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ENKERST· NIEUWJAARSGROET

Ansje zorgt voor een Kerstwonder

en de engelen. Ze waren beiden op op haar tenen door de kameren ver-
elkaar aangewezen, want een vader aierde die met takjes green en kaars-
had Ansje al sinds jaren niet meer en jes. De tulband werd op .tafel gezet
moeder verdiende de kost met uit en in de keuken zette ze water op
werken gaan. Nuze ziek wasj kon voor' de thee.
dat niet en was er te weinig geld. Toen alles klaar was, de th'ee dam~

Gelukkig zorgde buurvroUw zo goed pend op tafelstond. en de kamer,
mogeIijk voor hen, maar met Kenst- schemerachtig. werd verlicht door het
mis zouden er geen kaarsjes branden schijnsel van de kaarsenj wekt~,Ans ..
en zouden ze niets 'lekkers in huis je haar moeder en vroeg of ze trek
hebben, want daar was geen geld in een kopje thee en een stukjetuI~.

voor. _ band had. Verwonderd keek de zieke'
Morgen begon de ke-rstvakantie en op en ging steunend tegen het kussen

hoefde Ansje niet naar school tot na rechtop zitten. Haar ogen werden
nieUlwjaar. Ze p'iekerde er over wat groot toen ze all~s zag en een glim..
ze zou ,gaan doen.. Het weer was niet lach klwam om haar lippen, iets dat
mooi en bovendien had ze. er weinig Ansje in geen weken had .gezien~
ziti. in .om met haar vriendinnetjes "Hoe komtclat· allemaal zo?" infor-
te gaaIi. spelen, nu moeder ..z() :¥,eIt meerde moeder.

h
Weabsb'e.~n.e.zou... tOCh(~..·.-..--..·.... _.nl.,; Plezi.erkunnen Ansj~ verteldedat zij .dit plannetje
. . '.. '. . -0,./,,:":#... .. . . hadbedacht en hoe ze het-gE3:1d:ha.d

P.lotse.lip.g;kreejl·~z~ .E3:en .i(jee.~,ZE3:.. verdiend. Moe~er.sprongende::trt1l1~~
,~.().uhaar~j(:l.E3:e?s"g:~~,.~,E3:tn·l;(~}{e~:~~ in,' de ,.'ogen. ."Je,:bent-eeIl·.dapp~r~':)/;"'-'ii

. voor ''''moeder ." vaor. ,~en:"verrassing" -- ':'·~mela"li:'t)'6r;\'·OIjfees"'ze.- ·'terWijl'·z'e'het'·,
zorgen' Ze zou. voor de vrouwenin kind over haar krollen streek. De
hetstraatjeb:00C!-Rgpappen doen, op hele avohd zaten ze bij elltaaren
de kinderen pass€.,.lll de- man die op Aitsje vond he-t gewe~dig gezellig.
het pleintje ketsWomen verkoeht, Toen tegen het einde moeder weer
helpen om de bomen naar de klanten koorts kreeg en tevergeefs probeerde
te brengen. Als ze voor al die kleine te slapen, kwam ADSje bij haar bE3:d
karweitjes wat geld kreeg, kon ze in zitten en vertelde met haar zachte,
de tijd tot Kerstmis nog heel wat lieve. stemmetje van het wonderlljk
verdienen en dam.. . • kerstgebeurenj :van het kindje in de

Klaar voor kerstavond kribbej van de herdertjes en de enge~

De lichten van de lantaarns en van len, precies zoals haar moeder haar
de etalages wierpen een goed schijn- dat jaar op jaar had verteld. De zie-
selover de pas gevallen sneeuw. Diep ke vrouw keek met· grote, gUnste-
weggedoken in haar kraag, de armen rende ogen naar het kind dat met een
beladen met boodschappen, liep ernstig gezichtje tegen haar sprak en
Amsje langs de etalages van de zachtjes begon ze te huilen. Ansje
drukke winkelstraat naar huis. Ze merkte het niet, zo ging ze op in
had al haar inkopen gedaan en net haar verhaa! en toen het ten einde
op tijd, !Want zo zouden de winkels was en ze zich over haar moeder heen
sluiten. Wat zou ze moeder kunnen boog, zag ze dat zij sUep. Ze bUes de
verrassen. Al haar verdiende geld kaarsjes uit en zachtjes op haar
was op, maar dat hinderde niet, want tenen sloop ze de trap op naar haar
nu zouden er kaarsjes kunen bran- kamertje en sliep tevreden in.
den en zou er een kersttulband op Gewonnen I
tafel staan. De volgende dag was het Kerstmis

Met een blij gezichtje en glinste- en toen Ansje beneden kwam om
rende ogen liep ze snel door. Tjonge-j voor het ontbijt te zorgen, zag ze
wat had ze in die paar clagen hard moeder al rechtop in bed zitten en
moeten werken. Gesjouwd had ze vriendelijk tegen haar lachen. Ze was
met grote kerstbomen, dat bracht het opgewekt en voelde zich veel beter.
meeste op 'en ze had boodiSchappen De dokter kwam nog even kijken
lopen doen voor alle meDSen uit de bij zijn ernstige patient. Verwonderd
buurt, zodat ze 's avonds geen voeten bleef hij staanj toen hij zag hoe de
meer over had als ze naar bed ging. zieke er bij zat. Na het onderzoek
Moeder had haar weI verschillende lachte hij blij. "We hebben het ge-
malen gevraagd wat ze toch de hele wonnen," riep hij j "het zal nu Diet
dag deed nu ze vakantie had, maar lang meer duren of u bent weer hele~

steeds had ze geheimzinnig' gelachen maal beter. Maar ik begrijp niet hoe
en gezegd: "Dat zult u weI zien moe- deze snelle verandering mogeli,ik is
der, dat is een verrassing!" Niet be- geweest!"
grijpend had de zieke vrouw dan het "Ik begrijp het weI dokter," zei
hoofd geschud en snel was Ansje met maeder, uhet is het kerstwonder ge-
een knipoogje naar de buurvrouw, weest, dat giste-ravond plaatsvondw
die in het geheim betrokken was, de Mijn dochtertje vertelde mij het
deur uit gerend. kerstverhaal en toen wist ik, dat ik

Als ze zo thuiakwam, lWas buur- beter zou worden, want zij heeft voor
vrouw al vertrokken, stond de avond- mij gebeden en het gebed van zo'n
boterham 0P. de gedekte taiel en zou dapper kind zal God'zeker verhoren",
ze verder alleen met moeder zijn. Toen Ansje de dokter, had uitge-
Dan zou zij er weI voor zorgenjdat latenj stond ze nog evenstil in de
het gezellig was. gang. Blijj dat ze zo hard had ge-

Bet kerstwonder werkt in de afge10pen da.gen en daar-
Na het eten ging moeder een door haar moeder de verrassing had

slaapje doen en omdat haar bed in een kunnen bereiden, de verrassing die
hoek van de kamer ,stond, deed ADSje _ daar bwijfelde ze niet aan - haar
heel zachtjes, toen ze de tafel af- moeder beter had gemaakt. Onze
mimde. Voorzichtig boog ze zich Lieve Heer had haar geholpen en
over moeder heen en toen ze be- voor een kerstwonder gezorgd, daar
merkte, dat die goedsliepj sloop ze was ze zeker van.

dood

Doch zo lang er meDSen zijn is
God niet dood. Alle'en de meDS kan
Hem dood verklaren, uit angst voor
zichzelf. De meusen ve-rklaren nu de
christelijke gOd doOd. Maar die is er
niet, is er nooit geweest. God, het
goddelijke, i!s echter in ieder mens.
Die is niet te binden aan een religie
noch aan een volk noch aan een
mens.

Wie God dood verklaart, verklaart
zijn eigen geest voor dood. Hij
'Spreekt, nog slechts met de mond,
woorden waaraan "de geest" ont
breekt. Die dan ook niet zullen be
klijven.

Dat is in ieder geval een troost
voor al wie nog weI beseft clat de
geest; dat God leeft. Voor, hen blijft
Kerstmis een belofte.

goed met haar moeder. Het meisje
lag stil voor zich uit te starenen
vroeg zich ai, hoe ze haar moeder
zou kunnen helpen. Beter maken kon
ze haar niet, dat moest de dokter
doenj samen met ODZe Lieve Heer.

Dit deed haar ineens a,an het ko
mende kerstfeest denken. Wat zou
dat verdrietig voor moeder zijn. Het
zou Diet zo zijn als vroeger, waJlllleer
zij samen met moeder gezellig hij het
licht· van de kaarsjes zat en moeder
haar kerstverhalen vertelde, van het
kindje in de kribbe, van de herdertjes

Zo is feitelijk de situatie bij al de
onkerkeIijken, bij allen die God dood
verklaren, die - zelfs heel oprecht
~ mene'n dat het christendom hee-ft
gefaald., Neen, niet het christendom
maakte de. oorlogen, de onderdruk
king, .de ellende. Dat. kwaad kwam
en komt evenzeer of nog meer voor
t>ij de :rnensen van andere godsdien
sten,' w-~"',~.ook yoor hen is het ·moei.,
m~' .' dl\.. .Jds,diens~ige gebOde'l1 strikt
na ',' te reven.

__ : D,~",nwns.:l1ie,.,§m:~,~JSt.Y~::",Gqg,jB
doOd" heeft het· vertrouwen in'zich~
zelf- ve~o:ren. Hij twijfelf,aaIl zijn
eigen·l,iimogen tot goed te zijn en
goed to-,doen. Hij kan zijn materil:He
verlangens niet loslaten. Hij meent
dat zijn maag en een vredig vegete
renbelangTijker is dan zijn geest, die
altijd worstelt en zoekt en hem on~

rustig maakt.
Die naar GOd zoekende geest moet

maar verdonkeremaand worden. Hij
vindt hem toch niet en dAt is zo in
spannend. DUB we verklaren God ge
woon voor doed, dan hoeft die geest
nergens meer naar te zoeken en clat
is veel mstiger. Als er dan toch iets
misgaat, dan kunnen we de schuld
gerust op God gooien, die faalde om
levend te blijven. Want een schuldige
moet er gevonden worden, anders ga
je zeker twijfelen.

De

De stralen vande maan schenen
door het Weine dakraampje recht op
het witte gezichtje van Ansje, die in
haar bedje op het zolderkamertje
maar niet in slaap kon komen. Ze
maakte zich zorg over haar moeder.
Vanmiddag was de dokter weer ge
weest en die had bedenkelijk gekeken
naar moedertjej die met hoge koort-,
sen in bed lag en hij had op de gang
even staan praten met de buurvrouw,
die zoveel mogelijk voor moeder
zorgde. Ansje had het lWeI gemerkt,
zo jong als ze nog wasj het ging niet

Aile opstandigen en alle zoekenden
die de kerken de schuld willen geven
van alles wat zij niet goed achten in
deze wereld en vooral de jongeren
onder hen, passen een methode van
inquisitie toe. Omdat het dan niet
goed gaat,' zoeken zij een schuldige.
Dat kunnen, dat willen zij natuurlijk
niet zelf zijn. Doch een schuldige
moet er wezen. En wie komt daar
dan beter voor in aanmerking dan
degeen die hen op hun feilen wijst?
De kerk van Chris-tus.

Waarom heeft die alle ellende niet
voorkomen? Die praat het ODS al
eeuwen lang voor, dat het hier alle
maal mooi en prachtig zou kunnen
zijn, dat er een soort goochelaar is
en als je maar in die en zijn kunsten
gelooft, dan zal het goed zijn te leven
in deze wereld. Maar het is allemaal
illusionisme gebleken.

De goochelaar toverde geen vrede'
en opofferingsgezindheid en lieide
tot de naaste uit zijn hoge hoed. Dat
had hij behoren te doen. Hij alleen.
En dan hadden wij het weI willen
aanvaarden. Graag zelfs. Maar dan
moet hij niet ons op het toneel roe-pen

goochelaar is
Het Christendom staat in de 'bran":"~om hem t~--as-;i;t~re;.-:·Wii-wille-Y;""kij'~

ding van deze tijd. Op zijn flanken ken en er in een gemakkelijke stoel
beuken de golven van ongeloof en van genieten. Ala hij het echter zon-
negativisme, van onkerkelijkheid en 9.er ons lliet kan, dan is hij geen
zelfs bespotting. Uit die golven b~- echte goochelaar. Dan aan de galg.
luistert men kreten als: "God IS met hem.
dood': - "het christendom heeft ge
faald" _ "de kerken kunnen worden
opgedoekt". En bij zo'n. kreet, als
"God, is dood", wil men het doen
voorkomen alsof' dat de schuld van
het christendom is.

Niets is minder waar. Niet het
christepdom heeft, ZO men wil, ge
faald, <loch de mens. De mens in de
christelijke .wereld, die het niet, kon
opbrengen om het gebod.van de lief
de,. tot de naaste op te volgen" doeh
eerder' zichzelfzocht~,.Die":h~t,,,eigen

~,,_,.b.eJap,g,_,Y~<'l,t,.. trtj:~W:;l2r .. :~~sP:'~en, .·.~an,_.
dat van' zijn naaSte,' die het ·voorbeeld
en· de !Woorden van Christus uit eigen
zwakte niet heeft kunnen navolgen.
Die het gemakkeIijker en, prettiger
vond het Gouden Kalf te aanbidden
dan vanuit opofferende liefde te le
ven.

Niet het christendom is de schuld
van oorlogen, verdrukking 'en andere
misstanden, maar de mens, de mens~

heid van oost tot west en van noord
tot zuid.



"DE WEGWIJZER"

met de belangen van de afzonderlijke
gemeenschappen - en dat acht ik
met juist. Zo zou ik het bij voorbeeld
om die reden eeuwig jaren vinden
wanneer zou worden besloten tot het
samenvoegen van Meerkerk Leer'
broek en Nieuwland.
Yr. 10: "Hoe staat u tegenover de
_'iguur van de gekozen burgemees
ter?"
Antw.: "Bepaald negatief. Een geko
zen burgemeester geraakt volg;ens mij
onherroepelijk in politiek vaarwater
met aIle daaraan verbonden conse
quenties. Zo'n burgemeester is dan
ook niet meer vrij in zijn beslissin
gen; hij moet immers rekening hou
den met zijn kiezerskorps. Neell', ik
vind het huidige systeem een stuk
beter!"
"Burgemeester, harte-lijk dank voor
dit gesprek."

