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Opperwachtmeester Stek
'. heeft Ameide verlaten

Paardenmarkt te Ameide

Het za100k dan weer een lust zijn
eens rond te wandelen, en te .letten
op al die bloemenpracht in vele
soarten en kleuren. Jammer echter
dat zo vaak. a1. dat mooiS:,al die
moeite en" die kosten, worden be
loond met vernielingen. Om uit je
vel te springen.

AI het werk, a1 dat maoie,bepor
Yen, en meestal door een of andere
hondo Moet dat nn zo doorgaan'l AIle
tuinbezitters hopen vurig dat Iller
een einde aan komt.

Herhaalde waarschuwingen heb
ben weinig of niets uitgericht.Nu
dan maar hopen dat de. winter lang
genoeg zal zljn om te kmnen tot· een
verordening, die de:z;e last' zalweg:':
nemeo. En, een hond aan" de' .lijn
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ten van een paarden- en Ponyshow
op de Doelakkerweg, met als extra
nummer

het kampioenschap van
Zuid-Holland your de

Shetland pony's in tnig.
"en een nummer voor het tuigpaard
met showwage,n.

Na afloop hiervan ringrijderij
voor tilbury's,showwagens en rui
ters in. de Molenstraat.

's Avonds 7 uurstart van de 6e
AKA-rit voor auto's (pIm. 60km).
Start vanaf het Industrieterrein. Er
wordt gereden volgens K.N.M.V. r-e
glement.

mooi stadje!

Kleurrijke modeshow in Ameide
quin onder pianobegeleiding door de
zeer goed bezette bovenzaal van ho
tel 't Fortuin de nieuwe najaars- en
wintermodellen showden.

Kleurrijk is de winter bij Van
Toor, althansvoor de dames. De he
renzullen het moeten doen met
bruine tinten, zowel in kostuums aIs
jassen. .

Voor de vrouwveel oranje ge
"combineerd met fel groen. Daamaast
rose en marineblauw. Trevira 2000
blijft het voar staffen maar -oak
werd heel· vee! wollen jersey toege-
past, zowel japannen als in deux-
pieces. Bij de mantels overheerst
de Shetland-wol, vaak gecombi-
neerd met bontkragen' van bever,
nerts, persianer en zelfs ocelot. De
mantelpakjes vertonen hetzelfde
beeld. Opvallend' zowel bij mantels
als mantelpakjes zijn, de., vaak 'zeer

,exclusieve to~passsingenvan,:""dit
bont., "De'mantelpaltj~,':;:'~ll"lle~l
spol'tie+,>~elfs'. :VQO~ :tiE!llet's,: zijIl.:.'-,~,':>'",'",:,"i' ,<:;

'.' ·····;;;d&!ieJJjlfe·hIilikye.t'V'iilil<·i!D:;·,lii!2."'1Itg1t\""';-:;e.'
ruitstoffen. Voor die zelfde catego-
hippe, rokjes, pantalons .en een'bij-
rie zagen we nag van Bobby-brook,
zander aparte overgooier. Ook de
originele"kiit" en de vee1alge
streepte japonnetjes zullen onge
twijfeld zeer' gewild worden.

De collectie werd toegelicht door
mej. Versluis en de heer Van Toor.

De shows zijn ook gehouden te
IJsselstein en OUdewater, aange"
zien daar filialen gevestigd zijn van
Van Toor.

Dejaarl'ij:ks~'•. "rnode,~.b6w welke
firma van Toor te ,A(' "'le dit jaar
weer gebracht heeft,~ weer als
eeil succes worden gezien.

Hoewel de weersomstandigheden
niet meewerkten om de gedachten
aan winterkleding te aktiveren, de
dames van Ameide en omgeving ga
ven echter deze avond acte de pre
sence.

Direkt was er sfeer toen zes vrou
welijke en een mannelijke manne-

Ameide een

Donderdag 12 oktober za1 het
weer een hoogtijdag zijn voor Amei
de. De traditionele Paardenmarkt
met daaraan vastgekoppe1d de fa
miliedag - de dag van kraampjes
kijken - koekslaan - luisteren, naar
wat gladde, goed van de tongriem
gesneden kooplieden hebben aan te
bieden.

Echter ook is er veel schoaDs te
zien wanneer we bij de" keuring
rondlopen.

Prachtige paarden - leuke kleine
pony's. Dit alles geeft een sfeer, die
we vaak zo zelden meer aantreffen.

's Middags zult u kunnen genie-

Ja, inderdaad,Ameide is een heel
mooi stadje. Vooral als men oog
heeft voor de ve1e goed veriorgde
tuinen. Van de vroege 1ente tot laat
in de herfst kan men volop genieten
van een b!oemenschat die er wezen
mag. Dit heeft de schrijver van het
artikel in "De Schakel" heel goed
gezien.

Aanstonds kurit u ze weer bezig
zieh. De tuinliefhebbers knippen de
heggen,spitten de grand weer' eens
om,en... " .. men plant weer bollen.
Tulpen, hyacinten, krokussen,. nar
cissenen wat al niet meer.
V~~l'werk, ,maar oak yee1ge1d

hebbenze 'er"yoor over om het 'vo1
'gend,voqrjaa;r,na:;de lange winter,
\Veer, ,eensgoed voar de' da,g te ko

,men; "

Ford
Automohielshow

jaar van de Tweede Wereldoorlog
door de Duitsers werd ontbonden.
pe heer Stek ging daarop over naar
de Marechaussee, .bij welk wapen
hij gedurende de oorlogsjaren dien
de in Zeeuws-Vlaanderen tot hij
moest onderduiken om te ontkomen
aan de DUitsers." Na de bevrijding
besloot hij zijn loopbaan voort te
zetten bij de Rijkspolitie, hoewel hij
eigenlijk aanvankelijk van plan was
geweest bij·de ·Marechaussee te blij
ven.

Toen de heer Stek in 1946 in
Ameide werd geplaatst was er in
ooze gemeente nog een groeps
bureau van. de Rijkspolitie gevestigd.
Enkele.jarEP?:,~p.azijn bevordering tot
wachtmees[ :i der eerste klasse (in
19~2) werd>tilt,bureau: ~chter yer~

-- plaatst':;'Flc1q.r:·. Nie.uwpbo.rt ..en.::wercl
hij .. camrtiari:d3.nt--vaTI"·de~·post·Amei..,-"
de .-..:.-. eenftll1ctie,· die hij thans nc>K
vervult. 04erwachtmeester Stek
heeft in or \gemeente drie burge
meesters en" ook drie groepscom
mandanten meegemaakt.

Het behoeft geen betoog, dat de
scheidende postcommandant in
Ameide vee! heeft zien gebeuren en
- vooral - veranderen. "In de
eerste naoorlogse jaren deden we
op zaterdagavond altijd met twee
man dienst," herinnert hij zich, "het
was toen in de caUl'S namelijk nog
weI eens rurnoerig." "Nu is dat alle
maal anders geworden", vervolgt
opperwachtmeester Stek, "het is
tegertwoordig trouwens ook's avonds
op straat veel rustiger. Een man kan
dat g~makkelijkaan".

Wanneer de 'heer Stek zo zijn
"Ameidese tijd" overziet voeren de
prettige herinneringen de boven
toon. "Wanneer ik in Arrieide ver
dere promotiekansen zou hebben
gehad was ik niet weggegaan".
merkt hij op, "maar ik heb hier nu
al weer vijf jaar geleden mijn eind
rang bereikt". Het spijt hem boven
dien de p1aatselijke schaakclub te
moeten ver1aten, waarvan hij .sinds
de op:richting secretaris is. Oak daar
ziet men hem node gaan!

Het mkt ons een heel goed idee
van Garage de Groot n.a.v. de Paar
denmarkt een automobie1show te
houden,enwel op 12, 13 en 14okto
ber a.s. in haar garage op het In
dustrieterrein.

De gebele garage zal tijdens deze
drie showdagen in hef teken staan
van zowel Ford personen-, combi
natie-a1s, bedrijfswagens.

Er bestaat gelegenheid tot het
makenvan eenproefrlt.,

9ok~:•..,er: g~de~QI.l~.1;ieerd:'·wof7"
deI)'":ID.et .l,~~;7~.t11iIlb~t1:v.rtr.~9t~r~)1'

pat,':yoor',: d$z~,"',shp,Wi'uniek," vaar,
o:ilze".omgeving,: .:vee1:,b.el~s.tep.i~lg
zlilbeStaani ·behoeftg~ennader ]:)e••toog, . . . . ..

