN BOUWDOZEN
DINKY TOY EN MATCHBOX
METALEN AUTO'S enz. enz.

Firma H. Verhoef
-

TELEFOON 251

AMEIDE
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IFA-Levens,middelenbedrijf
A. VERSLUIS

~~~k~e 'eeft~~fe~ e~~

fefellff

Hilal een hartige hap in

Amelde

{~/ Cafetaria "DE HALlE"

BENEGAS en
VERHUUR van GEI$ER
Leverancier van Esso-pelroleum
g

"Prinsengracht

- ", telefoon48Q

-

Ameide

W. "BOVEKERK - MEERKERK

, Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
4g

heeftl~tweer nodig~ dus hebben wij weer
VOLOP TOCHTSTRIP VOORRADIG

U
Prettige K erstdagen
en voorspoedig Nieuwjaar

De behangv90rraad 1967 is al binnen;
U vindt daarin
vele zonnige soorten. b.v. IMITATIE HOUTBEHANG en de
MOOISTEPASTELTINTEN als U echt iets apparts zoekt

qc)ecl.

em. £atuJerak

SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE
Voor kwatiteit en duurzaamheid

OOK DE NIEUWSTESOORTEN PLAKPLASTIC
MUURVERF in de modernste kleuren
En .. ;' zoals U reeds wist

ONS SCHILDERWER,K IS ALTIJD 1e KLAS

..................................++~~~. .~ ~ ~
WENST U IN 1967
LEIDING EN MEDEWERKERS VAN

N.V. Veevoeder- en Meelfabrlek
v.h. FIRMAA. KRUYT - Amelde'

Land- en TUlinbouW'gereedschap
Gaas- en Punldraad
Draadnagels en Krammen, dan naar

"VIAM'S" Groo'handel
J. W. van Puttestraat 65 -

wensen ieder een

tel. 277

-

Ameide
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prettig Kerstfeest
en een

Bode de Vroome & Zn.

voorspoedig 1967,

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Firma P. PETERSE & ZOON

GOEDERENVERVOER
AMEIDE - Prinses Marijlreweg
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H. C. van Tienhoven

Joh.'I.d. Leeden

Loonsproeierij en onderhoud van Boomgaarden

LAKERVELD 183 ~ TELEFOON (0,I837) 349
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig. Nieuwjaar

Tel. (03474) 297
Hei· en Boeicop
CENTRIFUGES

FOTO SCHIPPER

WASMACHINES
COMBINATIES

VAN LIDTH DE JEUDESTRAAT 3 - UTRECHT

VERLICHTING
Juwelier

HUiSHOUDELlJKE- EN LUXE
ARTIKELEN

Rikkoert.& Zn.
Haven 5

Fotoreportages van Uw huwelijk

en een 'pracht sortering

Telef. 2651

KERSTARTIKELEN

Foto's van ""recepties, enz.

Schoonhoven
Prettige Kerstdagen

Wij .wensen U

"f

prettige Kers~dagen

Inlichtingen te verkrijgen bij: Boekhandel Crezee, Ameide

voorspoedig Nieuwjaar
en
PI'ett~geKerstdagenen

een voorspoedig Nieuwjaar

Wij zijn altijd go~dkoper!!

VENSTERBANKKASTEN
:'1 '. .. vanaf f 59.00

ONDERSTAANDE ADVERTEERDERS WENSEN U

prettigeKerstdagen. en Gelukkig Nieuwjaar

~.~~

A. S. van Mill

J

VIVOLevensmiddelenbedrijf

Tabak - Sigaren - Sigaretten
en rokersbenodigdheden

A. Brokking

E. Spek

c.

Loonsproeierij - Fruithandel
"Kortenhoevenseweg 5

Schoenniakierij
Kortenhoevenseweg 17

E. J. de Zeeuw
LevensmiddJelenbedri'

Vivo-Levensmiddelenbedrijf

A. Spek

A. J. Molenaar

Klompen -" LaarzeIl.
";,><:,),::",;\; ::"';':<;.:-,:<':':': :, ,

_

,':i<,;',)'"

Lengte 190 em, diept8. 24 em. Uitgevoerd' in LimbS.
tot 50 em hoog
;
f 59.00
uitgevoerd in Teak"
:
~ ••••••••• f 85..00
uitgtwOEll'G fD. Limba v. afb' tot 80 em
,,:
.00
uitgevoera in Teak
'.•
Andere maten op aanvraag. Geen triplex of latjes, maar '0
" oersoUde massieve houtplaat!! Elk meubel is gemollteerd,
"
" dusge<m pakket loose plankjesof latjes.

Tukker

Dorpsstraat 119.· - Lexmond

"Dorpsstraat - Lexmond

r

"

Kroon LevensiJJidde/enbedrijl

~.

C. DENHARTOG

Dorpsstraat 69

Guldens, neer ttentallen gulcens kunt u verdienen In:

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
S~adhuisstr. 17.

Tel. 01823-2537,Schoonhove,.

\..
