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DE PAASHAAS I(WAM !
Er heerste een gezellige drukte op
de zaterdagmiddag vaor Pasen. In
de huiskamer zaten de kinderen

rond de tafel, voorzien van verfdozen, penselen, bakjes water en een
door moeder neergezette grate
schaal met gekookte eieren. Wat
deden ze hun best om de eieren zo
mODi mogeliik te beschilderen!

Kees, die negen jaar was, had er
een buitengewone handigheid in. Hij
kon heel goed - met de verfkwast
ompringen en de anderen, Mieke

van zeven en Fransje van zes jaar,
die ook hun best deden, keken
steeds met bewondering - naar de
eierenvan de grate broer, die al
netjes _klaar in .een schaaltje lagen.
Fransje spande _zich vreselijk -in;

met een hoogrode Idem en zijn tong
tussen .de . tanden. geklemd .schilderde hij. aan: 'zijneier:en~:Enwannf;er
hij er weer eeIl klaar had, Iiet hij
,die, voL trotsa<:in ,zijn.·zusje,',en :broeJ;~
tje zien. Zo kleurden ze'de' bele
middag en toen alle eleren voorzien

waren van prachtige kleuren ;en

voarstellingen, kwam ,moeder en
nam de schalen mee naar de keuken, want vannacht, tegen de ochtend zou de paashaas komen en hij
zou a1 die mooie beschilderde eieren
in de· tuin verstoppen. Als de kinderen dan wakker werden, moesten
ze za snel moge1ijk in de tuin gaan
zoeken en ze wisten wt ervaring,
'dat de paashaas het ze niet gemakkelijk maakte. Tjonge, wat kon die
de eieren goed verstoppen; soms
zochten ze weI een uur lang, voordat ze aile eieren gevonden hadden.

*

Kees en Mieke maakten al wilde
plannen voor de volgende morgen.
Kees wist precies verschillende
plekjes waar de paashaas vermoedelijk de eieren neer zou leggen,
van die heel gemene plekjes, waar
je de eieren bijna niet zou kunnen
vinden.
Moeder keek bezorgd naar Fransje;
die deed niet mee, maar zat met een
hoogrode kleur in een hoekje en zei
niets. "Wat is er Fransje?" wilde
moeder weten.
"Ik heb zo'n pijn in mijn bulk en
ik ben za misselijk," antwoordde de
jongen zachtjes.
"Dan zal ik je. maar vlug in bed
$toppen," vond moeder. "Ik geloof
vast, dat hij een beetje koorts
heeft," opperde vader bezorgd. Moeder controleerde de temperatuur en
ja hoar, Fransje had waarschijnlijk
een kou gevat en moest zo snel moge1ijk naar bed. ,,Morgen moet je er
maar in b1ijven," zei mama. Maar
dat was teveel voor de kleine jongen. Hij barstte in wild snikken uit.
"Dan kan ik niet meedoen met paaseieren zoeken'" huilde hij.
"Ja jongen, maarals je toch ;iek
bent, dan moet je toch in bedje blijvenn, vond vader. Fransje snikte
nog harder. "Weet je wat," zei zijn
moeder, "ik zal de paashaaswel opwachten en eens met hem praten,
misschien.... "
Maar Fransje hoorde het uiet. Hij
was helemaal' verdrietig. Nu zou het
fijne spel voor hem voorbij gaan.

*

In zijn bedje lag hij nog lang na te
snikken en toen viel hij in slaap,
met een paar grotetranen nog op
.
zijn wangetjes.
Maar meens werd hij wakker. Wat
was dat? Wat hoarde Wi daar? Het
leken weI voetstappen op de gang.
Heel sill luisterde hij. Ja hoor, daar
ging heel zachtjes de deur van zijn
kamertje' open en in het licht van
de manestralen, die door het venstel'
vielen, zag hij .... de paashaas!
Op zijn tenen sloop de haas naar
het bedje en Fransjes hartje klopte
van spanning. Wat zou de paashaas
willen?

Vlak bij hem bukte het dier zich
over hem heenpm te kijken ofhij
sliep,'~ar het schrok toen het zag
dat<!<. "ngen ·.wakker was."Oh,
Fransje;-~> Idorik het,. ,:,ben ;je wakker? ])at is iamrrler,want ik'wilde
ie-,It0meIl.. :verrassen." ."Verrassen?','
vroeg,-Fr~nSje;' j,J:i ,zeker";vet'volgde
depaashaas., "Ik hoorde vanje
mama,. ,dat je ineens ziek bent geworde-- --·'~n. nu morgen niet mee
kunt i..-.. ,_1.1. aan het eieren zoeken in
de tuin~ Nu zau jij dus geen eieren
kunnen vinden. Daar heb ik. nu' iets
op gevonden. Kijk eens wat ik voor
jou heb meegebracht!" De paashaas
greep in de mand, die hij op zijn
rug droeg en haalde e:r iets uit. Ret
was een grote kartonnen doos en
die zette hij op het kleine tafeltje,
dat naast het bed van de jongen
stond.
"Wat zit er in?" wilde Fransje
nieuwsgierig weten. "Dat vertel' ik
je njet," lachte de haas. "Nu ga ik
weg, want ik heb nog heel vee! te
doen en je moet mij beloven, dat je
niet aan de docs zult kamen. v66rdat het licht is. Wanneer de zonnestralen inje kamertjeschijnen en
de anderen gaan zoeken, mag jij de
doos openmaken, maar niet eerder
hoor. Zal je dat beloven?"
Fransje be1aofde het en de paashaas
vertrok. Tjonge, wat was dat nu
vervelend. Frans brandde van verlangen en nieuwsgierigheid .om te
kijken wat er in die grate daos zat,
maar ja, hij had het de paashaas beloofd, dus ... Hij kon er gewoon Diet
van slapen. Een hele tijd lag de jangen nog wakker, maar toen vielhij
toch in slaap en snurkte dat bet een
lieve lust was.

*

Toen b.ij wakker werd, scheen de
zon al volap naar binnen, recht op
de grote kartonnen daos die op zijn
tafeltje stond. Buiten haorde Fransje
de anderen roeJ;>en en juichen. Zij
waren aan bet eieren zoeken en
juist wilde hij verdrietig worden,
toen hij ineens aan het nachte1ijk
bezoek van de paashaas dacht. Oh
ja, het geschenk mocht hij nu openmaken.
Vlug sprong hij overeind. Hij had
"geen pijn meer in zijn buikje en
was allerminst misselijk. Hij vOelde
zich oak niet gloeierig warm, neeD,
Fransje leek weer helemaal de oude.
Met trillende handen maakte hij de
doos open en haalde er een geweldig groot chocolade paasei uit. GeweIdig, zo'n paasei had hij nooit
gezien. Het was helemaal versierd
met kleurige stuIrken rnarsepein en

bavenop het ei zat een zacht geel
kuiken. Oh, wat was Fransje blij.
Jammer dat hij nu in bed moest
blijven.
Daar kwam moeder al aan, om te
zien hoe het met haar zaontje was.
Ze" zag hem daar zitten rechtap in
bed' met het geweldige paasei op
schoot. "Marnmie, dat heeft de paashaas vannacht gebracht, omdat ik
ziek was en niet mee kon doen aan
het eierenzoeken." Maeder lachte.
"Ja ik heb eens even met de paashaas gesproken en· hij vond het toch

weI heel erg jammer vobr jou.
Daaram ging hij naar boven en
bracht je dit cadeautje. Fijn hel"
Maeder zag al heel gauw, dat
Fransje niet. meer ziek was. Ze be- .
sloot weI, hem die dag in iedergeval niet naar buiten te laten gaan,
maar hij mocht weI opstaan en
samen met de anderen ontbijten
aan de gezellig versierde tafel. Van
zijh broertje en zuse kreeg hij oak
van de gevonden eieren en ilaast
hern stond op tafel het grote paasei.
Nora van H~emstede

Belangrijk nieuws voor weggehruikers!
Wist U?
Dat de voetganger op het trottoir
of het fietspad moet lopen en bij
gebreke hiervan op de uiterste zijde
van de rijbaan. Bv&ten de bebouwde
kom moet hij linf. )pen.
Voert' hij. echte~":;~n fiets of een
bromfiets . ~:m de. hand tnede" dan
lpppt, 1)ij.,evEl:Il'W~~_ ,lil(j,D,:,. f:!f;!, u,it,ers~~ ,
rechterziJde ·van'ct'e:Tijbaan.·
"
Dat bromfietsers thans niet meer
met twee naast e1 T"""!lrmogen'rijden?
Dat de bestu~~~·~~ln.een .motorvoertuig dit met niag verlaten voordat hij de· nodige voorzorgsmaatregelen heeft genamen om een ongeval te voorkomen, de motor heeft
afgezet en 'de contactsleutel heeft
verwijderd?
Dat men verplicht is zaveel mogelijk rechts te houden?

