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ken zijn stappen op de p1avuizen,
toen bij zich naar de achterste bank
begaf. Hier zeeg hij in neer en liet
de weldadige stilte over zich komen.
Hij zwolg de sfeer op en voe1de
zich thuis. Een intense gloed ver
warmde zijn lichaam en Wj staarde
de handt;n onbewust gevouwen,
naar zonmge verten, daar waar het
goed was te zijn.
"Louise," fluisterde bij en haar 1a
cbend gezicht verscheen voor hem
Zij wenkte, "kom, kom." Hij strek~
te de handen naar haar uit. ,Lie
veling, ik kom," snikte hij' en
trachtte op te staan van de bouten
bank. Er zat Diemand en toch speel
de het orgel. Een hemelskoor van
engele05temmen vulde de gewijde
ruimte. Steeds verder van hem af
w~ Louise's ~~chende gelaat. Ang
StIg strekte hij de armen uit. Loui
se wacht, wacht dan toch! Plotse
ling stond zij naast hem en vatte
zijn hand. ..Ko~ mijn jongen, wij
g~an naar de kinderen," glimlach1.e
Zl). Door haar geleid liep hij een
lange, lange weg naar het licht.
Sneeuwvlokken dwarrelden en ver
anderden in engelen. Zij zongen een
hemels lied van de Zoon, die kwam
op aarde.
Zo vond men hem op kerstochtend
in de achterste bank van de kerk.
Herenigd met hen die hem lief wa
ren.
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..... lllJ DU. rrerwa's-xetsfavond. Di
rect zouden de klokken gaan luiden
en de komst verkondigen van de
ZC;>0n. We~e zoon? Hij 1achte er om.
NIet de zlJne, want die was door de
kanker gehaald. Geloof, berusten?
Ailemaal waanzin! Kerk? Goed
v~or mensen die het naar de v1eze
gmg. Als arme slampamper bad je
er ~ch Diets aan. Aileen maar
~oOle woorden, maar had je daar
]e vrouw en je zoon mee terug?
N een, die waren weg en bleven weg.
Geloof en kerk: een doekje vool' het
bloeden.

*
HIJ KEEK naar buiten, waar nog
steeds de sneeuwvlokken daalden
Staande aan het r~am, kwam ove~
hem de verwacbting del' natuur.
Wat was dat toch, dat onbestemde
gevoel ~,an binnen? Het maakte 'm
week, ZlJn ogen brandden. Weg van
dat raam! dacht hij, maar gefasci
neerd ~leef hij staan, hij kon Diet
weg. DIe sneeuw, die dwarrelende
vlokken dat gele t, wat moest
he van bem?
In de erte luidden klokken. Hun
zang golfde over de daken naar hem
toe. Het. was of de glinsterende
sneeuwkrIs~allen op de kolkende
kl.ank~ naar de aarde zweefden.
Utt dit conglomeraat van tonen
kl~nk 't Kei"stmis, ~stmis, Kerst
mtS.
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! HET IS EEN W AARHEID ALS EEN KOE
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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoog~loklan~, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

Nieuwe mogelijkheden voor de
mens, Dieuwe werelden zelfs.
Als de ruimtevaarder daar hoag bo
ven de aarde in bet oneindige
zw.eeft, zal hij zicb wellicht een tijd
lang voelen als van al het aardse
o:ntheven, als een bijkans goddelijk
wezen, schouwend in het oneindige
en pezie1d door een bijkans mystie
ke kracht.

*DOeR ER KOMT het moment
waarop hij weer gedwongen is te
rug te keren naar zijn punt van uit
gang, de aarae, zijn mens-zijn ..
En eigenlijk komt dat op het zelfde
neer als 0 e aanstaande viel'ing
van Ker J is. Of wij daar nu de
beteke :.n~ hech1.en van de ge
boorte van'« God's Zoon of a een
maar de '=boorte van e Liclll,
i ook weer een tarugkerf>n tUt. de
fn va ons d·......elijks str':Jen naal'

r .'. uGe Oc:>:.:.a: .
mogeliikh id. Zonder die ~~h~pping,
zonder da licb1. zouden W1J Diet 'pe
1.8an Diet kuooen 1even.
e die eaoeling van Kerstmis

• 0 t. aal'aan te berinneren.
Z <.1e ruimtevaarder terugkeert
n..ar zijn aardse punt van uitgang
z<. is er voor de mens ook het mO
m t van besef, het momen.t waarop
hij beseffen moet, dat Wj 1eeft door
bet Licht. Zowel geestelijk..als .ma
terieel. Kerstmis, met al Zl]n licb ::
jes is daar het symboo1 van. B~
all~ geneugteIl: die.wij .~oeken,. '013
aile ontwikkeling die W13 ons elg~n
maken kunnen wij da~ toch met
aan v~orpij gaan. Het 15 even .~e
terugkeer tot 005 louter mens.;-Z1Jn,
met aHe onvolkomenheden daarvan
en zijn afbankelij~eid. vlU?- de
schepping, van bet lich~. Het 15 om
005 even er aan te hennneren, dat
wij in a1 onze drang naar ~eer ~
naar betel', toch afb~~li)k z13n
van wetten in het C?nem~1ge en tot
in het oneindige, die W1J dan ook
nimtner gehee1 zullen doorgronden.

Arts Damestassenfabriek te Ameide
gevestigd. Het behoort tot e'en van de bekw.aamste
land en is uitgerust met de modernste machines

"IN DEN BEGINNE scbiep God de
hemel en de aarde. En God zeide:
Daar zij licht, en daar werd licht!'
En toen kwam de mens. Die bevolk
~ de aarde en worstelde 2ich naar

n ontwikkelir.g, die hem tenslotte
'< de hemel deed bes.tormen.
~ ~ is nieuwe ontdekkingen deed
_1. ;n<ms. Hij ontdekte Diet alleen

t 0'J, maar ook wat onae, het
a~do~rvlak is. En iedere nieuwe
ont.dek~g l('ldde lot een vo1g.en
de ant _ ~\. t van de mens hie~d
ni~t op, te ded~ere en 1.e eombl-
neren.
Al dat worste1en e ken v.an .~e
mens v10eit in wezen Ult ZJ;j1"
VOOT durende jacht n'!-ar h... gel~.
Rij meen\., da aile Oleuwe I.(b ~
gen de mens dtenen om een s kJe
meer ge1uk te verwerven, o. 'el
va t te verschaffen, om vr e te
verzekeren,'om het leven g.e~~-
"kar te maken. De.m~ .,~
~•.:ln ..,,' :"" ru 1. J

worstel en zoekt steeds verIer.

