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MET DElE. BON

kfllgt U dif bedrag lerug btJ
a8r*oDp I/an sen
,MANTEUOAMESCOAT

MET DEzE BON

METDEZE BON
KnlQt U dl1 ,oea,rag lerug blJ

. aankoOp van een ,
van onze 3 00 stukS
HERENKOSTUUMS

~~.

krlKJI U <1It oearag terug oli
aankoOp van ooze grllze
HER,ENJAS at COAT'

Na!TIens ,~irectie, en perSoneel E
danken wij U voor hE!'t vertrou-

wen dat U':ons in h~t afgelopen 'if".
jaar gegeven heeft. ',~ , ,,' ",'

Wii:wen'sen' U Piettige. ,Ke~st,da~ ! ,I., ' ."
gen en, gezegend ,19~~.- toe:' _. ' ~

Deze bonnen zijngeldlg toten, me?
3januiui1976 .

MET
DEZE
BON

,MET DElE BON
1mJgI, U dff Doorag terug b~'

',aankoop van een
JAPaN

MET DElE BON
Krijgt U, dit 'bed rag 'terug
bij .aankoop van' ,een .

" HERENPANTALON
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'i', ','''''~~~.~~lf:~J!1!~~-/;~__' ;;~
;', 'UITGAVE' DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE - ,- - , - - -- ~/..4'

:~F~EM~:;=:5NG NO, '8 - - -~. - • -, '- - .~~.~~-l'f'
, '~Vers'chilnt, maandelijks , Wordt gratis verspreid in Arneide, Tienhoven" Langerak, Nieuwpoort, Goudr',aan, N'o'o'rde/oos,

" ,- _<',9pla-ge,_5_~OQ-_exemplaren' H' - H - - - - - - - - .-J'~~Q;:~~~:::~~;::~::i:~~o~or~n:a~a~r':~O.O:9~b;IO;k;la~n;di·:M~e~e;rkre:r~k,;';L;e;x~rn~o;n;d;';;H;e;i,;e;n;;B;O;e;ic;o;p;';L;ee;'r;b;ro;e;~;e;n;;N:i~e~u;w~la;n:d
"",~Qpen Vensters geen tehuis, maar een thuis!" GRANOIOZE JUBIlEUMAKTIE
!' ," " (EEN SPECIALE KERSTBIJDRAGE VAN ONZE
\r-' , ",' ,.., VERSLAGGEVER PIETER A. KERKWIJK). met geweklig
[.i';::' ; _~a~_d(r l~n~e_ en,zomer' k,omt in ieder- mensenleven gewoon- voor- een verzorgingstehuis veel voorc;fee1!

:,",.,/..>.o,liilt.':",de liedst". 'De' bedst 'met aI, z'rt ongemakken, zoa[s 'in Schoonhoven. Zij had
., }:'::,,',;':sto,rl1len:'; sombere ,dagen en 'vaak mistroostige vergezichten.· echter een kleinzoon in Lan

','~ E,eli,~ ~ombinatie.van omstandigheden die vaak bij OIlS men- gerak en die heeft er voor
<:\",',',se,Il·',,:.i.~evo~lgeeft 'vall)~ilhei~-"het ui~zichtloze en 'het "na- gezorgd, dat -zij i~ "Ope~

c,:,:":"?,,'<,, ,:,de~'ende, ein~e".,: In ,de..namiddag -vim, de dag sluiten wij" de Yens~ers" kon komen. ?-ij
~;<:;3;:~;~,,;:g6r:dijn~~'.'en.porren de kachel wat op of zeUen'de centrale. heen de afgelopen winter
: -';>A~:',:',,~yef\\r~rmhlg,,'iets, hoger. ",.: , ,;' , . , een aantal maanden thuis

", >,We/,;,wilfen.-..de 'hedst buiten- 'sluiten --,en met de huiseiijke ziek gelegen en nu fleurt ze
Cw~rmte;,,zijli ,kilheid doen, vergete'ri•. ,In, de hedst van oDs weer' geheel op ,
-leV-en; 'Ieven we vaak hele' dagen 'hisseIi vier'inuren met al- Gelukkige ',mensen 'in hun
"leen,oriszelf als' gezelschap en het enige kontakt _met de derde levertsfase, was'dat de'
buitenwereld is' it bezoek van 'een familielid, een buul of opzet van het stichtingsbe

'·:'~'I1'c,,~b~faar.denyerzorgster.'Verder, hiedt ons venster geen stuur? Aan 't woord hier-
'~'-~, brederc,'hotizon. . over de huidige"voorzitter

- de' heer H. J., Oostrom: "De
kerkeraad van,de Ned. Her

, vorinde kerk ontving 8 jaar
geleden van een kerklid 'n°
brief met een'gift van f 100,
voor het stichten ,van eeil
verzorgingstehuis. In die-'
zeIfde kerkeraad was dat de
'aanzet oin 'er' over, te gaap
praten en 'denken. TwaaIf

. andere kerkeraden uit'de
omgeving toonden belang
stelling en 7 maart ~69 yond
de eerste vergadering,'. te
Nieuwpoort, plaats. Deze

";:".j, ,E'n;·'t6·ch:',.. :: .... tobh h~eft de valt daaruit op te maken dat vergadering was door' de
:"»:''-':--~~:'''i' '~~ed~t, zijn<bekoring ()p z'~ "Open Vensters" inderdaad Groot-Ammers uitgeschre
~:~:;,~~. ~ig~I1/,~ii.ze:;.,De, 'herfst-'h,eeft een geschenk van God -is. Zij Hervormde, kerkera.ad vayi'

.';, 'zowel--zijn'iin'in.'de natuur - bemadrukte het zo'duidelij-k" ven en sloeg,di'rekt goed
">Li":>'," .als,in:'~e~ ~ni~l1:senleven; ,Hoe, als' eeti van de bewoners, aan bij de andere geiriteres-

',(Y\',', schitterend :is de natutir 'niet toen: zij' ons, toevertrouwde, &eerden. De kerkeraden wiI
, -' in; de Jierfs'tf Hoe, warm zijn "dat zij het prima naar haar. den samenwerken om dit

", 'z'n', kleuren? En', zijn warme zin had. Wij hebben het reu-' verzorgingstehuis een prot.
" ",kle'uren ,niet' de, drag~rs' va~' ze" goed. Je kunt, hiet beter Christelijk karakter mee te
,~~!::),iefd~?,~~n i:s lietde ,niet eeil ,verlangen. geven. Dit houdt niet in, dat
:. ,::vari: de 'grondbeginselen, van Bet ,eteri, de verzorging e.d. Hnders denkenden, niet we:r- .

";'."'~ ';:',': Ot;S~ le~et1?~' Lie~de voor" een allemaal zo' goed,. Ze zijn lief "kom iouden zijn, want bij

,}:~~:~~i~:~:i~};!~:'~l~r;i~~ ,i~f~j:rE:e;e?u:°i.:;£op fKH~!F£:~~H~~::::
3-/:,:-">:' ,Si::helipe,r,-,,~van':datleyen( , wandelen."Je Ieest op z'n geIijk' Olis'zelf en dat geldt
,>, ';;',;j .Go,d?:·En,degene die van God Hjd 'wat. Je, krijgt bezoek;. zeker vOo'r, de ouderen onder
"e" ,;',;,<L; ~we,et;,',houdf' oak-'in de, herfst De,dagen vliegen als'.'t ware' . oils", aldus ge heer,' Ooster- -
C")):,~:'~j,;,,:#jrf'venBters"wageilwijd, " om. Ik zQu,hier niet'meer om. '

" ;"-·-"',.opeI1-~, w~nt, de" herfst is" ~ok 'weg willen. be leiding en ,de' 'Het',--verzorgitigstehuis is' nu
'~',\eei{ geschenk van' oi1Ze op- m'eisjes 'zijn -.in een_ woord volledig bezet~.~eschouwt

"" ,,~,,:.~:' ,p,~r~ah,'~rtige:;sd' ch~pp'er., ISd-.'t , , geweldig!". ,'. h
t
etkst~c[,hting[bs"eshtUt~r' haar

';1'.,:, ':'/;::\ "Iriissc len, me e daar()m;,' at' Vaor, 6ns als buitenstaan- ~~ ,a s vo rac . '". , ,
~e~"'verzdi'gingstehuis: in ders,-, eert gew:aar\vording De stichti,ngsvoorzitter hier-' '<r>t: "'<·'-Am-eid~',de.inaam ',;OPEN zo'p.' tevreden en. gelukkige over: "Het stichtingsbestuur

<~:''-'" '::VENs/rER$j" :~~raagt? "" . hewoonstei van·'"Open ,Ven- 'Sllant" zich nu 'ook in voor
:.:Wanneer wij' de woorden sters'" te 'treffen. Mevrouw liet- geestelijk welzijn van de

".. ,vah: 'mevroUw- G.,' A. BQ~'-' Bas, 74 jaar' oud; gelukkig,in - - 'bewoners.' Er' .wordt, 's zon;., ,
:B:et~,":74 ja::fr 'Dud" uit Berg,.: de. herfst: van, h~ar,:leven, ,dags' in d~ mldda,g~ren-'~en,

>''); 'amqacht' .goe~ beluisteren~ stoml--al,7 jaar ingeschreven Voor .v.eX=Volg~, zie' p.ag.,"2'.·



Verkoop va....ievw.e en·
gebruikte auto's

CP.
Tevens erkend inbouwstation
van gasinstallaties..
Natuurlijk worden ook schades
in onzs. eigen werkplaats··
gerepareerd...

ALS U EEN ANDERE

auto wilt kopen
kom dan eens bij ens longs

Gebr.van Tuvl
Zouwendijk 125,
MEERKERK
TEL. 01837 -1412

kerdienst gehouden. Eon "Vit betrokkenheid kunje· nietdle vall;dekinderen;',
,keer.in de veer'tie-n dagen.is -". alleen" werken·rnet 't..gehele Uit het'relaas van-"de. he~r:
er een bijbeluur. Iedere gebeuren", is een stellingna- Nagtegaai 'vatt-"op' te m,alteri{
week is er o.l.v~ de direk- me v~n m.ejuffrouw Gooijer.· ,-;dat -men zich-' aiiS·:.;slaf 'tot,'
teur of adjunkt directrice,., "Die:1;elfde. betfokkenheid is-: h,ef-uiterste inz~(Cl:lr(,.het, ',"
een zanguurtje. Iedere be:"> ,:: ook -'6ij _het -'personeel teru~' , 'vertrouwen tussen- de'·bewo"·
woner(sterr beschikt over ':0: c'te ,vfnden, want er komen n'ers:en hen te' do<~n m..oeien;
kerktelefoon waar naar keu- :: 'zeUs \·pers'oneelsledeiL.van --De -bewoners worden' z~lfs
Z€, ~ 'op. u~t,dru~kelijke ', __ ' ",eEm vrije ,dag"terug am aan, aangespoord am diveI'se~ak
-wens'~'.van, het stiChtingsbe:.., eeri~',wi=rkbespieking ,dee.l te ~tiviteiten: te'- oritp1ooien:'. 'Zo

"stuu-r '-: kfl:n' worden' be1itis~'" : .,nem~n~'~: :aldus:, 'direkteur' ial er binn'enkort, een,'bew-d-
.: 'terd',een kerkdienst~"uft de- - ,Nagtegaal. Eigenlijk ade- nerskommissie door' de :be;.,

Gereformeerde" ,christeiij~' ".':'men hun opvat"tingen de woners z,eH'worden, gekQ:Z,ep.,.
Gereformeerde'en Ned. Hel(.. . 'geest vim het ge1;.ele tehuis. ,Op het tijdstip 'dat -,\vij' er,
'vormde kerk van,Ameide. Het sarneIi makeri', met. de waren lag er'een plan' opta-,
Diverse zaI).gkoren hebben hew-oners. Als bewoner mag, feI bij de sta~ am een geza..

