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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZ~E, AMEIDE

DECEMBER 1976

TWAALFDE JAARGANG NO.9

Verschijnt maandelijks
Wordt gratis verspreld in Amelde, T1enhoven, Langerak, Nleuwpoort, Goudrlaan, NOQrdelOOI
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hel- en Boelcop, Leerbroek en Nleuwland

De Alblasserwaard herbergt gelukkig nog mensen, die hun gevoelens in
hun handenhebben en ereen beeld naar kunnen scheppen. Een van die
"gevoelsmensen", die op zijn beurt nog maar weinig in de publiciteit is
getreden endie in eenzaamheid zijn "kunstwerk" verricht,is kunstschilder
Petrus de Hoon. De voormalige 80';'jarigeAmeidenaar hebben wij in zijn
bovenhuis te'Gorinchem opgezocht.

GORINCHEM - In de tijd dat de kerstboomverlichting en de kaarsjes
branden denkt men vaker aan het grote werk van die elIle Grote S'chepper.
Alles, wat, wij rondom ons waarnemen,is geschapen. Geschapen door de
Grote Schepper of door Zijn Schepping "de mens'" RondomKerstmis zijn
wij meer geinteresseerd in onze medemens. In het weI en wee van hem
of haar. FEITELIJK ZOU HET DAAROM ALTIJDKERSTMIS MOETEN
ZIJN. In onze medemens ontdekken we maar al te vaak de grote kreati
viteit van onze GROTE SCHEPPER, geen mens zal het ooitevenaren~Da
gelijks komen wij in de Alblasserwaard restanten tegen van Zijn Grote
Kreativiteit. Het is menselijk, dat wij "ingepakt" door de tijdsopvatting
er op de keurig geasfalteerde wegen aan voorbij snellen. Gewoonlijk heb
ben wij het met z'n allen veel te druk omerbij stil testaan of er ,een
ogenblikje naat te kijken. We bemerken Diet direkt de veranderingen, die
zich ieder jaargetijde of jaar voltrekken. De kunstenaar daarentegen zal
er meer oog voor hebben. Het is voor dezelfde kunstenaar van levens
belang zijn gevoelens in het kunstwerk te verwerken 'en zijn ziel erin te
leggen. Het is misschien daarom, dat de kunstenaar zelf veelal het beste
weetwat hij heeft geschapen. Zijneigen handen hebben het ge~aakt.Het
maakt hier geen verschil of hetnu een beeldhouwer, een kunstschilder of
een pottenbakker betreft.

Het. levensverhaal

lucifershoutje
door
Pieter A. Kerkwijk

eenen

van

grote-kleine mensen

haarstukjeSchilderen met een

KERK ASPEREN

ZOON VAN DE MACHINIST RIJKSSTOOMGEMAAL
Petrus de Roon is weI ruim 80 jaar oud, maar in zijn
hoofd twinkelen 2 ogen als de Engelentijdens de
Kerstnacht, als hij over zijn tweede ambacht praat. De
kunstschilder is geboren te Ameide op 3 mei 1896 als
zoon van de machinist van 't stoomgemaal op Sluis niet
in Sluis, want dat is in Zeeland, verduidelijkt de gees
tige Petrus de Hoon. Al op vrij jonge leeftijd begon
hij te tekenen; waarschijnlijk niet door een bijzonder
talent of althans niet alleen, maar onder andere door
dat zijn moeder bewaarschool-onderwijzeres was ge
weest en helpen konbij de eerste moetlijkheden en
doordat zijn vader in zijnjeugdjaren bevriend geweest
was met Willem Hoogenbos, die later een uitstekende
illustrator geweest is. Toen de Hoon eens een boompje
'dat op een van z'n voorbeelden voorkwam, ZQ vaak
had uitgegomd, dat er tenslotte een gaatje in zijn pa
pier kwam, en hij' huilend naar zijn vader liep, omdat
hij geen boompje kon tekenen; zei deze: Dat komt om
dat jij alleblaadjes afzonderlijk op hun plaats wil zet-
ten en dat 'gaat niet en dat hoeft ook niet want

als de wind er doorstrijkt komen ze allemaal, anders
te staan enals er 20 bladeren afwaaien of 30 nieuwe
bijgroeien is het nog dezelfde soort boom. Elke boom
heeftz'n eigensoortige bladerenmassa's waardoor je op
een afstand als er nog geen blad te onderscheiden is,
al kunt zien; dat is een eik en dat een kastanjeboo!O,
een appelboom of een wilg. Di~ hoofdvormen moet je
herkennen en dan steekt het verder op geen blad. En
De Hoonzijn vader deed 'het hem voor. Volgens Pe
trus de Hoon was het een tekenles zoals hij er later op
de kweekschool maar zelden een gehad heeft.
Toeneen 5 jaar ouder zusje in, lO!en Rotterdamse win-,
kel een kaartje gekregen had, waar echte waterverf op
zat, was hij zo weg van de mooie rode kleur die er op
voorkwam, dat hijsmeekte om het te mogen hebiben.
Hij deed het ZQ aandoenlijk, dat moeder De Hoon, die
haar kinderen echt' weI leerde om nee te zeggen te
gen zichzelf, toen toch toegaf. Dit laatste is volgens
kunstschilder Petrus de Hoon een vermogen dat meer
dan iets anders 'voor iedereen nodig is. Van een klein
plukjehaar met een draadjegaren om een lucifer ge-

bonden werd toen zijn eerste
penseel gemaakt.

OPGENOMEN GEWEEST

IN KINDERSANATORIUM

Op 12-jarige,;Heeftijd moest
De Hoon tegelijk met een
jongerzusje naar Katwijk in
het kindersanatorium. Daar
liet de dokteres zijn tekenin
gen aan de schilder Haver
kamp zien, die hem toen
gratis kwam lesgeven.

Zijn eerste tekening werd
gemaakt naar een speelstoel
tje. De heer Haverkamp zei
precies hoe te kijken en te
tekenen en hoe De Hoon de

Voor vervolg, zie pag. 2



O;EfWEEDE TENTOONSTELLING .

VAN DE OUDE MEESTER

De "oude meester" vertelt ons dat hij momen
teel nog- voor 2 jaren opdrachten heeft. "Ik
weet bij m'n leven met hoeveel schilderijen,'
tekeningen en aquareIlen ik in de loop van de
jaren heb gemaakt. Het moeten er honderden
zljn geweest", antwoordt De Hoon desge
vraagd. In Canada heeft men zelfs werk van
de harid van hem. Het is daarom z6 veI"Won
derlijk als hij ons nuchter verklaart, dat in
Ameide de 2e tentoonstelling van zijn leven
komt. Het liefst zoekt de kunstsehilder een
mooi landschap op om 't te vereeuwigen. Wat
betreft materiaal maakt hij het liefst aquarel
len. Plots realiseert Petrus de Hoon zieh, dat
hij feitelijk eenzaam leeft. "Het bezig zijn is
het vechten tegen de moeilijkheden", zegt hij
even later monter. De uren verstrijken en nog
steeds vertelt de oude kunstschilder over zijn
leven. We realiseren ons, dat De Hoon ook een
goede verteller is. Hij' vertelt over zijn sehrij
verij en zijn pleegzoon Max, die van J oodse
afkomst blijkt· te zijn. Ais hij met de trein
reist maakt hij onderweg portretschetsen van
zijn medepassagiers. De kunstschilder Petrus
de Hoon is begaan met zijn medemens. Op
zijn rommelige bovenwoning te Gorinchem
denkt hij er iedere dag aan.

Eenmaal in de diepe nacht onderweg naar
huis en 't stormt in de Alblasserwaard den
ken we aan de Kerstnacht. Weer zal men ver
halen over het feit, dat er voor HEM geen
plaats was in herberg of stal. Eij de oude
kunstschilder Petrus de Hoon is in 't hart weI
een ruime plaats voor HEM. Misschien, heel
missehien zelfs, is dat de warmte van de
Kerstnaeht?

richtingen en verhoudingen kontroleren
moest. "Maar... ~ ... voor 't overige kwam hij er
met met zijn vingers aan, zodat hij eigenlijk
de tekening gemaakt had met de handen van
tijn leerling", filosofeert Petrus de Hoon, die
er aan toevoegt, dat de leerling aldoende had
leren zien met zijnogen. Volgens de 80-jarige
kunstschilder was Haverkamp een fantasti
sche paedagoog. Toen Haverkamp om gezond
heidsredenen verhuizen moest nam zij'n col
lega Louis Harz de gratis lessen over.