Vervolg pag. 5

AMEIDE - TIENHOVEN - Burge
meester Wessels is geen "Hollander"
van origine: hij werd in 1917 geboren
in het Overijsselse Rijssen. De heer
Wessels heeft echter gedurende zijn
gehele ambtelijke carriere in het· wes
ten en midden van het land gewoond.
Hij begon als ambtenaar ter secre
tarie in de gemeente Ouderkerlt aan
de IJssel ,en gmg later naar Drieber
gen, waar hij - na eerst· een aantal
jaren eerste ambtenaar ter secretaxie
te zijn geweest - in mei 1955 IWerd
benoemd tot gemeentesecretaris. Op
1 juli van het vorig jaar volgde hij
de heer J. C. de Ridder. de tegen~

woordige burgemeester van HendIik
Ido Ambacht, op als burgemeester
van Arneide en Tienhoven. Burge
Meester Wessels is Nederlands Her
vormd en lid van de Anti-Revolutio
naire Partij.

Yr. 1: "Bent u van mening, dat de
algemene krapte op de kapitaalmarkt
de ontwikkeling van uw gemeenten
heeft afgeremd?"
Antw.: "De door de regeling in ver
band met de zorgelijke financieel
economische positie van ons land ge
nomen maatrege-1en hebben hun weer
slag op de gang van zaken in de ge
meenten, waarvan ik burgemeester
ben. Arneide en Tienhoven moeten
- net aLs aile andere gemeenten 
onder het financiele juk van de re
gering door. Dit houdt voor Ameide
onder meer in, dat enkele kapitaals
werken voorshands niet kunnen wor
den uitgevoerd, omdat de Rijksover
heid de daarvoor benodigde gelden
met beschikbaar stelt en de gemeente
zelf geen enkele mogelijkheid heeft
om de bewuste werken doorgang te
doen vinden. De gemeell'telijke af
hankelijkheid van de hoge overheid
is in deze en dergelijke gevallen weI
heel erg groot (gelworden)".
Vr. 2: "Kunt u een urgent project
noemen, dat niet kan worden uitge-
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Op de 18e Slavakto (Internationale Slagersvaktentoonstelling) welke in oktober'ln
de laarbeurshallen te Utrecht plaats yond en uit reklame oogpunt een groot succes
is geworden, ontving slagerij A. Muilwijk te Ameide uit handen vande heer
lonker een prachtige beker wegens het behalen van het hoogste aantal punten
in de afdeling Gelderse rookworst. Ook ontving de heer Muilwijk een Je prijs
in de a/deling gebraden gehakt.

de gemeente wordt wellicht wat klei
ner, omdat sommige boeren de voor~
keur zullen geven aan een ruilverka-'
velingsboerderij."
Vr. 6: "Werkt de beroepsbevolking
van Meerkerk nu grotendeels in de
agrarische of in de industrHHe sec
tor?"
Antw.: "Hoewel Meerkerk in menig
opzich nog een sterk agrarische in
Slag heeft werkt op het ogenblik nog
maar ongeveer een kwart van de be
roepsbevolking in deze sector. De res':"
terende vijfenzeventig procent heeft
- van de eenvoudige handwerksman
tot de leidinggevende figuur in de in
dustrie - voor een belangrijk ge
deelte een werkkring buiten de ge~

meente. Er is in Meerkerk dus een
sterk ontwikkeld forensisme."
"Aan dit forensisme kleven evenwel
vele be21waren. Zo bestaan er weinig
sociale contacten tussen de· meuwe
ingezetenen, die niet in de ..~$,meente
werken" en het. autochtone,f ~eJ. van
de bevolking· van Meerker1'0s%Ookis
deinbreng van deforensenin·het le
ven van de plaatselijke gemeenschap
VtiJ'gering ··~'!met name· op verem~
gingsgebied. ., . ...~ ,
Vr.7: !,waar.om tre~~. Me~~~k dan
geen meuwe mdustrieen aan t .~

Ant.: "Het gemeentebestuur is in be
ginsel bereid alle voor de vestiging
van nieuwe industlieen benodigde
voorzieningen te treffen en aan even~

tuele gegadigden aile medewerking
te verlenen. Bovendien is de geografi
sche ligging van - het aan een grote
noord-zuid verbinding en aan het wa
ter gelegen - Meerkerk in dit op~

zicht bijzonder gunstig. Toch maken
wij ons op dit punt geen illU3ies: de
planologen maken voor wat de vesti
ging van nieuwe industrieen betreft
de dienst uit en zij hebben bepaald,
dat Meerkerk een woongemeente
moet blijven."
"Zo zijn in het nieuwe (ontwerp-)
streekplan slechts enkele grote in
dustriekernen aangegeven (Gorin
chern, Papendrecht. Sliedrecht, Leer
darn enz.): daarbuiten is aIleen ruim..;
te voor de uitbreiding van reeds aanJ

wezige plaatselijke bedrijven. Ik heb
alle begrip voor de noodzaak tot
ruimtelijke ordening in ons dichtbe*
volkte land, maar zo langzamerhand
wordt de gemeenten op dit punt aIle
zeggenschap ontnomen.De wal gaat
in dezen het schip keren!"
Vr. 8: "Hoe zijn voor Meerkerk de
vooruitzichten op langere termijn?"
Antw.: "Meerkerk krijgt er jaarlijks
zo'n vijftig inwoners bij - de gemeen
te groeit relatief dus snel. We moe
ten proberen met de voorzieningen in
de pas teblijven lopeno Er zullen dus
in de eerste plaats elk jaar weer wo
ningen moeten worden gebouwd.
Voor,ts bestaat er op het ogenblik in
Meerkerk dringend behoefte aan eel!
groot recreatieterrein, zo mogelijk
met een zwembad. De verdere wensen
van het gemeentebestuur zal ik maar
met opsommen. Gezien tegen de ach~

tergrond van de zojuist geschetste
moeilijkheden op financieel en plano.,
logisch gebied heeft zulks immers
welmg zin".
Vr. 9: "Bent u een voorstander van
de samenvoeging van gemeenten?"
Antw.: "Ik ben eerder een voorstan
der .van het samengaan dan van de
samenvoeging van ge:meenten.Naar
mijn mening Mrordt bij de' samenvoe
ging van gemeenten namelijk veelal
weinig of geen rek<ening gehouden

Kerst- en
Nieuwjaarssurprise

Heren- en
Jongenscostuums
Overjassen

Bij aankoop van een
cos t u u m of c 0 a t

Tolslraal 17, leI. 401, Meerkerk
Wij wensen U prettige kerstdagen
en gelukkig nieuw)aar_._._.._._.-

GRATIS EEN
OVERHEMD OF SJAAL

Nieuwland hard gewerkt - met w
Ieen door mij, maar door alle bij de
uitvoertng van het gemeentelijk beleid
betrokkenen. Zo behoort het ook te
zijn: e;en burgemeester moet niet pro
beren alIes aileen te doen. Het is zijn
taak sarnen te werken met degenen,
die zich - evenals hij - voor het be
lang van de gemeente willen inzet
ten."
"De resultaten van ons werk zijn des
ondanks weI eens wat tegengevallen.
Dat is voornamelijk een gevolg van
het feit, dat de daadwerkelijke be
moeienis van de hoge overheid met
het gemeentelijk beleid - onder an
dere op financieel en planologisch
gebied· - de laatste jaren steeds gra
ter is geworden. Ik kom daar straks
nog op terug".
Vr. 4: "Bent u van mening, dat het
teruglopen van de conjuctuur een on~

gunstige invloed heeft gehad op de
gang van zakenin uw gemeenten?"
Atw.: "Er bestaat zeerzeker een oor
zakelijk verband tussen de minder
gunstige financieel-economische posi-:
tie van ons land en de sinds kort op
tredende stagnaties in de ontwikke::'
ling van - met:21ame. - Meerkerk.
De kaPitaalswer(.. '''~van deze -:- geen
toegang. tot .. de' :;;;~~:pitaalmarkt heb":
b~nde! ',-:- gemeente' mpeten namelijk
zonder .t4tz0ndering. geheel ..wordell
gefinancierd' .door. de Rijksoverheid.
DE(, bedragen,. welke' M.eerkerk en
overeenkomstigepiiiiJl;emeenten binnen
het. raarn van d~bentrale financie,:"
ring van de overfieid ontvangen, zijn
echter met groot genoeg; tal van ur~

gente projecten in deze gemeenten
kunnendaardoor met worden uitge
voerd."
"Daar komt nogbij, dat de eigen in..,
komsten van Meerkerk door het
~ mede als gevolg van de hoge ren
tevoet ~ teruglopen van de verkoop
van bouwterrein aan particulieren
sterk zijn gedaald. Het is zodoende
een vrij uitzichtloze zaak. Gelukkig
staan Leerbroek en Nieuwland er in
financieel opzicht wat beter voor".
Vr. 5: "Denkt u, datde ruilverkave-'
ling in Meerkerk grote veranderingen
teweeg zal brengen '?"
Antw.: "De gevolgen van de ruilver
kaveliIig zuBen de gang van zaken
in Meerkerk naar mijn mening met
of nauwelijks bei'nvloeden. Het aan~'
agrarische bedrijven in de kom van

A.Z.
Profiteer dus nu

Waarop men dankbaar mag
aanvaarden

Dit godsgeschenk van grate waarde,
Dat vrede brengt op onze aarde
En welbehagen in de mens.
Wij zitten vol met vredespacten
En met verdragen, zonder tal;
Hoe arm en ijdel is dit streven,
Tenzij, zoals het staat beschreven,
Wij ons met spoed op weg begeven
Met blijde herders Iiaar de,stal.
Al zijn er groten in de wereld,
Waarop de aandacht is gericht,
Hun dreigementen met atomen,
Hun macht wordt hun weldra

ontnomen
Door Hem, die op aard' gekomen,
Ais Koning slechts in doeken ligt.

JAAP MIJDERWIJK

(Nadruk verboden)

Al is het donker in de wereld,
Al is er veel onenigheid,
T()ch, averal in vele landen
Ontsteken de devote handen
De, kaarsjes, die weer helder branden
En aan het Feast zijn toegewijd.
Al is het duister vear ons landje
Op 't keerpunt van ODS' koninkrijk,
Al is 'de toekomst vol met vragen,
Tach zal oak nu de heilzon dagen,
Wanneer de Kerst ons doet gewagen
Van 'Christus Zijn genaderijk.
Al is het moeilijk in ons leven,
Al drukt de zorg OTIS dag en nacht,
Is weinig vreugde ons besehoren,
Wij mogen weer de boodschap horen:
Hetheilig Kind is ons geboren
Dat vele eeUJwen werd verwacht.
Daarorn is Kerst een feest vol

vreugde,
Vervulling van een diepste wens,

INTERVIEUW
Dit artikel is de weergave van de ge
sprekken, welke wij onlangs met de
burgemeester van Meerkerk, Leer
broek en Nieuwland, de heer A. Be

- rends, en, zijncollega van Ameida en
Tienhoven, de heer D. Wessels, heb
ben'gevoerd over het weI en wee van
hun gemeenten in het jaar 1967. In
beic;le gevallen werd met alleen ge
sproken over de gedurende het afge
lopen jaar in de verschillende ge
meehten bereikte resultaten, maar
werd ook aandacht besteed aan de
aan de verdere ontwikkeling van deze
gemeenten inherente problematiek.
Voorts werden zowel tijdens het ene
als tijdens het andere gesprek' enkele
met-specifiek plaatselijke zaken aan
de orde gesteld, zoals de in de AI
blass~rwaard op handen zijnde ruil
v,erkavelingen de samenvoeging van
gemeenten,.

BIJ KAARSLICHT

MEERKERK LEERBROEK
NIEUWLAND Burgemeester Be-

'·rends is afkomstig uit Maasland,' in
de gereformeerde pastorie van welke
gemeente' 'hij in 1913 werd geboren.
Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in
de crisisjaren te Veenendaal - aan~

vankelijk aLs "toebetalend". in een la
ter stadium als "ambtelijk aange
steld" voluntair. In dezelfde gemeen
te doorliep de heer Berends - met
e'en onderbreking van Mn jaar - de
voor een arnbtenaar gebruikelijke
rangen: hij vervulde onder meer de
functie vari chef van de'gecombineer
de afdeling algemene en sociale zaN
ken en - uiteindelijk - van lWaarne
mend gemeentesecretarts. Op 1 febru
ari 1957 vierd de heer Berends bur
gemeester van Meerkerk, Leerbroek
en Nieuwland; hij volgde als zodanig
de .in het jaar daarvoor overleden
burgemeester Timmerman op. Bur
gemeester Berends is gereformeerd
en ,lid van de Anti-Revolutionaire
Partij.
Vr. 1: "Bent u van mening, dat het
ambt van burgemeester sinds uw be
noeming eenandere inhoud heeft ge
kregen ?"
Antw.: "Ja,bepaalt weI. Het ambt
is zakelijker geworden en heeft aan
decorum verloren. Ook is de waarde
ling voor de figuur van de burge
Meester in het algemeen wat afgeno..,
men. Ik vind dit een bedenkelijk ver
schijnsel"..
Vr. 2: "Doet deze ontwikkeling zich
ook in uwgemeenten voor?"
Antw.: "Neen, voor wat dit betreft
is ten plattelande alles (nog) bij het
oude gebleven. Ik moet daar echter
weI meteenaan toevoegen, dat ook
in mijn gemeenten de jongeren mij
op een andere manier tegemoet tre
den dan de ouderen. Maar van een
gezagscrisis is in' deze contreien na
tuurlijk geen sprake".
Vr. 3:· "Toen u - nu al weer bijna
elf jaar geleden - burgemeester werd
zult u zich ongetwijfeld een bepaald
doel voor ogen hebben gesteld. Bent
u de memng toegedaan, dat dit doe!
inmiddels geheel of gedeeltelijk is be
reikt ?"
Antw.: "Er is gedurende mijn arnbtsH

periode in Meerkerk, Leerbroek en
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Fruit- en Eierhandel

G. C. TERlOUW & ZN.

Bloemenmagazijn "M A R .I A ", J. Verveer
Telefoon 3 56

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Diepenhorst
Modes
Dam

Wandelsportvereniging

"Op Mars"

Mej. N. de Wit
Tabak. Sigaren en Sigaretten

Fransestraat 3 - Ameide

Fa. A. Verhelj
Timmerbedrijf

Molenstraat

Bakkerij

D. v. d Zijden
Dam

.lac. Langerak
Bloemenmagazijn

J. van Gelderen
Tabak, Sigaren, Sigaretten

J. W. van Puttestraat

Fa. Versluis-Van Es
Levensnriddelenbedrijf

Slnis

Gez.