'.a1 een"culturele av~d geor- , men gaan en staan waar menlijk kerstfeest te houden'
•••••••••••••••••••• men wil. 'Men moet zich ech- met de bejaarden ,uit AnlEii-
VUURWERK VERKOOP ter weI even melden. De de: Ook een adventsavond

he,er Nagtegaal over "Open stond op het lijstje ,en een
Vensters"~"wlj spreken niet sinterklaasavond werd door

'over een eigen kamertje, een groep uif-de.·bewoners
maar over een eigen appar- verzorgd. be 65-p1u'sser, eli
~tement. Wij hebben een' natuurlijk- oak jorigereni' uit'
spreekuur, maar h~t ver-'. Aineide en orrige,viilg:,'zijn''._itl'
l<)opt eigenlijk ongedwon- "Open Vensters" 'van h'arte
gener. Men loopt bij mij .we1kom al is het. maar 'om
weleens'gewoon binnen om' een'praatje te maken met 'de
eeri praatje te maken". Me- qewoners of, een '-partijtje,
juffrouw G'oo,ijer ',zegt over. biljart te $pelen. De: deureh
het prot. 'Christelij~ k.arak-' en vensters van "Open.-Ven;.,:--
ter van het tehuis, ,,,dat men sters" staan daar voor.-open.
zich weI in 't leefklimaat' Men wordt er niet: iriweg-"
van het tehuis moet kunnen gefrommeld, me!D ,mag er Ie::
vinden. Kan men dat 'niet ven zoals 'men denkt te moe':',
dan staat men weer een- ten leven'. Men wordt;er met
zaam. Men kan me" meedoe~ evangelische Hefde "verzorgd
met de overige bewoners. en omringd Em als'gelijke ,en"
Een eventuele opname in 't naaste. In de-- hedst 'vliegeIi
tehuis betekent niet, dat de ook vogels uit en ,hun hod':·
eenzaamheid wprdt opg~lost. zon,is dezelfde als die'in:de_,
Kinderen kunnen hun zomer. Zij weten ,zich 'door
ouders dwingen zich 'in' een hetzelfde omgeven als in de-
tehuis te laten opnemen. zomermaanden. Alleen ,de
Wanneer wij dit bemerken, warmte, is niet'buiten', maar
dan geven wij direkt tegen- die zit nu van binnen. Van
gas, want de mening van de daar dan ook hun gezang in
betrokkene is belangrijk, de h~dst. -

Zaterdagmiddag 29 decem
ber fussen 3 - I) uur. Grote
vuurwerk verkoop .uit het
magazijn van de Jong's, Z-B.

I Dam 4, Ameide. (tJ kunt ItU
::: aI .1Jestellen).
I, ••••••••••••••••••••

,:',',' ganiseerd". Toen wij in de
av¢ndschemering- "Open
Vensters" binnenstapieri
werden we overvallen' door
de Warmte en vriendelijke
sfee,r van het tehuis. Onze
eerste reaktie was dan. oak,
"dat men hier met werd ge
leefd,. maar men lief leven!"~

Neem nou direkteur B. Nag':'
tegaal; "een man met' in hart
en nieren Hefde voor h~t te.
huis en haar bewoners".
Adjunkt-directrice mejuf
frouw F. Gooijer doet in de
betrokkenheid met "Open
Vensters" niet voor hem on
der. De.heer Nagtegaal.is a1
tijd I, al met mensen en hun
problemen bezig geweest.

•

•

•

•

•

••••

gezegende Kerstdagen·

Tolslraal - ·Tel..01837 -1.559 - Meerkerk
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en ~- ~
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Wegens Invenlarlsalle
VRIJDAG 2JANUARI. GESLOTEN
's Avonds echler normaal geopend

Wij dank"n U

voor -hel ge~ole~ _vertro~wen

iri hel afgelopen jaar

en wensen U levens

•

voorspoedig Nieuwjaar

Kleine Kanaaldijk 4 - Tel. 01837'1352
MEERKERK

en'ear.
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Prettige Kerstdagen

en een o!!eszins

Voorspoedig . Nieuwjaar

CAFETARIA

"OE HALTE"

Voor de 8 •.S. FEESTDAGEN en OUD en NIEUW

Ook ruim gesorteerd in
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prettige Kerstdagen

Fam. Vinken 'medewerkers wensen U

en een voorspoedig 1976

~e6~aurant' "BRUGHUIS"
TOLSTRAAT34 TELEFOON 01837- 319 MEERKERK ' '

INBRAAK '
, ,seweg, heeri -- ~n,<we~r 'geie~ . Deze' ':a~~Jt(~al:,.,wordei('~gJ'}: ,+ .
"den: "Ook heeft deze,'"-'yagen, houderi',: in ,zaar",'pe',~-Jong~::.'

O})'maandag l'decembei-:'75~ 'enige tijd s#lgestaan'pp e-en'~ De toegang"tot deze,',avOA;d "'t(~
tusse~ i'3'~:{O en '14~39' u~r: 'is' dam' van 'eeh, weiland, 'in ,de' is"gratis'vbor illErleden'_vaI1 ,iii

V
er ,iiilg~broB,ken,k'b~ ',de,'faIirlgliOe- - bfaumuYUt"evaVn delU-~oni:ng va!1'_~e' t16 jaar· er?bo~d~,~rben:~d~~a~:. __ ",~,i,i,;,:,.l

, ", ~SUls, ro~ seweg no. ~ " ,ers IS,,' eurs van, el e', __,oy"eng~~ .., ' ,':})
.,D<.elacler:',is' de':wonipg: bin':' Wie:h,eefCdeze, auto"ook "ge- noemde '-vere,nigingen.":' :.... ,: ~'c;''- :',~
'nen gekomen <loo:r een W.C.- z~en,' en ".kan, iet!f vertelleIi' 'De,',inuzikale, leiding ,;;ari~de,~':",,: .' ';:' ':,,/,:~.~',~
raampje, aan, d~:'noQrdzijde i?yer" d,eze': auto of., oyer: de ~e"avo~d: ,is:~in,,>~,~n~en,>va~>'., ':>Jt
v'an p.et'wconhtiis~ -HiJ',had Inzittende:r:t?' ',. " " ,c ,het:'Duo~,;Jan'__ en"Sj~akt",~:~n>:-":":; '"
kennelijk,alleeIL.bela:p.gstel- :,. J~:,',W~ _Hogenbirk indiE~n mogelijk za~,een: con~ ""::.~:,·,~i:;,;j"
ling VOOr geld:, 'Er werd'dkn - 'teL 265. , ' , ferencier h~t-' geheeLexha>, ,'" ,"
ook voor-._'ongeveer· ,f 175,--: " lUister, bijiette,il', ~, " "-- , :'" d
aan geld gestolen.' ~_" De besturen van'betae ver- "'I

'De vermoedeIijke dader:is:-:', enigingen,'hopEm:,:op_",e,~~.~(; ,,":&1
inges,tapt in, een ,donkerkleu:- groot ,mogelijke: oP~°J.l1St, ;:)
rige' pe,rso~e:nauto; waar" teneinde de fe~stavolld:,:tE(,';~ , " "''-}I
schijnlijk'donkergroen, van FEESTAVOND doen slagen. nil moet gezien '" '
het'merk Fiat of Bimca,-,ty- worden als"enige algeinerte, ',< ';1
pe 1300 of 1500. Met deze Op vrijdag 9 januarl a.... zn1- 'aankondiging. '
auto reed men·-weg in' de len 'de' vbetbalver~ AIiieide , . .'
rl'chtl'ng Amel·de." Bestuur 'sui>port~rsver;-'. en haar supiJOrters.ve:reni- ',- '
Deze aut'o heeft tu'ssen 13.30 v.v. Ameideging een gezainenlij'ke feest- B
en 14.30,'uur over de Broek- estuur-'-v.'V; Amcitle. ' .' avand, orgailiseren.

b';~'Javorid' ': ~ktiviteitenco~rriissie
," :t,:b;v,' ':,voetpa~verenigii:lg 'A.S,V.A>

in zaal J. de Jong.

';, ',G~vade~rd- 'muzfekprogram~a
-:dooi:, Mu:zi~kvereri~girig ",Unie" 'in'
. ,,'t .S'pant. AaIlval'J.g 8 uur.

- r~s~avond' voetbalver.. A.S.V.A.,
in zaal de' J ong..

r

~ec~n1ber"r: '. ~~r's~eestvi~ri~g'fu,'i't"Spa~t'" , '
voot aIle leden Aig. Bond Bejaar~ "
d~rikoor ~ri :'domiteurs.,

" "

~e¢e~~~r .,.,J~aryergadering",p.v.d,A., In ", "Het
'sIJ'a;riti ". SprekeI,":'S; Patijn,,2e'ka:' ,,'
;inerlid: ' \

",Zat~rdag 20 deeemb,er, de wed.trijd van de dag AVVA--
, > WIK BAKKER WONEN. Aanvang 3 uur in het, Spant.



GELUKKIG NIEUWJAAR

WIJ WENSEN U

. PRETTIGE KERSTDAGEN

TEL. 018~3. 2411
TEL. 01837· 1409

DRAAIAVQND
v.v. AMEIDE

Wij hopen op'"de ,steurr:: v:itj "
'elke", ~portlie~ebbeI:, ,,:'tenei,n;';'
de deze.'avo.nd in een' firian-;-'
cieel succes'.voor- orize ,v'ei~,~
niging te 'doen e[nd~ge~~ ~

,"Aki~vit~iteh ~o~mis;ie'
v.v. 'A-meide'.' ,

Qp 'zai~rdag20 "d,e,c,em..:er:,:,~~s:,~. ''
'-is het :,weer,__ 'zover~,::na~,::z,al
vanai' 3, uur,' tot lllat,::iri).le"\:'~
avond ':het, Rad' vah>,AvC>ri;.",
tuui', w'e,er', dr,a:iien' iii d¢"zaaf
van cafetana, ,De' 'jotii:!'. " .,

'.'0.

