NIEUWJAlBSiiBOET
VOOR DE INGEZETENEN VAN AM~IOE - TIENHOVEN EN OMSTREKEN

Op de drempel van het meuwe )aar
We staan bijna op de drempel van
het nieuwe jaar, het jaar dat we zullen gaan aanduiden met 1959. Wat ons
dit jaar zal brengen weten wij niet.
We zouden haast kunnen zeggen:
1958 is tamelijk rustig verlopen wat
het wereldgebeuren betreft.
Indien wij dit zeggen dan is dit te
wijten aan het feit da~ wij sinds zeer
lange tijd niets anders horen dan over

~S~~e~e~"hi;;r~i~t~~g v~~e~~~~g~~~
der de indruk.
Overal is het strijd. De duivel betwist de overwinning van Gods Eengeboren Zoon. Deze felle strijd, die gevoerd wordt met grote legermachten
is het wezenlijk zijn van onze
wereld. Dit is het, wat wij altijd vergeten.
Wij zien deze strijd in een geheel
aards vlak. Wij degraderen een wereldworsteling tot een strijd tussen
Amerika en Rusland of nog liever
Eisenhower en Chroestsjef. Als Eisenhower zich ziek voelt, dan dalen de
aandelen op de beurs, als Amerika
achter zou liggèn met zijn Spoetniks,
ballistische raketten e.d. dan stijgt de
angst-thermometer. DAt is fout. Zo
moeten wij 1959 niet beginnen.
Nooit mogen wij vergeten, dat er
iedere dag van ons leven, ook al zou
er één keer vrede zijn, een geweldige
strijd gevoerd wordt. Keihard is de
strijd tussen Gods legerscharen en die
van de dUivel. En wij? Wij zijn allen
omsingeld. Wij zitten ingesloten, of
we willen of niet, medestrijders aan
het front van 't licht of aan het front
der duisternis . Dat is wellicht de tragiek van ons leven; wij zouden graag
neutraal blijven, toeschouwer zijn.
Dan vergapen we ons aan het conflict
tussen Rusland en Amerika. Dat is
fout, we zijn geen toeschouwers maar

~
UNIFOR~IERING

MUZIEKVERENIGINGEN
Op onderstaande nummers zijn
prijzen gevallen welke nog niet
afgehaald zijn. Men gelieve zich
indien men deze loten bezit te
vervoegen bij de kassier van de
Coöp . Boerenleenb. te Ameide.
843 2409 3460 5878 9567 10597
11126 11317 11327 13097 14089 14515
15061 16923 17378 17912 18169 19421
19497 20302 21997 23460 26571 26901
26908 27866 27899 28084 28990 29210
30075 30469 30522 31692 31793 31833
33166 33327 33432 34342 39629
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medestrijders. Zal er dan toch nog
angst zijn in 1959? Natuurlijk! Maar
één ding willen we u zeggen: Het Koninkrijk der Hemelen zal overwinnen.

*

Op de Uitkijk
Het schijnt te zijn, dat op bepaalde
tijden het publiek door iets wordt
a~:~.ngegrepen en dat ineens grote o~
gang maakt: de HOELA HOEPEL.
Een tijdje struikelt men over de
hoela-hoepels en dan is het ineens
weer voorbij. Niemand kan zo'n verschijnsel verklaren.
Groot en klein hoela-hoepelt. Heupwiegend, buikintrekkend en maar
schommelend tolt men een hoepel om
het middel heen. Inderdaad, we lijken wel gek. Nu de toepassing!
Wij geloven, dat het gewone volk en
het grote publiek het leven niet zo
ernstig neemt. Gelukkig. Men is moe
van het geklets der diplomaten en
topfiguren. Men wil geen oorlog, men
wil doodgewoon leven, het dagelijkse
werk doen.
Voor tijdverdrijving zonder enige
pretentie, kegelen of touwtje springen
of een kaartje leggen of zoals nu de
hoepelsport beoefenen.
Dit is een teken aan de wand voor
de groten der aarde. Het "volk", het
"publiek", de .,gewone mens" wil simpel en goed leven. Meer niet. Dit le-ven wordt steeds weer door de topfiguren verknoeid. Men kan gewichtig
doen, zelfs oorlogvoeren, waarbij "de
gewone man weer de klos is, maar
het gewone leven heeft men met begrepen. Dat leven vraagt niet naar
atoombommen en kunstmanen. Dat
vraagt naar het gewone: het dagelijks
brood; een eerlijke godsdienst, een
beetje ontspanning: een hoela-hoepel.
Dit hebben de groten der aarde nog
nooit begrepen. Daarom wensen wij
hen een hoela hoepel toe.
Want het leven is simpel.
