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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond; Hei- en Boeicop, Leerbroeken Nieuwlani:l

UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE

DERDE JAARGANG, no. 4
JULI 1967
Verschijnt maandelijks
Oplage 4800 exemplaren

Groot succes
voor Ameidese E.H.B.O.-ers

Welvaart en afval

enkele uitzondering daar gelaten,
geen of weinig gebruik van ge
maakt.

Dat de mogelijkheid' van plaatsen
van mededelingen, via ons. blad van
onschatbar~·waardevoor de betrok
kenen kan' zijn, behoeven wij hier
toch niet nader uit te leggen.

Daar is de ontwikkeling ons kenne"
lijk voorgegaan. Grote steden zijn
zelfs, iIi Holland al zo ver gevorderd,
dat· ze hun vuH via pijpleidingen in
de zee pompen.

In de middeleeuwen speeld~n de
kindeten in het vuH voor de deur.'
Later speeldenze op de put. Toeti·
iedereen leerde zwemmen en de,
hygiene een begrip werd, gingen" de
kinderen vaak in het water. We'
laten ze nu in het vuHe water:
zwemmenl waar,.de, fabrikante~' ,in>

.Duitsland en Frankrijk hun' vergif
in" spuiden en waar· vooi1ii1ziende
gemeentebesturen nog. wat vuilbij
gooien.

De ontwikkelingzal voortschrij;'
den. Dan komter een dag, dat we al.
ons vuH in de ze.e gooien. Dan gaCi:n
we gezellig met ooze Duitse vrien
dan,zij aanzij, langs aDZe stranden
liggen. Op,.reg~na~htig$, dagen kuP"',

.nen we dan iIi mus.ea,,' en, aquari8:
_ga.an,,!~.j,t~~.,~t;l.l:l.l:l:r.o::Y.:r_~~.4!L~Jiy'g~!!L._.,' "~;
<lie" vissenheten. zoalS' ze vroeger
in de zee zwommen.

Zo zal het gaan. Tenzij de mensen
in 1967 beginnen hun verstand te
gebruiken. Tenzij de mens, die in
staat is naar de maan te vliegen en
de ruimte leert beheersen, zal leren
zijn eigen vuH op te ruimen. Tot
nog toe is. dit niet gelukt.

Cr~ Ti Cus

Er was eens een tijd, dat ieder
zijn afval gebruikte. Wat de beesten
niet opaten diende als mest of: als
brandstof. Ieder was arm en kon
alles gebruiken. Als, er nog vuil
over bleef gooide ieder het voor zijn
deur, op de weg. Zo was het in de
rniddeleeuwen. ,

De welvaart nam toe en het vuH
werd meer. Het afval werd met meer
zo intensiefgebruikt._.~pe beesten
kregen het beter en de mensen ook.
Mest was er nog weI nodig. Wat
over bleef ,ging'ergens op "de put",
of, 'het werd in de slootvoor of
achter het huis gegooid.

De welvaart uarn nog meer toe,
nog, meer werd het vuil. Er kwCL."Il
een vuilophaaldienst.- We gooiden nu
alles in ver~:g.igingop een hoop, via
ee~ vuilnisr<- "'r. en ontsierden zo-ons
gez~m,elijk~,zien.Door,de geb~ek
kige', riolering~ vergiftigden,' we'·' de
sloten, van de: polders'.
"N"og'-'me'er"narn:'deO:"welvaart toe;
Zelfs kwam er hier en daar inzicht
dat het zo l1iet langergiIig. Toen
brachten w?''''~''''~e hoop vuH iets ver
der van d""., ,..eur. Ret vuHe water
gaan we wat "zuiveren" en gooien
we nu in de Lek.

De fabrikanten in Frankrijk en
vooral in het rijke Roergebied
gooien al lang hun vuH in de rivier.

Enige jaren geleden hebben wij
bij het prille verschijningsbegin van
,iDe Wegwijzer" gewezen op de mo
gelijkheid plaatselijk-, zakelijk- en!
of vereriigmgsIlieuws voor plaatsing
in te zenden.

Tot heden werd hiervan, een

In de"Wegwijzer~'

Graentehandel A. de Kruyk'len Zn. apende enige weken geleden een nieuwe
groente- en /ruitwinkel aan de Prinsengracht te Ameide.
Bovenstaande foto toont U een gedeelte van deze ze.er moderne semi-zelJbe
dieningszaak.

richt. Toendeze 3, mensen hiermee
klaar waren cintstond er onenigheid
en er gebeurden ongelukken;

Een van hen liep een stuk gesla
gen neusbeen op, een gescheurde
lip en door vallen had hij een' sche
delbreuk opgelopen en om het ge
heel nog te completerenwas' hij in
een booromslag gevallen. Nummer
twee,liep een,spataderlijke bloeding
op,na gestruikeld te zijn over een
gereedschapskist. Deze man was
totaal overstuuren stond steeds op
om zijnmaat ervan te, overtuigen,
dat hij hetecht niet zo kwaad be
daeld had.

Om alles zo natuurgetrouw weer
te geven werkten z.g.n. "Lotuspa
tienten" mee, diespeciaal een, op
leiding genieten en zo geschminkt
zijn, dat. alles werkelijkheid lijkt.

Het werd een zware opgave om
in vijftien minuten een juiste diag
nose te stellen en hulp te bieden.

H:.et is dezeploeg gelukt steeds
een man bij de overstuur zijnde
man te houden. "

Met 212 punten word Ameide (af
weI Zuid-Holland) kampioen van
Nederland, gevolgd door de pro
vincie, Groningenmet 208 punten.

De afdeling ·Ameide is niet groot,
maar weI ter zake kundig zoals uit
deze prestatie blijkt. De cursussen
die regelmatiggegeven worden
vaak D.l.V. deheer v.d. Grijn heb
ben hun nut weI bewezen.

Iedereen zal weI, overtuigdzij'n
van 'het nut van· de"E.H.B;O. en het
een Iofwaardig 'streven vandeze
mensen vindi:m.

,Zan het ech~er niet. nuttig zijn,
d'at]'l:H~'er',ITIensen een 'E.H;B;.o:-cttr
sus gaan' volgen? 'Ja, wij'willen het
nog sterkel" zeggen, is het iliet de'
plicht ,van ,een ieder vanons am
enige eerste ,hulp teo Kunnen verle
nen.

