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UITGAVE: DRUKKERIJ CFlEZEE, AMEIDE
ZEVENDE JAARGANG. no: 9
DECEMBER 1971

Verschijnt maandelijks
Oplage SOOOexernpleren.

"Vordt gratis verspreid in Arneide, Tienhoven, Langerak,[Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hei· en Boeicop, Leerb~oek en Nieuwland
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I. Kerst- en NieU\Njaarsgroet I
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Zeals het al jaren traditie is, dat
U omstreeks Kerst-en Nieuw
jaar een uitgave Van de Weg
wiJzer aangeboden krijgt,io bec .
hoort het ook tot de goede ge
woontenom van ~nkeleplaatsen
in ons vetspreidIngsgebieq een
summier 6verzicht te geven van
datgen" "Yater Inhet afge16pen
jaar gepasseerd is.

1l.~t J~~rl.~71isbijJ.lavoorbij.
N6g enige uagen en dan zaI h'et
Kerstfeest over de hele wereld
gevierd worden.
Ieder land doet dat op zijn eigen
wijze.
Overa! wordt over vrede ge
sproken.
Iedereen is mild en iedereen
staat het goede voor. De laatste
dag van het jaar... dan gaat
men terugzien op het voorbij
gegane.
Voer velen zal het jaar 1971 een
goed jaar geweest zijn. Geen
tegenslag - geen ziekte - goe
de zaken en ga zo maar door.
Voor velen zaI het jaar 1971
echter minder goed geweest zijn.
WeI tegenslag - geen goede ge
zondheid - slechte zaken 
minder werk - en ga zo maar

Hrnmm . . . met de kerstdagen voar Ameide

Wij wensen U prettige· keTstdagen en een vQorspoedig nieuwjaar

Probeart U het ook eens?

een jaar een hypermoderne
school zal krij gen - zie artikel
elders In ons blad -'- doch w'an
neer wij dit genoemd hebben
wat blijft er dan over zult U
zeggen!
Och, wellicht zijn er onder V,
die zeggendat is voldoende voor
dit jaar - maar bedenk dan weI,
dat wi! Ameide leefbaar zijner
nog veelwerk zal moeten ·wor~

den verzet en er aan het uiter
lijk van ons Stadje veel gedaan
zal moeten worden. .

Vervolg- pagi:i1a -5;

in verschillende smaken

NIEUW GEBAK I

D. VAN DER ZIJDEN
DAM . AMEIDE .

~,
\

V weet allen weI, dat het Ge
meenschapscentrum, dank zij de
snelIe bouw van aannemers
bedrijf Mulckhuyse, te Ameide,
in het voorjaar van 1972 vol
tooid zal zijn en dat dan er een
gebouw zal staan, dat ondanks.
de voergeschiedenis, een In
aIle opzichten verailtwoorde
sporthal zal zijn en het centrum
voor Onze ge"1~nschap zal gaan
vormen.' .•·•·.. ("~),_ •. ',' -'".
Wij zijn ook'J:jllj, dat de Chris
telijke lagere School nu. over

Wanneer we V een overzicht
over 1971 geven, dan moeten we
V, helaas evenals vorig jaar,
zeggen, dat er In Arneide ook
nu weer weinig spectaculairs ge
beurd is.

het. jaar .1971
door. Velen zulIen stil treuren en
met weemoed denken aan hen,
die hun ontvallen zijn en zo'n
lege plaats hebben achtergela
ten.
Zo is 1971 voor ons geweest een
jaar van licht en droefheid.
Wehibberi kunnen leven.
Na( ':l'lijk we hebben tegensla
gerf~' gehad, .' maar hebben we
eigenlijk ergens recht op? .
Op'Vieldaden? ..
Op zegeningen?
Op YQorspoed?
Op'rle?
Kurltien we bij de .Schepper al
ler dingen een claim Indienen
waarvan we zeggen "we hebben
in 1971 te weinig ontvangen".
Neen - we ontvangen lalIes
gratis! .
Daarom zulIen we het oude jaar
moeten besluiten met een wel
gemeend dankbaar zijn voor
alIes wat ons ten deel is geval
len.

•InAMEIDE

1959 - 1971 ledereen een teestelijke aanbieding!!

I

dublleurn-aktle

Nu wij 12'/, jaarBgevestigd zijn te Meer
kerk is het feest voor ons maar.
ook feest woor U

•Uw reis naar onze zaak
is meer dan lonend!

•Woensdag 23, dOliderdag 24 en
vrijdag 25 december koopavond tot 9 uur

•Wij wensen up"rettige kerstdagen
en een voorspoedig 1972

1e your aile. kinderen een leuke attractie

2e bij aankoop voor f 50,- tot f 75,- een heerlijke
slagroomtaart gratis

3e bij f 100,- of meer een koopbon terwaarde van f 10"
voor aankoop van textiel

Deze aktie duurt t.m. 25 december a.s.

Heel de streek kleedt zich bij modehuis

van AtotZ gekleed bij Zwijnenburg

AZ\2lrtU~~Q]rn[[)[[lli
TolStraat17-Meerkerk
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Vraagons'lnlichtlngen over de rijkssubsidie voer uw
schiderwerk. bln"nenshuls

Te huur electrische behangafstomer . Nu vlug de oude
behanglaag verwijdert
2 soorten PASSPIEGELS oit yoorraad laYorbaar

Ook l,n 1972

.natuurlijk naar
Het allernieuwste op het gebied van MUURVERF
Nu in verschillende kleuren en structuurmolieven i

0,""\ em w De kollektia beheng1972 is reeds binnen I
-lA./ed. .II t. ~aJl1(iJerak ~:rb:~ruwste soorten, ook voor apparte wanden reeds Ie· ,

SCHILDERS· en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE

! Wij wensenU •
Broekseweg 3 . • . ~

~ Zouwendijk 39 Tel. 01836·508 (J. den Hartog) prettlge kerstdagen en ge/ukkig nieuwjaar i
"""...''''..'''''''''''.."'-'-,...,....'....,...",..,',...,''''...,''"...,''''.'''''''''''''''''''''''''-".~'''''''''''...,,, """~",...,,,_'''''~ ...,''''''''''''~''''' ..',, .....~

l
~~"""~""""""''''~'''~~'-~~'''~'~~

.

. ' , Voor onderhoud, nieuwbouw, glas behang en
, '. '. schi.lderwerk . ' .

VERRIPS
Pro Marijkeweg 24, tel. (01837)358

Graimhllndel, Meerkerk

Voor aile soortell.lfeelfOeder
Speciaal ad res voor konijnenvoeders

Wij wensen u prettige Kerstdagen

Kerstverlichting
Kerstversiering
Kerstkaarsen

U yindt het ruim gesorteerd bij

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

*PRETTIGE KERST EN GELUKKIG NIEUW"AAR
\

Wij wensenU PRETTIGE KERSTDAGEN
en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

AD RI VAN PEE r FLiTSEN

Tel. 229
Ameide"-

AHesvoor sur.cesvol flitsen

bij fotohandel

cREzlae
Dam 6

GEBRo VAN DI)I{
FruitbedriJof ~.'c.'l
. .. . ~JJt!/', Achthoven 68 • Tel. (01836) 389 • Lexmond

Prettige·.·J{ersf;dag~l1::~n
een voorspoedig Nie~wjaar

Tel. 01837 -'398
MEERKERK

GORINCHEMSESTRAAT 14

Ook in 197: zal het bij ons PRETTIG KOPEN
zijn do"r de steeds GROTE SORTERING!

Ooze dank voor het genoten vertrouwen

en prettige Kerstdagen en

V9~;spoedigNieuwjaar toegewen"st.

Van Zessen's hrandstoffenhandel
Dorpsstraat 72, tel. 229, Lexmond

en eeo

en wensen U teveils

FIRMA. STAM
EN BOEF
LEKDIJK 52
LEXMOND

Prettige Kerstdagen
en voorspoedig

Nieuwjaar

lr-~s!IJzerhandel :

Wed, J. VISSER

~ ". W. ,van Puttestr. 65 i
~ Telefoon 277 ~

~ Prettige Kerstdagen . I'i Gelukkig Nieuwjaar
I,
~,"""......;~

Neem dus een goed besluit voor 1972 en

HAAL EENFIETS!
Natuurlijk bij

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk, telefoon (01a37) 297 en 461

'.I::
",.,',

Nieuwjaar

Goede Kerstdagen

Prettige Kerstdagen en
eeo voorspoedig· Nieuwjaar

Wij danken U

voor het genoten vertrouwen

in hel argelopen jaar

Gezegend

BODE DE VROOME & IN.
---~-_._-- ..
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Onderstaande adver
wensen U

prettige kerstd
en gelukkig nie

A. SPE~
Klompen . La,

Dorpsstraat, Le:

Levensmiddelel
bedrijf

G.· Kersbe

Prettige
Kerstdagen

en
gelukklg Nie

Tienhoven·

c. TUKKE
Schoen make

, Kortenhoevense\

Musicassettes

vindt u volop bij

Boekhan.

eRE
Amelde

A. S. VAN f
Tabak, Sigaren, Si
en rokersbenodig

Ameide

>Levensmiddelenbedrijf
A. VERSLUIS

BENEGAS en
VERHUUR van GEISERS
Leverancier van Esso-petroleum

Prinsengracht ~ Telefoon 480 - Ameide

Prettige Kerstdagen en een vOQrspoedig Nieuwjaar

H. A. Boogert
GediplomeerdHcrenkapper

AMEIDE
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

FOTO SCHIPPER
V"n Lio,n de J7~.'.·.·.'...'\estraat 3. Utrecht

. ",-,j/ .

FOTOREPORl'AGES
VAN UW HUWELIJK
FOTO's VAN RECEPTIES, ENZ•.
InI.chtingen te verkrijgen bij:
Boekhandel Crezee, Ameide

Prellige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

I~"''''''''''''''''''''''''''''''~'''',,,,,,,,,,,,,,,,

I IJSCLUB ~

. "De Uiterwaard" i
. TIENHOVEN . Z

. ~

i Prettige Kerstdagen en ee.n VQorspoedig Nieuwjaar $
en veel ijsgenoegens ap onze ijsbaan . _

, . . ~.