MET, maar ook ZONDER hoelahoepel,
Hoewel het in onze tijd van modernisering en vervlakking bijna niet
meer mogelijk schijnt te zijn onze gedachten te laten gaan over datgene
wat voorbij is, toch zullen zeer velen
dit met Oud en Nieuw nog wel doen.
Een moment van weemoed, heel
even maar, voor datgene wat nooit
meer terugkomt. Momenten
van
vreugde en droefheid zullen er geweest z;jn.

In de eerste plaats denken .,..ij aan.
hen dit ons dit jaar ontvallen zijn.
In Ameide zijn 15 personen overle.
den en in Tienhoven 4. Geboren

wer~
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ten een bezoek aan het sprookjesachtig verlichte Ameide. Door eendrachtige samenwerking kan een klein dorp
iets groots verrichten.
Ameide bezat tijdens de feestweek
een "trein", zij het een miniatuurtrein. De Ameidese winkeliers vereniging had tijdens de festiviteiten 'n
winkelweek georganiseerd.
Oud en jong maakten druk gebruik
van deze trein teneinde zich door de
versierde, verlichte straten laten rijden

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de muziekveren. ,,Unie" en
"Crescendo" is er een comité gevormd
om te komen tot het uniformeren van
genoemde verenigingen.
Door medewerking aan een grote
loterij door de Ameidese winkeliersvereniging is reeds een groot bedrag
hiervoor verkregen.
De traditioneel geworden Ameidese
paardenmarkt werd dit jaar uitgebreid met een jongveedag.

den in Ameide 52 kinderen en in Tien..
hoven 15, Het aantal huwelijken be-droeg resp. 15 en 1.
·
Naar elders vertrokken 56 en 13 per. '
sonen, terwijl 61 en 17 personen zich "'
hier vestigden.
'
Gemeentelijk leven.
Diverse verenigingen ontvingen dit
jaar subsidie. Door de gemeenteraad
werd een voorstel aangenomen dat beopaalt, dat herziening c.q. vaststelliDI
van het uitbreidingsplan in voorbe-o
"Hoe ras is weer dit jaar getogen"
reiding is.
"Verdwenen uit een ieders ogen?"
Onderhands werden 9 woningen aan· .
besteed, te bouwen aan de Meidoorn"Hoe snellijk is de tijd vergaan!"
laan en 2 middenstandswoningen, te
bouwen aan de Broekseweg. Deze wer..
Dit lezen we in een nieuwejaarshet uiterlijk en een trouw gebruik van
ken worden uitgevoerd door de firma ,
wens
uit
den
jare
1815 van de reeds
het gebouw zelf, Lexmond vooruit zal
Streefkerk te Ameide.
;
lang vergeten oud-Lexmander Tenis
brengen!
Aan de heer L. A. Kranenburg werd
Keppel.
"Ook de geref. kerk ontving in ds G.
als hoofd van de openbare lagere ,
Er zijn vele weemoedige liederen
J. van den Burgh de zo lang begeerde
school ontslag verleend wegens vel\- : gewijd aan het afscheid, aan het eineigen predikant. Het geref. kerkgetrek naar elders. De heer H. B. v. d. ~ de van een jaar en aan alle vergankebouw heeft merkwaardige schoonheid
Lee werd als nieuw hoofd der schnol · lijkT · ~.
verkregen door de totale vernieuwing
benoemd.
N
} de opgeschroefde vrolijkheid,
van het interieur, waarbij een verJ.ntHet oude raadhuis werd ··, . · de
die we ter gelegenheid van de jaarwoord gebruik is gemaakt van de moAmbachtsheer van Ameide, de heer J. , wisseling bok aantreffen en de zogederne architektonische vormgeving en
van Stolk te Rotterdam, gekocht.
naamd gepaste weemoed vinden we
kleurenkombinatie. Het uiterlijk van
De heer J. van Straten werd kohier en daar in de literatuur een blij- het gebouw is sober, maar binnen de
ninklijk onderscheiden wegens 40-ja- l der geluid. Een oprechte vreugde over
muren is een bijna ideale gelegenheid
rige dienst als grafmaker-klokkenist.
de nadering van de Nieuwe Hemel en
voor het houden van erediensten, ter-BIJ de gemeenteraadsverkiezin&en
de nieuwe Aarde. Hoe dicht we daarwijl de bijgebouwen aan de geref. verwerd voor het eerst deelgenomen door
bij zijn of hoe ver we daaraf zijn is
enigingen een kostelijke ontplooiingsde c.h.u. Zij behaalde te Ameide en
voor ons allen een vraag. Of we wermogelijkheid zullen gaan bieden .
Tienhoven resp. 1 en 2 zetels.