Sinds enige 'tijd is in ons land een
vrij algemene discussie gaande over
de taak: van de politie in de moder
ne, samenleving - een discussie,
waarbij tot dusver al veel kritiek is
geleverd op het. optreden van het
Nederlandse politiekorps in het. 81
gemeen en, dat van de gemeente
Amsterdam in het bijzonder. Deze
stroom van kritiek heeft' de 'ver
houding tussen de politie en de bur
gerij in veel opzichten vaozelfspre
kelld geen goed gedaan en de poli
tiefunctionaris tot ,ieen weinig be
nijdenswaardige figuur gemaakt. Het
is 'ons een genoegen in dit artikel,
dat, is 'geschreven ter 'gelegEmheid
van het vertrek ,van , oPPeIWacht~
meester Stekuit' onze gemeente, nil
eens '" een ·ander geluid te mogen
laten.horen~. .....•... ..• ...... "' ..:';",;

Van··'opperWachtmeestet· Stek::·kan'
immers zonder enige overdrijVing
worden. gezegd, dat hij gedurende
zijn - ruim 21-jarige! - diensttijd
in Ameide aldoor het vertrouwen
van de bevolking heeft genoten. De
oorzaak hiervan is naar ooze me
ning gelegen in het· altijd correcte
optreden van deze opperwachtmees
ter en zijn ...,... in Ameide bijna
spreekwoordelijk geworden - on
kreukbaarheid. Bovendien wist hij
steeds de goede toon te treffen in
zijn contacten met de inwoners van
de gemeente: hij isoleerde zich niet,
maar werd ook met niemand - zo
als hij het zelf zegt - "te eigen".
Het is dan ook geen wonder, dat de
inwoners van Ameide hem node
zien vertrekken naar Beneden
Hardinxveld, waar hij met ingang
van 1 oktober van dit jaar is be
noemd tot "rayoncommandant te
vens plaatsvervangend groepscom
mandant".

De heer Stek was overigens al
geruime tijd in dienst van de over
heid loen hij op 15 september 1946
als wachtmeeste~werd geplaatst ·bij
de groep Ameide der Rijkspolitie.
Reeds in april 1939 had hij namelijk
dienst genomen bij het loenmalige
Korps Politietroepen - een militai
re eenheid, welke tijdens het eerste

Grote Winkelaktie
in Ameide

Tijdens de Paardenmarktweek
van maandag '9 tIm zaterdag 14 ok
toberkan iedereen tien gulden ver
dienen, door te kopen bij een' van
de Ameidese winke1iers.

Bij iedere aankoop van een gul
den. :ontvangt men een van de let
ters Van het woord "Paardenmarkt".

Kambineer' deze letters tot het
woord Paardenmarkt, en u antvangt
tien gulden. De tientjes afhalen te
gen inlevering, van het door u ,ge
vortnde woordbij sigaremnagazijn
J.' van Gelderen; Fransestraat,
Ameide)Natuurlijkzal 'er door:deze
aardige' aktie ·een'l~v-endigeruilhan"
del" -ontstaan.· "Wij wensen u ·vee!
succes.



Het bestunr

Brouwer, leenrnan van Vianen

*} Een kaart van deze streek, ge
maakt, .ca. 1560, berust in het ar
chief van Gouda.

Unieke zelfbedienings
zaak heropend

Het moet voor de firmanten van
de Jong's zeIfbedieningszaken te
Ameide woensdag. 20 september I.I.
eenzeer grate voldoening geweest
zijn, toen zij na de officieIe opening
door de Edelachtbare Heer burge
meester D. Wessels,haar verbouwde
zelfbedieningszaak voor het pUbliek
kon openstellen.

Door de jaren heen hebben de De
J ong's bewezen hun tijd te verstaan
en zich .' steeds da'araan aangepast.

Zo oak nu weer! Bovenstaande
foto toontu slechts een klein on
derdeel van de zeer: modeme en
ruim, opgezette zelfbedieningszaak
waarin nu ook- een 'afdeling groen
ten en fruit is ingericht.,

Ondertussen hadden zij door- hu
we1ijk en aarikoop hun bezittingen
uitgebreid, zodat zij nu ook grand
bezaten onder Hei- .en Boeicop, La~

kerveld, Zijderveld, Leerbroek en
ander.e heerlijkheden.

Zij bleven gedurende deze eeuw
deel nit maken ,van de:"schepen
banken,' m.n. Meerkerk. en Hei-.,er!
Boeicop,heemrCiadschappen enker:k:-
besturen. .

, Cornelis'~Frederiks ,Brouwer '. was
eind l8e, eeuw. schepenteHei- 'en
Boeicop, onder schaut F. A., van Hall.

In diezelfde tijdwas Gerrit Brou
wer substituut-schout teMeerkerk
onder 'schaut Tissotvan Patet; 'Hij
zegelde een akte met een wapen;.;,
zegel dat vermoedelijk reeds in 1689
werd gebruikt. Deze akteenhet zeg~
zijn . bewaard gebleven: het'wapen
staat geregistreerd op het Centraal
Bureau. voor genealogie te's-Gra~
venhage. .

In het land van Vianen en daar
buiten leven nag veel afstamme.;.
lingen van dit. geslacht van Ieen
mannen. Diegene 'die zich ervoor in
teresseert, kan zich in verbinding
stellen met een der volgende perso"
nen; wellicht is het dan ~ogelijk

op den duur ,een volledige stam
boom' van' dit huis sarnen te stellen:
1. De heer G. C. Brouwer, wethouder,

Hei- en Boeicopseweg 125, Hei- en
Boeicop, tel. 03474-467.

2. De heer ~J. L. A. Brouwer, Kon.
Wilhelminalaan 268 Ie Voorburg
(Z.H.), tel. 070-835049.

nipgwetWoningen centraal. worden
verwarmd..Voor Ameide is.het jam~
mer genoeg niet gelukt.om,de, mi
nisterHHe goedkeuring - te krijgen
voor. centrale verwarmlng" van wo,

"ningwetwoningen.
De particuliere, woningen. De op

zet van de particuliere woningen is
gelijk aan die van de woningwet
woningen met dit verschil dat in de
particuliere woniiigen bovendien een
dakkapel wordt ,aangebracht en
daardoor op de zolder een ruime
slaapkamer extra ontstaat. De kOop
sommen voor de particuliere wonin
gen varH~ren van f 29000,- tot
f 34000,...,..- hetgeen voor, de ruim :en
solide opgezette woningen een laag
bedrag mag worden' genoemd.

De verkoop van de partiCuliere.
woningen ,wordt geregeld door de
Woningstichting Centraal Nederland
te Vreeswijk, die zonodig oak voor
een hoge financiering kan zorgdra~
gen~ ,

Binnenkort zal in ooze gemeenten_
een voorlichtingsavond, worden ge
organiseerd door deWoningstich
ting waarop aIle itlformaties over de
koop en financii:~ring kunnen wor
den verstrekt. Mochten'er onder on
ze lezers zijn die in' afwachting van
deze voorlichtingsavond reedsinfor
maties zouden willen hebben dan is
het telefoonnummer van -de Wo
ningstichting Centraal . Nederland
03470-577.

Dezer dagen konden we in:Aine~':'
de getuigenzijn van het heien,van '
de eerste paalvoor eeil· ,aantal'-,wo
ningen welke worden gebo:uwd- aan
de Doelakkerweg.en de ,Liesveld
weg.

Omda! 'de bouwvan een"aantal
woIiingen voor' Ameldealtijd weer
eeo belangrijke .gebeurtenis is heb,;,.
ben we wat nadergeinformeerd
naar het aantal en de aard van ,de
te bouwen woningen.

Wij vernamen dat het bouwplan
is opgezet door de Woningstichting
Centraal Nederland te Vreeswijk in
overleg met de gemeente Ameide
en Lexmond. Het bouwplan is van
de architect C. H. van Wijk uit De
Bilt en de bouw wordt uitgevoerd
door het plaatselijke aannemersbe
drijf Streefkerk.

In totaal zullen worden gebouwd,
in Ameide 18 woningwetwoningen
en ,37 particuliere, woningencm in
Lexmond 14 bejaardenwoningen, 24
woningwetwoningen en 29 particu
liere woningen.

De woningwetwoningen. Aange
zien sinds vorig jaar nieuwe ~voor;"

schriften en wenken gelden voor de
bouw van woningen' worden deze
woningen wat royaler dan de wo-'
ningen die tot nu toe werden ge
bouwd. De woningen omvatten een
woonkamer, keuken, drie slaapka
mers en eeo ruime bergzolder. In de
gemeente Lexmond zullen de wo-

UNIEKEWONINGEN
in Ameide en Lexmond

Over het algemeen weet men wei
nig of niets over de geslachten die
van ouds onder Vianen woonden.
Een der mogelijkheden om er iets
van te vernemen is genealogisch
onderzoek, het nasporen van de fa
milie, zo ver mogelijk terug in· de
geschiedenis.

Tot deze oude gesl()en behoort
het .hui,s' Ilrouwer. Do'o~dat .de 'ar~
chi,ev,en',van- Vianen .v!(or' ~en groot
'deel bewaard zijn gebleyen, ,was het
mogelijk dit geslacht.?~ te voe
ren tot ca. 1400. ~J

Aan het begin staat een z~kere

Symon, die toen reeds onder Meer
kerk woonde. Zijn bezittingen lagen
op "Mesterveld", een voor u ver
moedelijk' onbekende naam: het
werd omsloten' door de Broeksteeg,
de Nieuwe Steegt en de Zouwen
dijk *).

De grondbezitters vormden een
·groep aanzien1ijken in de .streek;
het aantal vazallen van Vianen zal
in die tijd omstreeks uit een zestig
personen hebben bestaan. uiteraard
uit verschillende geslachten.