*RET ElGENAARDIGE nu (ig, dat
elke .euwe vinding de mens ook
weer nieuwe prob1emen oezol'gt.
Hi.! vindt m~chines uit, nllUr. roept
daarmee sociale probleme.. 10 .~~t
leven. Hij ontd -t Diem e medi~J-
nen, maar moet er op bedacht 21)n
dat deze ander-e kwa1en VeI'oorza-
ken. Hij ontwerpt wap~en 003 de
vijand tot vrede te dwmgen, mll:~
met die zelfde wape en wordt '2.I)D

eigen bestaan bedr~ .
Steeds Dieuwe p%'oblemen doemEn
op. Het 1evenspatroon v~ d;e men:
wordt noodzakeli;kerwlJs 10 ean
keurslijf van watten.. gedrC?ngen,
maar nieuwe wetten Z1Jn nodig om
de nu weer ontstane prob1emen te
ondervangen. Maar we gaan ~oor.
We bereiken een top van kenms en \
besluiten dan om het heela1 te ~aan
pestormen. Eerst naar de maan,
vervolgens naar Mars, naar Venus,
naar a1 wat oneindig leek, maar
eens misschien bereikt zal worden.

ALTIJD'oLEVEN TERUG

KERST. EN NIEUWJAARSGROET

UITGl\VE, ORUKKERIJ CREZEE. AMEIOE
DECEMBER 1965

Verschljnt maandellJks
Oplage 4800 exemplaren
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Vakkundig sIijpen van schaatsen

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

I

K--.. ERSTVE·RHAAL geleden in het witijzeren ledikant in Hoe lang hij daar gestaan had wist
. een zonloze kamer van een huisje hij niet meer. Het leek maar. eV':!l.

in een volksstraClt. Toen was de dag maar toen hij ontwaakte Ult· ZlJIl,.
gekomen, die kille oktoberdag, dat gepeins, zwegen de _klokken en

ALS ZACHTE VLOKJES watten I OP ZESJARIGE leeftijd werd hij de zeis daar de kamer met het witte dwarrelden er geen vlakken meer
daalden glinsterend in het gele licht wees. Zijn vader en moeder had h:ij ledikantje was gegaan. Dat was de uit de loodgrijze lucht.
der straatlantaarns de sneeuwkris- amper gekend. Er was geen famiIie dag geweest, dat hij zijn leven had Als versuft liep hij de· kamer uit en
talien naar de aarde, zich stapelend die zichzijn lot aantrok. Misschien veranderd.De geestelijke, die ge- de trap ai. Automatisch trok hij de.
en voegend tot een blauwwit vacht, had hij geen verwanten. Hij kwam komen was om hem tetroosten, had deur achter zich dicht en liep.,
dat in zijn glanzende warmte de in een weeshuis, waar de vader re- hiJ de deur gewezen. De dagen van Waarheen? Straat in, straat uit. Hij
aarde trachtte te beschermen tegen geerde met de plak. Een ijzeren op- weleer waren teruggekeerd. Zijn wist het zelf niet: Oh, wat was het
de VDrst der jaargetijden, die met voeding was zijn deel. Maar een Dp- zuurverdiende geld verdween in de koud! Hij huiverde in zijn dunne
zijn ijzige adem al wat 1:eett, doet voeding, die een averechtse uitwer- lade van de kastelein en geregeld overj"as. Wat bezielde hem toch,
verstarren. Ongerept lag daar het king had gehad. Eenmaal oud ge- had hij "in kennelijke staat" ver- waar wilde hijheen?
tapijt, dekkend al het vuil en stat noeg om op eigen benen te kunnen keerd, zoals zij het op het bureau WerktuigeUjk liep hij de openstaan_
vande stille straat. Hoe lang zau staan, braken aIle opgekropte ge- noemden. de deur van eengroot gebouw bin-
deze schoanheid duren? voelens zich baan. Een wild leven Zijn jongste zoon, een stille jongen, nen. Daar brandde licht, daar bleek
IN DE VERTE naderde een lichtje. volgde, waarin de hoofdtonen wa- had zich van hem afgekeerd en was het warm. Toen hij door het por-
Het jengelende gepiep van een met ren: de drank en de vrouwen. Toch reeds vroeg uit huis gegaan. Nooit taal liep, straalde, een heerlijk ge-
sneeuw worstelende dynamo ver- was er een geweest, die hem had had hij meer iets van hem verno- voel door hem heen. Hier was het
brak de' stiIte. Een fietser repte zich kunnen temmen. Louise, een knappe men. Dit was de nekslag geweest. goed. Door de grote ·deuren trad hij
naar de koesterende warmte van de jonge vrouw was het, die van hem Hij walgde als hij terugdacht aan binnen.
gezellige huiskamer, waar familie- een fatsoenlijk mens wist te maken. die tijd en dat leven. Nu was hij *
leden wachtten op de laatkomer. Plotseling had zijn leven een ande- oud en deed wat kalmpjes aan, WAT WAS DAT nu? Hij stond in
Want het was kerstavond. Een slin- re wending genomen. Het had in- maar door het vroegere was hij een kerk! Wat bezielde hem? Hij
gerende voor bleef achter in het houd gekregen. Dol gelukkig was eenzaam. Hij leefde van de steun wilde schamper lachen, zoals hij
blanke kleed. hij met haar geweest. Hij had een van sociale zaken en was blij, dat dat gewend was als hij over geloof,

d h · t afgod van haar gemaakt. Zij kreeg hij kon leven. Zo ontwaakte hij uit kerk af za dacht, maar het WI'ldeMoe er natuur deed aar Ulters e h d G d
best de schending van 'baar alles van em ge aan. een rup- zijn herinneringsdroom. Ja, daar niet. De kerk bleek leeg. Hal klon-

