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De laatste Wegwijzer.

• •

Deze laatste Wegwijzer hebben
wij samengesteld met materiaal
uit het verleden, zodat u nog
eens kunt lezen hoe het toen
toeging.>
V~leza~~l1z;ll1len weer in heril1l1erïng g~bracht w~~den, 'waar
411ul11eteen glimlach naar kunt

AMEIDE - Toen ik hoorde dat Wim Klop en Fred Wansleeben,
degenen die Çrezée Ameide b.v, overnemen, om verschillende, begrijpelijke redenen, wildens.toppen met het laten verschijnen van De
Wegwijzer, moest ik even een behoorlijke brok wegslikken.
Er was zoveel weggegaan dit jaar ... mijn vader ... en mét hem zo veel!
Nu De Wegwijzer ook nog .. ?!
.
Maar vrij snel daarna deed 't me op een bepaalde manier ook goed.
Zoveel mensen hebben, net als ons
gezin nu, pijnlijk genoeg ervaren dat
door het heengaan vaneen geliefd
persoon, niet alleen de ,'. blijvende
leegte diedi~J)~f~oon achterlaat zo
moeilijkt:eaaflx~rden is, maar dat 't
ook Zoscl1rijnendis als ogenschijnlijk
de wereld al' vrij'snel daarna, gewoon
doorgaat.
Oan"dpeens, do?r iäons geval bijv.
het niet continueren van De Wegwijzer, -hét' strèëk-informatieblad, aan
welke mijn vader zo verknocht was,
blijkt dat álles die niet automatisch
zomaar doorgaat, en dat gaf me weer
een klein beetje i
een minder
schrijnend gevoel.
Om allerlei nxlel1è~Y?l1d i~R~t\er een
waardig "besluit~fl\ deWe~ijzer-. ,<
periode moest komen.
Toen-ik.medewerkers uit verleden en
heden hièrover polste, was hun spijt
om de la,a~ste uitgave en tevens hun
enthousiasme om hieraan mee te
werken, sötl1sbijna ontroerend' te
noemen.

Ook al was mijn vader de 'motor' van
hetz;(), vertrouwd geworden streekblad, zonder de inzet van nog heelveel
andere mensen was De Wegwijzer al
die ,j~r~Il niet zomaar door uw
brievenBus, gerold.
Bij deze wil ik dan ook alle medewerkers uit ver/èden en heden heel
hartelijk danken:
de medewerkers van drukkerij Crezée
b.v., de trouwe bezorgers, de freelance verslaggevers, de tipgevers, de
gemeentebesturen en daarBij vooral
de burgemeesters, de besturen ', van
verenigingen en verder iedereen die in
de loop der jaren direkt of indirekt
voor een stukje kopij zorgde.
Zonder iemand te willen vergeten wil
ik toch twee namen noemen, te weten:
Pim Kalkman, voor zijn enthousiaste
en vooral steunende medewerking
aan deze laatste uitgave en de heer Jo
Verhey, al die jaren de trouwe advertentie-aquisiteur van De Wegwijzer.
, Vooral hij zal zijn krant erg missen.
Jeanny Crezée.

Stopjjenit?tt'iloorgaan . . .
Ogenschijnlijk een t~genstrijdigheid.
AI stopt Crezée Arrieide B.V. met de uitgave van het alom bekende blad
'De Wegwijzer", toch gaat alles door. Het was geen gemakkelijke
beslissing die wij moesten nemen.
Een blad met zo'n lange traditie en waarin onze werkgever B. Crezée
zoveel tijd, inspanning en plezier had geïnvesteerd, zomaar te laten
verdwijnen.
Toch hebben wij gemeend dit te moeten doen omdat gebleken is dat 'De
Wegwijzer' en B. Crezée synoniem waren.
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Op deze foto is te ~ien hoe ongeveer vijftigjaar geleden de gevel
van. 'boekhandel en drukkerij
Hansuin beschilderd werd.

Afscheid
Via deze laatste Wegwijzer wil ik u berichten dat de Fa.
Crezée Ameide b.v. is overgedragen aan de heer WJ. Klop
en de heer FiC. Wansleeben.
Ik hoop dat u het vertrouwen. dat u ons al diejaren gaf, ook
aan hen wilt geven.
B(j mijn vertrek uit Ameide, is het mij niet mogelijt:
persoonlijk afscheid te nemen van allen. die veel voor ons
betekend hebben:
Het moet helaas daarom op deze wijze.
Veel dank aan hen. die ons zoveel vertrouwen gaven in de
jaren. waarin we in uw midden woonden en werkten.
De vriendschappelijke en zakelijke banden die er in de loop
der jaren ontstaan zijn. zullen we niet snel vergeten.
De vele goede herinneringen blijven en zullen de minder
prettige overschaduwen.
Het ga u allen wel!

Ondanks stoppen, toch doorgaan
Ondergetekenden zijn door een zeer goede samenwerking met de
familie Crezée in de gelegenheid gesteld het bedrijf, zoals het sinds ja.r~1l
was en is, voort te zetten. Dit betekent dat wij hopen onder deze1fg~
naam Crezée Ameide B.V. tot in lengte van jaren de prettige kontakten
die met vele lezers en zakelijke relaties bestonden ook in de toekomst
voort te kunnen zetten, voor alle facetten van ons bedrijf.
W.J. KLOP - F.C. WANSLEEBEN..

gei-

Mw. N. C. Crezée - van Nes
en kinderen.
Nieuw adres:
Otellopadë, 3816 TN Amersfoort,