*

MODE '67

AL VOLOP BINNEN
Veel kostuums uit onze interna·
tionale kollektie zijn al in huis
Eveneens de regenjassen, waar·
bij de terlenka en tergal kwali·
teiten aan de top staan
Volkomen nieuw zijn onze blazers in diverse modetinten en
in moderne en sportiev,e modellen
BIJ VAN TOOR IS DE LENTE
AL BEGONNEN
, l'.V
'I':t'~""'

vani~oor

Dat het andere .weggebruikers
dan voetgangers verboden is .een
voetpad·., of trottoir te volgen dan
weI een trottoir,. elders ,dan .. waar
dit verlaagd 'is, over teo steken?
Dat. men nogaltijd tijdig en duide1ijk.~enbaar.moetIIJ.ak:enalsmen.
v~riclltil:lg. ,lN~·'.~el:ap~~~~?:.:.i'::
pat.·..•. ·het--:·irl···Cle."g;~tn~ente:;.~e~4e

- "en :,:.·.Tie:II:l:fo'V'6Ir:::\Ter1)Odeti::,;~~j';~:tl,,':tJ~~~';;;::;:····';~;"
af een bromfiets·· onbeheerd' telateh:':'
staan zonder dat· het .voorzien:· is van
een slot of onderbewaking staat?
Dat fietsers en "bromfietsers voor.:.
taan bij dag bij dichte mist of
sneeuwval en gedurende de schemering een koplicht en een achterlicht moeten :voeren?,
Als u .dit moge1ijk nog Diet wist,
dan weet u het nu en kunt u er bij
voorkomende gevallen rekening mee
houden.

Daar spat de blubber in het rond

Men houdt zijn voeten
vast niet dTOOg
De modder spat eT huizenhoog
En dan nag tenslatte
die stinkende sloot

Die maakt nog dat het leed

enOTm wOTdt vergroot
En ondanks dat de vToede vadeTen
LangduTig en veel
gingen vergaderen
Zitten ze daar nog steeds
met. een weg vol gaten

Te wachten op de beslissing

van zekeTe Staten.
Een Kweldammer

Gevonden voorwerpen: een damessportrijwiel, een portemonnaie met
enig geld, een gouden trouwring met
inscriptie 14-5-'51, een rode 'damesportemonnaie met enige losse centen
en een fietssleuteltje, een groene
damesparapluie, een brilledoos met
bril, een damessjaal, een regenbroek,
een zilveren ring met ovale steen,
een amarilsteen (slijpsteen), een
broodmes.
In1ichtingen bij de :p'ostcoIhmandant Rijkspolitie te Ameide.
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AMEIDE, FRANSESTRAAT 31
IJsselstein
Oudewater
Bij ieder kostuum 1 overhemd gratis.
ter waarde van 17.90

KWELDAMLEED
In de gemeente

Tienhoven aan de Lek
Daar woont het zeker lang niet gek
Een ding mankeert er echter aan
Men moet niet van de dijk af gaan
Want als ",en op de Kweldam komt

Hij Van Toor
PAASAKTIE
lTIet gratis kip
bij iedere caankoop voor f 50.van zaterdag 18 maart
t.m. zaterdag 1 april

Speciaal
Dames-, Heren-, Kinderkleding

z-

~--~?1fi
'
'/

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

f

Burgemeester Govert Bastiaan P ellikaan
neemtafsche.id van Lexmond

Geboren 1 maart 1902 te Goudriaan. Leraar aan het Ch. Lyceum
te Almelo en Alphen aan de Rijn.
1 januari 1949 benoemd tot burgemeester van Vianen en Lexmond.
31 maart 1967 afscheid wegensbereiken van de vijfenzestigj arige
leeftijd. Voornemens zich in Lexmond te vestigen. Dit is -een kart
levensbericht wat met allerlei jaartalleri en feiten zou zijn aan te
vullen tot eenbijzonder vervelend
geheel.
Wezouden oak de kwaliteiten en
deugden van de afscheidnemende
burgemeester breed kunnen uitmeten. Waarschijnlijk zouden we dan
nag een vervelender stukje krijgen.
Wie is burgemeester Govert Bastiaan Pellikaan, vanwaar kornt zijn
geslacht, hoe is _zijn achtergrond en
hoe kon deze burgervader een waardige plaats innemen in de rij van
schouten, burgemeesters en heren
van Lexmond?
Laten we proberen hier en daar
een flits uit het verleden naar voren
te halen, wat losse ka~ttekeningen
te maken en enkele mm of meer
gewaagde conclusies te trekken.
'De eerste geschreven berichten
over het oude hollandse boerengeslacht Pellikaan komen uit het
land van AlteJ;1a, van uit het gebied
waar in de vijftiende eeuw een
harde strijd tegen het water werd
gestreden en grotendeels verloren.
Sterk was het geslacht datoverbleef
en standhield achter de lichte dijken. Vroom en stoer groeiden de
geslachten van vrije boeren uit tot
eerlijke vechters tegen het water,
ook vechters voor de vrijheid, calvinisten aan de rand van het dreigende water, aan de rand van het
roomSe brabants,e land.
Ba~tiaan Pellika.an, afkomstig uit
Woudrichemj trouwde met de Nieuwlandse Adriana Bikker. Burgemeester en Schout van de Polder Nieuwland was hij. Geboren in 1768 leefde
hij 96 jaar tot 1864. De zoon Bart
Pellikaan was ook burgemeester van
Nieuwland. De kleinzoon Bastiaan
Pellikaan. werd geboren in Gou.,..

driaan in 1824. Dit was de grootvader van onze Govert Bastiaan.
De vader van de Lexmondse burgemeester, Dirk Pellikaan, leefde
ook in Goudriaan in het hart van
de Alblasserwaard. Hij, trouwde met
Marigje, dochter van, Govert den
Harttogh en Neeltje Ba~sa.
Er is niet veel fantasie voor nodig
om m.et de kennis, die wij hebben
van de oude families, een beeld van
de'tegenwoordige 'burgemeester Pellikaan voor ogen te halen. De zuinige, soms bijna harde, calvinistische zakelijkheid van het Alblasserwaardsboerengeslachtj het meer
wijsgerige vrome type van de Vijfheerenlandse Hartoghen-familiej de
vreemde,misschien weI Spaanse,
inbreng :van de Bassa's; dat alles'
vermengdmet ~t9:ere Hollandsegeslachten, zoals dC,,,')ikkers, Terlouw:en
.en de Jongen, ~~::eft, ODZe burgt:!r~
vader Govert Bastiaan Pellikaan
voortgebracht:
Als' u dit allernaal "leesten daarblj misschien nog wat aanvult uit
herinnering enoverlevering, dan
zal het, u niet J;r.){!er zoo verbazen,
dat Govert Ba~jm wehswaar een
goed schoolmee~L'ef. was, maar dat
zijn levensroeping anders werd. De
Hefde voor '; de geschiedenis, zijn
hobby voor de visserij (de oude
Harthogen beoefenden' de zalmvisserij op de Lek), de interesse voor
de fruitteelt (er waren al vele
eeuwen boomgaarden in de Vijfheerenlanden . op de hoge ruggen,
waar de Hartoghen huisden) en de
verbetenheid in de strijd tegen het
water, het inzicht, in de waterstaatkundige pr9blemen, dat alles zal u
iets duidelijker worden.
Een oud geslacht dat al veel vroeger burgemeesters en waterschapsbestuurders voortbracht leverde opnieuw een grote telg aan onze
streek. Met enige weemoed nemen
we afscheid van de burgemeester.
Moge het Govert Bastiaan Pellikaan
goed gaan in zijn verdere leven. "
Moge het hem gegeven worden
nog lang te leven, zijn verre voorvader werd immers 96 jaar! Wie
weet mogen we dan van zijn hand
nog belangrijke publikaties verwachten over de geschiedenis van
onze goede streek en zijn bewoners.
Toch zou het niet goed zijn, met
deze wens te eindigen. Hoog boven
de polder, boven de boomgaarden,
boven de strijd tegen het water,
boven het gedrang om land en
macht, 'boven de dagelijkse zorgen
en vreugden gaat het verlangen
naar vrede in het hart.
Velen van het cude geslacht kenden het geheim' van. deze vrede. Als
beste wens voor de levensavond van
de scheidende burgemeester geven
we hem gaarnemede, dat ook voor
hem het geheim van de innerlijke
vrede steeds duidelijker mag worden.