ONTDEKT EN GEROEPEN OM

KUNSTSCHILDER TE WORDEN
Toen Petrus thuiskwam - zich later Piet noe
mend - voelde hij zich "ontdekt" en wilde
oak kunstschilder worden. Maar...... dat kon
toen niet, omdat zijn wijze vader zei: "Ik heb
geen geld om je naar de academie te sturen
en jij hebt geen gest~l om honger te lijden. En
een van de twee is er altija. bij. Zonder oplei
ding is 't een hongerbestaan. Je moet school
meester worden. Enkele akten behalen, zodat
je aan een mulo of kweekschool als leraar
komt, dan heb je 3 vrije middagen in de week,
lange avonden om te werken en vakanties
zonder eind."
Die raad heeft hij opgevolgd. Pas toen de
Hoon bij zijnhoofdakte lager Frans middelbaar
Duits had ging hij naar de academie voor de
lagere akte tekenen, welke hij met meer suk
ses haalde dan zijn Duits, want dat was op
het randje.
Petrus de Hoon - de geboren Ameidenaar 
woonde toen in Rijswijk Z.H.

telijke vrouw die prima financieren kon. Zi~

zei tegen Petrus, dat daarvan niets zou ge
beuren. Dat beetje kun je met schllderen ook
weI verdienen, we redden het weI, moet Anna
tegen haar man hebben gezegd...... De ont
roerde De Hoon stelt vast dat zijn Anna in
derdaad niets te kort is gekomen. Zijn gestel
werd intussen steeds sterkel', want er is. vol
gens hem voor tuberculose geen betere medi
djn dan levensgeluk, vitaminen en op zij'n tijd
rust. Anna gaf hem dat allemaal in ruime ma
te. Wat schaden kon wist ze te weren, al
moest ze zichzelf daarvoor soms veel ontzeg
gen. Terwijl Petrus de Hoon vertelt over zijn
vrouw op eeri boeieI1de, maar tevens liefheb
bende wijze dwalen onze ogen at naar een
foto van haar aan de muur. Even iets verder
hangt aan dezelfde muur van zijn atelier een
geschilderd portret van Anna van den Heuvel,
zijn vrouw. Op deze wijze is Anna nog iedere
dag bij haar Petrus de Hoon,. als hij gecoI1cen
treerd bezig is met een opdracht. Nu is de
kunstschilder 80 jaar geworden, mede dank
zij die liefdevolle verzorging kan hij nu nog
dagelijks het 2e ambacht uitoefenen. Dat is
volgens De Hoon in de Ie plaats door Gods
bewaring en zegen. Uit dankbaarheid daar
voor heeft hij zich altijd van roken en alco
hol onthouden. Hij voedt zich naturistisch en
leeft ondanks het droeve feit, dat hij zijn
vrouw Anna nu al weer 11 jaar mist, nog
dankbaar door de kracht van het Geloof
waarin hij thuis en in Ameide is grootge
bracht. Veel heeft de kunstschilder door zelf
studie moeten veroveren. Leren wil hij van
iedereen, maar niet navolgen, niet met de tijd

GEZONDHEIDSREDENEN meegaan.
Twee jaar later werd hij om gezondheids- Toen iemand op de vrije academie hem ver-
redenen afgekeurd voor 't onderwijs en omdat weet, dat hij dat niet voldoende deed, zei hij:
hij toen maar 51 procent van zijn salaris als Leren wil ik van een ieder, al was 't van een
pensioen ontving, terwijl - het was in 1946 kind, maar meegaan...... merci. Detijd kan
- de waarde van het geld hoIlend achteruit met mij meegaan als ze prijsstelt op mijn ge- De Hoon leeft eenzaam, maar niet aIleen,
ging, zocht hij om zijn vrouw uit dezorgen te zelschap, en anders...... zoek ik het weI al- hebben wij ondervonden. Achter de schilde
houden, een kantoorbaan met ekstra lange leen uit. Met ingang van 7 januari kan een rijen en de tekeningen die straks in het oude
dagen en...... een beginsalaris. Maarrrr - ieder zien hoe Petrus de Hoon het een

stadhuis van Ameide te bezichtigen zijnvoegt De Hoon er aan toe - .... ,.hij was ge- en ander uitgezocht heeft. Op die datum zal
trouwd met Anna van den Heuvel en dat was een tentoonstelling in het oude stadhuisvan schuilt een mens. Het is Petrus (of Pieter) de
een oer intelligente, mooie en zeldzaam har- Ameide van hem te aanschouwen zij;n. Hoon. Een kreatie van de Grote Schepper !
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Wij

wensen u-

en een

Yoorspoedig
Nieuwjaat.

prettige

feestdagen

"DE KOEKKOEK"
MEERKERK

allen op een fietsz'n

en b1ii van zin
langs "DE KOE K K()E K" het

Met

• ••nleuwe Jaar In.•••••••.•••••••••••.•••..•....•••••-
MEDEDELING

AMEIDESE WINKELSLUITING

Donderdag 23 december KOOPAVOND. Vrijdag
24 december om 5 uur GESLOTEN. Vrijdag 31

december 5 uur GESLOTEN.

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

Fa. Gebr. Alting Gorcumsestraat - Tel. 1248 - Meerkerk

Prettigekerstdagen en voorspoedig nieuwjaar worden u toegewenst door

Uw warme 'BAKKER



wq waren Diet ... footloos in 1976

WEL OOED

Dat ondervonden de dolzenden die bq ODS waren

Wij zouden graag al deze mensen de hand

willen drukken om hen wederkerig het beste

te wensenin gezondheid en zaken

Helaas hebben wii niet aile adressen,' validaar deze onp~rso,onliike manier

PersoonliJk zien wij U in 1977 gaarne in

"Brughuis'l

TOLSTRAAT 34 TELEFOON 01837 - 1319 MEERKERK

"



J,:XPEDITIEBEDRIJF

CITO
voor aile vervoer

Liindienst op:

Amersfoort • Gorinchem • Utrecht en

Zwi)ndrecht

TELEFOON 03474 - 330 - LEXMOND

Prettige·· Kerstdagen en· Voorspoedig Nieuwjaar

Fa. W. van Woezlk
AMEIDE

Elektrlsche Smederij en Laslnrlchtlng
Haarden, Kachels, Ollestook,. Wasmachlnes
Land· en Hooibouwwerktulgen

Prettige Kerstdagen en een GelukkigNieuwjaar

...

Oak in 1977 natuurliik weer naar servicebureau

Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U graag
- uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar advies.
Desgewenst onmiddellijke dekking.

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

LEXMOND

Aile verzekeringenen financieringen

Voor landbouwrisicQ'S en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

Wij wensen U fijne Kerstdagen en een heel goed Nieuwjaar

AUTO • RIJSCHOOL •• TAXIBEDRIJF

.J.HAARS·
Ameide

wenst een ieder Prettige Kerstdagen

en een

Voorspoedig 1977

B. Barlen · TELEFOON 01837· 1434 - MEERKERK

PRETIIGE KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR

D. BIKKER
ZOUWENDIJK 123

MEERKERK
TELEFOON 01837 - 1249

WASAUTOMATEN, DROOGAPPARATEN

K.OELKASTEN en DIEPVRIEZERS

Wij wensen U prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in 1977

KAPSTERS en KAPPERS van

wensen U een gelukkig en voorspoedig

NIEUWJAAR

Kapsalo,ns DE WIT
Magna

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

Mofenstraat 1
Amelde

Tel. 01836 - 464

wenst U prettige.Kerstdagen

en een gelukkig Nieuwjaar

GOUDA - TELEFOON 01820 - 13275

LEXMOND - TELEFOON 03474 - 274

ACCOUNTANTSKANTOOR

Nic. de Kruijk
BROEKSEWEG 4, AMEIDE

Tel. 01836 - 362

I Prettige Kerstdagen

en een voorspoedig Nieuwjaar

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

Prcttige Kerstdagen en cen voorspoedig Nieuwjaar



AANNEMERSBEDRIJF
I I
•

STREEFKERK Bll
Prinsengracht 16 -Ameide -- Telefoon 269-369

NIEUWBOUW

·VERBOUW

ONDERHOUD

Wij wensen U Prettige I(erstdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar

DEN HARTOG ASSURANTIE AMEIDE

Voorstraat 6

Telefoon 01836 - 340

Na 18.00 uur 01836-340 - 01843- 370

AAN DE INWONERS
VAN AMEIDE EN
TIENHOVEN
Tot onze spijt moeten wij
U mededelen, dat de
W.s.v. "Op Mars" met in
gang van 1 december j.I.
beeft opgebouden te be
staan!
Door het ontstaan van di-

verse nieuwe verenigin
gen is onze vereniging
hoe langer hoe meer in de
verdnikking geraakt.

Ons ledental ging steeds
meer terug, en daar de
kosten van inschrijving
en vervoer steeds hoger
werden, was .het voor ons
finapcieel niet haalbaar

meer onze vereniging
draaiende te houden.
Een ieder die onze vereni
ging een warm hart heeft
toegedragen, en belang
stelling getoond in de af
gelopen jaren zeggen wij
hier'Voor hartelijk dank.

Ret Bestuur,
W.S.v. "Op Mars"

Brood-en Banketbakkerii
J. van Delsen

FRANSESTRAAT - AMEIDE
Wenst allen Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig Nieuwjaat.

AUTORIJSCHOOL H. VAN STRATEN
Meidoornlaan 16 - telef. 01836 - 555 - Ameide

Prettige kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar.

Het bestuur en leden van de
E.H.B.O.,· Afdeling Ameide en Tienhoven

wenst iedere ingezetene ~en

Voorspoedig 1977 toe

Uw advlseur In :

* VERZEKERINGEN

* ADMINISTRATIES

* FINANCIERINGEN

* HYPOTHEKEt'
* .PERSOONLlJKE LENINGEN

Tevens:

Agentschap NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSSPAARBANK

Lekerniien voor de feestdagen

Ais het "echt lekker" moet zijnhaal
het dan bij

"DE BAKKER OP DE HOEK"
Dam, Ameide

Prettige Ker~tdagen en voorspoedig Nieuwjaar.

'Mede namens ons gezin wil ik ieder een goed

en voorspoedig 1977 toewensen.

PEDICURE A. WILSCHUT - SCHOP

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1977

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1977

Hazelaarlaan 5 Ameide



r---------------,I JUWELIER - HORlOGER I1 Harry Mulder I
I __UI
I ~~~ttige Kerstdagen I·
I voorspoedig 1977 I
I II Julianastraat 16 Telafoon 01843 - 422 LANGERAK II Veorstr••! 21 - Telefoon 01842 - 1650 - GROOT - AMMERS I
.. ..

Ameide

.50 JAAR· LID VAN C.N.V.
Op onderstaande foto's ziet U het opspelden van
de C,N,B.-speld met lauwertak aan de heren M, J. de
Vroome en C. Uittenbogaard, wegens 50-jarig lidmaat
schap,
Districtsbestuurder Klein uit Gorinchem memoreerde
in zij'n toespraak dat beide heren al op jeugdige leef
~ijd lid waren geworden en toen at het nut van een
Christelijke bond inzagen.
De afdeling Ameide van de Ned. Chr. Bouwbond bood
deze receptie aan,

Dam 4

LEVENSMIDDELENBEDRIJF b.Y.