IJsclub

Hollandia

Oranjevereniging

Beatrix
Ameide en Tienhoven

Fanfarevereniging

Unle

Chr. Muziekvereniging

Crescendo

Accordeonvereniging

"Avantl"

Sportvereniging

"A.S.V.A."
Ameide

Chr. Gem. Zangvereniging

"Sursum Corda"

Het Bestuur der Vereniging
tot instandhouding van de

Ameidese
Paardenmarkt

en Banketbakkerij
M.H.G.

C. PELLIKAAN
Brood-

J. W. van Puttestraat, Ameide

GARAGE HAMOEN
FARMALL-DEALER - LEKDIJK, AMEIDE

*Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

· .
VAN DER GRIJN's
Bra n dstoffe nh a n del
AMEIDE

verkoop van aile soorten Kolen en Olie
ook verkr1jgbaar Houtskool
Nu ook brandstof verpakt in zakjes dus' gemakkelijk op te bergen

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
....................................................

Melk· en Zuivelhandel

A. P. Streefkerk
Prinsengracht

Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging

"Steeds Hoger"

Nieuwstraat

H. A. Boo gert
Gediplomeerd Herenkapper

R. Quint

r\ AMEIDE
Prettige :Kerstdagen ew!een voorspoedig Nieuwjaar

C.Oskam
Prinsengracht Tel. 3 09

Schoenmakerij

AMEIDE

. wenst iedereen i f"~

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig NieuWj~,

Firma P. PETERSE & ZOON
GOEDERENVERVOER
AMEIDE - Prinses Marijkeweg
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Fa. VAN VLIET

G. C. DEN OUDSTEtQ
Lood, Zink en Sanitair

Torenstraat 1 Telefoon (01836) 243 Ameide

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Fa. A. dEi~(Kruyk Czn.
LEKDIJK 20 - AMEIDE

Handel iCl hoepels, hout,
teen en fruit

*
Fa. WED. B. VAN WOEZIK & Zn.

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

AMEIDE

*'
Elektrfsebe Smederlj en Lasinrlebting

Haarden, Kaebels, Oliestook; Wasmaehlnes, Wringers
Land- en Hoolbouwwerktuigen

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

LEIDING EN MEDEWERKERS VAN

N.V. Veevoeder- en Meelfabrlek
v.h. FIRMA A. KRUYT - Amelde

IFA-Levensmiddelenbedrijf
A. VERSLUIS
Ameide

BENEGAS en
VERHUUR van GEISERS
Leverancler van ESSQ-petroleurn

Prinsengracht • Telefoon 480 Ameide

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
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wenst ieder een

prettig Kerstfeest

en een

voorspoedig 1968

IJSCLUB

"De Uiterwaard"
TIENHOVEN

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
en veel ijsgenoegens op onze ljsbaan

w. J. DE; GROOT
Brood- en Banketbakkerij

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
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Nieuws uit Ameide

Zeer zeker een gebeurtenis om in O'nS bladte vermelden. Het gebeurt niet vaa'k,
dat drie zusters op tMn dag verloven. Van links naar rechts Dikkievan derr Zij
<ten en Gijs VerslUis - Antoinette van de'r Zijden en Pleun van den He'll/vel 
Jannie van der Zijden en Dick de Blank.

Uitslag verioting Sint Nicolaasactie
1967

lotnr.
19447

153797
81360

193691

35955
148971

le prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

Gevonden voorwerpen
Een portemonnaie, inhoud .f .1,85;
Een schaar; Een blauw nijlon:jon~

gensjackj Een zwarte nijlon dames·
handschoen.

Verloren· voorwerpen
Een gouden hereripoisliorloge'· met
zwart leren bandje; Een zegelring met
donkere steen.
Inlichtingen blj .de POIStcommandari.
ten der Rijkspolitie van Ameide en
Ti'enhoven.

Vogelvereniging "Ons Genoegen"

Van de door deze vereniging ge
organiseerde verloting zijn de vol..
gende prijzen nog niet afgehaald.
102. asbak - 575, asbak . 689, cake
Afhalen bij: B. van der Poel
Paramasiebaan, Ameide

Schaaknieuws
Op maandag 27 november ging Amei~

de op bezoek bij Acquoy. Ameide had
hier meer succes dan bij de eerste
thuiswedstrijd en won met 6--4. Op
maandag 18 december komt Hardinx
veld 1 te Ameide.

Schietwedstrijden Reserverijkspolitie
Op woensdag 6 december te om
streeks 20.00 uurwerden te Ameide
de jaarlijkse sinterklaasschietwed
strijden met de reserverijkspolitie ge~

houden. Er werd geschoten met
K.S.O. munitie. Door een paar lieftal
lige dames werd voor koffie gezorgd
en ook de nodige sinterklaasversna
permgen ontbraken daarbij niet. Er
werd fel gestreden, doch tenslotte
moest men in de oudste schutter, de
heer de Lange, zijn meerdere erken~

nen. De Burgemeester gaf van zijn
belangstelling blijk, hetgeen zeer op
pr:(js werd geste1d. Na ai100p ging
ieder met een prijsje naar huis en was
het weer een gezellige avond ge~

weest.

Wasautomaat
Shetlandpony
Siersprei
Stoomstrijkbout
Oud Holl. weeg
schaal

6e prijs Gebakstel
7e prijs Verzilverde kande.

laar 192036
8e prijs Luxe kist sigaren 113752
ge prijs Sierkussen 226679

10e prij's Muziekfles 122837
11e prijs Kookplaat 199696
12e prljs Lux verp. tafellaken 221109
13e prijs Slaapkamerkleed 86874
14e prijs Verchroomde fluit~

ketel 61896
15e prijs Vaas droogbloemen 215455
16e prijs Platenkoffer 148536
17e prijs Grote siervaas 102672
18e prijs Pechlamp 149791
1ge prijs Sierradendoos 201443
20e prijs Badkamerkleed 51161
21e prijs Koperen kan 219127
22e prijs Kristallen asbak 204673
23e prijs Set koelkastdozen 84396
24e prijs Hert (snij1werk) 22508
25e prijs Doos baddoeken 153975
26e prij's Bloemengieter 115570
27e prijs Prullemand 2555
Niet afgehaalde prijzen vervallen na
1 februari 196t3.

WIS'T D:
1. Dat u niet op de rijbaan mag 10

pen als er een voetpad of een
trottoir aanwezig is?

2. Dat u ook I11c,"h;".,stoppen voor een
.stopstreep a1.",:,,4Jr geen politie in
de buurt is? .,

_3. Dat.iedereeJ1. in.gtOllijke.lllate.aaJ1~~
spraak heeft OP .een veilig ge
bruik van de weg?
Daarom dienV''''''\als weggebruiker
zich zodanig\,~:;:ilgedragen, dat u
het overige verkeer niet hindert
of in gevaar brengt. .

4. Dat u slechts mag wegrijden,
.achteruitrijden, uit een uitrit. een
weg oprijden en keren am u
daardoor geen hinder of gevaar
van andere weggebruikers of
schade veroorzaakt?

5. Dat u als bestuurder a1tijd de
kennis moet bezitten die voor het
goed. besturen is vereist, alsmede
de daarvoor lichameIijke en gees
telijke gesteldheid?

6. Dat u bij nadering van een po
litieauto, brandlWeer, ziekenauto
of een auto van een ailldere hulp
verleningsdienst, indien door deze
eell' meertonige hoorn en een
blauw zwaaillcht worden g8--i
bruikt, onmiddellijk vrij baan
moet maken en zo nodig stU moet
gaan staan?

7. Dat bromfietsers steeds achter
elkaar moeten rijden? Hiertegen
wordt nog veel gezondigd.

8. Dat u slechts mag inhalen indien
hierdoor geen gevaar of hinder
voor andere weggebruikers kan
ontstaan?

9. Dat u niet onnodig gebruik mag
maken van de geluidssignalen?

10. Dat u bij het veranderen van
richting steeds en op d1,1idelijk
zichtbare wijze hiervan blijk moet
geven en steeds goed uit moet
kijken, oak naar achteren, of u
dit veilig kunt doen zonder het
overige verkeer te hinderen of in
gevaar te brengen?

Dit was het dan weer.
Doe er Uw voordeel mee en goede reis

Postcommando Rljkspolitie Arneide
Na het vertrek van de Opperwacht
meester H. Stek heeft Ameide tha.nJS
weer een Postcommandant. Als zoda~

nig werd benoemd de heer C. H.
Veenvliet uit Ermelo. Het Postbureau
is gevestigd, als voorheen in de J. W.
van·Puttestraat. Voor eventuele poli
tiehulp kunt u dus !Weer terecht op
het oude bekende adres. Laten we
hopen dat de familie Veenvliet zich
hier spoedig thuis voelt. Mogelijk kun
nen we dan eerst weer een twintigtal
jaren vooruit.

Politievriend.

veel aan een bepaald soort geestrijk
vocht hier mede van invloed geweest.
Gelukkig had de politie de dadens
spoedig te pakken en zal dit muisje
voor de betrokkenen zeker nag weI
een staartje hebben.

J..oerend gevaar.
Op 4 december yond op de Lekdijk te
Tienhoven een aanrijding plaats tus
sen een personenauto en een wielrij~

der. Er ontstond lichte materiele
schade, welke door de betrokkenen
onderling lWerd geregeld. Ook bier re
den weer twee wielrijders naast e1
kaar, hetgeen op de Lekdijk feitelijk
niet verantwoord is. Ga lieyer veilig
achter elkaar· rijden.

elkaar te komen om gezellig te mel
ken. Tevens wordt deze gelegenheid
aangegrepen om de kas wee,r gezond
te maken. HOelwel onze kampioen van
het vliegseizoen niet meedoet zijn er
nog genoeg redenen voor u om onze
tentoonstelling te bezoeken.
Onze kampioen van de mooie duiven
Lw. dhr. J. V. Gelderenkrijgt nl. meer
en meer concurrentie van de a.s. kam
pioenen.
Wij nodigen u hierblj dan ook uit om
onze vogel'S te komen bezichtigen. De
navolgende attracties zijn op onze ten
toonstelling: grabbelton, schieten, rad
van avontuur, pereboom en ringen
gooien.
De toegang is gratis.
De te verdienen prijzen zijn: konijnen,
kippen, diepvries kalkoenen, wind
buks e.d.

Een laffe daad
In de nacht van 11 op 12 november
hebben twee jongelieden uit Amelde
ernstige vernielingen aangericht in
het verenigingsgebouw in de J. W.
van Puttestraat alhier. Met welk mo~

tief ze deze zinloze daad hadden ver
rieht wisten ze zelf niet. Zeer waar~

schijnlijk is het gebruik van een te

leidende positie voor Ameide te be,..
houden".
"Volgens mij zou de plaatselijke mid
denstand in dit verband het meest
gebaat zijn met een geleidelijke groei
van Ameide tot een gemeente met
zo'n 3.000 tot 3.500 inwoners. Daarbij
mag echter het achterland - het
afzetgebied bUiten de eigen gemeen
te - nooit uit het oog worden verlo
reno Ik. acht het dan ook van groot
belang, dat dit achterland in de toe
komst door de in het kader van de
ruilverkaveling te realiseren verbete
ring van het wegennet beter bereik
baar wordt".
Yr. 6: "Beeft ook de verbetering van
het werkklimaat nog altijd de aan
dacht van het gemeentebestuur van
Ameide?"
Antw.: "Het gemeentebestuur van
Ameide tracht de werkgelegenheid in
de eigen gemeente te bevorderen door
het scheppen van faciliteiten voor de
uitbreiding van plaatselijke bedrijv,en
en de ~estiging van nieuwe indus~

trieen. Er zijn de laatste jaren op dit
punt aardige resultaten behaald. De
opzet is het forensisme tegen te gaan
door zoveel mogelijk inwoners een
passende 1Werkkring in de eigen ge~

meente aan te bieden. Het gaat hier
bij niet om het aantrekken van grote
bedrijven - daar heeft de gemeente
de middelen niet voor."
Yr. 7: "Bestaan er vastomlijnde plan
nen voor de sanering van de korn
van Ameide?"
Antw.: uDe sanering van het oude ge
declte van Ameide is een zaak met
veel haken ,en ogen, waarbij vele en
velerlei belangen tegen elkaar moeten
wQrden afgewogen. De gemeente heeft
in dezen maar een zeer beperkte zeg
genschap: alle plannen op dit gebied
moeten worden voorgelegd aan Mo
numentenzorgen - voor wat betreft
dijkwoningen - het Hoogheemraad
schap. In elk geval zal de sane,ring
van de kom van de geme:ente nog ge
ruime tijd duren".
Vr. 8: "Is er al een beslissing geno
men ten aanzien van de definitieve'
bestemming van de Tienhovense Koe
koekswaard ?"