Belangrijk voor Lexmond I
Ieder die persoonlijk afscheid
wit nemen van de Edelachtbare Heer G. B. Pellikaan,
burgemeester van Lexmond,
is welkom op de afscheidsavend in het. Dorpshuis donderdag 30 maart, om half
acht.

Burgerlijke staud december '66 en januari '67
Burgerlijke stand december 1966
en januari 1967.
Geboren:
21 dec. Mijndert Jacobus, zoon van
Willem C. Treurenen Maria J.
Slegtenhorst, Achthoven 60.
24 dec. Gerritje Johanna Adrianal
dochter van Roelof H. Blankensteijn en Johanna A; den Hartogh, Dorpsstraat 85.
26 dec. Johannes Arie, zoon van
Nicolaas Rietveld en Aria het
Lam, Driemolensweg 9.
31 dec. Maaike Jannigje, dochter
van Teunis van der Heiden en
Wijntje .J. Baogers, Lakerveld
266.
16 jan. Aaltj e Hendrika Albertha,
dochter van Nicolaas Schrijvershof en Stijntje H. Molenaar, de
Nes 5.
16 jan. Albert, zoon van Klaas A.
van der Wal en Alberdina Boogers, Lakerveld 262.
27 j~n. Ma.ria Metje, dOC.9.~.'S~.~" van
Axle M. van Duuren en j~"Je de
Leeuw, Lakerveld 37. ....:
Gehuwd
9 dec. Hendricus Blokland, "27jaar,
te Gorinchem, en Elizabeth Cor",:,
nelia Spek, 24 jaar.
..
'
16 dec. Florus van Dijk, 27 jaar, te
Ut~echt, ~n Aletta Mart~&"% VerSlUlS, 22 )aar.
\'if!!J
23 dec. WilheImus Cornelis Binneveld, 24 jaar, te Vi-anen, en Cornelia Anthonia van Tuyl, 21 jaar.
6 jan. Bastiaan Wouter Rietveld, 30
jaar, en Francina Janna den Hartogh, 22 jaar.
19 jan. J,an Cornelis Bassa, 27 jaar,
en Janna van Diereu, 20 jaar.
Overleden:
8 dec. Bastiaan Ravenstijn, 73 jaar,
gehuwd met W. Roelofs, .Kortenhoevendijk 2.
14 dec. Hendrik de Jong, 34 jaar,
zoon van Jacob de Jong, Lakerveld 24.
.
18 -dec. Johanna Cornelia Rietveld,
56 jaar, gehuwd met H. van Dijk,
Aehthoven 83e.
4 jan. Antonia den Besten, 60 jaar,
gehuwd met M. de Groot, Aehthoven 41.
16 jan. Alewijn Strayers, 54 jaar,
gehuwd met Dirkje van Gent,
Dorpsstraat 137.
Gevestigd:
Hendrieus Blokland van Gorinehem
naar Dorpsstraat 125a.
Leopold C. C. Veenendaal en gezin
van Utrecht naar Kortenhoevenseweg 41.

Klaziena Hartman van Utrecht naar
Dorpsstraat 80.
Florus van- Dijk van Utrecht naar
de Nes 15.
Annigje 'tLam-Kool van Leerbroek naar Schutterseiland 1.
Pieternella G. van Eck van Zeist
naar Nieuwe Rijksweg 54.
Vertrokken:
JohanA. Pastoor en gezin van de
Nes 15 naar Driebergen-Rijsenburg.
IJka de Wild van Kortenhoevenseweg 107 naar Leerbroek.
Teuntje N. Zuidijk-Ulttenbogaard
van Kortenhoevendijk 13 naar
IJsselstein.
Mohamed Ben Larbi van Kom Lekdijk 22 naar Vianen.
Adrianus G. Oudshoorn en gezin
van 8chutterseiland 1 naar Meerkerk.
Meyer 'Quint ·en gezin van Lakerveld 53 naar Nieuw-Lekkerland.
Johande Jong van de Nes 47 naar
Noordeloos.
Jan Cornelis Bassa van Kortenhoevendijk . 9 naar Giessenburg.
Janna, Bassa-van. Dieren van de
Laak ·21'naar Giessenburg.
Cornells de Vaal van de Nes 12
naar Leerdam.

Loop der bevolking 1966.
1 jan. 1966 1020 m + 1017 v = 2037
Geboren
23 m + 29 v =
52
Overleden
15 m +
7v =
22
Gevestigd
26 m + 21 v =
47
Vertrol<ken
25 m + 36 v =
61
1 jan. 1967 1029 m + 1024 v = 2053
Uitslag stemming Tweede Kamer
15 februari 1967.
Prov.,
Tweede
Staten·
Kamer

KVP
PvdA
VVD

ARP

CHU
CPN

PSP

1966
10
241
96
289
240
7

1963
5
238
96
292
201
11

1967
7
256
104
322
227
10

184
34

173
44

2

6
1
1

11

SGP
172
BP
74
GPV
5
Lib. VP
CDU
D 66
PvO
diversen
4
ongeldig/blanco 10
totaal
uitgebraeht
1180

4

4

11
4
7
11

12

1085

1182

Woonwagens en hun problemen
Iedereen heeft zich weI eens afgevraagd, waarom Wij als. bestuurders die woonwagens nu niet opruimen eneen einde "make~. aan die
ontstellende rommel daar op de
Havendam, nog weI op een van de
mooiste plekjes in Lexmond.
Deze vraag kunnen we volkomen
begrijpen, maar we zitten er maar
mee. Zoals misschien bekend mag
worden verondersteld, moet iedere
gemeente zorgen voor een plaats
waar "het vrije volk" kan neerstrijken, d.w.z. een plaats aanwijzen
waar dewagens kunnen staan, om
te voorkomen, dat ze zoals vroeger,
overal neerstreken.
Nu is om de een of andere reden
Lexmond altijd· zeer in trek geweest
voor bepaalde trekkers, misschien
weI omdat vroeger de fou t begaan
is om een plaats aan te wijzen, die
te dicht bij het dorp lag en boven-

dien toch vrij en nog weI met .een
prachtig uitzicht, d.w.z. niet op het
kamp, maar van uit het kamp.
Een feit is, dat er telkens weer
oude bekenden terug komen die
hier overwinteren of zelfs min of
meer een vaste woonplaats hebben
gekregen in onze gemeente. Van
deze hebben wemeestal weinig last,
die weten weI wat mag en niet mag,
behalve dan dat ze een onbeschrij;..
felijke rommel maken wat hun handel in oud materiaal medebrengt.
Veel erger zijn de incidentele gevallen, die hier komen om benzine
te laden op onze kosten, auto's t~
laten repareren en de eerste de
heste dagaankloppenom bijstand
op allerlei gebied.
80ms komen ze alleen om hun
auto te laten afbranden, om dan met
een beroep op de bijstandswet een
nieuwe of althans een betere wageD