Een afstammeling van Symon
voornoemd, Gerrit Willems, werd
oinstreeks 1680 schepen te Meer
kerk. Na diens dood in 1683 werd
zijn broer, die oak Gerrit Willems
heette, tot schepen te Meerkerk aan
gesteld. En het is deze laatstge
noemde die zich in' 1683 "Brouwer"
noemt.

Sindsdieo is dit de familienaam
gebleven, want ook de twee zoons
van de eerstgenoemde Gerrit Wil
lems namen deze naam aan.

Dit speelde ongeveer begin 18e
eeuw.

repe~t~re#r,;~~~~.'~'ep~"k~r~,so~~e~t....d~t
P~Vi/',i~:"'novc~J:*Jfer::·~~~yel1/;'zCl~;':wo:r;.;
deli'::;:: ";"':"'?":":<,":' '.,,'. ;>' -, .~.

,Oak de'Jeugd variaf 16 jaar i's, van
harte welt''''';'"\,;,

'>. /

Geen teleurgestelde tUinbezitters,
die de resten van, gisteren nog mooie
bloemen, in de :vuilnisemmer depo
neren.

Een tuinbezitter

Gevonden en verloren
voorwerpen

GEVONDEN· VOORWERPEN:
een portemonnaie met inhoud;

een paraplu; een sleutelbos; een
herenpolshorloge met metalen rek
bandj een nikkelen herenpolshor
~oge; ,een bankbiljetvan tien gul
den; een blauw-witte sportschoen;
een bruine zijden sjaal; een rechter
herenhandschoen; een paar witte
kinderschoentjesj eenplastic regen
broek;. een donkeJ;blauwe hoofddoek;
een zwembroek.
VERLOREN VOORWERPEN:

eengrijze wildlederen herenhand
schoeIi; een double dameshorloge
met idem bandje; een smeedijzeren
armband; een double langwerpig
dameshorloge met zwart bandje; een
rood kinderschoentjej een buI; een
wieldop voor IlSimca"jeen porte
monnaie met inhoud; een blauw
nylon kinderjack; een gouden broche
(vlindermodel).

Inlichtingen .bij de Postcomman
dant der Rijkspolitie te Tienhoven.

De verlichting is bijzonder. De
lampen di~'er o.a. hangen, zijn ge
vlochten door Ameidese manden
'makers.

Waarom de heer en mevrouw de
'Jang, die in' Rotterdam nog twee
snackbars bezitten" naar Ameide
gekomen zijn?

De rust die het· dorpsleven nog
geeft verkozen zij' boven de drukte
in .' Rotterdam~ Doch _. de .. mogelijkhe_
den voor hunzaak iii Ameide- zien
zij in een 'ruimer verband. De trek
naar de dorpen en vooral naar de
Lek .zal steeds meer· recreanten gaan
aanspreken en daarzietde familie
deJ,ong, naast. de behoefte voor de
eigen streek, een zeer goede toe
komst .in liggen;

Dat velen hun waren '.van, uitste
kende kwaliteit' vonden in hun'
vroegere" provisorlsche verkciop
rUi~te h?r'r men 'anerwegen~

Wij wens;,;;.:! hen:veel succes.

.• Di.efstal van ••..
buitenhoordmotorc:m
In de avond':vani,5, auiustus\967

werden, uit twee' aan de Lek in de
geineente,. Tienhovenstaande cara
vans' twee buitenboordmotoren ge
stolen. De, deuren van' deze twee
caravans 'waren' qp zeer, ruwe wijze
opengebroken. Mede dank zij enige
waardevolle gegevens van enigen
die ,op de beW1Jste avond op de
Lekdijk eenonde personenauto ,had
den zien staan, konden de daders
worden opgespoord en de buiten
bo'ordmotoren .' worden achterhaald.
Gedurende .het onderzoek door de
Rijkspolitie is gebleken dat de drie
daders, allen woonwagenbewoners,
op meerdere plaatsen, in ,ons land
buitenboordmotoren hadden gesto
len' alsmede load en' kabel. Bij een
smid in Noord-Holland, die de bui
tenboordmotoren van deze daders
had gekocht, werden er een 20
stuks inbeslaggenomen.

Chr. Gemengd Koor
"Sursum Corda"

Sinds enkele weken iser in Amei
de een Christelijk Gemengd koor.

Wanneer u van zingen ~oudt, no
digen wij .u uit dinsdagavond om 8
uur aanwezig te zijn in de Christe
lijke school. U, kUnt dan nag mee-'

Het leek ongeveer een half jaar
geleden onwaarschijn1ijk, toen er
geruchten de ronde deden, dat het
voormalig cafe van Ekeren a,an de
Benedendamsestraat verbouwd zou
worden tot een' oud-Hollands res
taurant, bar en snackbar! '

Woensdag 27 september 1.1. was
echter een groot gedeelte van deze
geruchten werkelijkheid -geworden.
De eigenaar,de heer de Jong met
vrouw en zoon waren het, die met
gerechtvaardigde trots, aangenodig
den het moderne cafetaria en de
smaakvoL ingerichte, bar, toonden.

Dat .Ameide een derge1ijke ·zaak
~ niet ·1;:>ezat was verwonder1ijk. Doch

het lange wachten -is nu rijkelijk
be1oond.

Alles ruim van opzet. Een moder
ne keuken, ..' zeer goede sanitaire
voorzieningen. Aan letterlijk alles
wat een goede en degelijke opzet
van eeo derge1ijk bedrijf eist, is ge
dacht. De-foto toont u de bar, welke
zeer smaakvol is ingericht.,

Loerend gevaar
Op zondag 17 september vond op

de Zouwendijk te Ameide een vrij
ernstig verkeersongeval plaats.

W.v.A. uit·Ameide met als duo
passagier A.M.. vloog te omstreeks
21.50 uur met zijn motor uit de
bocht. Reeds'voor de bocht moet de
bestuurder ondersteboven zijn ge
gaan. Motor en berijders ,werden
ongeveer 50 meter over. het wegdek
geslingerd en kwamen via een prik
keldraadafrastering in· het weiland
terecht. Beide berijders bekwamen
diverse verwondingen, waarvan die
van A.M. zo ernstig waren dat dok
ter Eenink uit Ameide, die eerste
hUlp verleende, ,overbr~nging naar
een ziekenhuis noodzakelijk achtte.
De Rijkspolitie heeft de zaak in
onderzoek en maakte proces
verbaal.

heeft ook zijn voordelen voor die
liefhebbers, want een hand die vies
het huis inrent is ook geen pretje.
Dan snijdt het mes aan twee kanten.
Geen boze vrouwen, omdat de vloer

, bedekking .weer vol hondepoten zit.



Wie echt VERANTWOORD wit 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 goed~oop op voor maanden lang.
Heus, een diepvriezer is goedkoper dan
U denkt!

MAAK LANGE AVONDEN GEZELLIG
Maar .•• dan'natuurlijkmet MERKSPEEL.GOEDI

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

ADRI YAN PEET~MEERKERI{
GORCUMSESTRAAT 8, TELEFOON (01831) 398

Wilt U prettig slapen?
Het adres voocvakkundig plaatsen is:

A.VANIPEREN
Ele.ctro-technisch Installateur MEERKERK telefoon 265 .

Zo ja! Koop dan een

WOLLEN DEKEN
van zuivere scheerwol
bij de

Oak nu weer presenteert

Cafe "De Drie Snoeken"
LEXMOND

U weer een pracht kollektie

GESCHENKPAKETTEN
.en SIERI(ARAFFEN

FIRMA BOS & ZOON
TE NOORDELOOS

TELEFOON 01838-336 en 217

Uw ad~es voor BETERE TEXTlEL

als relatiegeschenken of als iets bijzonders
.. voor de komende feestdagen.

()(jk een leu.ke sortering ZAKFC;:ONS
met diverse, soorten gedistilleerd:'

. . . ~

VRAA? VRlJBLlJVEND ..RIJSOPGAAF r,....__
Verder nog een grote sortering

DRANKEN, LlKEUREN EN WIJNEN

o
DE JO~G's
ZELFBEDIENING

GORINCHEM

TEGEN DAGPRIJZEN

Voor al Uw

Groenten en Fruit

DAM 4, BROEKSEWEG 6

ASSURANTIEKANTOOR

P. JOH. DEN HARTOG

Voor al uw

LevensmiddelenSolina electronische

ORGELS
vanaf f1495.-

of f 33. - per rilaand zonder
aanbetaling

lnruil oude instrument
mogelijk

Stemmen en reviseren
van piano's en huisorgels

Nieuwe en bespeelde instrn
menten waarbij fin. mogelijk

Piano- en orgelhandel

H. E. I(ropff
Juliansstraat 49 Tel. 03471·255

Jntphaas

~ ~
Een gezellige winteravond

. met een goed

MUZIEKINSTRUMENT

lex"rt nit voorraad ane typen

T.V. toestellen
van de bekend~ merken

Yraag onze speciale condities
betreffende HOUR en HUURKOOP

Arlstona
"bilips
Grundig
Erres

Voor al UW
BLOEMEN . BLOEMWERK - BRUIDWERK • GRAFWERK
AARDEWERK .KOPER. TIN en GLAS

Tevens weer voorradig aile soorten
BLOEMBOLLEN

Blo€lmenmagazijn ..MARJA"
J. VERVEER, J. W. van: Puttestraat 2, Tel. 306, Ameide

VERZEKERINGEN
ADMINISTRATIES
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGSZAKEN

AMEiDE • Voorstraat6 - Telefoon 01836.340

Adverteer ook eens in de "Wegwijzer" ,



VOOR KWALITEIT EN BETERESERVICE NAAR

D. BIKKER
. ZOUWENDIJK 123 - TELEFOON 01837-249- MEERKERK

ERRES WASMACHINES
Hoge inruilwaard~ voor Uw oude machine

Voor bezoek
aan onze toonkamer

wordt U door ons
vrijblijvend afgehaald.