,AlltW.: ..Hoewel er nog geen defini
tieve beslissing is genomen acht ill
het u~e"mate onwaarschijnlijk, dat
de Kc: :ekswaard voor de recrea
tie ve:r\....,;;·en gaat. Bij het zoeken naar
eenoplossin~ za:! in.el:({,.geVal - an;,
ders dan in Ameide· lWeI eens wordt
gedacht,_,<;- rekening worden gehou
den mi\ de belangen van ..ASVA".
VI'•. 9: .\;;Bent u een V'oorstander van
de samenvoeging van gemeenten?"
Antw.: ..De aan de samenrvoeging van
gemeente inherente problematiek
draagt altijd een sterk locaal of re
gionaal kal'akter. Het samenvoegen
biedt vele voordelen, wanneer het
gaat om onderling vergroeide ge':'
meenten met eenzelfde structuur. Is
zulks niet het geval - zoals bij voor
beeld bij Ameide 'en Tienhoven - dan
heeft samenvoeging "Yeinig zin."
Yr. 10: "Hoe staat u tegenover de fi
guur van de gekozen burgemeester?"
Antw.: "Een gekozen burgemeester
heeft een politieke achterban en is
dus - zo zie ik het tenminste - met
onafhankelijk meer. Ik vind dat een
onoverkomelijk bezwaar en geef daar
om de voorkeur aan het huidige
systeem".
"Burgemeester, hartelijk dank voor
dU gesprek!"

voerd omdat er geen geld voor is?"
Antw.: "Ja .De plannen voor de bouw
van een nieuwe neutrale kleuter
school zijn door aIle instanties goed
gekeurd, maar er kan niet met de
bouw worden begonnen vanwege het
gebrek aan financien".
Yr. 3: "Hoe is op het ogenblik de
stand van zaken met betrekking tot
de woningbouw in Arneide?"
Antw.: "Op het bouwterrein langs de
Doelakkerweg zullen in de naaste
toekomst 18 IWoningwet- en 60 pre
miewoningen worden gebouwd. Het
is de bedoeling in deze woningen zo
veel mogelijk gezinnen uit (de direete
omgeving· van) Arneide te huisvesten;
niet-Ameidenaren zullen er eerst voor
in aanmerking komeu wanneer zich
geen plaatS'elijke gegadigden meer
aandienen".
Yr. 4: "Is de verbetering, van het
woonklimaat nog altijd een van de
voornaamste onderdelen van het door
het gemeentebestuur van Ameide ge
voerde beleid?"
Antw.: "Het woonklimaat in Ameide
is de laatste jaren veel beter gewor
den. Ik overdrijf besUst niet wanneer
ik zeg, dat het tegenwoordig goed
wonen is in Ameide. Dit blijkt ook
weI uit het feit, dat de gemeente de
laatste jaren - anders dan voor
heen een vestigingsoverschot
heeft. Dit laatste geldt trouwens ook
voar Tienhc-ven."
"Bovendien worden Dieuwe ingezete
nen in Ameide bijzonder snel opgeno
men in de plaatselijke gemeenschap.
Er bestaat in deze gemeente beslist
geen kloof tussen het oude en het
nieuwe deel van de bevolking - er
zijn daarentegen over-en-weer con
tacten. Ook hebben de nieuwe inge
zetenen inspraak in het verenigings
leven. Het behoeft geen betoog, dat
het gemeentebestuur zeer ingenomen
is met deze ontwikkeling".
Vr. 5: '"Veel inwoners van Ameide
beweren, dat hun gemeente in de Al
blasserwaar.d een bijzondere plaats
inneemt. Bent u het daar mee een?"
Antw.: "Ameide is eengeheel eigen
soortige gemeente in die zin, dat de
bewoners ervan in lWezen geen plat-'
telanders, maar stedelingen' zijn. Ik
wi! hiermee -- ter voorkolning, van
inisverstanden- overigeris heleinaal
n~et ,zeg-gell, datzij beter zijn qan de
overige bewoners der Alblasserwaard.
Zij zijn echter beslist weI anders dan
hun streekgenoten en als zodanig ne
men zij in deze contreien een 'bijzon
dere plaats in. De Ameidenaar is zich
de rijke historie van zijn gemeente
bewust en heeft een sterk ontwikkeld
gevoel voar zelfstanrogheid, waarvan
bij weI eens wat erg spontaan blijk
geeft."
"Bovendien vertoont de beroepsbevol
king van Ameide een structuur, wel
ke men in een streek met een agra
rische inslag slechts zelden aantreft.
Zo heeft deze gemeente een relatief
groteen goed geoutilleerde midden
stand met een uitg'estrekt verzor
gingsgebied. Het gemeentebestuur
heeft zich tot taak gesteld de onder
nemingsgeest, welke altijd een van
de voornaamste kenmerken van de
iDiwoners van Ameide is gewee:st, zo
nOdig nog te stimuleren. Er zullen
immers in een Zo dynamische tijd als
de onze telkens weer Dieuwe initiatie
yen moeten worden ontplooid om de

Vervolg van pagina 2

Tentoonstelling

De Postduivenverenigilllg "De Snel
vlucht" te Ameide organiseert op vrij
dag 15 en zaterdag 16 december in
de zaal van F. H. Graaf v]h L. H.
Diepenhonst haar jaarlijkse tentoon
stelling voor ·dit evenement zijn on
geveer 200 duiven ingeschreven. De
ingezonden duiven worden gekeurd
door een erkend keurmeester van de
bond. De leden van onze vereniging
hebben hiervoor hun beste duiven in
geschreven. Jammer is het evenwel
dat ons lid dhr. J. Koekman, de gene
raa! kampioen van onze vereniging
in het afgelopen vtiegseizoen, niet mee
kan doen aangezien hij nu reeds zijn
duiven voorbereidt veor het a.s. sei
zoen. N ogmaals jammer aangezien hij
in november op een streektentoonstel
ling te Streefkerk nog de mooiste
collectie had. Hiervoor waren de kam
pioenen uit de omgeving uitgenodigd
nl.. uit S'choonhoven, Ammerstol, Har
dirl"'<Veld enz. De zomer is voor OTIS

het voornaamste gedeelte van onze
sport. In de winter, het zgn. stille
seizoen, worden tentoonstellingen ge
organiseerd. Dit is 'om het 'stille sei
zoen enigszins te breken en om onze
leden gelegenheid te geven om bij
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FIRMA N. PEI{ & ZN.
MEIDOORNLAAN la AMEIDE

Wij wensen U
prettige I(erstdagen en

een gelukkig Nieuwjaar

Ook voor 1968
blijft het een feit

ARM EN RIJI{
SLAAGT BIJ VAN DIn{

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Levensmiddelenbt(driji
G. I{ERSBERG~
TIENHOVEN

Prettige Kerstdagen en ~n voorspoedig NieuwjaarO

Prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig 1968
GRAANHANDEL EN MAALDERIJ

c.v. W. BOR & Zn
AMEIDE

Prettige Kerstdagen en

een voorspoedig 1968
Administratie.. en Assurantiekantoor

P. JOH. DEN HARTOG
AMEIDE

E. H. DEN HARTOG

P. A. VAN ZWEDEN

Cafe "DE STOOMBOOT"
A. DE GROOT, AMEIDE

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
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Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1968
wensen U

MAXWELL N~V.
en vertegenwoordiger

P. VERSL UI S
Zouwendijk 16 - Ameide - Telefoon (01836) 376

Komt U oak eens een kijkje nemen in een onzer toonkamers
U bent er van harte welkom en U vindt daar

RADIO, T.V., WAS. EN NAAIMACHINES enz.

Voor dit rayon: Westerstraat 18, Utrecht, TeIefoon (030) 27043

GARAGE DE GROOT
AMEIDE

WENST IEDEREEN

Prettige Kerstdagen
EN EEN

Voorspoedig Nieuwjaar

SPAARBANK
VOOR PROTESTANTS NEDERLAND

Het correspondentschap in Ameide en Tienhoven wenst U een vQorspoedig
en gezegend 1968 en spreekt de wens uit dat velen in het nieuwe jaar

gaan sparen bij de
SPAARBANK VOOR PROTESTANTS NEDERLAND

Help mede ,aan de opbouw van UW "eigen" spaarbank voor alle
protestanten

RENTE 3\1,% - 5% - 5\1,%
. Zitting elke zaterdagmiddag in de bestuurskamer van de Chr. School.

Hebt U al een spaarbusje voor Uw kinderen?
Neen, haal er een op het correspondentschap

GEBR. VAN DIJI{
Fruitbedrijf

Achthoven 68 - Telefoon (01836) 389 - Lexmond

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
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Tijdens de voorverkoop
vindt U een zeer modieuse kollektie

DAMES-, HEREN- EN
KINDERKLEDING
MET 10 EN 20 % KORTING
Voorverkoop vanaf 2 januari 1968

AMEIDE
FRANSESTRAAT 31

HET MODECENTRUM
VOOR DEZE STREEK

We bezoeken U ook aan buis

Telefoon 01836-394-372

AMEIDE - ALMKERK - OUDEWATER

Wij wensen U allen een gelukkig Nieuwjaar

G. H. DIEPENHORST
& ZONEN

TIMMERBEDRUF
AANNEMERS
AMEIDE

Wij danken U voor bet vertrouwen ons gescbonken in
bet afgelopen jaar en wensen U
prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

pagina 7

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.-._._._._._.-.. ~
~ .
i Uw trouwstoet moet "AF" zijn! r
~ .'. ~~ 'Wij verzargen dit keurig vaar U met •· ~
~ Mercedes per~onenauto's J
~ .
• Eventueel witte Mercedes ~~ .· ~~ -9·· ~~ -· ~~ t~ TAdIBEDRIJF _· ~~ Dag en nacht bereikbaar _

- ~

f Autorijschool J. HAARS J
.~ Meidoornlaan 4, telefoon (01836) 375, Ameide _· ~~ .· }} Wij wensen U prettige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar {
{ -- ~~, ..__.-._._._._._.-.-._._._._._._._._._._._._._._._._._.
............................................................................................................

K1Nalitelt gezocht
Bli ons gekocht

qoecl. ern. £aJ1t}erak
SCHILDERS· en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

U beeft bet weer nodig, dus bebben wij weer

volop tochtstrip voorradig
De bebangvoorraad 1968 is al binnen. U vindt daarin vele nieuwe

soorten. IMITATIE HOUTBEHANG en de MOOISTE

PASTELTINTEN als U echt iets aparts zoekt.

OOK DE NIEUWSTE SOORTEN PLAKPLASTIC.

MUURVERF in de modernste kleuren

In de maanden januari en februari kunt U voordelig Uw
scbilderwerk laten verzorgen, want dan ontvangt U op bet uit .
te voeren werk aan subsidie een aanzienlijk bedrag terug.
Informeer nu dus eerst bij ons.

............................................................................................................
Met Kerst natuurlijk' een ROEK van Boekhandel CREZEE.·

Enorrne keus in elk genre Darn G, telefoon 229, Arnei,de
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Benedendamsestraat te Ameide

Wii bieden U

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

~ .· ~~ .· ~~ .· ~~ .· ~~ .· ~~ .
i MAMMA!! J
~ Krijgen we met de Feestdagen J
i weer zo'n heerlijke VIa-flip? J
~ En doet U er dan J
~ .ook weer slagroom op ? J
~ .
• Stel die kleine smulpapen niet teleur! ~
~ Neem tijdig bij Uw Melkman wat via, yoghurt •
• en slagroom. ~
~ En maakt er iets feestelijks van. •J De Melkfabriek "De Vijfheerenlanden" staat garant ~
• voor de prima kwaliteit! ~

} Ook ooze Frisdranken mogen er wezen: •

I merk "Drinkse". ~
~ Gazeuse nog steeds 3 voor f 1,00. •

• Sinas Vruchten 2 voor 0,98. ~
~ Druiven·Vruchten 60 cent; bij inlevering van 6 cloppen I
• een geslepen glas voor 25 cent. f
} .
f Prima Cassis 80 cent per fles. ~

t lets nieU:~"Drinkse", een prima Up-drink.
1 Robert Milr.'f49 cent per fles, de tweede voor 30 cent. ~

~ \Vij wenien U allen prettige feestdagell en •
• een allesz\'.oorspoedig 1968 toe. ~
~ .
#De Gesaneerde Melkhandel J
ivan Ameide J
~ .· ~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

procent korting

BANDEN

Port en Sherry

Samos Superieur

Zoete Spaanse "'ijn "Sinora".

Graves Superieur

Likeuren "De Baviaan"

Nu ook Uw ad res voor
olieverversen en doorsmeren

25 - 30
op luxe. vracht. tractor

en landbouvvvvagen

LAKERVELD's
BANDENVERKOOP

Cafe H. DE lONG
Verkrijgbaar bij:

Gratis montage Vraag vrijblijvend prijs

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

HOOGENDIjI('s

(B. F.Goodrich)
Zouwendiik tS - Teleloon (018S6) 247

AMEIDE

RUND., KALFS· EN VARKENSSLAGERIJ

A. VAN DEI HEK & ZOON

Prettige Kerstdagen eneen voorspoedig Nieuwjaar

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

Joh. M. Verheij
Advertentie-acquisiteur van
"De Wegwijzer"

Broekseweg 95, Ameide

Gezegend Kerstfeest en voorspoedig Nieuwjaar

Tel. (01836) 239AmeideFransestraat

Uw adres voor fijne vleeswaren

DIEPVIIESPRODUKTEN

Ais laatste stuntaanbieding

van dit jaar

DE JONG's ZB

1 PAK SUPRA-KOFFIE

van 194 voor 179

wenst u prettige feestdagen

en een Voor,spoedig 1968

Bode de Vroome & In.

Aan aile kennissen, verenigingen, besturen, c~llega's
en in 't bijzonder de oud·leerlingen, die met ons

25.jarig jubileum, op enigerlei wijze, er aan hebben
meegewerkt om het jaar ··1967 voor ons en ons gezin
tot een onvergetelijk jaar te maken, wensen wij een
rijk gezegend 1968 toe.

. Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar Fam. J. DE HAAN
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Met de feestdagen
de muziek of zang
die U zelf graag hoort!

Maar dan natuurlijk een
Plat.enspeler met
vele goede mogelijkheden

*U vindt ze bij ons in verschillende soorten
en wat zo fantastisch is, de prijs!

Gelukkig Nieuwjaar
Ook in het aanstaande jaar blijft voor ons
vakmanschap domineren.
Het beste resultaat verkrijgt MEN door
vakmanschap met kwaliteit te combineren.