te krijgen.
Zo kwam er ook maandag 30
januari een caravaan van vier wagens ons dorp binnen, drie prachtige wagens, getrokken door sIeeen
van auto's en 'n bescheiden vehikeI,
een zogenaamde "brandwagen". (Een
brandwagen is een wagen, die bijzonder slecht is en die alleen nog
waarde heeft, omdat dit een exemplaar is wat je voor enkele honderden guldens koopt, schamel inricht met wat geleende spulletjes,
er mee op stap gaat en hem in een
of ander dorp, waar je denkt dat ze
er weI zullen inlopen, laat afbranden).
Bedoelde wagen werd op het kamp
gesta1d en mijnh. en mevr. gingen
direct naar Oosterling zgn. om te
bellen.
Toen ze terug kwamen was de ramp
a1 geschied (voor de gemeentenml.).
De eerste gang is dan naar het geineentehuis om: a. onderdak en
b. een nieuwe wagen, liefst een
nieuwe, want de oude die in vlammen opging was voorf 4000,- gekocht. Deze keer liepen wij daar
niet in, omdat we al spoedig bewijzen hadden dat er oplichterij in
het spel was. Hoe de afwikkeling is
geweest zal ik hier verder maar met
vertellen, dat ligt te veel op het
politionele vlak, maar weI dit nog
even. In de nacht van donderdag op
vrijdag rukte de gehele ploeg uit
met drie auto's, pleegden een kraak
in Vlaardingen, kwamen terug, werden ontdekt, wisten te vluchten met
achterlating van €len auto, die in de
strijd was gesneuveld, naar Lexmond vertrokken zo in het middaguur en werden in Utrecht ingerekend.
Terwijl we allemaal rustig sliepen
opereerdeeen bekende ploeg inbre..,.
kers in ons dorp. .
,
Nu is h~t onbillijk a1 de woonwagenbewoners 'over €len kam· te
Geachte redactie.
In een van de vorige nummers
van "Huis-aan-Huis" heb ik gelezen
dat de gemeente Lexmond dit blad
'als mededelingenblad beschouwd
wat betreft de gemeentezaken. Ook
werd gevraagd om opbouwende
kritiek. Hierop wil ik gaarne in~
haken en mijn eerste. onderwerp is
dan de' voor . fuij io -goed ::bekende
Kortenhoevenseweg.
Vanaf "De Zoom" tot de oude
~gemeentewoningen een
weg met
bebouwing van' mooie boerderij en,
prachtigf;!, bungalows en mooie woningen. Kortom, de villawijk van
Lexmond.
Een lust om daar te wandelen of
te fietsen enz" tenrninste dat zou 't
kunnen zijn, als vanaf de rotonde tot
voornoemde gemeentewoningen de
wandel- of fietspaden in orde waren.
Ais het geregend- heeft en dat
gebeurd nogal eens in Holland, zijn
bedoelde paden onbega;:lnbaar door
plassen en modder. Wanneer, en
vooral in de avond, twee auto's elka3r passeren is het heus geen genoegen dat men de paden op moet
vluchten.
Mijn bescheiden mening is dat het
geen overbodige luxe zou zijn als de
gemeentehier haar aandacht eens
aan zou willen schenken,
A. Veen,
Nw, Rijksweg 64, Lexmond
AANTEKENING :
De klacht van de heer Veen is bij
het gemeentebestuur bekend. Het is
dan ook de bedoeling dat in het
voorjaar de gaten worden opgevuld
met asfalt· en de bermen waar nodig
worden bijgewerkt. Deze voor- zieningen moeten als voorlopig worden gezien omdat de Kortenhoevenseweg in haar geheel reconstructie
behoeft. Twee redenen verhinderen
uitvoering: mogelijk wordt bij de
tunnelwerkzaamheden het verkeer
ten dele door het' dorp geleid en bij
de riolering van Kortenhoeven
wordt het starp.rio~l in' de straat
gelegd, Het zou weggegooid geld
zijn nu de weg geheel in orde te
brengen en binnen een paar jaren
haar weer op te breken. Wat die
riolering betreft: 'eerst moet de afvoer van het rioolwater naal' de
Lek klaar zijn eer Kortenhoeven
aan de beur! komt omdat de
tegenwoordige afvoer naar de polder haar grenzen heeft.
Overigens hartelijk dank voor· de
de reactie van de heel' VeenJ We
hopen op meerdere!
Red.

scheren. Er zijn gezinnen onder, die
zich behoorlijk gedragen en waar
we eigenlijk nooit last mee hebben.
Wanneer zulke gezinnen in moeilijkheden zitten dan is er geen
enkel bezwaar om te helpen. Tenslotte zijn het ook menseu, al 'hebben ze dan ook andere levensgewoonten dan wij.
WeI is het jammer, _dat dit kamp
zo dicht bij ons" dorp staat. Door de
geheel andere levensgewoonten' is
een zo nauw contact eigenlijk niet
wenselijk. Is er iemand, die een
geschikte andere plaats weet en die
misschien wil afstaan voor dit doel.
Natuurlijk niet bij een ander, maar
bij u zeif. Voelt u hoe moeilijk deze
materie is!
De gemeente heeft dus de plicht
een plaats voor woonwagens aan te
wijzen, maar ze is ook verplicht
volgens de Bijstandwet om iedereen,
die in moeilijkheden komt, te helpen. WeI is voorzichtigheid hier geboden, omdat nooit kan worden nagegaan of de gegevens, die verstrekt worden op waarheid berusten, Daarom 'is het tegenwoordig
gewoonte. dat alle hulp die wordt
verstrekt in welke vorm ook, direct
gemeld wordt bij een afdeling van
het ministerie. Daar is men zodoende op de hoogte van de trek van
bijna aIle zwervers en weet men
precies, wat de laatste weken in
andere plaatsen is verstrekt. Zodoende is het moeilijk geworden om
overal benzine en voedsel, geld of
iets andel'S te vragen.
Als de voortekenen niet bedriegen
zullen binnen afzienbare tijd aile
wagens verplicht worden zich samen
te trekken in centrale kampen. De
eerste zijn er aI, zoals in' Utrecht en
in de toekomst ook in Dordrecht.
Is het zover dan zal ook het kamp
in onze gemeente kunnen worden"
opgeheven.
P.

Wat gaat er gebeuren .
Ja, wat .gaat er straks ,gE!;beuren;
als de .hurgemeester weg gaat? Wie
komt J~in de plaats? Vast staat
weI, dc, Jexmond geen .2:elfst~dige
burgem\:...;ster. 'krijgt. Er is geen oproep ,geplaatst en dit wil zeggen,
dat '. dezemogelijkheid' .niet .wordt
overwogen'..:Maar ~wat'gebetlrt er
dan weI? Vast staat ook .dat de
nieuwe burgemeester van Vianen
niet wP'~ deze fuilctie zal krijgen.
Dit is v"._2ens de wet nietmeer mo_
gelijk, want een del' beide plaatsen
bij een gecomhineerde betrekking
mag de 5000 inwoners niet hebben
overschreden. En Vianen heeft er
momenteel hijna 7000. Maar wie
komt er dan weI? Dat weet ik niet,
want de henoeming geschiedt· door
de Kroon, Het is in ons .land nog
steeds ZOj dat deze fWlctie wordt
gezien als een vertegenwoordigende
functie van de Kroon.
In werkelijkheid speelt bij de benoeming de Commissaris van· de
Koningin in de Provincie hierbij
een grate rol. Hij maakt. een voorstel op, nadat hij eerst gehoord
heeft de raad van 'de gemeent&. We
kunnen dan ook verwachten, dat de
commissaris zo ongeveer half april
weI eens in Lexmond komt en een
bspreking zal voeren met de Raad
en met de wethouders.
Na deze bespreking doet deze een
voorstel aan de Minister van Binnenlandse zaken (wie zal dat dan
zijn?) Deze benoemt de nieuwe
burgemeester.
Wanneer zult u vragen. Daar
kan ik niets over zeggen, maar
meestal zo spoedig mogelijk, wat
niet weg neemt, dat dit in sommige
gevallen toch nog weI maanden kan
duren.
Er zit natuurlijk een kansin, dat
€len der nahurige burgemeesters in
aanmerking komt. Dat zou dan, of
die van Ameide, of die van Heicop,
Schoonrewoerd kunnen zijn. We
zullen rustig moeten afwachten.