II I pel drank raakte hij meer aan sinds zat hiJ· nu. Het was kerstavond. Di- ken zlJ"n stappen ap de plavuI'zen,schoonheid te herste en en onte - t d SI ht . d
h d · Id d f hij ge rouw was. ec e vnen en rect zouden de klokken gaan luiden taen hI']' zI'ch naar de achterste ban.kbare zac te' ons]es vu en e groe , . d k t k k d' d

totdat de oude toestand was her- gmgen aan e an. en de omst vel' on 1gen van e begaf. Hier zeeg hij in neer en het
t Id Zijn vrouw schonk hem twee zonen. Zoon. Welke zoon? Hij lachte er om. de weldadige stiIte over zich komen.

s e· . Niet de zijne, want die was door de
Langs de donkere gevels, diep in Toen het derde kind, een dochtertje, kanker gehaald. Geloof, berusten? Hij zwolg de sfeer op en voelde
zijn kraag weggedoken, liep met werd geboren, betaaIde Louise dit Allemaal waanzin! Kerk? Goed zich thuis. Een intense gloed ver-
korte passen een oude man. Met de met haar leven. Het had hem toe- voor mensen die het naar de vleze warmde zijn lichaam en hij staarde
rug van zijn hand veegde hij hetgeschenen, alsof hij waanzinnig ging. Als arme slampamper had je de handen onbewust gevouwen,
vocht van zijn gelaat. Zachtjes werd. Het leven, zijn leven, leek er toch ruets aan. AIleen maar naar zonnige verten, daar waar het
mompelend begaf hij zich naar zijn hem waardeloos, slechts de kinde- mooie woorden,maar had je daar goed was te zijn.
woning. Krakend zwaaide de deur ren hadden hem weerhouden van je vrouw en je zoon mee terug.? "Louise," fluisterde hij en haar la-
van het huisje open. De oude stamp- een dwaze daad. Neen, die waren weg en bleven weg. chend gezicht verscheen voor hem.
te de sneeuw van zijn schoenen en Z·· kt k k "H·J· strek

. ZeIfs het dachtert]'e, dat za duur Geloof en kerk: een doek]·e voor het IJ wen e,,, om, om. 1 -stommelde de trap ap naar het klel- t d h d h ar ill'!. LI'e
h ht h" . t 1 bloeden. e e an en naar a ,,-ne kamertje dat gemeubileerd met gekoc t was, moe lJ rue ang veUng, ik kom," snikte hij en

wat wrak huisraad en een vaal be- behouden. Na enkele maanden * t d h t
.. . averleed het reeds. DI't was de trachtte op te s aan van e ou enhangetje op de muur zlJn domeln HIJ KEEK naar buiten, w.aar nog b k E t' d n tach speel

tweede harde klap, die hi]' kreeg te an. r za rueman . e -uitmaakte. Hij knipte het lieht aan steeds de sneeuwvlokken daalden. de het orgel. Een hemelskoor van
en viel met een zware zu'cht in een incasseren. Staande aan het raam, kwam over engelenstemmen vulde de gewijde
gammele stoel neer. Dat slenteren * hem de verwachting del' natuur. ruimte Steeds verder van hem af
langs de weg was ook uiets, beken- MAAR OaK HIER kwam hij ten- Wat was dat toch, dat onbestemde was L6uise's lachende gelaat. Ang-
de hij zichzelf. Maar wat moest je slotte overheen. Hard had hij" ge- gevoel van binnen? Het maakte 'm stig strekte hij de armen uit. Loui-
dan doen? Hij wist het niet. werkt, om te vergeten en zijn jon- week, zijn ogen brandden. Weg van se wacht, wachtdan toch! Plotse-
Het was kerstavond, maar wat zou gens groot te kunnen brengen. Dag dat raam! dacht hij, maar gefasci- ling stond zij naast hem en vatte
dat? Voor hem was ze eender als en nacht had hij gezwoegd om ze neerd blee! hij staan, hij kon niet zijn hand. "Kom mijn jongen, wij
iedere andere avond. Het maakte een goe~pvoedingte kunnen ge- weg. Die sneeuw, die dwarrelende gaan naar de kinderen," glimlachte
geen verschil. Ledigheid, eenzaam- VeTI eet:..ltere dan hij zelf had ge- vlokken, dat gele t'';:\';tt, wat moest zij. Door haar geleid liep hij een
heid, dat wa:r:en zijngezellen. Geen had: Trots"' washij op ze, zijn jon- het van hem? \'.<'if lange, lange weg naar het licht.
:mens. ",as. er. op de .gehele wereld, gens. Maar de grote Herder wilde In de verte luidden klokken. Hun Sneeuwvlokken dwarrelden en ver-

.~:s.?~~~.·...~~~~~.~~~!:..;f~~.,.·~r;;~~. and~:s .. '., .' .. '.. . '. .. .. zang golfdeover dedaken
I
. natar hem h~~e~~elie~~~;~~z;~hzdifkwea~

::zijilJev:e~."wel,geh"ad;,..:had.'.,De;"men:~~.-!;.:.:~: ~,.:'-;"gi:(',:Y¥,~r:~r~p:t~r~I{~:~·le~ft~J4:,:';'o/erd.<le Joe. i,Het,was, of de ..g lUS erende' ..;'
serihaclcfeh:''ZrCh:,Van':hem'MgeKeerd(::'' ''. 'oudste·;'ziek.' :De·dokte:rwl1de het sneeuwkristallen op " d.e .kolkende op aarde.
want hij deugde niet. Men' mijdde hi'et'zeggeh, maar hij' had het weI kianken naar de aarde zweefden. 20 vond men hem op kerstochtend
hemals de pest, pie oude. l\[oede- geweten, de kanker was "het, die Uit dit conglomeraat van tonen in de achterste bank van dee:fkerk.
loosvoor zich starend gleed zijn le- zijn lieveling'naar het graf had ge- kl~mk 't.Kerstmis,lG&.rstmisJ Kerst- Herenigd- met 'hen di~hem liwa;..

ven aan hem voorbij. sleept. '~~"''''')jn::::h~a~d=.;h~e~t::~k~in:2d;:::g=e~l;:e;:d;:en~,.....:llim;:;:'S;:.;;:;;:;:;:;:;:;:;:;:;;::=~:::0<.:::·':·<'=.·;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:=;:;:r;:e;:n;;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:=:::;:;:.;:;:;:;::::;:;:;:,
i==;;:;:;:;::::;;:;;:;:;:======;::;"',~ .

