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Wordtgratis Verspreid .in Ameide,. Tienhoven, [angerak, Nieuwpoort. Goudri"

·Oplage 5000 exemplaren·

Hoorna~rj H()ogbI()kl"nq, Meerkerk;"Lexmond, Hei-en Boeicop, LeerY-·
':': ..... :",:':;,::.-?,v,,~rrtcu

Wistu.~
.

Op'! april was het 40 jaar, geled~.n
dat de heer L. Verheij 40 jaar 'vel'bonden" was als ,organist "aan de' Ned:
Herv. kerk.
.
De heer Verheij heeft teo kennen gege- .
ven dit jubileum als afsluitiilg tewillen zien van zijn officiele organisten~
loopbaan.
.
De. heer Verheirv~rtelf.·dat-het vroeger niet zo. eenvoudig' was om het
sperte leren.' Er was Vo'eiI1iggelegenheid, voor het volgen van lessen,
daarom was ik eigenlijk mijneigen
leermeester.

een nieuw orgel. De heer'Verheij ging
in deze tijq. - 'hijwas toen, 58 jaar -;studeren in, de "kerk te Langerak.
Twee.maal per: week fietste 'de . heer
Vei':ll.eij naar deze plaats voor'Mn uur
o:rgeloefening.
Over het spel yertelt de heer Verhelj
nog dat dit weinig veranderd is,t.o.v.
de jaren ·1930.
..
"
Er wordt ook nu nog gezongen, op
halve noten maar' liet zingeri. is weI
aanmerkelijk sneller dan vroege,r.

Voor ik ;op 1 april 1931 het aanzoek
kreeg om als organist bij de diensten-te fugeren, had: ikal ~nige tijd het
orgel bespeeld bij de zondagsschool~
diensten.

Als je' er voor -staat lijkt 40 jaar een
lange tijd - '~o blikt de, heer Verheij
terug - maar· nu·· je er achter staat
is het. maar een korte tijd geweest, de
eerste keer dat ik in de kerk speeld,e
herinner ik mij 'nog 'als de dag van
gisteren.
'

In 19'54 heeft de heer Verheijwel eili-ge; tijd .les ,gehad yaD:, de heer Dirk

Op z01'idag~ april z'al denu 75-jarlge

.Janszoon·.·.?"Yart,u~f:'?(),ttt:lrda.m.·'sp~

ciaal

<Y~n;'::

voori.l:u~,t:werken met :vQetpeda:;.,:

..

,':

"
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Dit "was nodig daar de Ned. Herv.
kerk na de brand in 1953 blj de we.deropbouw: de beschikking kreeg over'

Meerkerk's ToIstraat

•
IS

l;1eerL. Verheij:voor de Jaatste' .IIlaal
offic~,~~l,'~l~ .•. ()~~anist: fring:eren,:nada~
de geineente f. opl' april tijdens eert'
receptie ·afscheid heeft genomen van
een man die steeds· met hart en ziel
achter het orgelmet zijn'muziek heeft
gestaan.·
/

nu een moderne winkeIstraat

Enige weken geleden vond bij de Fa.
A. van Iperen te Meerkerk de opeliing plaats van een uitgebreid en gemoderniseerd winkelpand.
Het bedrijf van de heer van -Iperen
gespecialiseerd in de elektrotech-,
nische, richting. elektrische- en, ande:'
re huishoudelijke apparaten kan zich
nu -op een zeerfraaie' wijze aan het
publiek presenteren.
Op, zeer moderne' wijze he~ft men de
diverse artikelen groepsgewijze ten-

...

.

'

dat . d~' voetbal'Vet~;~~~Iig'.Ameide,rill
haast .zek~r ~al' pr~;nb~ere~ ,~aar'de
3e' kfas K.N.V.B.(negevenyolhouden
brauw-witten1·
dat dev.v. Meerkerk mef maar l~O
verloren heeft van v.v. Ameide.
dat men nu weer zijn auto voor het
gemeentehuisvan Meerkerk kan pat-'
keren (nou ,ja ... voor de houten wagens zijn' nu andere wagens in de
plaats gekomen).
dat Meerkerk door middel 'van de
Tolstraat een hele mopiestraatkrijgt,
waaraan prachtig.e zaken, een bank
enz. geleg~n :ijn.
dat de Coop. Raiffeisenbank te Meerkerk een 11ra~h>tig kantoorpap.dkrijgf"".
aande
in
dat er in: 'Lexmond een watersport~
vereniging is opgericht ....
dat zij nog niet precies weten wat te
gaan doen ....
doqh in ieder geval gaanzij de haven
uitbaggeren ....
dat zij wellicht via de Wegwijzer ons
willen inlichten.