· keiijk blij kunnen zijn over die naHet verenigingsleven van Lexmond
Bij de wethoudersverkiezing te
dering is een vraag, die elk van ons
heeft in 1958 wel bijzonder veel meer
raakt, een vraag waar we
mogelijkheden ontvangen. Door het
~~~~~~ fe~ee:de~~ z~~~l t~~b!J~eiJ. de persoonlijk
nU mee klaar zullen moeten komen,
initiatief van de plaatselijke verenials we tenminste in 1958 nog niet zo
gingsmensen kwam een keurig verKeTkeliik leven.
ver kwamen.
enigingslokaal tot stand aan de KorDs C. Graafland verliet we&ens het
Als we zo de wisseling der tijden betenhoevenseweg, waar de christelijke
aannemen van het beroep naar Woerzien,
kunnen
we
het
lev·en,
en
wat
verenigingen van Lexmond hun thuis
den. onze gemeenten. Laten wij hopen
daarachter ligt, aan.
zullen vinBen. Dat zoiets in Lexmond
dat spoedig een andere predikant een
Als we gaan wensen, en dat is een
mogelijk is, zonder de machtige hand
beroep zal aannemen .
,goede gewoonte bij een jaarwisseling,
van de overheid, is een reden te meer
De Ned. herv. kerk te Tienhoven
is de wens dat in 1959 velen in Lex- om blij te zijn.
wordt geheel gerestaureerd door de
mond
dichter
~ij
de
Bron
van
het
IeDat in hetzelfde jaar de afdelingen
firma L. Woudenberg en Zn. te Ameiven
gebracht
zullen
worden,
het
bevan het N.V.V. en de daarmee samende.
VeTeniging.ateven.
laÖ~~ij~~!· jaaroverzicht begint met de k:~~~~d~e~~~~~~ga:f::e~~~fd z:;e~P:
Diverse verenigingen namen dit jaar
:. geestelijke belangen van Lexmond en
nen in een vroegere oude schuur, die
deel aan concoursen en behaalden at. • zijn bewoners is dus eigenlijk vanzelfonherkenbaar werd gemoderniseerd
: sprekend.
len goede resultaten.
en aangepast aan het doel, is voor de1
Qe heren C. van Gelderen, C. v. d. s Er was in 1958 veel vreugde in het
ze organisatie een compliment en 'n
Grijn en P. de Jong werden koninklijk • · kerkelijk leven. Ds J. Kruyt aanfelicitatie waard.
onderscheiden wegens uitstekende ver. _' vaardde zijn ambt als predikant van
De muziekvereniging Excelsior vierdiensten verleend aan hun muziek·
' de herv. gemeente van Lexmond in
de het 60-jarig hestaan met 'n groots
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vond het tweede lustrum
~e~ '!~~~ti~er:!!i~~~e~~z~er:!re:,o~:k
OranJefeest pla~ts. De verlichting ~u · t:~ taren er naast, een fraai geheel om
grootser dan oo1t tevoren. Begunsttad :~?~!~...!.:-- ~ra.tJ en. gelukkig mee te

~f~~o~~benH~~~a~e~r~~ a~~z~ed:~enJ;

moete.n we zelf~ af en toe horen, dat
het met zeker ts, dat deze oude verht'p·en, d:Î ..Î.;x~o~dt~ n"':ij~~
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UITGAVE:

BOJK· EN KANTOORBOEKHANDEL
8. CREZ~E • AMEIDE

eigen muziekvereniging zal houden, 'n
nieuwe opbloei ltjkt toch altiJd m ogelijk. Er sluimere .i wat dat betreft latente krachten in onze dorpsgemeen·
schap. Aan wie de eer die op te roepen?
1958 was ook het jaar van een goed
geslaagd
traditioneel
oranjefeest,
waarbij de Lexmondse bevolkmg op
een eigen wijze zijn verbondenheid
met het Oranjehuis demonstreerde,
zonder dat daarbij reclamestunten,
winkelweek-aktiviteit of andere commerciële belangen een rol speelden.
Dat de commercie niet kwijnt m
Lexmond bewiJst de middenstand op
andere wijze. Koelcellen voor de
fruithandel, winkelmodernisering zoals bij de slager en stichting van een
nieuw bankgebouw door de boerenleenbank bewijzen wel, dat er economisch leven heerst in Lexmond.
De overvloedige fruitoogst, het gunstige jaar voor de veehouders , mede
veroorzaakt door het goede weer en
de na de bestedingsbeperking weer
toegenomen economische bedrijvigheid zijn aan deze ontwikkelingen niet
vreemd.
Het bezit van de woningbouwvereniging "De Goede Woning" breidt
zich nog -steeds uit met goede, helaas
niet goedkope, woningen. De verbetering aan de volkshuisvesting gaat
verder, langzaam maar zeker. Met
evenveel vreugde melden we in dit
verslag de bouw van diverse fraaie
particuliere huizen, waaronder een
doelmatige hervormde pastorie, als de
afbraak van werkelijk bouwvallige
krotten.