Fa. WED. B. VAN WOEZIK & In.

Firma A. DE KRUYK Czn.
GARAGE HAMOEN
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LEKDIJK,20 - AMEIDE

Handel irl hoepels, hout,

teen en fruit·
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WENST U IN 1966

Land- en TuinbouVII'gereedschap
Gaas- en Punldraad
Draadnagels en Krammen, dan naar

"VIAM" Idzerhandel
J. W. van Puttestraat 65

Fransestraat 15

Telefoon 0 1836 - 253
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NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

WIJ WENSEN. U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

I .

Tienhoven

Bart de Lange

Chemische Wasserij

en Ververij

en een

Wij danken U

voor het genoten vertrouwen

in het afgelopen jaar

en een

Prettige
Kerstdagen

Voorspoedig
1966

wenst aile clientele

Schuttersgracht 104

Telefoon 27 97

GORINCHEM

UNIEK

','. ,
",,

. ;:

en wensen U tevens

A..STREEFKERK•.
Tex,fielhandel . . Ameide

:.

wenst allen

Prettige Kerstdagen

en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Extra december aanbieding

1 heel bilk
Sperziebonen 89

heel blik
Snijbonen
met witte bonen 98

Literglas
Komkommerschijven·
zoet-zuur 68

Groentehandel

c. A. v. GENT
Prettige Kerstdagen en ·een

gelukkig Nieuwjaar
d.A.BOER, MEERKERK

LOONBEDRIJF MEERKERK TELEFOON 263
wenst vrienden en bekenden prettige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar

w..... DE GROOT
Brood- en Banketbakkerij

Hotel- Cafe -Restaurant 'T FORTUIN
Fa. L. H. DIE PEN H 0 R S T

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
AMEIDE

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar



en een

Graanhandel en Maalderij

Prettige Kerstdagen

w. BOR & In.c.v.
AMEIDE

Banketbakkerij

J. van Delsen

Wij danken U voor het in ons gestelde vertrouwen in 1965
Wij hopen U in 1966 weer van dienst te mogen zijn!

Levensmiddelenbedrijf P. VAN KEKEM
OUDENDlJK - AMEIDE

Prettige Kerstdagen .en een VQorspoedig Nieuwjaar

~···········~;:~··~~~-;;I:;;'~·······"'I

: Brandstoffenhandeli

i. ~~ i
verkoop van aIle soorten Kolen en OUe fi ook verkrijgbaar Houtskool :

i Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar i
: ..

c. PELLIKAAN
Brood- en Banketbakkerij

J. W. van Puttestraat, Anieide M.H.G.

Banketbakkerij A. van Gelderen
Ameide

Met de feestdagen wi! ieder weI eens wat lekkers in huis hebben en dan natuurlijk
het beste en waar kan men dat beter halen dan bij Uw bakker

Voor de Kerstdagen kerstkransen en mooie kersttaarten, kerst· en krentenbrood

Voor oudejaarsavond appelbollen, appel£lappen, saucijzen, bitterballen en nog veel meer

Oliebollen, mits voor 5 uur besteld, worden thuisbezorgd

Wij wensen allen prettige Kerstdagen, lekker eten en een gelukkig Nieuwjaar

19661

Neem zekerheid
ASSURANTIEKANTOOR

P. JOH. DEN HARTO'G
G. H. DIEPtl~HORST

& ZONEN

~IDE
£n,

Prettige Kerst. ..gen en een voorspoedig Nieuwjaar

E. H. den. Hartog P. A. van Zweden

Tim merb6~)r ij f
Aannemers
AMEIDE

VELE MAL'eN BEKROOND

Keurslager A. MUILWIJK
voor de fijnste Vleeswaren

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

WIJ DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN ONS GESCHONKEN IN
HET AFGELOPEN JAAR EN WENSEN U
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar A. DE WIT

MOLENSTRAAT I. AMEIDE

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN

FIR MAN. PEK & ZOO N
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

MEIDOORNLAAN 1 AMEIDE

*

Wij wensen U prettige Kerstdagen

en een gelukkig Nieuwjaar

Uw oude rijbewijs ver/open ?

Vraag dan bij ons om inlichtingen en
wij zorgen voor een nieuw!

Heett U nog he/emaa/ geen rijbewijs?

Dan geven wij U de juiste lessen

VOOR VEILIG RIJDEN!
's Maandagsavonds theorielessen
Gratis gehaald en gebracht

o,/t ",n ""
blijft het een feit:

ARM EN RIJK
SLAAGT BIJ VAN DIJK!

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Bondsautorijschool J. HAARS
Meidoornlaan 4 - telefoon 01836·375 - Ameide

Taxibedrijl en vervoer naar ziekenhuizen

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar



J. W. van Puttestraat 73 - tel. (01836) 232 - Ameide

Wij wensen U prettige Feestdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Koelkasten

Diepvrieskisten

huishoudelij~e

artikelen

en vele andere

nuttige

electrische

en

Centrifuges

Pracht sortering

Kerstverlichting
Kom keus maken bi] de
SPECIAALZAAK

Verlichtingsartikelen
I

Vraag bij ons inlichtingen over

Radio en Televisie

Wasmachines

voor

LandeIijk erkend
Electro.technisch

Bure:a:u~",.",.",. ".

II
IJSCLUB

"De Uiterwaard"
TIENHOVEN

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
en veel ijsgenoegens op ODZie ijsbaan

Bloemenmagazijn "M A R .I A ", .I. Veneer
Telefoon 3 56

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig NieuV(jaar

G. C. TERLOUW & IN.
,

Fruit- en Eierhandel

De Jong's
Levensmiddelenbedrijven

Ook Uw "ENKABE" kruidenier
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Vo~r een echt gezelIige avond natuurlijk naar het

Cafe Illet ~feer!