Op maandag 27 december a.s.

Vuurwerk
VERKOOP
's avonds van 7 - 9 uur in ons maga
zijn, Dam 4.

Wij wensen U prettige Kerstdagenen een ge
iellige jaarwisseling toe.

Broekseweg 6

DE JONG's

GROTE DUIVENSHOW
IN AMEIDE

De door de C,C. Leerdatn
en Omstr. te houden dui
vententoonstelling wordt
dit seizoen gehouden in
Ameide.

In het verenigingsgebouw
zullen door de leden van de
duivenverenigingen van
Ameide, Asperen, Gorin
chern en Leerdam circa 420
duiven worden ingezonden.
De liefhebbers kunnen in
zenden in 7 klassen. Tevens
is er een 4-tal1en-show,

De keurmeesters zijn de
heren Jac. v. d. Klis uit
Hilversum en M. A. van
Keken uit Amersfoort.

Aangezien er in Ameide
nog nooit zoveel duiven
zijn ingezet, mag u dit be
sUst niet missen.

Op de tentoonsteUing zul- ---------
len mooie prijzen op het 14.00 tot 21.30 uur.
Rad van Avontuur worden Kon:~ U ook kijken op deze
verdraaid. grootse show.
De openingstijden zijn op Tot ziens in het vereni-
vrijdagavond 7 jan. van gingsgebouw.
19.00 tot 23.00 uur en op
zaterc':ig 8 januari van De commissie

........................................•.............···············································~···I

DE GROOT b.v.
IND"USTRIEWEG 4
AMEIDE
TEL. (01836) 402

wensen u en uw huisgenoten

prettige Kerstdagen

eneen voorspoedig 1977
.• .1



~IIET BESTE VOOR
..... DE FEESTDAGEN..

Ca'6

WELGELEGEN
TIENHOVEN
BART DE LANGE

wenst allen

prettige Kerstc::lagen
en een voorspoedig
Nieuwjaar

GAVOOR EEN SMAKELlJKE KERSTMAALTIJD
NAAR UW TOPSLAGER

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

SlagerijJ. Jongkind
Molenstraat 41, Tel. 336, Ameide SCHOONHEIDS

SPEClALISTE

G. OOSTVEEN

rijdende winkel weer
van dienst te zijn.
Voor U geen gesjouw
want wij brengen
iedere dag thuis wat
u wenst.

Prettige. Kerstdagen
en een
Voorspoedig 1977
toegewenst

B. LAKERVELD
Zouwendijk 5
Tel. 01837-1466
MEERKERK

TABAK· SIGAREN
SIGARETTEN en.
Rokersbenodigdh.

G. WILLEMSE
J. W. v. Puttestraat 7
Telefoon 228, Ameide

Prettig Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar

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

..., .
Ook in 1977 hopen
wij U met onze

S.R.V.

Kalkoenpoten
Kalkoendijen

Hele Kalkoenen
Kippen

Kippepoten en
Kipfilet

VLEESWAREN
Ardennerham, Coburgerham,

rookvlees. gebr. rollade.
gebr. rosbief en gebr. frikando

FEESTELIJK VLEESBiefstuk, schnitzels
varkenshaas en

blinde vinken

Boere-, champignon- en peperpate
Kip- en zalmsalade en noten-pate

naar keuze rund.of varkens
.-.-_-- ... .-_...---------
SPECIALITEITEN

I
I
I

Vleessalade I
Filet americain . :Achterham

-~ (( -~:~--*~:=;s~e~s~:7~---
~ oJ/ IJespecialiseerd I SC.henke U goede dagen.
_~'--. ~ In ,I Het jaar 1977 schenke U

fondue- en I voerspoed, veel geluk en
gourmet schotels I' een tijne gezondheid

• • • •• • • •• • • •

Het 80S 24

MEERKERK

Tel. 01837-1474
Gelukkig Nieuwjaar
en een
PrettigKerstteest

De winterschllder is er weer met EEN FORSE
PREMIE I
Kom eens met hem praten, hij heeft alles voor
de wand-,plafond- en vloerafwerking !
En dubbele beglazing, met Rijkssubsidie I
Energie besparendl

J. L. DEN HARTOG
ZOUWENDIJK 39 TEL. 508

TELEFOON 725

De beste wensen voor 1977

BROEKSEWEG 3

ERKELENS-LANGE~AK

'.'" /

IN HEY NIEUWE JAAR EEN NIEUWE KLEUR
ledere kleur kunnen wij U snel leveren: Muurverf,
Hoogglans- en Zijdeglans. Grote voorraad Behang,
laag geprijsd. Speciale Sierpleisters. Voor plafond
afwerking, Decoratieve tegels. - Zo-pas-TAPIJT voor
U op maat gesneden. In iedere lengte en breedte.
Rolgordijnen 2 kanten bedrukt, afwasbaar.

••••••••••••



Nu voor

.-gn en

Ja, U leest het goed !

Ais Ubij ons voor een bedrag van
f 100,- of meer

KINDERKLEDING
koopt, mag U gratis nog eens uitzoe
ken tot een bedrag van f 25,-

*15 OAT EVEN VOORDELlG!!

gratis kopen!
Juist nu met de feestdogen zo/n bui

tenkonsje loot niemond zijn neus voor

bij goon.

Parka's - Joppers - Manteltjes - Panta
Ions - Japonnen - Jurkjes - Blouses 
Handschoenen. mutsen. enz. enz.

U kunt NU profiteren bij:

Vuurwerk
Verkoop vanaf maandag
27 december a.s.
Wij wensen iedereen Prettige
Kerstdagen en een voorspoedig
1977

Wij danken allen voor het inons gestelde
vertrouwen.

wenst aile leden en toekomstige leden

prettlge. kerstdagen en gelukkig nieuwjaar

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

8CREZEE B.Y:KAARSEN

Veilig Verkeer Nederland
AFDELING MEERKERK e.o.

,ZEERGROTE SORTERINO

Ameide

Firma Bloln
Dom 11

•• J. W. VAN PUTTESTRAAT 73

TELEFOON 01836 - 232, b.g.g. 614

Voor 1976 wensen wij U Prettige Kerstdagen toe! !

Voor 1977 veel voorspoed ! ! ! !

Tevens danken wij U voor het

genoten vertrouwen in het

afgelopen jaar.

Voor het nleuwe laar geldt natuurlijk weer

. "steek bi ions uw Iicht eens op".

.......... __ ...... S'I!'tt::49'IIuu muwn. • _enu



Dan wei op tiid reserveren ! !

~,Brughuis"
Toistraat 34 ~ Tel. 01837-1319 - Meerke:rk

Kortenhoevenseweg 66
Telefoon (03474) 254
b.g.g, (03474) 280

wenst vrienden en clientele
EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

P.S. Speclalltelt:
HET ADRES VOOR
UITDEUKWERK

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig
Nieuwjaar.

Carrosseriefabriek
en Autospuitinrichting

, .........__._.., __'mliiii!ll&lml •

~
. WILT U ZEKER ZIJN

m VAN EEN ETENTJE MET SFEER

~ OP NIEUWJAARSDAG?

'

DAN MOET U EENS DENKEN AAN

m Restaurant
~

...M-a-a-k-uw-D-.-EP-V-R-.E-s-re-n-dab-e-.-------!

Wij leveren aile soorten I
RUND- en VARKENSVLEES ult elgen slachterl)

m
(Voorbouten, achterbouten en halve var- ~

kens). m Ook voor koude schotels voor Kerstmis,
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prljsopgaaf mi' Oude- of Nieuwe iaar.

Siagerij A. ZWIJNENBURG m
Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordelocis m * Alle.en afgehacdd en minstens 1 dag tevoren besteld *

L ........_ '................. _.
Van der Ham

zlln voer

voor elke boer I

n~ VAN DER HAM

IIJI VEEVOEDER

Juwelier Rikkoert
Reeds generaties veer goede Service van
uw Uurwerken en Sieraden.

Haven 1 +5 - Schoenheven Tel. 01823-2651

De beste wensen in 1977

veeI' enze clienten

voor het vertrouwen dat U in
onze zaak gesteld heeft.

Wij hopen U 1977 weer de
.zelfde service te kunnen geven
en hopen voor alonze clien
tele een voorsppedig nieuwjaar.

Noordeloos

BEDANKT

Grote Waard 42 ~.~•••••••-•••~••~.~.~
l •
~.". ~."Prettige Kerstdagen en een voorspoedig " ftlI

Nieuwjaar. _ -.

------------I _ \jOOR UW l~ .~~ "

t ZEKERHEID· I
__ een vertrouwd buro __
~"" ~"•...ftlI voorsnelle en korrekte ftlI
~"" afwlkkellng van al uw ~""
ftlI schadeclaims : ftlI- ~
- DE KRUYK b.\l -
t assurantien t_ l
_ Broekseweg 4 :; Ameide - Tel. 01836 - 701 _

Hel Huis mel de Klok t. _ ~ij w~.nsen U Prettige Kerstdagen en een·voorspoedig ~.
ftlI nleuwJaar. ~

G. J. van der VLlES, Meerkerk WL." ~
Gorcumsestraat 6 Tel. 01837 -1424 ftlI ftlI

~----------~._.~ •••••••••__•••_•••-



Exclusieve feest- en avondkleding bij uw van Toor-fashion Ladyshop

Lange japonnen en Rok en Blouse combinaties van internationale mode
huizen als, VERA MONT PARIS, Lucie Linden en Betty Barclay

Tevens introduceren wij dit seizoen de mooie, zo geraffineerde kollektie

avondkleding van "Woraeller"· uit Israel

Speciaal voor kerst zijn er in uw ladyshop

diverse aanbiedingen in Mantels, Japon

nen, Rokken en Blouses.