Waarom grijpt u
die kans nief?
Er bestaat zeals altijd· gelege~eid in
de Wegwijzer datgene te publiceren
wat U 'op verenigingsgebie~ of als
particulier aan de openbaarheid wilt
prijs geven.
Gemiddeld verschijnt ons blad. 1 x per
maand in 5000 gezinnen.

toongesteld.
Een waard van, hulde is hier zeker op
zijn plaats voar mevrouw van Iperen,

want de winkelbetimmering-, de

,..

w~d·

bekleding enz. is op haar aan:wijzin~
g~n gebeurd. ,Wij wensen de familie
van Iperen heel goede iaken.

Maak eens

ZESKAMP~SPORTIN AMEIDE MET KONINGINNEDAG
Hetbestuur van de Oranjevereniging
;.Beatrix." te . Arneide 'en TienhoveIlj
heeft' enige .weken. geleden geen. veri
geefs beroep op'de iriwoners van
Ameide en Tienhoven gedaan Lv.m.
het" houden -van een zeskamp op Koninginnedag30 april. Niet minder dan
acht ploegen gaven' zich reeds op.
'redere ploeg' bestaat uit een ploeg
leider met 3 dames en 7 heren.
Dat de animo zeer groot is, voora! bij
de jongeren, is heel fijn. Momenteel
zijn er dus bijna al 100 deelnemers.
Ploegen van de voetbalvereniging.
winkeliersverenigiIig, van de. middelbare scholen en van enige bedrijven
gaveIl; zi(lh 22 maart reeds spontaan
op.
w

Tot-zaterdag 10 april"kan men zich
nog':opgeven bij boekhandel Orezee.

;D'aar"het bestuur van de Oranjever_.eniging reeds alles aan het voorbereiden' is kan menzich tot 10 april nog
opgeven en. daarn~ niet meer.

Men heeft -zich' reeds verzekerd van
deskundige medewerkers.
Er zal getracht worden alles zo goed
en efficient mogelijk te organiseren
en het zo natuurgetrouw mogelijk als
bij . de N.C.R.V.-televisie-show na te
bootsen. W,e noemen o.a. commentator -- scheidsrechters -- controleurs
- tijdwaarnemers etc.
Voor de wedstrijd aanvangt presentatie van aIle ploegen, welke zoals wij
reeds van enigeploegleiders vernamen op hun trainingspakken reclame
zullen---voeren.
Het geheel zal zic~ in hoofdzaak afw
spelen voor het plein/hoek Prinsengracht/Molenstraat, dus ter hoogte
van de meelfabriek van de firma
Kruyt.

Dired na Pasen ontvangen de ploegleiders op' stencil de opdrachten die
gedaan moeten worden, behalve Mn
opdracht die pas's middags 30 april
bekend gemaakt zal worden.

Het programma voor Koninginnedag
ziet er, wijzigingen voorbehouden, als
voIgt uit:
8.00 uur: Reveille van de toren.
9.30 uur: eenechte aubade op
de Dam met begeleiding van een electronisch orgel.
10.00 uur: puzzle wandelt9cht
voor aIle schoolkindereno
± 14.00 uur: Zeskamp-sport.
20.00' uur: Optreden plaatselijke
verenigingen op de'
Dam.
Prijsuitreiking
Zesw
kamp-sport.
Na afloop optreden
van de bekende en
zeer gewaardeerde
"Boerenkapel" uit
uit Ameide.

DIA'S
van het lentefeest!
Alles wat U nodig hebt
vindt u bij

Foto-cine

Crezee
Dam 6

Ameide

Telef.01836-229

j
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Fa.N. Pek&Zn.