P.

Donker Kortenhoeven
Het is voor de bewoners van het
laatste deel van Kortenhoeven weI
een grote teleurstelling. geworden,
dat de verlichtingvan de Kortenhoevenseweg, dieeindelijk in zicht
scheen te komen, toch voorlopig
weer is Uitgesteld.
Het zit dit deel van Lexmond
bepaald niet mee. Door allerlei omstandigheden gingen. aIle andere
wijken voor. En dan eindelijk

scheen het don'ker op te klaren ...
Rijkswaterstaat zal nu eerst de
Rijksweg van Vianen. naar Le':::mond gaan verbeteren (tunnelbouw en bochten' wegnemen) en
dan. .
komt misschien de verlichting,
."
Wanneer dan weer niet hezuiniging, als gevolg van de algemene
economische situatie, een spaak in
't wiel steekt!
Intussen bIijft de levensgevaarlijke situatie daar voortduren. Fietsers en voetgangers worden bij
-uonkereavonden voortdurend verhlind door tegemoetkomende auto's.
En vooralsnog moet. op toename
van het verkeer gerekend worden.
Alles bij elkaar een troosteloze
geschiedenis, waar tegenover. het
gemeentebestuur momenteel machteloos staat.
De enige (schrale) troost is, dat
we voorlopig weer een zomer tegemoet gaan.
J.v.D.

De hrievenhus iu de Nes
Na een jaartje wachten op de
PTT, die ook niet averal tegelijk
kan zijn, kregen we de gevraagde
hrievenbus in' De Nes.
Een gerief voor de bewoners daar
en ook voor aansluitende wijkeri.
Ons postkantoor ligt· nu eenmaal
niet centraal en dan buigt men
sneller af naar de Nes.
"
Anderen kwamen tot de ontdekking dat de buslichting in de v66ravond een half uur later valt, dan
die in het postkantoor. Wat vaak
weI zeer gelegen komt.
Een minder prettige ontdekking
was voor weer anderen, die voor
Lexmond bestemde post in de Nesbus deponeerden, nil 6 uur 's avonds.

Deze post was de volgende morgen
niel in de beslelling, doch ging
eerst mee naar Utrecht, En kwam
een dag later aan.
Het ligt voor de hand dat velen
dit nog _niet weten. Daarom maken
wij onze inwoners hierop gaarne
attent.
Post mi 6 uur 's avonds voor Lexmond bestemde stukk.en, waar
haast bij is, niet in De Nes, maar
bij, het postkantoor. De bus in De
Nes wordt n.l. niet door de Lexmondse postmensen gelicht, doch
door het personeel van de postauto!
J.v.D.

Naar het buitenland
Hebt u plannen naar het buitenland te gaan? Wij willen er n.l. de
aandacht op vestigen dat de burgemeesters niet meer de hevoegdheid
hebben toeristenkaarten af te geyen. Ook al wilt u maar een dag
het land uit gaan, dan moet· u zich
tijdig voorzien vaneen paspoort of
een identiteitskaart-B, welke beide
worden afgegeven door de Commissaris der Koningin, Een paspoort is 5 j aar geldig, bovendien
kunt u na de vervaidaturo nag 5
jaar een groot gedeelte van Europa
er mee bezoeken; de kosten hedragen f 13. Een identiteitskaart kost
f 5,50, maar is na 2 jaar waardeloos.
Vraag eenpaspoort of identiteitskaart ten minste2 weken veer vertrek aan op de gemeentesecretarie.
Mede te brengen:
a. twee 'behoorlijk gelijke pasfoto's,
·b. voor, minderjarigen een toesternmingsverklaring der ouders
(formulier ter secretarie verkrijgbaar) ;
c. de genoemde kosten.

WAGIFTANOU?
Stellig zal de lezer, die. bovenstaand kopje oppervlakkig bekijkt,
de vraag stellen; "Wat staat .daar
ml?", En zeker wanneer het geen
rasechte Lexmonder is~ De laatsten
hebben, erminde~ moeite mee,
wanneer ze nJ. h~oo:rd van lettergrepen gaan \<;,)rzien of losmaken. Er komt dan nJ.te staan
"Wal geef! (hindert) dat nu?" Ais
kinderen: stelciEm,~we....de;ze vraag
Mel vaak.Dan n.L als we' onze zin
niet kregen en, nog :een pogmg
waagden am deze. toch .tekrijgen.
En vele vOlwassr=~~nwoners van
onze" gemeente st6:...i:len deze vraag,
wanneer het gaat over niet verleende 'bouwvergunningen. Waarom
mag die of die daar geen huis bouwen? 'to Is tach z'n eigen land!" En:
"er mag teg'enwoordig niks meer".
Dat. zijn zo, de uitdrukldngen die
vaak worden geplaatst. Gedachtenloos meestal. Wie echter in de bestuurlijke sector werkt, kijkt daar
anders tegenaan. Ook gemeentebestuurders moeten vaak een aanvrage met pijn weigeren. omdat de
voorschriften .inwilliging niet toelaten. Men zou kunnen zeggen: dan
moeten de vool'schriften gewijzigd
worden, En wanneer deze' niet
deugden. zou inderdaad in die richHng -gestreefd moeten\worden. Maar
zo is ,het fiU ook weer niet.
Voorschriften zijn ruet gemaakt
om de hevolking te plagen, maar
om deze te beschermen. Om nu bij
de woningbouw te blijven diene,
dat bij het vaststellen van het uitbreidingsplan het onbeperkt overa!
in de gemeente houwen van woningen niet meer mogelijk was.
Buiten het uitbreidingsplan, dat enkele jaren geleden moest worden
vastgesteld. mocht. van die tij d af.
aIleen gebouwd worden wanneer
het een agrarisch bedrijf was en
wanneer een hepaalde oppervlakte
cultuurgrond aanwezigwas, die als
zodanig gebruikt zou worden. En
verder zijn ,er nog mogelijkheden
voor het·bouwen van niet-agrarische bedrijven buiten het genoemde
plan, op grond van artikel 20 del'
Wederophouwwet. Alleen met toesteming van Gedeputeerde Staten
der provincie, Uiteraard gaat dit
laatste niet gemakkelijk en is de
beoordeling van 'dergelijke aanvragen scherp. Dus in principe: woningbouw in een bepaalde kern.
Dit is voor vele plattelanders een
mindel' prettige zaak. Als men gaat
houwen, wi! men het liefst vrij
zitten. Wat voor mensen, die
tot dan toe steeds geheel vrij zaten,
ook zeerbegrijpelijk is. Men moet
aan het wonen' in een rij of in een
complex wennen en velen deen dit
nimmer.
Wie een· groot deel van zijn Ie-