De bcuw van een nieuwe openbare
lagere school vordert goed. We zagen
de vlag al op de kap wapperen! In de
heer W, van Brommelen kreeg de
christelijke lagere school een nieuw
hoofd. Het onderwijs aan beide scholen kon onverhinderd voortgang vinden, nadat men de laatste jaren met
ziekte en vakatures had getobd.
We zouden nog vele goede dingen
van 1958 kunnen noemen. Een bloesemtocht werd georganiseerd door de
wandelclub ,.Willeb. is Kunnen", die
haar naam nog steeds waar maakt. 'n
Andere vereniging, die haar naam
waar maakt is "De Vooruitgang", de
Lexmondse fokvereniging, die in e'en
geslaagde jongveedag demonstreerde
dat de Lexmondse boer met zijn tijd
meewil en ook mee kan.
Bij de gemeenteraadsverkiezing bleven de kiezers wel trouw aan hun
partijen, maar de diverse fracties ondergingen een belangrijke verjonging.
Vier van de zeven raadsleden kwamen

·JittcWfi6etPyrwf r~~~!bj;lê~l'%~
anderd.

l, 'IVOUDEt'IBERG
MOLENSTRAAT 29 - TELEFOON 360 - A MElDE

RIDDERZAAL TE 'S-GRAVENHAGE

':De be.Dte wen<Den
KERK EN TOREN TE DE LIER

voor 1959

_j

Robinson-, Swift- en Nimcoschoenenmagazijn

<9ok in 1959

*

BALANSOPRUIMING

Pantolux pantoffels

voor

*
*
Brabentia strijktafels

de grootste sortering

Ir

Gero Zilmeta

en

,.

Leerdams-*en buitenlands glas

d e I a a g s t e p r ij z e n •

TELEFOON 251 -

•
•

Ongekend
lage prijzen

B.K.- en *Neerlandia emaille'

"':De COer~clteiáenlteiá"
Fa. K. VERHOEF -

vanaf 15 januari
1959

Arosa en * Royal porceleinen
opbouw-serviezen

naar

*

Zie onze
etalages

Lego plastic- en Temsi
metalen bouwdozen

AME I D E

1

*

Oinky Toys enz., enz.

ONZE BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR
OLIESTOOK

G. C. TERLOUW & Zn.

*

Voor de verwarming en behoud van de Oliekachel is
PETROLEUM de meest geschikte brandstof. - Het
SHELI.rPRODUKT biedt U vele voordelen en
genoegens.
Beleefd aanbev.

Fruit- en Eierenhandel

*~

m.h.g.

·· Ameide, 1 januari 1959

Wij danken U voor het genoten vertrouwen in het afgelopen jaar en wen·
sen U tevens een

J. B 0 UW M E EST E R - AMEIDE
BROEKSEWEG 55

m.h.g.

GEZEGEND
NIEUWJAAR

Fa. Wed. B. VAN WOEZIK & Zn.

.

AMEIDE

A. DE GROOT
Bode Kolenbond E.M.M.
wenst alle leden 'n gelukkig Nieuwjaar
Zouwendijk 39, Ameide.

...

Wij houden ons beleefd aanbevolen voor alle
voorkomende

*

vanaf 15 januari 1959

AMEIDE .

Handel in hoepels, hout,
teen en fruit

*P. de Jong & Zoon

Petroleumhandel A. V E R S L U I S

*

m.h.g.

r·-·
Expeditiebedrijf - Prinsengracht - Ameide

*

Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der

*
wenst allen een voorspoedig 1959 en houdt zich

Verkoop van Petroleum
Stellen en Kachels

Coöperatieve Boerenlee!lbank

wederom beleefd aanbevolen

G.N.

FOTO SCHIPPER
Catharijnesingel 84 bis -

Vele malen bekroond

Keurslagttr A., M U I L W IJ K

Utrecht

Fotoreportage's van Uw Huweli;k
Foto's van recepties, enz.

grote
Balansopruiming

Firma A. D E KR U Y K C zn.
LEKDIJK 20 -

schilder- en behangwerken in '59
Prinsengracht, Ameide
Tevens leveren wij: PLASTIC MUURVERF, BETON, EMAILLE,
GLAS
G.N.

•

Elektrische Smederij en Lasinrichting Haarden, Kachels,
Oliestook, Wasmachines, Wringers, Land- en Hooibouwwerktuigen
m.h.g.