Het is de plicht tegenover onze
medemens. Wij geloven, dat het
mooiste cadeau wat de E.H.B.O. van
Ameide zich zou wensen is een aan_
tal nieuwe leden.

Het is met enig gerechtvaardigd
chauvinisme) dat _we nogmaals aan
dacht vestigen op de ongelooflijke
prestatie van de- E.H.B.O.-ers van
Ameide.

Velen uwer. zullen met gemengde
gevoelens bij grate evenementen
weI eens gedacht hebben, wanneer
leden van de E.H.B.O. daar met
hun bekende gele banden rondlopen
"Oeh wat heeft dat nu voar zin".

Vergist u zich echter niet. In onze
zich bijzonder snel- voortschrijden
de gemechaniseerde tijd. worden
deze stille werkers, steeds meer
onmisbaar!

Het is voor velen bij een ongeluk
een hele opluchting wanneer zich
uit de omstanders, een E.H.B.O.-er
naar voren wei'kt en resoluut eer
stehulp verleent.

Zeer veel slachtoffers hebben hun
leven te danken aan de hulp die
hun in eerste instantie gegeven
werd door E.H.B.O.-ers.

De prestatie die de afdelingsploeg
Ameide geleverd heeft. te weten
door de heren A. van der Grijn
(ploegleider), G. van Mourik en K.
Veen, iser eeh die het ve~melden

zeer zeker waard is!
De prijz~ndie hun ten deel vielen

waren zeer veel.
Allereerst, een grote 'wisselbeker.

een plaquette en een herinnerings
medaille. Bovendien ontvingen aIle
ploegleden de dr. Tilanus-draagme
daille, welke door de E.H.B.O. be
schikbaar wordt gesteld aan hen,
die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt.

De heer van der Grijn ontving
bovendien nog de leiders-wissel
beker voor:zijn organisatietalent en
voor zijn inzicht om met zijn ploeg
de haagste top te bereiken.

Na het behalen van het provin
ciaal kampioenschap waarbij men
al met 153 afdelingenmaet kampen
volgde het landskampioenschap. Za...;
terdag 3-juni was het zover! .

De opgave: in de wedstrijdzaal
stond een boksring opgesteld, die
z.g.n. door 3 arbeiders was opge-
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KaLEN EN OLIE
KOPEN

IS EEN ZAAK VAN
VE.RTROUWEN

Bestel nu Uw

WINTERVOORRAAD
tegen

ZOM ERPRIJZE N

Brandstollen· en Oliehandel

P. C. van Zessen
Dorpsstraat 72 - teleloon 229 - Lexmond

Ook U profiteert
toch ook weer van de

OPRUIMING
van onze grote voorraden tegen zeer lage prijzen I

Let maar eens op!
DAMESSCHOENEN
nu 2.98, 4.98,6.98 en 9.98 enz.

HERENSCHOENEN
9.98, 12.90 enz.

KINDERSCHOENEN
4.98, 6.98, 8.98 enz.

RESTANTEN ZOMERSCHOENEN
4.98, 6.98 8.98 enz.

LEUKE KINDERSANDALEN
maat 24,27 6.98,maat 28-31 8.98, maat 32-33 9.98

Van de' G,ijn'. .,.,_........., I
Broekseweg 51 - teleloon 216 - Ameide !

,

.....................................
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Wil vragen voor ons ",o~erneb.,cI1"1I. een.

"!",,,_h

Opname gewenst in de bedrijfsopleiding vC\..Jns het

leerlingstelsel van de Stichting VAM

Aardewerk Kop en Schotels
per sluk 85, nu 6 voor 4.58

Porceleinen Kop en Schotels
nu slechls 99 per sluk

Dessertborden
met gekleurde rand, van 110 nu voor 79 per stuk

Limonadeglazen
nu per zes slechls 1.68

. Diepe cremer~orden.. .
per stuk 75. nu U ~'k voor maar 3.78

Jus .... ~' .Oranje~glaasjes
illi··voOr·slechls 1.98 de zes

Eet-, Thee- eJl Ontbijtservies
60·delig, van 223.90 voor 149.50 .

Kom zelf eens kijken in onze moderne zaak
Het is er prettig maar vooral ook voordelig winkelen. juist nu I

GARAGE DE GROOT Fa. H. VERHOEF
Industri&vveg 4

AMEIDE
Tel. 402 en 328

\,

Telefoon (01836) 251, AMEIDE

Schoenen. Luxe- en HUishoudelijke artikelen
Speelgoed en Strandartikelen

Vee. vakantie-artike.en bij boekhande. Crezee, Arneide

r

T. P.KLEI..JN Toistraat 21 • Telefoon (01837) 219. Meerkerk

Zie onze nieuwe sortering
Tassen, Week-enders en Schooltassen

79
4.49
1.05
5.98
3.98
3.69

98
32:- .

6 diepe· Borden
6 Boterhambordjes
6 Limonadeglazen
Aluminium Kookset

Onze grote voorraden nu voor
ZEER LAGE PRI.lZEN

Kop en Schotels. pastel
nu per 6 voor

Kop en Schotels, porcelein
nu per 6 voor

nu maar
voor

slechts·

Plastic Wasbakken'
Emmers, Broodtrommels
en nog vele andere artikelen
tijdens de· opruiming
van 13 t.m. 28 juli /-

tegen verlaagde prijzen!

TIjdens de
opruim.!ng

op niet-afgeprijsde
artikelen

dubbele
G.M.S.-zegels
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Mesker •rUlmt op!

dus hou' je vast, want • • • . met Isnellevaart gaan weer de restanten de
deur uit tijdens deze radicale

HALFJAARLIJKSE O'PRUIMING
Ook 'nu lNeer doorbreken lNij de prijzenbarriere!!

I Let
maar
eens
o'p!