yen buiten de bebouwde kom
woonde, raakt hier niet gemakkelijk meer thuis. Ook al zijn hieraan
voordelen verbonden en aan het
.,buiten" wonen nadelen (b.v. over';'
a1 ver vandaan: winkels, postkan;..,.'
toor, kerk enz.) Voor sommigep:'
blijkt het in de bebouwde kom wonen op d~n duurook welweer mef.!
tevallen." ..~a4.eel.v~11.::· 11J.etekeni~:
blijft".echterc.,vooLll1ensen.. ·die.bub~ ,
, ten" de '. kom' b.ouwterrein., hebben
liggen, dat.ze in het'uitbreid.irigs~
planVeei' en veel duurder: uit zijn.
.!!ill nu komenwe aan het PWlt
waar weop. aan stuurden~'Waarom
is de bouwgrond in het uitbreidingsplan zo duur? Door verschillenae factoren, 'o.a. door. het bouw':"
rijp maken (straten, riolermg etc.):
Ja. en buitengaat dit allemaal vanzelf. En vroeger.... J a vroeger!
Voor de waterleiding er was, w~
er geen probleem met de afvoer
van closets en er waren in die tijd'
ook mindel' syntetische miCldelen
die het polderwater vergiftigden.
De overheid. en de waterschappen
hebben bijtijds ingezien, dat wanneer de uitbreiding buiten de
dorpskom ongestoord zou doorgaan,
het lozen: op de polders op de duur
een onhoudbare toestand ZOll scheppen. Bijgevolg is er een verbod van
aIle lozing op de' polders in de
maak.
Wie buiten woont zal zich. straks
met zakputten (overal niet te realiseren) moeten redden: Ongestoord afvoeren op de polder is er
straks niet meer bij! In de behouwde korn wordt het euvel opgelost
door riolering en doelmatige afvoer van het rioolwater. Hetzij
d,m.v. een. zuiveringsinstaIlatie of
op de rivier. Waar verschil van'
mening over bestaat. Maar zonder
meer op de polder in elk geval in
de toekomst niet meer. Zo'n rioleringsplaan voor de bebouwde kom
gaat kapitaIen kosten. Een klein
miljoen zal er mogelijk mee gemoeidzijn, Dit betekent, dat wanneer er in de gehele gemeente riolering moest worden aangelegd, dit
beslist niet te betalen was. Vanwege de grote lengte van het riool
en vanwege de dure aansluitingen
(panden vaak ver van de weg). Dus
moet de riolering beperkt· b1ijven
tot de bebouwde kom. En mede
daarom (er zijn uiteraard nog meerdere factoren) moet het houwen zoveel mogelijk 'beperkt blijven tot
die kom. Hi&'op uitzonderingen
maken (hoe graag een gemeentebestuur .dit in sommige gevallen
o<;>k zou willen) is niet mogelijk. En
met verkoopbaar. Wat je de een
toestaat, kan je de ander niet weigeren!
J.v.D.

Wij zljn altijd goedkoper II

VENSTERBANKKASTEI
~h

LmIgte 190 em, dIopIa :H

WAT MAG HET ZI.JN?

vanaf f59.00

em.

tJItp._

Meubelen
Vloerbedekking
Linoleum
Tapiflex
Tafelkleed
Een bed
Een deken
Een sprei
Lakens . slopen

Kostuum
Pantalon
Regenjas
Colbertjasje
Overhemd
Een zelfbinder
Sokken
Werkbroek
of een overall

III _

tot IiO em boolI:
, _
uIlp.06ltllll Teak
, ..
uIlp.owd III LImbe. v. alb. lot IiO em ••
, • .110
fldt&ev06id:ID·1'eak .•••••.•• !
_ . _•• f' . . .
ADdere maten op aanmlllg. aeon triplex of Iatjes, _
..
_
massIeve boutplaatll Elk meubel Is _nnteerd,
_ 8N1 pakket loose plankj.. of Iatj...
_ , """" lIentaIlen glUe.... kunt " " . , . _ 18:

Wij kunnen U vlot leveren en de prijs vaIt mee

ESKER
EUBELEN .
ANUFAKTUREN

M

Fransestraat 15, telefoon(01836) 235, Ameide
Stadhuisstr. 17, Tel. 01823-2537, Sohoonhoven

L
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Fa. N. PEK &In. AMEIDE .
i

ERR ES WA SAUTO MAAT
OF ICENTRIFUGEo
want bij inruil van Uw oude machine ontvangt U

I

Grote kollektie

f'I'%
%tJJ!

Erres ,en Philips Koelkasten

150 tot 300 gulden terug

Een Erres Koelkast 2&8.-

Nu is het de moeite waard om eens bij ons te komen praten

135 liter met 5 jaar garantie

Er is nog meer te verdlenen. lees maar

NU EENCENTRIFUGE
van 228.- voor 205.-, van 189.- voor 170.of van 159.- voor 143.Deze. aktie is tiideliik
Service binnen 24 uur, welke door onszelf wordt uitgevoerd

Bij aankoop van een Philips Ventilator
Kachel van 59.50

U trekt er straks toch ook weer op uit
Zorg er dan voor· een goede fiets of bromfiets te bezitten

Wij hebben een fantastische kollektie
R I J WI EL EN Union, Batavus en Fongers

Nu een cOlTlplete Fiets voor 175.Speciaal voor de dames!
Een E.E.G. BrolTlliets voor 399.-.
01 een Sparta Matic voor 448.ook met yoorwielvering leverbaar

ontvangt U voor Uw oude kachel 12.50 terug

Uw speciale aandacht vragen wij voor de

Bij aankoop van een Philips Scheerapparaatmet tondeuse voor 79.50

Sparla, Batavus, Kreidler, Honda·

ontvangt U 12.50 terug voor een oud apparaat

prachtige yormgeving en oersolide constructie

BROMFIE:TSEN

............................................................................................:.
PAAS-AKTIE

Wees erals de

GRATIS KIP

bij want

nog nooit was de nieuwe voorjaarskol!ektie zo groot, zo modieus en zo gevarieerd
Vanaf zaterdag 18 maart t.m. zaterdag 1 april
bij iedere aankoop van 50 gulden

gratis een verse diepvrieskip

Extra vaor de heren!
Tot 29 april bij aankoop van
een kostuum een

overhemd (17.90)
gratis
Oil geldl oak .voor de jongens

De zaak voor deze streek
Speciaal dames, heren, kinderkleding

AMEIOE
Franseslr. 31, leI. (01836) 394·372

Nu zongordijnen in de nieulIVe kleur ! !
l1aal 'de lente ook in Uw woning !

, Voor de "doe het ze/vers"

U kunt. dit. doen.door bij ons Uw keus te maken uit een enorme kollektie

LEUKE VERFSPUITJES

Behangselpapier in gezellige tinten

voor op de stofzuiger

Ook

prachtig

papier voor

aparte

Handig en vlug klaar

_anden !
Bij aankoop van een bus

Fleurig Plakplastic voor de keuken, kasten en
op talelties
Duurzaam en gemakkelijk schoon te houden

K 3 MUURVERF
een tekening gratis voor de kleurwedstrijd voor
de jeugd met vele mooie prijzen

Ook Uwadres voor

aile soorten verf
zowel voor binnen- als buitenwerk

Zil U zonder schilder
Geen nood, want ook U kunt bij ons terecht

Ook voor U staan wij klaar met eerste klas

ClDecl.

em. £anfJerak

SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE

SCHILDERWERK
Kom eens praten over de prijs en het te gebruiken
materiaal
Doe het gerust want het verplicht U tot niets

Voor al Uw

rep a ra tie 's
groot en klein

q.~r@l.g.ede.·.• ~·. (~reet
'.
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Ga gezellig winkelen
Ga g:)edkoop .winkelen

.

Industrieterrein, TeL(01.8~@) 328 en 402
'.---.J

~J

bij

DE WITH
Uit voorraad leverbaar;
een zeer uitgebreid assortiment
~innen-en buit!lnlands gedistilleerd
Iimonade,bier, Iikeur en wijn

Prima .·gel~genheid. vaGr ·grote en:, kleine:, ·b.'-uiloften en partijen

Hotel Cafe Restaurant Slijterij

cc'l FOR T U I N

~~

winkelen!
DUBBELEINKOOP
DUBBEL VOORDEEL

Fransestraat 12, telefoon 355, Ameide

De Nes 2 Lexmond
ASSURANTIEKANTOOR

Pro Marijkeweg 30aMeerkerk

P. JOH. DEN HARTOG
. Vaar al Uw

VERZEKERINGEN
ADMINISTRATIES
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGSZAKEN
AMEIDE • VQ()rstraat 6 • TelefQQn 01836·340

WegllVijzer-reklanle, de nlanier

",d .;:'AJe.. ee.. bele

4.,,,..,,

In "De Drie Snoeken"
vindt U een grote voorraad

FRISDRANKEN. LIMONADE enz.
Ruime sortering

GEDISTILLEERD en WIJNEN
Cafe "De Drie Snoeken"
J. VAN DlJK, LEXMOND

GecolTlbineerde Meerkerkse Spaarzegelorganisatie

Profiteer van de grote G.M.S. PAASEIEREN-AKTIE
Ais de O.M.S. he' doet gebeurt het beter ! !
Vana£ 18 maart t.m. 25 maart 1967 verstrekken aIle G.M.S.·winkeliers bij aankoop voor een bedrag
van £ 5.- een eierbon

Tegen inlevering van deze bonnen ontvangt U G RAT I S E I ERE N terwijl
30 eierhonnen U recht geven op een HEERLIJKE DIEPVRIESKIP
Bovendien ontvangt U ook nog G.M.S..zegels
De G.M.S. geell U de gelegenheid, U moel die grijpen I!