De laatste keer

• • •
Door Jo Verhey

AMEIDE - Ja, inderdaad de laatste keer, dat er een "Wegwijzer"bij u in de brievenbus werd gestopt. Dat
had u zich misschien niet in kunnen denken. Het was zo'n vertrouwde verschijning, met een geheel eigen
inbreng. Geen nieuwsblad, maar een brenger van belangrijke, maar ook leuke, voorvallen vanuit het
verschijningsgebied. Een blad waarin mensen eens voor het voetlicht werden gehaald. Denk maar eens aan de
rubriek "Van grote-kleine mensen".
Helaas, het is voorbij.
Het was voor mij dus ook de laatste keer dat ik bij de winkeliers en zakenmensen langs ging om te vragen of er
nog wat was voor de Wegwijzer. Hoevele keren zal dat gebeurd zijn. Op de bromfiets en de laatste jaren op de
fiets er op uit om advertenties in te zamelen voor De Wegwijzer. Vele en vele malen trok ik er op uit. Heel wat
jaren deed ik dit werk in de avond-uren en op de vrije zaterdag. En het was echt niet zo dat als je aanbelde er
ook al een advertentie klaar lag. Dat gebeurde bij hoge uitzondering. Na het vermelden van de datum waarop
er weer een Wegwijzer zou verschijnen werd meestal een afspraak gemaakt, wanneer' de tekst kon worden
afgehaald. Ook gebeurde het dat we bij de tafel plaats namen om. dan een ad~ertentie op te stellen.
Door deze werkzaamheden heb ik heel veel fgne kontakten gekregen met de zakenmensen in en rondom
Ameide. Helaas, ook dat is nu voorbij.
in De Wegwijzer. Dat waren dan
altijd enigszins ondeugende stukjes.
Bijvoorbeeld over de feesten in
Ameide en Meerkerk die dan weer
werden beantwoord door T. de Otter
uit Meerkerk. Plagerijen over en weer
die de rivaliteit tussen Meerkerk en
Ameide levendig hielden. Ieder voor
zich vond toch dat hij het beste
programma 'en het mooiste feest
gemaakt had.
Ook herinner ik me nog dat de
Winkeliersvereniging van Ameide 25
jaar bestond en een feestavond gaf
voor haar leden en vele genodigden.
Echter de mensen die bij de vele Sint
Nicolaasfeesten hun medewerking
verleenden aah de intocht van de Sint
en zijn Pieten door zelf voor SintNicolaas of Zwarte Piet te '. spelen,
werden voorde feestelijkheden bij dit
jubileum niet uitgenodigd.
Zelf ben ik ook een keer als Sint
ingehaald. Ik wist dus dat dit maar
een' heel' geringe vergoeding opleverde. Dat was dan ook helemaal
niet erg, want je had zelfzeker ook
een heleboel plezier van. Ik vloog
toen voor het eerst van mijn leven in
een helicopter, en dat was een hele
ervaring.
Maar toen ik wist dat al die Sinten en
Pieten niet mochten deelnemen aan
het feest heb ik, misschien wel op een
wat scherpe manier, geschreven dat
de winkeliersvereniging wel graag
voor een jodenfooi gebruik maakte
van de mensen om hun verkoop zo
hoog mogelijk op te voeren en hen
geheel links liet liggen als er wat te
vieren was.
Toen de toen funktionerende voorLangzaam groeide dit uit tot een vaste zitter slager Jongkind. bij mijn
klantenkring met steeds meer nieuwe volgende bezoek aan hem, er over
adverteerders. De naam van het blad begon en zei, dat hij het helemaal niet
"Ons Nieuws" zou eigenlijk moeten leuk vond en wel eens zou willen
worden vervangen door een betere en weten wie hem dat gelapt had, vond
passender naam. Iedereen die een ik het maar beter om niet te zeggen
naam wist te bedenken kon die in- dat ik het was. Aan zijn opmerkingen
sturen en de inzender van de naam die te horen, had dat stukje precies de
in .het vervolg gebruikt zou gaan roos geraakt.
worden, kreeg als beloning een foto- Zo vroeg een rasechte inwoner van
toestel. De naam "De Wegwijzer" was Ameide mij eens om wat te schrijven
zondermeer de beste en vanaf 1964 over de wel zeer miserabele toestand
tot nu toe bleef die naam dan ook van het ooievaarsnest op de kerk.
onveranderd. Het werd een begrip Ook dat gebeurde en dat artikeltje
wat weldra een goede bekendheid kreeg de naam "Ooievaars over
genoot.
Ameide". Resultaat: bij de volgende
De naam werd bedacht door me- intocht van Sint Nicolaas vroeg de
vrouw Blokland - de Wit, wonende Sint, dat was de heer Hakkesteegt uit
aan de Vaarsloot in Ameide. Zij werd Meerkerk, aan burgemeester Bakker
beloond met het fototoestel.
wat dat voor een geval op de kerk
was, dat afdruiprek, moet dat soms
Nog wat herinneringen
Zo van tijd tot tijd vond ik het leuk een ooievaarsnest voorstellen of is dat
om ook eens een artikeltje te schrijven de plaats waar uw raadslid Veronica

Waarom was er een Wegwijzeren hoe
is dat ontstaan?
We moeten helemaal terug naar het
jaar 1924. Toen gaf drukkerij Hansum al een Nieuwjaarsgroet uit.
Nadien was er op de oudejaarsdag
altijd een nieuwjaarsgroet met daarin
de wensen en aanbevelingen van de
zakenmensen in Ameide.
In augustus 1945 trad ik als leerjongen bij de heer Hansum in dienst.
Na bijna 7 jaar bij hem te
gewerkt kwam er verandering.
In 1952, en wel op 27 mei, werd de
zaak overgenomen door de heer
Crezée;Jk had toen een andere en nog
jongere werkgever. Beiden waren we
22 jaar. Onder zijn leiding bleef ook
de nieuwjaarsgroet verschijnen. Maar
'daar kwam toch wat verandering in.
In 1962dacht ik, werd er gepraat over
uitbreiding, omdat bleek dat er
behoefte bestond bij de winkeliers om
wat meer aan reklame te gaan doen.
Bij bepaalde gelegenheden, zoals de
uitverkoop,
Pasen,
Moederdag,
Paardenmarkt en St. Nicolaas ging
een advertentieblaadje verschijnen,
onder de naam "Ons Nieuws".
Dat werd ook het begin van mijn
werk als advertentie-aquisiteur,
Heel klein echter nog, want toen
kwam ik nog maar bij 2 mensen om
een advertentie. Toen bleek dat het
blaadje "Ons Nieuws" aansloeg en er
van lieverlee meer advertenties kwamen, kwam ik met, de heer Crezée
overeen dat ik het ophalen van de
advertenties voor mijn rekening zou
nemen, en het ook zou gaan proberen
in Meerkerk en de andere omliggende
dorpen.

er

haar plannen uitbroed. Promt in de
volgende Wegwijzer stond een fotomontage van mevrouw V.d. Berg op
het ooievaarsnest met de tekst:
Bedoelt u het zo meneer Hakkesteegt? De juiste bedoeling was echter
dat er aandacht werd besteed door
het gemeentebestuur aan dat ooievaarsnest, en dat gebeurde dan ook.
Het droogrek werd van de kerk
gehaald en weer omgebouwd tot een
echt ooievaarsnest. Jammer dat de
ooievaars nog niet terugkwamen om
het in gebruik te nemen. Maar wie
weet, misschien wel in het komende
voorjaar.
Een keer heb ik eens de winkeliers in
Ameide op m'n nek gehad omdat er
in het Ameidese blad een advertentie
stond wat hooit had mogen gebeuren
en in het vervolg ook nooit meer
mocht gebeuren. Het was in .een Sint
Nicolaas-krant. Ik dacht een goede
slag geslagen te hebben, want bij Cash
& Carry in Leerbroek, waar de
Wegwijzer ook werd rondgebracht
wist ik een advertentie van een hele
pagina in de wacht te slepen. Dat was
iets dat toen maar zelden voorkwam,
zo'n grote advertentie. Het zette
echter verschillende winkeliers in
Amèide in vuur en vlam. Een advertentie van een Cash & Carry in De
Wegwijzer, dat kon gewoon niet. Op
straffe van een boycot van De
Wegwijzer moest ik beloven dat ik
dat nooit meer zou doen. Dat deed ik
dan maar, maar ik was wel een leuke
klant kwijt.
Zo waren er toch wel veel leuke
voorvallen
Ook nu kan ik het niet laten om in
deze Wegwijzer nog even over de
feesten van Meerkerk en Ameide te
schrijven. Het is tenslotte de laatste
keer!
Dat artikeltje vindt u elders in dit
blad, onder de kop: "Hoe moet het nu
verder?"
Men zegt weleens aan alles komt een
einde. Zo ook aan De Wegwijzer.
Persoonlijk vind ik dat heel jammer.
Door het werk dat ik er aan had, heb
ik heel veel fijne kontakten gekregen.
Vooral de laatste acht jaren, de tijd
dat ik in de W.A.O. loop, was het een
heel fijne bezigheid om van tijd tot tijd
de weg op te kunnen gaan. Daardoor
bleef het kontakt met mijn werk en de
drukkerij, waar ik zoveel jaren mocht
werken in stand. Dit gaat nu
vervallen, en daarmee ook de
bezoeken en de goede kontakten met
de adverteerders. Het zal voor mij
zondermeer een gemis zijn. Het
ophalen van de advertenties voor De

Wegwijzer was iets, dat ik bijzonder
graag deed, hoewel het niet altijd
gemakkelijk was. Vaak moest ik drie
of vier keer naar hetzelfde adres om
de kopij binnen te krijgen. Daar had
ik dan wel eens zo mijn gedachten
over. Vaak bleek dan toch dat de
aanhouder wint.
Maar ... het was de laatste keer dat ik
voor een advertentie voor De Wegwijzer bij u langs kwam, en ook de
laatste keer dat u d.m.V. dit blad uw
kollektie onder de aandacht van het
publiek kon brengen.
Ook de laatste keer dat u De Wegwijzer" in de bus kreeg.
Zo kunnen er geheel onverwachts
dingen wegvallen die men een warm
hart toedraagt.
Ik wil graag alle adverteerders, waar
ik zoveel keer op bezoek kwam met
de vraag of er nog wat was voor De
Wegwijzer, hartelijk bedanken voor
de geweldig fijne kontakten en ik wil
dit schrijven als volgt besluiten:
Ik denk dat ik nog veel aan
De Wegw{jzer zal denken
en ik heb mijzelf nooit in
kunnen denken,
dat De Wegwijzer weg te
denken was.
Helaas, ik heb toch verkeerd
gedacht.