Kerst- of Nieuwjaarsgeschenk voor Uw relatie's of vrienden heb-
.. ,;~"'I. h nkv' , akkin • gI \WlJeen mOOlel~"";f.;;enng gesc e, erp, gen met gratis,' azen

Cafe "LEKZICHT"
H. M. BOOTE
Lekdijk 30 - Telefoon 01836-370

(,
Haal gezellig een glas bier in

f 13.90

f 12.00

AntoinetteVjeux, Marie
,

Dujardin

Cognac

Cognac

Als

ben

Fa.VAN VLIE T
AMEIDE

wenst iedereen een

,~. DEJONG ErtZOON
, Prinsengracht 6. Ameide '<

Ptettige Kerstdagen en een voorspoedig Nie'uwjaar

Wij houden ons beleefd aanbevolen VOOT

aile soorten Schilders en Behangwerk
in 1966, r,
Tevens modem geslepen glas

Wijheb,ben'.weer in', voorraad

MODERN BEHANGSELPAPIER
Oak voor.zelfbehangers iseeil. plaktafei beschikbaar

Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Fa. G. BARTEN ell KI. VAN ELTEREN
Ook Uw adres voor aile soorten slachtvee

Lexmond, Tel. (03474) 255 . Ameide, Tel. (01836 254)

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Levensmiddelenbedrijf

G. !(ERSBERGEN
AMEIDE. december 1965

Tienhoven

Geachte Client.

Hierbij danken wij U hartelijk voor 't genoten vertrouwenen de pret.
tige relatie in -het voorbije' jaar

Voor 't komende doen wij U dan ook weer onze beste -wensen toe
komen, en hopenwij U weer op ,een wederzijds aangename wijze te
mogen bedienen zowel in de zaken, als ook bij U thuis in de streek

Hoogachtend.

J. H. VAN TOOR.
C. VAN TOOR.

De zaak'van deze streek

Speciaal dSIlles-, heren- en kinderkonlektie

Alllcide - IJsselstein

P.S. Wilt U een kollektiezien aan huis. draai dan Ot83f; • 394 of 372

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Wilt U in het nieuwe iaar
Goede waren voor Uw geld
Onze zuivelproducten
Munten uit in smaak en kwaliteit
Ook in verpakte levensmiddelen
Zijn wij ruim gesorteerd
Wij bezorgen in aIle wijken
Op Uw wens alles bij U !huis

A. P. STREEFKERK, AMEIDE
Prinsengracht 15 M.H.G.

Wilt U een grotere omzet?
Adverteer in "De Weg'\Vijzer"



ACCOUNTANTSKANTOOR

BROEKSEWEG 4, Ameide

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

SPAARBANK
VOOR PROTESTANTS NEDERLAND

Het correspondentschap in Ameide en Tienhoven wenst U een voor
spoedig 1 9 6 6 en spreekt de wens uit dat velen in dit nieuwe jaar
zuIlen gaan sparen bij de Spaarbank voor Protestants Nederland.

Mogen wij ook U rekenen bij de Spaarbank voor Protestants Neder
land? Help daarom mede aan de opbouw van Uw "eigen" Spaarbank.

Zitting 's zaterdagsmiddags van 16.00 tot 17.00 uur
in de Bestuurskamer van de Chr. School. Leert Uw kinderen vroeg sparen, geef ze
daarom een spaarbusje van onze bank. Verkrijgbaar op het conespondentschap

Ook
• 1966In

Ii welkom
•

moderne zaak
-

In onzeI'

[-

I'

Firma H. Verhoef
I'

TELEFOON 251 - AMEIDE

ROBINSON-, SWIFT- EN NIMCO-
SCHOENENMAGAZIJN

PANTOLUX PANTOFFELS

GERO ZILMETA

BRABANTIA STRIJKTAFELS

LEERDAMS- en BIDTENLANDS GLAS

AROSA EN ROAYL PORSELEINEN
OPBOUW SERVIEZEN

B.K.- EN NEERLANDIA EMAILLE

LEGO PLASTIC- EN TEMSI
METALEN BOUWDOZEN

DINKY TOYS enzov0!lrts enzovoorts

i~ Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar
/

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

o.a. diepvries Kalkoen, Kip, Groenten en Vis_tegen scherpe prijzen

IFA-Levensmiddelenbedrijf
A. VERSLUIS
Ameide

BENEGAS en
VERHU~_ van GEISERS
Leverancier van Esso-petroleurn

Prinsengracht . telefoon 480 Ameide
PreHige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Tel. (018!J6) 239

A. VAN DER HEK·& ZOON
Fransestraat Ameide

UW adres voor fijne vleeswaren

I:
I-

I'I: ...aa:=~~~:z.::,~,:,:t""'..tdo<liOs.'...
DIEPVRIESPRODUKTEN

u al, <lat. wij een enorme collectie BEHANG vo,- 1.:t seizoen 1966
~orraad hebben

qQed. em. £al1gerak
SCHllDERS- en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE
Voor kwaliteit en duurzaamheid

.
De gesaneerde melkhandel van Ameide
wenst aIle clienten

PRETTIGE KERSTDAGEN

En wat voor Behang?

Het mooiste en modemste papier
in prima kwaliteiten

Nu speciaal voor de karner van de tiener

Behang in mooie zachte Pasteltinten
Kom zelf eens kijken naar de kwaliteit en de prijs

Ook voorradig prachtlge klnderranden
Bij ons vindt U veel, heel veel artikelen om het wonen gezellig te maken

En . . . U weet het, ons SCHILDERWERK ;s duurzaam
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Firma P. PETERSE & ZOON
GOEDERENVERVOER

AMEIDE - Prinses Marij~eweg

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

en

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. M. J. WILLEMSE
H. STREEFKERK
L. VERWOLF

Bode de Vroome & Zn.
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

BOEKHANDEL CREZIl§:E, AMEIDE

~!Electrische Telrnachines

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Molenstraat 12
Telefoon 262

Rijwielen

Centrifuges

Industrieweg 4
Telefoon 402

Lekdijk 37
Telefoon 328

Fa. Gebr. de Groot

Radio - Televisie - Bromfietsen

Electrische huishoudmachines
Wasmachines - Combinaties -

!nu reeds vanaf f 290.- I

I



G.M.S
AIle

-• winkeliers
wensen iedereen

Prettige Kerstdagen

en een

Voorspoedig 1966

Geza:rnenlijke Meerker]<",'i'E1. Spaarzegelorganisatie

•

De zaakdie U meer

• •

biedt

dL ......,u ziet!
Hiermedemoeten wii. U bedanken voorhetvertrou
Wen dar U in onS gesteld hebt