ESTA en LINDE DIEPVRIEZERS
Zolang devoorraad strekt ook met kleine schoonheidsfoutjes

Op al onze apparaten

DUBBELEGARANTIE!

.GDed nieuws!

HERMETI
STRIPS

rollen van 6 meter, de
enige strip dievolstrekt
winddicht en tochtvrij

afsluit.

Het enige juiste adres

J. VISSER
J. w. v. Puttestraat 65,

AMEIDE

Ook touw, nylon
en gereedschap

,HOr~es
verkopen wij niet •••
maar wei netsen die
met de precisie van
horlogemakerswetk
zijnp-~-f~briceerd.
fiel. jrk?
Naluullijk Gazelle.

De Koekkoek
Telefoon 01837·461
MEERKERK

C:=;;s>:z~lIe
aileen de wind loopt lIohter.

De R weer in de maand
betekend griep en koorts!

Koortsthermometers vanaf f 3,50. Barometers vanaf f 15,50.

Het nieuws~!'-"lp'gebied van elect" werken is het .
Junghans A\',A-werk, loopt meer daneen vol jaar op batterij.

PRONTO brengt weer enkele nieuwe modellen in
HEREN- ENDAMESHORLOGES. Stalen kast met datum
voor slechts;Jl9,50 en waterdicht.

Zaanlanderlt&/!.igklokken in verschillende uitvoeringen.
GROTE EN KLEINE REISWEKKERS
alles van de beroemde Junghans-kwalitelt.

U weet toch dat wij' aile reparaties aan uurwerken in eigen
werkplaats verrichten met de modernste apparatuur.

Wij moeten U er op wijzen dat ons huis no. 6 geworden is
in de Gorkumsestraat, Huis met de klok.

G. J. van der Vlies . Horloger
Gorinchemsestraat 6; tel. 01837·424, MEERKERK

TURFMOLM

DENI(T U ER
IN DE HERFST VOORAL

OM UW TUIN WAT

·TE GEVEN

Hetgeeft een .betere structuur aan de grond en een goede
afdekkiltg· bij 'Vorst van bollen en planten.
Uit voorraad verkrijgbaar.

P. VERRIPS
MEERKERK, TELEFOON (01837) 358

Tevens het adres voor TUINTURF

"

De keurslager
Uw voorkeurslager
Goed gevoed de WINTER tegemoet.

Wij maken voor U

Rookworst (aIle maten)

Jachtworst

Hoofdkaas

Wij zijn specialist in

Fijne Vleeswaren en
. heerlijke Haagse Leverworst

'Ons vlees is altijdvan-prima kwaliteitl

U korot toch ookprofiterenvan de

.AMEIPESETIENTJESR£GEN

VOOR DE ZELFSLACHTERS
NOG DIEPVRIESLADEN TE HUUR
Kerkstraat 14 - telefoon 018~7,...,..332'-'- Meerkerk



EEN WAARDIG WELI(OM
In het vorige nummer schreven wij

"Een waardig afscheid" toen wfj het
heengaan VaJ} burgemeest'er Pellikaan
memoreerden. Nu geldt "Een waar
dig welkom" de blijde inkomst van
zljn opvolger op 1 september. Voor de
raad was de benoeming van de bur
gemeester VaJ} Hei- en Boeicop en
van Schoonrewoerd geen verrassing
omdat enige weken te voren de Com
missaris der Koningin, mr. J. KIaa
sesz, persoonlljk de raad vertrouwe
lijk was komen inlichten.

Burgemeester P. Visser werd met
zijn echtgenote en twee kinderen ~~

gehaald 8aJ1 de Rijksweg door de drie
wethouders. Blj het Dorpshuis zongen
de schoolkinderen, de regen ten spljt,
het burgemeesterlljk gezin toe. Met
een vertegenwoordiger VaJ} de Com
missaris der Koningin waren vele
genodigden getuige van het plechtige
moment waarop wethouder Van Die
ren de ambtsketen op de schouders
VaJ} burgemeester Visser legde. ~t
houders, raadsleden en secretaris

Gaarne maak ik van deze gelegen
heid gebruik, om allen, die op eniger
lei wljze van hun belangstelling heb
ben blljk gegeven ter gelegenheid
van mljn installatie ala burgemeester
van de gemeent'e Lexmond - mede
namens mijn vrouw - oprecht dank
te betuigen.

De raad OO8100t...
het verzoek van de Centrale van Ka
tholieke Militatre Tehuizen om sub
aldie af te w1jzen;
een strookje van de tuin van p~rceel

de Nes 14 te kopen voor eventuele
toekomstige verbreding van de hoofd
straat;
het pand Dorpsstraat 75 te kopen
voor een toekomstig toepad van het
in voorbereiding z1;jnde plan Midden
Nee;
uniforme huisvuilemmers uit te rei
ken en vuilophaalrechten in te stellen;
de tarieven van h~t Dorpshuis onge
wljzigd te handhaven:
aaJ1 de stichting Ontwikkeling Alblas
serwaard en Vljfheerenlanden een
extra subsidie van 6 cent per inwoner
over 1967 toe te kennen;
het pad tussen het Anna Maria van
Schuurmanplein en de Lekdljk ala
voetpad aan te wijzen:
geen subsidie toe te kennen aaJ1 de
Bond tegen het vloeken voor 1968;
een verordening op de drank- en hOo
recabedrijveJ:!. vast te stellen:

de bezoldingingsverordening-1967 op
nieuw vast te st'ellen;

een derde deel der kosten van asfal
tering van de Boezemkade tussen het
gemaal en de Lekdljk voor rekening
der gemeente te nemen;

een krediet beschikbaar te stellen
voor het bewoonbaar maken van het
pand Kortenhoevenseweg 17; .
de heer E. S~k toe te Iaten ala lid
van de gemeenteraad in de plaats
van de heer M. Bos, die ala zodanlg
bedankte wegens vertrek naar Dron
ten;
van de heer ir. B. A. Pot te sanvaar
den het album met foto's en handte
keningen sangeboden bij het afscheid
van z1;jn vader ala burgemeester;

spraken de burgemeester hartelljk en
vol vertrouwen toe, waarin z1;j be
grljpelijkerwijze en met voldoening
ook terugzagen op het "stadhouder
loze tijdperk". Even hartelijk en vol
vertrouwen was de eerste toespraak
VaJ} burgemeester Visser.

Na afloop VaJ} de officiiHe verga
d~ring kregen oud-burgemeester Pel
lik8aJ1 en diverse vertegenwoordigers
gelegenheid hun welkomstwoord uit
te spreken. Geen wonder dat burge
meester Visser aaJ1 het eind van de
middag moet bekennen een beetje
verlegen met de ontvaJ}gst te zljn!

De avond was voor de burgerlj.
Vooral verenigingen kwamen hun op
wachting maken. Ook nu werd de
welspreken~id in ruime mate be
oefend. Bijzonder aardig was het op
treden VaJ} het J eugdorkest op deze
voor hem eerste officiele levensdag
en VaJ} een dameskoor.

Zo werd ;~erste september een
wail.rdig we.. ..h voor burgemeester
Vi!lser!

J.

De hartelljke ontvangst in de ge
meente, de zanghulde van de school-
kinderen en ,. groeting van en de
kennismakixt et net Lexmondse
verenigingsle en, dit alles heeft ge
maakt, dat we 8aJ1 de installatiedag
de meest prettige herinneringen be
waren.

Burgemeester P. VISSER

burgemeester P. Visser te benoemen
tot vertegenwoordiger in het bestuur
van de schoolartsendienst en de stich
ting schooltandzorg;
te verklaren dat een bestemmingsplan
wordt voorbereid voor de gronden tus
sen de bestaande r1jksweg 27 en het
M~rwedekanaa1 ter boogte van de
Heicoppersteeg (de ni.euwe r1jksweg) ;
deelneming 8aJ1 de vui!ophaaldienst
in het door de vuilophaler bezochte
gebied verpUcht te ste1len;
een onderzoek in te stellen naar de
mogelijkheden van zu1vering van het
rioolwater dat door het persgemaal
in de Nes wordt ontvangen (het voor
stel van b. en. w. tot het beschikbaar
stellen van een krediet voor ~g
van een rioolpersleiding naar de Lek
is sangehouden);
grond 8aJ1 de woningbouwvereniging
te verkopen voor het ketelhuis der
centrale verwarming van de nieuw te
bouwen woningwetwoningen;
het Jeugdorkest voor 1967 te subsidi
eren met f 300,-;

de afdeling reclassering van h~t Leger
des Heils, ald. Dordrecht te subsidi
eren met f 50,-' in 1968;
de Stichting Sociaal-psychiatrische
dienst in Zuid-Holland in 1968 te sub
sidieren met 37lh cent per inwoner;
een motor met hulpstukken en een
c1rkelmaaier san te schaffen.