AMEIDE - FRANSESTRAAT31
SPECIALIST IN DE BETERE
WONINGINRICHTING
EN MEUBELEN

L.S. Door samenvoeging van ODZe zaak
met het Filiaal Almkerk, kunnen wij U
in de Meubel. en Woninginrichting
een zeer grote kollektie bieden

* AMEIDE - ALMKERK - OUDEWATER

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

Wij hebben voor U eerste kwaliteit vlees.
Door Uw slager zelf geslacht en bewerkt.

Ons uitgebreid assortiment vleeswaren heeft

iets aparts voor de meest verwende fijnproever.

Bij c"ontante aankoop in de winkel voordelig
sparen voor U. Ais U zelf met ons spaarsysteem

f 10,- spaart, ontvangt U voor Uw volle kaart
f 14,- terug.

EEN SPAARWINST DUS VAN 40%.

Reeds v.a. f 135,- een pracht apparaat "
met diverse mogelijkheden.
Stereo voor volledige weergave
slechts t 239.-

*Ook een leuke kollektie
RADIOMEUBELS MET STEREO
EN BANDRECORDERS

*Voor d~ goede geluidsweergave naar

Electromtechnisch bureau
DE GROQT, AMEIDE

Molenstraat 10-12, te!~ 01836-262
"of

Wij wensen Uprettige Kerstdagen

en voorspQedig'Nieuwjaar

NEEM VOOR EEN
FEESTELlJKE MAALTlJD

GEEN ENKEL RISICO, DOCH
VERLANG VLEES VAN

TOP
I(WALITEIT

Fransestraat 15
Telefoon (01836) 253
AMEIDE

Molenstraat 41

Ga dus"ook naar

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

JONGKIND i
UW TOPSLAGER i

I....................................................

HET IS EEN WAARHEID ALS EEN KOE
VOOR MEUBELEN NAAR MESKER TOE

MEUBELEN
in vele modellen en prijsklassen

ESKER
EUBELEN

NUFAI(TUREN
Prettige Kerstdagen en een" voorspoedig Nieuwjaar FIRMA HEIKOOP
Prettige Kerstdagen eneen voorspoedig Nieuwjaar
toegewenst door

Hotel-Cafe-Restaurant
Slijterij ,,'t Fortuin"
v.h. Fa. L. H. Diepenhorst
De heer F. J. GRAAF, AMEIDE

~
Goud - Zilver - Verzilverd - Double

Armbanden - Broches - Ringen
Dames-, Heren-, Kinderhangers

Colliers-. Chokers
Manchetknopen,

ook goud op zilver
Dasspelden - Muntranden

heeft ook aan 't eind van het jaar, nog een grote sortering

KERSTARTIKELEN voor U klaar

en wij wensen U allen
preilige Kersldagen en een gelukklg
Nleuwiaar

Molenstraat 23. telefoon (01836) 280, Ameide

• •Reparaties, vlug en billijk in eigen werkplaats

GAAT U VERLOVEN?
Met onze kollektie H.D.Z. Verlovingsringen
zult U zeker slagen

bij JUWELIER H. MULDER
Julianastraat 16, Langerak, tel. 01843-422

PreUige Kerst en Gelukkig Nieuwjaar

•
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Bouw van premiewoningen te Lexmond

J.

Destr'uctie

Het verdient aanbeve-ling cadavers
voor ophaling door het destructiebe_
drijf 's morgens tussen '9 uuren half
10 per telefoon of aan het loket op te
geven. Wij telefoneren deaangiften

.naar' de keurmeester door. die op zijn
beurt het destructiebedrijf weer op
de hoogte atelt. In de loop van de dag
maakt het, bedrijf eenophaallijst
klaar.. -welke de volgende ochtend
door 'de chauffeur van de Gekro
wordt meegenomen. Opgave na half
tien betekent dat het cadaver nog' ,een
dag langer op het bedrijf blijf~ liggen:

J.

VuilQphaaldienst

Eerste Kerstdag en Nieuwjaar vallen
op maandag; daarom wordt het huis':'
vuil opgehaald ". op woensdag 27' de
cember, zaterdag 30 december en
dins-dag2 januari.
De op 1 januari 1968 in werking tre
dende derde. verordening tot wijziging
van de Algemene Politieverordening•
onlangs afgekondi.gd, heeft ook be
trekking op de vuilophaaidienst. Deei
neming aan de vuilophaaldienst is nu
verplichtend gesteld. behoudens oot
heffiilg. .voorts m~g .aUeen gebruik
worden gemaakt van,door de gemeen_
te Lexmond verstrekte uniforme em~

mers.

Een nalatenschap, waaraan hij toch
in meerdere mate mede verantwoor
ding had· gedragen!
De aerste jaren waren moeilijk voor
de nieuwe burgemeester. In de eerste
plaats de nalatenschap vall zijn voor
ganger. Ten tweede de gemeenteraad
mee te krijgen in zijn ernstige pogin
gen aan de hand van de wet de ge:
meente te besturen.
Vooral de grote 'achterstand in de
armenverzorging kostte hem veel
hoofdbrekens. In die tijd !was de ar
menzorg nog niet .wettelijk geregeld
en .gold nog steeds de bepaling. dat
wanneer,...-"men hulpbehoovend werd.
waaraan men toen spoedig toe was.
de geboorteplaats aaIlflprakelijk was.
Door nalatigheid van' Roosenburg
was hierin een achterstand van drie
jaren ontstaan.
Dat gaf voor die tijd een geweldige
administratieve rompslomp. met .vele
gemeenten waar geborenLexmonders
woonachtig' ·waren.
Bijna40 jarenheeft burgemeester Vlill
SHjpe. Lexm0nd bestuurd. Toen de
moeilijkste jaren voorbij waren on..;
dervond hij veel achting en fWaarde
,ring bij de burgerij.
In zijn' persoonlijk leVeD' is veel ver..;.
driet zijn deel geweest. Zijn levelllS-:'
avond was eenzaam; aileen de goooe
verstandhouding met zijn ISchoonzoon•
burgemeester Pot. heeft dit aIles ver-'
licht.
U zult. misschien biJ uzelf vragen;.

'waartoe deze verhalen uit· de oude
doos?
Zeer velen zegt het Diets. enkeleri
misschien weI. Mogelijk zou het be
grip- klmlnen wekken voor hen. die als
leidinggevende figuren het op heden
niet altijd even _gema;kke~ijk_he.bben.
Het is, ook goed,even stu testaan bij
de geweldige wijzigingen in structuur

. en samenleving .die zich ',binnen e-en
eeuw hebben' voltrokken,en ditvoor
Lexmond weI in het bijzonder.

Jac~ de Jong;

:Dat'4e loco-burgemeester ohdanks
alles achter burgemeester Roosen
burg stond zal laterblijken.
Op 5 jam.uari 1861 is 'de raadweer
bijeen. en weI voor de ins-tallatie van
de nieuwe burgemeester: W. N. J.
van SHjpe; alleen raadslid Roosen
burg is afwezig. - Een vergelijking
trekken met de installatie in ODZe
tijd gaat niet helemaal OPt toch her
inneren wij 0ns noggoed. de feeste
lijke intocht, van burgemeester Pot
in onze geboorteplaats in 1893~ Een
stoet van fuiters te paard met schet
terende fanfare - Deze installatie
was koud. alleen maar vormelijk.
Na voorl-ez1ng van .hetKoninklijk Be
sluit vermelden de notulen: "Daarna
is genoe-mde heel' van Slijpe uitgeno
digd ter vergadering te verschijnen,
waarop de nieuw belIloemde heeft ver
toond .zijn. akte van aanstelling,op
Welke akte een behoorlijke registratie
is verricht." De leiding van deze ver-'
gadering berustte bij wethouder'v~
Dieren, de overgrootvader "f*.~.:.,d.ehui-

;i dige' wethouder loco-burge~,!;,jster...
Op 10 januari1861 kwan(Ode raad
bijeen voor':de benoemiil.g van e~n· se..;.·
cretarls. Hier was ook·. _~raadslid
Roosenburg. weer. aanweziy.&ogelijk
met een stille hoop alSIlog~oemd
te worden also secret~. Na de be
Doeming. van van .slijpe met,alge
mene stemmentot~secretaris' verlaat
Roosenburg de vergadering voorgoed.
In de vergadering van 4 .feb-ruati
1861 !Was ter tafel bericht van Roo
senburg. dat hlj wegens.vertrek naar
elders ontslag nam als' lid· van' de
raad.
Daarna deelde fWethouder van Dieren ,_
staande de vergadering mede ontslag
te nemen als wethouder enraadslid.
hetgeen de verg-adering met leedwe:'
zen vernanl..
Hier rijzen vragen ,die onbeantwoord
blijven. De vraag kan worden gesteld:
llZag wethouder v. Dieren er tegenop
getuige te zijn van al hetgeen Roosen
burg had nagelaten te zien verdwijw
nen?".

Glallheidbestlilding

Op 6 december kwam de· gemeent'e
raad in spoedzitting bijeen om over
een nieuwe opzet van de gladheidbe
strijding te praten. nadat de heer
Ernst Spek alS opvolger van de. heer
M. Bos als raadslidlWaB &"elnstalleerd.

. De dagelijkse besturen der gemeen
ten Lexmond. Hei~en Boeicop en
Schoonrewoerd waren voornemens
een ~esjarige: over~nkomst met de
fir-m.a--C. Westerhoud·& zonen te tref
ren waarbij deze firma tegen .een
vaste vergoeding voor het, materiaal
en een varia-bele betaling vOor auto.
chauffeur. zand en zout de gladheid
bestrijding 'en het .sneeuwruimen in
de drie gemeenten gaat' vetzorgen.
Het materiaal zou bestaan uit een
achter een kipvrachtwagen hangende
tijdens het rijden bij te vullenj atrooier
en een sneeuwschuiver vaIiuit de ca::
bine,te. bedi'enen. Er kwamen neg aJ.
wat bedel1kingen tegen het plan ter
sprake. maar na. langdurig beraad
behaalde het plan een, meerderheid
van stemmen. Enwat niemand had
kunuen denken: binnen 24 uur na de
beslissing moest· de<.'fjlings hestelde
strooier al dienst doen'!

J.

weten: J. Ipenburg; J. G. Roosen
burg; T. van Dieren; M. VerslUis; G:
Lekkerkerker; W. Paardekooper en
P. ScherpenzeeL Dusook deburge":
meester gelwzen als raadslid;T.. vaD,
Dieren en J. Ipenburg werden tot
wethouders gekozen. ' "
Van 1851 tot 1857 ontbreken de no::
tulen· van devergadet:ingen van bur.1
geme-ester en wethouders, ze werden
blijkbaar niet meer opgemaakt. Hier..;
in was Roosenburg zijn_ tijd ver
vooruit.
Op zaterdag 17 november 1860 begint
de born te barsten: Wegens afwezig':'
heid van. burgemeester Roosenburg
treedt wethouderyail Dieren op als
voorzitter van de raad. Deze doot me.i.
dedelingl dat Roosenburg ontslag
vraagt als secretaris, wat· hem eervol
wordt verleend. ' "" .
Op 1 december 1860 fungeert burge
meesterRobsenburg weer alB voor
zitter en uit, niets blijkt dat er zwaai'
weer op' til·· is. Na 1 december voIgt
er nog een vergaderlrig van de raad,'
de da~tlm o~.tbreektj aanwezigook
raads-hd .Roosenburg staat vermeld:
Met velWondering dOor ondergeteken
de 'geconstateerd dat wethouder van
Dierenh,et- voorzitterschap overctraa.gt
aan de inmiddel's ontslagen burge
meester; zij h~t dan ook eervoI.
In deze vergad~ing kw~m. ook het
bericht van de Commissaris' des Ro
llings tel' tafel. dat Roosenburgeervol
ontslag was verleend als burgemees
ter.
Of de' raad ingenomen was .met dit
ontslag is zeer twijfelachtig te noo
men.

welk subsidie dan elk jaar 10'%
wordt verlaagd.
Vooral met de laatste vorm van lSub~

Isldiering' kan een aantrekkelijke fi~
nanciering worden. verki'egen hetgeen "
wij met het volgende voorbeeld wil-,
len verduidelijken.
Uitgaande .van de totaalprijs van
f 33700,~ en van eigen inbreng van
1 4700, zou hypotheek nodig zijn van
1 29'0001-----,-, Deze hypotheek bij een
30-jarige looptijd betekent voor het
1e jaar een aflossing van f 9671---J
en een rente van ! 1957.50

Totaal t 2924.50
Verminderd met een subsidie
van. t 1530,-

)

Eigen last t 1394,511
Door de afl08Sing van 1 967,- per
jaar daalt de, rente jaarlijks met
± f 65,- terwijl ook het subsidie

. 1153•....,... lager v(""""'~. De overblijven~
de laSt stijgt dUtLid.aardoor jaarlijIu;
met, f 88.-:-, tot over 10 jaax het ma~
ximum van i 2275."'- ils:bereikt waar;;
na -de last elk jaar weer i 65.---'-'-la7
ger wordt., rJ:.'"\, .. _ ' ",
De Woning'lstich~u;;ffC~lltraal Neder.l
land te Vreeswijk die de vClorbereiding
van. dit bouwplan.heeftverzorgd en
ook de vet-koop organiseert is voorne
mens om binnenkort'in Lexmond de
nodige 'voorlichting te.:geveIL
In Ameide, waar :in~he~ze]fdebouw:'

plan. wordt gebouwa" ':doch: ¥i~deze
bouw iets verder' isalslln'Lexmond,
wordt een voorlichtingsavond geor..;.
ganiseerd in de zaal Fortuin op dOJ;l-:
derdag 21 december a.s. om 8 uur.
Deze bijee.nkomst is voor ieder vrij
toegimkelijk.