BANKSTEL
3·zits vanaf 495.-

BERGMEUBELS
greot en klein v.a. 120.-

,
EETHOEKSTOELEN
velesoorten, zeer goedkoop

EETHOEKTAFELS
vanaf 45.-

LOSSE FAUTEUILS
vanaf 69.·

TUINSTOELEN
"nu al vanaf 11.70

Restanten
TAPIJT, TAPIFLEX
BALATUM enz.
,nu echf spotgoedkoop!

i

I

Verder vele restanten

Restanten Herenkostuums
en Regenjassen

nu zeer voor~.lig

Jongenskostuums nu 55.-
bruin (enkele maten)

Terlenka Herenpantalons 25.
Week-enders voor heren 7.25
Werkhemd geruit, nu 8.75
Heren Swaters. badstof 8.50
jongensmaten 8·10·12·14 nu &.90
Bollen Wol 50 gr. div. kleuren 89

Geruite f1anellen Lakens
2·persoons 8.95

2·persoons ecru 7.25

Interloc dames Directoires 2.10
met boord, maat 46·48·50

Restanten Pullovers en Vesten
10-J!O~0% korting

waarvan diverse artikelen

voor weggeelprijzen!
Zie de etalage

vanaf 1.-
4 voor 1.-

6 voor 21.50

(schoonheidsfo(1
'eM/

l·perSoons 6.50
,-vanaf 1.65

weefstof, vanaf 1J!.StS
'~'E%

. vana('._J.25

vanaf 1.60

Polyether Matras , .
2-persoons zonder kussens ()o.-

Binnenverings M~tras() Treffer'. Lakens

2-pers. met kusseris vanafSe.- 2-persoons7.50
"Slppel'l
Tafelkleden
Badlakens
Baddoeken
Keukendoeken
Washandjes
Herenzakdoeken
Restanten Brus Nylon
Pyama's en Nachthemden

vanaf 6.50
Chenille Spreien

2·persoons J!~.StO

Coupons Zomerstoffen
voor 8.75 per japon

Nylons 30-den zonder naad, p.p. 85
nu 3 paar voor 21.50

Heren Sokken vanaf U 0
Lange Herenpantalons

ecru, maat 5, 6 en 7 nu 21.69
Heren Singlets en Sportbroeken

(foutje) 1.40
Dames Slips 38-48 met kant 1.00

-
Binnenverings Matras

1-persoons met kussen v.a. 65.
Grote modeme gebloemde

Gestikte Dekens
2-persoons van 42.50 voor 29.95

Slaapzakken

Donkere geblokte Deken
180 x 220 25.90
200 x 250 30.90

vanaf 29.90

Zuiver wollen Dekens
2-pers. effen.extra groot 59.50
fantasiekleuren, gebloemd 62.50

ESKER AM E IDE Dit grote prijzenfeest
. Fransestraat 15 - Tel. (01836) 235 begint donderdag13juli

EUBELEN, 's morgens om 9 uur :

ANUFAKTUREN· bij=~:"ELn I
..........................................................................,..~ .



4 GULDEN
PER H.L. DE ENlOE ECHTE SUPER DIAMANT-ANTHRACIET

Regelrecht van de beste mijn naar verbruiker

. . .
EenIkvvalileil, de hoogsle! Een priis, de ,aagsle!

Gegarandeerd is deze prachtige Super Diamant beter dan de beste. Geen steen, sintels,
roet, gruis. Konstante kwaliteit. Zeer weinig as

UITSLUITEND KONTANT

1000 kg 145.-

vana! 10 hi 8.00 1000 kg 110.-

AFGEHAALD EXTRA KORTING

-,
vana! 10 hi 10.754 en parel 11.50 per hi

5-jes 8.50 per hiSUPEReeeeen BETER

BEL
(03474) 215, b.g.g. 479
KANAALDIJK 6

HEI- EN BOEICOP

'fa.C.WESTERHDUD &In. Sinds 1916

92.50

19.50

125.00

t~o\lwpakkeHenhuis

Garderobe
Len'ka,sten

Bovenkasten
lOOx65x52 em. 57.00
120x65x60 -em. 62.00
14OX65x60 em. 72.50

AIle kasten zijn van" dubbel
. wandig materiaal, dus geen

latjeskasten maar oersolide.
U ziet het 'lloorelk~ hoek of
gat hebben Wfj,voor U een
kast. waar vindt U z,o'n sor
tering en tegen l'::Ulke lagf
orii~ "'~. IT" ... ,,11<><>.. i\"'l

Stadhuisstraat 17 - Tel. 25037
S C H 0 0 N H 0 V E N
Wij zljn zaterdags de gebele
dag GEOPEND.

1 dl;:u)':>
l'lOx60x.40 ·em. ,leg,., 00.50
170x60x60cm. halig 69;50
gelBktgrijs-wit

.,. ~7~"58':C.~(r /~:m..:1~~_;
-2deurs >Jhhang--~*leg-
17_0xl00~52 cm~ . '-92~O,

170xI20x60: em. 112~OO
gelakt"grijs..;wit
170xloox52 em.
gelakt Wit-PallisBnder
170xl00x52 em. 149.50
uitgevoerd in Afro-Teak
17Ox:l00x55 em. 145.0C

3-deurs 2/3 hang 1/3 leg
170x140x60 'em. 135.0(,
gelakt grijs-wit
170x150x52 em. 165.00

Kinderkast lk hang lh leg
145x82x50 em. 78.50
geheeJ le~ 83.50

1 deurs leg
t9Ox60x40 'cm~

1 deuL's hang
190x60x60 -em.

Adverteren
doetverkopenl

ADRI VAN PEET, MEERKERK
Gorinchemsestraat 14
Telefoon (01837) 398

':...:.,.,:.,:.:....,.- '.

De' Koekkoek
Telefoon 01837·461

MEERKERK

C:=:S02:e>IIe>
aileen de wind loopt fichter.'

. Vleug~ls

verkopel1 wij niet. ..
. maar wei fietsen die

z6 licht Icpen det het
is of u vleugels heeft
ais u er op rljdt
Het mark?
Natuurlljk Gazelle.