-

telefoon 01836-271,. Ameide

Lentetijd
Tuintijd

Wij knappen graag uw fiets op!
maar als dat teveel gaat kosten. hebben wij vooru een

nieuwe fiets voor 178,40
merk Batavus, in kleur,compleet voor dames of heren

Laat nu uw ffJaaimachine weer in orde maken
Slijpen, smeren enz. voorvlot en gOf!d maaien van uw gazon
Tevens leveren_il aile soorten rnotor- en handrnaalrnachines
I

"

Lente ••• trek er op uit met een

Denkt u over de aanschaf van een
i

.... cr~LKAST

voor de zomer

T"eger en profiteert

,.

de flu aantrekkelijke prijzen

••.• 140"" liter Erres 335,- voor 299.;'
155"" liter Erres 369,- voor 329.170""" liter Erres 539,- voor 489.-

,
,

v~n

•

,1:'''(I>.;..",.·';l·'-'·

De schooninaaktijd staat. voor de deur

Dame.brornllels
SPARTA MATle· BATAVUS· VESPA· KREIDLER FLORETTE
"ZUNDAPP • SPARTA SPORT
.
Leverbaar in 2, 3 en 4 versnellingen met Sachsmotor

Reken .eens uit wat het u scheelt en profiteer nu

Een Erres Slolzulger

179,-

Voor uw oude stoffer en 'bilk geven wij u 45.-

u betaald nu dus 134,Bovendien gratis 30 papieren stofzakken
.

Veronderstel. u koopt een

Esla 200 .. dlepvrle$kl$1
de normale prijs. die u betaald is 499,U krijgt
levensmlddelen cadeau voar een bedrag van 100.;'
,
.

,

"

.

Voor reparatie van wasautolT1aten. koelkasten. centrifugesenz.

i

.

hebben wij een vaste, monteur in dienst

U investeert dus maar
.

399,-.
.

Dit geldt ook voor de 300 It, 699,-en de 420 Itr 959,-

.

Moderne vrouwen en meisjes gaan werken· .bij Arts
Waarom?
-----

Korte werkweek
Lange vakanties
Haag loon
"Inlichtingen:

ARTS damestassen nv
Industrieweg 11 - Ameide - Telefoon 01836·462

,.
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•

•

"Flatteus
Modieus

...
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De
Raiffeisenbank'

is toch ook"
wat U wenst?
Daarom hebben wij onze sortering

,is goed voor uw geld

SCHOENENVOOR DE LENTE

Al uw geld, hijvoorheeld:

aangepast aan de nieuwste mode

Salarisrekeningen
A.O.W. via de hank
Bedrijfskredieten
Verzekeringen
Hypotheken
Diverse' spaarvormen
Jeugdsparen met 10% premie
A.P.W. met 20% premie
Termijn.sparen

INij nodigen u dan ook uit,
iell eens te ,komen kijken en ••... te passen
Een goede schoen kleedt goed ai,
en"' geelt uw voet de juiste Meun
Tot ziens in onze modern geoutilleerde zaak '
H

Firma ,H. VERHOEF

Schoenen
Luxe artikelen
Huishoudeliike artikelen
Speelgoederen

Elenedendamsestaat 5
tel. 01836-251

AMEIDE

Cooperatieve
Raiffeisenhank

Ameide
Langerak.~ieuwpoort

Lexmond.Vianen

.,.

¥'"

'44 •

•

,~".

•

Gramofoonplaten en musicassettes
haalt u namurlijk 'bij

Meerkerk
~oordeloos

BOEKHANDEL CREZEE, AMEIDE
.~.

ZOEKT U ••••
• MODIEUSE DAMESROKKEN EN JUMPERS
,

•
•
•
•
•

'

VLOTTE KINDERMODE
EXCLUSIEVE HERENKOSTUUMS
EIGENTIJDSE KOSTUUMS VOORDE JONGEREN
DE NIEUWSTE JACKSiYOOR JONGEN OUD
GESELEKTEERDE KLEDIN~ VOOR DE BABY

• PANTALONS MODE 1971

Nee, nlet zoeken

II

•

II,

STREEFKERK heeft het I
Fransestraat 7, telefoon 01836·212, Ameide

mel yandaag de modevoor morgen

DE SCHOONMAAK IS PAS KLAAR ALS [)IE

nieuwe lamp er hangt
En veor lampen ,steekt u natuurlijk
eer!!t uw licht opbij het adres met
een goede sortering

U begrijpt het al.,;; eerst uw licht opsteken bij:
Natuurlijk ook voor
T-elevisie
Radio's
Transistors
Kookplaten
Verwarming

Maak de schoonmaak af met eem
lamp die past bij uw interieur
10 tegen1 dat u hem bij ons vindt

Wasautomaten
Centrifuges
Koelkasten
Diepvrieskisten

•

J . W. VAN PUTTESTRAAT

TEL. 01836·232

..