Wij wensen U prettige

feestdagen en een
. voorspoedig 1977

Ameide: Fransestraat31
Gorinchem: Piazzacenter 52

Nieuwegein: Makadocel1ter 17
Vianan: Voorstraat 36

Oudewater: DonkereGaaid ·7
Werkendam: Hoog,$traat 14

•

MODE VAN VANDAAG I VOOR U



STADSBIBLIOTHEEK
AMEIDE/TIENHOVEN
Onder auspicien van de
Stadsbibliotheek Ameide
Tienhoven zal een ten
toonstelling van schilder
werken rond de bekende
Kunstschilder-Illustrator
de Beer P. de Boon geor
ganiseerd worden in het
Stadhuis op de Dam te
Ameide.

De inmiddels 80-jarige,
nog zeer aktieve kunst
schilder P. de Hoon, thans
woonachtig te Gorinchem,
heeft vele jaren van zijn
leven doorgebracht in
Ameide. Het is daarom
ook niet verwonderlijk
dat van deze historische

plaats Ameide veel wer
ken op deze expositie te
vinden zullen zijn.

Diverse bewoners uit
Ameide en Tienhoven zijn
zelf de gelukkige bezit
ters van werken van deze
begaafde kunstenaar.

Echter ook in andere de
len van Nederland is de
Heer P. de Hoon werk
zaam geweest zodat ook
beelden van andere plaat
sen op deze tentoonstel
ling te vinden zul1en zijn.
De opening van deze in
teressante expositie zal
verricht worden door de
burgemeester van Ameide

en Tien'hoven, de Heer D.
Wessels, in aanwezigheid
van vele prominente ge
nodigden.

De tentoonstelling is ge
opend op:
Vrijdag 7 januari 1977
van' 15.00 uur tot 22.00
uur en za:terdag 8 januari
1977 van 10.00 uur tot '
17.00 uur.

Deze expositie,gehouden
in de sfeervolle ruimte
van het Stadhuis, is on
der andere op grond van
de waarde der kunstwer
ken zeer zeker de moeite
van een bezoek waard.
U bent van harte welkom!

Handtekeningen
aktie geslaagdI
Graag willen wij aIle ge
zinnen, die hun handteke
ning hebben gegeven aan
de aktie, die gevoerd is in
verband met de in te
trekken subsidie voor het
muziekonderwijs van
onze kinderen heel harte
lijk danken.

J Wij. kunnen U namelijk
mededelen dat met in
gang van 18 nov. ,de sub
sidie in het gemeente
budget weer is opgeno
men.
Wij menen, dat hiermee
onze aktie goed geslaagd
is.
Bijdeze nogmaals onze
hartelijke dank voor Uw
medewerking!

D«r ouders

Aangeboden: enkele nieu
we Telefunken radio's
2 x 15 w, met boxen nu
f 585,-.
"De Koekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 -1297.

Stofzuigers in de aanbie
ding: Hoover f 170,- Erres
f 198,-. Excelsior nu f 245,
en H.E. en Electrolux.
"De Koekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 -1297.

Te koop: Stereo 3 in 1 ra
dio. Platenspeler en Cas
sette, 2 x 13 w, nu voorde
fig f 1075,-. Boxen gratis.
"De Koekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 -1297.

Te koop: z.g.a.n. Philips
kleuren T.V. met sensor
tiptoetsen. Nu f 1725,.,. met
volledige garantie.
"De Koekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 - 1297.

Zoek gezelligheid in
Cafe-Petit-Restaurant

Wij wensen
al onze clienten

eneen

"LEKZICHT"
Arie'en Nel Slob - Lekdijk 30 - Tel. 01836-244 - Ameide

Electro-technlsch Installatlebureau

D. v. d. Wljngaard

Voor aanleg en vernieuwing van, Uw

* ELECTRISCHE INSTALLATIE

Paramasiebaan 2 - Tel. 01836-458 - Ameide

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig
Nieuwjaar.

KOFFERSCHRIJFMACHINES

reeds vanaf I 159,-

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 228



WIJ WEN-SEN U

PREITIGE KERSTDAGEN

en een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Electronische
Zakrekenmachines

lanny en Hans de long
DORPSSTRAAT 71 LEXMOND

\l .cv CREZEE B.V.

AIIEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

WIJ WENSEN U

vanaf I 35,-

GARAGE HAMOEN
LEKDIJK 25 -. TEL. 01836 - 307 - AMEIDE

EN EEN

* Me. CORMICK DEALER

* LANDBOUWW5RKTUIGEN

* OPEL - .BEDFORD - VAUXHALL

Wi) wensen U prettige Kerstdagen en een Voor-

spoedig Nieuwjaar.

BOS
INTBRIEURVERZORGING
LEXMOND

Handel in:

HOUT - GOLFPLATEN - TEGElS enz.

F.TREUREN
Burg. Sioblaan 36
(industrieterrein)

Tel. 01837 -1889

KRAAN~ EN WERKTUIGENVERHUUR

. Aannemer van .GROND-, HEI- en ONDERHOUDS'WERK

Firma l. A. Boer,. Meerkerk
Teleloon 01837 -1263

wenst U prettige KERSTDAGEN en een GELUKKIG NJEUWJAAR

LEXMOND

Wij wensen U prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Groothandel in Fruit - A. G. DE KRUYK

LEKDIJK 23 - AMEIDE
TELEFOON 01836 - 225

Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 1977

J. W. PETEisE - Goederenvervoer
Molenstraat 25 - Tel. 01836-227 - Ameide
Prettige Kerstdagen en
Voorspoedig Nieuwjaar

A. LIEFHEBBER
DORPSSTRAAT 46· TEL. 03474..; 415

Mooie sortering KERSTVERLICHTING. . .

Ook voor 1977 uw adres voor .* RIJWIELEN. en BROMFIETSEN*' ELECTRISCHE APPARATEN* VERLICHTINGSARTIKELEN
Diverse reparatiewerkzaamheden

Wi) wensen U prettige kerstdagen en voorspoedig nieuwJaar

ZEER GROTE SORTERING

KAARSEN
AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01ll36) 229



··~m======~

~07
Directie en medewerkers

wensen U prettige feestdagen

en een voorspo13dig 1977

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B~.

specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking
HOGEWAARD 1 -AMEIDE-TEL.01836-544

interieurverzorging

MEERKERK

NIEUWPOORT

Wij wensen U
prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1977

TEL. 01837 - 1409

TEL. 01843 - 248

Vlist

.
AANBIEDING TAPIJT
Een diik van een. TAPIJT

. geen us:-- 98.
maar NU

, 4 meter breed. Gratis gelegd

d.v.c.GOEDE KERSTDAGEN

EN DE BESTE WENSEN

VOOR HET NIEUWE JAAR

Prettige Kerstdagen

en

Voorspoedig Nieuwjaar

LEVENSMIDDELEN'BEDRIJF

A. VERSLUIS
Prinsengracht - TeJ. 480 - AMEIDE

BENEGAS
Leverancier van ESSO· PETROLEUM

~* Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar

WO~INGINRICHTING

STIGTER'S

J. W. vanPuttestraat 6-S - AMEIDE - Tel. 01836 - 501

Koestraat 101 - SCHOONHOVEN - Tel. 01823 - 2450

,Bouw- en Aannemersbedriif

K. Mulckhuyse
. Aaksterveld 2 • Telefoon 01836·429 • Amelde



Officieel dealer van :

I

iii
CD...
II
0
C
~
C c:
en Q)

Q)

C!:J E c:
z Q)

S -.- c:
Ll.I ... Q)

iii
0) I"'-

CD tU I"'-

Z "0 0)

C ~
..,...

c &. .2>Q)

:E I ~ "0..... Q)

~ A Q) 0
0-

..:. ~
0) t/):;:; ~

en en - 0Q) 0a:: ~

Ll.I a.. >
~ 1ft

GEMEENTEN AMEIDE
EN TIENHOVEN

BEVOLKINGSONDERZOEK
BAARMOEDERHALSKANKER

IN AMEIDE EN TIENHOVEN

Door de Slaatssecretaris van Volksgezondheid
en Milieuhygiene Is beslolen dal in dne rayons
een bevolklngsonderzoek naar kanker van de
baarnoederhals zal worden opgezet InNljmegen,
Rotterdam en Utrecht. 6innenkort wordl In de
gemeenlen Ameide en Tiimhoven met hel onder
zoek begonnen. Oil onderzoek wordl door hel njk
gesubsidleerd en zal worden verrichl blj vrouwen
van 35 tot 55 jaar mel een herhalingsonderzoek
om de drie jaar. .
Hel onderzoek om', al dil jaar de vrouwen die
geboren zljn in de jaren 1941, 1938, 1935, 1932,
1929,1926,1923 en 1922.
ledere vrouwelijke Inwoner van deze leeftijds
klasse k,njgl een persoonlijke uilnodiglng door
mlddel van een oproepkaart voorzien van de no·
dige inlichtingen o.a. dalum, Iljd, plaats van het
onderzoek. In de gemeenlen Amelde en Tienho·
ven vindl het onderzoek plaals op woensdag22
december 1976 van 13.30 uurlot 19.15 uurln hel
Groene-Kruisgebouw. Broekseweg 2 Ie Ameide.
In de jaren 1977 en 1978 zullen de vrouwen van
de niet-genoemde geboortejaren worden opge·
roepen zodal in een periode van 3 jaar de gehele
vrouwelijke bevolking van 35 tot 55 jaar een uil
nodiging voor hel onderzoek heeft ontvangen.
Uit slalistische gegevens blijkl dat In Nederland
ongeveer 400 vrouwen per jaar overlijden aan
deze vorm van kanker. '
Oeze aandoening kan in hel allereerste begin,
wanneer de vrouw neg geen klachlen heeft. ont
dekt worden door middel van hel maken van een
uitstrijkje. In hel geval dater bij hetonderzoek een
alwijking wordl gevonden. kan een behandeling
volledige genezing brengen, Voor vrouwen die
aan de baarmoeder geopereerd zijn is hel toch
raadzaam aan de oproep gehoor te geven.
De uitstrijkjes zullen worden algenomen dooreen
daarvoor speciaal opgeleid team van het Cen
traal Bureau voor Keuringen te Den Haag. Hel
alnemen van het uitstrijkje duurt slechts enkele
minuten.
Het uitstrijkje gaat voor celonderzoek naar hel

• universitaire laboratorium Preventicon Cyt·U·
Universitair te Utrecht. '
Dit onderzoek neemt enige tijd in beslag.
De uitslag van elk onderzoek wordt aan de huls
arts medegedeeld. Mocht er aanlelding ziJn voor
een nader medisch onderzoek dan ontvangt be-
trokkene een bericht van de huisarts. '
Aan de onderzochte vrouw wordt een stencil uil
gereikt waarop slaat vermeld binnen hoeveel we
ken de uitslag bekend is. Degene die v66r die tljd
geen berichl van de hUis~rts heeft ontvangen kan
in het algemeen aannemen dat het onderzoek
gunstig is verlopen. Aan dit onderzoek zijn voor
de opgeroepene geen kosten verbonden.
Een grote opkomsl zal een stimulans zijn om van
overheidswege een bevolkingsonderzoek naar
kanker van de baarmoederhals te bliiven subsl-
dieren. .