J.

Laten ze ...
Die "ze" zijn we met z'n allen die

san het besturen van Lexmond deel-,
nemen. En uiteraard san alle critiek
bloot st8aJ1. "Daar zit je tenslotte
voor in de raad". Nu is critiek niet'
zo erg. Je leert er van. Vooral be
scheidenheid! Ala je als medebestuur
der van de gemeente op bepaalde mo
menten echt blij bent, dat iets tot
stand kwam, sta je meestal nlet ver

van de koude douche vand8aJ1...
Allicht komt er de een of de ander
vertellen, dat er niets van deugde.
Om op dat blij zijn terug te komen,
h'et zijn vaak de kleinere dingen die
voor een voldoening zorgen. Ditmaal
was het de oude lamp bij de Her
vormde kerk. Na vaBtgesteld te heb
ben, dat die hoek beter verlicht dien
de te zijn en nadat plaatsing san de
overkant moeilijkheden gaf, werd .be
slOten, dan maar een straatlamp te
plaatsen op het plein bij de kerk.
Waartegen bij de Kerkvoogdlj geen
bezwaren waren. En het was raads
lid Jan ae Jong die bezwaar maakte
tegen een moaerne lamp bij een his
torisch gebouw. Door alle tijden heen
zal men mensen overhouden van het
typli !-'ellikaan, die op de bres staan
voor het behoud van het schone uit
vervlogen tijden. En ala men het niet
al te bont maakt, valt dit te waarde
reno In dit geval kon ondergetekende
begrip opbrengen voor het standp~t
van zJjn me~-raadslid. ')p doorrelS
bezochten ae drie we .lders een
plaats waar tegenover een gerestau
reerd gemeentenuis een paar straat
lantaarns stonden, die "omgebouwd"
waren van vroegere gaslantaarns.
AIle drie 'waren verrukt over het ef
fect en na enige tijd was.~.gemeente
rkxmond in net bezit \ ,zo'n oude

'lamp, die geruime tijd later door het
G.KB. geplaatst werd. Ook bier was
net effect voortreffelijk. En de be
volking was over 't algemeen met de
mooie laJ}taarn jn haar schik. Be
grijpelijk was dat de initiatiefnemer
glunderde en z'n collega's blij waren
dat de w8.lU'dering vrij algemeen was.
'L'Ot de koude douche kwam bij het
lanceren van de verstandig lijkende
opmerking: "Waarom mot 'r ,op 't
durp, waar het toch al zo licht is,
nog 'n lamp bij komme. Laten ze de
Kortenhoevenseweg verlichten". En
de maker van de opmerking en de
bijval leverende vrienden, waren blljk
baar onze bijdrage van enkele msan
den geleden vergeten. We hadden
toen immers gesteld, dat zolang de
werkzaamheden san de RijltsWeg Lex
mond-Vianen duurden, de Rijkswa
terstaat de verlichting van be1de kan
ten van de weg, waarbij- dus de Kor
tenhoevenaeweg, waartoe destljds was
besloten, niet zou (laten)' uitvoeren!

V.D.

De installatie
Het dagelijks bestuur had gemeend

8aJ1 de installatie een bepaalde vorm
te moeten geven. En nadat de te in
stalleren burgemeester zich met het
programma verzoend had, waren er
nog enkele factoren die we niet in de
hand hadden: O.a. het weer, dat net
die dag bepaald niet meewerkte.

Maar dan verder: de m~dewerking

van de ingezetenen. Deze 1s toch weI
bijzonder goed geweest. In de eerste
plaats de hoofden en het personeel
van beide scholen, voor wier enthou
siaste medewerking de organisatoren
zeer erkentelijk waren. Dan de geno
digden VaJ} de middagbijeenkomst, die
door hun aanwezigh~id blijk van be
langstelling gaven en tenslotte h~t

verenigingsleven dat in de avond zich
wei bijzonder vriendelijk present~erde.

Daarom ook van deze plaats een
woord van welgemeende dank san
die allen.

V. D.

Persoonlijk
~ vakature die vijf maanden ge

duurd heeft, behoort weer tot het ver
leden. Burgemeester ViSser heeft al
weer bljna een m8aJ1d zijn nieuwe ge
meente bestuurd en begint bier echt
al thuis te raken. Het lljkt of de va
kature al weer veel langer achter ons
ligt.

Maar anderzijds toch nog w~r z6
kort bij, dat, van deze plasts, even
achterom zien ona gerechtvaardigd
voorkomt. De beoordeling over de
juistheid van h~t tijdens de vakature
gevoerde beleid laten we gaarne san
anderen over.

Bij de installatie hebben we dank
gebracht san hen met wie het zo
voortreffelijk samenwerken was in
deze periode: de wethouders Man
schot en De Jong en secretaris Jans
sen. Onze dank gaat 66k uit tot de
vele inwoners van onze goode ge
meente met wien we t1jdens de valta
ture van tijd tot t1jd contact hadden
en ook nog weI eens waardering of
begrip tot uiting brachten. Alles bij
elkaar is er ruimschoots aanleiding
om eventuele moeillJke momenten te
vergeten en de mooie en sangename
belevenissen als een dankbare her
innering mee t'e dragen.

J.v.D.

V.V. LEKVOGELS
De officiele opening van het club

gebouw van de Voetbalvereniging
"Lekvogels" ligt al weer enige tlJd
achter ons. Er zljn blj die opening,
door verschillende sprekers, vee!
woorden va ndank en waardering ge
sproken. Het zou te veel van het
goede zijn over dit alles nog eens t'e
herhalen. En toch, enige nabeschou
wing komt ons niet misplaatst voor.
Op zichzelf is het samenspe1 van de
sportmensen met het gemeentebe
stuur al z6 aangenaam geweest, dat
de waarde hiervan niet in geld is uit
te druklCen. En de enorme prestatie's
die velen geleverd hebben, van de
bouwkundige, die het plan maak~

tot de man toe die de schop hanteer
de, ze zijn uniek. Bet gemeentebe
stuur heeft zelden of nimmer, ergens
san meegewerkt, waar het zovee1 vol
doening san beleefde, dan san de
sportakkommodatie.

Nu kunnen we ona voorstellen, dat
er ook in onze gemeente mensen zijn,
die over dit aIles minder verrukt zijn.
En tegen de kosten aankIjken. Of
elke vorm van sport uit de boze ach
ten. I\!der is vrIj om er een eigen
niening op na te houden. We willen
inwoners echt niet van deze plaats
trachten te overtuigen, dat ze fout
denken.

AIleen willen we op een ding wij
zen: het jeugdprobleem. Dat er tot
dusver in onze gemeente niet schljnt
te zijn, ook al weten we dat in een
plattelandsgemeente de kans voor
ontsporing der jeugd weI minder
groot is dan in steden, zouden we de
plank mis slaan wanneer wlj wron
derstellen, dat de bescheiden verant
woorde sport dlede Lexmondse jeugd
opvangt, verband houdt met het feit,
dat die jeugd de g,meenschap 'zo w,ei
nig zorg baart ?

V.D.'



DE GROTE NES
Na de vele mooilijkheden die de

papieren voorbereiding met zich
bracht, is het weI een voldoenmg dat
de spade voor de 38 woningen van de
woningbouwvereniging de grond in
is gegaan. Er is aI een dubbeIe w(;

ning onder de kap en er wordt hard
gewerkt aan plannen voor enkele
blokken premiewoningen.

Om aIlerlei verwarring te vermij
den, wil de raad onze nieuwe uitbrei
ding niet blijven aanduiden met Grote
Nes of Nes, maar d~ s.traten nu na
men gaan geven. Wist u dat aIle ge
meenten er moeite mede hebben na
men voor hun straten te vinden? Het
valt niet mee een naam te vinden,
die een andere gemeente nog niet ge
bruikt heeft. Daarom stelt de raad
er prijs op dat u gelegenheid krijgt
tot m~edenken. Hebt u een goede
inval, weI, doe dan even een briefje
in de bus van het gemeentehuis of
geef die telefonisch of persoonlijk ter
secretarie door. WeI graag v66r 1
november.

J.