Dezer dagen ontving' de initiatiefne
~er, de Woningstichting Centraal Ne
derland te Vreeswijk de premiebe
schikking voor 21 woningen in Lex~

inond.Dat betekent .dat thans oak
met de boUlW van, deze woningen zal
worden 'gestart. Gezien' de prijs en
fi'nanderingsmogelijkheden mogen
wijverwachten dal voor deze bouw
oak in de eigen gemeente weI belang
stelling zal bestaan. - Het lijkt ons
daarom goed enige punten betreffen.
de deze bouwplannen nader toe te
lichten,
De woningen, omvatten beneden een
woonkamet van 6.90 x '3.60 ill, keuken
250 x 210, VDarts garng en w.C.
Op de eerste verdieping 3 slaapka~

mel'S resp. 374' x 323,,360 x 307 en
250 x'27o. em.) dedollchecel 213 x 190
em.
V,oortseen :zalder" die bereikbaal'. is'
yta, een vaste trap, op de zolder nog
~n slaapkamer met dakkapei.
Dl( totale kosten vo()r deze woningen
gaan j3"3.700.-:-'" ;bedl'agen waarin
'be.grepen de k()Sten v,oor grond, over:-
schrijvingskosten. architecten.· hy
potheek. Voor de kopem is een heel
belangrijke .subsidie verkrijgbaar die
varieert' naar de gezinsgrootte en
naar· het inkomen.
.Voor.. 'een gezin van twee per.sonen
w-aar-van het inkomen over 1966 niet
boven f 120001--':" lag kan e.en subsidie
worden verkregen van f 4250.-

- waardoor' de ne.tto-kostep. f 29450.
gaan pedragen.
Er is'echter ook een mogelijkheid om
het subsidie niet al.s eenmalige uitke
ring te ontvangen.doch in een 10 jaar,,:,'
]jjk.se. bijdrage. In' dat geval bedraagt
het subsidie in het le jaar i 15301-

Ons Gemeentebestuur na 1850
De grortdwetswijZiging 1'848 is weI. de
meest ingrijpe'nde geweest ten. op
zichte van onze staatkundige struc:'
tuur.,
Voor'de gemeenten in het bijzonder,
door invoering van een provinciale
en gemeentewel.
Het .gemeentebe.stuur van voor 1850

"was· nog feodaal samengesteld.Bij
vakature vulden zij zich zelf aan.De

. gemeentewet was een radikale in
greep in debestaande verhciudingen.
Het spreekt vanz-elf, dat er vooral op
het platteland eerder ontstemming
dan instemming werd gevonden.
Tot 1850 had LexmOiIld als burge
meesterwsecretaris H. M. van Eck. te
vens postdirekteur van Vianen.
Op·-18 .maarr··1850 -wordt ·als burge
mee~er.gein.stalleerd.J. G. R,oosen~

bui:g Ji'; -als assessors (de tegenwoor
dig-e wethQuders) J. Ipenburg en T.
van Dieren; als'raadsleden F. Bikker.
G. Scherpenzeel, M. Versluis en G.
den Hartogh.
Op 18 april wordt Roosenburg tevens
secretaris. Zoals later zoublijken was
het, geen gelukkige keuze. Men krijgt
de indruk. dat deze burgemeester lij
delijk verzet pleegde tegen de nieuwe

'gang van zaken, zelfs, schijnbaar ge
steund door de raadsleden.
Op 17 oktober 1850 'leest de burge;.
meester de.verordening tot regelmatig
bijhouden van het be.volkingsregister
voor. Bij zijn vertrek b~ijkt dat hij
hieraan. niets heeft gedaan. Het Lex':'
mondse bevolking.sregister begint pas
als van Slijpe burgemeester is.
Op 8 oktober 1851 wordt volgens de
ki-eswet .l;legekozen, raad beedigd: ,te-

\
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KORT ALLERLEI·

.Burgerlijke stand
Burgerlijke stand (oktober 'en no
vember)
Te Lexmond' geboren:
12 okt.: Cornelis; z.v. Hendrik F. den
Hartogh en' Engelitna. H. Middag, -Hei
coppersteeg 42; 21 okt.: Harmina.; d.v.
Jasper Bos en Dirkje Bos, Heicopper:
steeg 3; 22 okt.: Jan Alewijn; z.v.
Leonardus A. J. den Oudsten en Ma
Mjke M. M. Versluis, Kom Lekdijk SO;
15 nov.: Ingrid; d.v.Willemvan Rin~

gelesteijn en Ali de Jong, A. M. -van
Schliurmanplein 11.

Te Lexmond overleden:
30 sept.: de W~th; Dirkje, oud 9:0 jaar,
weduwe van Pieter C. van Zessen, La
kerveld 133; 4okt.: VeiTips, Maria
Johanna, Dud 66 jaar, weduwe van
Daam Kooijman. Lakerveld 230.

Te Zevenaar overleden:
13 nov.: Bot, Gerrit,oud 76 jaar, we
dwwnaar van Geertruida Berrens,
Dorpsstraat 83.

.Te Vianen overleden:
29 nov.: Comelis de VOl', 87 jaar, ge
huwd met Willemijntje Bikker, de
Laak 27.

Gehnwd:
9 okt.: Petrus Jacobs, 21 jaar met
Filippina C. Tangeman, 25 ;iaaI', te
"S-Gl'aveland; 12 okt.: ManuiS P. van
Aalst, 25 jaar, te Leel'dam met An
neke P. van Iperen, 20 jaar; 27 okt.: '
Petei' T. den' Besten, 22 jaar te Hei
en, Boeicop .met Jamnigje Spek, 22

jaar; 2' nov.: C.omelis J. Govel's, 26
jaar met Neeltje C. de VOl', 29 jaar;
17 nov.: Aart B. Kooijmaat, 26jaarte
Vianen met Jannigje de Jong, 21 jaar.

Ingekomen personen:

Johanna, A. van de Vis; e.v. H. de
Vaal, van' Vianen naar Dorpsstraat
62; Govert B..Pelllkaan, Vaal' Vianen
naal' Nieuwe Rijksweg 68 j Aart B.
Kooijman, van Vianen· naar Korten
hoevenseweg 40; Arnel de Wit, van
Utrecht naal' Dorpsstraat 54j Henry
B.de Roo ·en gezinj van Baarnnaal"
Lakerveld 49; Jan H. de RUijter en
gezin van l\!Iaarn'naal' Lakerveld 85.

Vertrokken personen:

Cornelis van Kekem; van de Laak 38
naal' Amersfool't; Leonora A. Stokj
van Kol'tenhoevenseweg. 38 naar
utrecht; Anneke P. van Iperen, e.v.
M. P. van Aalst, vail De Nes 31 naar
Leerdam; Jannigje Hartman; V8l.ll
Dorpsstraat .80 . naar Utrecht; Ma
rius' Bos enge$; van·Achtpove.n 12
naar Zuidelijke IJsselmeerpolders,
Dronten; Jannigje Spek, e.V. P. T. den
Besten; van Dorpsstraat 90 naar
Hei-en Boeicop;.Marius Scherpen
zeel en gezin; van Lakerveld ·:&5 naar
Nieuwland; Pieter St~, van 'Laker~

veld 216 ]iaar Nieuwland; Albertus
H. Stek 'en "gezin" van Lakerveld" 216
naar Nieuwlandj MhanIii.Lakhdar,
van Kom Lekdijk 22n.aar Vtlrenj Arie
Versluis, van Lakerveld 94 naar
Meerkerkj Cornelis van der Grijn en
gezin, van Lakerveld· 94 riaar Meer~

kerk.

Straatnamen "Grote Nes"
In het vorige nummer van "Wegwij
2;er" vroegen Wij om· suggesties voor
straatnamen in de uitbreiding "Grote
Nes". Een moeilijke opgave blijkbaar,
want burgemeester en methouders
kregen slechts Mn bIief te verwer-'
ken. Toch is de gemeenteraad er van
overtuigd dat· vele vindingrijke gees
ten zich nQg schuilhouden. Daarom
stelt de raad nu f 25 beschikbaar
om de bedenk(st)ers van gekozenna
men te belonen.Tevens worden en
kele exemplaren van het, platenwerk
"Het land van Brecterode" voor de in
zend (st) ers beschikbaar gesteld.
__________~J.

Het ophalell van huisvuil buiten de
kom der gemeente
Nu het huisvuil als gevolg o.m. van
het toenemend gebruik vaneenma
lige verpakking, steeds grotere om
vang krijgt, bereiken ons bij herha
ling verzoeken van inwoners. buiten
de dorpskom, om de g-ehele gemeente
blj'de ophaaldlen.st· te·betrekken. lets
wat' wegens de grote uitgestrekheid
met de tegenwoordige ophaaldienst
met uitvoerbaar is. Waar aansluiting'
bij een gemeenschappelijke dienst nog
steeds door de raad als bepaald de
meest gewenste oplossing wordt ge
acht is het van belang te weten hoe
groot het percentage buurtbewoners
is, dat op het ophalen van huisvuil
prijs stelt. Zou zich dan de moge
lijkheid tot aansluiting te eniger tijd
voordoen, dat kan met de. buurten
al of. Diet worden gerekend. Daarom
werd in de laatste raadsvergadering
de afspraak gemaakt om een onder
zoek in te steUen. Het gemeentebe
stuur roept dan ook aile inwoners,
die nu, buiten de op-haaldienst, vallen
en het ophalen op prijs stellen, ,hier"
van mondeling of schriftelijk kennis
te geven tel' gemeentesecretarie.

, v. D.

Collecte in 196? en 1967
Het leek ons interesant een opgave
te doen van de opbrengst van in '1966
en 1967 ~ehouden opbenbare inzame
!ingen..

1966 1967
Eten voor ,India ("'''''''J47.08 2.185,06
Het Hoogeland· ''''''0/[ 35,80 305,50
Leger· des Heils 165,55 212,75
Reumabestrijding 453,15 574;~

Simavi 430 j 52 471,05
Kinderbescherminp""7",,,\ ..

".(Sakor) \.,,1"22,85 119,24
Anjerfonds '. 216,35 205,03
Blindenhulp De
1i'~kels•Eij:een. 218,35 237,56
Kankerbestrijding 744,80 789,45
Draagt elkanders
lasten (C.N.V.) 552,- 699,15
Zormestraal
(N.V.V.) ,533,30 ?
ROode Kruls ? ?
Prot. Interkerke-
lijk .'rhuisfront 388,70 386,70
Prinses Beatrix-
fonds 670,35 688,25
Novib (vluchte-
lingenhulp) 1.710,26 1.143,50
Sonnevanck en
Zonn.egloren 5~5,- 53~,15

Sociaal-ped. zorg
V'oor zwakzinnigen ? 171,68
Oorlogsgraven~

comite 125,22 142,50
Zondagsschool
Maranatha 846,20 ?
Huwelijksgeschenk
Prinses BeatIix 716,41
Israel 2.570,10

13.571,8~ 11.440,67

S.
Gemeenschapsgevoel

Bij het opmaken van het plan om het
rioolwater naar de Lek te persen (al
of niet 'gezuiverd) is het gemeente
bestuut .er van uitgegaan, dat de
schade aan eigendommen die gepas
seerd werden, uiteraard betaald zou
wo:rden. Dit is bepaald billijk. Van nie
mand wordt verlangd dat hij schade
lijdt bij gemeenschappelijke voorzie
ningen. En het is ook nimmer de be
doelinggeweest om te weinig te be
talen. Waarom ook? Er is toch geen
enke~e reden om iemand te weiilig uit
te betalen. Het grootste gedeelte van
de betrokken eigenarenheeft dit ook
weI ingezien en .hun toestemming
verle.end tot het leggen. van de lei~

ding. En yertr.ouWd op het gemeente
bestuur dat de ingezetenen' echt niet
met 'n kluitje in het riet· zal sturen.
Anderen wilden het geval eerst l110g
eens rustig bepraten en weer anderen
meenden dat passeren van hun ter
rein aparte moeilijkheden of schade
met zichzalbrengen. Uiteraard is er

geel} enkel bezwaar tegen een ge
sprek vooraf. Hier wordt n.l. graag
gelegenheid voor gegeven en wat ·de
schade betreft zou het prettig zijn
wanneer men vertrOUJwen zal hebben
in de toezeggingen die het gemeente,;.
bestuur doet. Bet moet allemaal
- als het leggen van "de persleiding
doorgaat -'kurmen, dachten we. Em
wie terecht verwacht dat het bestuur
van de geme'Cnte er met op uit zal
zijn om de betrokkenen met een te
geringe vergoeding af te schepen, zal
het o6k logisch vinden dat dat zeifde
gemeentebestuur Diet bereid is om
denkbeeldige schade te betalen. Dat
zou toch weI van een heel' slechte WIJ
ze van beheer van gemeentebezlt ge
tuigen.

v. D.

Betudo~onderzoek

Het definitieve resultaat van de door
lichting op 14 en 15 september kan
nog niet worden vastgesteld omuat
nog geen gegevens beschikbaar ZlJil
betreffendede rond· 20 'inwoners Ole
opgegeven hebben deel te zullen ne'::;
men aan het onderzoek in Vianen;"
Meel'kerk en Leerbroek. De navol
gende cijfers kunnen thans verstrekt
worden:

1965 1~67

Totaal aantal doorge-
lichte personen 831 816
opgeroepen in Meerkerk
Leerbroek en Vianen 23
Niet verschenen: be-
drijfsdoorlichting 107 139
onder controle consulta-
tiebul'eau 96 101
ouderdomjziektejinYali~

diteit 89 91
geloofsbezwaren 51 53
andere redenen 203 143
aangemeld, maar met ver-
schenen 65 58

1442 1424
Opval1end is dat ondanks de ruimere
doorlichting door debedrijven het
aantal tel' plaatse doorgelichte perso,,:,
nen met 'is verminderd. Dit 'verneu';'
gende feit komt nogmaals tot uiting,
in de. daling van het aantal dergeneIl:
die oin "andere rectenen" verzuimen.
Merkwaardig is het vrijhoge, con':'
stant gebleven, aantal personeil· die
zich.hebbenopgegeven. en betaalaen,
maar tocH muis C zljn gebleven.

J.