~-""-~-",""'''~,,~'''',

.ft,

I~~~s in aIle mateh ~

e HOUT - GOLFPLATEN i
gebruikt en nieuw ,

~ ... ,
SLOOP- EN HOUTHANDEL i
F'. T R E U R E N -, A MEl D E ~

Zouwendijk 9 - Tel. 01836 • 419 ~

* Prettige ll:erstdagen en ~el~kk;g NieUWjaar. i
'\ §~~t~~,~~~==- I ~~""~~~'"O~'''''''~-,..,

-·,1

.,'

Kortenhoevenseweg 66
Telefoon (03474) 254
b.g.g. (03474) 280.
wenst vrienden en cm~ntele

EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

P.S. Specialiteit:
HET ADRES VOOR
UITDEUKWERK

e •• ft4 •

Handelsdrukwerk

Familiedrukwerk

Verenigingsdrukwerk

Joh. oM. Verb'~ir
Advertentie.acquisiteur van
"De Wegwijzer"

Broekseweg 95, Ameide

Gezegend Kerstfeest en voorspoedig Nieuwjaar

Carrosseriefahriek en
Autospuitinrichting

Wilt U ook
·DRUKWERI(

..

datin de ...
verzorgd is?

Bestel het dan bij

DRUKKERIJ CREZEE
Dam 6, Tel. (01836) 229, Ameide

,

}o v. d. Leeden
He;· en Boeicop, telefoon 03474·297

Electrische, huishoudelijke en luxe

artikelen

Wij wengen u preltige kergtdagen en gelukkig nieuwjaar

- - .. -

Firma P.IPETERSE &ZOON
GO:£:DERENVERVOER
AMEIDE ~ Prinses ~arijkeweg

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nleuwjaar

- ~ ~~-~-
. . .. .- - _._-- _..

N.V. Van Vliet
. AMEIDE

wenst iedereen

Prettige Kerstdagen en een vcorspoedig Nieuwjaar

--- .- -~ ...... -- ,-_.. -- ..._-- ..

w. J. DE GROOT
Brood- en Banketbakkerlj

Preltige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

i~.. ==:=========
Ii·······..•·••·•••·•••••••·••••••........:
i I
,i DE GROOT i
! AMEIDE !
• •: Molenstraat 10·12. tel. 01836.262 :

• Lekdlj"k 37 •· :! Wij danken U voor het genoten :! vertrouwen en we hopen oak in 1972 1. I
! U van dienst te zijn met de best _

Cafe
"WELGELEG

TIENHOVE
BART DE LA:

wenst aller
preltige Kerst"
en. een voorspc

Nieuwjaar

Natuurlijk .. ,

Ook U ZOE

KERSTPI
uit de kc
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N.V. AANNEMERSBEDRIJF

WOUDENBERG
AMEIDE

I

Kasteel "Doorwerth" te Doorwerth

\

1

Wij vvensen U prettige Kerstdagen

en een voorspoedig NieuvvJaar

• '4 We __ 4 ft .,. .'" • '"' 4 ".. C"'. ", • .,. .,. We
", .-
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GEMEENTEMEERKERK
"DE WEGWIJZER"

Een nieuwe vestiging verkregen
we niet alleen aan de Dam met
de zaak van de familie Blom,
doch oak werd Ameide een an
tiekwinkel rijk - die gezien de
belangstelling van elders het
zeer zeker goed zal doen en ge
heel past, in de historische sfeer
van de Dam e.o.
Op 1 februari werd afscheid ge
nomen van de heer A. Langerak
wegens het bereiken van de, pen
sioengerechtigde leeftijd.
Ruim 52 jaar heeft de heer Lan
gerak de gemeente Ameide en
Tienhoven plichtsgetrouw ge
eliend.
Vele functies heeft hijbekleed'
en wij als inwoners kunnen hem
al1een maar dankbaar zijn voor
al1es wat hij voor onze gemeen
schappen ge,daan heeft.
Op 13 januari konde voorzit
ter van het Stichtingsbestuur,
de heer A. Kruyt, de vereni
gingsraad meeelelen, dat de toee
stemming van C.R.M. verkregen
was voor de rijkssulo$idie om tot
de bouw vanhet Gemeenschaps
centrum te geraken. De Dam en
Voorstraat kregen in januari een
verhoging van de historische
sfeer door het aanbrengen van
lantaarnverlichting.

Een bijzonder heug'lijk, feit is,
dat Ameide is aangewezenvoor
de vestiging van een verzor-,
gingscentrum voor bejaarden
met circa 150 bedden.

Opdrachtgever isde Protestants
Interkerkelijke Stichting Bejaare
denzorg Alblasserwaard-Oost
met de bouw hoopt men begin
1972 te kunnen beginnen. Plaats
van vestiging: hoek Pro Marijke
weg-Hazelailrlaan. Op hetzelfde
terrein zullen 49 bejoordenwo
n.ingen worden gebouwd.

Tevens verwachten B. en W. dat
in het Ie halfjaar 1972 met de
54 woningen Aaksterveld een
begin kan worden gemaakt.

Op 21 juni bracht de Commis
saris der Koningin een werk
bezoek aan Ameide en Tienho
ven, alwaar hij enige bedrijven
bezocht en Camping "De Koek
koek".

Op 7 oktober brachten Prinses
Beatrix en Prins Claus, in het
kader van een di'iedaags bezoek
aan onze provincie, een kort be
zoek aan Amelde.

Begunstigd door mooi weer heb
ben velen ons sympathiek prin
selijk poor van dichtbij kunnen
zien. .

Ameide kwam ook door de T.V.
weer in het nieuws door het
spel van de kinderen van de
beide lagere scholen in het
ORIMOA-programma van de
N.C.R.V.

Op 14 september was Willem
Adriaan Prins, Lekdijk 27, de
500ste inwoner van Tienhoven.

Het aantal inwoners bedroeg per
1 januari 1971: 2564
per 1 december 1971: 2650.
Op 6' januari kon het kleuter
onderwijs worden ondergebracht
in twee nieuwe scholenaan de
Burg, Sloblaan, t.b.v. het ~eu~

traal bijzonder en, het christee
lijk onderwijs.
00k de Coop. Raiffeisenbank
kon op 15 juni 1971 het nieuwe
bankgebouw a,ande Tolstraat in
gebruik nemen. '
Voor het nieuwe Groepsbureau
voor de RijksiJolitie is op 25 nov.
1971 de eerste paal geslagen: Het
bouwplan dat gerealiseerd wordt
aan de Burg. Sloblaan omvat
een bureau en twee dienst
woningen.
Door het opleveren van een
20-tal ,woningen begin van dit
jaar is het complex van 49 wo
ningen welke door het N.V.
Bouwfonds Ned. Gemeenten zijn
gebouwd,voltooid.
In uitvoering zijn genomen 14
woningen aan de Kon. Juliana
straat en 8, woningen aan de
Slingerlandstraat.
Met de bouw van 24 woningwet-.
woningen in plan "Noord" ('t
Laantje) kon ook dit jaar nog
worden, begonnen.
Het industrieterrein aan de
Burg. Sloblaan is al in gebruik
genomen ,door Caravanhandel
Blanken en Caravanbouwer V. d.

Hagen. terwijl door de Fa. J. C.
de Ruyter en Zn, een nieuw ga
ragecomplex werd gerealiseerd.
De ontwikkeling van de' sport
heeft in deze gemeente bijzon
dere aandacht van het gemeen
tebestuur, de financiEHe proble
men zijn echter obstakeIs die
met veel kunst- en vliegwerk
moeten worden genomen.
In maart van dit jaar "kon de
nieuwe tennisbaan in gebruik
worden genomen.
Al spoedig breek de Tennisclub,
Meerkerk genoodzaakt een leo'
denstop in te stellen. Hieruit
blijkt weI de interesse van de
bevolking voor deze tak van
sport.
Vele plannen voor de aanleg
van een sportveldencomplex zijn
reeds onderwerp van bespreking
geweest, het vooroverleg lijkt
in een beslissend stadium te zijn
gekomen. '
De plannen voor h,et stichten
van een instructie-bad zijii ge
wijzigd in een plan tot de bouw
van een gecombineerd overdekt/
openlucht zwembad. Dit plan is
echter nog ineen begin-stadium.
Bij de realisering van de nieuwe
school voor Christelijk lager on
derwijs zal wordengetracht een
sportzaal te bouwen, bestemd
voor de lichamelijke opvoeding

, in het onderWijs en die tevens
kan dienen voor het gebruik
door de sportverenigingen.

Op veler verzoek...'\
overwegen wij zell een FOTOPOCKET van Ameide
uit te geven
Dit is aileen mogelijk fndien u ons oude ansichten
01 loto's kunt lenen

Gelieve kontakt op te nemen met

DrukkerijCrezee • Ameide

dagelijks op de kooi) en daar
naast nam hi] ip. de loop van zijn
leven verscV"''ende bestuur&
functies • in \.d~anjevereniging,
Groene Ktuis, Ziekenhuisver
pleging Waar. Eervol! In de 001:

logstijd schaa:rde hij zich in de
rij van het ve"",\t. Met hem giiig
een echte err·".jouwhartig Lex
monder van ons.

Op 23 mei nam Ds Tj. Ausma af
scheid van de plaatzelijke Geref.
Kerk (en die van Ameide). Met
het vertrek van Ds Ausma (naar '
Monster) verloor de Geref. Kerk
een actieve voorganger met een
dominese die de arbeid van haar
man op bewonderenswaardige
wijze aanvulde. Een predikant

Vervolg pagina· 9.