Burgerlijke stand
Gemeente Lexmond

(mei, juni, juli, aug. en september)
Te Lexmond geboren:
31 mei: Teunis; z.v. Teunis Blanken
stijn en Aaltje Legemaat, Lakerveld
33;
4 juni: Anthonie Johannes Lamber
tus; zv.v. Anthonie J. Molenaar en
Cornela Stam, Dorpsstraat 119;
15 juni: Teuny; d.v. Cornelis van Die
ren en Maria J. Bergshoeff, Korten
hoevendijk 17a;
10 juIi: Jolanda; d.v. Meijer van der
Hagen en Johanna G. van Klelj, de
Nes 25;

17 juIi: Joha:n Conrelis; z.V. Koenraad
C. Bassa en Jenny M. van Dljk, Kor
tenhoevendijk 9b;
23 juli: Jacob; z.v. Jan Versluis en
Geertruida de Vroome, Achthoven
84a;
24 juli Maria Wilhelmina; d.v. Johan
Th. Lakerveld en Anthonia Langerak,
Kom Lekdljk 35; .
24 juli: Geertje Cornelia; <Lv. Gerrlt
J. Westerhoud en LJberdina G. den
Hartog, Heicoppersteeg 43;
4 aug.: Willemijn~rt; z.v. Johannes
het Lam en Maagje van Dieren, Acht
hoven 46a;
9 aug.: Fred Alex; z.v. Roeus Quint
en Geertruida de Jong, de ~s 28;
16 aug.: Ditske; d.v. Thomas de With
en Teuntje H. Middelkoop, Korten
hoevenseweg 8;
14 aug.: Pia; d.v. Arie Versluis en
Elizabeth Benschop, Achthoven 81
(te Utrecht geboren); 14 aug. Eliza
beth; d.v. Arie Versluis en Elizabeth
Benschop, Achthoven 81 (te Utrecht
geboren) ;
5 sept.: Gerrit; z.v. Jan Fl. de Bruljn
en Maaike Fl. van Delft, de Laak 16a;
10 sept.: Thuntje Aartje; d.v. Steven
de With en Teuntje G. de Wild, Acht
hoven 18;
14 sept.: Arigje Johanna Florina; d.v.
Fl. van Buuren en van Herwaarden,
Johanna C. E .. Driemolensweg 3;
15 sept.: Ferdinand Armand; z.v. En
geltje Kersbergen, Lakerveld 145 (te
Leerdam geboren).
20 sept.: Teunis; z.v. Jan van Dieren
en Klazina vail Wiggen, Lakerveld
17.
Overleden:
11 sept.: den Hartog, Pietertje, oud
72 jaar, gehuwd met Pleter Verslu1B,
Achthoven 70.
Gehuwd:
4 aug.: Leo G. van der Knoop, 24
jaar, te Bussum en Reina Manschot,
23 jaar.
17 aug.: Comelis M. Baars, 21 jaar,
te Nieuwland en Maagje J. den liar-

togh, 23 jaar.
18 aug. Lambertus Mourik, 23 jaar
te Meerkerk en Aaltje Versluis, 19
jaar.
7 sept.: Jacobus Swart, 24 jaar, te
Almkerk en Barbera B. van Zessen,
24 jaar.
22 sept.: Amel Plieger, 22 jaar en
Ari~M. van Dljk, 18 jaar.
Gevestigd:
Arie J. van Kekem en gezin, van
Meerkerk naar Nieuwe Rijksweg 146;
Aart Slob en gezin, van Noordeloos
naar Achthoven 11;
Andries van Bruggen, van Arneide
naar Achthoven 60 (+ gezin);
Aaltje A. H. van Kelrem, e.v. J. C.
den Hartogh, van Arneide naar Dorps
straat 69;
Cornelis Baars, van Nleuwland naar
Kortenhoevenseweg 81;
Jannigje Spek, van Baam naar
Dorpsstraat 90.
Vertrokken:
Klazina Versluis, e.v. J. van den End,
van De Nes 32 naar Woerden;
Maagje N. van ~rgeijk, e.v. H. van
Houwelingen, van Kortenhoevendljk
14 naar Hardinxveld-Giessendam;
Teunis H. Veen, van Nieuwe Rljksweg
64 naar Breda;
Roelof H. Blankenstijn, van Dorps
straat 85 naar Vianen (+ gezin);
Daniel de Blaeij, van De Nes 14 naar
Kesteren;
Neeltje H. Langerak, van Dorpsstraat
131 naar Ermelo;
Jan F. den Hartog, van Achthoven
32 naar Vianen;
Cornelia J. Versluis, e.v. A. C. Veld
huisen, van Kom Lekdljk 48 naar
Leerbroek;
Hendrika Grafe, van Dorpsstraat 129
naar Rhenen;
Abraham G. Remijnse, van Lakerveld
49 naar Bunnik;
Abraham W. Remljnse en gezin, van
Lakerveld 49 naar Alphen a.d. Rijn;
Hendrik van Dieren, van Lakerveld
42 naar Arkel;

Aaltje Versluis, e.v. L. Mourik, van
Dorpsstraat 121 naar M~rkerk;

Reina Manschot, e.v. L. van der
Knoop, van de Laak 41 naar Veen;
Barbera Bos, e.v. Th. Mik, van de
Laak 25 naar Dubbeldam;
Harmina van Dieren, van Kortenhoe
venseweg 185 naar Utrecht;
Hendrik Heek, van Kortenhoevense
weg 20 naar Bunschoten (+ gezin);
Barbera B. van Zessen, e.v. J. Swart,
van Lakerveld 135 naar Almkerk;
Samuel C. Versluis, van de Nes 32
naar Rotterdam.

Nieuws van het
Lexmondse

Groene Kruis
Het nieuwe Groene Kruis gebouw

op het A. M. van Schuurmanplein
in Lexmond groeit steeds meer uit
tot een centrum van gezondheids
zorg in de ruimste betekenis van
het woord.

Er is naast de al lang bestaande
zuigelingen en kleuterbureau's, de
zittingen van tandarts en voetver
zorger, nu ook een dietiste aan
getrokken.

Deze dietiste, mej. Vollebregt,
houdt voorlopig elke 4e dinsdag van
de maand zitting in het Groene
Kruisgebouw. De leden van het
Groene Kruis kunnen kosteloos van
deze dienstverlening gebruik maken,
uiteraard op advies van de huisarts.
De zittingen zijn dus maandelijks,
elke vierde dinsdag, 's middags tus
sen 14 en 15 uur.

Dokter Vegter, zuster Boele en de
bestuursleden van het Groene Kruis
kunnen u nader inlichten over deze
vorm van gezondheidszorg ·en over
de andere vormen van dienstverle
ning, zoals die nu al in steeds toe-
nemende mate plaats vinden. .

WILT U rtUIS GELD VERDIENEN!

Deze machine kunt U, door voor de textielservice n.v.

truien te breien, geheel terug verdienen

Tevens kunt U zich een zeer behoorlijke bijverdienste

verschaffen waarover wij U gaarne geheel vrijblijvend

inlichten

Voor kille avonden bieden wij
U een grote sortering
elektrische kachels!

Gasiiachels nu rr~ds vanaf
f 88,50 compl. met gratis
fles en gratis inhoud
dus U krijgt bij ons
nu f 41,70 CADEAU

Oat kan op onze super snelle

ORl~N .dubbelbed breimachine

Wij bieden U ook een mooie sortering

PLATENSPELERS, DRAAGBARE RADIO's en

CASETTE RECORDERS.
SPECIALE AANBIEDING IN
WASAUTOMATEN EN KOELKASTEN

Vraag vrijblijvend inlichtingen
bij Uw vertrouwde adres

A. LIEFHEBBER
OORPSSTRAAT 46, TEL. 03474.415, LEXMOND

Vraagt inllchtingen bij:

I. VERWEIJ
Jan van Scorelstraat 43 bis, tel. (030) 18005, Utrecht

of bij

M. P. ROO S, machinehandel n.v.
Kloosterstraat 16, tel. (02159) 15840, Naarden

1955-19&7
12.jarige ervaring op het gebled van autorijlessen staan borg voor het snel behalen
van Uw rijbewijs

FEESTELlJKE AANBIEOING

15 RI~LESSENNU f 120.- LOSSE LESSEN f 9.
's Maandagsavonds theorieles I U wordt gehaald en gebracht

Erkende AU'orilschool ... H A A R S
Meidoornlaan 4 . Telefoon (01836) 375 . ArtJeide

ATTENTIE:

Taxi·vervoer voor. Ziekenfondspatienten en tevens verhuur van auto's met of zon·
der chauffeur

Zeit geen zorgen meer!
UW rijbewijs veriopen ?' Wij zorgen voor verlenging



STASTERK-POLIS

Dit moet U weten:

Voor een unieke financi~;Iegezinsbescherming
IS een

U bent van harte welkom!

van onze artikeIen.

o.a. Loempia's, Braadworst,

Nasiballen, Bamihapjes, Kroepia's,

KaIfsvlees croquetten, BitterbaIIen,

Patat Frites en Gehaktballen.

Breng een bezoek aan onze zaak

Proef zelf de uitmuntende kwaliteit

Een moderne, sfeervol ingerichte gelegenheid met volop keus in

KOUDE EN WARME GERECHTEN!

Koop dus bij

PLAATS EEN ADVERTENTIE IN DE "'EGWIJZER I

Ook tijdens de Paardenmarkt brengen wij U een
grote sortering

Nieuw zijn SCALEXTRIC Miniatuur Racebanen.

Zie ODZe etalage.

Ook verwachten wij nog de Miirklintreinen

en onderdelen.

AI deze artikelen hebben onze eigen service.

FRISDRANKEN

HEINEKEN'i

TAPBIER

ERMY US

Ook voor:

.
CAFETARIA!