Wij wensen iedereen ,

Prettige ·Kerstdogen en. een

V~orspoedig 1976

o 0

NIEUWPOORT .
MEERKERK

MUZIEKVERENIGING
"UNIE"

Geref. _. wij ~eer opuw ~anwezig-
,Vrouw~nvere,nigin.g-' ~;i~:e~:~:~:i'~;~:,~~~~a~ar{
Ie Ameide bakl weer om 8.00 UUl' in ,,'I Spanl"

.olieb.olleil Een "Unie"-ultvoeriJ,g .
, . altijd, 'ge~ellig:f! ! (

In verband met beeiridiging
van de' G.M.S; 'vanwege' de
winkeliersvereniging O·Y·M.
aile vollEr G.M'-S.-kaarten ~n:..

leveren voo~ 31 januarL

TREKKING LOTERIJ.
':Geh~udeIi te' Meerkerk orr
zaterdag 6,december 197.~ te
9~OO uur' georganiseel'd ,door
de winkelhoudende"ledeit
van de:: Onderneniers' Vere
nigiilg ,'Meerkerk- geduren~e Diilsdag 31 december (Oude'.
de St. Nicolaasweken. jaarsdag), zulleti weer~ olie-
Hoofd'prijzen"':" , .' bolleit te Ameide worden ge-
1e prijs:, eert Klemrentelevi;. bakken.
sie 177319; 2e prijs' ee'il Diep- Bestellingen kunt ',U,uu "

'vrieskast 1i'4208;· 3e piijs een 'reeds"doen bij:,.Mevr. B: 'van
S'taartklok 178943, 4e prijs Dfermen,',de Schans'11-,' ~el.
een'Rijwiel 1390,40,.- 5e, PTiJs 407, Mevr. 'L. 'de Kniyk-'
een Boorset'148836, Be prijs ,,'Booger~,,-Voor:Straat'3tel.:~

,een Paraplubak 149140',7e 303 te Am:eide' en'Mevr. C.
prijs een ~offiezetappara:at Lakerveld, Lekdijk 37, tel.
131218' en de 8e prijs ):!en' 448' te Tienl;oven.
Moulinette snijinachin:e' op";t
nummer 144304. '
AIle lotnummers 'eiildigende
op,319 en..208 ,geven, recht'op
een boterletter!!!
Openingstijden maandag 22
en dinsdag 23 december tot-
21 uur e,n woensdag, tot 17.0,0
uur.-

Jaarvergcidering
P.v.d.A..afd. \
Ameide-Tienhoven

J~~rvergade~in~' P.~.d.ft.. at:
deIing".Ameide en, ,Tienho'; ,
yen, ,op ,vrijdag 1~, deceml;te~

1975 .-in 'de muziekzaal"van
't;Spant", aanv-ang '20.00" uur.

o Sprek,er: 'S. Patijn, 2~: ~a;"

merlid. Vrij. toegankelijk '
voor -ie,dereen..

-Kerslfeestviering·
Bejaarden
Dit beri,cht is bestemd voor
aile leden van de' AIg., Bond
van Bejaarden afd. Ameide
eli Tie,rihoven' en zijri' begtin
stigers Em' de' leden van h,,+
Bejaardenkoo'r '"Voor ons
genoegen" ,en ,zijn donateurs.
Om op 18 december a.s.' ge
za:me~lijk Kerstfelest te vie- .

ren in het "Spant",. zaal
open 7.30_ uur. -
Wie gehaalq en thuis ge,
bracht wil worden., even be
richten aan een van beide
besturen, o:a. Mev-r., Haak,
de Geer'2 of'T; de' Lange,',Pr.
Marijkeweg'8.

en een

.... lanoyen Hans de long
DORPSSTRAAT71 . LEXMONf)

NIEOWS ~AN DE
v.v. AMEIDE

":Jp.- z~~:~_~d:ag--29 -ri6venibeij.I.
,heeIt, de- ak~iV:iteiten~com-:"

imssie: -van' de V.v. -Ameide
-'::~,~ -tri\'§aitienw~ki~g-met :h~a:r

--',':suPPo:rtersv:erenigin'g eeri -
_bIiks~nraktie -~ehoud-en,- ten

" 'bate: vail- -haar-. akkomodatie-
':fonds~' ,
"De'·:aktie":.hestond -tift. het-Ia
ten. 'tilden -naar:'-het ,gewicht

____'van:'.een: varken., _Vo,oriieri '
---: van een geluidsinstallatie

"'bov,eh<c?p eerrauto' en eell,
o -':--va:r~en -in 'een-, kooi aehter de

·.ilUto__:,i~_ men. de ,geheie dag
.::door ~rii~ide__ en' Tiennoven
.,; getrokken.
. iNidat:'8 avohds, om ha1t-ze-
--veh-, het :_v~rken in het bij"-._

.,," ziJh'vah de. plaatselijke poli
""tie -was gewogen, kart men
, (J,e". inschrijvingslijsten nakij

ken:, -Hie:ruit kwamen '23
'goed gerade~ -gewichten" .
'-',waCl,rna; toting de heer C.

,'_ " cOskaTIl de ,gehikkige wln-,
',naar ,wetd~ , .

",:D,e:IiE;'!'tto oQbrengst van. deze
":: aktie,' bedtoeg, f 750,~.",Een
.-~ pt'achti~f: initiatief. met' een

mooJ res41t,aat."



Daarna-_wet:d teru'gg~r~dell
naar,,'t Spant'"en'was deze:
jacht ten~inde. "

Prettige Kerstdagen,
en een
Voorspoedig 1976
t()~gewenst '

B. LAKERVELD
" Zouwendijk 5

Tel. 01837 - 466
MEERKERK

TABAK -,5IGAREN
, 5IGA~ETTENen
Rokersb~nodigCJh.

Slipjaclitte Afueide
"Y~I:S~armiJlgh~bbe~de'led~n varr;,de Giessenruiters" ui~
o~ze'o~g_evinguitgezi~n,naar,de. 6e'december. ,Niet. wa,t be:-.
:tr~~t 'W~t _"St~ Nik~laas hun' in -het:schoentje zon -brengen,
~aa~ze_ haddene~n-:-slipjachtg-epland",ell, danzijn cr',vee]
factoren,die,cen rolkunni;m spclcll van.' verhindering.ne
b()denig~steldhetdvan de lande~ijen, het weer, vooral waf

':hetreft"dewaterstand in de Lek. Dit aUes was zaterdag bij~

:'zonder_~nstig.OinIl uur· was hef al gezelligin het -doi-p
-,~o()I'dat: reg~lmatig ~de deelnemers _in hun keurige rijcos
'tuumsbinnen ]{wamell~ ,Op het plein voor "het Spant" was
het bijzonder',bedrijvig.

Omongeveer 11.30 uurwerd door, de. sliptrekkerwas, ge....
men op het gemeentehuis trokken. Bij, de boerderij
door burgemeester Wessels -vande fam. van Dierenwas
ontvangen dieeen wel- de eerste run afgelopen, en
komslrede hield. Naasl de werder een'bezoekgebrachl '0111,5, P,0,R",T,IEF
Tuiters van de o'rganisei;ende aande fam. Mlddelkoop, al-:- '," ,,",', " ,
-vereniging, kon' hij ,inhet waar een' sherrystop werd Op, 2-~"pov~~ber werd dege~
bijzonder welkom' hetende gehouden. Daarna werden p~~k¢~rd~'auto, eeo 'grijze
Ieden van de Kon. rij-' en nog diver.se landerijen afge- Opek:,v,~n:;,de"heerA. ,W,es
jachtvere~igi~guit ~oestdijk 'jaagd waarbij een deelne- terltout~,I.:~ltdijk35, Ameide,

. waaronder'de'bekende zan- mer' bij het springerl over _"tel; '183~':'388,:,a~hterhet
geresCiska Peters, deoleden een'sloot jnde modder te-< Sta~:Itui~,,'aa~,d~,link~rkant
van de Stuwruiters'uit Ha-- recht kwam met zijn pa,ard, door eeo, andere auto be-
·gestei.n,-deWaddensteynrui~ tote'grote'hilariteit van, de hoorlijk beschadigfI. .

- "', " De dader ,heeft, zich niet ,ge-
ters uit Asperen en de rui- , deelnemers. Na diverse wei- '
1 '1 h 1 L d HId h bb' f' d' meld! .Bestuur'derwees"eens,ers UI" ,e "." an :van eus- an, en: te, e ,en a g~]aag , ' ',' "
den en' Altena." In' totaa153 . werd' we~r 'een ,stop gehou- sportief en' neem' kf)Qtakt op

Tnpt de heer Westerhout.rtiiters. den bij de fam. Middelkopp;
Na'deze 'prettfge 'ontvangst waar naast koetsiertje ook
tengemeentehuize'we,rd om nag een paar pa~nen erw'/
ongeveer 1.2.30 uur' de meu- tensoep klaarstonden. welke
temet de dee~J;1emers gepre- gretig werden ,wep.:!!ewerkt..
sent~er9- aan,het, hoefd" dex ~e,\Veldig, rnevr.':M:iddelk0e>1J "
gerrieente',e:n: net bestuur der' en:,mev!". de ,Hoop,,'rnet -uw

-Giessenruiters, waarna,JI) do'chter Leida, eenvoorbeeId
stap werd vertrokken via de van clubgeest, g:raIidioos.
Hoge Waard naar het mooie DaaT'na werd de laatste run·
jachtterreinde Koekkoeks- over de,Koekkoekswaa-rd
wa'ard"gevolgd door'een verreden en"'aan het einde,·
zeer lange file belangstel- de kill, kregen dl? honden de
lenden. . pens a8;ngeboden" Vielke gre
Om l uur werd inzetgevon- tig wer9"-vers~l:!imr'4"irrhet
den opde~campingen volg- bijzijn van de ruiters en be
den de honden de scent die langstellep,den.

._-....._.•s:-.,_.._.,.. _......_.-_.._-.__..- .... '

B.V. AANNEMERSBEDRIJF

WOlJDENBERG
AMEIDE

vvenst U prettige Kerstdagen

en een

voorspoedig Nieuwjaar

Ook dit prOjekt, het befaardencEmtrum
"Open Vensters", werd gerealiseerd door
ons bedrijl.

Architect: Ir. R. Visserb.i. te Schoonhoven

Kerst- en NieuwJaarska~rten
PRETTlGE>KER5TDAGEN EN.EEN VOOR5POEDIG NIEUWJAAR

natuurlijk
~ .
"" CREZEE B.V.
'r'J .

,
MElD!: DAM6 TELEFOON (01~j 229-



Met Kerstmls .eet U graag,iels feeslelijks

Speciaal Voor Uw smakelijkeKerstmaaltijd presenteren wij het beste van

het beste uit on~ uitgebreide assortlrnent I

voorspoed.

veel geluk en

een fijne

gezondheid ,

Het Kerstfeest 1975

schenke U goede da

gen

* Het jaar, 1976

schenke U

MOLENSTRAAT 41
TELEFOON 336
AMEIDE

Van ROLLADES tot HARTIGE VLEESSNACKS

ONS VISITEKAARTJE is deGARANTIE voor TOPKWALlTEIT

Speciaal voor FONDUE - SCHOTELS 'heerlijk mals
kalfsvlees.

Slag'erJ. 'Jongkind

GARAGE HAMOEN WIJ WENSEN U

LEKDIJK 25 , TEL., 01836·307 • AMEIDE

* Me. CORMICK DEALER

* LANDBOUWWERKTUIGEN

* OPEL· BEDFORD - VAUXHALL

EN EEN

INTBRIEURVERZORGING
LEXMOND

Wij wensen U prettige Kerstdagen en een Voor-

sRoedig Nieuwjaar.

Burg. Sioblaan 36 Tel. 01837·889

(Industrieterrein)

BOS
/'

LEKDIJK 23 AMEIDE

TELEFOON 01836 - 225

Wij wansen U pretlige Kerstdagen

en een Vciorspoedig Nieuwjaar.