VOORJAAR IN DE TUIN!
Leylandi snelgroeide conifeer ±
50 cm/jaar, 60-80 cm. 6,- per stuk.
Hulst, groenblijvend, besdragend,
niet vorstgevoelig, 80/100 cm., per
stuk 9,- 10 stuks voor 75,-.
Struiken o.a. Forsythia, Weigelia
Spirea 4,- per stuk.
Heide, 10 stuks voor 12,50.
Witte berken, 3,50 m. hoog 10.ALLES VOOR DE TUIN.
AANLEG, RENOVATIE EN ONDERHOUD VAN TUINEN.

GRATIS PRIJSOPGAVE EN ADVIES.
Tuincentrum

C. SP EK
Kortehoevendijk 5
Lexmond

Tel. 03474 - 1573
Geopend: alle middagen en de
gehele zaterdag.

J.v. Mazijk

,

UW ADRES VOOR:
• Speelgoed
• Huishoudelijke
artikelen
• Klompen
• Laarzen

Dorpsstraat 43 - Lexmond
Telefoon 03474 - 1305

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

G.OOSTVEEN
Het Bos 24 - Meerkerk
Tel. 01837 - 1474

Bij het qfscheid van 'De Wegwijzer"
Crezée Was een man, die zich zeer gehecht aan de streek toonde.
Het moet hem opgevallen zijn dat prestaties en hun scheppers
kort bij huis onopgemerkt bleven. In de enige malen per jaar
verschijnende Wegwiizer kon hij brede bekendheid geven, aan
in onze omgeving. Aktiviteiten vqn verenileven en.
gingen 'stimuleerde hii Waar mogeliik, denk slechts aan de
Wegwijzer-bokaal, waarjaar/iiks om gevoetbald wordt.

werk~n

"De Wegwiizer" verdwiint.
Jammer! In dit laatste nummer wil ik mijn (en veler) waardering
VOor Crezée en zifn werk nog eens herhalen. Lexmond is hem
veel dank verschuldigdvoor z!ïn inspanning onze gemeente VOor
het voetlicht te halen.
.
G.HOKKEN,
burgemeester van Lexmond

7

Een afscheid
Het voor u liggende exemplaar van "De Wegwijzer" is het laatst
verschijnende nummer. Toen ik daarvan hoorde heb ik dat ten
zeerste betreurd In de loop der jaren heeft "De Wegwijzer" zich
een geheel eigen plaats met een eigen gezicht verworven in onze
plaats en regio.
De uitgave van "De Wegwijzer" was destijds een persoonlijk
initiatiefvan de heer B. Crezée. Uit de naam die hij aan het blad
gegeven heeft, blijkt wat hij heeft bedoeld met deze uitgave.
Naast de uiteraardaanwezige zakelijke.motieven was het voor
hem tevens een mogelijkheid. totyoorlichting, .toelichting en
berichtgeving aan de bewoners in het verspreidingsgebied
Wie dan ook de verschillendejaargangen eens doorbladf[tkomt
veel te weten over bijzondere ofinteressante gebeurtenissen die de
afgelopen jaren in onze streek plaatsvonden en over mensen die
. .
haar bewoonden
"De Wegwijzer" heeft zich in de jaren van zijn bestaan een
belangrijke plaats in het leven van de plaatselijke bevolking
verworven Bij elke uitgave grijpen de lezers naar "De Wegwijzer"
om zo op de hoogte te blijven van het plaatselijke gebeuren
Daarnaast betekende "De Wegwijzer" voor de middenstand in
Ameide en omgeving een welkome gelegenheid de consument in
de streek-te bereiken

Het<pastdaaro •een woord van dank te richten aan aüen die
11l
hebben meegeJi!erkt aan de verschijning van ''De Wegwijzer".
Ook is het daarom jammer dat dit de laatste uitgave is.
Met het.afscheid van dit blad komt in onze herinnering terug "de
maker" ervan, die er helaas niet meer is. Deze beminnelijke
dorpsgenoot, .die met zijn gevoel voor humor, de omgang met
hem tot een bijzonder genoegen maakte:
Nu zowel het blad en zijn grondlegger er niet meer zijn, blUft
slechts de herinnering aan beiden De kwaliteiten van die twee
"De Wegwijzer" als blad en Ben Crezée als mens, maken die
.
herinnering tot een postief gebeuren
Bij het verschijnen' van. deze laatste uitgave wens ikeén ieder dan
ook toe dat tenminste die positieve herinneringen levend mogen
blijven.
C. BAKKER,
burgemeester van Ameide en Tienhoven

Fa.
W. vanWoezik

GROOTHANDEL
IN
FRUIT

TRANSPORTOPSLAG
DISTRIBUTIE
VERHUIZINGEN

A.G. de Kruyk
Lekdijk23
AMEIDE

• Kachels
• Oliestook
• Wasmachines
• Land- en Hooibouw. werktuigen

De Griend 2-4 - Ameide
Telefoon 01836 - 1341

Het ontbijt van
tegenwoordig
schiet er weleens
bij in. Hoe komt
dat? Geen tijd?
Niet zoveel trek?
De Keurslager
helpt 'n handje!
Met een uitzonderlijk worstje dat
in 5 min. warm
is. Zo is 't Ontbijtworstje op z'n
lekkerst!

Een buitengewoon heerlijk
worstje van slechts 50·
gram. Lekker om koud in
te bijten.irnaar warm op
z'n lekkerst! Slechts 5 min.
in heet water, en smullen

Ter kennismaking
Proefprijs:

H.J. van Dijk en Zn.
Kerkstraat 14 - Meerkerk
Telefoon 01837 - 1332

• Elektrische smederij en
Lasinrichting
• Haarden

A. de Vroome &Zn.

Telefoon
01836 - 1225

maar!

AMEIDE

Dam 9 - Ameide
Telefoon 01836-1395

EIKEN· SLAAPKAMER
'Esther'
Ledikant 140x 200 cm.
2 nachtkasten

SLAAPKAMERTAPIJT
'Rocky' 400 cm. breed
L beige, M. beige, blauw

P.M.

ZUIVER WOLLEN TAPIJT
'Izmir' 400 cm. breed.
Mooie kleur.
Legklare foamrug

P.M. 241";'-'

OERSTERK
NYLONTAPIJT
'EI Dorado' 400 cm. breed.

EIKEN SECRETAIRE
4 modellen
NU VOOR

Voor 1e klas
kwaliteit
naar
VISHANDEL

PETER
KORLAAR

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Ameide
Telefoon 01836 - 1595
Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING

esker
eubelen
anufakturen
MET DANK AAN DEWEGWIJZERI

Aanmeten van

Wij staan iedere
donderdag morgen
en
zaterdagmorgen in
Ameide,
van 10.00 tot 13.00 uur

OOK VOOR

STEUNZOLEN

PASfOTO'S

Elke woensdagmorgen ziting
in Meerkerk in 't Groene Kruisgebouw.

WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN
4 t/m 20 april 1985.

TOL5TRAAT 22 4231 Be MEERKERK"TEL. 01837 ~1530

[~]

Dag Wegwizer!
Nu heter naar uitziet dat "De Wegwijzer" Voor de laatste keer
verschijnt, wil ik ter gelegenheid van. dit .feit' graag enkele
woorden neerschrijven.
1.