We zijn nag lang niet aan de
Oudejaarsdag toe wanneer we
ons bezig houden met dit jaar
overzicht. Zo'n overzicht zou
wellicht beter uit de verf ko
men wanneer je de gem' van de
oliebollen op je af voelde komen,
maar de uitgever wil dan zijn
blad graag op de tafel van de
lezer hebben liggen en dus moet
veel vroeger met de samenstel
ling begonnen worden. Als een
predikant die de nieuwjaars
preek al maakt voor hij die van
oudejaarsavond uitgesproken
heeft . . .. Met dat verschil, dat
er nog veel kan gebeuren in de
laatste maand van het jaar wat
in het overzicht thuishoorde
maar er uit moest I:llijven. Zoals
vorig jaar toen op 22 december
een droevig ongeval een einde
maakte aan het leven van de
'34-jarige inwoner W. A. Uitten
bogaard, achterlatend een vrouw
met drie kinderen en de volgen
de dag de 26-jarige Bert Chaig
neau bij een verkeersongeval
om het leven kwam. De laat
ste dag van het jaar 1970 over
leed de bekende 61-jarige Mar- .
cus van den Heuvel, die naast
Het Groene Kruis verschillende '
andere bestuursfuncties bekleed
de. In dat vorige jaar was het
sterftecijfer in Lexmond bijzon
der hoog. In de Oudejaarsavond
dienst werden alleen al 27 over
ledenen herdacht die tot de Her-

,

J. F. Th. Blom

Tevens wensen wij U

prettige kerstdagen

en een voorspoedig nieuwjaar

Ameidetelefoon (01836) 404

Juwelier - Cosmetica - Verfwaren

DamU

•

Voar de enorme belangstelling

die wij mochten ontvangen bij

de opening van onze zaak op de Dam

zeggen wij allen heel hartelijk dank

Het heeft ons bijzonder aangenaam

getroffen

het jaar 1971
vormde gemeente gerekend wer
den te behoren.
Ook in 1971 ging het verlies van
ingezetenen door overlijden ge
stadig door, zij het da,!: niet in
dichtheid v'!ln het vorig jaar. Bij
de inwoners die heengingen wil
len we noemen de bekende
dorpsgenoot C. Kloens en de
heer R. van Mazijk. Beiden fi
guren die jarenlang het dorps
beeld mede bepaalden. En met
ere hun plaats in de gemeen
schap innamen, resp. als huis
schilder en smid. Die beiden in
het verenigingsleven/en of de
kerkelijke gemeenschap een be
scheiden maar met plichtsgevoel
vervulde plaats innamen. Weer
later ging, nag vrij jong heen, de
bekende cafehouder Jan van
Dijk. Achterlatend in zijn gezin
en naaste OIngeving een gevoe
lige lege plek. Een met deze ge
meenschap bijionder verweven
figuur.
Dit overzicht was nog niet af
gesloten toen ons het droeve be
richt bereikte datde bijna 81
jarige Willem Strayers na een
ziekte van slechts een paar da
gen plotseling was overleden.
Ook hij behoorde tot de dol'ps
genotendie in de gemeenschap
een eigen bepaalde plaats in
namen. Was jarenlang jachtop
ziener, landopzichter, kooiker
(tot vlak voor zijn heengaan nog

•InLEXMOND



"DE WEGV\iI.JZER" PAGINA 6

levensver
zeke(ingsmij.

"Utrecht"

\!Vij staan niet aileen ten aile tijde klaar om nieuwe posten af te sluiten
maar 66k als er schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn

Eerst .bij schade teert U Uw verzekeraar kenna"

J. van Dieren Joh. het lam Johzn
"De Zoom", tel. 03474·284 Achthoven 46a, tel. 01836·230

1.EXMOND
AIle verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrisico's en veeverzekering.en geeigende betrouwbare verzekeraars

"Holland
van 1859"

Dordt

PretUge Kerst(lagcn eu.ecn voorsriocc1ig NiclIwjaar

wenst leden en begunstigel:s
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

RET BESTUUR VAN DE

IE.H.B.O., afd.Ameide

L
Tienhoven

GOEDE KERSTDAGEN

EN DE BESTE WENSEN

VOOR .HET NIEUWJAAR

Salarisrel<ening

Sparen

Persoonlijke lening

Vreemd geld

i'leischeques

Elleclen

Aandelen"Zekerheids·Plan

Verzekeringen

STIGlER'S
WONiNGiNRDCHTING

. J. W. van 1'Ilttestraat 6--8

Telefoon 01836 - 501

AMEIDE

U bent welkom blj de

Aigemene Bank Ne~.erland
'''':',)

AMEIOE, Voorstraat 2, telefoon (01836) 401

Prettige kerstdagen .en gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 1972

Sind. 1872
Dam 4, Broekseweg 6, Ameide

B:raadkuikens 1000 gram 2~98

Olga IJstaa:rten ~:g;~~~ovooA.85

fllZ"!)"

"~Aal'll1emerS • Ameide

PRETTIGE KERSTDAGEN

Specia.1 adre. voor GEBAK
KERSTTAARTEN, KERSTKRANSEN
EN APPELGEBAK

Prettige Kerstdagen en eeil voorspoedig- Nieuwjaar

EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Banketbakkerij
J. VAN DELSENzelfbedieningDE JONG's

.•

Landelijk erkend electro·technisch bureau

...........w $:; ••"''"'V''. '"

J,f1ijwensen V_
Kerstdagen

J. W. VAN PUTTESTRAAl' 73 - TELEFOON 01836·232
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Wij wensen U
prettige I(erstdagert
en een

voorspoedig Nieuwjaar

ONDERSTAANDE ADVERTEERDER.S WENSEN U.

prettig Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar

"Het Groene IKrlllis" ' Sportvereuigillf,
Afdeling Ameide en Tienhoven uA.. S...'V"i4.
, ·c '_ Ameide

,welkam in onze moderne, zaak

telefoon 251 - Ameide

FIRMA H. VERHOEF

"The d!«::u:J:1( loulI'llgers»
!!rrneiide

~~,.,~~~,~""""",,,~~,,,,,,,.;.,.,.~,,,,;.,,,.~,,,~~.,,,,,,-,,~.~,~

j' ' Oak in 1972 ' ' ' '

I
s

pia G, de Vroome, Nieuwstraat 4, Ameide

Tiwens wensen wij u prettige feestdagei, en-eenvoorspoedig Nieuwjaar

IJsc!ub
Hollandia

----.. Accordeonvereniging

"Avanti"

Ret Bestuur der VereI
tot instandhouding Vf

Ameidese
Paardenmar

MEIDOORNLAANJa - AMEIDE

FIRMA·N. PEK & ZN,

Me). N. de Wit
Tabak, Sigaren en. Sigaretten

Fransestraat 3 - Ameide

Drul<kerij ere:* Dam 6, tel. 2;
Ameide

Bestel ze reed
U heeft ze zd

nodig

Oranjevereniging
Beatrix

Ameitle en Tienhov'

Visite
kaartjes

Pluimvee~ en
Konijnenfokkersverellj

"Steeds HogE

r~Jac•.lLangerak
<,j Bloememnagazi]ri.

Telefooll 01836-354

*

Wandelsportverenig'ing

"Op Mai's"

.Il. van GeDderrei1l
Tabak, .$igaren, 'SigM'ettell

.T. W. van Puttestraat

Fanfar(wereniging:

UNiE

fa•. A. Verihlij
Timmerbedrijf

())...__M_oleilstraat__~

----,,-----
Chr. Gem. Zangvereniging

"Sill 0"S1lI miCorda"

Wij wensen V
prettige Kerstdage
en een
gelukkig Nieuwjaa

Ouze PANTOFFEL-COLLECTIE
is het symbool voor 'huis~lijke behaaglijkheid

UUUUUUUl'1UUUUUUU,
1 ' " ~

1 ", 'I
1 1'11 Juwelier-r:"jloger -I
1 Harry Mulder I
1 I
1 II
1 wenst' u II prettige Kerstdagen I
1 en een I
1 voorspoedig 1972 I
1 I
I Julianastraat 16 • Telefoon 01843·422 . LANGERAK I
l'1 Voorstraat 21· Telefoon 01842·650 - GROOT·AMM'ERS ~

1 ' 'I
1•••••••••••••••1

. DeMOmllWZrE lIl,JIN e!ll PRrETIIGIl: PASVORM
zijn kenmerken van ous
UITGEBREID EN VOORDELIG ASSORTIMENT
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Allen van garagebedrijf

ElM DE GROOT
wensen u en uw huisgenoten
.prettige Kerstdagen
en een vQorspoedig 1972

INDUSTRIEWEG 4 AMEIDE - TEL. (01836) 402 en 328

Hazelaarlaan 34 - Telefoon 01836-375

prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

tho C. j. van doorn

uw administratie

en

belastingzaken

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door admlnistratiekantoor
rijdende winkel

van dienst te zijn

Voor u geen gesjouw
want wij brengen
iedere dag thuis
wat u wenst

G. Willemse
J. W. v. Puttestraat 7
Tel. 228 - Ameide

Kofler

schrijfmachines

vanaf 189,
(ine/.)

Ook in
1972
hopen wij u met onze

S.R.Y.

Zitting elke vrijdagavond van 7-8 nur in de bestuurskamer van
de ChI. School

Het correspondentschap in Ameide en Tienhoven wenst U eeu
yoorspoedig en gezegend 1972 en hopen dat U zich mag verA

rijken door het sparen en de
SPAARBANK VOOR PROTESTANTS NEDERLAND

vergroot wordt. Help mede aan de opbouw van UW ..eigen"
spaarbank veor aUe protestanten

RENTE dagelijks opvraagbare spaargelden 4 p.et.

Termijn spaarrekeningen 5,5·7 p.et.

. SPAARBANK VOO!l"\
PROTESTANTS NEDER"".ND

Rund- en Varkensslagerij

Hebt U al een spaarbusje voor Uw kinderen ?

NeeD. haal er ceo op het correspondentschap

Inlichtingen over effecten-spaarkassen worden U gaarne verstrekt

J. VAN DER HEK
Fransestraat 23 - telefoon (01836) 239 - Ameide

telefoon

01836 - 598

hazelaarlaan 7,0

ameide

~.. .

i . Auto-rijschool

J. Haars - Ameide

wenst u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Taxiverhuur, volkswagenbus;es,
trouwrijden, ver~oer voor Ziekenfonds

Uw adres voor

Fijne vleeswaren en kwaliteitsvlees

Nassi en diepvriesprodukten

Kip- en kalkoenspecialiteiten

Fondue-stellen

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve/e soorten kaarsen

Boekhandel Crezee· Ameide

,{
Prettige kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar

....