Zorgt dUs voor een goede opkomst voo; uw ei·
gen en voor andermans be/ang.

MAXWELL N.V.
en vertegenwoordiger

P. VERSLUIS
Zouwendijk 16 Tel. 01836 - 376

Ameide

een voorspoedig 1977

ADVOKAAT
DRUKKERIJ • KANTOORBOEKHANDEL

Wij wensen U prettige kerstdagen en

Toistraat 33 - Meerkerk - Tel. 01837 -1301

Dit alles voor altijd lagere prijzen, dan waar

ook en toch ontvangt U de bekende en goede

MAXWELL - service door geheel Nederland!

OOK UW ADRES VOOR

RADIO'S, STEREO-INSTALLATIES
Zwart-Wit en Kleuren T.V. - Was-, Naai

machines, enz.

VOOR DIT RAYON:

Maliesingel 14 - Tel. 030 - 318732
Utrecht (bij stadsschouwburg)

* Komt U eens een kijkje nemen in een

van onze toonkamers.

U bent er van harte welkom !

Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig 1977 wensen U

lenlle kunnen .Iaan

Hler had Uw adver-

Ameide

Meerkerk

Prinses Marijkeweg 65

Telefoon 01836 - 681

Wii wensen U
Prettige Kerstdagen
en een yoorspoedig 1977

Duploglas
ISOLERENDE
BEGLAZING
• ENERGIE BESPAREND

• MEER COMFORT

• GEEN CONDENS
• GARANTIE 10 JAAR

Plaatsing geschiedt nu volgens unieke

fabrieksmethode.

Vraag vrijblijvend offerte.

LEVERINGSPROGRAMMA :

VERF - BEHANG

GLAS VENSTERGLAS

SPIEGELGLAS FIGUURGLAS

HARD GLAS - GELAAGD GLAS

THERMOPANE PERPEX

ALUMINIUM PUJEN

AFDICHTINGSMATERIALEN

AQUARIUMS - L1CHTKAPPEN P.V.C.

AQUARIUMTAFELS enz. enz.

SCHILDERSBEDRIJF

M.BOR

Familie Kramers

Ook U bent van harte welkom !

Cafe "De Gouden Leeuw"

SLA DE SPIJKER OP ZIJN KOP, BEL

SCHILDERSBEDRIJF

M. BaR op



Door edele houtsoorten en moderne
techniek te kombineren met am
bachtelijke handvaardigheid, ont
staan de mooiste

Oud- Hollandse
Kasten

Een lust voor het OQg en een
zee van ruimte!

Diverse modellen en uitvoeringen
in voorraad dus .... direkt lever
baar!

OOK VOOR UW KLASSIEKE INRICHTING

STREEFKERK
interieurve rzorg in9
FRANSESTRAAT 7 - AMEIDE - TEL. 01836-212

en een

Voorspoedig 1977

Oit alles gemaakt in elgen
keuken!

zlensTot

Wij wensen iedereen

gezellige Kerstdagen

r::===--' .. -=1
~ ~~d~r!~RIANie~~~~R~~::n01843_494 II,.

mi· Ook dit iaar ziin wii weer gespecialiseerd in
m HEERLlJKE LEKKERNIJEN, 1100' gezellige Kerst- I
m Hee;i:i~:iS~~staart II gemaakt van vers softijs en opgemaakt met .
W slagroom.

I
En niet te vergeten onze* BERLINER BOLLEN en SNEEUWBALLEN

. geweldig lekker.

AANBIEDING VOOR DE FEESTDAGEN

Kral Heineken Bier 110.9.
Voor de OUDEJAARSAVOND ook weer* OLiEBOLLEN - APPELBEIGNETS* BITTERBALLEN KROKETTEN* HUZARENSALADES

M 4196
T 7086
T 9181
C 3499
M 7796
R 8814
E 1249
Q 7041
P 8341
I 1138

M 6260
P 3401
C 1425
Q 2399
U 7125
V 1939
M 5200
J 3260
V 5446
J 3403
I 5302

D 4891
P 6367
S' 4082
P 8272
D 8492
T 8826
U 4797
R 9193
B 5888
M 8051
W 1643
P 6472
S 7429
M 1918
K 1194
T 4915
J 5508
A 4273
Y 5980

1. Brietje van f 1000,-
2. Idem
3. Idem
4. Idem
5. Idem
6. Rotanstoel
7. Idem
8. Idem
9. Idem

10. Draagbare TV
11. Filmcamera
12. Persje voor tateI
13. Grill
14. Herenkostuum
15. Cassetterecorder
16. 2 persoons wollen deken
17. Mand boodschappen
18. 1 set drank
19. 1 kist sigaren
20. 1 set dranken
21. 1 boormachine
22. Voetbalspel
23. Doos Cosmetica
24. Poppenwagen
25. Zakje Cosmetica
26. Sjoelbak
27. Droogboeket
28. 3 grote Badhanddoeken
29. Carmen Krulset
30. Citruspers
31. Electrische Kru Itang
32. Grote Kaas
33. Siagroomtaart
34. Rollade
35. Grote Kaas
36. Rollade
37. Siagroomtaart
38. Grote Kaas
39. Siagroomtaart
40. Rollade

.Uitslag loterij Ameidese
Middenstandsvereniging



TREKKING DER PRIJZEN VAN DE
DOOR DE WINKELHOUDENDE
LEDEN DER ONDERNEMERSVERENI
GING MEERKERK GEORGANISEER
DE SINT NICOLAAS-AKTIE 1976
Diepvrieskist 130 liter, gevuld met half var
ken en diepvriesprodukten 74294. Stereo Ra
dio 34894. Manou stoel 65099. Pannenset
15731. Draagbare T.V. (zwart-wit) 32756. Ge
reedschapskist ingericht 67892. Grill 15056.
Fototoestel 54090. Donzen dekbed 1 persoons
42764. Heren horloge 65768. Dameshorloge
50793. Servies 51988. Boorset 11928. LevenS'
middelenpakket ter waarde van f 150,- op
nr. 10419. Levensmiddelenpakket ter waarde
van f 125,- 50124. Frituse 72456. Levensmid
delenpakket ter waarde van f 100,- 20732.
Droogmolen 71843. Lady shave 75310. Levens
middelenpakket ter waarde van f 75,- 53357.
Bowlstel 13884. Levensmiddelenpakket ter
waarde van f 50,- 88731.

Winnaars van een Lego-pakket of een Draag
bare Transistorradio t.g.v. de uitgeschreven
zoekaktie.

LEGO-PAKKET
Irma Moorelisse, Pr. Marijkeweg 38, 4 jaar;
Petra Veen, Pr. Beatrixstraat 12, 6 jan;
Herman van Ieperen, Zouwendijk 62 5 jaar;
Andre den Hartog, Pr. Irenestraat 46, 6 jaar;
Els van Tienhoven, Laken. ~ld 183 (Lexmond)
6 jaar.

DRAAGBARE TRANSISl'ORRADIO
Erich Wink, Burg. Sloblaan 13 9 jaar; Ronald
Spek, Tolstraat 23 7 jaar; Janine van Iperen,
Zouwendijk 62, 9 jaar; Arja van Dijk, Het Bos
16, 7 jaar. Marjanne den Braven, Zouwendijk
20, 8 jaar.

Volkskerstzang in Meerkerk
Op vrijdag 24 december a.s. zal van zeven
tot acht uur 's-avonds in de montagehal van
de Caravanfabriek AVENTO te Meerkerk een
VOLKSKERSTZANG worden gehouden.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door
het "Comite Volkskerstzang Meerkerk", waar~
in, onder leiding van Burgemeester A. Be~

rendS vertegenwoordigers van een aantal ker
kelijke groeperingen, het Meerkerkse vereni-

gingsleven, de VrouweJ;lorganisaties en de
Sportwereld zitting hebben.
Het programma vermeldt vooral samenzang

.van de bekende kerstliederen. De muziekver
eniging Euphonia verleent medewerking aan
deze avond. De burgemeester zal de schriftle
zingen verzorgen.
Het comite hoopt dat dit initiatief tot een ge
zamenlijke Kerstviering van de gehele Meer
kerkse gemeenschap, jong en oud naar AVEN
TO zal brengen.
De toegang is gratis. Er is .ruime pakeerge
legenheid.

Sekretariaat van het Comite:
A. Tekelenburg,
Gorcumsestraat 48
Meerkerk, tel. 01837 - 1795.