DE KEURSLAGER
UW
VOORKEURSLAGER

Met Pasen gratis een EI
en HAM van de keurslager er

bIJ··"
••

Carbonade
500 gram 2.98 en 3.28
paasrollade, 500' gram 3.38C).98,.. 4.28
Mooie Rosbief
500 gram 4.98
Varkehsfilet
500 gram 4.20
Dik bevleesde Braadkuiken~
Wij hebben ze tot 1300 gram .
500"gram 1.49
Kippepoulet
500 gram 1.54
Schouderham
150 gram 98
Rolette
150 gram 98
,

t·

Bewaar het larig'en gemakkelijk

!Ow

AAR

HET

V 0 0 ROE L I G!

,

U kunt het ook gesorteerd op een schotel krijgen

"etdflA,e'f VteefIflA'e"
NIET TE EVENAREN
UlT DE CONSERVENHOEK!

Appelmoes
Vruchtenop sap
Kersen op sap

Voorjaar, versPgroenten, vers fruit I

per blik 69
perblikje 98
per pot 2.38

IJS en IJSTAARTEN

Wij kunnen nu leveren:

ERRES KOElKASTEN
130 liter met 5 jaar garantie vanaf

f 255•-

Uw adres voor vertrouwen en service

D. BIKKER

ZOUWENDIJK 1138

TELEFOON (01837) 249

MEERKERK

Verkoop en servicedienst van was- en droogapparaten
Koel- en diepvriesapparaten
Voor bezoek aan onze toonkamer wordt U vrijblij.
vend afgehaald

U kunt kiezen uit diverse soorten

Profiteer tevens 'van onze Paasaktie

Zorg dat het k1aar staat want . • • het voorjaar is weer in zicht
Ook U gaat dan het 'een en ander weer opknappen
Daarvoor hebben wij een grote voorraad

Voor de tuin :

G A AS" gegalvaniseerd en plastic
S I ERG A A S in: &isse kleuren
MOTTO PUNT])RAAD, KRAM.
MEN EN DRAADNAGELS

VOLOP HANDIGE GEREEDSCHAPPEN
van de allerbeste merken

Tuinfiguren, Grasmaaiers en: Gazonsproeiers

T. P. KLEI .... N

TOLSTRAAT 21, TELEFOON 219, MEERKERK

Ook wij doen mee aan de G.M.S Paaseierenactie

·

.

EETHOEK

DIVANBED

TAFELKLEED

CRETONNE SPREI

CAMPINGBED

bekleed met skai
teak gekleurd
5 jaar garantie

grijs gemoffeld
15 jaar ganintie
extra voordelig

140 x 170
Kleur
zon· en wasecht

met acryl vulling
heel licht
heerlijk warm

met twee·
en driepoot
profiteer er van

NU 118.-

NU 28.so

NU 18.50

NU 44.50

NU 22.50

Deze aanbledingen zlln geldig t.nI. zaterdag 25 nlaart 1967

*
Nog meer voordee/!
Bij aankoop van een

.

(:.J

Jon 9 e n s·j
of

Her e n k 0 s rtJu u m
mag U gratis een

'7)

Overhemd
uitzoeken

VOORDE
ZI:KERHEID

Ook deze aanbieding is geldig t.m. 25 maart

en u misschlen nog nlet, en

Omdat Wij er atlas .van Wl;!ten

omdat Luxaflex tID aluminium
jal08zie!n zoveel onzichtbare
extra's hebben. daarom krijgt
U vanaf nu biJ aankeep een
zichtbaal" extraatje: een derde
koordlalopje, met twee-· rode
hartjes ,(als sleuielkettlng).

Voor de zekerheld.

ONS JAARLIJKS

~ KOUSENFEEST

/III

aJumfntum

jaloezi.eeD

Bovendlen nog eleren 01 dlepvrleskip gratis
Bij aankoop voor een bed rag van f 5.- ontvangt U een bon. Elke bon geeft U recht op een ei terwijl U voor
30 bonnen een heerlijk malse diepvrieskip ontvangt

TEXTIEL KONFEKTIE EN MEUBELEN

I£ . .

,

Az

Tolstraat.17, tel. (01836}-401, Meerl<erl<
Dorpspleln 7, Meubeltoonl<amers

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

·U profiteert tach oak van de G.M.S.-Paaseierenactie??
.

.

.

.

Voor knappend vers brood en een wtgebreide sortering koekjes .en gebak
(altijd vooriadig) moet U zijn bij:

""'

RONDA.

BAKKER ALTING, MEERKERK

~

Zorg dat U Voor de Paasdagen

ons krentenhroodin huis heht

Maatkle~illg .

.verkopen wijniet•• ,

Sommige mensen kunnen er met- afblijven -!

maar wei rijwielen In
zoveel verschlllende
modellen en grootten
.. dat!lrallijd een blj Is
di.e upast. Het merk'?

Wij verstrekken gratis G.M.S.-eierbonnen

.GARANTIE 1 JAAFI .

·.·NatuurllJ~Gazelle,

OF 20.000 KM

VOOR DE SCHOONMAAK

--ttJ

15 MODELLEN,

VANAF '.79a

Radoc:ota afW8Sbaar plastic-behang

uw HONDA

DEALER:"

Ook een pracht sortering behangpapier. verf en lak

DE KOEKKOEK
MEERKERK

Pro Marijkeweg 12

C:;;:ao:zelle.

telefoon (01837) 340.

Telel. 297 en 461

MEERKERK

Meerkerk

Deelnemer G.M.S.·actie

_al1e~n~~wl,,-dloopt IIch~ef:.

Voor de nog frisse dagen hebben wij een sortering
goede en vertrouwde

Met de schoonmaak iets nieuws

Leuke Wandlampen, vrolijke Slaapkamerlampen
P r a c h t i g e Kamer, Schemer en Ganglampen

Verwarmingsapparaten
LAAT U GRATIS VOORLICHTEN

Koop nu een A.E.G; of ZANKER

Landelijk erkend
electro·technisch
bureau

DE KOEKKOEK

J. VAN ALTEN

Telef. 297 en 461

WASMACHINE, CENTRIFUGE. of AUTOMAAT
STOFZUIGERS

",.",.",.",.. . .

Deallerbeste merken en de modemst~modellen hebbenwij voor U Idaar staan

~HILfpsvR:~IO:~eT~t\1¥I§~~~()~P~~Bb~N

II

J.

w.

KOELKASTEN model'67zijll.F~~ds.g~arriY~~rd
vau Puttestraat 73, telefoOli(01836) 232

-

~~====~~~3(:J=!~~~~~~Q~r~~~~~
Pedicure, Manicure, WeI1kbrauwen epil.eren
GEVRAAGD:
op donderdag 16 maart

FLINI( MEISJE

in zaal "Lekzicht" te Ameide
DAARNA

Mevr. H. A. KRUYT

OM DE 14 DAGEN

AANVANG9.15 UUR

"IN DEN BOGERD" AMEIDE

Ruime keuze

~,~e ~,tfkele"

Deze Tingen kozell .zU .
uil de prachtige kollektie
DESIREE veTlovingsTingen.

Ook dit jaar is er bi! ons een pracht keuze iit

DAMESHOEDEN

Zo'n keuze verdie.nt

lijd en aandachl.
Dal MIn bij ons.