Kantoorboekhandel

Crezee
Dam 6 . telef. 229
Ameide

• _.
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Brood, en banketbakkerij

Fa. Ge~~ Alting Gorcumsestraat, tel. 248. Meerkerk
zorgt er vocito Jet met kerst/eest .uw...b[$lo.dtafel.AA"',~._~_..-

,"x,.'.., .. ''' ,>'......, .. M;v~w m:ak ook -een;'ke~nls met onze ultgebreide sortering
.................." '..... 'GEBAK' ~ ,

d· nl'euwJ'aar worden u toegewe(1st doorPrettige kerstdagen en voorspoe Ig
UW WARME BAKKERProbeerin het nieuwejaar oak eeDS ODze

vleeswaren. Vele malen bekroon!l

Wijwens~n-u "';'>-;'v\~"'''i''·\(''i'~jii''F-;;:~'''3.1. ;;\ii[,S~~;;~~;::~::;
prettlge kerstdagen ..
en yoorspoedig nie~ .. jaar

I

PAGINA 9
wordt nu opgevolgd door de 50
jarige zakenman, Th. van Woer
den, die wellicht in staat 'zal
blijken te zijn spoedig de pro
blemen vaJ;l de gemeentepolitiek
te kUlUlen beheersen. Zo schuift
een jaar van veel activiteit mo
gelijk geruisloos de historie in
en een nieuw jaar staat ons
paald nietnozedr h!ne.nemersia
bepaald nietzonder meer vrien.
delijk aan. Alleen is dat niet de
eerste keel'. En blijft er hoop ge
vestigd en het vertrouwen op
een wereldbestuur dat vast ligt
en waarbij mensen met volledi
ge eigen verantwoordelijkheid
slechts vaak raderen blijken te
zijn in het groot geheel. Overi
gens zweeft op de achtergrond
van ons denken het bekende
vers:

leder woelt hier om verandering
En betreurt ze, dag aan dag.
Hunkertnaar hetgeen hij zien

zal;
Wenst te1'Ug 't geen hij eens

zag ....
v. D.

PROFICIAT
Wij lazen voor U in het noVerhber
nummer van het Co~umentenorgaan
van de StichtingVergelijkend -Wa
renonderzoek, dat de Supralux-pro..;,
dukten van lak- en verffabrieken
Brink N.V. te Groot Anuners tot de
beste, de veiligste (niet giftlge) en
goedkoopste verven behoren.

DatBrink N.V. zeer gelukkig In"t
dit onderzoek is spreekt voar zich.

rand en is men intussen Wel
licht begonnen.

Overigens, ook al kwam er dit
jaar nogal veel tot stand, uiter
aard omdat het nog voor debui
op stapel stond, gaat onze ge
meente ook de afremming in de
uitgaven gevoelen. En moet er
bij verschillende begeerde za
ken op vertraging worden gere
kend. In het verschiet liggen de
parkeergelegenheid en de sport
veldeJ;l (met gymnastieklokaal)
in het z.g.n. BOSCH t.o. de dok
terswoning. Met het 'uitbaggeren
van de haven werd een begin
gemaakt aan wat in de toekomst
een jachthaven(tje) moet wor
den. En voorlopig gaat de afvoer
van rioolwater naar De Lek na
jarenlang geharrewar .Over deze
zaak in de raad en bij de verkie
zingspropaganda onverminderd
door. Op hoop dat na vetloop
van wellicht nog een aantal' ja
ren via Vianen gezuiverdge_

'10000 kan worden. Ongemerkt
belanden we nu op het politie
ke erf. Daarvan is het laatste
Lexmondse nieuwsdat dhr. J.
H. Kool uit de raad gaat. Ge
zondsheidsredenen waren hier
van o.m. de oorzaak. Vijf jaar
heeft dbI'. Kool zijn beginsel in
de raad 'gepoogd uit te dragen
en daarbij geen' vrees getoond
om voor zijn mening uit te ko
men. Waarbij respect yah mede
leden, die er andel'S over dach
ten, weI te constateren viel. Hij

, ging LexnlOnd verlaten, die bui- vallers m.b.t. de tijd van opleve-
ten zijn eigen kerkelijke kring ring moesten worden' aanvaard,
veel waardering genoot. Wat onlangs op bij zo'n gebeuren
wellichteen gevolg was van zijn passende wijze volledig her-
brede visie en deelname aan de bouwd ingebruik genomen. Ret
samenleving. is een grandioos succes .gewor-
De pastorie aan de Kortenhoe- den. Met een pluim voor. de 'ar-
venseweg bleef tot dusver leeg chitect Buitemanen de aanne-
eh kennelijk slaagden de kerke- mel'S Strayers en Van Ravestein!
raden er nog steeds niet in een Tegelijk werd ook de nieuwe ge-
opvolger te vinden waar een be- meentevlag gehesen. 't Werd tijd
roep op kon worden uitgebracht. dat ereen nieuwe kwam. En
Van het Hervormd kerkelijk over het algemeen wordt de vlag
erf valt ditmaal geen "nieuws'" als geslaagd aangemerkt. Ook
te vermelden. Onder de leiding de aula-rouwkamer kwam enige
van Ds A. v. d. Beek verloopt tijd geleden klaar: En werd in
het kerkelijk leven goed. Valt er stilte, zoals bij zo'n gebouw past,
een toenemende kerkelijke be- ingebruik genomen. Dit bouw-
langstelling waar te nemen en werk, schepping van de direc-
steeg de kerkelijke bijdrage in teur van gemeentewerken, dhr.
het afgelopen jaar hoger als ooit v. d. Griend, 'voldoet volledig
te voren. aan de gestelde verwachting.
Het verenigingsleven ging in Aan het gebruik van' de 'aula
het afgelopen jaar regelmatig op zichze],f zal men nog moe;
door en sommige verenigingen ten wennen. Naast de aula is

. maakten eeh bloeitijd, door het nieuwe bahkgebouw van de'
(voetbalsport) terwijl nieuwe Coop. Raiffeisenbank "Lex"
vormen opkwamen. mond - Vianen" verrezen. Bij
We denken hierbij aan de wa' bet samenstellen van dit oVer-
terspOl,tverenigihg die werd op- . zicht bijna klaar.
gericht. De Zondagschoolvereni_ Een imposant bouwwerk. DOor
ging "Maranatha" herdacht on- de fa. Woudenberg. te Ameide
langs in goedgeorganiseerde bij- tot in de pu,ntj es verzorgd. Het
eenkomsten het. honderd-jarig bouwwerk, dat ook zijn voltooi-
bestaan en was daarmede de ing nadert is de ChI'. Kleuter-
oudste verenigingvan Lexmond. school. Het eerstegebouw in de
Wat het openbare leven betreft Midden-Nes. De aann. Spronk
waren er twee zaken die dit jaar, & Sloof hebben eel' van hun

•"rond kwamen: Het gemeente- werk. De woningbouw in de
huiswerd nadat ,enkele tegen~ Midden-Nes kwani d<czer dagen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,Jt~ , "",,"

I ~~~~~~'MUILWll!<

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

Voor de toekomende tijd wensen wij

allen toe dat het eel'! gelukkige en

voorspoedige tijd mag worden

nonnu-----s
I •11971-1972 I
1 II Allereerst wensen wij u goede kerst· I(
• ' dagen toe ,.

Bij de jaarwissellng
danken wij onze c1ienten voor het

vertrouwen dat zij ons schonken in

de achter ons liggende tijd

I esker I
I ~ubelen I
I anufakturen I
• 15 . tel, 245 Na6 uur 4,53 I(• Fransestraat ,.I Ameide, ' I
L••__DDDDDD

Kraan· en Werktuigenverhuur
Aannemer van Grond· en Onderhoudswerk

F· J A Boer, 'MeerkerkIrma . .
'Telefoon 01837.263

• KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAARwenst u prettige

VBILIG VERKEER NEDERLA"D
AFDELING MEERKERK e.o.

wenst aile leden en toekomstige leden

prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar

A. LIEFHEBBER '
DORPSSTRAAT 46. TELEFOON 03474.415~ LEXMOND

Mooie sortering KERSTVERLICHTING en KERSTBOMEN
Ook voor1972 uw adres voor
RIJWIELEN, EN BROMFIETSEN
RADIO. T.V. EN PLATENSPELERS
ELECTR. APPARATEN
VERLICHTINGSARTIKELEN
Diverse reparatiewerkzaamheden ,.

Wij wensen u prettigekerstdagen en voorspoedig meuwJaar
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Wij wensen U

PRETTIGE KERSTDAGEN

eneen

VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Cafe .• Cafetal'ia- Sliitel'll

J. J. DE JON G
OUDEDIJK - AMEIDE

Ghemische Wasserij en VeneriJ ! ~UNIEK"
I· Schuttersgracht .104 - telefoon 2797 - Gormchern

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een Gefukkig Nieuw;aar

..

.Luxe- en Huishoudelijke artikelen
Glas- en .Pu~rdewerk ."',..
Keramiek, Speelgoed en TJ~illel .

---Ir-c--··--_··~··-------··.~-..e- •...----,-!,__~__~.~,,;._.,...C',,:C'.. __II~~~'''''C"~4;<'':''~(f'':~f:C~'~~"?2J,,";~~'.''o~i;?(W:'''''' ""9_~-''"'':;'\,,W''F1

Ook \loor II1u1III Loodgietlleerkzl'1l1tnheden,
SlInitair· en· Repllrlltiebedrijf

, $ .. ...,. • ~

PRETTIGE KERSTDAGEN

en ee~ GELUKKIG NIEUWJAAR

.,. e '",,"

C. PEU.IKAAN .. __
Brood- en BanketbakkerlJ

M.H.G..J,"W. van Puttcstraat, Ameide

G: C. Terhnaw &ZN. ..
fruit. en Eierhandel

Pl'ettige Kerstctagen" en cen voorspoed~g-Nieuwjaar

Pedicure • Manicure
Adviseuze Rhea-Silvia Cosmetica

A. M. KOOL-VERHOEF
Tiendweg 1 - telefoon 01836·337 - Arneide

GRAANHANDEL EN MAALDERIJ

C.v. W. BOR & Zn
AMElDE

... '..,

}:I
..... Prett~ge Ker~~~(lgen
""'"""'eii?:'ee'n;:;::"---'-"'~'" '-- '".--

voor,Qoedig 1971

.1...