~~"''''''''''~

$ W. A. 80 E F

1966-1967

i,

In het nieuwe jaar
Staan wij voor U". klaar
Om Uwkleding te verzorgen
V oor vandaag en morgen

Expediteur
LEXMOND -

'$
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i

!~KerS~:t:~:,:,:=e~e~","w~::len
---"""""~
wenst allen

~

$

Prettige

F. BOS &: Zn., Noordeloos
De zaak van kwaliteit voor Iileubelen en woninginrichting

Telefoon (01838) 217 en 336

Prettige Ketstdagen eneen voorspoedig Nieuwjaar

voor .gelukklg.e ~
jonge mensen raJI!J

OORINCHEM

Ievert uit voorraad alle typen

T.V. toestellen

FIRMA ZIJD ERV'E LD

van de bekende merken

ZIJLKADE 2a -:;, NIEUWLAND
TelefoOn (01837»290

Juwelier

ole

Prettige

DEALER
G ii. L D N ER TR AC T 0 ItE N

Rikkoert &Zn.

*Ook Uw adreS voor BETONAFVAL

HavenS

Kerstda~eneneen voorspqedig

Nieuwjaar

Telef. 2651

Schoonhoven

Aristona
Philips

Orundig
Erres
VRAAG ONZE SPECIALE (ONOITIES

Wij wensen U
"Gelukkig Nieuwjaar

betreffende HUUR en HUURKOOP
~/~I

(

J. VAN DIEREN

HONDERDGULDEN
Iigt als het ware zo. maar gereed als voordeel, wanneer U bij ons

Aile verzekeringen en financieringen

UW MEUBELEN KOOPT!!
Wilt U dezeuitzonderlijk lage prijs voor'
KWALITEITSMEUBELEN met onbeperkte garantie
kom dan vrijblijvend kijken en Uzelf overtuigen '

Landhouwrisico~s

en veeverzekeringen worden ondergehracht hij daarvoor
ge-eigende hetrolJwbare verzekeraars tegen een schappelijke premie

1S

Verzekeringen 'uitsluitend
hij maatschappijen

schaderegelingen en hetrouwhaarheid
Bromfietspolissen en plaatjes

Dorpsstraat 73, 52, 79 en 81 • Telefoon (03474) 275, b.g.g. 375
LEXMOND

Prettige Kerstdagenen een voorspoedig Nieuwjaar

!

die hekend staan wegens hun coulante

J. HAMERLING ~
Meube/en, Woninginrichting en Kleding

JOH. HET LAM Johzn.

"DE ZOOM", tel. 03474-284
Achthoven 46a, tel. 01836-230
LEXMOND

worden door ons gelijk afgegeven
"Holland
van 1859"
Dordrecht

Levensverzekeringsmij.
"Utrecht", Utrecht

GOEDE KERSTDAGEN
EN GEKUKKIG NIEUWJAAR

FIRMA H. MANSCHOT & ZONEN
Aannemers van Heiwerken
LEXMOND

-

Telefoon (03474) 269

Gespecialiseerd in bet beien
met stoomblokken van 2000-8000 kg

Prettige Kerstdagen en een· voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen U

GOEDE KERSTDAGEN en een in aile
opzichtenVOORSPOEDIG 1967
Drukkerij, Boek· en Kantoorboekhandel

B. Crezee, Ameide
,

DAM 6'::"

,

TELEFOON (01836) 229

ZiJ koos de
Aigemene
Bank Nederland
voor aangepast
sparen.
A. Spaarboekje, ••••

WITYl

3,5 °/0

Tot f1.000,- per maand direct opvraagbaar; voor
grotere bedragen opzegg,ingstermUn van een maand.
Maximum tegoed f 50.000.-.

B.S~aarrekening
Tot

wenst iedereen

GOEDE I(ERTDAGEN
en een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
\ ...

••

3,5°/0 "

f 1.000.-

per ·maand direct opvraagbaar; voor
grote~e bedragen opzegglngstermUn van ean maand.
Maximum tegoed f 50.000,- vocir partlculieren an
f 100;000;- voor vereniglngen. en stichtingen.

c. Spaardeposito•• • 4,5 0 /0
met drie c.q~zes maanden opzegging~, terste stortlng
tenmlnsta f100,-. Drle maanden opzegglng voor
bedragen tot f 5.000,-; zes maanden voor hogere
bedragen. Maximum tegoed f 50.000.- voor partlcuUeren en f 100.000.- voor verenlgingen en stlchtingen.

D. Spaardeposito •••'.

5 °/0

meteEln )aar opzegging. Eerste storting tenmlnste

VOOR HEER ALLEEN

f 100,-. Opzegglngstermijn ,een jaar. Maximum tegoed
f 50.000,- voor particlJlieren .en f 100.000,~ voor var-

enlgingen en stichtingen.