MOLENSTRAAT 23, AMEIDE, v.h. M. Labec, TEL. 01836-280

MERI(SPEELGOE,D

FIRMA HEII(OOP

EEN PAARD TE KOOP?

i

••

I•i
i

CAFETARIA DE JONG i
OUDENDIJK, TEL. (Ol~) 308, AMEIDE -i

i .

:

I

~

HI
INTERNATIONAL

HARVESTER

Mc. Cormick
Een moderne trekker

met een wereldberoemde naam
thans in ieders bereik

Pluk Uw geluk
van de beeldbuis!
Doe ,nee aan de
Stasterk-televisieprijsvraag!

de veiligste en voordeligste manier.

Een zekerheid in het kwadraat, die gebracht
wordt door de Levensverzekeringmaatschappijen
uit de AMEV-groep:
De UTRECHT, de HAVen de VVM.

De zekerheidsmeter laat U meeleven wat in Uw
geval het juiste Stasterk-advies is.

Kijk naar de zekerheidsmeter-reclame op de T.V.
en ding mee naar een van de mooie prijzen:

o.a. 3 E.E.G.-BROMFIETSEN
voor de drie beste inzenders.

De volgende prijswinnaars mogen kiezen uit:
RUBBERBOOT, PLATENBON van f 100,-,
TENT, AARDAPPELSCHILMACHINE, KLOK,
ZILVEREN PARKER-VULPEN, K~UKEN
MIXER, POLAROID-CAMERA met 2 films,
ENCYCLOPEDIE,SNELKOOKPAN
of een DRAAGBARE RADIO.

Vraagt inlichtingen over deze unieke

trekker bij lJw dealer:

Garage Hamoen
AMEIDE, TELEFOON (01836) 307

Vraag een prijsvraagformulier bij:
J. VAN DIEREN, De Zoom, teI. 03474-284, L~~ond
JOH. HET LAM, Johzn, Achthoven 46a, teI. (L .;6-230, Lexmond

Win een prachtprijs en laat U informeren
over Uw Stasterk-polis, afgestemd op Uw
gezinsbehoefte.

behaag'lijke warmte in Uw woning!
Winter wordt zomer met brandstoffen van

ZESSENVAN
Ook U wilt natuurlijk weer

Zorg dan nu reeds voor

een vol KOLENHOK
of een VOLLE O'LIETANK
Dan heeft U als het koud wordt VOLOP W ARMTE!

Bestellingen gaarne voor vrijdag 12 uur V.m.

DORPSSTRAAT 72, TEL. 229, LEXMOND.
Bij ons liwaliteits-benzine
voor werlielijk,
LAGERE PRIJZEN

ZONDAGS GESLOTEN!



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Eleetr. Teehn. Bureau

DE GROOT - AMEIDE
GRANDIOZE
INRUILACTIE
Bij aanlioop. van een

••wasautomaat geven WI] tot
400,- voor uw oude machine

Bij aanlioop van een
Televisieapparaat geven wij tot
400,- voor uw oud~ apparaat

Bij aan~ioop van een Radio
geven wij tot 150,-
voor uw oude radio

Kleuren-T.V. uit voorraad leverbaar.

CENTRIFUGE, iets bescbadigd, zo lang de voorraad strekt
van 198,- voor 98,-.
DRAAGBARE RADIO van 129,- voor 85,-.
TIJDENS DE MARKT
DEMONSTRATIE MET WASAUTOMATEN
EN VAATWASMACHINES.

Voor b~t komende seizoen bebben wij voor U:
ELECTRISCHE DEKENS 1- en 2-persoons met 2 jaar garantie.
GASKACHELS in diverse modellen.
ELECTRISCHE STRAAL.VENTILATORKACHELS
Laat U door ons voorlicbten over de voordelen van
DIMPLEX- EN DAALDEROP RADIATOREN.

Speciaal voor bet aankomend seizoen bebben we een
pracbtsortering LAMPEN aangekocbt voor fantastiscb lage prijzen

De wereldberoemde HOOV~R SLEDESTOFZUIGER f 159,
aileen in de marktweek voor f 149,-.

Extra aanbieding KOELKASTEN, 130 I vanaf f 250,-.
RIJWIELEN EN BROMFIETSEN

Sportrijwiel vanaf f 165,-
Eysink bromfiets f 479,-
Mobylette E.E.G. f 3:. .~

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

OOI( U BRENG't l

-....
... pol.leer nu I

met de bekende paardenmarkt tocb een bezoek aan onze
MODERNE ZAAK waar het zo ecbt gezellig winkelen is.
En •.• wat een sortering

Schoenen en Pantoffels TIJDELlJKE AANBIEDING

vindt U daar voor herfst en winter in vele
modieuze kleuren en modellen.
En natuurlijk ook een exclusieve sortering .

Luxe- en Huishoudelijke artikelen
Speciaal voor de marktdag weer een

grote voorraad Speelgoed
KIES UIT DE VEELZIJDIGHE.ID BIJ

FIRMA H. VERHO,EF
TELEFOON (01836) 251 - AMEIDE I Deelnemer PaardellllUll'ktaktie

ARCOPAL OVENVASTE

GLAZEN
SCHALEN
FRUIT· EN BLOEMDECOR
inhoud 1 liter

van 6.95 voor

4.95

IN VELE MODERNE TINTEN

Als vanouds de allerbeste merken

VE.RF, LAK EN MUURVERF

Nu weer volop

tochtstrip
voorradig

Onze kollektie

BEHANG19&B
is reeds binnen. Kom nu alvast Uw keus maken uit
de prachtige decoratieve soorten

qoecl. em. £p.ngerak
SCHILDERS· en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE

LEES MEER ••• WEET MEER I
NU VOLOP KEUS BIJ BOEKHANDEL CREZEE Dam 6, telefoon 229. Ameide



Met paardenmarktdag

J. W. VAN PUITESTRAAT 73, TELEFOON 232

Deeln. Paardenmarktaktie

bent U natuurIijk ook in Ameide - Misschien niet om een paard te kopen
maar dan toch wei om de laatste nieuwtjes op huishoudmachines te zien.

Natuurlijk demonstreren wij

Volautomatische Wasmachines
en Centrifuges

Nu een Diepvrieskist of Koelkast
kopen brengt U extra voordeel, want U bewaart aIles veel en veellanger.

Nu U weer veel meer licht aan heeft, natuurlijk een
GEZELLIGE EN DECORATIEVE LAMP in Uw woning en
voor koude nachten is een ELECTRISCHE DEKEN onmisbaar.
Een overjarig T.V.-toestel voor verlaagde prijs.

Volop boeken
Voor U mevrouw••. gloedvolle, warme herfstmode in ROKKEN,

PULLOVERS, VESTEN, EXCLUSIEVE STOFFEN
(om zelf eens iets aparts, voor een aanlokkelijke prijs, .
te maken!), enz.

a.a.
POCKETS
ROMANS

Voor U meneer._

Voor de jongens
• •en meIS]es •••

Voor het gehele gezin•••

een COSTUUM of JAS van formidabele pasvorm en
onberispelijke snit, enz.

speelse kleding en weloverwogen creaties.
Gezellig en modieus.

MEUBELEN (erkend Webe-dealer, voor het beste
meubel!). ALGEHELE WONINGINRICHTING,
gepaard mel vakkundige architectonische- en
kleuradviezen. Is dit aIles bovendien nog
gekombineerd met uitgebaIanceerde
"'--lRDIJNSTOFFEN, dan zit u goe<1! -',

en
JEUGDBOEKEN
bij

Boekhandel Crezee
Ameide

Ais u aI deze artikelen, van sublieme kwaIiteiten
en 100% service zoekt op een adres, dan luidt dit:

S T R E .E F I( E ~~ I(
FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE

TEXTIELHANDEL EN INTERIEURVERZORGING

P.S. Als attractie uit ons vloerenbedrijf voor slechts enkele gegadigden:

.Een pracht nylon vloerbedekking (kamerbreed). Zware "hotelkwaIiteit"

voor de prij's van een minderwaardig nylon tapijt.

Een kleur en eenmaaI in de verkoop.

Diamanten
verkopen wij niet .••

. maar wei fielsen
waarvan aile aan
slijtage onderhevige
delen de hardheid van
diamant hebben.
Het merk?
Natuurlijk Gazelle.

•De Koekkoek
Telefoon 01837·461
MEERKERK

C:C:::ea2:ell~
aileen de wind loopt IIchter. '

ZIE HIERVOOR DE ACHTERPAGINA

het ALLERNIEUWSTE NIEUWS

GARAGE DE GROOT, AMEIDE
Voor

.........................................................................~ .:•i
i

i• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VICTOR TELMACHINES v.a. 19B.

eleclrisch v.a. 29B.-
DAM 6 - TELEFOON (01836) 229 - AMEIDE

BOEK- EN KANTOORMACHINEHANDEL

CREZEE

"..,

Ook verkrijgbaar

DOUTSKOOL om de kaehel aan te- maken
Wij bezorgen per tankauto Uw huisbrandolie,
dus geen gemors of geknoei meer.