Tijdelijk adres:
Mevr, van der Does de Willebois
Tuinhuisje 11510t Herlaer"
Tienhoven

Brood- en Banketbakkerij

H. ALTING, Meerkerk
voor heerlijk knappend Brood

Wordt gevraagd

een llinke hulp
in de huishouding
In· 'of extern
In doktersgezin met kinderen in Utrecht

Met spoed gevraagd

een nel meisie
voer de winkel
en voer huishoudelijk werk

DINSOAG DE GEHELE OAG VRIJ

op luxe, vracht, tractor
en landbou__agen

Aluminium Tuinsloelen
Van 19.95 tijdelijk 17.50 (zolang voorradig)

25 - 30

Koperen Rugspuilies
met 5 liter tank 24.95 (1 jaar garantie)

Wij zijn met vakantie van 14-29 juli a.s.
Onze zaak is normaal geopend, oak voar aile voorkomende repa
ratiewerkzaamheden

Aile merken
Koelkaslen en Diepvriezers
nu reeds vanaf 255.-

Gaskachels mel gralislles
nu slechts 89.- compleet

Voor de vacantie:

Slaapzakken. Campingartikelen.
Luchtbedden enz.

~~J~~~-

LAKERVEt ID ' s
BANDINVERK(90P

qJoatis n'IC:tntage Vraag vrijblijvend prijs

(B.F.aoodriCh)
Zou_endiik tS - Telefoon (Ot8S&) 2 ....7

AMEIDE

.Joh. van de.. Leeden
Hei- en Boeicop, telefoon(03474) 297

U wordt vrijblijvend gehaald voar een bezoek aan onze zaak! Selt U even?

~ . )•

en speciaalin dezomer steeds voorradig een mime· sortering

VRUCHTENGEBAKJES
TELEFOON (01837)248



Wie echt VERANrWOORD wi! huis
houden gaat nu zeit

DIEPVRIEZEN
Het hele gezin vaart wei bij diepvriezen.
Gegarandeerd! U bewaart voortaan voor
jaars en zomervitaminen voor z 0 n I 0 z e
wintermaanden. U slaat vlees en vis en
fruit goedkoop op voor maanden lang.
Heus, een diepvriezer is goedkoper dan
U denkt!

PRONTO, een merk·horloge
van Zwitserse fabriek die al meer dan 75 jaar bestaat. Als U

een horloge koopt, neem dan PRONTO want met Pronto·tijd

hebt U de zekerheid dat U niet bedrogen uitkornt

Pronto Horloges vanaf f 56.50

Aileen uitgevoerd met het bekende incabloc schokbeveiliging

Het beste ter wereld

Het nieuwste van het wereldmerk Junghans

Electrische Ata, werkt op batterij, haast onverslijtbaar

Grote sartering

Wekkers en andere Junghans uurwerken, Barometers. Horlo

gebanden, Koorts- en Kamerthermometers bij het

"Huis lTIel de klok"Het adres voor vakkundig plaatsen is:

A. VAN IPEREN Gorcurnsestraat & Meerkerk

Electro~technisch Installateur MEERKERK telefoon 265

prijsverlaging

/"""Ook I 'j adres voor

Grote

Esta en Linde

Diepvriezers
' .._~/

Wasmachines
en

('·'1

KOdlkasten

i

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

I

Voor goede service en kwaliteit naar

SERVICE-8U REAU

ZOUWENDIJK 113a

TEL. (01837) 249 Dubbele garantie en

MEERKERK

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

nu nog meer "in trek" want nu' serveren wij ook

koffie, soep en uitsmijters

Met speed gevraagd

NETTE SLAGERSBEDlENDE

of SLAGERSLEERLING

Korn tijdens de vakantie oak eens gezellig wat gebruiken b.v.

ons heerlijke ijs ofeen lekkere hartige hap SLAGERIJ J. Jongkind..

Korn rustig smullen in

Calelaria "De Halle"
Tolslraal· Telefoon (01837) 559 . Meerkerk

Melenstraat 41 - Telefoon (01836) 336 - Ameide

( VAKANTIE!
Pak een BOEK
of een tijdschrift

Volop keus bij:

Boekhandel Crezee, AlTleide

Fa. HEIKOOP (v.h. M. Labee)

Molenstraat 23 . telefoon (01836) 280 - Ameide

Tijdens de oprullnlng
enkele speciale aanbiedlngen



LexmoJ;ld
Februari. maart. april 1967

Molenaar, De Nes 27; - 16 apr.: Ja
cob W. Alting, tH.J jaar, weauwnaar
van Geertje J. Brakel, Dorpsstraat
75.

Het gemeentebestuur verleende'
medewerking aan de woningbouw
vereniging om·de voortuinen, van
drie woningcomplexen in de Nes te
moderniseren. Op 21 april heeft de
heer W. C. Treure zijn werk opge
leverd. Het moet ons· van het hart,
dat de resultaten onze verwachting
ver overtroffen hebben, de heer
Treure heeft er bepaaldeer roee
ingelegd. Het geheel maakt een
uiterst' verzorgde' indruk en we
mogen veronderstellen, dat het na
de hier en daar aarzelende stemmen
niemand rouwig zal zijn om het
verdwijnen .van de hoge en veel
ondeihoud' vragende ligusterha.st:!i1.

J.v.D.

J.v.D.

DE NES

de gewenste oplossing. Vooral in de
zomermaanden geeft zo'n geilnpro'
viseerde "vuilnisstortplaats'J een
hinderiijk effect voor het land
schapsschoon. Vooral rondfladde
rend papier geefteen hinderlijk
aanzien. Gaat de ravage te groot
worden, dan komenvanaf het Pro
vinciaal bestuur merover bij het
gemeentebestuur klachten binnen~

We zouden een beroep willen doen
op onze buurtbewoners om plaatsen
waar afval wordt gestort vrij re
gelmatig met een laagje grond af te
dekken. Waardoor het landschaps
schoonwordt bevorderd en klach
ten worden voorkomen.

Gehuwd:
~tl feb.: Theo Mik,24 jaar, te

lVleerkerk, en Harbera Bos, 26 jaar;
- Hi mrt.: Antoon Scherpenzeel, 21
jaar, te .Nieuwlana, en Ada Nelly
Uskam, ,:W jaar; - 'I apr.: .h.oenraaa
Cornelis Bassa, 21 j aar, ·en Jenny
Marie van Dijk, 18 jaarj,- 21 apr.:
J'ohannes van d.en .J:!ind, 29 jaar, te
'Woeraen, en Klazina Vers!uis, 20
jaar; - 26 apr.: Hendrig van Hou:..
welingen, 2~ jaar, te 'uiessenburg,
en IVlaagJe N. vanBergeiJk, 22 jaar;
- 28 apr.: Adriaan Cornetis Veld
huisen, 25 jaar, teLeerbroek, en

, Cornel,ia Josina: Versluis, 20 ir.