Aigemene
Bank Nederland

gezocht In AMEIDE

(Nederlandsche Handel·MaalschappU -

De Twentsche Bank)

geme u h i lee rd e zit .. s I a a p k a mer
Kantoor Amelde:

Schriftelijke aanmeldingen onder Nr. 72 aan Boekhandel Crezee

Voorstraat 2 • telefoon 01836 - 401

De WLt· ,s [(apsalons
LEXMOND - AMEIDE

Advertentie-acquisiteur van "De Wegwijzer"

Broekseweg 95 Ameide
\

wenst allen goede Kerstdagen envoorspoedig Nieuwjaar
Gezegend Kerstfeest en voorspoedig Nieuwjaar

Wijwensen U prettigeFeestdagen
eneen gelukkig Nieuwjaar

Pracht sortering

Koelkasten

Kerstverlichting

.;jI

LandeIijk erkend ,
Electro-technisch
Bureau

Diepvrieskisten

Kom keus maken bij de
SPECIAALZAAK
voor

I

en vele andere

Verlichtingsartikelen

nuttige

V raag bij ons inlichtingen over

Radio en Televisie
Wasmachines

electrische
huishoudelijke
artikelen

en

Centrifuges

Bloemenmagazijn' "M A R J A", J •. Veneer

IJ'SCLUB

"De Uiterwaard"

Telefoon 3 56

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
!

TIENHOVEN

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

I.C. TER'LOUW &ll.

en veel ijsgenoegens op OIl2'le ijsbaan

Fruit- en Elerhandel

De JongJs

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

levensmiddelenbedrijven

Van Oijk's Bakkerij

Ook Uw "ENKABE" kruidenier
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Dorpsstraat 56
Telefoon 282
voor kwaliteits Brood en Bank~t

Wij houden ons beleefd aanbevolen voor

aile soorten Schilders en Behangwerk
in. 1967
TEVENS MODERN GESLEPEN
Wij hebben

~eer

S

in voorraad

MODERN BEHANGSELPAPIER

Prettige Kerstdagenen een voorspoedig Nieuwjaar

G.

c. DEW OUDSIEN

Ook voor zeHbehahgers is een plaktafel beschikbaar

P.DE JONG EI ZOOl
Prinsengracht 6, Ameide

....ft'

Lood, ZlnkenSarUtalr
Torenstraat 1

Telefoon .~6) 2 43

Ameide

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar ~ .

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Fa. VAl VLIET

GARAGE HAMOEN

AMEIDE

FARMALL-DEALER - LEKDIJK, AMEIDE

*

wenst iedereen

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
HET IS EEN WAARHEID ALS EEN KOE
VOOR MEUBELEN NAAR MESKER TOE

MEUBELEN

Firma A. DE KRUYK Czn.
LEKDlJ'K 20 -

in vele modellen en prijsklassen

AMEIDE

Handel iat hoepels, hout,
teen en fruit

*

, Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar ,
1

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

A. VAN DER
HEK Tel.&(018!t6)
lOON
Ameide
239

Fransestraat

Uw adres voor fijne vleeswaren

DIEPVRIESPRODUKTEN

Fransestraat 15
Telefoon (01836) 253

ESKER
E U BEL E N
ANUFAKTUREN

M

AMEIDE
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Fa. WED. B. VA'I WOEllK &In.
AMEIDE

'*

Elektrlsche .Smederij en Lasinrlchtlng
Haarden, Kachels, Oliestook, Wasmachines, Wrlngers
Land- en Hooibouwwerktuigen
Grote sortering Schaatsen en Kunstschaatsen
Vakkundig slijpen van schaatsen

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

a.a. diepvries Kalkoen, Kip, Groenten en Vis tegen scherpe prijzen

BEGRAFENISONDERNEMER J. A. CHAIGNEAU
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

A. M. van Schuurmanplein 15, Lexmond

Goede Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar

PrettigeKerstdagen en een voorspoedig 1967
wensen U

MAXWELL N .V.

MAMMA!!

ver~egenwoordiger

en

P. VERSLUIS
Zouwendijk 16 ,- Ameide ~ Tel. (01836)376

krijgen we met "de feestdagen,

,

Komt U ook eens een kiikje nemen in ~en onzer toonkamers
U bent er van harte welkom en U vindt daar

weer zon heerlijke Vlaflip

RADIO, T.V., WAS· EN NAAIMACHINES enz.
Voor dit rayon: Westerstraat 18, Utrecht

.

En doet U er dan ook weer sIagroom

Tel. (030) 27043

Ol>?

Stel diekleine smulpapen niet teleur!
Neem tijdig bij Uw melkslijter wat

VLA, YOGHURT en SLAGROOM

GARAGE DE GROOT

en maak daarvan In een glas - eventueel met
waf limonadesiroop - eens een feestelijke combinatie

AMEIDE
wenst iedereen

Steeds kunnen _wij U leveren

VANILLE·VLA (oak in· literflessen)
CHOCOLADE!'VLA
FRAMBOZEN.VLA

Prettige Kerstdagen
en een

en momenteel - volgens een nieuw recept· ook overheerlijke

CARAMEL.VLA

Voorspoedig Nieuwjaar

En bestel onsvoor de feestdagen ook eens zo'n heerlijk

A~~~'

J..