Handel in:

HOUT - GOLFPLATEN - TEGELS enz.

I

wenst U prettige KERSTDAGEN en een GELUKKIG, NJl:UWJAAR
, ',;

, KRAAN- EN WERKTUIGENVERHUUR

Aannemer vein GROND"; HEI· en ONDERHQUDSWERK

I Firma J. A. Boer, Meerkerk
Telefoon 01837.1263

~.

A. G. DE KRUYKGroothandel in Fruit

LEXMOND
Gezegende Kerstdogen en een

Voorspoedig 1976

J. W. PETERSE -Goederenvervoer
, Molel)straat 25 - Tel. 01836-227 - Arneide

Prettige Kerstdagen en
VootspoedigNieuwjaar

A. LIEFHEBBER,
DORPSSTRAAT 46 TEL. 03474 - 415

;!t~lit Mooie sortering KERSTVERLICHTING
uok voor 1976 uw adres voor* RIJWIELEN en BROMFIETSEN*. ELECTRISCHE APPARATEN.* VERLICHTINGSARTIKELEN
Diverse reparatiewerkzaal)1heden

Wij wensen U prettige kerstdagen en lIoorspoedig nieuwjaar



,-~- ..

Voorspoedig 1976

.... MAAR.

wenst een ieder Prettige Kerstdagen.·,

. en een

TAXIBEDRIJF

Aile verzekeringen en .financieringen

V60r landbo~wrisico's en ~eeverzekeringen', g~i:Hgen~e betrouwb.are::verze:keraars

Wij weqsen U Prettige Kerstdag~n en een VoorspoedigNieuwjaar.

AUTO - RIJSCHOOL

B. Barten • TELEFOON 01837 - 434 - MEERKERK

PREITIGE KER.STDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR

Vooral UwVERZEKERINGEN en FINANCleRINGENgeven WijU graag
'- uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrauwbaar advies.
Desgewenst onmiddellijke dekking.

. J.VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn.. .
Gregoriuslaan 11. tal. 03474-284 - Achthoven 46a, tel. 01836'230

LEXMOND

LEXMONDTELEFQON 03474- 330

CITO

Lijndierist op:

Amersfoorl • Gorinchem ". Uirecht.en

Zwijndrecht

voor aile vervoer

Prettia,,· K.arstda,gen an VoorspoedigNieuWjaar •

... l=il.. \N.. 'vanWoezik
. ANiEIDE

EiektrlsC:he.Smederijen Laslnrlchtlng
Haarden, Kachels, Oliestook, Wasmachlnes

.•.....• " Land,' en Haoibouwwerktuig,," .

Preltige Kerstdagan en Voorspoedig Nieuwj"cr

. EXPEDITIEBEDRlJf

OOK IN 1976 NATUURLlJK WEER NAAR SERVICEBUREAU

D. BIKKER
ZOUWENDIJK 123 - TELEFOON 01837 - 249- MEERKERK

WASAUTOMATEN, DROOGAPPARATEN

KOELKASTEN en DIEPVRIEZERS

Wij wensen U prettige Kerstdagen
en veel voarspoed in 1976

KAPSTERS en KAPPERS van

. wensen U een gelukkig en voorspoedig

NIEUWJAAR

Kapsalons DE WITI

·.. Magna

vloerenbedrijf b.v.
Dorpsstraat 54
Lexmond
Tel. 03474·244

Molenstraat 1
Amelde·

Tel. 01836 -464

I

.

wenst .U prettige Kerstdagen

en een gelukkig Nieuwjaar

.

. .
ACCOUNTANTSKANTOOR

Nic. de Kruijk
BROEKSEWEG 4. AMEIDE

Tel. 01836·362

Pretlige. Kerstdagen

en een voorspoedig Niauwjaar
.

GOUDA - TELEFOON 01820 - 13275

LEXMOND - TELEFOON 03474 - 274

.

G. C. Terlouw &ZN,;
Fruit- en Eierhandel

.

'; Prettige"Kerstdageh en ceh-vo6~poedig'Nieuwi~~r
'. . . ..~ ..



AMEIDEOUDENDIJK

* BRUILOFTEN en PARTIJEN

Cafe~· Cafe!aria - Slijterij ~ Bar

J .. J .. DE JONG

Wij wensen U

PRETTiGEKERSTDAGEN

en aen
VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Speciale gelegEmheid VOOr

/9 "16.

•VIa

wy W£Al5ENU EEN

GOEDE AF.5LUlrING

VRN 19?5EN

r/OORSP()EDIG

6.""IT '~1tI I!ers
DE VI'l4l~He

't !/Z£h IilIINIfEI.TJ.£ ~1'f~/D.

Wateen
,We waren er bij' .!,>rn' cen ruto tc nemen. Daar hadden w"c

:'geen ,_:~pi.1t v'ali -:- ,~al1t we waren getuige. van -ceo .oVerge
"lukkig ,en cell zeer ontrcjcrd cchtpaar H. V;-, d. Berg te Lex~

'::mond" die uit h,and,..en van de heer .J~)fjp Koekkoek te Meer
',kerk namcos de O.V.M. e(~n prachtige grootbeeld kleuren
t~levis~,e'aanb,!()d,'zi.inde de hoofdprijs.,

~,()p,de,foto de zeer \'erhe.ugde \'vinnaars. Opmerkelijk, is\\'"cl
dat zij. twee jaar. gcleden ook al zo gelukkig waren cen
T.V~-_ l-e Winnen, ,',doch deze is \"eel. m'ooier en die houclen

-.we Jlier-" ,ze1. mevrouw -v. d. Berg.

jftrma ~lom·
DAM 11, AMEIDE

Een enorme sortering' in _ .
Wol • Handwerker. - Overhemden;.·
Hoeden-. Petten - Corduroy Pan
talOns· Jacks • Damesblouses,
Pullovers· Vesten enz enz.

Preltige kerstdagen en V90rspoedig nieuwjaar.

, Ook voor Uw HARTIGE HAPJES

Doeals zovel,en reeds d,oenenga
ookln1975 eerst kijken bij ,

A. VAN DI..JK

Wenst iedereen pretlig.e. kerstdagen
en'een voorspoedig 1976

Wij danken allen voor het in ons gestelde
.,' yertrquwen.-

Fransestraat 15
Telefcion 01836 - 245
Na '5uur 453 'en 461

- . " -

anufakturen

esker
eubelen·

Wij hopen natuurlijk tot ziens
!n onze zaak in het nieuwe jaar.

'Aanstonds scheuren we het laatste blad
van de kalender 1975 at.

Alvorens wedatdoen willenwijU

eerst nog

GOEDE KERSTDAGEN

1975· december

, en_ een

VOORSPOEDIG 1976 ;rOEWENSEN

~. ~ ,.----,-- :...t2 ~ _._ ;.: _



/.

'InYesteren in een woning is een ~ Wlnstgeyende""':' belegglng

Verfraai daarom uw woning met <\en of
meerdere ,,- hardhoulen -

, . .- " '

natziet'rgezelliflnit

Bell leombillaUe
lI'uor II lellk mel'
1'001' de dog
!comt,
De toeposselUke
bedrlllele party
blollse vall zUde
zaelit polyester
.qool pmchtig
S(//Ilell /IIet de
stemlilige
t'lil/uelell
role

PeeslelUke avolldl cock
loitjapoll in soepele
polyestel'satiin-jersey.
JIor/ielis model met ,,{.
'II steels Imipoogje .~
1/(11/1' de ~"

GoU TlI'e lilies,
VOllllilar (lie
bemtlige
pellerinI' met '""
friVole fronjerand',/

1'\
~.
~
:i
~

T
t
-~ .

'\.

WONING VERBETEREN

[I]
"\[107

* TRAPPEN - DEUREN - WAND- EN 
PLAFONDBETIMMERINGEN E.D•.

Ais bouwpakket te'leveren'of compieet in"1 ' ,
'werk afgemonteerd.

Vraag inlichtlngen', adviezen en vrijblijve"n
de offerte via uw aannemer of rechtstreeks
bij :tIMMERFABRiEK. "VA~ VLIET" b.Y.'

,HOGEWMRD 1 AMEIDE TE~EFOCJN 01836 -544",
Na 17,00 uur 01836 - 257 - 514.

, ,

TIMMERFABRIEK
.. VAN VLIET B~.

wensen U

Wij

en een

prettige

feestdageQ'

1976

voorspoedig

mevr. W. S. 'Rommer-aOO!}
te Leerdam; dhr. J. R..
Rausch te Arkel, dhr. P. D.
Brenr te Hardinxveld-Gies
sendam, dhr. G.. Lekkerker
kei te Schoonhoven en dhr.
H.-,C. Blankeh"te" Meerkerk./"
De" ptijswirtna~~s hebben in:"
middels bericht ontvangen.

AMEIDE: CAM II TELEFOO':! (01836) 229 -

~CREZEE B.V.

GOEDE KERSTDAGEN

EN DE BESTE WENSEN

VOOR HET NIEUWE JAAR

,"" ADVERTEER"IN "DE WEGWIJZER"

S"I'IGTER'S
WONINGINRICHTING

'LEVENSMIDDELENBEDRljF" ,

A. VERSLUIS

'J .. W. V8'n' Puttestraat '6--8 ~ AMEIOE' - Tel. 01836 - 501

, Koestraat 1'0.1._, '~_- '~. SCHOONHOVEN - Tel. 01823 - 2450

SPECIALE
DECEMBER AANBIEDINGEN

>SHARP ELECTRONISCHE REKENMACHINE
exdusief B.T.W. f 129,-

Brood- en' Banketbakkerij
PELLIKAAN

J. W. van" Pultestraat Ameide

wenst allen Preltige Kerstdagen en
Voorsooedig Nieuwjaar.

>i.'-~I:'.".i••••••,,,••I'.."..'-"I'.

WERELDSPAARAKTIE
1975

: }J.)jd:~hS.d~' wereldspaarweek
d4.jaar,gehouden van 20
tot en, met 24,oktober, 'orga
';mseerde de Bon,dsspaarbank
geyestigd -te Gormchem, een
:'aktie, inei 'betrekking· tot, de
'stre'ek;' ofwel het werkgebie'd
',v'an' de "Bondsspaarban}r, -
De :.oplossing', van deze .wed7' '
s:rijd luidde: "WERELD
SPAARDAG".

,'-Vit 'vele' goede oplos'singen
" heeft. op .24 'noVember j1. de
:,trekking plaatsgehad en..-zijn,
'd~' yolgende: prijswinnaars
aailgewezen :

:·fe.'prifs mevL.'·J. A ..',van- 
Aq6oY_,Je '-Geldermalsen, '2e

'-',prijs' de, heer, C. 'H.. H.- :Ver
').:'1?urg,~.te,Schoonhoven,'3~'

'prijs-': de, h~er D ..:, v.. d ..- Herik '
,'-', . te:gorln.che.m, :, -_ .." -

-De.-, zevert 'tro-ostI:n<ijzen' 'gaan
_, 'haar:'rnevr. Wink":van Hors

:'S€;ri ',te, 'qorinchein;' mej,
M.- Hijkoop te Leerdam·.. , ,



Preltlge Kerstdagen en een voorspoedig 1976

wensen U

-

._ • ':,.",. .C........., .
" . .' . . '..MAXWELLN.V.