Gedupeerde gemeente
Al tientallen jaren heeit onze ge:'
meente.te .lijd~Il van. hetgt:ll.€lg~D, zlJn
aan, ·eendrukke vcr-keersweg; ,ve :na
delen hiervan zijn' veel groter aan.de,
voordelen. Die er uiteraard ook we!
zijn. Reeds in het verleden vielen
een aantal huizen ten prooi aan' ae
wegverbreding.. Dat was in de ,aeru~

gel' jaren. Eerlijkheidshalve moee. ge~
zegd worden, dat het toen in net al';'
gemeen genomen niet zo dramauscn'
werd opgenomen. Het ontelgenue
werd goed betaald. En bij velen waS
geld toen bijzonder welkom. J UlSt OJJ
bezitters van vaste goeaeren. bovt!u
dien kon men goedkoop herOouwt::u.
Zonder veel beperkende bepalingeu
en pracfisch wa~r men wild.e. 1'l u
ligt dat allemaal veel andel'S. En wan
neer men nu op de schop zit is men
in'.t algemeen Diet best ai. Voorzover
men birmen de geldende~ bepalingen
nog buiten het uitbreidingsplan' bou~
Iwen kan en mag, betekend·het'langs
de rijksweg bouwen, tegelijk Vel' van
die weg af komen te wonen. Waar
we zelfs nog een voordeel in zien
vanwege het hinderlijke lawaai dat
het verkeer voor _hen die kort langs
de weg wonen, meebrengt. (erva
ring). Een groot gedeelte van hen die

'.ruimen moeten komen bij de gelden~

de bepalingen niet meer in aanmer
king om buiten het bestemmingsplan
te bouwen en voor hen die gewend
zijn aan wat "vIij" !Wonen is ctit Diet
met geld geed te maken. En we zien
nog Diet in dat er eeJJ. mogelijkheid
is om deze gedupeerden op een ande~

re manier te helpen, hoe graag we
ook zouden willen. Op de eerste vrij
dag in december werd aan twaalf ge

iizinnen aangezegd dat zijhun pand
binnen afzienbare tijd moeten verla
ten. Wat voor velen van hen een
moeilijk te peilen leed meebrengt.
Waarbij komt dat opnieuw' onze
mooie landelijke gemeente vel'knipt
wordt als offer vopr het moderne ver
~eer. Met ten slotte voor: vele agra';'
rHks versplintering van hun bedrij:
Yen, die aIleen nog enigermate kun~'

nen renderen wanneer de landerijen
zeer gelegen liggen, dus om de .be
drijfsgebouwen.

v. D.
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J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn.
"DE ZOOM", lei. 03474·284 Achlhoven 46a, leI. 01836·230

LEXMOND

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

ge-eigende betrouwbare verzekeraars tegen een schappelijke premie '

Levens·
verzekeringsmij.

"Utrecht", Utrecht

Verzekeringen uitsluitend

. bij maatschappijen

die bekend staan wegens hun .coulante

schaderegelingen en betrouwbaarheid

Bromfietspolissen en plaatjes

worden door cns gelijk afgegeven

Wij wensen U goede Kerstdagen
en een gezegend·" Nieuwjaar

"Holland
van 1859"
Dordrecht

Kortenhoevenseweg 86
Telefoon (03474) 214
b.g.g. (03474) 280

wenst vrienden en clientele

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Carrosseriefabriek en
Autospuitinrichtlng

P.S. Spe.lalltelt: BET ADRES VOOR UITDEUKWERK

FIRMA H. VAN DIJK EN ZONEN
TELEFOON (01836) 3 81 - LEXMOND

*Loonbewerkingsbedrijf en Frulthandel

W. A. B 0 E F • Expedlteur
LEXMOND - TELEFOON 291

wenst allen
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

en houdt zich wederom beleefd aanbevolen

FIRMA H. MANSCHOT &0 ZONEN
Aannemers van Helwerken
LEXMOND . Teleloon (03474) 269

Gespeclallseerd tn het heien
met stoomblokken van 2000-8000 kg

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

wenst Uprettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

en honden zich tevens aanbevolen voor aile soorten

SPUITWERK
en

De Wit's Kapsalons

LEXMOND - AMEIDE

r""1wenst allengoede Ke,%"llagen en een voor~poedig Nieuwjaar

HOOI PERSEN

W.S.V. "WILLEN IS KUNNEN"
LEXMOND

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

E. Spek
Loonsproeierij - Fruithandel

Kortenhoevenseweg 5

VIVO·
Levensmiddelenbedrijf
A. Brokklng

A. Spek
Klompen . Laarzen
Dorpsstraat, Lexmond' .

E. d. de Zeeuw
Levensmiddelenbedrijf

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

Regelrecht van de beste mijn naarverbruiker

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

Een kwaUleil, de hoogsle! Een prijs, de laagsle!

UITSLUITEND KONTANT

vanaf 10 hi 8.00 1000 kg 110.-

AFGEHAALD EXTRA KORTING

1000 kg 145.-vanaf 10 hi 10.754 en parel 11.50 per hi

5·jes 8.50 per hiSUPER
BEL
(03474) 215, b.g.g. 479
KANAALDIJK 6
HEI- EN BOEICOP

eeeeen BETER

GOEDKOPER

Fa. C. WESTERHOUD &In. Sinds 1916
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Wij wen~en U prettige Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar

WASAUTOMAAT.

CENTRIFUGES

voor vlug drogen.

Terwijl U boodschappen doet
wordt de was gedaan.

KOELKASTof

DIEPVRIEZEN?

Veel minder werk
als U wast in een

Tevens een uitmuntende
sartering

KERSTVERLICHTING

RADIO, TELEVISIE EN

PLATENSPELERS

Goede verlichting geeft
sfeer in Uw woning.

Juist tijdens de feestdagen.

In onze sortering
verlichtingsornamenten vindt
ook U wat U zoekt.

Landelijk
erkend
Electro·
technisch

Burea.~u~__".".".","'_

II
J. W. van Puttestraat 73, tel. 01836·232 Gezellig voor in de winter Vraag gemst inlichtingen

GORINCHEM

van de bekende merken

T.V. TOESTELLEN

Begonnen
vanaf 19 oktober

iedere veertien dagen
zitting in zaal

"Lekzicht"
te Ameide

Pedicure,
Manicure en
Schoonheids

specialiste

JENNEKE.
KOLDENHOF

levert uit voorraad
alle typen

Aristona
Philips
Grundig
Erres

Vraag onze speciale
condities betreffende

HUUR en P'~URKOOP
i"'OM,j),

~~

Een gezellige
winteravond

met een goed
MUZIEKINSTRUMENT

Solina electronische

Julianastraat 49
Tel. 03471-255

Jntphaas

ORGELS
vanaf f 1495
of f 33,- per maand

zonder aanbetaling
Inruil oUde instrument

mogelijk

Stemmen en reviseren
van piano's en huisorgels

Nieuwe en bespeelde
instrumenten

waarbij fin. niogelijk

Piano- en' orgelhandel

H. E. Kropff

en

en Ie klas verse

GROENTEN
in huis.

Uw maa1tijd wordt
dan succesvol.

LEKKER FRUIT

Met de feestdagen

haalt U natuurlijk volop

GEZOND

Groente· en Fruithandel

M. DE KRUYK
AMEIDE

Prinsengracht, Tel. 387

Prettig Kerstfeest en .

Gelukkig Nieuwjaar

",_N

~-)

Voor de feestdagen

H. BOOTE, LEKDIJK 30, TELEFOON (01836) 371, AMEIDE

DEZE PRACHTIGE POEDEL CADEAU!

En zeker nu, want als extra feestreklame mag ieder die voor 10 gulden of meer bij ons besteedt meeraden naar

de naam van de door ons geetaleerde poedel, met als in40ud een fles Creme de Cacao.

Wie de juiste naam geraden heeft krijgt van ons

Gedistilleerd

(het cafe met sfeer)

haalt ook U natuurlijk weer Uw

Wijn, Frisdranken of

Cafe "LElaICHT"•m

Te lefonisch·opgegeven bestellingen
bezorgen wij gratis bij U thuis.

Gelegenheid
tot gezellig biljarten

Wiidanken U voor het genoten vertrouwen in het oude jaar
en wensen U prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1968worden voor U ook prettig verzorgd.

Wij vestigen er Uw aandacht op dat "Cafe Lekzicht"
bekend is om de gezellige en zeer billijke manier
waarop U bij ons Uw

kunt vieren.

Bruilolten of Partijen

Wij hebben weer en leuke sortering

prachtige sierkaraffen, £lessen en IITuikjes met wijn en gedistilleerd
Fantastisch leuk om cadeau te geven aan re1aties of vrienden

Vergaderingen en verenigingsavonden
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A&:O LevenslTliddelenbedrijf

P. VAN KEKEM
Oudendijk I, Ameide

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Ook in 1968

welkom in onze moderne zaak

FIRMA H. VEIlHOEF
telefoon 251 - Ameide

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

WIJ WENSEN AL ONZE RELATIES

PRETTIGE KERSTDAGEN
ENEEN

VOORSPOEDIG NIEUW]AAR

Cafetaria en Cafe DE JONG
AMEIDE

Verbond voor Veilig Verkeer
Afdeling Meerkerk e.o.

VERKEERSCURSUSSEN
In januari en februari 1968 worden weer verkeerscursussen

gegeven in AMEIDE, MEERKERK en NOORDELOOS

Neem deel aan deze lessen zodat U volledig op de hoogte bent

en blijft van de wijzigingen betreffende de verkeersregels.

Aanmeld'm voor 1 januari 1968 bij de afdelingssecretaris

TOLSTRAAT 20, TELEFOON (01837) 232, MEERKERK

HET BESTUUR

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
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ACCOUNTANTSKANTOOR

Nic. de 1(ruyk

BROEKSEWEG 4, AMEIDE

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

ROBINSON., SWIFT- en NIMCO
SCHOENENMAGAZIJN

·PANTOLUX PANTOFFELS
GERO ZILMETA
BRABANTIA METALEN HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN
LEERDAMS. en BUITENLANDS GLAS
AROSA PORSELEINENOPBOUWSERVIEZEN
ARCOPAL OVENVAST GLAS
B.K. ALUMINIUM en EMAILLE KOOKSETS
MARKLIN ELECTRISCHE TREINEN
LEGO PLASTIC. EN TEMSI

METALEN BOUWDOZEN
DINKY TOY EN MATCHBOX

METALEN AUTO's enz. enz.

De Raiffeisenbanken
Boerenleenbanken wensen U
een voorspoedig 1968
en hopen eft U ook in 1968
mogelijkheClen tot:sparen
zult hebbe~

Ook in 1968 hopen wij U weer met vele
spaarmogelijkheden evenals met aile andere
bankzaken van dienst te kunnen zijn.

Jeugdsparen
Premie-sparen
Amhtenaren-sparen
Termijn-sparen
Hypotheken
Bedrijfskredieten '
Salarisrekeningen
Betaalcheques

COOP. RAIFFEISENBANK
AMEIDE
LANGERAK.NIEUWPOORT
LEXMOND-VIANEN
MEERKERK
NOORDELOOS

H.Alting
zergt er veer dat met Kerstfeest

Uw broodtafel een succes wordt

En bij de koffie natuurlijk onze heerlijke KERSTKRANS Prettige Kerstdagen en gelukkkig Nieuwjaar
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voor het genoten vertrouwen

in het afgelopen jaar

en wensen U levens

Goede I(erstdagen
en een

Gezegend Nieuwjaar

~ ,~

Een ju'iir is weer; ten einde!
Vele Pronto horloges vanden weer een rustplaats
op de pols van man, vrouw, zoon of dochter.
Oak zijn er weer talrijke JUNGHANS artikelen.
bij gebruikers t'e-recht gekomen o.a.
Klokken, Pendules, Wekkers en andere artikelen.
Hiervo?r moeten wij U onze oprechte dank betuigen
VOar het vertrouwen dat U ons in 1967 geschonken hebt.
Wij hopen dat het in ons gestelde vertrouwen in 1968
voortgezet wordt. Van anze kant zullen wij aDze best
dcen U alle goede waar en de grootste service te geven.
U weet tach dat wij alIe reparaties in eigen werkplaats
repareren.
Oak willen wij U er opmerkzaam ap maken dat aDze
collectie uurwerken belangrijk uitgebreid is met de
nieuwste PRONTO HORLOGES en dit is geheel nieuw:
JUNGHANS WEKKERS MET TRANSISTOR WERK.
U kunt dit aIIes vrljblijvend bezichtigen bij

G. J. v. d. VLIES
HUIS MET DE KLOK TE MEERKERK

wenst aBe vrienden en relaties een gelukkig nieuwjaar

en houdt rich wederom aanbevolen voor aBe loon- en

grondwerken

Tevens leverantie van grand en puin

MEERKERK - telefoon (01837) 263

Firma J. A. Boer & Zonen
Loon- en aannemersbedrij£

'.
'.',
•,
",
••,

VIAM"s.
GROOTHANDEL

J. VISSER
J. W. van Puttestraat 65, Tel. 277

Prettige Kerstdagen
Gelukkig Nieuwjaar

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

A.STREEFKERK
Texfielhandel' Ameide·

•.'

,. "\
Cafe

,Welgelegen'
TIENHOVEN

BART DE LANGE
wenst allen

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig Nieuwjaar
J
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Maak de feestdagen extra gezellig
Haal een hartige hap in
CAFETARIA "DE HAtTE"
W. BOVEKERK - MEERKERK

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Wij' wense~ ODze cHenten, vrienden en bekenden

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Electrotechnisch installatiebedrijf

A.VANIPEREN
MEERKERK - TELEFOON 265

Radio - Televisie - Moderne Verlichting

Wasmachines - Centrifuges - Electrische huishoudelijke Apparaten

Gero-, Zilmeta- en Zilduro artikelen

Schaatsen - Electr. NaaOOachines enz.

I
tOONSPROEIBEDRIJF
H. C. VAN TIENHOVEN
LAKERVELD 183 - LEXMOND - TEL. 01837-349

Vrienden, bekenden en clientele
een gelukkig 1968 toegewenst.

Beveelt zich tevens ook in 1968 aan voor
sproeien en aile andere werkzaamheden
voor onderhoud van boomgaarden!

Dinsdagavond 23 november
7.30 uur n.m. T.V.