LU

van o:ngeveer 1 kilo

·"·"·".·j',()\·N'"""···(j······I{I·'N·"··"D

RUND~ EN VARKENSSLAGERIj

H.KAASJE.VOLVET

""

,

Wij,wensen .;11.· .onze kl~nten>prettige. feestdageneneel1 alleszins voor·.
,spoedig 1967 toe

.'

De melkslijters te Ameide en Meerkerk

"Bet" is 'wat~
Bij Jongkind, haaIt Uprima waar

,

lAC. BOOM
H. STREEFKERK
L. VERWOLF
G. M. J. WILLEMSE

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

H. A. B,o 0 ger t

Gediplomeerd Herenkapper

AMEIDE

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

"HET HUIS "MET DE KLOI("
G. ]. v. d. Vlies, Meerkerk

ONDERSTAANDE ADVERTEERDERS WENSEN U EEN

-

IJsclub

Hollandia
Accordeonvereniging

,,"Avanti"

Fanfarevereniging

Unie
Het Bestuur der Vereniging
tot instandhouding van de

Ameidese
Paardenmarkt
Sportvereniging

"A.!5.".A."

Ameide
Chr. Muziekvereniging

Crescendo

TELEFOON 263

Fa. A. Verhelj

"e'tti, I{e,ft'eeft e.. 'ee..
Aid. Ameide en Tienhoven
----------

LOONBEDRIJF

wenst vrienden en bekenclen prettige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

"Het Groene Kruls"

d.A.BOER,MEERKERK

Timmerbedrijf
Molenstraat
Mannenkoor

De Lofstem
OTanjevereniging

Met de feestdageti
haalt U natuurlijk volop

Gez. Diepenhorst

Gezond

Modes

en'

Dam

Beatrix
Ameide en Tienhoven

Jac. Langerak

C.Oskam

Bloemenmagazijn

Lekker Fruit
en 1e klas verse

J. van Gelderen

Groenten

R. Quint

Tabak, Sigaren, Sigaretten
J. W. van Puttestraat

in huis

J. v. Straten Johz.

Fa. Versluis-van Es:

Varkenshandel

Prinsengracht

Schoenmakerij

Tel. 3 09
Nieuwstraat

Gemeentebode

Levensmiddelenbedrijf

Tienhoven

SIuis

Wandelsportvereniging

Mej. N. de Wit

"OP MARS"
Bakkerij

D. v. d Zijden
Dam

Tabak, Sigaren en Sigaretten
Fransestraat 3 - Ameide

-Pluimvee- - -en-Konijnenfokkersvereniging
------"Steeds Hoger"

U w maaltijd wordt
dan succesvol
Groente- en Fruithandel

A. de Kruyk & Zn.
]. w.

v. Puttestraat 34

tel. 387

Ameide
I

Prettig Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar
~ ~

haalt ookU natuurlijk weer Uw

Wijn, Frisdra,nken of Gedistilleerd

in Caf~ "LEI(ZICHT" (het

cafe met sfeer)

H. BOOTE, Lekdijk 30, telefoon (01836) 371, Ameide
I

En zeker nu, want als extra feestreklame mag ieder die voor 10 gulden of meer bij ons besteedt mee·
raden naar de datum van de verjaardag van de doorons ge-etaleerde' pop
Wie de juiste datum geraden heeft krijgt van ons

DEZE PRACHTIGE POP CADEAU I
Wij hebben weer een leuke sortering

. PRACHTIGE SIERI(ARAFFEN MET WIJN
Fantastisch leuk o~ cadeau te geven aan relaties of vrienden

NOG MEER VOORDEEL VOOR U!'

JUS

Gelegenheid

d'Orange, per fles,2.25
nu2 £lessen voor

3.98

tot gezellig biljarten ,
Het speciale adres voor

hruiloften en partijen,

Biji aankoop van 6 flesjes Bier!

een prachtig

Biergla~~:ccadeau

Wij danken U voor h.noten vertrouwen in het oude Jaar
en wensen U prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1967

Zolang de voorraadstrekt

Grandiose itolenprlisv~laging
NU GULDENS GOEDKOPER !
Koop ze nu en overtuig Uzelf dat stoken echt niet duur behoeft te zijn!
Anthraciet IV en Anthraciet parel 11.50 per hI.
bij afname
van 10 ,hI. 10.75 per hI.
,
veer 1000 kg. betaalt Uslechts 145.-

BRIKETTEN p. 100 kg. 9.50
en dan nog wei verpakt

'

. Anthraciet V

8.50 per hI.
bij afname van 10 hI. 7.90 per hI.
veer 1000 kg. betaalt U slechts 110.-

Bij grote hoeveelheden of'a/s U ze zeit afhaalt aantrekkelijke kortingen
Deze anthraciet is absoluut steenvrij, slakt niet, weinig as (pl.m. 4 %),
gegarandeerd geen zwarte ruiten, zeer goede kwaliteit

EXTRA VOORDELIG

Laura Eierkolen, glansrijk de hardste
Anthraciet II en III, generator 6/2 Cokes
Sintraciet, aile soorten Industriekolen

U ziet het
.veel goedkoper dan U dacht

Westerhoud brandstoffenhandel
Kanaaldijk 6

-

Telefoon (03474) 215, b.g.g. 479

-

Hei- en Boeicop

Wij wensen U prettige Kerstdagen en· een voorspoedig Nieuwjaar

De Paardenmarkt
Wanneer men de leeftijd del' sterken heeft overschreden zijn de
jeugdherinneringen levendig, soms
beschamend.