*

te Ameide, wensen Leden en . Spaarders een
GELUKKIG NIEUWJAAR
Wij hopen, dat vele nieuwe spaarders in 1959 hun
weg zullen vinden naar het kantoor van de Boerenleenbank. Het is de veiligste belegging van uw
geld, terwijl u er ten alle tijde weer over kunt
beschikken.
JONGEREN van 15 t.m. 20 jaar, begin het jaar goed met een
Jeugdspaarovereenkomst bij de Boerenleenbank!

Voor de fijnste Vleeswaren

Ameide, 1 januari 1959

G.N.

J. H. R A D E MA K E R

Inlichtingen te verkrijgen bij: Boekhandel Crezée, Ameide
m.h.g.

Aannemersbedrijf
Bouwkundige

Gebr. V E E N V L I ET
BONDS AUTORIJSCHOOL - TAXIBEDRIJF

•

Aardappel-, Groenten- en Fruithandel
Ameide, 1 januari 195.

Bode de Vroome & Zn.

H. A. BOOGERT

wensen allen een gelukkig Nieuwjaar

Gediplomeerd_Herenkapper

Verhuur van Volkswagenbusie met en zonder chauffeur

Denkt aan Uw toekomst
Wordt lid van het C.N. V.!

AMEIDE

Wenst U in het nieuwe jaar een bandenwagen, zwaar of licht;
Een kruiwagen, op ijzer of lucht. Reparatie's, groot of klein;
Touwwerk, grof of fijn,

•Dan moet U bij

VISSER'S WAGENBOUW zijn
m.h.g.

TELEFOON 277 -

*

Wij wensen onze leden en hun
familie een voorspoedig 1959
HET BESTUUR DER CHR. BESTURENBOND
AFDELING AMEIDE EN TIENHOVEN

WENST U ALLEN EEN VOORSPOEDIG 1959

Arm en Rijk
slaagt bij V A N D IJ K

AMEIDE

Fa. G. BARTEN en KI. VAN ELTEREN

voor betere kleding en lagere prijzen. Ook in 1959

wensen vrienden en bekenden een gelukkig 1959
Ook uw adres voor alle soorten wrak vee
Lexmond (Tel. 03474-255)
Ameide (01836-254)

G.N.

ALBLASSERWAARD

EXPRESSE

KIEBOOM EN TEMMER
Nieuwpoort-Telefoon 57
BODEDIENST ROTTERDAM-UTRECHT en voor ALLE
VERHUIZINGEN
Wenst allen een GELUKKIG NIEU.WJAAR

1:? LAAT BOEKEN

Gebroeders V .,, N

n ,J K

Loonsproeibedrijf
ACHTHOVEN 68 LEXMOND

*

[

Onze beste wensen voor 1959

UW VRIENDEN ZIJN

VAN

Tel. 01836-389

-

~ESSEN'S

I
Nieuwja~ I

BRANDSTOFFENHANDEL

DORPSSTRAAT 72 · TELEFOON 229 - LEXMOND
Huisbrandolie, Calpam gas
Wenst cliëntele, vrie'lden en begunstigers 'n Gelukkig

ZIJ BEHOUDEN HUN WAARDE!

BOEKHANDEL CREZI!E
Onze beste wensen voor 1959

AMEIDE

wenst alle cliënten een voorspoedig 1959

*

Meidoornlaan 4 - Tel. 01836-375

~

PRINSES MARIJKEWEG 3 -

wensen U een voorspoedig 1959 toe

J. · HAAR S

TELEFOOII 229 • AI'IIEIDE

Noteert U even!
ons telefoonnummer is
J. VERVEER -

~

H. BOUTER - AMEIDE

356

~

Voor heerlijk Banket naar

De Melkhandelaren van Ameide

*

wensen U veel geluk voor
1959

Beschuit-

en

Banketbakkerij

*

__.;~R

VAN [

Zij delen U bij deze mede, dat zij verplicht zijn om statiegeld te
gaan rekenen voor de pap- en melkflessen. Wij hopen, dat U
aan deze regeling zult willen medewerken.
De gezamenlijke Melkhandelaren

~ H 0 TEL

G ~-IJ N'S

~

BRANDSTOFFENHANDEL
AMEIDE

EN

ZEGEN

,;

";·~ ~ ;-U~;•N" ~

. Ame1de

~JOH.

Ameide, 1 januari 1959

*
*

I

J. W. VAN PUTI'ESTRAAT- AMEIDE

Gebr. v. d. Grii

*

ACCOUNTANTSKANTOOR'

wensen allen een
voorspoedig 1959

W. J. DE GROOT

.