Voor6chting

Met veel interesse heb ik altijd "De Wegwijzer" gelezen. Op
onverwachte tijdstippen schoofdit blad in de brievenbus en altijd
vroeg ik me qf Wat nu wel Weer tot het geselekteerde nieuws zou
behoren. Hoewel het nieuws vergaard werd uit' de drieho&
Ameide-Lexmond - Meerkerkkon een ieder zien, dat Ameide"t
meeste.nleuws geeft om Over te berichten.
Chauvinistische trekken waren dit blad niet vreemd; in deze tijct
h~et dit "duidelijkheid':' immers, je weet dat 't uit Ameidekol1û
en dat het daar wordt gemaakt.
Tqch»;eetik dat veel Meerkerkers, waamnder ikzelf altijd met

>veelge'l9~~~'lhebben n;zeegeMJe,f.~tOJn kOP0en advertenties aan

tellJxe{~.iErisop

veel-.terreifleneen .gez?rzde.rivaliteit>.tufserz
q'lfedorpene,rz4atgeêftdtln
aan beide kanten de inzet om elkaar
vandienst
·tezijn.

2. Motor
Een ieder weet dat Ben. Crezée de motor ván.:dit blad is
geweest. Waar aktiepuiuen binnen onze samenleving waren,
daar was ook hij met bloknoot en kamera. Door zijn
vriendelijke e'l. korrekte manier van optreden wist hij zijn
nieuws te vergaren en hij bracht de moed op elke keer weer
een Wegwijzer in elkaar te timmeren. Een hobby, waaraan
men tevens vakn;zanschap kon aflezen.
Met plezier dènkik terug aan de feestweek 1979 Meerkerk,
waaraan .hij met hart en ziel meedeed. Met recht "een
Meerkerker onder de Meerkerkersl"
Zijn aanwezigheid, zijn kamera . . . kortom hij was er
nadrukkeijk op een sympathieke manier bij. Deze mens, Ben
Crezée - die ons een voorbeeld is geweest "om van het leven te
genieten" - heb ik gemist tijdens de feestweek 1984.
Hij is overleden 3 april 1984.

3. Ander Nieuws
De opvolgers van Ben Crezée willen niet verder gaan met het
uitbrengen van de mini-regio-krant "De Wegwijzer"; zij zullen
daarvoor hun redenen hebben. Ik heb dit te respecteren. Velen
zullen het met mij jammer vinden, want het blad behoorde
gewoon bij onze dorpen. Dus een verarming!
In deze tijd is het bepaald wel nodig dat onze inwoners worden
bericht ?ver de aktiviteiten in onze samenleving. Erg veel
verenigingen, groepen . . . en ook de gemeentelijke overheid
hebben behoefte aan kommunikatie-kanalen.
De plaatselijke krant is daarbij bmodnodig.
Ik hoop, dan ook dat erin de toekomst wellicht weer een nieuwe
mogelijkheid Ontstaat om ons dorpsnieuws aan elkaar door te
geven.
"De Wegwijzer" voor 't laatst! Dag Wegwijzer . . . !
Ander Nieuws!?

T. DEN BREElEN,
burgemeester van Meerkerk.

"

CHAMPINO" Meerkerk
DORPSPLEIN 5 - 6 -

MEERKERK

KINDERSCHOENEN
• Kindersportschoentjes
Marine-Bleu-Rose in
de maten 19 t/m 24

• Piedro
• Washion
meisjes modeschoenen

• Corlege schoenen
voor meisjes enda.mes
wit - wit/rood - blauw/wit

PAVOMD
t<OO t 2~ .00 uur
\Jr\\dag s ~oRDAGS
Z,A1's;;.

tot '\7.00 uur

GEOPENO\

-....

Tel. 01837.- 2300

DAMESSCHOENEN
• Helioform
• Crystall
• Berkelman's
,,\~U"\ eRheinberger
• Pour-Elle
• Romika

HERENSCHOENEN
• Berkelman's
·Piedto
.• Westland
.>~rooklyn

• Fut

Gelif;hte redactie
Men heeft mij gevraagd om in dit laatste nummer van "De
Wegwijzer" een-enkei woord te schrijven. l)irstel ik in hoge mate
°fJprijs/
lk~energblij dat Ik me ook mag aansluiten in de ongetwijfeld
grot~~0van mensen die me: veel goede wensen en lovende
"Y°B~~~~hun dank willen brengen aan de gehele staf van "De
WegitJijZ'er".
En dt1'ngt/dh mijn gedachten natuurlijk op de eerste plaats uit
naar;cle voor. 01ze begrippeh veel te jong gestorven redacteur en
.. Y'iien..~Ben Crezée: Door zijn spontane medewerking en enorm~
inzet'hl?ef! hij voor mijeenlevenswaardige wens in vervulling
do.~n ~aan. o.lrI <~ia"IJe Wegwijzer" een schoolreünie te
W$a~istr~~jdi~v()~~.velen een enorme vreugde was. Op die 2l?
cI()n.fJ~"~~$i(flc!~§{i\ '.
'.
. .'
.
grote toewijding en werkkracht
'. "qet,rYlägèlijk·l1l'Mom"IJe Wegwijzer" regelmatig te laten doen
yerschijnenlrl.l{een meer ingewijden weten welk een moeite en
welk een zorg dat dit vaak met zich meebrengt.
Het feit echter dat .':De. WegWijzer"nli met zijn 20ejaargangvoor
veleneenhuisvriend is gewordm is het bewijsdat al die moeite en
zorg tehzeerstegewaardeerdis!

r,~nh~W'M··~~Jeo.~~o.otwiens
!

*

En zo zou ik nog vek regelsdoor Runnen gaan,maar gaarnelaat
.ik nog veel ruimte vrij voor andere lezers.
Tot besluit aan alle medewerkers van "De Wegwijzer" mijn
oprechtedClnkvoor de geweldige sal1Jenwerking en degoede
konta~ten . -.hetzij Pl?rsoonlijk/schriftelijk '. of.. per .:'. telefoon ._
~edurl?m!e zoveel .jarèn: Dank .voor de regelmatige toezending
van "De Wegwijzer".
Voor mij is er een kommunikatiedraad doorgeknipt tussen
Ameide en Eist. Maar ik heb er veel vrienden aan overgehouden . . . en daar ben ik heel dankbaar voor.
Het gaat u allen goed!
MACHEL HAAÇ,
Eist.

BENT U AL BIJ RIDÖLAGEWEEST?

DAN WORDT PASEN·· EEN FEE
Leuke

Japonnetjes

Pantalons

Met bijp~ssendesieraadj~s in de nieuwe
pastelkleuren.
Ook. u""éi9res vQor:eierverf,eierdqpjes,
kuikentjes,ei"'kaarsenenz.

ERRES VHS 64VR60

ERRES V2000 23VR:24

Yooruit: stap voor stap, 1x en 5x. Achteruit:
5x. Stilstaand beeld. 2blokken. 30 dagen. 19
voorkeurzenders. S-kanalen. SCART, 12C
bus. Back-up 3 mnd.
Frontloader volgens het VHS-systeem.

Vooruit: stap voor stap, 1f8x, 1x en 7x.
Achteruit: 5x. Stilstaand beeld. 5 blokken.
31 dagen. 35 voorkeurzenders. Kalender.
S-kanalen. SCART. 12C bus. Back-up 3 mnd.

-'Voor hetopnemen en ",eergeven van VHScass~ttes, met de volgende bijzondere
mogeli)~l)eden.

- 'Pictu(",S",arch', versnelde beeldweergave
vooruil.(5x).
- 'Still', stilstaand beeld en stap voor stap.
- 'Picture Search', versnelde beeldweergave
achteruit (5x).
- 'Assembling', videobeelden worden zonder
storingen gekoppeld.
- Voorprogrammering van 2 programma's tot
30 dagen vooruit of dagelijks.
- Toets voor blokopnamenvan 30 min. tot een
totaal van 240 min.
- Zenderzoeksysteem, programmakeuzevoor
19 voorkeurzenders.
- Geschikt voor de ontvangst van VHF-, UHFen S-kanalen.
- Maximale speelduur per cassette 4 uur.
. - Volledig elektronische, dus foutloze bediening.