Ons is gevraagd iets te vertellen
uit .deze herinneringen en weI iets
dat elke Lexmonder nog interresseert. De Paardenmarkt is historie
geworden. Zij is een wat vroegtijdige dood gestorven en zelf. daarvan de medeverimtwoordelijkheid te
dragen is niet altijd gemakkelijk geweest. Meermalen trof ons het verwijt: Die ene dag in het jaar dat wij
vrij hadden is ons ook nog afgenomen.
Hoewel geen Lexmondervan geboorte, hebben' wij toch vanaf onze
kinderjaren de markt bezocht. Het
feit, dat mijn stiefvader een rasechte Lexmonder was droeg bier
veel aan bij.
Nog in het begin van deze eeuw
kon de paardenmarkt een bloeiende
markt en een markt van betekenis
worden genoemd; dit zelfs in tegenstelling met Anieide en Meerkerk.
Hoe· lang, of vanaf welke tijd zij
bestaan heeft is niet erg duidelijk;
in elk geval eerder dan de Viaanse
markt. De paardenfokkerij was,
door de vrij grote oppervlakte
bouwland die voorheen in Lexmond
aanwezig was, een noodzakelijk onderdeel van het landbouwbedrijf.
Omstreeks 1830 telde men in Lexmond 180 trekpaarden. Aangenomen
kan worden dat het aantal jonge
paarden zeker hoger lag. 5 a 6 trekpaarden per bedrijf was voor de
Kortenhoevense boer haast rege!.
Vermeldenswaard is weI, dat 100
jaar geleden, vanaf de boerderij van
Bodde, mi C.· Vin!}, totaan Helsdingen, het een vlakte zonder huizen
was. Tot diep in de polder was alles
bouwland.
De datum van de markt vielop
de 4e maandag in augustus, dus ,,22"
vroeg of ,,28" laat.Eens had de
ooievaar een van. deze data uitge.,
kozen voor een bezoek aan "pe Drie
Snoeken". Erg gelegen kwam hij
daar niet, aldus D. J. van del' Heiden, die ons dit vertelde. Voor de
bouwboer geen ongllnstige tijd; de
kol'enoogst liepbijgunstig weer af,
en de aardappe1:<Yogstmoestnog be...
gi!lnen.. Of .hetin de. tijd van de
hennepbouw zo gunstig lag valt te
betwijfelen.
De week voor de marktdag was
heel Lexmond een en al bedrijvigheid, zowel in het dorp als op .de
boerderijen. Alles kreeg een extra
beurt, vooral de tuinen en boerenerven werden flink onder handen
genomen. Het gras om de boerderij
kort gemaaid, de erven gezand, graskanten met de spa of schop netjes
afgestoken. Stalling voor de paarden
van familie en vrienden moest vaak
extra klaar gemaakt worden. De
deel, zo werd de ruimte in het achterhuis genoemd, werd niet vergeten. Daar leefde het gezin in de
zomer en werden ook de gasten ontvangen.
De deel werd bestrooid met zeer
fijn zand en langs de kant met sierlijke krullen versierd. Hiervoor gebruikte men een koehoorn, waarin
aan de punt een klein gaatje was
gebrand. Op de boerderij, bewoond
door de familie de Jong, even voorbij de Vliet, is dit het langst in gebruik gebleven. Zuster Engeltje was
in dit opzicht een kunstenares; niet
aIleen sierlijke bloemen, maar ook
Oudhollandse spreuken en rijmen
van Vader Cats produceerde Engeltje op haar dee!. Denk eens in·
hoeveel arbeidsuren besteed werden
om markt- en familiedag fleur en
aanzien te geven.
Kan dit in onze tijd nog weI uitvoerbaar zijn?
Het was een vaste gewoonte dat
aIle gasten aan tafel genodigd werden. Het hoofdgerecht was dan
meestal soep van lamsvlees, bij de

boeren thuis geslacht. Als toegift
rijst met krenten of"Kroos" met
pruimedanten, opgediend met boter
en suiker; een smakelijk gerecht,
door de tegenwoordige vlaatjes en
pudding niet te evenaren.
Als men vroegtijdig vanuit de
Laak naar het dorp ging zag men al
veel bedrijvigheid. Op de toen nog
brede berm bij "de Nes" stond het
vol met, woon- of kermis.wagens;
ook zij hadden '. toen interesse voor
de paardenhande!., De boerenerven
stonden vol met tilbury's en tentwagens; voor uitspanning ging men
zoveel mogelijk naar familie en
kennissen.
Wagenmakel' Vermeulen, waar nu
het bedrijf van Bikker nog is, was
een op en top zakenman. Speciaal
voor de bezoekers van de markt
hield hij een uitstalling van alles wat
de tijd' toen vroeg: Nieuwe en ook
vernieuwde tilbury's die in die tijd
vooral werden gevraagd. Vermeulen
dacht: "Als er goede zaken gedaan
zijn op de, markt en onder een borreI is afgerekend zijn de boeren op
zijn best om zaken' mee te doen."