... - (

Cafe

,De Stoom!Joot'
A. do Groot, Amaida

Prettige

Kerstdagen
en
gelukkig Nieuwjaar.

.

.

Prinsengrachi, iel. 497, Arneide

Marijkeweg 45a, Meerkerk

SUPERMARKT

DE BRUIN

Wij wensen u PR;ETTIGE KERSTDAGEN
en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

AmB ~mB StrayerS
Kortenhoevenseweg 18,' telefoon (03474) 430, Lexmond

Wij wensen U prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

.

fa. A. de KRUYK Czo.
T...E}{DI.JIi 20 Al\--IEIDE

Fruithandel
Prettige Kcrstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar,

ACCOUNTANT5KANTOOR

Nic. de [(ruyk
BROEKSEWEG 4, AMEIDE
Tel. O/<9JtS_361.

Prettige Kerstdagen en

een voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen

al onze c1ienten

vriende·n en bekenden

een voorspoedig

1972

Fam.
L. Verwolf
Fransestraat 19
-Arneide

~~"'It.~/"""""";"~~,,,,,,,,,,,,,,,",,~~,,,,,,,,,,,,~
e S
S Prettige Kerstdagen en een voorspoedig e
f 1971 wensen U f
• MAXWELL N.V. e
• ee en vertegenwoordiger S
~ !l P. VERSLUIS· s
• Zouwendijk 16 • Ameide Tel. (01836) 376 ~
·f Komt U ook eens een kijkje'nemen in een onzer ,
S' toonkarners. U bent er van harte welkon. ~
~ en U vindt daa,' ~.

I
RADIO's T.V., WAS. EN NAAIMACHINES enz. $

Voor dit rayon: e
Maliesingel14F telef. 030-318732 ~

• Bij stadsschouwburg ~
~~""'llI'-""'''-''''-''''-'W''''~'''~''llI-.:v'I''Ill'''''''-''-''lv'"'~
it" ;;r "wd'" "" ...................... e:Ue::: ::::

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar
toegewenst door

De heer F. J. GRAAF, AMElDE

ADVERTENTJES LEZEN

is nct zo gezellig als winkeJen!

HotelmCafcmRestaurant
SIijterij ,,'t Fortuin"

... ... , ; ............ i;'" ....

U vindt ze yoJop bij:

Boekhandel CREZEE

.

Dam 6, teJefoon (01836) 229, Ameide

.

GRAMMOFOONPLATEN?

.
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Gelegenheid tot

gezellig biljarten

Zoals ahijd
weer de bekende kwaliteiten

en de bilHjke prijzen

voorspo

Bij de .
danken
vertrou\
de achY aandacht op dat "Cafe Lekzicht" bekend is

~ zeer billijke manier. waarop U bij ons Uw

Voor den of Partijen
allen to

Allereer
dagen .

••••••••••••••
._---~

1
11971-1972

,'I' ,ngen en /, Telefonisch opgegeven bestellingen
fTsavonden bezorgen wij gratis bij U \hiiis.1 . rettig verzorgd. ' Wij danken U voor het genoten vertrouwen in het oude j_

Il ,te partijen. en wengen U prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1972

)I Fransestraat 15 Oudejaarsavond om 6 uur ge.lolen t
.Am~de '., ' - I
• .$ ...,L.--I

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ ..~.~.~.~~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~, . '. ~. . ,
~ t~~~~O~ J
'.I!] ~~.~ #<I> _ ..

~ Ilr% ;;;11 ~ ., .
<I> ~, .
~ Prinsengracht 16 - Ameide ...... Telefoon 269-369 t
<II I ~

t i
INlEU WB 0 UW I
.. .
~ VERBOUW ~
<I> •i ONDERHOUD I
-~ .. ~
~ .
~ Wij wensen V Prettige Kerstdagen f
• SLAGErUj_een voo;;poedig Nieuwjaar !

DAM ~ AMEIDE .~ . . ~, ~6~~~6~.~.~.~.~.~.~.~e~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

VVijwensJ~9•••••••~."•••••••••"'••••"."••••••••~."."""••'" ~., ...
prett\g! (,'.' (]) - t
en YOO)E FEES\l'BAGEN i

, .
Probeerin het nieuw~J haalt oak U natuurlijk weer Uw ::
vleeswaren. Vele malt ::

WIJN~ FRISDRANKEN OF GEDISTILLEERD 'I
in Cafe "L E K Z I C H T" (het cafe met sfeer) t'
H.BOOTE - LEKDIJK 30 - TELJ;:FOON (01836) 371 ..:... AMEIDE :

f:::•
i

-t

'I
•

I
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Coop. Raiffeisenbank LANGBlIAK-NIEUWPOOllT
AMEIDE
MEERKBRK
LEXMOND-VIANEN
NOORDELOOS

De Rai!feisenbank is er ook voor: '

I
Verzekeringen ,-

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

De Raiffeisenbanken wensen u een
VOORSPOEDIGI972
en hopen dat u ook in 1972
mogelijkheden tot sparen zult' hebben

r==~
In LEXMOND en omgeving zorgt

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig Nieuw;aar

l~~~~~e~~~~~~l:!!

J

I

I "

J \

...
.

:DERIJ

~Zn

'el. (01836) 376

lemen in een onzer
I harte welkom
tar

\IMACHINES enz.

:ellig als winkelen!

... u'" ; ",P • H( ...40<

n en

lagen
,[
71

i.,,''''''''J''''~~;v,J,,~~~

,en voorspoedig 1
V <

~
J N.V. S
'diger ~
-,VIS i

~
~

f
m: S
030·318732 . ~

'burg ~
,'Q,.'IlV"""llVlv,""I'&.I'lV~", "'~
•tV'" .. d' J" ;;: ;;:;;::

taurant
~ ~tuin"

F,AMElDE

I euwjaar

Molenstraat 1
AMEIDE

Tel. 01836·464

PRETTIGE KERSliltGEN
en een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

CITO
voor 'n snalle levering van

KOlEN, OLiE EN BENEGAS

kwaliteit zoals die altijd was

In het oude en het nieuwe jaar

staan we steeds weer voor u klaar

wensen U een gelukkig en voorspoedig
NIEUWJAAR

J. ,van Mazij~
borpsstraat 93, tele!oon 03474'40,5
Lexmond

Kapper en kapsters van

Kapsalons DE WIT

Dorpsstraat 54
LEXMOND
Tel. 03474·244

.

.

Autorijschool H. van Straten
Meidoornlaan 16 • tele!. 01836·555 • AmeidO
Prettige kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar

' .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Het ·bestuur van de Stichting "DORPSHUIS
AMEIDE" roept sollicitanten op voor de
functie van

"H'ET S PANT"
GEMEENSCHAPSCENTRUM VOOR AMEIDE
EN TIENHOVEN

voor hat in het aanstaande voorjaar in gebruik te nemen
Gemeenschapscentrum "HET SPANT" voer Arnalda en
Tienhoven.

. Gedacht wordt aan een krachtige persoonlijkheld die zich
~_:. de belangrijkheid van deze functie kan voorstellen.

, Tavens wordt van hem verwacht dat hij een brede be~

langstelling heeft voor het verenigingsleven en dat hij
over. goede contactuele eigenschappen beschikt.

De voorkeur zal worden gegeven aan degene waarvan de
echtgenote. bereid is mede te werken bij het beheer van
het Gemeenschapscentrum.

Salaris en voorwaarden worden nader overeengekomen.-

Beheerder

Degenen die een dergelijke functie ambiihen worden
verzocht v66r ·15-1~'72 hun met de hand geschreven
sollicitatie te richten -aan de secretaris van de Stichting

__'"p~rpshuis A~eide",lepenlaan 58 te Arnelde. ,

, OPROEP
STICHTING "DORPSHU1S - AMEIDE"

••••••••••••••••••••••••



"DE WEGWIJZER"

SOCIALE ZEKERHEID??

J. H. VAN TOOR OPENDE 6E FILIAAL TEGORINCHEM.
Het moet ongetwijfeZdvoor de heer enmevrouw Van TOOT op 9 decem
ber een belangrijke dag geweest zijn, want. toen werd hun6e fiZiaaZ te
Gorinchem geopend in het moderne Piazza Center.

De' heer L. B. van Dam, directeur van het -tnternationaaZ Modecentrum
verrichtte de officieleopening met een humoTistische speech waaTin
hij o.a. de kwaliteiten van de heer en' m-'~rouwVan Toorprees op
?akelijk-' en modebewust gebied.,. .-:,} ..'

Deze' nieuwe zaak iszeer modern ingeTicht· ~n zaZ 'zeker een succeszijn
li>daar men alleen de Damesconfectie presenteert.

Zeer veZen ~arenbij deze opening aanwezig. Onder de g~nodigden/
waren o.a.ookde oud-burgemeester (gronr'-"gger,van het Piazzo Cen-
ter) de heer en mevrouw Ridder van Rap1;..:.-, _i,; _

Bovenstaande jotq geejt U een overzicht na de opening waarbij men
de heer en mevrouw Van Toor vee! succes wenste.
Hierbij sZuiten wij ons natuurlijk weer van harte, aan.

Uitslag verloting Sint-Nicolaasactie
G.M.S. Ie Meerkerk.
Ie prijs: 83091, 28 prijs:'?9252, 3e
prijs: 61931,4e prijs: 31325, 5e prijs:
45334,6e prijs: 41024, ?e prijs: 56983;
8e prijs: 76141, ge prijs: 11923, 10e
prijs: 86237, lIe prijs: 24831, 12e prijs:
41307, 13e prijs: '59267, 14e prijs:
65990, 15e prijs: 26006, 16e· prijs:
27455, 17e prijs: 81264, 18e prijs:
14345, 190 prijs: 52327, 20e prijs:
63533, 21e prijs: 61601, 22e prijs:
61456, 23e prijs: 69867, Me prijs:
86441.