Steeds de nieuwste modellen

DESIREE

Gez. DIEPENHORST
Dam II, Ameide

Juwelier Rikkoert &' Zn.
~

Haven 5 - Tel. (01823) 2651
SCHOONHOVEN

heerlijk zo'n NIEUWE FIETS
Nu ik m'n oude karretje heb afgedankt rnerk ik pas
goed, hoe heerlijk soepel een nieuwe fiets rijdt!
En . . . ik voel me nu veel veiliger in 't verkeer
Natuurlijk kocht ik een nieuwe fiets bij een vakman
dus bij:

Gepensioneerde zoekt

lichte werkzaamheden

~

MET PAS EN •••

(niet administratief)

A. V.d. STAR, Hazelaarlaan 3.6, Ameid~

... O~~ ",oor Uwreklarne "De Wegwijzer" ...

A.LIEFHEBBER,LIEXMOI\iD
DORPSTRAAT
46, TELEFOON
(03474)416
...
...
...

~...

.~

ALLES OP FOTO- EN FILMGEBIED
DAM 6 - TELEFOON (01836) 229

F 0 TOe I NEe R E Z

IE E,

A MEl D E

.

'vIfit " f",eciieJl?

MET ONZE HAANTJES
is Uw Paasdis een Feestdis!

DAMES HORLOGES

Trakteer Uzelt op itan Slaatje of Bitterballen

rond of vierkant glas vanaf 57.50

Kwaliteit en service

Aile Pronto horloges worden met inca blok schokbeveiliging gebracht,' het

Calelaria "DE HALTE", Meerkerk

beste schokvrije systeem ter we reId en 2 jaar verzekerd tegen diefstal of verlJes

2e Paasdag om 12.30 uur geopend

Junghans Klokken en Wekkers, een pracht sartering Barometers, Koek·

koeksklokken, Keukenklokken en Horlogebanden

Uw huis a/s nieuw met onze schoonmaakartike/en

Dit allesis vrijblijvend te bezichtigen bij horloger

G ..... VAN DER VLIES

Sponsen, Zemen, Zeemdoekjes
Werkborstels, Plakplastic enz.

..HET HUIS MET DE KLOK"
GORKUMSESTRAAT 12, TELEFOON (01837) 424

Het hele schoonmaak-a-b-c bij :

MEERKERK

ADRI. VAN

\..

PEET

Gorcumsestraat 14 . tel. (01837) 398 - Meerkerk
Wegwijzer-advertenties lezen is net

GULDEN
PER H.L.

4

als winkelen

DEENIGE .ECHTE SUPER DIAMANT-ANTHRACIET
Regelrecht van de beste mijn naar verbruiker

GOEDKOPER
eeeeen

zo" gezellig

BETER

BEL
(03474) 2.15, b.g.g. 479
K A N A A L D IJ K 6

. HEI- .EN BOEICOP

.R
SUPE

4 en pare.I 11.50 per hi
5.jes

8.50 per hi

vanaf 10 hi 10.75

1000 kg 145.·

vanaf 10 hi

1000 kg 11 0 .•

8.00

AFGEHAALD EXTRA KORTING .

UITSLUITEND KONTANT

Gegarandeerd isdeze prachtige Super Diamant beter dan de beste. Geen steen, sintels,
roet, gruis. Konstante kwaliteit. Zeer ()ig as
.'>-';'

Een kvvalileil, de hoogsle!

Een prijs, de laagsle!

F3. C.WESTERHOUD IZn. ,Sinds 1916
Koperen
Rugspuiten·

Gevraagd een meisje
voor 1 dag per week

J. Vuurens - Zouwendijk 113d -

Meelkerk

om gemakkelijk Uw tuin
of boompjes te bespuiten
5 liter reservoir 24.95
10 liter reservoir 26.95

Bij ons vindt U een prachtige sortering

VERLICHTINGSARTIKELEN

1 jaar garantie

voor kamer, slflapkamer, keuken enz.
Ophangen gratis

U belt en wij demonstrebij U aan huis

Joh.

V.

d. Leeden

telefoon (03474) 297

HEI- EN BOEICOP
Oak Uw adres voar
huishoudelijke apparaten en

verlichtingsartikelen

Ook Uw adres voor Koelkasten, Wasautomaten, Centrifuges
Belt U .even en wij komen U halen hoewel het U tot niets verplicht
Vraag er eens naar bij

De mooiste

BELIJDENISGESCHENKEN
vindt U bij

-

voor elke gelegenheid
door onze modieuze KAPSELS

Kapsalons

0 E.WIT

Dorpsstraat 54

A. Liefhebber, Lexmond
D6rpsstraat 46

,,~/4A.'''''f,n

Telefoon (03474) 415

Lexmond

Telefoon (03474) 244
Fransestraat 21

Ameide

i~::~~

BOEKHANDEL CREZEE

Dam 6 tel.'i 229, Ameide
Grote sortering Zakbilbels

Bilbelse dagboeken

..

boeken speciaal als belildenisgeschenk

't Geeft een heel andere, een veel gezelliger indrukals U klaar
bent met de schoonmaak en U veryangt dieoude lamp door

eenlamp die in Uw interieur past

DE BANK

Oat behoeft voor U niet tot het onmogelijke te be- •
horen want onze kollektie

verlichtingsartikelen is groot·

iservoorU!

terwijl de prijs klein genoemd mag worden
Kom vrijblijvend eens kijken
Nu een.

HOOVER WASAUTOMAAT
bij inruil van Uw oude wasmachine

100 tot 400 gulden goedkoper en . beter
en gemakkelijker wassen dan voorheen!

Om Uw spaartegoed te bewaren
En. er een f1inke rente over te geven
Voor Uw effectenzaken
Voor een gemakkelijke rekening'courant
Of een vootdelige hypetheek'
Veer vreemd geld als U met vacantie gaat

VE R DIE N G U L DEN S
door groenten, fruit en etenswaren te bewaren in een

KOELKAST
U behoeft niets meer weg te gooien, want in een
KOELKAST BLlJFT ALLES VEEL LANGER VERS

:
••

Treker in de lente op uit op een vertrouwde

RAIFFEISENBANK:
spaar- en leenbank voor iedereen

FIETS 01 BROMFIETS
U rijdt veiliger,komt er verder mee en kunt dus meer genieten.

Electro·technisch bureau

DE GROOT

Cooperatieve
Raiffeisenbank

Molenstraat 12 tel. (01836) 262, Ameide

Ameide
t
Lexmond
'f'
•
Nieuwpoort - Langera~,i .
Meerkerk ,
.:
Noordeloos

J

Mijnheer/Mevrouw,
He~ft

U GLAS-, SCHILDER-, BEHANG."i SPUITWERK
en steIt U prijs op vi 0 t teen v a k k u n d i ge afwerking

'v raag

'.

~

.

.:

f~\

~

.................i·f+

J)e lehte ff fh AAht,e/4rt

dan eens inlichtingen bij ':

SCHILDERS., BEHANGERSBEORIJF en SPlJITINRICHTING

B. den OTTELANDER
Bazeldijk 7 b, telefoon (01837) 295, MEERKERK
Het juiste adres, 'oak voor U

en dan gaat ook U weer volop genieten
Doe het echter voordelig

HAAL GOEDKOPE BENZINE

.

U kunt ook aile .inlichtingen verkrijgen hij

.

U kuntverder rijden, voor minder geld

G. LANGERAK, AMEIDE
Pr. Marijkeweg

Haal het bij

VAN ZESSEN

VOOR COED SCHILDERWERK
DEN OTTELANDER, MEERKERK

Do~psstraat

72

tel. (03474)229

Lexmond

Aile artikelen voor zeIfschilders voon-adig

N~t1414.,l;;k

IfIflt

~~k

" ",et

i>~~€"

€€" ,,~~.,

Modieuse schoenen
van

Firma H.VERHOEF
Kom eens kijken. het verplicht U tot niets

Ook vindt U bij ons steeds het nieuwste in

Luxe" en Huishoudelijke artikelen
Het is prettig winkelen in onzemoderne zaak

Telefoon (01836)251'

Alleide