I(ONING KLANT
gezien gehoord!

I B~nt U NU overtuigd
dat er zoveel
prijsverschil
in Meubelen is???

.i

Carrosserie- en Aanhangwagenfabriek

JAN VAN PEET Jr.
MEERKERK

wenst zijn enenten en vrienden

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~~C--..:·=:::::=:::::~:::::::==:==~

KERSTGESCHENKEN
KERSTBOOMARTIKELEN
HUISHOUDELlJKE- EN LUXE ARTIKELEN
SPEELGOEDEREN

ADRI VAN PEET
Gorinchemsestraat 14 - tel. (01837) 398
MEERKERK

Prettige Kerstdagen en oon voorspoedig Nieuwjaar

.

P. VERRIPS
Prinses Marijkeweg 36 - Telefoon 01837-358
GRAANHANDEL,MEERKERK

VOOR ALLE SOORTEN VEEVOEDER

SPECIAAL ADRES VOOR KONIJNENVOEDERS

AZ

AZ

AZ

•. brengt U niet naar Toonkamers
(waar U aanmerkelijk moor betaaId)

• Wij bezoeken uitsluitend
fabrieks showrooms

• U vindt daar Kwaliteitsmeubelen,
tegen fabrieksprijzen.

Hooft een enorme sortering meubelen
Oect nit voorraad.

TANKSTELLEN- EETHOEKEN -

(fJl~K~;::~;=~~~1~~;:EN - .

palisander en eiken voor iedere heurs.

Meubelen met garantie.

Geen tussenpersonen.

Komt U eens geheel vrijblijvend kijken.
U zult ondervinden dat kijken bij anderen
is KOPEN BIJ:

MEUBILERINGS
BEDRIJF
TOLSTRAAT 17 I, Etage MeubelafdeIing
DORPSPLEIN 7 Chroom, tel. 01837-401

Wij wensen U prettige Kerstdagen

••••••••••••••••••••••••
WIJWENSEN

EENIEDER

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

J. VAN ALTEN
MEERKERK

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

AANGEBODEN
PAPAGAAIEN EN

PARKIETEN
TROPISCHE VOGELS
EN AUSTRALISCHE

pgACHTVINKEN
DIVERSE KANARIE'S

P. BOUTER
KON. WILHELMINALAAN 9

GORINCHEM

Kerstverlichting
I(erstversiering
Kerstkaarsen

U vindt het moo gesortoord bij

T. P. KLEIJN - Meerkerk
TOLSTRAAT 19, TELEFOON 01837-219

*PRETTIGE KERST EN GELUKKIG NIEUWJAAR .
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P. VERRIPS
BRANDSTOFFENHANDEL,MEERKERK

.Prinses Marijkeweg 36· Telefoon 01837·358

VOOR VASTE EN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

OOK VOOR UW TUIN TUINTURF EN MOLM

Wij wensen U voorspoedig Nieuwjaar

Voor de a.~. feestdagen
bieden wij U aan

Heerlijke runder- en
varkensrollades

nu per 500 gram v.a. 3.28

WASMACHINES
CENTRIFUGES
DIEPVRIEZERS
I{OELI{ASTEN

*Leuk opgemaakte schotels
met o.a. Boterhamworst,
Snijworst,Gebr. Gehakt 65

samen 300 gram nu 1.

Voor het genoten vertrouwen

in het jaar 1967

zeggen wij U hartelijk dank.

*Ham, Leverkaas,
Gebr. Rollade

samen 300 gram nu voor 2.52

GEBR. VAN TUIJL
Zouwendijk 125, tel. 412, Meerkerk

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

en gelukkig NieuwjaaT'
t="1.
\.,;,.,_J,l

Prettige "Kerstdagen
worden u toegewenst door

*Ook verkrijgbaar klaargemaakte
NASSI EN BAMI
Even opwarmen en het is voor het
gebruik gereed. '

*"KIP,. KALKOEN, . <J
. BAKJESKIPPENPOU!,;ET

en diverse soorten D~)Vriesartikelen

*.Als extra feestdessert
IJSTAARTEN EN
HEERLlJKE CHIPOLATA PUDDING

De keurslager
U"" voorkeurslager
H. J. VAN DIJK, Kerkstraat 14, tel. 332, Meerkerk
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Oak voor 1968 honden wij ons gaame aanbevolen

voor alle voorkomende,
j< (J";L'LWliikelw~kzii'il'\-i;']\'~G "~

ClVIOMX3J ;,Prettige Kerstdagen

Heeft U GLAS, SCHILDER, BEHANG· of SPUITWERK

en stelt U prijs 0P vlotte en vakkundige afwerking

Vraag dan eens inlichtingen bij:

SCHILDERS., BEHANGERSBEDRIJF en SPUITINRICHTING

B. den OTTELANDER
Bazeldijk 7b, telefoon(OI837) 295, Meerkerk

Het juiste adres, ook voor U

U kunt oak alle inlichtingen verkrijgen bij:

G. LANGERAK, AMEIDE
Pr. Marijkeweg

Vraag inlichtingen over de subsidieregeling schilderwerk

Prettige Ker:tJ~UUlJ~d~lspttJti,\Ji~~j&rI!~Lifff
(lv10lViX:U .- ~i! Jii{.!(J[)13U .

'LG.5LW!;.JsxVl 'g,\'b;:wq,;·wov my fIS'-g.lSbj?·l~,)'i ~~-giH$t'1q

",,
~,,
~'!J",#'IA'NI";,,pe,tt,,\ll}hlk~g,~i.~:ll\Yie;t,aJ;\.{!',§ .:;,£;

Adri van Peet
Gorcumsestraat 8

MEERKERK
telefoon 01837'398

vraagt
zo spoedig mogelijk een

winkelmeisje

§
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DE WITH 4==6

ZELFBEDIENING
wenst iedereen

Jo van der Leeden, Hei- en Boeicop

MEERKERK

Goede I(erstdagen
eneen

Voorspoedig Nieuwjaar
LEXMOND

Enorme sortering

Kerstartikelen en -verlichting
Erres volautomatische Wasmachine vanaf f 798,

f 150, -tot f 200,- terug voor Uw oude machine.

HAARDOLIE Wij geven 2 jaar garantie!

Aileen de betere kwaliteit
Scherpe prijzen
Levering per tankauto

Tijdens de Kerstweek dubbele ringzegels

op al Uw aankopen, d.i. 4% korting.

Brandstoffenhandel "CITO"
Telefoon 03474·286/330
Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

l

Oak het aangewezen adres voor aIle soorten slachtvee

Fa. G. BARTEN en KI. VAN ELTEREN

Juwelier

Wij wensen U
Gelukkig Nieuwjaar

VOor gelukklge~
jonge mensen~

Haven 5 - Telefoon 2651

Schoonhoven

Rildioert&Zn
Telefoon (0183&) 254

,In het nieuwe jaar
Staan wij voor U klaar
Om Uw kleding te verzorgen
Voor vandaag en·morgen

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar / .r u.(~:,~JiJ

Wij wensen alle vrienden kennissen en clienten prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar

Telefoon (03474) 255

F. BOS & Zn., NOORDELOOS
De zaak v~'faliteitvoor meubelen en woninginrichting
Telefoon (Oku§8) 217 en 336

1967-1968

Juwelier

Wij wensen U

prettige Kerstdagen

Haven 5 - Telefoon 2651

Schoonhoven

Rikkoert&Zn

A. LIEFHEBBER
KOLEN, OLiE EN BENZINE
DRIE PRODUKTEN WAAR U NIET BUITEN KUNT!

VAN ZESSEN's
bran.;lsto££en
BRENGEN U STEEDS'YOORDEEL!

Dorpsstraat 46 - Telefoon (03474) 415

Ook voor 1968 Uw adres voor

RIJWIELEN EN BROMFIETSEN
en

ELECTR. APPARATEN EN
YERLICHTINGSARTIKELEN

Wij wensen li prettige Kerstdagen
en een.voorspoedig Nieuwjaar

OOK YOOR

GOEDKOPE BENZINE
NAAR DORPSSTRAAT 72
Zondag's gesloten

Wij wenseil U goede feestdagen

en een voorspoedig Nieuwjaar

Pe c. VAN ZESSEN

Cafe "De Drie Snoeken"
J. YAN DIJK

Dorpsstraat 67· tel. 03474-217 • Lexmond

*
Wij wensen U prettige Kerstdagen

en een voorspoedig Nieuwjaar

DORPSSTRAAT 72, TELEFOON (03474) 229

LEXMOND
FIRMA STAM EN BOEF
LEKDlJK 52 - LEXMOND

Prettige Kerstdagen e'1 voorspoedig Nieuwjaar



"DE WEGWIJZER"

Wilt U thuis geld verdienen?
Oat kan op onze

Wilt U ook DRUKWERK

supersnelle ORION
dubbelbedbreimachine
Deze machine kunt U ,door voor de Textielservice N.V.
truien te breien, geheel terugverdienen.

Tevens stellen wij U in de gelegenheid
ACRYL BREIMACHINEGARENS bij ons te betrekken
tegen de prijs van f 12,50 per kg.

Vraag inlichtingen bij: I. Verwey, J. v. Scorelstr. 43bis
Utrecht, Tel. 030-18005 of bij:

M. P. Roos' Machinehandel N.V.
Kloosterstraat 16, Naarden, tel. 02159·15840.

dat tot in de ... verzorgd is?

Bestel het dan bij

DRUKKERIJ CREZEE
Dam 6 Tel. (01836) 229 Ameide

HANDELSDRUKWERK

FAMILIEDRUKWERK

VERENIGINGSDRUKWERK

H.D.Z. VERLOVINGSRINGEN

EEN DROOM
en met een mooie cassette

wordt deze droom bij

GEDIPLOMEERD JUWELIER

H.. MULDER
Julianastraat 16, Langerak

werkelijkheid.

Ook vrijblijvend bij U!"''''i1'
~<tr;;w:¢>

na afspraak

telefoon 01843.42~f"'t;
".;;pi'.

Aile voorkomende reparaties

Geen. probleem meer

bij onverwachte. gasten

Wij bieden U het

volgende spotkoopje

I-persoons
Polyetherbedstel

en

I-persoons
Ledikant

niet voor t 107,50
maar t 87,50

A-Z
TOLSTRAAT 17

TELEFOON 01837·401

Luxe- en Huishoudelijke artlkelen

Glas- en Aardevverk

Keralnlek. Speelgoed en Textlel

Ook voor al uw

Loodgieterswerkzaamheden

A.-.I.STRAVERS
Dorpsstraat 47, Lexmond

i Wij wensen U prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwiaar ~
i· '
L~~~~

~

, TE lOOP
DRESSOIR

TAFELTJE

2 KEUKENSTOELEN

HERENFIETS

STEP

1 DEUR

BOX

WANDELWAGENTJE

Te bevragen:

Lekdijk 6, Ameide

( '\

NIEUW
voor Alneide

Grarnrnoloon
platen

in een grote sortering
voorradig

Komt U eens kijken

Hartelijk welkom

Boekhandel

CREZEE
Dam 6 Amelde

\ )

Een lenke sortering

I(ERSTARTII(ELEN
vindt U bij

Boekhandel Crezee
Dam 6. Ameide

Ko", vrijblijvend eens kijken

FOTO SCHIPPER
VAN LIDTH DE JEUDESTRAAT 3 - UTRECHT

Fotoreportages van Uw huwelijk
Foto's van recepties, enz.

Inlichtingen te verkrijgen bij: Boekhandel Crezee, Ameide

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nienwjaar
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Wij wensen U prettige Kerstdagen en I\<'n voorspoe()Nieuwjaar

~~UNIEK"

U persoonlijk lenen wij dan het benodigde bedrag (van
f 500,· tot f 5.000,-): ~on~er borg of andere zeker-

I" "

zander beperkingen voor
wat de besteding betreft;

met kwijtschelding van de
nag te betalen termijnen bij
onverhoopt overlijden.

Dorpsstraat 69

LEXMOND

Aigemene Bank Nederland

Over de PERSOONLIJKE LENING zullen wij U gaame iedere
gewenste inlichting geven.

Denkt U daar eens aan wanneer U iets wilt aanschaffen Of
wanneer U om andere redenen voar een grate uitgave komt
te staan eh niet direct over contant geld kunt beschikken,

U bent geld waard!

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

I(roon Levensmiddelenbedrijf
J. C. DEN HARTOG

~.

'"' ,

.e

~}~l,
')!;,0;;x;c;}

.

' .....

....

••.

,,, .

Wij.wensen U

GOEDE KERSTDAGEN en een in aile
opzichten VOORSPOEDIG 1968

Drukkerij, Boek. en Kantoorboekhandel

B. Crezee, Ameide

we.

...w*

Fa. W. ZUDERVELD & Zn
Automobiel- en
Landbouwmechanisatiebedrijf
Handel in Zand, Grint en Puin
ZIJLKADE 4· TEL. 01837·290. NIEUWLAND

DAM 6 - TELEFOON (01836) 229

....................................................
i
I
: Chemische Wasserij en Ververij

AMEIDE;
Voorstraat 2, telefoon (01836) 401SCHUTTERSGRACHT 104

TELEFOON 27 97
GORINCHEM

we ... , w· .. • ...... we

Wij wenseri' (J'prettigeK~rst'dagejj'
en een voorspoedig lVieuw;aar, , "

,d) 1c)[n 1', >':J'X~~,.t'LJ l')bnS!i)\'j{)[] :lld 11~)dLI"J;.I'I'U 'jl rl';;~,lli,Jd:!~!nl

".tBf.;[WIJ3H1 gibsoq2'IOOV W35 HS Ilt>gsbJ21:5)I trgilJ91(1

,,_~.,UU;t;"•••••U,U.U,u.U••~.,"'!,U••~UU~t,U,.~tf.UM."'~

Met )'Yeg'Yjji~~r~J;~ls!;;\llle
",F .11. '-. ...)Fc...di j;,.S.1l ;.;._~;; 1,.5.._''/1;",.;.; '('-..)<,,_!~

konit'''f)'' "v~el verder!
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