Videorecorder volgens hel Video-2000systeem.
- Voor het opnemen en weergeven van Vldeo2000 cassettes, met de volgende bijzondere
mogelijkheden.
- 'Picture Search', versnelde beeldweergave
vooruit (7x).
- 'Still', stilstaand beeld, stap voor stap (1/5
sec. vooruit) en zeer vertraagd (1/8x).
~ 'Picture Search', versnelde beeldweergave
achteruit (5x).
- 'Assembling', videobeelden worden zonder
storing gekoppeld.
- Voorprogrammering van 5 programma's tot
31 dagen vooruit of dagelijks.
- Kalender, jaar, maand en dag, om een
programma op de gewenste datum te
kunnen opnemen.
-' Zenderzoeksysteem, programmakeuzevoor
35 voorkeurzenders.
- Geschikt voor de ontvangst van VHF-, UHFen S-kanalen.
- Omkeerbare cassette' :met een maximale
speelduur van 2 x 4 uur.

Brood,daar zit wat in:
HET LIED VAN DEWARME BAKKER
Vers 1: BakkerijGElor. Alting blijven u de weg wijzen voor
een smakelijke. sortering brood- en banket produkterr.
Vers 2: Gebakken vanll'léel en blóerrrvan de Termeise
Molenaar.
Vers 3: In Meerkerk samengesteld, gerust en gerijpt.

•

Brood, daar zit wat In en
da's vers 41

NU

UW WARME BAKKER

GEBR. ALTING
AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TEL. 01836 - 1271

Gorihchemsestraat 22•. -.Meerkerk- Tel. 1248 '.
Dam 8 - Ameide - Tel. 1456

De Wegwijzer;
bakermat van
mijn professie

In De Wegwijzer van Crezée en de Schoonhovense Courant
luchtte ik mijn beledigd gemoed.
Een kleine tweejaar heb Ik het blad van Ben regelmatigvan kopij
voorzien. Hil betaalde al die moeite met buitensporig veel
sympathie en onthutsend weinig zilverlingen. Een stuiver per
regelals ik.me-niet vergis. De typemachine die hij me eens te leen
gaf vermocht dat laatsteenigszinste kompenseren. Hij heeft hem
geloof ik nooit meer teruggezien. Even kijken . . . Nee, inderdaad.
Daarstaat 'ie, in een.hoel« van. mijn werkkamer. Een oude lompe
Adler waarvan de gevoelswaarde voor mij met het jaar stijgt.
Ach: kopij . . . kopij ... Het is misschien wel Wat teveel gezegd
voor de clichematige broddels die ik destijds afscheidde. Maar ik
was nog klein. Mijn geestelijk bagage was bescheiden en De
Wegwijzer was een van die vele nuttige dorpse vaatdoekjes die
welwillend al het plaatselijke verenigings- en middenstandsnieuws opslurpten. Ik weet nog hoe ik de burgervaders Wessels
van Ameideen Berends van Meerkerk bezocht om tengunste
van De Wegwijzer-lezers hun visie op de komende jaarwisseling
(68-'69 of '69-70, daar wilikvan af zijn} te noteren. Inm(jn
allerbeste pak en de schoenen glanzend gepoetst trad ik, 'na op
hun stoepen nog even iets te hebben weggeslikt, de vroede heren
tegemoet. "Burgemeester: wat denkt u dat het komendejaar ons
brengen zal?" En dan. tongpuntje tussen de, lippen. nijver hun
antwoord noteren.
" ,
Ja, je was als aankomend verslaggever 0'Jfferdanig tot inje;kleine
tenen. Hoe~'el, ik herinner me ook nogéenpakken.dyer~aalije,

Van die momenten. Soms ishet een liedje, soms een langgeleden
gelezen boek waaruit een vergeelde foto dwarrelt. Het zijn kleine
senstaties die de onderstofte laaijes van je herinnering
opentrekken. Het bloed wordt je nog naar je konen gejaagd
wanneerje plotseling weer die stoere manier beleeft waaropje.je.
eerste meisje de bons hebt gegeven.
berstensvo{~ram,over h~!ontbreken,v(meende~~dfltike
In dit geval wat heteen telefoonije uit Amersfoort. Jeanny
braildttapop dèbovenste etage vanheti(e.jaardencentrtimaan
Crezée belde mij met de mededelirw dathet befaamde
de Prinses Ajarijkeweg.Yet gemeentebestuur vqn Ameide
maandblad De Wegwijzer begin màartyoorde laatste maafd~i
weigerde er. ondanks aandidngen vanbrandweercol11rnandant
perszo~ontvlieden. Ze had gehoord datIk. 0C!it voorhet bladv,q~'
Diepenhorst iets aan te doen. Hoe kondeflizeonze" oudjes met
haar vÇzder had geschreven.
' "
.
zo'n levensgevaarlijke architectonische foutopzad~!enIVoor de
De Wegwijzer. Toen Jeanny had ."Qpgele~d ,moest
begrippenvan De Wegw(jzer,was het eerrrazendeäanklatht.En
onwillekeurig denken aan dewedervaardigheden van Koos);)
hoofdredacteur·.. Ben. ruimhartig als hij was, streepte90kdq~
In-het opinieweekblad De Haagse Post staat elke week een.: '.
keer geen letter uit de tekst. Die brandtrap is er gekomen, zag ik
verhaal over hem. Koos is een 'in Abcoude·wQnende. h5rigi'; ..jméen.lq! .
.
,
"
uitgebluste journalist., die terugkijkt op een~ielige,roopb(Jpn. 'Ènlia "'itfli$eTermeise:padrdiiPmdrkt natuuri(jk?'Alsof er
waarin alles' mislukte. Tak is het geestesk.ind van hèt rubricisûm- . 'k/dfs
t)esHodf hèî'(lorpliepèn.zogloedvol ptobeerdejeelk
duo nijk de Gooyer en Eelke deJong. Deze rustende courantier
jaar deze traditie op te poetsen tot iets heel bijzonders.
legt een grote belangstelling aan' de dag voor het plaatselijk
De' Wegwijzer, Ben Crezée, ze zijn:niet meer. Ik denk dat alshem
advertentieblaadje De Geinbode. Heimelijk verlangt hij ooit nog
de omstandigheden waren gegund hij een groot krantenman
eens te schitteren in het wekelijkse huis-aan-huisblad ter plaatse.
geworden zou zijn. Hij had het. Hti,wasiep1and De Termeise
Ik eind@' niet met een onbevredigde publicatiewensinDe
gemeenschap heeft, stille(jes-aan.(ergvcekqandez:lankmoedige
Geinbode. ik begon mfjn.i9urnqlistieke.lóopbaprf ffeftijds,bij De
gereformeerde zoon te danken gehad.Toen hij en-was merkte je
~eg,;v(jzer. Het was zogez:gdd~ba.ke"rnat:xan mijnprofessie, ik
dat eigenlijk niet zozeer. Maar 11/-t ik, weer tegen die oud Adler
dO,Q/Wor~te!#e.er depuberteJ!i.yan,imijn bqo.f!p.(iood old Ben
aankijk . . . Terugdenkend besef je dat t» Wegwijzer zich
·pre.fée,he.Z,
el te vroegover(edën".'feesme,de weg enigofme
gaandeweg vqn vaatdoekje ontwikkelde tot een waarachtig
(ieruimte., •. >. ik I\sekoek(gewezen Tweede Kamerlid en nu
podium vanwaaraf heuse meningen de gemeenschap in konden
dierenvriertdJn~uste te Bennèkom).:yerschafte trlij de woede die
.. wotc{e'Jgeslingerd.lk belandde via-kranten in Utrecht, Noord'me c{ef.erst:rnaal de pen deed trekken: Tegen de denkbeelden
Ifollanqen Groningenin 197] als politiek redakteur bij eengrote .
van Koekoeken zijn volgelingen{rok ik\lfJ.orde eerste keer,.als
dagblq~enk0rtlbinatie/n Twente»; Na mij drongen 'andere
~7--_L broekeman van 17, schriftelijk van.leer. Opeen. verkiezingsavond
jf'lngen.suitAmeide(loor . tot/de kolommen .vanBen'~ Blad. Ze
van de. Boerenpartij in café likzicht had ik het gewaagd de
zullen aan die tijd ongetwijfeld dezelfde beste herfnneringen
degens te kruisen met de toen zo populairèboerenleider. Ik werd
bewaren als ik. Wegwijzer, vaarwelt
(ldqr~pdoorHendrik .ongenadig afgedroogd. .Hij.riep iets over
luiers die nog aan de lijn hingen.' Een snotneus, nog maar
NEt;) WESTERHOUT.
naitwèltjksdroog achter de oren. Dezaal lagplat en ik droop af.