•GEBR. VANDIJK
Fruitbedrijf

AchthQven 68 -Tel. (01836) 389 -.Lexmond

Prettige -Kerstdagen en'
e,en' voorspoedig Nie~wjaar

.Carrosseriefabriek .

'. en Autospuitinrichting.

envertegenwoordlger

,.•.VERSLUIS
Zciuwendijk 16- Amelde - I.el. 01836 - 376

Komt Li ookeens eenkijkje nemen in een
cinzer TOO N K A MER S.

. Ubent er vari hartewelRom en U vindt daar

:* RADIO'S - t.V., .

..* WAS: en NAAIMACHINES enz.

vqOF\ DIT RAYON:

Maliesingel 14 - Tel.. 030 - 318732 - Utrecht

Sij stadsschouwpurg

.Fa.H; MANSCHOT & Zn.·
AANNEMERS VAN HEIWERKEN, '

Nw. Rijksweg 142 - Tel. 03474-367-Lexmond

PRETTIGE KERSTDAGEN

en, een' "

GElUKKIG. NIEUWJAAR

Gespeclallseerd In

* HElEN

met moble/e krClaninstallaties

PRETTIGE FEESTDAGEN

WENST' U

EN EEN VOORSPOEDIG 1976

P. A.VAN ZWEDEN
.Administratiekantoor

Aannemers • Ameicle

PRETTIGE KERSTDAGEN

Ei. EEN GELUKKIG 'NIlWWJAAR.·

.Fa•.G.H~DIEPENHORSI EN ZONEN

.••u · • ~••••• ·...........................----..

. BrooCl- en Banketbakkerij '.
J. van Delsen .

, FRANSESTRAAT AMEIDE
Wenst alien Prettige Kerstdagen e~
een Voorspoedig Nieuwjaat.

ZEER GROTE SORTERINO

KAARSEN' ~ CREZEE SV



en 'een

wenst U

prettige Kerstdagen

voorspoedig 1976

Harry ,Mulder

1----------..----I
I JUWELIER - HORLOGER I

I
I

r 1

1«
1

, In 'hel, loekomende hopen wll U ook

.' weerval'l dillnsl(e mogen :Elln.

WII danken.U voor Uw vert.rouwen In,hel

afgelollen laar.

.MEIDOORNLAAN 10

AMEIDE

Fa. N.Pek & Zn.

Tevens wensen wij U prellige Kerstdagen en

ve~1 voorspoed in 1976

"-.
~l••••••••-••••••••••,•••-•••• II ••• • 0••••••••••

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

Brood- en .Banketbokkerij
W; J. DEGROOT

Molenstraat53-' Tel. 318 -' Arneide

WljwensenU
Prellige Kerstdagen en
Gelukklg nleuwjaar

II Julianastraat 16 Telefoon 01843 - 422 LANGERAK 1I V""",."" - "'''00' M"'-"" - "'OOH••''''' I
---------------

,
Onze dank voor het genoten verlrouwen

en prettigeKerstdagen en

v~~rspoedigNieuwjaar toegewens~.

uw admi~istratie
/'

en

b.lastingzaken

Van Zessen~s brandstoffenhandel worden' vertrouwellJk en deskundlg behandeld

door adrnlrilstretlekantoor
Dorpsstraat 72, tel. 229, Lexmon<l

tho C. j.. van doorn
hazelaarlaan 70

arnelde

teletoon

01836-598

Voorstraat 6" ~'".
Telefoon 01836-340, B··•••

Ne 18,00 uur 01836-340 - 01843-370

D~N HARTOG ASSURANTIE AMEIDE

Uwadvlseur In :

*' VERZEKERINGEN

* ADMINISTRATJES

* FINANCIERINGEN

* HYPOTHEKEN
* PERSOONLlJKE LENINGEN

Pretti~e Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.'

DE GROOT'S
technische, bedrij"en b.".
AMEIDE

, . .

Molenstraal.10-12 - Lekdijk 37 - Tel. 01836-262

Wij danken U vooi het genoten
vertrouwen. en we hopen ook In 1976
Uvari dienst te zijn: met de ·best

rnogelijkeservice.

revens:

Agenlschap NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSSPAARBANK Ook wensen wij U prellige Kerstdagen

en vooispoedig Nieuwjaar.

'Wij wansen U

PRETTIGE KERS"tOAGEN en', een VOORSPOEOIG 1976
Bloemenmagazijn ttMARJAtt

J. Verveer
, .. ' ,.... _ ,Telcfoon 356 ~.,. .".; ", '

Prettige K~rstdage"neneen "voorsp,oe"di~Nifu\\rj~r-

i'



AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK 8M
Prinsengracht 16 Ameide - TeIefoon269-369

NIEUWBOUW

VERBOUW

o ND-ER H oun

Wij wensen. V Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig -Nieuwjaar .

\

1976

weer welkom 10 onzt< zaak

Natuurlijk ....
Ook in

bent U

FIRMA H. VERHOEF. ',' " ,.' .

telefoou251- Ameide

Wij wensen V

pretti'ge Kerstdagen-.
en een

1,oorspoedig Nieuwjaar

Onderslaande adverleerders wensen U een

prettig Kerstfeest

A. Verheij
Tlmmerbedrljf
Molimstraat

Nieuwjaar
OranJeverEmlglng

"Beatrix"
Amelde en Tlenhoven

J. van Gelderen
Tabak, Slgaren, Sigaretteri c

,

J. W. ~an' Puttestraat-

C. Oskam-
- prlnsEmgra~t,-· Tel. 309·"

en Geluk,kig.
C. Tukker

" ~choenmakerlJ
Korlenhoevenseweg 17

Wand~lsportverenlglng

"Op Mars"

Plulmvee-' 'en
Koriljne,nfokkersverenlglng'

."Steeds Hoger"·

Het Besluur der Verenlging
tot lnstandhouding van de

Ameidese
Paardenmarkt

Sportvereniging

"A.S.Y.A."
Ameide

Fanfareverenigin'g

. UNIE

Accordeonvcrenlging

"Avanti"

Chr. Muziekverenlgirig

Crescendo

"Het Groene Kruis"
Afdellng .Ameide en Tienhoven

IJsclub

Hollandia

AUTORIJSCHOOL H. VAN STRATEN
.Meldoornlaar\16 " telel. 01836 - 555 - Ameide

PretHg~ kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar...........................................
Lekernijen v~or de feestdage!l ~
Als het "echt lekker" moet zijn haal
het dan bij

"DE BAKKER OP. DE HOEK"
Dam, Amelde

Prettlge Kerstdagen en voorspoedig NieUwjaar. :
.... ..... ...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.. .. . . Het bestuur en leden vande

E.H.;B.O., ~fdeling. Arneide.· en .Tienhoven
. wenst ledere Ingezetene aen

Yoorspoedig1976 to",
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Tel:.P14,

Te... :~92
/

.'

_. . MARTINI VERMOUTH. fles . van 6.45 IIoor 5.95 CROOOTEMBD'~OTRERBCOANKBEogNrSoot model NU 2.35 _
• .SHERRY . MEDIUM fles "van 6.25 voor' 5 25 •
_ . . . pondsbox van 8..75 IIoor 6.95 _
•• AD~OCAAT KRIELKIP fles van 5.95 voor .4.95 . KERST CHOCOLAQE bcikje 150 gram 1.98 .•1 'BEAULIEU WIJN, Rose of rood vein 3A5 voo.r· 2.98 BONBONS DE LUXE bakje .200 gram 2.40 I
1 KELLER GEISTER WIJN fles van 320 voor 295 FONDANT KRANSJES' bakje240 gram 1.98 I'

. ." . SCHUIMKRANSJES zak 109 .'
..' FRAMBOZENBESSEN met Jonge Jenever .• '.1 van 4.20 voor 3.15 ~EE~~~J~~:S l~~~o roomboter 5. stu.ks . ~:~~ I

_ HEINEKEN BIER krat van 13.68 voor12.39 BA'NK'ET KRANSJES'k 250 095'.
'.BOERENJQNGENSOP alcohol pot 3.65 AMANJ)EL KRANSJE~a zak200 :;:: 1:09. ••I DELMONTEFRUITCOCKTAIL 'van 2.92 ~oor' 2.58' Sd~PSTENGl:LS;pak van 1.10 voor 098 1
.•• I>ELMONTEANANAS . van 2.92 voor . 2.58 KIPPEVLEES in Bouillon pot 1:79 I

.' It. MANDARI'JNTJES. bl',k . UNOX CHAMPiGNON SOEP blik l
r

.·2
2

5
5

•
•. • va~ 1.25voor 0.98 UNOX ASP.ERGE SOEP blik •

• WITTE~ERZIKEN op sap, blik van 1.59 voor 1.29 •

iBETUWE TIJIIEEDRANKno.l en 2 van 2.35 ~oor 1.98 UNOX KIPPE.\ of KALFS R:Afl~~TNO 2.39 I
I · JUS d'ORANGE literpot van 1.69 voor 1.39 RAGOUT. bakjes IpPaakk 1

4
6 sSt·tuukks

s
·· 11 •.4499 .1.•.·.

,pASTEl bakj'es
• SEVEN UP fles vail 1.31 voor 1.21 JAPANSE CRABMEAT blik 4501 L1MF SINAS 2' flessen . I NU .1.85P~KISJAANSE. GARNALEN blik 1:75'11\ NUTRICIA CHOCOMEL 1'a"1.75 voor 1.59 COCKTAILSAUS ntetwisky pot 1.75 I ..,

1 DOPERWTEN extr.a fijn ' literblik 1.28 CALVEMAYONAISE pot 2.39 ~ I
.
..• ' WORTELTJES exira fijn literblik L29 TOMATEN KETCHUP, f1esl

1
.•.5

7
9
5

••....•.•
• CHAMPIGNONS gesriedenpot •
II APPELMOES literblik 0;98 PUNT ASPERGES blik 21..8

4
9
9

II
• HERO SPERCIEBOONTJES. . heel fijn 1.89 ZALMFANCYPINK blik.

I UNOXPIC-UP WORTELTJES, van 1.77 voor 1.49 ~~:I~~L~~~JE~, ba~~~l.4CJ 1
II ,11....

6
6

9
9 _• TOASTgrpot of, klein, pakje NU 0.69 AUGURKEN grotepot.

_. ASSORTI ZOUTJES maId-mix doos 0.98 ZILVERUITJES .pot 1.19 •• '

I MELBA TOAST pak··· van 1.51voor 1.29 •

• CHIPS grote zak Paprika van 1.19 voor 0.99 ALUMINIUM-FOLIE rol 25 meter 3.98 1
-,.I.CHIPS grole zakNaturel van. 1.09 van voor 0.89 TOVAAARDBEIEN of KERSEN NU 1.19 _
• KLOP KLOP van, 1.27,voorO.98 •.',I DUYVISDIPSAUS 2.zakies . ..•• ..•.... '.. NUO.98 HALVAMEL liter ..van 2.42voor2.18\1 \

I······..··········~········~······················· .... .' ..•.........\.1:~~:.~6~UPRISE 159 .. 'Kerst§tu~e475 Ii
r" CHO~~::~:.:~~.~:.::I:::::••••••••~••••••••_ ••••••••••••••••••.•••••~•••••••••••••: ••••••••••••,j .