Mixer: N. de Groot.
Citruspers: T. A. de Groot.
Pedaalemmer: N.V. v.h. Fa: A.

Kruyt.
Babyioon: A. Langerak.
Strijkijzer: J. Bloemendal
Voorts ontvingen 20 personen nag
een Boterletter.

BRANDALARM
overpe~g:ce::n-;v::a::n:-:e~e=n"'-----"'~e~7k:::a~ar:':, of nog erger, elkaar met· een
brandweennan. . boog miar links gaan inhalen zodat
De eerste minuten na het ontstaan de brandweerauto geheel op 'het
van een brand zijn beSlissend. Alleen linkerweggedeelte terechtkomt, en
bij onmiddellijk brandalarm kan de er dan tot overmaat ook nog tegen-
schade tot een minimum beperkt liggers .blijven doordrukken,dan
blijven. vergt dat weI veel van ·de bestuur-
Om dat te bereiken moet er aan de der en aIle inzittende brandwachten
brandweer vrije doorgang worden die ttouwens tach aI uiterst gespan-
verleend, en niet zoals zovele rnalen nen zijn.
gebeurd dat alle mensen de straat Daarom beste lezers blijft U bij
op komen en daarmede de toesnel- brandalann' aan de kant tot de
lende brahdwachten belemrneren de brandweer voorbij Is enniet midden
brandweergarage zo \ spoedig moge- op straat gaan staan of blijven
lijk te bereiken. rijden~

Wanneer dan de autospuif uitrukt, Geef ons de ruimte, want geenhaan
met het blauwe zwaailicht en .twee- zo rood, wij slaan hem" dood. En
tonige hoorn, moet aUe verkeer de denk: er aan, voorkomen Is betel" dan
brandweer· voorrang verlenen. blussen.
Helaas zijn er nog velen die maar
b1ijvenrijden met hWl auto of flets. Veren. Vrijwillige B.randweer
Wanneer er vele fietsers zich naar Ameide en Tienhoven.
een brand begeven, sorns' 3 of 4 naast Fr. G.· D.

;:\;,,/.. J/

RECTIFICATIE!
Op pagina 10 zijn in de advertent/es van

C.V.("":N. BOR~en MAXWELLN.V.
de jaartallen verkeerd gedrukt. Er staat 1971
Het spreektvanzelf dat beide firma's u veel goeds wensen

voor het jaar 1972

PAGINA 13

ENKELE UITSLAGEN
UITSLAG LAATSTE VERLOTING
'T GAT TE AMEIDE.
Begin december vond de trekking
van de laatste en. derde verloting
voor het Gemeenschapscentrum teO
Ameide plaals. . .
Ten einde de. ptijswinnaarste ver
rassen heeft, de propagandacommis-.
sie de. prijzen thuisbezorgd.
Dar· zeer velen zaterdag 4 decem
ber heel· blij ,waren" met een' niet
verwacht extra Sint-Nicolaascadeau
spreekt voor zich.
De uitsiag Iuidt al8 voIgt:
Barbecue: G. v. Veen.
Broodrooster: J. Molenaar.
Droogkap: T. ·Versluis.
Radio: A. G. de Kruyk.
Radio: M. J. Eemink.
Weegschaal: Consolidated Neder
land N.V.
-Koffiezetapparaat:. A .. Fli~rman..
Ladyshave: L. de Kruyk-Boogert.
Bureaulamp: C. Versluis.

list thans willen de meesten een
totaal pakket die niet werkt met
procentuele vergoedingen of eigen
risico's.
Op dit moment is voor aUe particu
lier-verzekerden tegen een billijke
premie .' te krijgen de Ziektekosten
polis - Nieuwe Stijl. Dit is een ver
zekering met een totaalpakket en U
betaalt maar premie voor 3kinderen.
De kinderpremie is tot 18 jaar van
kracht en VOor studerende kinderen
'iseen' aantrekkelijkEt korting.
Een totaalpakket geefteen ieder die
zekerheid .die redelijkerwijze van
een polis kan .worden geeist.

De prijs diewij jaarlijks moetenbe
talen voor. ouze volksgezondbeid
wordt steeds hoger. De oorzaak is
hogere stichtingskosten voor. zieken
huisbou-w, hogere lonen en honoraria
en verbeterde terapieendie- meer
geld -kosten. Wij sarnen zullen deze
prijs voor OIlS alIer gezondheid rooe
ten betalen. De een aan het Zieken.,...
fonds -de allder aan zijn -of haar ver
zekeringsmaatschappij.
Door het oplopen van dekosten van
huisart,sen en medicijnen is de vraag
naarhet mede verzekeren vandeze
kosten door de particulier verzeker
den sterk gestegen. _Verzekerde _men
vroeger aIleen _ziekenhuis en specia-

..........................................................................................
Radio - Televisie - Modeme Verlichting

Wasmachines - Centrifnges

Elektrische huishondelijke apparaten

Gero-, tUmeta- en ZUdnro artikelen

, Schaatsen - E1ectr. Naaimachines ellZ.

A. VAN IPEREN
MEERKERK - TELEFOON 265

PRETTIGE KERSTDAGEN EN GELUKKIG NIEU\\JAAR

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

Electrotechnisch installatiehedrijf

d
~
""

Ook in 1972

voor topkwaliteit naar

SLAGERIJ JONGKIND
Ook dan hopen wij u weer van dienst te zijn met
klas vlees en vleeswaren - Probeer ze ook een.!

eerst.

Molenstraat 41 • tel. 01836·336

Beha.lve woensdag bezorgen wij elke. werkdag gaarne
bij u thuis

Wij stuiten zaterdagsmiddags om 3 uur

Wij wensen u prettige:kerstdagen en voorspoedig nieuwiaar

S/agerij JongkindJAmeide
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Kampeerboer tevrede:n,
maar :nog lan,g Met voldaa:n.
DeStichtirig Vrije.Recreatie(S.V.R.) meer op officHHe caropings voor de
heeft een oristuimig jaar achter- de nog steeds toenemende groep kam-
rug: Erzullen'nogrriaar weinig Ne- peerders. Daarbij komt", dat -veel
derlanders zijn ,die' niet weten waar- kampeerders de leefsituatie 'opde
voor'de S.V.R. ijvert en Viat "kam- 'officielecampings met meer verdra-
pere'f;l bij de boer"betekent. Nauwe- gen. Ze vindenhet er te druk of te
lijkseen -jaar. Dud heeft _de SVJ;.t ~n onhygienisch.. Bovendien zijn er
'reeksactiviteiten ondernomen, die velen; voora! de stgtlsmensen, die
zelfs. de-: politici van rijk, provincies de hoge prijzem niet meer-kunnen
en gemeentendwon,gen,aandachtig '- opbrengen; Voor velen blijItt" het
te Iuisteren en de vinger'aan de pols kamperen bij :de boereen uitkomst
te"hoUden: Wat. anderen na jarenlang te zijn. Ze hebben er rust en f:t;isse
-overleg in ambtelijke commissies lucht ontdekt en bovendien kregen
niet lukte, speelde de SVR in een ze een stukje grond voor, een rede-
seizoen"klaar: het kamperen bij de lijke prijs.
boeralsandere, recreatievorm kreeg Naar schatting hebben dit jaar zo'n
de officiele aandacht die het ver- 15.000 Nederlanders' bij de boer ge-
dient. kampeerd; Ruim ,300 kampeerboeren
I,De, a:utoritedten, hebben 'oris natuur- verleenden gastvrijheid.
lijk weI eeli, beetje in de kaart ge- De SVR is tevreden, maar nog lang
speeld door hunvaak domrne,op- niet vo.ldaan. "We zijn bIij dat de
treden", zegtWillemvan den Berg autoriteitenons in feite hebben er-

. uit Meerkerk, voorzitter van, de kend, maar voldaan zijn we pas' als
S.V.R., die als eerste kampeerboer we oris zelf kunnen opheffen", aldus
in Nederland deze zomer de officiele de hyer Vanden Berg. De" SVR heft
vergunningen vangemeente en pro- zich op' zodrahet, kamperen bij' de
.vincie kreeg. Hij zinspeelde daarbij boer op beperkte.' schaaL overal is
Op9.~ politieovervallen, iii o.a. Amei- toeges.taan.Nu is het 'nog zodat er
de en Giethoorn, die zGveel publici- sprake is van willekeur" omdat er
teit kregen, dat er zeUs vragenover geeri eenheid in, verordeningen ,en
worden gesteld in de, Pravinciale bepalingen is., Als daarin wijziging
Staten van Zuid-Halland. is, geka:rn,en- de SVR blijft hoop-
De S.V.R. is er achteraf blij mee dat vol:-- kan,eenrustigkampeerseizoen
iij irialleopenheid ,het probleem '1972 tegernoet woi'dengezien. /
van de vrije recrea:tie a.an de orde "Ma9,r als de autoriteitenproqeren
heeftgest~ld.:"Eris,veel,te lang g~- het vrije kamperen met politieover-
·studeerd. Er' moeten nu eindelijk' :vaUen en, het wegslepen van cara-
eensdadenworden"'gesteId", aldus vans de kop in teo drukken, ktmnen
Van'den Berg. De sVR heeft hetde weeen lange hete zOIiler verwach-
autoriteitenniet gemakke1ijk, ge- ten", aldus 'de heer Van den Berg.
maakt. Ze werden als het war~ be- Hij neemt het'"de tegenstanders van
stooktmet~en'lawine van verzoeken de vrijerecreatie voor'i!-l Itwalijk,
en briE;ven., Vrijwel ,elke politieke dat zij de kampeerb()e-ren e~an ver-
partij .werd geconfrortteerd met de denken grote massale campings te
doelstellingen" van "de SyR eri om willen gaan exploiteren. "Dat is'een
een: uitspraak: gevraagd. "Hearings grove leugen", adlus Van de.n Berg.
van Tweede Kamerfracties, commis": "Een "vetdachtmaking bovendien.
.sie.s:~'uitde Tw~edeKamer en de - Men kau'kennelijk geen betere ar-
Proviriciale'St,aten'Vierdengehouden gUmenten b,edenken".
en steeds was' de SVR er ais de kIp" .. De SVR bIijft emaar streven vljf
pen biJomde belangen van kam-· caravans bij dx6.*'.....·..w...", oetdeJ:ij zonder

i peerboeren 'en' vrijekampeerders fe meer" toe te' lat~t~"d'voor viji to~ 15
verdedigen. Daardoorwerd als, het wiLde,SVR, e~~ Soepele"ontheffmg.
ware het probleem apeens "ontdekt": De' SVR" maakt zich'intniddels weI
ons' land heeft vrijweI, geen ': rui:q1te, zorg~n. over de voqrnemens van veel

gemee'nten'oin volgend jaareen toe- ....
ristenbelasting in te voere,n'" Dat be
tek.enteenextraaanslag op dekam
peerders, .cUe meestal tot de econo
rnisch 'zwakkeren behoren. "De SVR
heeft- inmicldels, pogingem ondema
men ,om de.··toeristenbelasting .~:mge~

daaIl'te laten maken'-of althans uit-:
ge,steld. tekrij~eI1 t9tJater.
Uit de reacties die de sVR heeft