Brood- en Banketbakkerij
Ameide, 1 januari 1959

M.H.G.

Fruithandel, Expeditie èn Loonsproeierij

DE KRUIJK en DEN OUDSTEN

Depothouder Veiling Gorinchem

AMEIDE

Voor 1959 vragen wij reeds nu Uw aandacht voor onze collecties, die uitmunten door:

G.N.

*

-1. Kwaliteit en veelzijdigheid

wenst allen een voorspoedig 1959

Wij danken U voor het in ons geste.lde vertrouwen in 1958
Wij hopen U in 1959 weer van dienst te mogen zijn!

2. Modieus en toch solide
3. Moderne coupe en goede afwerking
4. De beste merkartikelen

*
Levensmiddelenbedrijf
P. van Kekem

Sinds 1902
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

A. VAN DER HEK
Uw adres voor fijne vleeswaren

5. De zeer scherp gestelde prijzen

Oudendijk - Ameide

G.N.

10%

Tel. 01836-239

Vanaf 2 januari reeds 10%
korting op onze DAMES-,
HEREN- en KINDERkleding

3 PUNTEN VAN BELANG,
ook in 1959: kwaliteit, venorging, sortering

10%

0 0 S T E R 0 M ' S Sigarenmagazijn

Vanaf 15 januari

AMEIDE

GROTE
OPRUIMING

m.h.g.

L. DE JONG

Telefoon 394 na 6 uur 259
AMEIDE - CULEMBURG
het gehele textielvak

Agent van de Assurantie Maatschappij
"DE NEDERLANDEN VAN 1845'
w~nst alle inwoners van Ameide en omstreken een gelukkig
NieuwJaar e_n beveelt zich aan voor het sluiten van alle mogelijke verzekermgen. - Vraagt premi.opgave en verzekert U bij
een solide maatschappij.
_

Kom eens kijken bij onze januari
oprunmng. Het IS Uw voordeel

Doe met verstalid
r---~~~=-~~=---------

1:?: Vele goederen ver beneden
1:?: de prijs

De nieuwste behangsels

V oordeel gezocht - bij Mesker gekocht

*
*
de nieuwst-. wandb..--Kieding

-

Wij danken U voor het genoten vertrouwen in 1958, en hopen
dat wij U in 1959 weer tot volle tevredenheid mogen bedienen

Begin goed in het nieuwe jaar en koopt bij ons Uw

Huishoudelijke- en Luxe artikelen

Solaartikelen

door onze praktische TOCHTSTRIP

Johs. Mesker & Zonen
AMEIDE

Vraagt

Garagebedrijf DE GROOT

Ort"i

l)aar

m.h.g.

Plastic lakken
zelfgeslepen ruiten
Betonemaille

wensen al hun cliënten, begunstigers en vrienden een gelukkig
1959 en hopen ook in het nieuwe jaar U tot tevredenheid te
mogen bedienen

P. PETERSE
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*
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MODEVAKSCHOOL

"DE LEEUW VAN REES''

G.N.

M. C. Jongkind - Pr. Marijkeweg 9a • Meerkerk - Tel. 01837-238
WIJ
geven knip- en naaicursussen voor eigen gebruik
leiden op tot costumière, coupeuse en lerares
maken Uw japonnen, bruidstoiletten en mantels
maken Uw ceintuurs, knopen en gespen
werken Uw japonnen enz. machinaal af
maken ook de knoopsgaten voor U machinaal.
Ruim en modern ingericht

& ZOON

*

Vrachtrijderij

·
wenst allen een gelukkig Nieuwjaar
A m e i d e, Prinses Marijkeweg

BROEKSEWEG 6

40;1~~

.,

Keukenuitzetten

M. LA B E E, Molenstraat 23 - Telefoon 280 - Ameide

de betere verf of lak

P. G. J. DE J 0 N G

*

*
Alle merken

T

tiii1Pk2Y

zoals: MUUREMAILLE - BALAMUR BALAQUIR - SUWIDE PLASTIEK en
onze speciale wasbare muurverven.

FIRMANTEN P. EN E. C. DE GROOT

ê

*
Ruime sortering

Keert tocht

M.H.G.

I

zijn steeds bij ons verkrijgbaar, zo U dit
wenst ook machinaal gesneden.

FIRMA

AMEIDE -

~

Kruidenierswaren .. Tabak en Sigaren - Drogisterij artikelen

wenst Cliëntele en Bekenden een Gelukkig Nieuwjaar

Kleding naar maat en Confectie

*Orders

,_

Kinderwagens, Kinderstoelen, LedikantJ"es
.