Adverteer in

de "WEGWIJZER"

. ,

Natuurlijk ....
ook in 1977
bent U weer welkom in onze zaak

FIR M A H. V E R H. 0 EF
telefoon 251 - Ameide

Wij wensen U

prettige J(erstdagen
en een

voorspoedig Nieuwjaar
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Prettige Kerstdagen en

een voorspoedig 1977

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER
Voor Meerkerk e.o.:

Toistraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Tevens verkoop WOLV ONDERHOUDSMIDDELEN

KERSTARTIKELEN
tegen extra lage

Crezee - priizen

Het is weer
oergezellig in
onze sfeervolle
zaak!

~ .
~CREZEE B.V.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

Siagerij Ouwerkerk
Wenst een ieder

'* Prettige Kerstdagen

en

Gelukkig Nieuwjaar

Toistraat - Telefoon 01837 -1371 - Meerkerk



OVERZICHT 1976
VAN DE GEMEENTE LEXMOND
Wanneer we een overzicht geven van de gebeurtenis
sen die in deze gemeente plaatsvonden en wat 'er in
een kort bestek te vermelden valt, willen we ook nu
ODS weer niet binden aan een bepaalde volgorde. En
evenmin aanspraak maken op volledigheid! Al hebben
we hier weI enigermate naar gestreefd. Een belevenis
was het voor onze geme.ente dat op 22 maart de Com
missaris van de Koningin in de provincie Zuid-Hol
land, Mr. M. Vrolijk, een werkbezoek J.>racht aan de
gemeenten waarvan burgemeester Hokken als zo
danigmet het bestuur belast is: Hei- en Boeicop, Lex
mond en Schoonrewoerd. Het was een werkbezoek
"nieuwe stijl" en het is een zeer lange dag geworden.

Naast een tocht door de gemeente werd een bezoek ge
bracht aan het Waterleidingbedrijf en het KI.-station.

Het is, vooral voor hen die er wat nauwer bij betrok
ken waren, een onvergetelijke dag geworden. Wat la
ter bracht de raad van Bruinisse, met burgemeester en
secretaris, met hun dames, een bezoek terug aan de
eerder genoemde drie gemeenten. Waarbij Lexmond
als te bezichtigen gebouwen de Sporthal en de aula
koos. Ook al omdat daar de bijzondere belangstelling
van de gasten naar uitging. Het werd een geslaagde
ontmoeting. Niet aIleen zinvol, maar ook om verschil
lende andere redenen nuttig voor gemeentebesturen.

Voor Lexmond was, bestuurlijk gezien, 1976 een zeer
belangrijk jaar. Omdat erzoveel tot stand kwam of
belangrijke besluiten genomen werden. De reconstruc
tie van de Kortenhoevenseweg kwam eindelijk, na uit
voerig vooroverleg, tot stand. Dat de grotendeels ver
sleten homen hierbij als offer moesten vaIlen, heeft
ongetwijfelli velen bezeerd, eenmaal de weg .gereed
en de nieuwe jonge bomen gepland, zal ieder over dit
tot stand gekomen werk voldaan moeten zijn.Met de
riolering langs de Nieuwe Rijksweg is men volop be
zig en wordt in een zeer dringende behoefte voorzien.

Het bouwrijp maken van Noord-Nes is wellicht bij het
versC'hijnen van dit blad gereed. Wie had durven ver
wachten dat we eind 1976 zover waren, dat al spoedig
met bebouwing zal kunnen worden begonnen? Andere
gemeentelijke zaken zijn de uitbreiding en vooral res
tauratie van het Dorpshuis, de recreatiegelegerrheid
voor de inwoners op het v.m. voetbalveld aan de Lek
met herstel van het door baldadigheid of liever ge~

,zegd vernielzuoht afgetuigde vroegere clubgebouw.

Thans als kantine en voor sanitaire doeleinden ge
sohikt gemaakt. Lexmond kreeg een nieuwe kostbare
moderne brandspuit, de sloot in de Laak werd tot ve
ler voldoening gedempd, het aardgas komt in Laker
veld, de verlichting van de Dorpsstraat en de Korten
hoevenseweg wordt verbeterd, de kerktoren kreeg
weer een noodzakelijke opknapbeurt, de raad besloot
tot de bouw van een vierde lokaal voor de 0.1. school
en besloot tot medewerking aan de bouw van een
geheel nieuwe Chr. school op het terrein aangekoC'ht
van de familie Hazendonk langs de Midden-Nes. Wie
na deze zaken op een rij gezet te hebben nog zou ont
kennen dat Lexmond, bestuurlijk gezien, geen bijzon
der actief jaar heeft gemaakt, moet weI tot de nimmer
te overtuigen mensen behoren!

Intussen blijft de haven, bestemd voor de Watersport
vereniging,en waaraan zoveel zorg en kosten zijn be
steed, een .zorgelijke zaak. Waar redelijkerwijs nog
niemand een verantwoorde oplossing voor zal zien. De
met zorg geheel herstelde en beschoeide haven. blijft
dichtslibben. Jammer. Vooral omdateen redelijk ver
antwoorde oplossing niet voorhanden schijnt. Op 10
oktober overleed op 87-jarige leeftijd, oud wethouder'
Jacob de Jong. Die van 1929 tot 1962 raadslid geweest
is en vanaf 1939 wethouder. En met inzet van zijn voI
le persoonlijkheid de gemeenschap als zodanig en
voorts op meerdere terreinen, gediend heeft. Op eco-

nomisoh terrein vonden er enkele veranderingen in de
gemeente plaats. Zelfbedieningszaak Janssen in de
Dorpsstraat werd opgeheven en ging over naar Z.B.
de With. In het vrijgekomen pand werd kortgeleden
een nieuwe zaak gevestigd door de familie De J ong
die reeds in het pand er naast een winkelbedrijf had
in rookartikelen, cosmetica, lederwaren etc. De twee
panden zijn nu met elkaar verbonden en het is
een grote zaak geworden, met uitbreiding van de
reeds verkochte artikelen en iToorts als zaak voor doe
het-zelvers-artikelen, cassettes, platen en als geheel
nieuwe tak een bloemenafdeling. De patatzaak van de
familie Nagtegaal, tot dusver in huur, werd eigendom
en in enkele dagen rigoreus verbouwd en gemoderni
seerd. Van het gemeentelijk terrein via het zakenle
Yen, nog naar het verenigingsleven. Dat in deze ge
meente met ere genoemd mag worden! Zo heeft de
Oranjevereniging "Den Vaderlant Ghetrouwe" t.g.v.
de verjaardag. van H.M. Koningin Juliana feestelijk
heden georganiseerd, .die zeer gevarieerd waren en
waarmede een week werd gevuld. Een bijzonder ge
slaagd feest.Waarvan de reiinie van oud-Lexmonders
een hoogtepunt vormde. Ook financieel is het feest .
voor een groot deel in de Sporthal gehouden - ge
slaagd. Van de door de gemeenteraad gestelde garan
tie behoefde geen gebruik te worden gemaakt. Nu we,
zijdelings, toch bij de Sporthal terecht komen,' wil
len we even de schijnwerper plaatsen op de nieuwste
loot aan de Sportvereniging: de midgetgolfbaan. Die
na een respectabel aandeel aan zelfwerkzaanrheid on
langs officieel in gebruik werd gesteld. De Wandel
sportvereniging zag het getij verlopen en schakelde
over op deze sport. "Willen Is Kunnen" heeft haar tijd
verstaan en hiermede een afdeling sport ingevoerd
waaraan vele inwoners desgewenst kunnen deelnemen
en waarmede in een behoefte is voorzien. De Sport
vereniging gaat in de loop van de maand december
haar eerste lustrum al ,weer vieren. Vijf jaren van
sportbehartiging op voortreffelijke wijze gingen voor
bij. Wat is erin die tijd door velen aan prestaties ge
leverd. Waarvanweer enkelen aan zorg en bestuurs
beleid zich extra onderscheiden. Waarmede de gewone
handenar1Jeid bepaald niet achteruit gezet wil worden!

Alles bijeen: Lexmond op zijn best. Een uniek voor
beeld wat door goede samenwerking tot stand kan ko
men! In 'het eind van het ja.ar bestaat de afdeling van
de E.H.B.O. veertig jaar. Het zal in het nieuwe jaar
wordengevierd. De vereniging die het veertig jaar
volhield heeft op de sympathie van de bevolking
steeds kunnen rekenen. Een bijzonder geslaagde de
monstratie met de vrijwillige brandweer, onlangs op
het sportveld gehouden ligt nog vers in het geheugen.

Maar daarnaast zijn de E.H.B.O.-ers ook vaak bij wer
kelijke. grote of kleine ongevaIlen paraat geweest.

In 1976 hield' de Zangvereniging "Nieuw Leven" de
eer van Lexmond hoog, bleek het J eugdkoor (populair
gezegd van Henk de With) in activiteiten toe te ne
men en verleende aan tal van kerkdiensten in de wij
de omgeving medewerking. Dit was Lexmond in 1976.

In vogelvlucht gepasseerd. Lexmond waarvan wellicht
nog veel meer te verteIlen valt. Lexmond' waarvan
"Hosanna" zong en van tijd tot tijd nog zingt het lied
waarvan tekst en muziek van haar dirigent Gijs Kus
ters zij'n en waarmede we (met het eerste couplet) ons
overzicht besluiten:

Zeg ken je dat dorp iil ons Hollands land,
Daar komen wij allen vandaan.
Hef ligt er zo mooi aan een grote rivier,
De Lek die de Rijn wijst haar baan.
En dat dorpje Lexmond met zijn vruchtbare grond
En zijn weiden vol met grazend vee,
Waar iedere lent weer met bloesem getooid,
De boomgaarden zingenvan vree .