IN lI&f~E"",;rEçEEFT U TOCH OOK UW HUIS;"EEN SCHOONMAAKOF QPKNAPBEURT?
S...EEKIJ.·..• LÎCHr
\;EENS··OP BIJ:

BENT U TOE AAN EEN
NIEUWE LAMP?

Kom dan vrijblijvend onze sortering
bezichtigen.
Wij hebben voor elke plaats een juiste lamp.
J.W.VANPUTTESTRAAT 73
TELEFOONQ1836 ., 1232, b.g.g. 1614

Ook voor elektrische huishoudelijke
apparaten, geluidsapparatuur en T.V.

V. i.()r.U\Jv • fà[l'lUi~~i;f1 er
Buffet
Receptie
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MEERKfRK
Telefoon 01837-.1319

Altiid1DU
apparaten tentoongesteld
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<quiLZ'AAK IN WITGOED

SPEÇtP .
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Zouwendlik 123 -
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verlovingsringen
JUWELIER-HORLOGER

tel. 01.837 - 1249
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Meerkerk

Voorstr.aat2.1F Gr9pt-Ammers
Telefoon 01842 ,;1650

J. LauretBastinçk
Lekdijk 42 ...•.......
Ameide
;.
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Tel. 01836-1937;'
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De .Wegwijzers zijn historie
Op één van die koude winteravonden van de afgelopen januarimaand zet ik mij op verzoek van Jeanny Crezée (sorry, Aart
Mudde) iets te schrijven voor het laatste nummer van de
"Wegwijzer". Kou buiten en wat sneeuwen vroeg donker; binnen
behaaglijk warm dank zij het Nederlandse wonder van de laatste
tientallen jaren: aardgas uit eigen bodem.
En danis het voor de schrijver oppassen geblazen. Niet toegeven
aan een gevoel van weemoed bij het verdwijnen van dit blad. Ook
niet aan de neiging een "In Memoriam" op papier te zetten voor
Ben Crezée.
Dat laatste zou hij niet gewild hebben en het eerste zou helemaal
niet in zijn lijn liggen.
Maar wel teruggaan in de historie. Bij het klimmen der jaren
wordt de fantastische tijd in Ameide en Tienhoven steeds meer
geschiedenis.
Met daarin niet uit te wissen dankbare herinneringen op velerlei
terrein en aan vele mensen.
Zo .Ook aan die ambitieuze jonge man, die zich "uit de naad
werkte" om zijn bedrijfje van kantoorboekhandel, drukkerij etc.
op te werken tot eenbedrijf en daarnaastongeloojlijk aktie! was
op vele terreinen van het maatschappelijk en kerkelijk leven.
De initiatievefj, de denkbeelden buitelden over elkaar heen enéf.rt
van de.opmerkelijke dingen daarbij was, dat hij niet "eigenlfijs"
was, maar~o uitermate "weg wijs". Waarmee. ik bedoel te zeggel];
dat hij voor alleproblemen altijd een wegwist om.ze op te lossen~.·'·
En dan zijn we bij één van die initiatieven:" De Wegwijzer".
Kon de bedoeling met. deze naamgeving. duidelijker worden
aangegeven? Dfma.atschappelijke betekenis van: dit blaadje
(later dit blad) manifesteerde zich allengs meer en ik weet: uit
ervaring dat het in geen woning binnen het verspreidingsgebied
ongelezen bij het oud papier terecht kwam.
De mens werd geschiedenis en ook dit blad wordt het.
Hoe nadrukkelijk waren.se er; speciaal in de gemeenschappen
Ameide en Tienhoven.
Hoe vergankelijk is het leven en zijn de aardse zaken.
Ik verdiep mij niet in de motieven, die ten grondslag liggen aan
het stoppen met het advertentie- en informatieblad "De Wegwijzer". Bij voorbaat alle respekt daarvoor.
Het is zinvol in dit laatste nummer er wel even zeer nadrukkelijk
bij stil te staan en debetekenis te onderstrepen, die het velejaren
voor de lezers (en-lezeressen) heeft gehad.
En dan kun je en wil je niet heen om de eigenlijke initiator en
inspirator van dit blad.
Is dit stukje dan ongewild toch ook een "In Memoriam"?

r.c: DE RIDDER,
oud-burgemeester van Ameide en Tienhoven.

Opel Ascona 168, 4 drs
VW Golf Diesel, 5 drs., 4+E
BMW 320 I
Ford Taunus Bravo, 4 drs
Ford Escort 1300
Toyota Corolla 1300, automaat
Citroën 2 CV 6
Ford Escort 1100
8imca Matra Rancho
BMW 525
Opel Kadett coupé, automaat
Ford Taunus 1600,4 drs

1983
1982
1983
1982
1982
1981
1981
'...1981
1980
1979
1978
1977

Voor een fijn stukje
vleesbanket en
fijne vleeswaren
uit eigen .worstmakerl]
naar topslager

JOHN VAN BROEKHUIZEN
Molenstraat 41 - Ameide - Telefoon 01836":·1336

OOK UW ADRES VOOR:
huisslachtingen, halve
achterbouten

varkerls~n

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN TUYL
Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412,
Showroom: Tolstraat 19 - Tel. 01837 - 1682
Schowroom: Tolstraat 19 - Meerkerk
Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 - Tel. 04188 - 1216 -

Herwijnen

De'Wegwijzer'komt niet meer.maar;..•
Wij hopen nog vaak langs te komen met
BROOD, KOEKJES EN GEBAK
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

c. PELLIKAAN
JW. van Puttestraat 31

De laatste advertentie van

,:t ij~er\uinkeltjt"
in de laatste Wegwijzer

Maar wij gaan in een
nieuwe winkel met een nieuwe
naam van start.
En daarom:

VRIJDAG 29 MAART
van negen tot negen

ZATERDAG 30 MAART
van negen tot vier
Feestelijk

OPEN HUIS
met tal van voordeelverrassingen, demonstraties en
nieuwe artikelen!
U komt toch ook naar:

DQE-HET-ZEU=
.llIJL

111\1

\

JW. van Putlestraat 14
4233 EL Ameide
Tel. 01836 - 1277

~

Ameide - Tel. 01836-1379

Einde Wegwijzer
Het bericht dat "De Wegwijzer" ophoud te bestaan is nu niet
direkt een prettig bericht en, naar .mijn mening een verarming
.
van de opinivorming in onze streek.
Mij is gevraagd een stukje te schrijven, vooral over de
berichtgeving omtrent de gemeenteraad. wil ik een stukje
schrijven. En juist wat dit onderwerp betreft was het zo goed dat
er diverse bladen aandacht aan dit gebeuren schonken. De
verschillende journalisten ,. schreven wel over dezelfde raadsvergadering, maar een ieder had zijn/haar eigen invalshoek.
Voor de burger dus een goede zaak het vanuit die verschillende
gezichtspunten te kunnen lezen. Jammer dus dat"De Wegwijzer"
stopt.
Terugkomend op het verzoek te schrijven over de jarenlange
samenwerking in dit verband ontkom ik er niet aan de naam van
Ben Crezée te noemen, want het was Ben die bijna altijd de
raadsvergadering versloeg. Zoals gememoreerd; we deden het elk
op . onze eigen manier, maar toch werd er, ook tijdens de
vergadering wel een en ander uitgewisseld. Ieder raadslid denkt
uiter~arddatzijn/haar visie dejuisteis. De journalist moet
beoordelen wat de nieuwswaarde is en dit houdt bijna
dat de woorden van de oppositie voor de krant
bevatten dan die van de regerende frak ties.
Toch~eblJen

we indiejaren ook heel wat afgelachen in ue.ruau,
o.a...bij de .kwestie over een tractor. Op zich een onbelangrijk
onderwerp, maaréén raadslid had zicher zo in vastgebeten en het
werd met zoveel vasthoudendheidgebracht, dat het een lange tijd
nieuws van de eerste orde was.
De laatste tijd lijkt h('t welof die tijd van de gewone leuke dingen
voorgoed voorbij zijn en de standpunten harder worden.