GevestigcJ,:
Klazina ..'Vershris,van Kamerik

. naar d.e Nes 32;.~ J,anpigje,-Lange
rakj yanRotterdam. naar.i\chthq..; .
ven 17; ":'"'""'" Mhanni Lakhdar, van
Asperen.naar Kom··Lekdijk- 22; 
Neeltje van Nifterik, e.v., A. van
Bergeijk, van Jutphaas naar Laker'
veld. 53; - Gijsbertha de Jong, ,e.v.
H. Spek. van Meerkerk naar Dorps
straat 95.

Vertrokken:
Cornelia A. Van Tuyl, van Kom

Leka.ijk 20 naar Vianenj - Gerrit
Bos en gezin, Van Achthoven 12
naar Surmarne; - Dirkje W. den
Hartog, van Achthoven 36 naar
IVlaastrichtj -- Willem Streefkerk,
van Kortenhoevenseweg .. 55 naar
Meerkerk; - Ada N. Oskain. van
Lakerveld 163 naar Leerbroek; _
Mohamed Amennou, van Korn Lek
dijk 22 naar Gorinchem.

standBurgerlijke

J.v.D.

Ook nn dinsdag-
- en vrijdagmiddag

Voor de inwoners die met kIei
nere of grotere problemen zitten en
daarover met de waarnernend bur
gemeester willen spreken, diene,
dat als regel,daartoe op dinsdag- en
vrijdagmiddag pl.m. hall drie tot
half vijf in het gemeentehuis gele~

genheid is. Wat niet wegneemt, dat
het bijwonen van vergaderingen
etc. weI eens de oorzaak kan zijn,
dat afwezigheid moet worden geris
keerd. Er kan. dan altijd een af
spraak worden geniaakt. In de
meeste gevallen zal toch het ge
meentehuis de aaI;lgewezen plaats
zijn voor besprekingen. Ook al om
dat daar de gegevens beschikbaar
zijn, die vaak nodig zijn bij het voe
ren van gesprekken of het beoor
delen van verzoeken.

VUILNISPROBLEMEN
Zolang onze gemeente nog niet

over een vuilnisophaaldienst be
schikt, die de gehele gemeeilte be
strijkt, welke oplossing overigens
niet zo eenvoudig is en slechts be
reikbaar door regionale sanienw.er
king, moeten de van ophaaldienst
verstoken inwoners maar zien op
welke wijze zij hun afval kwijt
raken. Dit probleem wordt acuter
naarmate de fabrieken met "weg
gooiflessenH gaan werken~ Meestal
brengt een IIdroge sloot" of een put

Geboren:
4 feb.: Arie, zoon van Antonie

Liefhebber en Alida M. Verkou,
lJorpsstraat 4'1; - 1B feb.: Aartje
a.ochter van Hendrik Heek en J an
nigJ e Doeland, Kortenhoevenseweg
2Uj - 6 mrt.: lVlarius,. zoon van
IVlarius Rietveld en Nelly Burg
graat, Nleuwe Rijksweg 46; -- l,J
rorC.: Willem, zoon van Teunis B.
van. Kleijen IVlaria A. Vissers, ae
Laak ZUj .:- z7 mrt;: Ingrid, dochter
van Jacob van der Hagen en Jo
hanna ,de KruYk, A. IVI.v.. Schuur
manplein 17; - 10 apr.: Carla;
dochter van Willem Lemmen en
lVlaria C. Schilt, Dorpsstraat 70; 
12 apr.: Janltobert,zoon van Jan
Damen en Anna J. OverduIve, A.
IV!. v. ,Schuurmanplein 27,; - 25
apr.: Aliae. lVlarJenne . Henriet~e,
a.ochter van, Jan Hraamen HJ~e
w. Lakerveld, .Heicoppersteeg.Jl4jiNV,JL
2iJ, aPI"': Nee!tje.J()nanna' Cornelia,
aochter van,:W!llem Boef en lVlaaike

'Versluis, 'Kom:Lekdijk-·52..

Overleden:
i2 febr.: Cornelis Straver("'.~j,6

jaar, gehuwd met GerrigJe van~:
zoolJeri, Kom Lekdijk 5~j- 17 feb.:
Geertrui het Lam, n jaar, gehuwa.
met Johannes van l!;ck, Kortenhoe
venseweg DO; - 19 feb.: Christina
G. hazendonk, 26 jaar, gehuwd. met
CornelisStravers, Kortenhoevense
weg 5lj; - 23 feb.: Dirk van Aalst,
56 Jaar, gehuwd met Geertje den
Hartog, Lakerveld 207; - 28 feb.:
J'acob Bogaard, 67 jaar, gehuwd
met HeiltJe K. van den Bosch, Kor
tenhoevenseweg 40; - 5 mrt.:. Lena
Speljer, 83 'jaar, gehuwd met Gerrit
J anse de Vaal, Kortenhoevenseweg
33; - 9 mrt.: Hendrikus C. Smits,
72 jaar. weduwnaar van Dingena

J.

••

t'';
Lexntond

•

afscheid

van
Mijn werk en ook mijn omgang

met de Lexmonders zal voor mij
onvergetelijk blijven. Vele banden
van vriendschap zijn ontstaan. Wij
zouden nooit het besluit genomen
hebben om in Lexmond te gaan
wonen, wanneer we niet overtuigd
waren dat we. ons daar thuis zouden
voelen.

Wij nemen dus geen afscheid van
elkaar maar komennaar ik. hoop in
de toekomst nog meer dan vroeger
met elkaar in contact.

Ik ben 'dankbaar dat ik ruim 18
jaar in het dorp van mijn vaderen
heb mogen werken, ik heb dit met
fouten gedaan, vanzelfsprekend.
maar met plezier.