"DE WEGWIJZER"
un

-

h'

- -

".

.

uP

.

..

, u ft

D. Bikker vDor wasautomaten
koelkasten endiepvriezers,
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MEERKERK
Zouwendijk 123
TeleJoqn (0\837) 249

Estadiepvriezers ~met gratis voor 100.- vleeswaren
0

Ook. nog enkele . overjarige machines tegen speciale
prijzen
.
.ft

"

"

•

"

Tekoop

Voor wie is d/ilze verzekering bestemd?

Waarom een autovakantiepolis?
Omdat u tijdelijk meer kans loopt op schade aan
uw eigen auto:

•

Schoenhandel

Lexmond

Schoenen,laarzen, klompen
enz.

PEDICURE - MANICURE
ADVISE:USE RHEA SYLVIA COSMETICA

Moole en sterke

,Steunzolen. "Oi SteuiJkousen en .panty's

36-41 6.95

door d~ukke autowegen en moeilijke verhaalskwesties inhet buitenland

•

tijdens de (lange) rit nemen vaak anderen het stuur
van !J over

Schade aan uw auto

b.

Diefstal/Verduistering (ook van vaste' onderdelen)

c.

Repatrleringskosten van de auto (tot! 500,-)

Bijzondere punten

Sporlschoen.n

Gehwol Voetverzorgingsartikelen

•

a.

speciale aanbieding

AMEIDE, Tiendweg I, tel. 01836·337

42-46 7.95

Indien n dat wenst ook behandeling bij n thuis

..

Op -eigen~ gezag reparatie tot f 500,-

•

Ook Nederlanddekking

•

Oak dekki'ng met aanhanger (caravan, bagagewa.
gentje etc.), zonder verhoging van het eigen risico

Darnesrnuilljes

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

i

Voor Pasen

Ii

prachtlg geborduurd
37·42 2.95

Voor inlichtingen raadplege u

den Hartog
assurantie

natuurlijk een

nieuwe
foundation

verk~ersomstandigheden

Waartegen bent u dan verzekerd?

Deze week

A. 'M. KOOL· VERHOEF

door intensie! gebruik over lange afstand:
door onbekendheid met de
ter plaatse

.•

SPEK

Zouwendijk 9, telefoon01836-419, Ameide

.

,

De automobilist met een verzekering die. uitsluitend
zijn WettelijkeAansprakelijkheidd'ekt .

'F. Treuren

i

".

AUTOVAKANTIEPOLIS

Grote partij gebruikt hout
1000 gebruikte-- golfplaten
Ondulin golfplaten
p, V.C. golfplaten Asbestcement golfplaten
Gegalvaniseerde golfplaten
p. V. C. goten
Broeiramen enz.

-

".

Let opl

Voorstraat 6

_., Tele/oon (01836) 340

a
•

Am'eide

Maak _gebruik van ons m~chtigingsn~mmer. Zonder porto
te betalen en met vermelding~ van ons machtigingsnummer 13 (Gr.) op een enveloppe -verzend u'uw aaf!vrage -

Zojuist ontvangen een geheel nieuwe kollektie

baby- en kleuterkleding

POLISKLAAR..... TERWIJL U WACHT

Panty-nylons in nieuwe kleuren
,Jumpers en vesten voor frisse dagen

)

Maakt uw keuze bijo

Boekenweek t.m. 10 april a.s.

A. J.Stra vers

Bij aankoop voor 7.50 ontvangt u dan weer g~atis het boekenweek-geschenk

Kortenhoevenseweg 18, tel. 03474·430

Boekhandel Crezee·

Lexmond

..........................................
..,
•
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•

•

"

".

"
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Ameide

•

.

".
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AUTO-ONDERHOUD
Natuurlijk is dat belangrijk, want dan rijdt u veiliger, voordeliger
Ga daarom regelmatig naar

Ook veikoop

Garage Gebr. van. Tuyl

van nieuwe
en gebruikte auto's

..

.

.

ZouW'endijk 125. lelCi!'oon (01837) 412. Meerkerk

.
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