lJiteFaard. is dit, {aátstefri{jh.pers()O~lijke ',. starzdpunt, want wij
krantenmensenmaken.·de politiek niet, we geven. alleen weer wat
er geschied.
Nogmaals, zeer.Jatnmerdat "De Wegwijzer" stopt.
. K.VD. BERG;

Meérkerk:

ALS BROC)I)~A~'TI)E LUCIFERS LIGT
DAN BENT U NIET BIJ DE BAKKER!
BROOD KOOPJE NIET VER VAN DE OVEN!
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LENTEKLEUREN uit de sprankelende

DES 5 0 . .• VOO'R J AA R 5 KOL LE KT I E
HET TOTALE DESSa AANBOD BIJ ONS TE BEZICHTIGEN.
ONZE TOPPER NOG STEEDS:
Winkelprijs overal 140.Een zeer mooi tapijt:
Maar bij ons betaalt.u
• 30% WOL (voor het comfort) (GESCHIKT VOOR WOON• 70% NYLON (voor de sterkte)' EN/OF SLAAPKAMER

DESSO DOET MEER MET TAPDT

SAMEN METSTREEFKERK INTERIEURVERZORGIN

JSlreefkerk bv.

VLOERENLEGGERS VAN··HUlS UIT!
Fransestraat 7

-AMEIDE

-

Telefoon 01836 - 1212

·
'.--=
.•..
-:
Woudenberg7Ameicle
..

Woudenberg-Ameide b.v.

Restauratie

Renovatie

Nieuwbo,Uw

Voorstraat 7 Postbus 3 4233 ZG Ameide Telefoon 01836 - 1641 *

Telex 22078
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Laatste Wegwijzer . . .
Bij het verschijnen van het laatste nummer van "De Wegwijzer"
voldoe ik gaarne aan het verzoek van de redaktie van dit blad om
als oprichter van de drukkerij waar "De Wegwijzer" jarenlang
werd gedrukt, een bijdrage te leveren. En dan kan het haast niet
anders .of mijn gedachten verplaatsen zich naar het jaar 1923,
toen ik mij in Ameide als nieuwe ondernemer .vestigde.
Aangezien er destijds in de hele regio geen drukkerij bestond,
besloot ik, als 21-jarige jongeman de stap te wagen om een eigen
zaak, in dit geval een drukkerij te vestigen. De start vond heel
bescheiden plaats op 26 november 1923 in een kamer bij de
familie Diepenhorst in deFransestraat, waar ik tevens in pension
ging. Langzaam maar zeker nam de zaak op, zodat ik twee jaar
later, in 1925, voor vijfjCJar een pand op de DaYrJl;ziturde van de
heer I. Woudenberg te Utrecht, teneinde daar een drukkerij
annex boekhandel onder te brengen.
Na een simpeleverbouwing werddevoorkamer van het pand als
winkel ingericht en in de achterkamer de drukkerij geïnstalleerd.
De opening van het geheel vond plaats op zaterdag25 augustus
en het bleek al spoedig dat ook de boekhandel in een behoefte
voorzag.
In 1927 volgde ons huwelijken huurden we de naastgelegen
woning voor driejaar van de heer P. Oskam.Jn 1930 liepen de
beide huurkontraktën-gelijktijdig af en kochten we het pand
waarin de boekhandel en drukkerij tot op de huidige dagnog zijn
ondergebracht. We besloten om-op dit pand een bovenwoning te
bouwen teneinde daar te gaan wonen. Dit alles «!"eVil.in hetzelfde
jaar gerealiseerd.. Alles verliep naar wens totdat de crisisjaren in
1930· zich lieten gelden. Het waren weliswaar zorgelijke tijden,
maar ook daar kwamen we gelukkig doorheen.
De meest spektakulaire herinnering dateert uit 1935, toen ik met
wijlen burgemeester Luijendijk van Ameide als eerste passagier
een vlucht maakte vanaf vliegveld: Waalhaven naar Ameide,
waar nagenoeg de hele gemeente naar de Lekdijk wasuitgelopen
om dat schouwspel gade te slaan. Vliegen was toen nogeen zeer
riskante belevenis.
In 1940 tot 1945 volgden de oorlogsjaren die weer de nodige
zorgen en moeilijkheden met. zich meebrachten. Elektriciteit
werd gerantsoeneerd en later geheel afgesneden, terwijl papier en
dergelijke de laatste oorlogsjaren zeer beperkt geleverd konden
worden.
In november 1948 mochten we, onder grote belangstelling het 25c
jarig bestaan van onze zaak herdenken. Felicitaties en reakties. .
ontvingen we uit de hele omgevingevenalsvan onze leveranciers:
Ook de regionale" en vakbladen besteedden de nodige aandacht
aan ons jubileum.
Wat <onsprivé-leven betreft bewaren we demeestprettige
herinneringen aan het Ameidese Verenigingsleven We. mochten
funkties bekleeden o.a. in de AmeidesPaardènmdrkt, de IJsclub
"Hollandia",deOranjevereniging "Beatrix" en de Gemengde
Zangvereniging '~Zanglust", waarvan de twee laatsten als
voorzitter. Tevens mocht ik bij de 5-jarige Oranjefeesten drie
maal als jury-lid fungeren.
Toen in 1946 de tijden weer een normaal aanzien kregen kwam
bij ons het plan op om Ameide te gaan verlaten en ons in een
andere plaats te vestigen. De keus vielop De" Bilt, waar we in 1951
een bekende bestaande boekhandel overnamen. Ook daaraan
bewaren we vele prettige herinneringen. We vonden de heer
Crezée bereid onze zaak in Ameide over te nemen. Het is ons in
de afgelopen jaren steeds een groot genoegen geweest te mogen
konstateren dat we van de keuze van de heer Crezée alsopvolger
geen spijt behoefden te hebben. Integendeel, hij heeft de zaak met
een groot. doorzettingsvermogen op voortreffelijke wijze
voortgezet en uitgebreid en de naam Crezée in de hele regio een
bekende en vertrouwde klank gegeven.

Informeer eens,
wij hebben ook voor.u.een
pass~nde bestelwagen.
Nu ook voor bestelwagenverhuur

a, de RuyterMeerkerli
~

Auto

Burg. Sloblaan 1, 4231 AA Meerkerk.
Tel. 01837 -1315, b.g.g. 1641 of 2325.
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Voorjaarsmodeshow is weer voorbij.
Vele mensen hebben kennis. genomen
van het nieuwste op mode-gebied.

HET HUIS MET DE KLOK
bracht met veel sukses de nieuwe mode
in horloges en sierraden.
Wij voeren horloge-merken als: Pronto.
Oerdegelijk, spec. mechanisch voor
zwaar werk.
Daarnaast: Prisma, PapilIon, Helicon
voor jongens en meisjes.
Casio Dig.
.
..
. v.a 29,95
Grote kollektie Lasita horloges,
150.ziIver met band
Kwarts kinderhorloges
v.a. 29,95
SIHelicon: nieuw kindermode/met gekleurde

.

l\~~ ~1
.

~"" ~

G t. . cijfers.

.