...
Broekseweg 51, tel. (01836) 216

AMEIDE

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

KOLEN of OLIE
VAN DER GRIJN'S' BRANDSTOFFENB~EL



PAARDENMARKT 1967
Dat is al een oude traditie. MESKER is een jarenlang bestaande zaak 
sinds 1900 - met een verjongde inzet. Op het gebied van MEUBELEN en

. WONINGSTOFFEREN zijn wij pikeurs.
Ooze showroom staat altijd voor U open, maar heel speciaal met de
Paardenmarkt geven wij vrijblijvend alle inlichtingen.
Het is werkelijk uniek wat wij U op het gebied van meubelen in alle stijlen
en woningtextiel bieden (uit voorraad).
ENKELE VOORBEELDEN:
TEAK SLAAPKAMERAMEUBLEMENT, toogledikant met verlichting en
nachtkastjes, 3-deurs kast, 2 stoelen zwart skaaileer, tafeltje f 625,-.
QUEEN ANNE BANKSTEL, pracht moquette f 980,-.
Bijpassende salontafel, notenhout, KADO.
Met het modemste gereedschap en door 3 gediplomeerde stoffeerders
wordt al uw stofferingswerk vakkundig verricht.
Diverse soorten breedtapijt voorradig.
In de HERENMODE-AFDELING kunnen wij U een zorgvuldig
samengestelde kollektie KOSTUUMS zuiver scheerwol, AUTOCOATS,
REGENJASSEN, KOLBERTS, PANTALONS enz. tonen.

VOOR HULP IN HET
PONYPARK

1968 op camping
De Koekoek

Flinke jongen of
meisje gevraagd

Aanmelden bij veehouder
C. Buijzerd, Lekdijk 19,

Tienhoven, tel. 217

Aangeboden :
valk-, halsband-,

fishery parkieten,
diamantvinken,

gauld amadine's,
spitsstaart amadini's.

P. Bouter,
Kon. Wilhehninalaan 9

Gorinchem

ESIffiR
EUBELEN
ANUFACTUREN Fransestraat IS, tel. (01836) 235

AMEIDE

II
Voor de grote belangstel
ling, de bloemen en cadeaux
ons geschonken bij de ope
ning van ons cafetaria zeg
gen wij heel hartelijk dank
Het heeft ons aangenaam
getroffen

Ook de aannemers en am
bachtslieden onzedank voor
hun goede en vlotte werk·
wijze

FAMILIE DE JONG

Oudendijk. Ameide· ...

Fa. N. PEK & Zn.
PHILIPS TELEVISIE 59 em nu voor sleehts 599.
Elke avond demonstreren wij met KLEURENTELEVISIE
U mag bij ons vrijblijvend komen inlorineren

Meidoornlaan 1a Telefoon (01836) 271 - Ameide

Wij biedeo U eeo

grote kollektie

HAARDEN
zowel yoor Koleo

als Oliestook

Ook 1I'00r aile reparaties

i
i

SPECIALE AANBIEDING

Nu een Gaskaehel voor sleehts 88.-
v.a. 49.50
v.a. 175.
v.a. 399.
v.a. 159.
v.a. 748.
v.a. 298.
v.a. 69.50

Electrische Radiatoren of Ventilator Kachels. Regenkleding,
Ponsjos, Wanten, Leren Jassen

DEELNEMER PAARDENMARKTAKTIE

Radio, draagbaar
Rijwielen, compleet
Bromfietsen, E.E.G.
Centrifuges, Erres
Wasautomaten, Erres
Koelkasten
Hoogtezon

Veer bijverwarming

REGELBARE GASKACHELS 125.
GASKACHELS reeds vanaf 99.50

van 740.-

nu dus 299.-

van 189 veer ,~o.-

met fles, regelaar en vulling

Erres Centrifuges
van 228.- veer 205.
van 159.- veer '43.-

Erres Radio 399.-
Voor Uw oude toestel ontvangt U 100.-

Wasautomaten
-nu van 60.- -tot 250.- terug
voor Uw oude machine



. .

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor al Uw

BRUILOFfEN, PARTIJEN EN DINERS

Diverse KOUDE SALADES, ook om mee te nemen

HOTEL~CAFE-RESTAURANT

,,'tFOR TUIN", Ameide
Fransestraat 12, telefoon (01836) 355

RAIFFEISENWEEI{
SPAARWEEI{

23 t.rn. 28 ol{tober

MANTELS, MANTELKOSTUUMS,
JAPONNEN, DEUX.PIECES, ROKKEN,
TRUITJES, VESTJES

KOSTUUMS, JASSEN, COATS,
REGENJASSEN, KOLBERTS,
TRUIEN, VESTEN.

MEISJESMANTELS, JURKJES,
TRUIEN, VESTEN, ROKJES,
OVERGOOIERS, JONGENSJASSEN
EN .KOSTUUMS, TRUIEN, PANTALONS

Zoek uit vele

zoek een voor U!

Door concurrentie in onze groenten en fruit
handel hebben wij onze

Levenslniddelenseclor
enorm uitgebreid, die wij U tegen scherpe
prijzen zullen aanbieden

VOLOP

VOLOP

VOLOP

De nieuwe Winterkollectie's

zijn in huis !

Het Modecentrum
voor deze streek
AMEIDE
Fransestraat 31
Tel. 01836·394 en 372
OUDEWATER
Donkere Gaard 8
IJSSELSTEIN
Voorstraat 8-10

DEELNEMER P -\RDENMARKTAKTIE

i···············································

iPrijzenslag: ..
i
i••••

J

U bent altijd welkom,
maar vooral in de
gezellige drukte van de
raiffeisenweek bij .Uw
eigen Raiffeisenbank

. i

!RAIFFE!~~~~~NKEN
: NIEUWPOORT.LANGE~

MEERKERK
LEXMOND

AMEIDE

voor19

RUIME KEUZE

MODE-ARTIKELEN

Ook dit Jaar is "er

bij ons we e r een

pracht keus in

DAMES·
HOEDEN
Steeds de nieuwste

modellen

••••••••••••••••••••••••

ALARM
GELDKISTEN

Een uniek apparaat

met alarmsystee m

Komt U eens zien bij

BOEKHANDEL

CREZEE

SPECIALE MARKTAANBIEDINGEN

i Maandag 9 oktober

i 1 pak Zuurkool
: Dinsdag 10 oktober

• Diepvries Vis 13.
500 gr. geschr. Worlels 1.

nu salnen 15&
Woensdag 11 oktober

2 bl. donker Fris Bonen 12.
nieuwe oogst

Bij 5 gulden boodschappen soepgroenten gratis!

i Bij inlevering voor 15 gulden kassabonnen van deze 3 dagen

i t fl. ~us ·d Orange of t kg Bananen gratis

i Vers gesneden of geschrapte groenten, voor half 9 besteld wor·
den gratis thuisbezorgd

In Alftelde Inkopen doen Is gezellig en •••

U spaarot letter~"oor de J:;I.NT....S REG E II

Gez. Diepenhorst
Dam 11, Ameide .

DAM 6 - TELEFOON 229

AMEIDE

••••••••••••••••••••••••

Altlld het dubbele aantal zegels

Groente en fruihandel

A. DE KRU•.lK & Zn.
Prinsengracht 19, tel. <01836) 497, Ameide

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Hypermoderne modellen en . als immer bij Ford •
meer auto dan de prijsklasse doet vermoeden!

Kom eens kennlsmaken met de nieuwe 12 M, 15 M,
17 M en:20 M en aile andere Ford·suksessen als de
nieuwe Cortina, de Zephyr en de Corsair

(]TUNt~ - Op weg naar morgen
AUTOMOBIEL-

DONDERDAG 12 OKTOBER
van 10.00 tot 22.00 uur

VRI.JDAG '13 OKTOBER
van 19.00 tot 22.00 uur

ZATERDAG 14 OKTOBER
van 10.00 tot 20.00 uur

in GARAGE DE GROOT, AMEIDE INDUSTRIEWEG 4

Zowel personen-, kombinatie· als bedrijfs,w.a.~ens vrijblijvend ter bezichtiging met gelegenh_eid tOJ ,~et maken van een proefrit. Een volop
interessante show, U aangeboden door. ' )

, -..,'

GARAGE DE GROOT en de oHlclal Ford-dealer ::

ROMEI.JN & VAN ZAN'I'EN 8 GORINCHEM

Ook demonstratie van
LAND- EN TUINBOUWTRAKTOREN

GULDEN
PER H.L. DE ENIGE ECHTE SUPER DIAMANT-ANTHRACIE-T

Regelrecht van de bette mijn naar verbruiker

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

E6nZkwvallleil, de hoogsle! E6n prils, de laagsle!

vanaf 10 hi 8.00 1000 kg 110.-

AFGEHAALD EXTRA KORTING

GOEDKOPER

eeeeen BETER

BEL
(O~414) 215,' b.g.g. 419
K AN A A L D I J K 6
HEI- EN BOEICOP

SUPER
· 4 en parel 11.50 per hi

5-jes 8.50 per hi

UITSLUITEND KONTANT

vanaf 10 hi 10.75 1000 kg 145.-

a. C. WE TER OU &In. Sinds 1916