Wij zullei . best doen dat vertrouwen te bestendigen
in 1966 en lYkunt er van verzekerd zijn dat wij vooraan
willen staan om voor U het beste en voordeligste te
brengen wat er te koop is in

Pronto Horloges, Junghans Klokken en Wekkers, Horlogebanden, grote
sortering .Barometers, Vochtigheid,smeters, Thermometers envele an·
dere artike1en

Voor allen prettige J;<erstdagen en gelukkig Nieuwjaar
en bedenk
HET HUIS MET DE KLOK STAAT VOOR U KLAARI

G. J. van der Vlies. Meerkerk
Gorinchemsestraat 12 Telefoon 0 1837 - 424

P.S. Aile uurwerken worden door ons zelf gerepareerd

SPAARBANK MEERKERK· AMEIDE
NUTSSPAARBANK

MOTOR· EN RIJWlELHANDEL

"DE I(OEI(I(OEI("
MEERKERK

Prettige . Kerstdagen en voorspoedig
1966

Carrosserie- en Aanhangwagenfabriek

JAR VAN PEET Jr.
MEERKERK

wenst zijn elicnten en vrienden

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

OPGER1CHT IN 1871

RENTEVERGOEDING 4% PER JAAR
met halfjaarIijkse bijschrijving

Verzekerd tegen fraude en inbraak

ZITTING TE AMEIOE: iedere 2e en 4e zaterdag vah de maand bii.
Mej. OOSTEROM, Molenstraat 19, van 5.00·6.00 nur " middags

Voor anen prettige Ker'tdagen en een gelukkig Nieuwjaar



1
I

voorspoedig 1966

wensen ieder een

prettig Kerstfeest

en een

LEIDING EN MEDEWERKERS VAN

••• •• •

N.V. Veevoeder- en Meelfabriek
v.h. FIRMA A. KRUYT - Ameide

~
.. "'.

• •
• •

~/' . ~:.
• • • • • • • • I

....................................................:

i•i•••••••••:•::•
i• •

i
!..••••••••.•.••..•••••.••••...•••••.••.••••••..•.•I

MAXWELL N.V.

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

en vertegenwoordiger

P. VERSLUIS

VroulNelijke krach'en

Zouwendijk 16, Ameide

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

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1966
wensen U

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

van 20 jaar en ouder, die graag zelfstandig
werk verrichten, bieden wij aan:

• een aanvangsalaris van f 75.- netto, dat na 2
maanden van speciale opleiding verhoogd zal
worden tot f 85.- neUo

H. A. Boo gert
Gediplomeerd Herenkapper

AMEIDE

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

• 421
/ 2 urige werkweek

• 3 weken vakantie

• vrije bedrijfskleding Garage De Groot
Voor jongens en meisjes van 15 -17 jaar geldt:

• .hoog aanvangsalaris + ''lrestatiepremie
bJ

• modeme vakopleiding met mogelijkheid tot het
behalen van Rijksdiploma L

Ameide

, .

vraagt voor hear NIEUW BEDRIJF aan de Industrieweg

1 Automonteur

ARTS DAMESTAf:SEN
AMEIDE

1 Leerling Automonteur

1 Auto Plaatwerker

Voor al Uw

Kerst· en Nieuwjaarsdranken 't IS KWALITEIT, WAT OOSTEROM SNIJOT

als vanouds naar

CAFE VAN ELTEREN
BENEDENDAM • AMEIDE

Siagerij Jan Oosterom
Molenstraat, Ameide

Uw adres voor fijne vleeswaren

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

ONDERSTAANDE ADVERTEERDERS WENSEN U EEN

Tienhoven

R. Quint

Telefoon 229

AMEIDE

in een ruime sortering

Broekseweg 95, Ameide

J. M. VERHEIJ

Mej. N. DE WIT
Tabak, Sigaren en Sigaretten

Fransestraat 3
Ameide

Tabak, Sigaren, Sigaretten
J. W. van Puttestraat

J. van Gelderen

Fa. Versluis· van Es
Levensmiddelenbedrijf

Sluis

Koffe~·

schrijfmachines

Dam 6

BOEKHANDELCREZEE

M. Barten
Zouwendijk

G. van Veen

Cafe "De Stoomboot"

A. DE GROOT

D. V. d Zijden
Dam

Fa. A. Verheij
Timmerbedrijf

Molenstraat

Jac. Langerak
Bloemenmagazijn

Schoenreparatie-inrichting
J. w. van Puttestraat
Tevens verkoop van

Rubber Werklaarzen en Kaplaarzen

Gez. Diepenhorst
Modes
Dam

Nieuwstraat

Wandelsportvereniging

"OP MARS"

Mannenkoor

De Lofstem
Oranjevereniging

Beatrix
Ameide en Tienhoven

Chr. Muziekvereniging

Crescendo

J. v. !itraten Johz.

C.Oskam
Varkensbandel

Prinsengracht Tel. 3 09

Schoenmakerij

IJsclub

Hollandia

Fanfarevereniging

Unie

Sportvereniging

"A.!i.".A."
Ameide

Accordeonvereniging

"Avanti"

Het Bestuur der Vereniging
tot instandhouding van de

Ameidese
Paardenmarkt

,)~ttfS t~)ft'~~ft ~..
"Het Groene 'Kruis"

Aid, Ameide en Tienhoven



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

2 jaar vofledige schriftelijke
garantie en service binnen
24 uur

Ook voor deze machine
zijn wij volledig onderlegd '.
en wij,kunnen ook op de
ze machine weer
1 jaar extra garantie geven

dus aileen bij ons ontvangt
U

D. BIKKER
SERVICE·BUREAU

Kom hem bewonderen bij

Wij willen u gaarne dit klasseprodukt
demonstreren. U zult zien: 6 automatische
programma's met 4 varianten, speciale
knop voor kleine wasjes (economisch!),
deksel- en droogkookbeveiliging,
gemakkelijk verplaatsbaar en nog
veel meer bijzonderheden.
De Erres Ecomatic kost slechts f. 748,-

ECOMATIC

·DE NIEUWE ERRES IS ER

Een 5 kg
wasautomaat

de

i
f
f

i:
Wij wensen U Zouwendijk 113a, telefoon (01837) 249 i

' prettige Kerstd~gen en gelukkig Nieuwjaar M E E R K E R K i
............................................................................................................