Ik hoop dat u allen mijn opvol
ger,,,,wie het ook moge zijnJ uw vol
ledig vertrouwen zult geven, niet
aIleen het eerste jaar, maar tijdens
zijn gehele ambtsperiode, opdat ge
zamenlijk kan worden voortge
bouwd aan de verdere ontwikkeling
van (je dorpsgemeenschap.

Pellikaan

meer grond aan te kopen van de
heer F. de Vor ten behoeve van
de bejaardenwoningen en het
rioolgemaaltje in de Grote Nes;

de gemeentebegroting voor 1967
vast te stellen;

de heer J. de J ong te benoemen tot
wethouder tijdens de burgemees
tersvacature;

de heer J. D. Vlot te benoemen tot
eerstegemeentewerkman;

medewerking te verlenen aan de\
systematische luchtkaartering van
Krimpenerwaard,' Vijfheerenlan
den en Alblasserwaardj

een krediet "an f 2.000 uit te trek
ken voor een aanta! voorzienin
gen aan het' brandweermateriaal;

de gesubsidieerde verenigingen te
verzoeken geregeld hun jaarver
slagen over te leggen;

burgemeester' en wethouders tot 1
september 1970 te machtigen in
voorkomend geval rechtskundig
advies in te winnen. J.

waardig
Na de sluiting van de officii;He

vergadering kwamen vertegen
woordigers van de Qud-raadsleden,
de buurgemeenten, de collega's, de
streekstichting, de kerken, de pol
derbestureu, de schoolvereniging,
de oudercommissie der openbare
lagere school, de politie, .de wo
ningbouwvereniging- en _de. Rai:~fei

senbank, ieder naar eigen wijze, in
waard en geschenk getuigen van
hun 10£ voer de arbeid van _burge
meester Pellikaan. Dit herhaalde
zich in 'de avondbijeenkomst toen
het verenigingsleven en de burgerij
(met de 2-jarige 2000ste inwoner
Peter JaI). de Lange als jongste
receptieganger) hun opwachting
maakten. Met als hoogtepunt de
aanbieding van het geschenk der
burgerij: een bank in de Grote Nes,
welke tot in lengte van jaren zal
blijven herinneren ~,"'.'.~.'.. '. ,die heer Go
vert·, ~astiaan P~\.)an, burge
meester van quze ,(ga€de) -gemeen
teLexmond,yan 1· j;anuari 1949 tot
I aprtl 1967.

•mwonersde

De raad besloot

Een

Aan
Het is onmogelijk om al diegenen,

die bij mijn afscheid als burgemees
ter ofbij gelegenheid van mijn on
derscheiding op 30 april j.l., blijk
hebben gegeven van hun belang
stelling, persoonlijk te bedanken.

Wanneer wij, mijn vrouw en ik,
achteraf deze dagen nog eens over
zien dan kunnen wij niet anders
zeggen, ... dan "het was onvergetelijk'.
AI die bloemen, die sigaren, de
diverse cadeau's in allerlei vorrn
van bijna aIle verenigingen en ten
slotte het cadeau van de bevolking,
een plantsoen met zes banken, wat
bestemd zal worden voor de ver
fraaiing van het Dorp, het was alle
maal overweldigend.

Onvergetelijk was die receptie
avond met afgevaardigden van heel
de bevolking die daar kwamen aan
dragen met ellenlange gedichten en
vele kleine attenties, maar voora!
met een zee van hartelijkheid en
spontaniteit. Onze zeer bizondere
dank voor ,dit alles.

de functie van klokcontroleur op te
heffen en deswege eervol ontslag

. te verlenen aan de heer T. Oos
terling als 'zodanig;

het bedrag per leerling voor de
Christelijke school over 1966 te
verhogen van f 60 tot f 65 en
over 1967 te bepalen op f 90;

medewerking te verlenen aan de
aanschaf van nieuwe leerroetho
den voor kennis der natuur ,en
verkeersonderwijs i:t:J. de ehr.
school;

een krediet van f 490 beschikhaar
te stellen voor filmstroken ten
behoeve van het onderwijs in
aardrijkskunde en geschiedenis
aan de openbare lagere school;

een strokenvloer in de grote zaal
van he! Dorpshuis te'leggenj

de overgebleven strookjes grand in
de middenkavel van het Anna
Maria Schuurmanplein te verko
pen aan de' heren J. Damen en
J. Dokter en het Groene Kruis;

Ja, in deze woorden roogen we
onze indruk van het afscheid van
burgemeester Pellikaan op 30 maart
weI samenvatten.

Des middags was een buitenge
wone vergadering van de gemeen
teraad belegd, waarbij naast bur
gemeester Pellikaan ook zijn
¢chtgenote, zijn kinderen met, echt
genoten, een vertegenwoordiger
van de Commissaris der Koningin
:alsmede vele andere officiEHe geno
digden aanwezig waren. Het was
een historisch rooment toen burge
meester Pellikaan zijn ambtsketen
toevertrauwde aan wethouder van
Dieren, die hem straks, weer, zal
overdragen aan de' nieuwbenoemde
burgemeester~ Wethouder van ,Die
ren kon meded,elen dat de raad
besloten had de scheidende burge
:meester wegens zijn vele verdiens
ten voor de gemeente te benoemen
tot ereburger en overreikte hem de
erepenning. De' waardering van,
wethouders, raadsleden en secreta
'ris kwam. naast woorden van dank,
.tot uiting in de aanbiedingvan een
polshorloge.



LEXMONDS I<:ERMIS

A. LIEFHEBBER

.

levert uit voorraad aIle typ~n

T.V. toestellen
van de bekende merken .

GORINCHEM

Vraag onze speciale condities

betreffende HUUR en HUURKOOP

J.v.D.

Aristona

Philips
.Grundig
Erres

eli dank tot uiting is gebracht, nog
eens van deze plaats te gaan her
halen. Overdrijving schaadt immers
in vrijwel aIle gevallen en boven
dien stellen we ons voor, dat de
betrokkene ditook niet zou wensen.
Wanneer we even terug willen ko
men op het afscheid, dan is dit, om
als naa.ste medewerkers van burge,;.
meester Pellikaan, ook op deze
plaats onze dank te betuigen aan
velen van onze inwonersdie op
allerlei wijzen hebben uiting gege
ven van dank en waardering en
hiermede de voorbereidingen van
het gemeentebestuur (en het co:ini
te) om tot een waardig afscheid te

. komen, door dit alles volledig heb
ben gehonoreerd.

bij ons eien hogeinruilwaarde bij aankoop van een

.
Elk merk en hoe oucl ook kunt.u Inruile'"

KOELKAST'

Het afscheid
Het .is met de ..bedoeling, dat al

wat .er bij: het afscheid van burge
meester Pellikaan aan waardering

Bij de convocatie voor de leden
vergadering van het Groen Kruis,
was ten gerieve van de ingezetenen
ook een staat}e gevoegd, waarop
vermeld werd de activiteiten die in
het wijkgebouw plaats vinden.