In 1962 achtten we de tijd gekomen om het zakenleven te
beëindigen, waarna We ons tot op heden in Sliedrecht gevestîgd
hebben.
Wij hopen met bovenstaand resumé niet te veel plaatsruimte te
hebben gevraagd en dat we het geheugen van de nog in leven
zijnde Ameidenaren hebben opgefrist.
U allen dankend voor uw aandacht en belangstelling tekent, met

7

de beste wensen,
de Oud-Ameidenareni.
A. HA NSUM
A. HANSUM - BROERE

HET HUIS MET DE KLOK
G.J. V.d. VLIES
Gore. straat 6 - 4231 BH Meerkerk - Tel. 01837 - 1424

'8DOO R ZO N WON I N GEN
worden gerealiseerd aan De Bogerd te Ameide. Woningen zijn voorzien van een OPEln keuken, hebben 2/3 slaapkamers en een
mooie badkamer, zijn energievriendelijk en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Wat ook leuk is om te weten: Na één jaar bewonen
wordt een eenmalige belastingvrije subsidie van f 6.500,- uitgekeerd aan de eigenaar. Da's wel eventjes mooi BINGO!
De financiering wordt voor u uitgerekend en eventueel voor u geregeld met rentekorting.
Over een paar jaar plukt u al de vruchten: uw eigen huis is goedkoper dan een huurhuis!

Prijzen vanaf f109.500,- v.o.n. (ex. CAL).
TIENHOVEN/AMEIDE - Amelia's-Iaan ---------~-------------------------------........-_.,.
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ROYALE HERENHUIZEN MET GARAGE

J

type 2/1 kap worden, bij voldoende belangstellIng, gebouwd op prachtige bouw kavels te Tienhoven. Traditionele bouw. Luxe
bouw. Degelijke bouw. Grote U-vormige woonkamer/keuken, mogelijkheid voor open haard, schuifpui naar tuin, 3/4 slaapkamers,
luxe badkamer, flinke garage en alles staande op eigen g~ond. Uw tuin wordt gratis gesierd met een ouderwetse hoogstammer die
uitstekende produkten voor de appelmoes kan voortbrengen. De bouwer kan geen garantie geven op de kwaliteit en kwantiteitvan
voormelde fruitbomen, maar 'Nel op de prachtige bouwwerken die daar zullen verrijzen. Inwoners van Tienhoven en Ameide en zij
die op de een of andere wijze gebonden zijn aan deze gemeenten hebben de eerste keus. De prijzen zijn nog niet bekend, maar er
wordt..g
.:etracht om. uitte komen zo rond de,'' .. ,....
CA I)

, ' 1 6 9 . 0 0 0 , - v.o.n. (ex. . . . .

A. Bloemendal (diplmak o/g)
De Schans 14
4233 GG Ameide
Telefoon 01836-1691

Natuurlijk weer projecten van
Bouwbedrijf K. Mulckhuyse Ameide.

Dag Wegwijzer!
Slechts een paar jaar schreef Margriet Vansluis in "De
Wegwijzer". En hoewel het me vaak heel veel inspanning kostte
om een "Margriet Vansluis" klaar te hebben vààr het sluitingsuur, heb ik het toch altijd met veel plezier gedaan. Ik had alle
vrijheid die ik me maar wensen kon. Of ik nu schreif over de
reiger in mijn tuin, de poes op mijn platenspeler, de pedagogische
waarde van het kinderspel in samenhang met mijn knopendoos
of over de wereldvrede, het viel allemaal onder de noemer
"cursiifje': waarvan het woordenboek zegt: rubriek in een dagof weekblad, meestal luchtige, realistische stukjes Over het
dagelijks leven bevattend
Nu verschijnt de laatste Margriet Vansluis in de laatste
Wegwijzer, een krant die zich onderscheidde.
Het is bijvoorbeekl heel prettig om op zulk mooi papiergedrukt
te Worden in/etters die ook na jaren nog Zwart afsteken tegenhet
wit van het papier.
Het is jammer.dat dat; niet meer zal gebeuren, maar niet
verwonderlijk. De Wegwijzer was de krant van Ben Crezée. Dit
geesteskind van Ben waar hij toekomstplannen Voorhad, dat hij
ontploOiingskansen. wilde geven. en: dit kind waarmee hij vaak
zeer veel te~tellen had; kon niet bestaan zonder zijn eigen
bezieleneie leiding.
Wij kunnen beiden niet missen, maar zulke wensen staat het
leven ons niet toe helaas.
Ben ik niet luchtig genoeg bezig voor een cursiifje? Het spijt mij,
zo luchtig vind ik het onderwerp ook niet eigenlijk.
Laat ik dan één dag na de elfstedentocht de volgende luchtige
parallel mogen trekken waarvan de eigenschappen alle win
toepassing zijn op zowel de elfstedentocht als op De Wegwijzer.
Het was een heroïsche toch voor een belangrijk deel bepaald
door hobby, fanatisme, afzien, valpartijen en uiteindelijk een
tevreden terugz.ien.
Na deze elfstedentocht komt een nieuwe, al duurt het misschien
t'feeëntwintigjaar.Na De Wegwijzer komen andere nieuwe
dingen, goede dingen.
Zo is het leven ook.
Dit is de laatste Wegwijzer, maar het is ook het begin van de
lente. Het ijs dooit, maar de sneeuwklokjes staan in bloei.

eg Wegwqzer

e~dn

.,

er?
h werd om
d t wel wuZ . 'k verzoc t .
e berel,
eg IS a
toen I
.·k .hlerto
t
De WegwijZ~~ wee/ste ge.~achte Uiteraard benp~rt plekie in neem
Dat was mIJ
te schruven. "n hart een a .
. ts
iizer in mi)
blïft en zoze
k' hierover
stu Je . n De WegwU
. er wat over !
ns weer
mag
organisatie
dacht we.l,
eigenliik met
het is een e
wel voor,
gaf, iets
warms n"p heb ik er
n ieder
,,raar beg
waaree
d
JVJ
g wees
. als e
zo'n krant.
wees, de we I de winkeliers
ertrO Uwen, zowe
.,Zer die aItU"d de weg
De wegwIJ en op kon v
d
wat aan ha ,
Wegwijzer weg.
konsUmenten.
I 'e dan is de
de weg?
. het nosta gl '. wijst ons nu
Maar ja, stra~e~ Wegwijzer, Wie
't Is wat. . .
VAN VEEN,
GERRIT . Wegwijzer.
een tro~\'Ve vriend van De

TIT

,..,. I

•

aant::I~e perso~en).
~:

JO;~~

ie~s ml~t~ren
:~ant

ga~~~

Vaarwel,
MA GRIET VANSLUIS.

META'S SCHOEN SHOP.,ETE.EN
PAASAANBIEDING T/M 6 APRIL:

15% KORTING
OP DE HELE VOORRAAD!!
NIEUW BINNEN
Alle maten balletjes
Koffers
Reistassen
Damestassen
Alle kleuren
schoencréme
Sporttassen

LET OP! LET OP!
Nu ruim
gesorteerd
in
portemonnees
en
damestassen.
4 kleuren

~~~~~~en
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H ETAD R ES VOO RAL U WSiC HOE N RE PARATIE$

META'SSCIDBNS&DP
DAM 11
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TELEFOON 01836 - 2375

RABOBANKVOOR:
• gewoon sparen, dagelijks opvraagbaar (\K>or iedereen)
• kinderspaarplan (van 0-14 ja~.
• Tienerrekening + 50/0 extra premie (van 1'e1l~11Jg~.O
• Zilvervloot + 100/0 extra premie (vanaf 15 jaê";\
• spaargroei-rekening, de rente groeit mee
• spaar-plan rekening volgens uw plan
• termijn sparen,hoog en vast tarief
• vereniging, speciaal tarief

MAAR OOK VOOR:
WONING-HYPOTHEKEN. PERSOONLIJKE LENINGEN • BUITENLANDS GELD
SALARIS-REKENINGEN • REISVERZEKERINGEN • REIZEN

AMEIDE
MEERKERK
HOORNAAR
GROOT·AMMERS