.~ .
1965-1966

In het nieuwe jaar.
Staan wij voor U klaar
qm U", kleding te verzorgen
vq~r,v~ridaag .. ~n'morgen

.' F.. BOS &Zoon, NOCju:deIQos.
De.' zaak: vaJ):,,-kwaliteitvoOl·_lUeu~el~~,'e~ ~oninginril;~~~jng

Tel;fo~n(01838) 217 en 366 '.'

Prettige l(erstdagenen eeil voorspoedig Nieuwjaar
. ,-,,: '...- ..... '. -',""

DONDERDAG 23 DECEMBER

en VRIJDAG 24 D""CEMBER
\ ..",,;..p

SPECIALE
;' .. ;:. ".C",: -i' .. ',:.- 'c' ,'::: .:.':."' ..:-.:- :::.. ':':' ':. ',':: :.. >:..... :--.:: .:,:.-'::'.-'i' ..:'_ '.,:.. '; .. ::.

KERSTATyRAKTIE.··.····

lederebetalende koper ontvaflgt

GRATIS(~e.,·
. . ";,}

Bolerkerststaal
bij aankoop voor een. bedrag van 2.50

Adverteren verhoogt Uw omzet

U weet het

KOEKKOEK
heelt het

.Electrische
Dekens'
Koffiemolens
Theelicht~n

Broodroosters
Stofzuigers
Straalkachels
Haardrogers
Strijkijzers
Scheerapparaten

Aileen bij:

J. M. A. Bas, Meerkerk
i Pro Marijkeweg 49 ~. Teleloon 01837-366 f. .:....................................................

Wij wensen anze cliii:nten, vrienden en bekenden

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Electro-technisch installatiebedrij£

A. VAN IPEREN
MEERKERK - Telefoon 265 '

Kerstgeschenken
Kerstboomartike/en
Huishoudelijke- en Luxe artike/en
Speelgoederen

Radio - Televisie - Moderne Verlichting

Wasmachines - Centrifuges - Electrische huishoudelijke Apparaten

Gero-. Zilmeta- en Zilduro artikelen

Schaatsen - Electr. Naaimachines enz.

ADRI. VANPEET
Gorinchemsestraat 14 tel. (01837) 398 .
MEERKERK

Kerstdagen en cen voorspoedig Nieuwjaar
ONTIEGELIJK VEEL BOEKEN vindt U bij:

(. . .-, . -
BOEKHANDEL eRE Z E E, AMEIDE

./

/



DAM 6 TELEFOON (01836) 229

W.E. DE GROOT
Muziekdirigent - Aile V~rzekeringen

, H~ukelum ". Telefoon 03451- 3.00,4

PrettigejKerstdagen ell een voorspoedig Nieuwjaar

Voor al uw bank
en effectenzaken

m
AlgemeneBank Nederland

- (Nederlandsche Handel~MaatschappU • D:e Twentsche Bank)

Kantoor Arnelde,
Voorstraat '2 • Telefoon'COf836) 40'

'_ _ ,,': - - z.;, '
Dagolijks goopond van 9.15-12.15 uur lbahli;,,, op zatordag)

Wij wensenlJ

PRETTIGE
KERSTDAGEN
,en een

VOORSPOEDIG
1966

·1flliJ··
liP....................:a....o

Juwelier

Rikkoert & zo.
Haven 5 Tel. 651

Schoonhoven

Wij wensen U
Prettige Kerstdagen

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

op al onze konfektie-artikelen
voor dames, heren en kinderen

i

Hetantwoord
Op Uw vraag
..naargoede,mooia en
voordelige kinderkle
ding vindt U in Onze
grote-kollectie.
Kijkt Ub.v.,moor eens
noar daze stoere jon
gensco'ot,"een uit velen!

10 jaar, vanaf f. 37,50'

Voo()tlopend op de uitverkoop 0
beginnen wij 2 januari 1966
al met korting en weI van

~e TOLSTRAAT - TELEFOON 401 . MEERKERK

•

Kunt U zelf niet komen?

Draai dan 01837·401

en wij bezoeken U dan aan huis!

U, bent' er dan, van verzekerd

dat U rustig Uw keus kunt maken

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



Voor1966 staan nieuwe aantrekkelijke spaar

mogelijkheden op het programma

Wij hopen U hiermede evenals met' aile an·

dere hankzaken van dienst te kunnen zijn

Door 0;;; 'spaa/i!;; kande,," de spaargdden i'n' 196'5 bif 'de 4 'blinIe4:; ",
met f 2.500.000 toenemen en kon daardoor aan vrijwel alle finaneie-,
rings-aanvragen' uit, qUe bevolkingsgroepen worden voldaan

OORiNCHEM " ,

T.V. toestellen
van de bekende merken

levert uit voorraad aile typen

Aristona

Philips
Orundig,

Erres

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

Ook Uwadres voor"BETONAFVAL
,erstdag;n 'en een 'voorspoedigN:ieuwj~ar' '",' , , '

,', " JuWelier

Rikkoert, & Zn.
Haven 5 Tel. 651

Schoon hoven,

,±,=:::::::±:::::::±::;;::;::::::::::::::::==:::::::::=i

EIIV,ELD '.
, ZIJ:LKADE 2a -'N

Teleroon'(0183V

*" '
DEALER
GuLDNER

*

tWij wensen U
een voorspoedig 1966

Johs. ,van der

VRAA<i ONZE SPECIALE (ONDIfIES
betreffende HUUR en HUURKOOP

Coop. Raiffeisenhank "Ameide"

Coop. Raiffeisenhank "Langerak-Nieuwpoort"

Coop. Raiffeisenhank "Lexmond"