Boxen, Huiskamers,
Slaapkamers, Bedden'
en Tapijten

groot en klein, moet je bij Cito zijn
Stookolie in concurrerende prijzen.

J. A. C H A I G N E A U - Lexmond

in voorraad tegen zeer lage prijzen

~

Fa. H. MANSCHOT & ZONEN
Aannemers van Heiwerken

J. H A .M E R L I N G • LEXMOND

Voor brandstof, Benegas en petroleum

Achthoven 39 -

Lexmond

-

Telefoon 232

-

M.H.G.

r

G.N.

C. Versluis
OOSTEROM
Rund-, Varkens- en Lamsslagerij
Uw adres voor fijne Vleeswaren
Ameide, 1 januari 1959

I

I

AMEIDE

Brood- en Banketbakkerij
m.h.g.

~

TIMMERBEDRIJF
AANNEMERS

DEN HARTOG

KERKSTRAAT 4 - TELEFOON 398- AMEIDE

DAM 4 -

~

HEIL
0

C. PELLIKAAN

Ameide

~

VEEL

G. H. DIEPENHORST & ZONEN

EXPEDITIE

-

WElfSEN WIJ U ALLEN

ADMINISTRATIE- EN ASSURANTIEKANTOOR
.M.H.G.

Fransestraat
! m.h.g.

~
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AART VAN DER HAM

~

~

wenst Cliëntele, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar

*

TELEFOON 223 ZOUWENDIJK AM E I D E
Depöt Z.-H.-E. ROTIERDAM
wenst allen eeP. gelukkig Nieuwjaar

~

vijftig en
negen

~

Ameide, 1 januari 1959

M.H.G.

~

één duizend
negenhonderd

~

H. C. DE WIT
Brood-,

*
*
**

~

Een voorspoedig 1959

AMEIDE

IN HET JAAR

~

Elektrische huishoudelijke toestellen
Verlichtingsartikelen

BLOEMENMAGAZIJN ,MARJA'
G.N.

b~~~~~~~~~~~

Elektrotechnisch Bureau

Firma HAMOEN & PEK

I

LEKDIJK

AMEIDE
Wij wensen allen een Gelukkig Nieuwjaa:

I
1

MEERKERK - TELEFOON 264
Oud papier - Lompen en Metaalhandel

*

wenst allen een voorspoedig Nieuwjaar

Ook voor het komende jaar
Staan wij gaarne voor U klaar
Voor alle TRANSPORTEN, hetzij groot of klein
Moet je bij

Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de

Coöp. Boerenleenbank te Lexmond

*wenst U een

EXPEDITIE "CITO"
G.N.

zijn.

FIRMA RIKKOERT & ZOON
.

JUWELIERS - HORLOGERS

wenst alle cliëntele en kennissen een voorspoedig 1959

*

Tol 11 (nabij 't Veer) - SCHOONHOVEN
Tel. 651 (01823)- Rijksgedipl. horlogemaker

voorspoedig

LEXMOND, TELEFOON 286

1959
WEET U, MEVROUW, dat u met het presenteren van verse koek·
jes of gebak, een bijzondere sfeer aan uw middagjes en
avonden geeft? Uw eer als gastvrouw is hier ten nauwste bij betrokken. - Presenteer bij de winterse erwten·
soep een lekker sneetje Tarwebrood en alles wordt nog
veel smakelijker.
TELEFOON 282 -

DORPSSTRAAT 56 -

*

wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar

LEXMOND

EVER

DAMES

e

Wilt U een goede

LEXMOND -

~

DE WIT

TELEFOON 03474--244

wenst vrienden en cliëntele

een gelukkig Nieuwjaar
Een prettige jaarwisseling wordt U toegewenst door

A. BROKKING -

LEXMOND

Expediteur - Lexmond - Telefoon 291

*

wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar
en houdt zich wederom beleefd aanbevolen

Kortenhoevenseweg 66
Telefoon 03474-254
b.g.g. 03474-280

"Vapoletfe11 stoompermanent

KAPSALON

W. A. BOEF

Aanhangwagen
en Trailerbouw

Permane~t?

DAN KUNT U BIJ ONS TERECHT
Speciaal voor ·droog haar hebben we de

G.N.

STOK

~

Carrosseriefabriek en Autospuitinrichting

VAN DIJK'S BAKKERIJ
G.N.

L.