In de vrij brede Dorpsstraat waren 2 rijen palen gezet, met dikke
lijnen om de paarden aan vast te
binden.Bij goede aanvoer'soms weI
drie rijen palen. Veulens en jonge
paarden waren in de meerderheid.
Vooral voor jonge paarden toonde
de export veel belangstelling. Op de
vliering in "De; Drie Snoeken" zijn
nog de slaapplaatsen voor de buitenlandse kcioplieden te ,zien.
Als bewijs dat het marktgeld was
betaaId kreeg ieder paard een kaartje aan de halster. Gemeente-veldwachter KIoet hield hierbij streng
controle. De goten in de Dorpsstraat, voorzien van houten planken
of deksels, hadden het met de marktdag zwaar teverduren. Niet de gemeente, maar de eigenaars. of bewoners moesten elk voor zich zorgen
dat e, goten waren,gedekt. Ik geloof, 'tdat dit veel moeilijkheden
gaf,'
, gemoedelijkheid was een
deu
an ons voorgeslacht.
Koekkramenen tenten verhoog-'
den de gezelligheid. Het hobfd van
Jut ontbrak evenmin; vele jonge
mannen droegendan de onderschei-' .
dingstekenen van hun 'kracht met
trots op de borst. De standplaatsen
van de ,kramen en verdere vermakeliJ~ki~den waren haast allen op
het,;" dein van de kerk. Mogelijk
dat .'.' ~(ze huidige kerkvoogden bij
het lezen hiervan hun hoofd fronsen. Van de toren tot aan cafe Oosterling was alles bezet.
Tijdens de eerste wereldoorlog
verloor de markt haar betekenis, die
zij nadien niet meer heeft teruggekregen.
Aan het begin is opgemerkt, dat
zij een wat vroegtijdige dood is gestorven; dit is echter heel betrekkelijk. Toen reeds was het meer een
herdenking van de eertijds bloeiende paardenmarkt.
Voor de vele Lexmonders, ook zij
die bier geboren waren en naar elders vertrokken, betekende de afschaffing van de markt een gemis.
Nog niet zo heel lang geleden vertelde mij een rustend grondwerker
het volgende: "Maandagmorgen, de
dag van de markt, vertrokken zij
met de vroege boot naar hun werk
in Rotterdam. Bij het ontmoeten
van zijn makkers op de boot werd
de heimwee naar de markt hen te
sterk'. Zij gingen in Schoonhoven
van boord en stapten ,op de boot
naar Lexmond."
Hiermee is alles wat mooi en goed
was aan de Lexmondse paardenmarkt verteld. Als de redactie van
ons gemeenteblad het toestaat willen wij later nog weI iets meer vertellen van de mindel' mobie kanten
van de markt.
Jac. de Jong

lets over de geschiedenis van Lexmond
lets voor 1200 begint de geschiedenis van ons dorp, d.w.z. de geschreven geschiedeniS. Maar daarvoor was er oak al de Lek en waren
er kreken in het nog onontgonnen
land. Waar nu het kanaal is was
een natuurlijk watertje, deZederik,
dat in hoofdzaak dezelfde loop had
als nu het kanaa!.
Vanuit de Lek liep een kil ten
westen van het huis van de familie
Vink en verdeI' langs het kerkhof,
voorlangs de dokter en zo naar wat

de ouderen nog kennen als de Laak,
die door het toenbeboste land liep
naar de richting Meerkerk, waar
dit watertje in deZederik kwam.
Tegenover de tegenwoordige molen
kwam van de zuidkantdeLeede,
die van de Linge uit bij hoog water
verbinding had met de Zederik
De Zederik, toen noordwaart van
Meerkerk, liep door langs de Noorseweg naar de Noordeloos (den
Boezem) op den Dool, en werd verdeI' de Giessen.

Natuurlijk zijn er in hetnog niet
ontgonnen lana ook nog verschillenae kleine moeraswatertjes geweest. .i:!;en er van is waarschijn.ujk
ae grenswatering tussenAchthoven
en Lakerveld. JJlt watertje zal ook
weI naar deZeaerik blj lv.Ieerkerk
gelOpen heooen. Later lS, ongeveer
liS60, {te beneaenlOOP meae vergraven tot Zouwe.
Wat de 'bodemkundige opbouw
betreft overheerst 'bet veenpakket,
wat in de ondergrond bijna overal
voorkomt, zeUs aicht 'bij het dorp,
waarae hogere ~onaen ait niet
zouaen doen verwachten.
Het onderliggende zandpakket
ligt wisselena op een .diepte van
ongeveer ti tot 1lJ meter, met, dien
verstande, .dat dit ", hetdiepst ligt
hoe verdeI' we naar het westen komen, dUS in de buurt van de Zouwe.
In de tijd dat het boven liggende
veenpakket zich vormde uit afgestorven plantendelen (bossen en'
waterplanten) stroomden er tijdelijk weI eens rivieren doordit landschap,die zandbeddingen vormden
en achterlieten.
.