.ontvange,n van.kampeerl;Joerenen
kampeerders blijkt,' datdeze nieuwe
recreatievorm alomword~,g~waar

deerd. Vaor de boeren en·' tuinders'
heeft het kamperen blj de boer (be
halve enige extra inkomsten). als
groot'. _voordeel,' dat de, betrokken
families wat meer in· contact komen
llletandere mensen dan de naaste
bUren. "Die sociaiecontacten' kun-,
nenveel" kampeerboeren'·niet ·meer
missen", aldus Van clen Berg., ' .. "
Wat er volgend jaar verder gaat ge
beuren? '"We:beginnen het jaar met.
e'en proefproces in Amsterdam tegen
eeh kampeerboer.We willen nu weI
eel1S .uitgemaaJd zien welke misdaad
een ,boerbegaatals.hij een' paar
stadsmensen op zljn land 1aat kam
peren'\ aldusde heer Van" ~erg.
De Utrechtse advocaat IriYA? H.
Bakke,. Schut (»ekendals voorzitter
van· de TV-rubtiek "Kort Geding")
zal als .raadsma~ voor de SVR optre-

den. "Als het moet, procederen we·
tot de Hoge, Raad 'door, want het is
in feite een schande dat men inOl{lS
ove.rvolle enstinkende. landje nog
steeds verouderde·.· verbodsbepalin
gen. hanteert",aldusde heer Van
den Berg. "Het. platteland ~s er voor
de mens en niet omgekeerd".
Wenst U als. boer .of kampeerder
meerdere inlichting danwordt U
gaame'hierover nader gei"nformeerd.
Secretariaat:· .Broekseweg 77, Meer

,kerk, tel. 01837-5*,

Zo is 't gekomen
Een man had een patatkraam aall
een drukke verkeersweg. Hijwas
hardhorend en. had dus geen radio.
Hij kon slecht zien, dus las hij geen
kranten. Maar hij verkocht goeie
spullen.
Hij zette een bord .Iangs de weg
waarop. te lezen stond hoegoed zijn
patat en kroketten weI waren; Als
er geenklanten waren, idng hij langs
de weg staan en riep:' De koffie is
bruin, meneer!
~En de mensen kochten en kochten
maar.
Hij bestelde meer patat en kroket
ten. Hij, schafte een groter fomuis
aan om alles klaar· te kunnen maj{en.

Vervolg pagina 15.
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WONEN 1972 met BOS MEUBELEN
•

ldassieke en moderne stijl met garantie

wo:ni:nge:n e:n projecte:n i:nrichti:ng

Lexmond

Wij bezoeken uitsluitend fabriekstaankamers

geheel vrijblijvend met anze klanten

Dus uw voardeel met een enorme sortering

Official dealer van Webe-· en Sprij-meubelen

Een begrip voar kwaliteit

•
fleUr

•
I

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
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Woensdagavond 1 december I.!. opende de jamilie J. A; C. de Bruyn
Van Dieren uitAmeide een jiliaal te Meerkerk.
De heer De BT_uyn zelf.uit Meerkerk ajkomstig en daar reeds enige
dagen per ,w'eek met zijn groentewagen werkenq, heejt een mooie winkel
in aa1'dappelen, groente en Jruitaan de Marijkeweg .45ageopend.
Bovenstaande joto ,toont U de srnaakvoHe groente.-afdeling.
Wij,wensen'de-familie I!eBruyn "ve~l succes.

t€p.:en -hij '!u"isiert -na~'de radio~-dus
moet hij het weI weten.
De . vader bestelde daarom mindel'
patat en kroketten. Oak haalde hij
zijn reclamebord weg.Hij nam met
langer ,de lTIoeite 0:m langs _de weg
te staan', om _!riensen, tec,.tt'ekken., '-En
'zijn --yerkoD?:" zakiepraktisch :van~
de enedag-op de andere. in elkaar.
"Je hebt gelijk, jongen," zei de vader
tegen zijn zoon, "ongetwijfeld gaan
we een· slechte tijd tegemoet".

-kunnen dan. oak gerust stellen, dat
er zes jaar hard is gewerkt v66rdat
tenslotte met de bouw kon worden
gestart. -

. Bij de aanbesteding, die spoedig werd
gehouden, toen bekend was, dat de
financien voorde bouw van de
school rand waren, heeft het 'school
bestuur aile Arneidese aannerners
de kans geboden in te schiijven.
De- laagste inschl:ijver'bleek N.V.
Aannemersbedrijf Woudenberg te
zijn,die inmiddelf) erg vlot met de
bouwiS-' gestart. '
Iiet is erg verheugend, dat de schoo~

door· specUlek" Axneidese vakrnensen
zal worden gebouwd.
En, wie .de Meidoornlaan pass.eert,

NIEUWE SCHOOL MET DE BlJBEL
voor Ameide
Op, vrijdag, 5 november, was llet dan
eindelijk zover! De eerste paaJ. voor
de nieuwe school met de Bijbel kon
worden geslagen. Dit .' werd, in het
bijzijn van de schoolkinderen en
verschillende ,belangstellenden, ver
deht ,door de BUrgemeester;
Aan een, lange tijel van voorberei:',
dingen was· tens16tte ,een eind geko
men..Om,prec,ies te zijn: ,Ruim 4'jaar,
~adat de.urgentieverkla.ring van.O.
en W.was verkregen, dat debouw
van eenschool voor Lager Ond~r

wijs 'in Ameide dringend noqig' was;
kon dan tenslotte met de, bouw van
de nieuwe schoolwo'rden, hegoprien.
Aan, hetyerkrijgen van deze urgen
tieverklaring, waren oak reeds" enige
jaren van werken voorafgegaan. Wij

;,DE WEGWUZER"
flij ha,ald~_zijn:_zoonvan "school om
h,em te helpEm.. Maar toen ,gebeurde
~r iets '"
Zijn zoon zei: "Vader,heb je niet
naar de radio geluisierd?" -

Als het geld io sclla:arsWordt kpln1
er eeu, slechte;tij~. Misschiefr komf
e1' wei eep-crisis~ Je"kunt je betel'
yoorbereiden 01> slapte in zaken.
Waarop de vader dacht: Mijn zoon
heeftgestudeerd., Hij leest de -kran-

Pannen
mel de
triplo
bocem

Firma

tim 31·12·'71

Telefollil 251

Ameide ,

Zes-ct.",lig
.GERiJ IILMETA

,epelrek3.045
ter waarde .

van
Blj zeven-d"'lig

GElfliJ IILMETA
pann",nset ter waard",
van i311U15

.H. Verhoef
HAAL ZO'N flETS
"DE KOEKKOEK"

Meerkerk, telefoon (01837) 297.461
heeft ze volop

Telefoon 01823·2651

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een. in aile opzichten voorsp'~edig ,~leuwiaar

SchoonhovenHaven 1 en 5

••••••••••••••• O••••• $ ~.~.~.~.~ ~

i . I~Fa. H. MANSCHOT & Zn.
AANNEMERS VAN HEIWERKEN
LEXMOND

PRETTIGE KERSTDAGEN

eneen

GELUKKIG NIEUWJAAIf>

.Ge~peCia'liseerdinheiefl

met stoomblokken van 2t.m. 8 ton
. :. en. mr"'lle. kraaninstallaties:-

ji'J. . ~
~.~~~ ~ ~ ~

In 't Silverhuys

Verzekerde wereld
begin biJ je. zelf

Juwelier Rikkoert

Voo!!". a_u;w veli"zekell"Dngen

Accountants· en Assurantiekantoor

Een gelukkig en voorspoedig .
Nieuwjaar toegewenst

Nic@de·.Kruijk
Broekseweg 4 . Tel: 362 • Ameide

Goede kerstdagen en een voorspoedig ·Z972
wensenWij aIle bekendenen clientele

Ook in het komende jaar hopen wij u weer onze
bekende service te bieden
Daarom ook al uw uurwerken en sieraden gekocht bij de vakman die
u uit jarenlange ervaring kan adviseren

~'lV~~~~~'IIV~~~~'~'lV~

c·

Donderdcag

30
deeellll"llber

houdenwij elm

oliebolfen en
appelbeignets aktie

ten bate van de ver·I bouw van de Geref.
. Kerk te· Ameide iii

. Bestellingen
tel.· 01836.448·407
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Op bovengenoemde soorten van verzekCd,g'en is ook een m0gelijkheid om eeOgen risiso per gezin te nemen
van 100.-. 200.-, 300,-, 400,-, 500,- en 1000,- en zijn geb~seerd op een 5.jar!g contract

PREMIE TOESLAGEN
1. I.v.m. leeftijd bij het aangaan van de verzekering:

50 t.m. 54, toeslag 30% '. 55 t.m. 59, toeslag 50% • 60 t.m. 64, toeslag -100%,
2. I.v.m. termijnbetaling. Bij betaling per halfjaar 3% van de jaarpremie, per kwartaal 5% van de jaarpremie

3. I.v.m. eenjarig contract 5%

.