Door onverklaarbare oorzaak
werden de uren waarop men bij de
vo'etverzorger terecht kan onjuist
vermeld.

Gelegenheid voor voetbehande
ling is er 's maandags om de veer
tien dagen (22 mei. 5 jum en ver
volgens) vanaf 7 uur. Behandeling
volgens afspraa.k. Telefoon wijkge
bouw 319, voetverzorger Verhoeven
thuis: 01837.582.

Dorpsslraat 46 . Telefoon (03474) 415 . Lexmond

Ook het adres voor Rijwielen en Bromfietsen
Tevens het auto-food station met ·goedkope benzine

J.d.J.

Cu reeds een Koelkast voor 249.50
'C.'.'-' ~

Gaarne geven wij U aile Inlichtingen over

Wasautomaten en Electr. Huishoudelijke apparaten

Het Groene. Kruis

en vooral de zondag v60r de markt
ging het in de cafe's luidruchtig
toe, ZQ zelfs, dat burgemeester van
Slijpe van zijn persoonlijk gezag ge
bruik moest maken bij het slui
tingsuur.

Ruim 50 jaar later-- is ook de
paardenrnarkt opgeheven. Econo
misch gezien was het. uit de tijd.
De laatste jaren was de herinne,;",
ring aan de kermis steeds minder
geworden. 80ms ongemerkt beln
vIoedteen zekere beschaving de
samenleving, zo ook mer. De in de
twintiger jaren opgekomen arbei
dersbeweging Ieverde ook een be
langrijke bijdrage tot verbetering.
Woningmisere . en armoede bevo!'
derden uithuizigheid van de arbei'
der in niei geringe mate.

Als goede Lexmonders kunne:P- wij
ons gelukkig prijzen, dat ,dit alles
verleden tij dis. Het mag naar onze
mening geen· vergeten tijd zijn,
ook al zegt het de jeugd mogelijk
weinig of niets.

En, het waren niet alleen' de pol
derjongens die wanorde scmepen,
de baerenbevolking droeg ook het
zijne bij. 80mB Ieidden oude buren
en familieveten juist bij ·zo'n ge
legenheid tot ruzie.

Tot ver in de omtrek was de Lex
mondse paardenrnarkt bekend. Een
uit Lexmond komende militair
werd gezegd: zo, komt u uit Lex
mond waar ze vechtend kermis
vieren met de paardenmarkt. Dit
was weI een overdrijving van de

'feiten.Ernstige gevallen van man
slag, zo als in die tijd in het don
"kere 'zuiden, zijn ons hier niet be
kend.

In "de cafe's kon het soms gezel
lig zijn. Voor danslustigen was er
gelegenheid, zo weI in de bovenzaal
van de Drie Snoeken als in de Roo
-de Leeuw. De kelners van de dag
met hun wit schortje voor herinne
ren 'wij ons nog goed: Gerrit Ver
steeg, Thomas Verburg, Huib van
Tuil, Dirk van Stenis, Izaak van
Benthem enz.

Het afschaffen van de kermis gaf
nag al wat deining onder de bevol
king, dit was oak elders het geval.

1871 'werd ons dorp geteisterd
door een hevige pokken epidemie.
Binnen een jaar stierven 186 per
sonen, waarvan 150beneden de 30
jaar. Dit gat aanleiding de kermis
niet te laten doorgaan, wat zeker
de algehele goedkeuring van de be,;.
volking inhield, wanter was ,Diet
aIleen diepe droefheid in vele ge
zinnen, maar tegelijk ontstellende
armoede;

De kermis duurde drie dagen,
maandag (tevens markt) , dinsdag
en woensdag. De zondaghier aan
vooraf gaande stonden de cafe's al
volop in het teken van de kermis.

Tot definitieve 'afschaffing bf:::sloot
men pas in 1879. Dat ditbesluit in
de gemeenteraad "met alge..nene
ste:tmnen werd genomen, stcmt weI
tot. riadEmken. Twee' adressen,:elk
met .. 72 handtekeningen, waren in
T'liend... Een voor afschaffing. en
"'._j tegen. Bet argument van tegen
afscliaifing,was in hoofdzaak de b~
langen.Van'deneringdoendeu.

De samem3:telling.van "'deraad
was toen: W.J, van Slijpe (de bur-

Q
eester kon in die· tijd tevens

.,. dslid zijn),' G.Kortenhoeven, Th.
. /ets (dorp), C. Verhoef, J. Wlnk
(Lakerveld), Jac. Blkker (Achtho
Yen), L. B. Veen Bzn. (Kortenhoe
yen). Politiek bestond toen nog
niet weI was een wijkverdeling· de
inz~t van de vei:kiezing. De paar
denmarkt ging gewoon door, maar
koekkramen en tenten van vermaak
moesten voor 6 uur 's avonds zijn
afgebroken.. Dit am de heri1!:nering
aan de kermis zo veel mogehJk weg
te nemen.

De cafesluiting bleef in handen
van de burgemeester. Het kermis
achtig karakter van de markt bleef,

Mijdt der boerenfeesten.
Zij zijn zelden goed,
oj ze kosten iemands bleed

Breero

Met deze rijm als inleiding geeft
,de bekenctehistoricus Schakel, een
bloemlezing van d.e vaak. bloedige
gevechten, VDora! tijdens de kenms
In het dorpNoordeloos. Aangeno
men kan worden,dat het bJj de
Lexmondse· kermis 'niet beter was.