I .c_., . < ' , .' . . • '. '.-.', . . '"

I
!
I

./
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\ .I \

tussen

VaniUe .Roomijstaart
. 'Van '4,25 ~Qor 3,65

/

, .

KROKETTENi BITTERBALLEN, FRIKANDELLEN,SATE .;.STOP NU AL VAST WAT IN' UW DIEPVRIES!

IOLO DIEPVIFtIES
CHIPOLATA PUDDING 4 personen' '1.

van 2.35 voor 1.98 I,

VUURVVERK
WiJ HEBBEN EEN GROTE SORTERING .. VUURWERK o.a.

Rotjes, Kanonslagen, Voetzoekers, Vuurpijlen enz.

, Bestel h~t NU alvast. Verkqop en bestellingen afhalen ZATERDAGMIDDAG 27 DECEMBER
3 en 5 ~ur in ons. magazijn, Darn 4' - Verkoop uitsluitend aan person~n boven 16 jaar.

, ' . '.' , : .

\ 'Zaterdag .27 december zijn onz~ winkels normaal 'tot 1 uur geopend"'- 'Maandagochtend 29 december
'. 1 - •

wegens inventarisatie' GESLOTEN., '

__un.-n----n-uoono--n_--.··1 '. WIJ WENSEN U· .' " '. '., . . " " .' .' .. ' .. I
1-". _ ':PrettiiJe ~e'e,..t.taiJelt e~ eelt <;gelukkiiJ "nieuwiaar In O 8 _

1(oor het betere 'bakwerk 1 Voor nag meer 'gezel/ige steer '
CALVE SLAOUE f1es van 3.05 voor 2.59 1 PLASTIC TAFELKLEDEN , per stuk 0.9'
C?S~EWIT FRITOURVET . p~k 0.89 I. SERVETTEN wit of gekleurd .pak 0.98
RQZIJNEN zak 0.59 ill DIKKE STOMPKAARS diverse 'kleuren 3.59
KRENTEN zak 0.59.·... GOTHISCHE ·KAARSEN pak 2stuks 1.59

, .' HONIG BAKMEEL" van 1.02 voor 0.89.1(' GOTHISCHE KAAR~E~ wit . pak 4 stu~s )3.59,
HONIG ,CAKEMEEL . van 1.09 voor " 0.98 I GEMENGDE NOTEN In dop netle 1.18
BLOEM kilo pak . NU, 1.19 .. WALNOTEN zak ' 250 gram ,1.29
BlqARREAUX .' bakje 1.29 I( CASHEW NOTEN gezouten zak 1.95'
ORANJE SNIPPERS, bakje 1.25 .. ELITE HAVER zak 1.25
GEMBER BLOKJES' bakje 1.25 I DUYVIS ZOUTE PINDA'S zak van 1.91 voor 1.65 ,
GEHAKTE SUCADE bakje' 1.19 KNABBELN.OTEN Speciaal of Sate . zak 1.65,'

. dum •

....... =,'

J .

.
i

- - r••

" .'

it. ' • •.

. ,- n•

. .-...

Reserveren "oor:

. .NaGlm: ,.:,,,,,,,,,,,,,, ,":"""'''''l'''' ,."t, """:,,, """.""" ,"" 'i;'''''' ",,:, ,:"':'",''''''' "

Adres: .:""..L"."""""."""""":.",,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,::,,,,,,,,,,,,,,.,,,:,,.,,,,"":".""."""""',,.• ,,..

Zo spoedig mogelijk inle'veren bij. De . Jong's . Z.B.
" .~

i '"i,i"""....""..;....,,''' 1J5TAART - RECLAME vanl.25 voor;3.65

.. ".""., ",,,,,,,,,.,,,,,,,,, IJSTAART

"i':":'"'''''''''''' IJS'BLOK

*, ,Zieonze SPECIALE· IJSFOLDER

"''',= •

• ur

•••••••••••••••••••••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••••• __•••••••••••••••••••••••••••_ •• •••••• __.;••••• __ .:·;•••••;__ •••_••••••••••••••• i•••••:••••••: _••••••••

.... -.

..
"""""",., . KIP a 800 gram

"""",.""""",,,,,, KIP a 1000 gram

''''''''' '" ""'""..,,,..... K.IP' a 1250' gr~m'
KIP a 1400. gram

Uithilppen"···..

\ > '

\.,, '-, ,
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•••

. .

e1CoeKse~.6· T'E1.:014

t>AM4 Tel.: 392

.._MARrINI VERMOUTH fles van 6.45 voar 5.95' ROOMBOTERCAKEgroot mpdel NU . 2.35 .._,

- SHERRYMEDIUMfles van 6.25, voor 5.25' COTE D'OR BONBONS •
_ '/ .. " i pondsbox van 8.75 voor 6.95 •
_ ADVOCAAT KRIELKIP fles van 5.95 va.or 4.95 KERST ,CHOCOLADE bakje 150grc.m' 1.98-1 BEAULlEUVlfIJN, Rose, of rood van 3.65 voar 2.98, . BONBONS DE LUXE bakje 200 gram 2.40, ,I
_. KELLEltGEISTERWIJN lies van 3.20 voor2.95 .FONDANT KRANSJES bakje240gram . 1.98 •
_ SCHUlMKRANSJES ' zak 1.09 _
• ~RAMBOZEN BESSEl\! m~t Jong'ev~:n:.~O voor 315 KERSrSTAAF 1000f0roomboter2.3'0 •.,
• . MERGPIJPJES pak 5 stuks 1.35 •
I€HEINEKENBIER kraf van 13;68voor12.39 BANKET KRANSJES k :2 0 •
• 'BOERENJ.ONGE,NS. op alcohol . p'ot 3.65 \ AMANDEL KRANSJE~azak .2~0.•gg;::.. " ,~:~~ •.

III ~:~:ci~~:':~~~~CKTAIL ". ::: ~::~ ::::' ~::: ,~~~~~~~~;~~SB~:~;lonvan 1.10 v::; ~:~:}-I
_ '.' '} b k . UNOXCHAMPIGNON SOEP blik 1.25 _.
_ .MANDARIJNTJE~ 'Ii van 1.25 .voor 0.98 . UNOX ASPERGE SOEP . , I' blik', 1.25 •
I€ 'WITTE PERZIKEN op sap, blik . van 1.59 voor 1.29 '.
• UNOX KIPPE· of KALFS RAGOUT ....' , •
I€ BETUWE TWEEDRANK no. 1 en 2 van 2;35 voor 1.98 ' , , bilk NlJ 2.39 •
• JUS, d'ORANGE literpot, van 1.69 voor1.39 RAGOUTbakjes pak 16stu~s 1.49'.·1 SEVEN UP fles van 1.31 voor 1.21 ,PASTEl bakjes' pak 4st

b
u
1
k•.
k
s i 41•.4

5
9
0

I
.I' L1MF.SINAS2 flessen NU 1.85 ~~~~s~l~;S~AB::~ALEN ,b!ik 1.75' I.1 NUTRICIA ,CHOCOMEL ,van 1.75 voor 1.59 COCKTAllSAUS' metwi~ky pot, 1.75 I
I DOPERWTEN extra fijn literblik 1.28 ,CALVE MAYONAISE pot 2.391

.
• WORTELTJES'extrafijn 'literbllk 1.29 TOMATENKETCHUP,}. fles 1.59 .,'
• \ b CHAMPIGNONS, gesneden pot 1.75 •
'. APPELMOES lit,er lik D.98 ,PUNT ASPERGES blik '. 1.89, •
J$ HERO SpERCIEBOONTJES heelfijn" 1.89 ZALM FANCY PINK . blik 2.49 •

I UNOX PIC·UP WORTELTJES van 1.77 ~oor " L49 VHLAEREISNSGALARUDGEJ' ES ~akjeM9il
• '. pot. 1.69.
J$I ,.TOASTgrootof k'eir,pakle NUO.69 ~1~;E~~~~~sgrotepot'~:~: ,.
, . ASSORT! ZOUTJESmaxi·miJ!: doos 0.98 POtl ._

I MELBA TOASTpakvan 1.51voor 1.29 •

" CHIPS grote zak Paprika van 1.19 vOOI' . 0.99 ALUMINIUM·FOLIE roof' K2E5R:'Sm
E
'Nete.r NU' 3.98· I

I€ 'i TOVAAARDBEIEN 1.19 .•
_CHIPS grote.zak Naturel yan 1.09 van voor 0.89,. KLOP KLOP . van 1.27 voor 0.98J$

IDUY~ISDIPSAUS2zakjes. ",.' NU D.98 I HALVAME~ liter "., .·vaI12.42 voo~ 2.18 1
.........~....~........................•~~...•..............................•.......•.........•...•. -

'.' .,KERST-SUPR'SE'··l' '5,"'9'",·, '.' .', 4' ··7·'5···· ','~
,'·~~~~~~:gEO~~ASSNIPPERS ,'.,.,.,., ' •. "" ,.,"" ' .. ,Ke[ststll~Je" ,',',' ,.i"~

..............._••••~ II ~••_•••••~••••••••'.~i•••••••••'.·•••••.•••'••••••~••_.~I·



Voornog meergezellige steer
PLASTIC TAF~LKLEDEN - per stuk 0.98
SERVETTEN, wit of gekleurdpak 0.98
DIKKE STOMPKAARS diverse kleuren 3.59

L
GOTHISCHE KAARSEN pak 2 stuks 1.59'
GOTHISCHE KAARSEN wit . pak4 stuks 3.59
GEMENGDE NOTEN in dop netje l.la
WALNOTEN zak 250 g~am 1.29
CASHEW NOTEN gezouten zak 1.95
ELITE HAVER zak 1.25,
DUYVIS ZOUTE PINDA'S zak van 1.91 voor 1.65
KNABBELNOTEN Speciaal of Sate zak 1.65'

.

nnn_n n_n_-nbnnn-_n _
I~IJ WENSEN u. ' . .... . ,It ..eprettige :J=ee..tti"fJe~ elt eelt <gelukkig <:J'lieu"'i~"r I
·uun_uuuu_unnuunnn_nnnnu_u

Voorhet betere bakwerk· I
CALVE SLAOLIE fles van 3.05 voor 2.591
OSSEWIT FRITUURVET pak 0.89 •
ROZIJNEN zak 0;59 •

KRENTEN zak 0.59 I
HONIG BAKMEEL van.1.02voor 0.89 If
HONIG CAKEMEEL van 1.09 voor . 0.98 -
BLOEM kilo pak' NU 1.19 I
BIGARREAUX bakje 1.29 I«
ORANJE SNIPPERS b.akje 1.25 I-
GEMBERBLOKJES bakje 1.25
GEHAKTE SUCADE bakje .. 1.19

.

.

. '

...• .·IGLQ DIEPVRIES
CHIPOLATA PUDDING 4 personen /

van 2.35voor 1.98

Vanille Roomijstaart
van 4,2~ voor 3,65

"KROKETTEN, BITTERBALLEN, FRIKANDELLEN, SATE - STOP N~ AL VAsrWAT IN UW DIEPVRIES!

.VUURVVERK
WIJ HEBBEN EEN GROTE SORTERING VUURWERK o.a.