'
Zo ligt er een zware rivierafzetting. van een~)ude rivier vanaf
l!:verdingen/Hagestein, die, loopt
ten zuiden van Vianen, door Helsdingen en verdeI' tussen Bassa en
van Rossum naar het IJsselbed aan
de overkant.
Een andere rug loopt vail Zijderveld via Boeikoop, door Noord
Heykopen, komt tennoorden van
de Zwaanskuikense brug in Lexmond en passeert de Heikoppersticht en loopt eerst zuidwaarts en
dan noordwaarts (boomgaardje van
fam. van Eethen) om via Achthoyen de Zouwe te passeren ten noorden van de "Plukkopse molen .. en
zich ,te veremgen met de stropmbedding, in Meerkerksbroek. Deze
rivierbedding, dus zandrug, is lang
niet overal even duidelijk aan de
oppervlakte, maar duikt sorns, enkele meters weg onder het tegenwoordige maaiveld;,
.'
Langs de Lek liggen duidelijk vrij
zware kleiafzettingen. Vool' een
g.oed begrip m~.,~.'l}iI. we weten",dat
de Lek geolo~/3 een vrij jonge
rivier is en miss6hien pas ontstaan
is enkele honderde jaren voor de
jaartelling, tenminste wat het stuk.
betreft.vanaf.lIelsdingen. west..
waarts. WeI was er een moeraswater en dit is waarschijnlijk bij
overvloedige afvoer van bovenwater tot een 'br~de geul' uitgeschuurd en is t,'fI.JS
.• ,ert dien een levende rivier g~.~v:en, die kronkelend door het p~Iderland stroomde
en zich telkens weer iets verlegde"
omdat de 'bochten door uitschuring
steeds groter werden en zandbanken de bedding vernauwden, en
daarmede de stroom hinderden.
Langs deze nieuwe rivier zette
zich onregelmatig een kleipakket af

over het onderliggende veen. Duidelijk zien·we dit in Kortenhoeven
en ook voor een deel in Achthoven.
Soms, wanneer veel water werd
aangevoerd, werd een groot deel
van 'bet oinnenland' ook overstrooma en werd daar kleiafgezet,
'net als nu nog op de uiterwaarden,
zodat het veenpakket met een laag
klei varierend in dikte van 10 tot
ruim 100 em werd bedekt. Dit is
eigenlijk het gewone ;beeld in de
pOlders. Deze klei is er verschillend Dit komt, omdat waar het water rustig was, kwam er alleen heel
fijnslib' mee, waar wat, stroming
was ook wat zand. Zo onstonden ill
het ,eerste geval de komklei met
90 % slib, en in het tweede geval
de meet zwavelige gronden. Iedere
boer heeft bij het sloot graven of
andere werkzaamheden op. bepaal-.
de diepte het veen gevonden, en
ieder weet ook wat de taaie kom:klei 'betekent, die vooral achter in
de polder Lexmond en in Scher.:.
penswijk en West akerveld en in
Achthoven voorkomt.
U zult gemist hebben de duidelijke rug van de Kuilen (eendenkooi) Lnaar het zuid-westen. Deze
rug is ontstaan door dat in Achthoven enkele malen een doorbraak
is geweest, zo b.v. in 1726 en '41.
De noord-westelijke wind stond
dan juist in de krommiI].g van de
dijk 'loodrecht op de oever van de
rivier. De rivierloopt daar immel's
noordwest-zuidoost, en bij deze
windrichting met stormkracht spoelde daar het opgezweepte rivierwater over de dijk, en kalfde die
binnenwaarts af, zodat ,de doorbraak ontstond. Het rivierwater
schuurde een enorm diep gat uit
en het zand van dit gat werd de
polder ingedreven. Dit,is nu nog
duidelijk te zien. Hetzelfde ge"
beurde vlak bij het dorp. Hier is
ook een doorbraak geweest, die
historisch met meer is na te gaan,
maar bodemkundig we!.. Waar de
oude vuilnisput was, ontstond een
gat in de dijk, die toen noordelijker
lag, en dit gat strekte zich uit ten
oosten van het huis van Vink. Het
zanddat werd uitgespoeld werd in
'bet verlengde van de stroom afgezet tot vel' in Kortenhoeven., Kijk
maar eens naar de verhoging in de
Rijksweg, die begint achter het
kerklroftotvlakbij desamenkomst
van de oude en nieuwe Rijksweg.
Ook in de ten zuiden van de Rijks'weg liggende boomgaarden is de
zandbedekking duidelijk te zie"1.
Natuurlijk zijn er ook nog andere
duidelijke oude beddingen van kUlen, waar eeuwen geledenrivlerwater door stroomde en dus zand
werd afgezet. Zo'n rugje ligt o.a.
duidelijk halverwege tussen Rijk.~
weg en dijk in Kortenhoeven in de
risting oost-west.

P.

Grondprijzen
Wij horen als bestuurders zo dikwijls de opmerking, "Jullie kopen
de grond voor f 2 de meter en jullie verkopen ze weer voor b.v. 25
it 30 gulden of meer. Zo wordt de
idee gewekt dat de gemeente aan
de grond verdient.
Verduidelijking is hier geloof ik
op z'n plaats.