Dat in de bloeitijd va:Q. het calvi
nisme afschaffing, van de zondagse
kermis een langaurig proces is ge
weest, is bij' een opperxlak.ltig
DoraeeI haast onverklaarbaar. Ret
ontstaan van de kerIllissen (kerk
missen) moet geweest zijn in de
eerste eeuwen van het Christendom
in d.e lage landen, en als' een Chris_
telijk feestbij uitnemendheid be
doeld.

Toen men in Lexmond een paar
derunarkt instelde, lag het voar de
hand dat deze tijdens de kermis
werd .. gehouden, even als dat op
meerdere plaatsen het geval was.
De schaduwzijd.e van de paarden
markt stond in feite los vande
paardenmarkt als zodanig,. maar
was na afschaffing van de kermis,
nog steeds .een opnieuw beleven van
de kermis, met al zijnsoms nare
gevolgen.

De markt was in strikte zin een
boerenaangelegenheidj de kermis
een gebeureri, voor -de gehele bevol,;.
king~ Invergelijkingmet omliggen
de a.orpen was het aantal arbeid~rs

in Lexmond vrij hoog, zodat van
oudsher velen van hen. de polder
ingingen, zo als men dat vroeger
noemde.

Het zeer harde leven bij de
droogmaking van de Haarlemmer
meer hebben meerdere Lexmonders
meegemaakt. Ret leven van een
polderjongen was in ·,die tijd in het
algemeen hard vooral voor hen die
vrouwen kinderen thuis hadden,
en vaa.k .weken lang win hen ge
scheiden waren.

Vanzelfsprekend bl"ef geen pol
derjongenmet de k€:rmisen markt

-bij zijn werit,· en kunnen wij 'het
begtip6pbt'eng.eit;~·dat:hij;· nugele
genheid hebbende de bloemetjes
buiten te zetten, daar ook gebruik
van maakte.

Wij hebben vandaag een
groot rantsoen,

de heeren van Lexmond,
hebben niks te doen.

Deze vee! gezongen deun, ver
raad het gevoel van een mens~ die
zich !fen dag in het jaar heer en
meester voelde van zich zelf. Jam
mer dat het groat rantsoen weI
eens de damper zette op de feest
vreugde. Vechtpartijen bleven niet
uit, en al vloeide er niet altijd
bloed, toch liep het vaak uit op
wanordelijkheden, die het optreden
van de politie soms nodig maakten.

U een vrije doorvaart heelt naar de bekende ald.

TEXTIEL, CONFECTIE EN MEUBELEN

OPRUIMING
van 13 I.rn. 29 juli 1967

A.· S. VAN MILL

Wij hebben voor U

goede Koffers en Reistassen
waarin U gemakkelijk veeI kunt meenemen

Ook een ruime sortering

Toiletartikelen handig voor onderweg

Zonnebrillen diverse soorten en prijzen

Vul ook even Uw voorraad rookartikelen bij

BOSLexmondBij

Peerles Sedden (onbeperkte garanlie)

Polyether, Schuimrubber, Stalen Slaapkamers etc.

Oit moot U zien

Dorpsstraat 71 - tel. (03474) 396 - LexmondMeer waarde voor Uw geld ! !

LEXMONO, Teleloon (03474) 274

P.S.. Dinsdagnamiddag. gesloten
Donderdag koopavond tot 9 uur

Folo-arlikelen
voor ~

Uwv vakanlie

B. Cre zee
Dam 6 telefoon 229 Ameide

.J



Nu gratis proelles!
" tot 1~ augustus a.S.

ter kennismaking met AUT 0 R I J S C H 0 0 L

"

GERRY MESKER

Jarenlange ervaring en goede theorie-Iessen met
k leu r end i a's over aile voorkomende verkeers
situaties geven U een goede kans van slagen

Vraag vrijblijvend inlichtingen

Molenstraat 6
Teleloon (01836) 484

AMEIDE

GROENTEHANDEL

A. DE KRUYK & Zn.
AMEIDE

De' zaak voor kvvaliteit

Verse gesneden Andijvie
en gesneden Snijbonen
Geschrapte Wo[telen
en nieuwe Aardappelen
ledere zaterdag, aileen in de winkel

VERSE CHAMPIGNONS
Speclaal In Binnen- en Buitenlands
Fruit, Fru'itmanden en Frultschalen

U kunt ons nu ook bereiken per teleloon

Draai dan (0 t 836) 497

Van maandag 31 juli t.m. zaterdag 1.2 augustus wordt wegens
vakantie niet gevent. De winkel is echter wei open

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

Doe meer met Uw vacantiegeld
door

GOEDKOPE BENZINE
te gebruiken

Ga tanken bij ,

VAN ZESSEN
WANT .•... HET SCHEELT U (?",~qLDENS

'ce#

Onze prijzen zijn nog steeds de laagste!!

DORPSSTRAAT 72 - TELEFOON (03474) 229 - LEXMOND

Wat de keursiager snijdt

Is kwaliteit I

Voor de vakantie hebben wij'

diverse vlugklaar artikelen
o.a. Siavinken, Tarlaar, Gelderse Schijven, Bakworstjes,

baIletjes Gehakt, enz.

I

Ga

geze~ig
winkelen

Ga' a\~t~

goedkoop
winkelen

Ga bij

DE WITH
winkelen

•

Probeert U ook eens ons heerlijke

lJs of onze lJstaarten

Voor week-end en vakantie diverse soorten

Soep, Nassi, VIeeswaren, Smac enz. in hlik
Gespeclaliseerd In fllne Vleesvvaren

De slagerij is wegens vakantie gesloten
van 31 juli t.m. 12 augustus a.s.

De diepvrieskluis is normaal geopend

KERKSTRAAT 14 . MEERKERK

Advertenties lezen is net zo gezellig als winkelen
I

De Nes 2, Lexmond
Pro Marijkeweg 30a, Meerkerk

....................................................
Vacantie!! Dan een mooie
Hulshof Koffer, WeeJ<i-end of Stadstas
Gaat U ook uit vissen? Zorg dan in de eerste plaats voor
goed materiaal, o.a. Werkhengels, Molens, Visstoelen, Schep
netten, Leefnetten en aile andere artikelen die een goede vangst
verzekeren

Korn gerust eens kijken bij:

ADRI. VAN PEET, MEERKERK
Gorcumsestraat 14 - telefoon (01837) 398