10,20115,-

per jaar per maand per jaar per maand

230,~ 20,30

440,- 38,90 220,- 19,40
"

530,- 46,80 265,- 23,40,

PREMIE 3de klasse PREMIE 3de klasse
Volwassenen Kinderentot 18 jaar

I
58: 51,20 290,- 25,60 I
73~~ 64,50 290,- 25,60 . ~

PAKI<ET II
Vergoeding kosten van pakket I plus huisarts en

specialist (zonder eigen risico)

PAKKET III
Vergoeding kosten van pakket I en II plus medicijl1en

(zonder eigen risico)

. PAKKET I
Vergoeding kosten van ziekenhuis,sanatoriufn, zieken-

. vervoer{zonder eigen risico)

I
'~

~PAKKET IV
~. Vergoedirig -kosten van pakket I, II en III plus kunst- en

hulpmiddelen, bijz. voorzieningen, geboorteuitkering

PAKKET V
Vergoeding kosten van pakket:~l II, III en IV plus 500t

• 0V£ tandheelkundigehulp

~.

~

r=~~===~=====-=======-==-~~

I Ziektek?stenver~ekering I
I nleuwe-stlJI
~

'MAXIMALE GEZINSPREMIE
Per gezinis er maar voar 3 kinderen tot-18 jaar premie verschuldigd
Voor studerende kinderen van 18 tot 27 jaar 30% korting

Vraag vrijblijvend inlichtingen bij:

voorstraat 6 • telefoon 01836·340

lid n.v.a;

denhartog assurantie ameide
Wij wensen u en de uwen prettige leestdagen en!een:gezond en voorspoedlg 197~

. . ~

~~~~~~~ ~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J
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Bestel,adres voor Ameide: A. DE GROOT. Prinsengracht

~~- ~

~~:.~
~Erres Ook In

naangevend.1 9 7 :2

Op w8sgebied

AMEIDE

CREZEE

Ook in 1972

voor kantoor, school en huis,

Wij wensen u prettige kerstdagen
en veel voorspoed in !Jet nieuwe jaar

\

elementen van 4, 3 en 2 lokalen.
U ';.~t welke moderne mogelijkheden
de( \ieuwe school zal bieden, in
verl~'C1.1.jking met de',mogeliikheden,
die er nu in de oud~ school zijn. Nog
afgezi~ vaIl-de· moderne inrichting .
en hulpmiddelen, die. straks, in de
niel·~~e school de leerkrachten ter
be ,lming zullen staan.
Er"wordt naar gestreefd de nieuwe
school in september te kunnen be
trekken. Dan zal Ameide een .school
rllker zijn, waar op de meest verant
woorde wijze, onderwijs kan worden
gegeven.

. De gehele ruimte kan worden benut
voor ouderavonden, tentoonstellin
gen enz.
Het ,eigenlijke schoolplein zal ver
deeld worden in twee afdelingen.
Eon gedeelte voor de leerllngen nit
de hogere en middenklassen, €len
gedeelte vOOr de kinderen nit de
lagere klassen. Voora! a1s de kinde
ren net van de ldeuterschool komen,
moeten ze in de 'pauze en voor
schooltijd nog hun eigen speel
wereldje hebben.
Bove~dien tal de school;nog de be
schikking hebben over een speel
weide tussen-de gemeenschapsntim
te en de Meidoornlaan gelegen. Deze ~

speelwelde van zeker 20 bij 40 m zal
uitsluitend tijdens degymnastiek
uren a1s speelveld worden gebruikt.
Hierop kunnen in de zomer prach
tig balspelen worden gegeven.
op het elgenlijke schoolplein zelf
zullen voorzieningen worden getrof
fen, zodat dit plein gebrujkt kan
worden voor het geven van practisch
v.erkeersonderwijs.
Verder zullen er voorzieningen wor

de zomer bij
Ul d~ openlucht

en krijgen in
en tossen de

den getroffen, dat in
wann _weer, klassen .
onderwijs zullen kunn

~-
de ntimten, die ligg--
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~
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BUTgemeesteT Wessels sloeg de eeTste palen 1JOQT de ChT. School onder
toeziend oog 'Van meester de Haan,. ouders en 8choolki7ideTen met vaar
dige hand de gTond in.

staatversteld, hoeveel werk er reeds
in korte tijd is verzet. Dit houdt een
belofte in voor de toekomst.
Zo zal dan misschien nog spoedig
een eind komen aan de vrijwel on:"
houdbare toestand, waarbij zes loka
len gehuisvest zijn in de oude school,
daterend uit 1890, 1 kIas bivakkeert
in ,het Verenigingsgebouw en 2 klas
sen gehuisvest zijn in 2 lokalen op
300 ffi. afstand van de cude school
gelegen.
U begrijpt, welke moeilijkheden dit
geeft voor de leiding van de school.
Hiervoor in de plaats verrijst nn de
negenklassige school, waarbij alle
klassen meteen, via de personeels
kamer, telefonisch bereikbaar·· zijn.
Dus weI van het ene uiterste 'in het
andere.
Tenslotte enige bijzonderheden van
'de nieuw te bouWen school
Het wordt geen etagebouw, maar
alIe klassen komen gelijkvloers te
liggen.

P.Verrips
BRANDSTOFFENHANDEL. MEERKERK
Prinses Marij!<eweg 36 . Teletoon 01837·358

VOORVASTE EN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN
OOK VOOR UW TUIN TUINTURF EN MOLM

Daarom 'beslaat de schooleen grote
. 'oppervlakte grond. Daarenboven is

de school geltikkig ruim gesilueerd.
lop de plattegrond kunt U zien, hoe
de. lokalen zijn ingedeeld. Er komt
een element van 4, van 3 •en van" 2
lokalen. Bovendien komt er naast
deze,9 leslokalen nog", een gemeen
schappelijke ruimte ter grootte van
2- leslokalen, ,die door mlddel van
een vCllwwand in twee grote lqka1en
kunnen worden- verdeeld.
Deze ruimten kunnen dagelijks wor
den gebruikt a1s projectielok~al,

voor handenarbeid en· handwerken.

WiJ wensen u een voorspoedig nieuwjaar
Prettige kerstdagen en een voorspoedig 1972

••••••••••••••••••••••••
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Wilt u werkelijk een mooie kollelltie

klNalileitsrneubelen
zien, komt u dan vrijblijvend in onze m'oderne meubelshowroom
van 1000 vierkante meter kijken

Wij exposeren steeds de nieuwste meubels

Interieurverzorglng v. d. Vllst
Hoofdstraat61 tel. (01843) 248 NIEUWPOORT
Filiaal: Dorpsplein 7 tel. (01837) 409 MEERKERK

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedignieuwjaar

I

Keurslager van Dijk
Kerkstraat 14.... tel. 01837..832 - Meerkerk

wenst u prettige kerstdage~ en een voorspoedig nieuwjaar

Aangeboden diverse soorten p Iant a n en vis
Onze specialiteit:
ALLE SOORTEN CRYPTO'S

Leidsa planten f 0,75 Nu 20 voor f 12,50
Geopend:werkdagen van 18,21 uur
zaterdag van 13·18 uur

EEGDEMAN, Groot·Ammers
Voorstraat 39, tel. 01842-674

Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar

Fail HEIKOOP
,?""~eeft ook aan het einde van het jaar
".Yael kerstartikelen en kaarsen voor

voor u klaar '

Tevens willen wij aile mensen
prettige Kerst en gelukkig nieuwjaar
toe wensen "

Molenstraat 23, tel. 01836·280, Ameide

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw;aar

,

B. Barten - Telefoon 01837-434 - Meerkerk

Exclusieve dames-, heren· en kinderkleding ,
Fransestraat 31, tel. (01836) 394 . 372
Tevens te Almkerk, Oudewater! Streefkerk. Werkendam en Gorinch'em (Piaz~aCenter)

J. H. VAN TOOR wenst al zijn c1ienten
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1972

Voor de a.s. feestdagen
DIVERSE SPECIALE AANBIEDINGEN

Zojuist binnen 300 zeer mooie
KINDERJURKJES, TUNIEKJES EN
OVERGOOIERS van 3 tot 14 jaar
voor de helft van de normale verkoopsprijs

1500 modieuze
JAPONNEN EN PAKJES
voor praktisch de helft van de normale v!lrkoopsprijs
300
SPORTIEVE DAMES· EN HERENTRUIEN
met 30 tot 50 p.ct. kortin'g
200 werkelijk mooie en modieuze ,
MANTELS EN MANTELCOSTUUMS
voor speciale decemberprijzen

1
-2
-3
-4

J. H. van Toor Ameide

NUTSSPAARBANK opgericht in 1871

SPAARBANK
MEERKERK-AMEIDE

••••••••••••••••••••••••••••••••

i Op 1 NOVEMBER 1971' werd hel feit herdacht, dat
"DE NUTSSP~BANK" hpnderd jaar geleden zijn
werkzaamheden is· begonnen. Ter gelegenheid van dit,
jubileum krijgt de rentevergoedirig voor de spaarders
een feestelijk Untje:

Over 1971 zal 5 010 rente en bovendien de
bekende rentetoeslag worden uitgekeerd.

Spaarders die een hogere' rentevergoeding op prijs
ste1len _kunnen ook in 1972 nag gebruik maken van
een te~ijnspaarboekje.De rentevergoeding daarvoor
blijft voorlopig onveranderd:

'6 Ofo bij een jaar opzeggingstermijn;
- 7 Ofo voor een vaste termijn van twee

jear.
ZI~ING in het Wijkgebouw van "Bet Groene Kruis"* in AMEIDE ap de 2e en 4e woensdag

van de maand van 7.00 tot 8.00 uur n.m.
(laatste iitting van het jaarop woens
dag 22 december 1971).* in MEERKERK elke vrijdag van 7,00
tot 8,.00 uur·n.m. (niet op Oudejaarsdag)
en met ingang van 12 januari 1972 ook
op eIke woensdag van 3.00 tot 5.00 uur
n.m.

ALLEN PRETT1GE FEESTDAGEN TOEGEWENST
MET EEN VOORSPOEDIG 1972

, .