Gemeenteraad
Ameide
besluit:

WEL
MUZIEKSCHOOL

Besloot de raad in 1973
op budgetaire gronden tot
uittreding uit de interge
meentelijke stichting Mu
ziekschool Alblasser
waar'd en Vijfheerenlan
den, dezer dagen besloot
de raad, dat het gelet op
de jongste ontwikkelin
gen binnen de school ver
antwoord was opnieuw
tot de stichting toe te tre
den.

Een gedegen uiteenzetting
in het kader van het
overleg, dat enerzijds
door verontruste ouders,
anderzij'ds door initiatief
van de directeur der
school met de raad op
gang werd gebracht, was
aanleiding voor de raad
om op het in 1973 geno
men besluit terug te ko
men. Uit het overleg
bleek dat de raad hoge
prijs stelt op de mogelijk
heid dat de inwoners der
gemeente kwalitatief
goed muziekonderwijs
kunnen volgen.
Door te weinig informatie
kon het gebeuren dat men
de kosten niet langer ver
antwoord achtte en tot
uittreding moest beslui
ten. Naar aanleiding van
de door de muziekschool
getoonde goede wil en het
gevoerde overleg met de
directeur is bij de raad
de verwachting ontstaan
dat het contact en het
overleg met de muziek
school blijvend gelntensi
veerd 'wordt, waardoor
ook de gemeentelijke be
trokkenheid bij de school
zal kunnen toenemen.
In overeenstemming hier
mee toonde de raad zich
een college dat begrip en
objectiviteit kan o~bren

gen, niet bang is om op
een genomen besluit terug
te komen als dat dienstig
is aan een goede beleids
voering en daarvoor ver
dient men aIle waarde
ring.

OLIEBOLLEN

Woensdag 29 en donder
dag 30 december a.s. bakt
de Geref. Vrouwenvereni
ging te Ameide weer
olieboIlen.
U kunt ze nu reeds be
stellen bij :

Mevr. Lakerveld, Lekdijk
37, Tienhoven, tel. 448;
Mevr. De Kruyk, Voor
straat 3, tel. 303;
Mevr. v. Diermen. De
Schans 11, tel. 407.



en

uw .administratie

belastingzaken

Pretti~e Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaat.

Hartelijk dank voor Uw vertrouwen in 1976,
I,

Wij zullen trachten U in het volgende jaar nog
beter van dienst te zijn.

Graag tot ziens in 1977

* Wij wensen U gezegende Kerst
dagen en een Voorspoedig
Nieuwjaar.

11':De <:l)akman"
Zouwendijk 26 - Meerkerk
Telefoon 01837 -1405 -1662

Gijs Y. d. Berg - Henk Spek

FAM.
L. VERWOLF
Fransestraat 19
Ameide

Wij wensen
al onzeclh3nten
vrienden en
bekenden

gezegend Kerstfeest
en een
voorspoedig 1977

..... W"7 m mwn we

teletoon

01836-598

doorn•c. J. vantho
hazelaarlaan 70

ameide

worden vertrouwellJk en deskundig behandeld

door admlnistratlekantoor

DE GROOT'S
technische bedrijven b.v.
AMEIDE

Molenstraat 10-12,- Lekdijk 37 - Tel. 01836-262

Wij danken U voor het genoten
vertrouwen en we hopen ook in 1977
U van dienst te zijn met de best
mogelijke service

Ook wensen wij U prettige Kerstdagen
en voorspoedig Nieuwjaar.

VOETVERZORGING
Nieuwland en omstr.

Behandeling volgens af
spraak, .ook bij U aan
huis.

Liefst 's avonds bellen.

Gedipl. PEDICURE
NEL MOURIK

Kwakernaak 18,
Nieuwland
Tel. 01837-1912
B.g.g, 01831 -1321

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1977

Fa. ~G. H. DIEPENHORST EN ZONEN

Aannemers • Ameide

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

MIA en FOX GRAAF Slijterij ,,'t Fortuin"

* 10% KORTING OP AL ONS GLASWERK IN
IN DE DECEMBERMAAND!

Hierbij wensen wij U een prettige Kerst en een Voorspoedig 1977,

A. Verheii
Tlmmerbedrljf

Molenslraal

OranJeverenlglng

"Beatrix"
Amelde en, Tlellhoven

C. Tukker
Schoenmakerlj

Korte,:,hoevenseweg 17

Het Bestuur der Verenlglng
tot Inslandhoudlng van de

Ameidese
Paardenmarkt

J. van Gelderen
Tabak, Slgaren,Slga~ellen

J. W. van PUlleslraal

Sportvereniging

"A.S.V.A."
Amelde

Fanfareverenlglng

UNIE

Accordeonvcrenlglng

"Avanti"

Chr. Muziekverenlglng

Crescendo

Plulmvee- en
Konljnenfokkersverenlglng

"Steeds Hoger"

"Het Groene Kruis"
Afdeling Ameide en Tienhoven

IJsclub

Hollandia

C. Oskam
Prinsengracht Tel. 309

;:::===============:::Cr
m

8. ":--8""SLi.iTE~i~~:VE'RH'UU";,,",,,""""'--'·
Bloemenmagazijn "MARJA" --

J. Verveer ~ - ,,'tjfortuin" .
Telcfoon 3 56 G A F

Prettige n.erstdagen en een voorspoedig Nicuwjaar m F. J. R A
~=============:::::::C ~ .Fransestraat 12 Ameide

Brood- en Banketbakkerii m Tel. 01836 - 355
c. PELLIKAAN m

I
, J. W. van Puttestraat - Ameide ~ AANBIEDINGEN DECEMBERMAAND

I
' wenst alle~ Prettige Kerstdagen en rn ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Voo.rspoedig Nieuwjaar. m~. 1 fles LANG'S WHISKY van f 15,95 v.oor f 13,95
Io-. --J m . 1 JONGE GENEVER CLAERIJN van f 15,35 voor f 14,35

Onderstaande adverteerders wensen 'u een ~. 1 JONGE GENEVER HARTEVELDvan f 14,80 voor f 13,95
1 JONGE GENEVER HENNEKENS , van f 13,95 voor f 12,50

P
roettig Kerstl'eest en '1 BESSENGENEVER COEBERG van f 12,70 voor f 11,95

1.1 BESSEN GENEVER DE KETEL van f 10,75 vOGlr f 9,95

I
1 VIEUX DUJARDIN van f 15,20 voor f 14,20

Gelukkig Nieuwiaar 1 VIEUX DE KETEL van f 13,80 voor f 12,95
'J 1 I. CITROENBRANDEWIJN De Ketel van f 10,75 voor f 9,95

. 1 I. CJTROENGENEVER De Ketel van f 13,15 voor f 12,25
m 1 fles DE KUYPER RHUM PUNCH van f 13,95 voor f 13,20
rn 1 fles KRATZ ADVOCAAT van f 5,65 voor f 5.05

I
1 fles SHERRY MEDIUM DRY BONITO van f 5,50 voor f 4,95
1 fles Cidre Ronsard TIENERCHAMPAGNE

. (licht mousserende wijn) van f 3,50 voor f 2,75

I
1 fles MATEUS ROSE van f 8,10 voor f 7,35

I
1 fles KELLER GEISTER van f 3,95 voor f 3,35

(mousserende INitte vifijn, licht)
1 fles RODE WIJN BERGERAC LA FOROGNE

van f 5,95 voor f 5,40
1 fles CHAMPAGE LOIS HENRY van f 22,55voor f 19,45
1 fles CHAMPAGNE HEIDSICK van f 23,25 voor f 21,95



WENST U

tn ttn

boor~potbtg 1977

EN EEN VOORSPOEDIG 1977

PRETTIGE FEESTDAGEN

Een prettig Kerstfeest en een alleszins
voorspoedig 1977 wenst U
Rund- en Varkensslagerij

J. van der Hek
Fransestraat 23, Amelde, Tel. 01836-239

t.utn~t W gorbt ftt~tbagtn

,,'t ij;ttwinktltje"

Dorpsstraat 72, tel. 229, Lexmond

Onze dank voor het genoten vertrouwen

en prettige Kerstdagen en

voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.

Van Zessen~s hrandstoffenhandel

Administratiekantoor

P. A. VAN ZWEDEN

.'••••

Toistraat - Tel. 01837 -1559 - Meerkerk

•

Kleine Kanaaldijk 4 - Tel. 01837-1352
MEERKERK

* GEDISTILLEERD

•

"DE HALTE"

en

* FRISDRANKEN

* WIJNEN
* LlKEUREN

1976 = Wij danken U voor hetgeno
ten vertrouwen I

1977 = Als dealer staan wij weer
achter U met

"* DESSO kwaliteits tapijten"* PLOEG - de mooiste gordijnstof"* GARDISETTE - de beste vitrages"* MEUBELS - die in Europa toon-
aangevend zijn, enz. enz."* En nog steeds een prima sterk
TAPIJT kamerbr. vanaf f 45,95"* Een pracht zuiver wollen TAPIJT
kamerbreed nu f 179,-

"* Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar

Wlj wensenU fljne feestdagen en

Yoorspoedig nieuwjaar.

* GESCHENKVERPAKKINGEN

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen

en een alleszins

Voorspoedig Nieuwjaar

CAFETARIA

Voor de a.B, FEESTDAGEN en OUD en NIEUW

een grote' sortering

Ook rulm gesorteerd In

BeBtelllngen worden zonder prlJBverhoglng

thulBbezorgd I

• SLlJTERIJ T. BOOM



Veer 01 uw

* KLOMPEN

* LAARZEN

* ZWEEDSE MUlLEN

* WERKSCHOENEN

* PANTOFFELS

J. den Hartog Azn.Familie en clienten, Prettige Kerstdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar
WEVERWIJK 11 MEERKERK

Avento Caravans
EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

Afmeting 2.95 tot 7 meter

Priizen vanaf f 6495,00 tot

f 14.495.- incl. B.T.W.

CARAVANBOUW VAN DER HAGEN
MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens

en bagagewagens.

Caravanonderdelen en accessoires o.a.