Garagehouder • 4xmond

Wij hopen In ons nieuwe kantoor in 1959 prettig met en voor U
te kunnen werken

J. G. A. BIKKER - Telefoon 262 - Lexmond
G.N.

Verkoop van alle Landbouwgereedschappen en
Wagenwerktuigen

P.S. Specialiteit: HET ADRES VOOR UITDEUKWERK

VIVO Levensmiddelenbedrijf

CARROSSERIEFABRIEK
J A N V A N P E E T J r.
MEERKERK
WENST VRIENDEN EN CUëNTELE EEN VOORSPOEDIG 1959

Johs. _lietveL • Lexmond
wenst begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar
BRAND· EN LEVENSVERZEKERINGEN
Ook voor 1959 houdt hij zich weer beleefd aanbevolen voor
alle soorten drukwerk

Firma H. V A N D IJ K & Z n.
ACHTHOVEN 87 -

LEXMOND

Loonsproeibedrijf - Handel in Fruit
Hout en Teen
Wenst allen een gelukkig Nieuwjaar

Voor al Uw bouwwerk

fA STREEFKERK
Aannemers
Prinsengracht 16

AMEIDE

T elefooQ 269

Ook verzorgen wij voor U Premie woningen met vrije vestiging te Ameide
en Meerkerk eventueel met garage. Koopsom ca. f 12.000,- (incl. grondprijs).
Hypotheek à 4 1/2 °/o beschikbaar
p.f.
Onderstaande adverteerders wen sen U een gelukkig Nieuwjaar
Chr. Muziekvereniging
Fa. A. VERHEIJ
M. DE KRUYK.
D v. d. Zijden
Ameide
Handel in aardappelen, groenten,
Brood- en Banketbakkerij
CRESCENDO
TIMMERBEDRIJF
Sportvereniging
fruit en kunstmest
Dam
T. de Lange
Molenstraat
I
Lekdijk
Vis- en Zuurhandel
Mannenkoor
"A.S.V.A."
Fa.
Gebr.
van
Vliet
Ameide
Gez. Diepenhorst
G. VAN VEEN
DE LOFSTEM
J. den Oudsten
Timmerbedrijf
Hogewaard
Schoenreparatie-inrichting
MODES
Levensmiddelenbedrijf
J. W. van Puttestraat
A. Versluis
Dam
A. van Gelderen
Molenstraat
G. C. de Kruyk
en
Benegas - Camforen en Geysers
Prinsengracht
Banketbakkerij
Handel in aardappelen en
P. VERSLUIS
groenten.
Lekdijk
"Het Groene Kruis" fa. D. Lakerveld
G. Kersbergen
Café "Lekzicht"
Afd. Ameide en Tienhoven
C. BOUTEJl.
Levensmiddelenbedrijf
,
Voorstraat
A.
Versluis
Lekdijk
Tienhoven
Café "De Stoomboo •.
'
Levensmiddelenbedrijf
J. van Gelderen
Accordeonvereniging
Lexmond
Oranjevereniging
en Tabakshandel
Tabak, Sigaren, Sigaretten
J. W. van Puttestraat
"AVANTI"
P.
DE
RUITER
Wed. IJ. de JongBEATRIX
C. VERSLUIS
Manufacturenhandel
Kon
Ameide en Tienhoven
Fanfarevereniging
c.
OSKAM
Levensmiddelenbedrijf
Sluis
Het adres voor in- en verkoop
UNIE
J. van Delsen
Loonspr~ie~r~handel I Korte~~~=~~~~~~~g 18
van alle soorten varkens
Elektr. Brood- en Banketbakkerij
p rinsengracht
Tel. 309
P. 't Lain
Kortenhoevensedijk 5
J. VAN MERKERK
IJsclub
Fransestraat
Landbouwwerktuigen en
Groentenen Fruithandel
J. W. ALTING
HOLLANDIA
R.QUINT
Huishoudelijke artikelen
N. WESTERHOUT
BAKKER
Peperstraat
J.C.
DEN
HARTOG
Nieuwstraat
schoenmakerij
Broekseweg
Lood- en Zinkwerker . Sanitair Het Bestuur der Vereniging tot
Levensmiddelenbedrijf
instandhouding van de
A.
SPEK
In grint, grintzand en zand
T.LAKERVELD
Telefoon 218
AMEIDESE
steeds verkrijgbaar aan de
MARIAN
T.A.BOUTER
Café "Welgelegen"
Klompen, Klompsokken. SchoenTeven s ve rkoo p v Gn R UBBERWERK
LAARZ E N

KAPLAARZEN

I

Fransestraat

PAARDENMARKT

Gemeente Loswal

Tienhoven

klompen, Laarzen, Kaplaarsjes, enz.

Groenten- en fnüthandel Lekdijk 6

~