Rotjes, Kanonslagen, Voetzoekers, Vilurpijlen enz.

Bestel het NU alvast•. Verkoop en bestellingen afhalen ZATERDAGMIDDAG 27 DECEMBER
3 en 5uurin ons magazijn, Dam 4 - Verkoop uitsluitend aan personen boven 16jaar.

, .

tussen

. .

Zaterdag 27 de,cember zijn ol')ze winkels normaal tot 1 uur geopend - Iv\aanrdagochtend 29 december

wegens inventarisatie GESLOTEN.

Oitknlppen ...........................................-..............._ ···············c··· .

jp .' • • • • •

BESTELBON

KIP a 800 gram

KIP a 1000 gram

KIP a 1250 gram

KIP a 1400, gram

.. ' IJSTAART - RI;CLAME van 4.25 voor 3.65

...................... IJSTAART

................ IJSBLOK

* Zie onze SPECIALE IJSFOLDER

Reserve.ren voor:
Naam: .

Adres: : , : ..

Zo spoedig mogelijk inleveren bij De Jong's Z.B.

• • • • • • •



veer, 15,00

veer 10.00

vear 10,00

veer, 7,50

" voer 15,00

veer 7,50

TeL 03474· 430

;' .

een veorspeedig 1976 I

lexmend

DRUKKERIJ - KANTOORBOEKHAIIoIDEL '

ADVOKAAT
* Wij wensen U prettige kerstdagen en

TOLSTRAAT 33 - MEERKERK - TEL. 01837 - 301

2 DAMESPUll'S

2 DAMESBlOUSES

2 KINDERTRUIEN< of PUll'S.

2KINDERBlOUSES

2KIN'DERBROEKEN

2 poor HERENSOKKEN'

!::
m
."o
m

* Wij wensen U preftige kerstdagen ep
een veerspeedig 1976!

SPECIALE KERSTAANBIEDINGEN, %olang de voorraadstrekt

Kertenheevenseweg 18

Bij

A . ..J. strayerS B.VII

BROOD- en .BANKETBAKKERIJ

Fa. Gebr. Alting' Gorcumsestraat - Tel. 1248 • Mearkerk

zorgt er voor datmet' kerstfeest uw broodtafel een succes Is
En bij de koffle natuurlljk onze heerlijke kerstkrans.
Mevrouw, maaK ook eans kennis metonze uitgebreide sortering
GEBAK.

Pretlige kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar worden u toegewenst ,doQr
Uw warme BAKKEP

Benedendam 13

EEN GEZEGEND 1976

ALtENDIE MIJ

ObNHIWO N389:1H

.,MARRY ,DE VRooME

r£flg.,.,~~.~:",., doo' ;.-
.... Lei op!! ...

KLEURENT.V. ERRES .IIlU· 11950,-
KLEURENT.V. laal$lemodel '

. . Erres 1 2150,-
KLEUREIIl·· T.V;.Schaub-Lorens

KLEUIlEN T.V. nalilnaal 1 1875,-
. •..• : .. Draagbaor Jl/U 1540,-
ZWART·wIT. T.V., l.aalSle model

· .\... ,VCln 848;- NU 1 615,-
· '.. . . rUIIIE:RVERSTERKER '
'2x35 "'Clllvtm1540,-NU 1 1090,-

"DE' KOEKKOEK"
•. tvleerkerk

;,::::,:- .. -'-,',:',:.:,::,,"

•••. ~ordf deYl!er~ieri~t .••..
...•.~cho()n~Ovl!n~Gelkel1e~

'uit. d~ vaart gen()men?
. 'Het Provo ,Stat~riIia W. T.

,~•.,B~rg-'-beeft.aan, Gedepu~
teerde,-Staten,vragen gesteld
_~)"ver_het-v,_oornemen,v~n_B.

fDW.- -van ~cho,oJlh~vende
_~eerdienst. 's nachts~uit' de

.• :vaarf',_,·:te:;:nef:ll~ii~

ifij-ve,rzo~lr_t G:.S;' ~mde~er
~oedin~_ v~?r:y~errechten

zodanigte verlagen datren.- DIRECTIE en PERSONEEL VAN
dabeleexploitatie ook gedu- TRANSPORTBEDRIJF-
~ende.~e:nac1?-teIijke'uien

tt~~~~~M[.o:(~eheerv.d. A. de Vroome en Zh~
· ,Bergteonderzoeken of door 'wenst allen

~e:steeds' stijgende lasten
vande veerdiensten in Berg- Prettige Ke~stdagen en een
~!llbaCht en ,'$cho()p.h~ven.
~en vasteoeververbinding Veerspeedig nieuwjaar

,·"thans..haalbaar is., __~~~~~~~~~~~F~~:::::::::::::::::::::~~~~~~!!!~~~~~~~~~~~~~~~.

•••....•.......~.....•.......•....•.....•.......

De winterschilder is er weer met EEN FORSE
PREMIE I
Kom ·eens met hem praten. hij heeft alles voor

.de wando; plafond- en vloerafwerking !
En d\lbbele beglazing, 1/, Rijkssubsidie'l Energie
besparend J

J.l. DEN HARTOG
ZOUWENDIJK 39 TEL 508

TELEFOON 725BROEKSEWEG 3

ERKELENS-LANGERAK

IN HET NIEUWEJAAR EEN NIEUWE KlEUR
ledere kleur kunnen wij U snel leveren: Muurver!,
Hoogglans-' en· Zijdeglans. Grote voorraad Behang,'
laaggeprijsd. Speciale Sierpleisters. Voor plafond
afwerking, Decoratievetegels. - Zo-pas-TAPIJT voor
U op maat gesneden. In iedere lengte en· breedle.

Rolg(lrdijnen2 kanten bedrukt, afwasbaar.
. De beste' wensen vOOr 1976

.s:;



• •
Wij. wensen
at onze 'clienten .

. vrienden en
bekendEJn

gezegend kerstfe'est'

G.C.. DEN qUDSTEN
Fiansestraat11 -T~lefoon 01836-243 - Arneide

W. DEN OUDSTEN

SLIJTERIJ'fFORTUIN
. Fransestraat 12 - Arneide -1eleloon01836-355 '

Aanlrekkelijkecianbiedingen Yoor de '

.. komende feestdagen!

t 2,75

t 4,90'
t. 4,60
t 4,30
t 4;00

6 t 4,15
6 t 19,75

Cale

WELGELEGEN
TIENHOVEN'

BART DE LANGE

wenst allen, .

prettige Kerstdagen
en een yoorsRoedig
Nleuwjaar·

AMEIDE: DAM 6 rELEFooN (01~ 229

SPECIALE.

AANBIEDINGEN' .

Kerst-
artikelen

tegen
zeer
·Iage,
prjjzen"

.1 Fie. TIENERCHAMPAGNE
1 Fie. GEORGE BLITZ CHAMPAGIlIE
1 Fie., BLACK & WHITE WHISKY van t 16,65
,- . voo,- t- 13~

1 Fle~ 'LANGS WHISKY (5. Jaar oud) van,t 16,70 .
. _ '_, yoor ! 12,75

.1 Liter DE KETEL JONGE GENEVER van t 11,60 .
voor t 10,50

Een grote collectieoude wijnen ! !
1- -FI~s KELLER GEISTER '(mouUerend&, wlln

. . t 3,25 NU.

1 Fie. ZELLER ZWARTSE KATZ.E
1'11".'6
3 fles ill

'.--611es a
12110. 6

1 Fles ZOETE SPAANSE WIJN
t 4.60 NU t 4,00

1 FlesCHATEAU BORIE LAPETITE BERGERAC 1974
" 6/4,95

12 halen, j1 be~len111

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT I . ". . c',
Hie'rbij, wansen wij U aen prettige. Kerst en aen .voorspoe

dig 1976. Mia en Fox Graaf ' . .

SLlJTERtJ ,," FORTUIN"

(Houdt U in'de gaten, dat per 1)anuari 1916 32% acciJns~

verhoging op het sterk gedistilleerd komt I).

. . 1. Liler DE KETEL VIEUX van t 1) ,60
. , ,',,' yoor'" f 10,50

1 Liter DE KETEL BESSENJENEVeR" van t 9,40
. ,voor f' 8.40
1 Liter DE KETEL CITROEN BRANDeWtJN van t 9,40

. voor f 8.40
1 Liler DE KETEL CtTROEN JENEYER van t 9,40

'. . ,voor/. f 8.~ J

achlerstallig Dnderhoud geen be

zwaar.

OUD, HUISJE TE KOOP.

Ulllllf, IDD6 Ilpno, 111M

Hel nieuwe komt!·

Allen, ,een ·gelukkig 1976

BOD ED E V ROO ME
Benedendom ,13.

I _

JONG GEZIN vraagt een

Inlichtingen: 01830·30812

. , .

Vo~roonleg en' yernieuwenvon
uw
ELEKTRISCHE INSTALLATIE.

Teleloon 01836 -458 . '

Gedipl. PEDICURE

NEt MOURIK

VOORSPOEDIG 1976

Kwakernaak 18, Nleuwland
Teleloon 01837·912

PRETTIGE KERSTDAGEN

HlerhadUW' adver-

•tentlekunnen' staan

···:I::~;:t::~:~:~e·~~~:::~:~:::::·········I·
D.v. d. WIJNGAARD'
. Paramasiebaan 2 Ameide

.,Voetverzorging
Nieuwland en omslr.,
Behandeling volgens. al
spraak, ook.bij. u aan huls.·

Liels! 's avonds bellen

ZILVERSMID

I.ang~rllk

AMEIDE'S LOODGIETERSBEDRIJF b.v.

LOOD.ZINK, SANITAIR

EN GASAPPARATEN

Prellige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Voor~poedig 1976

Wij wen5en iedereen

Prettige Ker5tdagen

en een

FAM.
L.VERWOLF
Fransestraat ,19
Arneide

• O'p verzoek kornen wij graag bij U aan huis!!

.' vCbrspoedig 1976

J. J. Hakkesteegt
Gedipiorneerd JUWELlER, GOUD- en

Waal8 1elelool1 01843 - 481
U bent' oltijd

welkom.. ~· •••8.I.ii••••••••••~••••••••~i•••••••I •••• ,L- ·~S_~~_,0_V~~i~_,W_*_0(~~~





Wenst een ieder

en

Gelukkig Nieuwjaar

*: Prettige Kerstdagen

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

eil

wenst

klanten, vrienden en bekenden

. FIJNE KERSTDAGEN

.

Hartelijk dank' v09r Uw spontane- r!1acties in
1975.

Wij zullen trachten U in het vOlgende-jaar nog
b!lter van dienst te zijn.

Toistraat - Telefoon 01837 -137t

Graag tot ziims in 1976.

Fam. J. A.• C. de Bruin
Prinses Marljkeweg 45 .

Uw S;ltV.-man,B. VERHEUVELlln·Zri~

wenst U fijnefeestdagen
Yoorspoedig 1976

Slingerlandstraat50, Meeikerk. .'