Coop. Raif(eis("hank "Noord,eloos"
Hei· en Boeicop, tel. 03474·297

"CENTRIFUGEG, WASMACHINES, COMBINATIES
VERLICHTING, HUISHOUDElUKE·, LUXE ARTIKElEN
PRACHT SORTERING KERSTARTIK EN

Prettige Kerstdagenen een voorspoedig Nieuwjaar

r
P.'VERRIPB

Raiffeisenhank:
Spaar- en leenhank
voor de gehele p1aatselijke gemeenschap

BRANDSTOFFENHANDEL, MEERKERK
PrinscsMarijkeweg 36 - Telefoon 01837·358

Voor vaste en vloeihare Brandstoffen

Ook voor Uw tuin, Tuinturf en Molm

Wij wensen U voorspoedig Nieuwja~1r

H.C. van Tienhoven
Loonsproeierij en onderhoud van BooIllgaarden

LAKERVELD 183 - TELEFOON 01837,349
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

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

eeeeeeeeeeeeeeee
! Het ideale
- slaapmeubel
.. Staat gehe'el vrii en is gemakkelijk te ver~
• plaatsen. Overdag een' sierlijk meubel! 'sa nachts een heerlijk ruim ledikant. Uitvoering
• in prachtig blank limba-hout: ~::: ,::; ::: ::::: I

IPrz.j ""'",-", .","000 '" ~e MEERKERK i

.~ :~::::::::::: I

Banketbakkerij

RIETVELD
Gorcumsestraat 18

telefoon 01837 -363

Meerkerk

Wij wensen U prettige
Kerstdagen en gelukkig

Nieuwjaar



Prettig" Kerstdagenen een'voorspoedig Nieuwjaar

C. Tukker
Schoenmakerij

Kortenhoevenseweg 17

Levensmiddelenbedrijf

E. J. de Zeeuw

E. Spek
Loonsproeierij - Fruithandel

Kortenhoevenseweg 5

Cr~E:TARIA T.- VERKERK
Dorpsstraat 83, telefoon 393, Lexmond

Rei- en Boeicop 88, telefoon 233

Onderstaande adverteerders
wensen U

;:')efffse ll.e)ftfliAselt
elt ~el14k'aS Nfe14IV;AA)

A. S. van Mill
Tabak - Sigaren - Sigaretten

en rokersbenodigdheden

en iruithandel

SPUITWERK

en houden zich tevens aanbevolen voor aIle soorten

wenst-U prettige Ketstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

J. DOELAND
Manufakturen

Kortenhoevenseweg 20

JOH. HET LAM Johzn.
Achthoven 46a, tel. 01836·230

LEXMOND

en financieringen

J. VAN DIEREN
"De Zoom", tel. 03474,284

LEXMOND

Aile verzekeringen

VIVO
Levensmiddelenbedrijf

A. Brokking
HOOIPERSEN

en

FOTO SCHIPPER
VAN LIDTH DE JEUDESTRAAT 3 - UTRECHT

F,otoreportages van Uw huwelijk

Landbouwrisico's en verzekeringen worden ondergebracht bij daarvoor
ge.eigende betrouwbare verzekeraars tegen een schappelijke premie

Uw verzekeringen worden uitsluitend

ondergebracht bij maatschappijen

die bekend staan wegens hun coulante

schaderegelinge~ en betrouwbaarheid

Foto's van recepties, enz.
Levens·

verzekeringsmij.
"Utrecht", Utrecht

Holland
van 1859
Dordrecht

Inlichtingen tc verkrijgen bij: Boekhandel Crezee, Ameide

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

FIRMA H. MANSCHOT & ZONEN
Aannemers van Heiwerken
LEXMOND -. Teleloon 03474·269

Gespecialiseerd in het heien
met stoomblokken van 2000-8000 kg

Prettige Kerstdagen ~n een voorspoedig Nieuwjaar



Achthoven 68 - TeL (01836) 389 - Lexmond

Gehr. van Dijk
Fruithedrijf

G esc hen kve rpa kki n9en
voor Uw relaties of vrienden

met GRATIS GLAZEN vanaf f 12.90

Tevens herinneren wij U er aan dat wij
in voorraad hebben diverse mooie

'., . .' '.' , '()"., .

" wens'teen ieder prettige Kerstdageneri e~n 'gel~kkigr:r}lieuw]aar
-".'". ;:.;:;: ; .... ;_.:. '," "c...... J::: -<;, ", <' ...... '_,0_ ,', ,', .. '" .... ".... -::' ',' .,-,':..' ..:..... ", .....:: ....'. " ~_ ... ,. ',',' "'0_ ," ,,', -":".;. ":0',:.:: :....::.:; .< .. <:.:,,-' ::'.:..•.• , , .. , :.,.~.,

P.S. .on;~ i5~blo.e.semwande/tOc:h~e~ word~iJ gehouC/~n ", ." .

~~ .ohoonWij'~~~:~~" ",.k\', N":Wj"J~
en ... bij oliebollen een barrel ~i,.~"""",,,,,,,,,,KortenhoevenSeweg18, Lexmond

Dus hier een goede wenk ~

VOOR AL UW FEESTDRANKEN NAAR

"l)e l))fe ~..~eke..11

Voor gezellige Feestdagen naar Cate
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

"DE DRIE SNOEKEN"
J. VAN DIJK
Dorpsstraat 67 - Tel. 03474·217 - Lexmond

P.S. Hebt U het bestellijstje al ingevuld en bij ons afgegeven

Prettige Kerstdagenen een voorspoedig Nieuwjaar

~:~~::::::::~.!..•.•••..
in onze Kapsalons erg drnk !

Wij verzoeken U beleefd in de dameskapsalons
vroegtijdig te bespreken!

Fam. Kortleve
<wenst aIle lep.~n van de FO](M' eI;1 KontroIevereniging
"DE VIJFHEERENLANDEN EN OMSTREKEN", vrienden en bekenden

eert prettig Kerstfeest en een gelrtkkig Nieuwjaar
~~,,~~"""""~,

I(apsalons De Wit '
LE:XMOND, Telefoon (03474)244 f !! AMEIDE, Telefoon (01836) 464 t

~ Prettige Kerstdagen en {'en voorspoedig Nieuwjaar .l
"""""~~/~~.·

.' Vaal". al· Uw Folo-arlikelen Boekhandel Crezee, Arneide