Wij kopen de grond inderdaad
weI voor twee gulden, maar dan
komt daar de schade vergoeding
nog bij, en wordt de prijs dus drie
gulden. Hoe wordtde schade berekend. Een eigenaar/gebruiker
krijgt degrondprijs b.v. van 1 ha,
dus 20.000 gulden. Hierbij komt zijn
schade per ha van b.v. 800 gulden
per jaar (dit moet blijken uit de
inkomstenbelasting) .
Hij trekt van de 20.000 gulden 5%
dus f 1.000. Hij heeft dus geen schade, want deze was f 800. Het is ook
'!l1iogeIJ.ijk dat hij :1.11500 bedrijfsschade per ha heeft, In dit geval.
heeft hij f 500 schade per ha, en
krijgthij een schade uitgekeerd
van 10 maal f 500 is f 5.000. Hij
ontvangt dus in dit geval f 20.000 en
f 5.000 is f 25.000.
Is er sprake van pacht, dan krijgt
de eigenaar gewoon f 20.000. De
pachter heeft per ha 800 gulden
schaden. Hij krijgt dan 8 maal 800
dus f 6.400 schade.
Dit is de hoofdregel die altijd
moet worden toegepast. Hiernaast
zijn er nog kleinere mindel' betekenende regels over schade snijding, vermeerdering van druk op

het achterblijvend machinepark
Het spreekt vanzelf dat·· ik maar
normen heb genoemd en dat met
ieder zich hieraan kan optrekken.
Zo liggen de kaarten weer heel andel'S wanneer de gronden niet liggen in een goedgekeurd uitbreidingsplan.
Nu gaat de gemeente de grond
verkopen.
Allereerst kan maar ruim 60%
verkocht worden. De rest wordt
straten en pleinen. Maar we zijn er
nog lang met. Nu komen de kostbare werken. We beginnen bij de
riolering, dan voIgt de bestrating,
de beplanting, de verlichting. Wanneer u bier nog bij telt het renteverlies tijdens de 'bouw en nog een
reeks van kleinere kosten, dan
komt u zo ongeveer tot een bedrag
van 25 it 30 gulden, en dat wordt
dan de grondprijs waar wij voor
verkopen. De gemeente verdient er
werkelijk niets op. Het enige wat
er tussen zit is 2 gulden voor het
z.g. ontwikkelingsfonds. Hieruit
moeten dan allerlei kleine posten
kunnen worden betaald voor zaken ten algemene nutte, zo als b.v.
sportvelden, zwemgelegenheden enz.
Meestal komt een gemeente tekort aan z'n grondpolitiek, en weI
omdat de grond wordt aangeboden
tegen een scherpe pI'ijs op een bepaald ogenblik, maar dan moeten
de werken nog worden uitgevoerd
en die vallen bijna altijd tegen.
Gelukkig kunnen wij in Lexmond
mee met de grondprijs. Wij behoren
tot de laagste in de provincie.
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PELLIKAAN
Brood- en Banketbak~erij
van Puttestraat, Ameide

AMEIDE

Banketbakketij A. van .Gelderen,
Ameide
Met de feestdagen wi! ieder weI, eens wat lekkers in huis hebben en dan natuurlijk'
het beste en waar kan men dat beterhalen dan bij Uw bakker
Voor de Kerstdagen kerstkransen en mooie kerstkaarsen, kerst- en krentenbrood
Voor oudejaarsavond appelbollen, appeIflappen,saucijzen, bitterballen en nog veel meer
Oliebollen, mitsvoor 5 uur besteld, worden thuisbezorgd
Wij wensen allen prettige Kerstdagen- lekker eten en een gelukkig Nieuwjaar

M.H.G.

G. H. Diepenhorst
& ZONEN

. Prettige Kerstdagen
en een vQorspoedig 1967
Adininistratie~ en Assuranti~kantoor

Timmetbedrijl
Aa'·n nemeirs
AMEIDE

P. JOH. DEN' HARTOG
AMEIDE
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E. H. DEN HARTOG,:-/"C
P.A. VANZWEDEN
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WIJ DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN ONS GESCHONKEN IN
HET AFGELOPEN JAAR EN WENSEN U
j;

VELE MALEN B~ROON,I)
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Keurslager A. MUILWIJK
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voor de fijnste V1eeswaren
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*

A .DlE WIT
MOLENSTRAAT L AMEIDE

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN

Wij wensen U prettige Kerstdagen
en eengelukkig Nieuwjaar
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een geheel nieuwe kollektie, modieuse

couture japonnen en Pakjes
(met heel kleine schoonheidsfoutjes)

Ook voor 1967

voor praktisch de halve prijs

blijft het een feit

Ook speciaal voor U gekocht

ARM EN RIJK'
SLAAGT BIJ VAN DIJK

honderden gloednieuwe gave Mantels
met en zonder bont. geheel in de modelijrt
met 20 % , 300/0 en 400/0 korting

PreHige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

LEVENSMIDDELENBEDRijF

AMEIDE, Fransestraat

G. !(E R~SB ERG E N
TIENHOVEN

Prettige Kerstdagen en· een voorspoedig Nieuwjaar

Wij bezoeken U ook aan huis
Telefoon (01836) 294 en 372
AMEIDE
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IjSSELSTEIN

• OUDEW)\TER

WIj WENSEN U ALLEN EEN GELUKKIG NIEUWjAAR