.Siagerij Ouwerkerk

Naast de Gatsby-style, Ot en
Sien-- en Prinses'senlijn was
er· ook nog ,de 'western-style.
Ret zieh van deze' modellen '
v.n.I. in katoen met witte
biesjes, en roesjes deed d~n
ken aan de Western films
waarin de vrouw leeft op de
ranche in: de prairie. 'Ten
slotte was opvallend de gro
te varIatie. op het gebied v~h

assecoires'.-' Veel werd ge":
bracht met mutseri, sjaals,
armbanden en kettingen.
Het geheel' op deze avond
was werkelijk adembene
mend en de heel' 'van Tool'
sprak dan ook van een zeer
succesvolle modeshow.

de kollektie .va nVan "Tool'
Fashion werden een aantal
zeer "modieuse styles' ge
bracht.
Zo was et de Gatsbystyle wat
deed del1ken aan de jar,f:n
gay-twenties, Voor de jeugd

, waren, Il1odell,en _in de Qt. e~
Sien style welke, momenteel
zeer aktueel zijn. De al ja
ren' zeet sterke kleur zwart

, ,was ook -nu' weer' erg be
langrijk o.a. gebracht in een
krijtstreeppakje met strakke
rok met plooi. Een derde ak
tuele lijil '''wa's de prinsesseh
lijn met zeer wijde vlinder
achtige mouwen verwerkt
in so~pele ,glanzeilde stoffi:m.

'S.R.V.

(Vim' oDze, moder~aactetir)' ,
Op het Piazza P:lein in het
Piazza. Center presenteerde '.
Van TOOl F~hion onder
grote belangstelling haar: .
kollektie feest~ en avondkle·
dirig.. Het grote ple)n_was
o~getov~rd tot eeo- sfeerVol
schittererid -decor. kaarslicht
en _toepasselijke "muziek.
Nadat' om 20.15' uur de ruiin
2'OO"menseir'hun plaatSen'
I1a'dden gevonden werd rn..et
de. modeshow begonnen.
Niet geheel onverwacht
w,erd het publiek geconfron':
i~erd met veel lange japon
n~n' en lange rok en blouse
<:cimblnati;'s. In' de zeer 'br~-

....................." ,- , ,
Ooki,; 1976
hopen wij U.met onze .tt, Nu: KERSTBOM~N' met

"""(en zender) .klvit
'rijdende winkel we"r
yan dienst te zijn. Oek KERSTSTUKJES en * Wij wensen U gezegende Kerst-
Voor U geen gesjouw TAKKEN. dagen en, een Voorspoedig'

."want wij brengen
iedere dag thuis wat' . t:r 'c SPEK Nieuwjaar.
U wenst. ~uiltc~lttrum •. C7'\ C1""1
G., WILLEMSE . Kortenhoevedijk 5 - Lexmorid - Tel. 03474 - 573 II:.J-Je -vakman"'
J. W. v. Putlestraat 7
Telefoon ;228, Ameide ' Alles voor de tuin - Ook aanleg en onder- .Zouwendijk 26 -

Prettig Kerstfeest ' houd., . Telefoon 01837 -1405,1662
.' . . *:, 'Pretlige feestdagen toegewenst Gijs Y d Berg H.enk. 'Spek'.. Gelukkig Ni,euwjaar , . •• --.................... ,.,-

rIl~~;f'4:4:4:4:4:4:!/F.=*-':4:4:4:4=*-':4:4:4:.1«:4:4:4:4:4:4~:l«:4:4:4:4:4fJJT.:4:4~:41~.~ :~i ~

~.' VRIJDAG19 DECEMBER A.S. TUSSEN 3 EN 4 UUR WORDTHET ' '!.'-. _
,~ GEHEEL GEMODERNISEERDE CAFE :' .'

~ :
~ ·,DE'GODDEN LEEUVV" i
~.. "" . ., . ,. ~ .

i ,,~ ",.,0'.'" :~~:'::~E:'OPEND DOO' DE ~.
~ '\'?-€."'\. \916 ~.t~G U''"' O:'::~:::':':\':::' "RENDSE, 'U'GEMEESS'ER 7o~::'~::", i

•...•• : •••••:4:4i4~:i'F.:I!F.:I!F.:I!F.:I!F.~:I!F.:I!F.:4:4:4:1!r.~:«~ :«:I!F.:ltl:ltl:ltl::J«:ltl2ft:ltld d:ltl~ .'""r' . - ,



Teleloon '595

16563 Kalorik elec, kam; 19
. G 1485 kalorik e1ec, kam; 20

F 1664 2 kop en schotels (en"
gelse stijl); 21 K 7434 draag:
bare radi.o (Philips)'; 22 H:.
163.messenslijper (philips)
23H8545 elektrische klok;
24 J' 17380 lady shave; 25 I'
644 lady s\lave; 26 K 15140
c'arnien krulset.
Prijzen kunen worden' afge ..
haaid bij Sigarenin:<igazijii 'J~

,van Gelderen, J. W. v. Put
testraat, Ameide.
BESLIST 'S AVONDS NA 6
UUR . .... '

~ Maandag en" diJ;lsda¢:' 22-- en',
'23 december, ~ijn de winkels
tot 21.00 ,utir geop,end:'
Woensqag 24 en: ',3'1 :'<lecem..;
qer oq't'17:00· uur, geslotep',:

PEDICURE MEVR. WILSCHUT
'Hazelaarlaan 5 Ameide

'B~,hand~ling volgEms~atspraak,o~k,voor steun. .

, z,olen. IndIen nodig, korn ik blj Uaan huls. .'

Achtereenvolgens vindt U'-
'prijs, serie, nummer en arti..
kel:
1, I, 13021, au~o 2 CV 4; 2, F
~81,' ra~io:"cass. recorder; 3,

J 17852, telefunken draag
bare .radioj 4, E, 7641, wollen
Aabe deken; 5, C, 19329,kof

. fiezetapparaal' (Krupps);' '6,
G 5648 draagbare radio (Er-
res); 7, F, 16190 draagb"re
radio (Phiiips); 80 J 10624,

- draagbare radio (Erres); 9. C
19021,. citruspe.rsj 10.! E
15458 haarkrultang;' 11, L .
1591, lady braun; 12,H 7295
hairstyler (Moulinex); 13,D
1824 sch~erapparaat (Braun),
14, C 6745 Citruspers; 15, K
4263 dameshorloge; 16, D'
1774 draagbare radio; 17, K
2568 hairstyler (Philips); 18

Op de ,toto e,en', h~el gelukkig -geZin- met- de- voomtter de,
:heer Jongkind, die zojuist. het, lotilummer gecontroleerd en

_ deautosleuteltjes overMIldigd 'heeft~ ''"'' ",: ,,' ~, ,.
Boe' kan het ook anders .. de ,familie G~ van tperen, Zouwen..;.

. dijk 7 t~ Ameide hee~t _de hoofdprijs, "de 2 CV 4 "lelijke
eend'" gewonnen. " , ,_ ,'
"Bet komfheel mooi uit" ie~'de' heel' van"Ipe:t'en'~:,wantik
,wilde- a~torijles gaan. nemen,- daar, ik 'na' 'm'n, olfera,tie niet' :
mee~ ,op de bromfiets mag rijden". -
M~vrouw van Iper'~n,~ zei nog,' "ik m'ocht nog weI. zeggeD,
w~arom niet een kieinere hoofdprijs en meer ,k1einel"e~prij~
zen"~',;,GeIukkigmaar, cIat dit !1i~t gebeurd"is".~ ,-

•..

Voor he! nieuwe loorgeldt notuurlijk weer,

Voor 1975 wenSen' wij U Prettige Kertd(]gen 'toel!

"steek bii ons uw licht eens op".

Voor1976 veel voorspoed!!

r,17,ee

I

•

dat: is"het' nieuwe ty'pe
I' ,

klet..lr'e;'M-te-leviste t'o.este 1
I "

I T,T _ SCHAUB _ LORE N Z
I ."

" en'k'ost 310,D~-

wenst aile leden ,en toekomstige leden

pretllge kersldagen en gelukkIg riieuwjaar

,

VEILBO VERKEER NEDERLAND
. AFDEUltG ~EERKERKe.o. '

'\ "

· .'."

·.i. W, VAN PUTTESTRAA7i 73 '
TE:LEFOON 01836 -232'ID'g,g, 614

- . ' I

~n,.di~. toestel,"is ,eEm l!ite~st ,tl8uwkeurig-
___ ,digi,tal uurw_erk'_ingebou~d., '"" ,.,'

Beha,lve het aanwljzen', Van de tijd; haeft dit
'nag een andere funcUe: het inschakelen van
het-, toestet . ~an: a'f- ,mee' vooraf geprog'ram-

..........J......--: m~erd worden. u .',' .' "

,De tot de .standaarduitrusting van dit toastel be
"horende ultrasone afstandbediening "Ie-computer"

• 1ward: _,spadaal voar' de,' "i,digitimer" van een - extra
'sensor voorzien. Daarmas. ~ kan', de tijdaanwijzing. Van
:de :I$lok voar enkele seconden " ingeschakeld wor
:den.'

Daarna verdwijnt deze weer', oni tijdl:lns de
T.V. u.itzending niet te storen. Behalve de In
geb.6uwde digital-:-klok vind U in ~it' apparaat:

1. de' aller modernste 66, cm IN-LINE
speelt maske'r beeldbuls; ,

2.~ IDEAAL-COLOR technlek;
3. VIDOM dlagnose~systeem;

4. Ultrasone'afstandbedlenlng me,t
.de ,IC~computer;. __',

5. aanslultbussen voor hoofdtelefoon'
'en recorder. -

ENKELE TEc:HNISCHE GEGEVENS:
Volledig met .. tr~nsistoren ,en ,IC'-s ,uitgerust
chassis, opgebouwd met steekbare" Compakt
modulen (n VIDOM techniek.

~~a,~,om' is..dEr aanbeveling"van demah'voor U van :belang,'hij biedt';U -de noodzakeHjke
e;rvl~e v~n lIT schaub-lorenz pr~en voor Meer~erk ~n omgevi.ng.

........ .•.... ..i '" .

J.~QE:KOE·~,KOE'K u
· >tolstr"aai 9 " ...............
~I5ERKE:lK tel(1297'



* .KERSTVERLICHTING

*. ,KERSTVERSIERING'

* KERSTKAARSEN i ....~:..••

Prettige ' Kerstd/agen Vaar de k~mende feestdage1ebben y,/%
en - rUlme' sorterrng l1v I "

Yoorspoedig Nieuwjaar r:~~~ERK, die de sfeer /a, fe7:~ ver-

Bouw- en Aannemersbedrijf Die rUimesorin: P.UK:LaJ. I /

K. M ulckhuyse Toistraat 19 _ Telefaan 37 _ . Meerkerk
Aakslerveld 2 • relefoon 01836·429 • Arnelde Prettige Kerstdagen en ukki 'ieuwjaar ,"

lr····..···········································~···· ..e··························t·····; .~.....~..~.....!~
I' " . Allen van garagebedrijf/' \ ,,'1

I ElM DE G,~dolflI . '. '. i-~'-' '.."f - '1
I ~~~~RIEWEG 4 ;::~;: ~e::td~:e~UiSg(Pten J
! TEL. (01836) 402 . ". i . .-: i 'i en 328 . en een voorspoedlg 19~ '.' ' •... I'
·L....•••••••••••18••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••e••••••~ ~J •••••··~·,~~~~·~~~ ':.
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