VOORTENTEN • LUIFELS • KOELKASTEN • KACHELS en

CHEMISCHE TOILETTEN
Reparatie en onderhoud ven ane merken CARAVANS, VOUW
en BAGAGEWAGENS

Wij wensen U fijne Kerstdagen en een heel goed Nieuwjaar

SCHILDERSBEDRIJF

B. den Ottelander
Bazeldijk 15a - Telefoon 01837 -1295

Meerkerk

"* Wij en ons personeel wensen U
goede Kerstdagen en een heel
voorspoedig 1977.

Ook geven wij U nog enkele goede tips !

U wilt voordeliger de winter door? Ga
dan over op

* DUBBELE BEGLAZING
Minder stookkosten en extra subsidie

U wi! zelf gaan schilderen ?

Haal dan uw VERF bijde schilder!

Dan ontvangt U vakkundig advies over
gebruik en kleurenkombinatie. Oat voor
komt teleurstelling.

Alles voor de tuin - Ook aanleg en onder
houd.'* Prettige feestdagen toegewenst

GEBR. VAN DIJI(
Fruitbedrijf

Achthqven 68 - Tel. (01836) 389. Lexmond

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Nu: KERSTBOMEN met

(en zonder) kl'uit

Ook KERSTSTUKJES en

TAKKEN.

~uincentrum C. SPEK
Kortenhoevedijk 5 - Lexmond - Tel. 03474 - 573Electrische installatie ma

teriaal voor de Doe-Ret
Zelver, volop in voorraad
bij
"De J{oekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 - 1297.

Nieuwe jongensfiets ± 11
jaar nu f 178,-.
"De J{oekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 -1297.

Nog enkele GERO cassettes
met 25{J/o korting.
"De J{oekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 -1297.

Electrischedekens in de
aanbieding f 115,- met 3
jaar garantie bij
"De J{oekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 - 1297.

Aangeboden: Radio-Platen
speIer inc. Boxen 2 X 15 w

f 885,- ;=================:::!"De J{oekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 - 1297.

Aangeboden: Telefunken
draagbare J{leuren T.V.
36 em f 1140,-.
"De J{oekkoek" Meerkerk,
telefoon 01837 -1297.

~ .. -

"an ':Dyk'd1;/
LUXE BROOD- en
BANKETBAKKERIJ

Dorpsstraat 56
Telefoon 282

_~ LEXMOND
........'-".~~...-~ ..-- .. "",.

Wij en ook al onze medewerkers(sters) wen

sen U Prettige Kerstdagen en een in aile op

zichten Voorspoedig Nieuwjaar.



Do's een ding dot z,ker is.!

Nu onze SHOWROOM in de TOLS'I'R,AATge
opend is, is het veeI en veel pre"ige~vooli

U, maar ook voor on5, om te kiiken l1adr
en te praten over een van de nieuwe auto's
die door staan.

Voor U een goede reden om eens een bezoek te bren
gen aan onze zaak als U erover denkt een auto aan
te schaffen.

Gaarne geven wij U advies over de diverse voordelen,
afgestemd op wat U van uw auto verlangd.

GEBR. VAN IUYl

Fam. J. A. C. de Bruin
Prinses Marijkeweg' 45 - Meerkerk

wenst

klanten, vrienden en bekenden

FIJNE KERSTDAGEN

en

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

DIRECTIE en PERSONEEL VAN
TRANSPORTBEDRIJF

A. de Vroome en Zn.
wenst allen

Prettige Kerstdagen en xe~n

Voorspoedig meuwlaqr

.

G. C. DEN' OUDSTEN
Fransestraat 11 - Telefoon 01836 - 243 - Ameide

w. DEN OUDSTEN
AMEIDE'S LOODGIEl'ERSBED~IJF b.v.

LOOD, ZINK, SANITAIR

EN GASAPPARATEN
,ZOUWENDIJK 125 TELEFOON 01837-1412 MEERKERK

Wij wensen U fijne Kerstdagen en veel vOQrspoed in 1977 Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

'. .......~•......••~...~..........•....._.-. . , . '," . . ..
J.\ . . ,I;
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AMEIDE

Cafe • Cafetaria • Sliiterii • Bar

J. J. DIS: JONG

Ook yoor Uw HARTIGE HAPJES

OUDENDIJK

* BRUILOFTEN en PARTIJEN

ADVERTEER IN "DE' WEGWIJZER"

Speciale gelegenheid voor
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Wijwensen U

PRETTIGEKERSTDAGEN

en een
VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Fransestraal 15
Telefoon 01836- 245

Na 6 uur 453 en 461

esker
eubelen
.anutakturen

Wijhopen natuurlijk tot ziens
in onze zaak in het nieuwe jaar

en een
VOORSPOEDIG 1977 TOEWENSEN

Aanstonds scheuren wij het laatste blad

van de kalender 1976 af.

Alvorens we dat doen willen wij U

eerst nog
GOEDE KERSTDAGEN

1976 december
--_ ..... -....... - ----'- _.... _.;...- -- -----

wenst U prettige Kerstdagen
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I
Kasteel Renswoude te Renswoude mmm

Architectenbureau Ir. J. Kruger b.i. m
te Voorburg ~

en een I
voorspoedig Nieuwjaar
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ken, die th1.lis, in een ziekenhUis, of elders verpleegd
worden., ',' '
Onze'heideknapenverenigingen houden, hun Kerstvie
ring op zaterdag 18 december, 's middags in het ker
kelijk centrum. Onzebeidemeisjesclubs' komen voor
de Kerstfeestviering 'op dinsdagavond 21 december
naar het kerkelijk ceI?-trum. Bovendien is er de Kerst
feestviering met de leerlingen van klas' 5 en 6 van de
O.L.S. op woensdag 22 december, 's avonds om 6.00
uur in het kerkelijk centrum, terwijl diezelfde avond
ook de C.P.J. in't kerkelijk centro 't Kerstfeest viert.
Daarbij moet ook nog de aandacht gevestigd: worden
op de Kerstfeestviering van de Zendingskrans op don
derdag 16 december, 's avonds om 8.00 uur in het ker
kelijk centrum, en die van de Vrouwenvereniging van
Tienhoven op dinsdag 21 decembe:t in het gemeente
huis te Tienhoven.
Op donderdag 23 december is er de interkerkelijke
Kerstzangdienst, 's avonds om 7.30 uur in de Hervorm
de Kerk te Ameide. Daaraan werken mee: Chr. Gem.
Zangvereniging "Sursum Corda", het kinderkoor "De
Lentezangertjes", het Chr. Vrouwenkoor "Hosanna"
en de Chr. Muziekvereniging "Crescendo". Henk van
Egmond bespeelt het orgel, terwijl jongerendeklame-'
reno De leiding berust bij Ds. Kalkman en Ds. v. d.
Kevie verzorgt de meditatie.
Zo breekt D.V. zaterdag 25 december de Kerstdag aan!

"Komt allen tezamen, jubelend van vreugde"
in de Kerstdienst in de Hervormde Kerk te
Ameide.
's Morgens om 9.15 uur: samenzang Kerstlie
deren o.l.v. Henk van Egmond, orgel, m.m.v.
Leo Blok, Wim V. d. Herik en Max van Mid
delkoop, trompetten, terwijl om 9.30 uur de
dienst begint, waarin Ds. Kalkman voorgaat.

's Avonds om 6.00 uur dan de Kerstfeestviering met de
kinderen van onze Zondagsschool, waarbij aIle ouders
en verdere belangstellenden heel hartelijk welkom zijn.
Door de omlijsting wil het schilderij des te heerlijker
stralen: "Komt, laten wij aanbidden die Koning!".
Van harte gezege.nde Kerstdagen toegewenst,

Ds. Kalkman.

DE QMLIJSTING VANHETKERSTGEBEUREN I
De maanddecember is eendi'ukke maand,vooral zo
tegen Ker!!!! De nodige voorbereidingen worden ge
troffen; alledei Kerstsamenkomsten worden belegd.
Prachtig! ., Daarbij verliezen we tochniet uit het oog,
waarom het eigenlijk met Kerst gaat?
Kerstfeest is immers: het Christus-feest!

"Wat deed uit 's hemels zalen,
o Beer der heerlijkheen,
op aard' U nederdalen?
Uw grote liefd' aIleen,
Uw eindeloos erbarmen

,met onze grote nood,
dat als met reddend armen
ons zegenend omsloot!"

Wanneer U uw kamer wilt opvrolijken met een mooi
sclJ.ilderij, hoe gaat U dan te werk?
Koopt U eerst een schilct'erstukje en zoekt U daar een
passende lijst bij Of kiest U eerst een lijst uit en gaat
U daarna op zoek naar een schilderstukje, dat in de
uitgekozen lij'st past?
Vanzelf, U, kiest eerst een schilderstukje en daar'bij
zoekt U een passende lijst. De lijst is er om het schil
derstukje des te beter te laten uitkomen. Het gaat uit
eindelijk om het schilderstukje en niet om de lijst!
Laten wij dat met onze, Kerstfeestvieringen niet ver
geten! Kerst wil zeggen: "U is heden geboren de Zalig
maker, Welke is Ohristus de Here, in de stad Davids".

Lukas 2 : 11.

Alleaktiviteiten rond Kerst vormen de omlijsting om
het gebeuren van Bethlehem des te beter te doen uit
komen, des te beter te doen verstaan.
Met de bewoners van "Open Vensters" hadden we de
Kerstfeestviering op dinsdag 14 december, 's middags
in de Kerkzaal.
Met de overige bejaarden van Ameide en Tienhoven
kwamen we voor de Kerstfeestviering op woensdag 15
idecember samen in het Verenigingsgebouw.
Intussen zijn groepjes jongeren op weg, om namens de
gemeente een Kerstgroet te bezorgen bij aIle gemeen
te-Ieden van 65 jaar en ouder, die de Kerstviering met
de bejaarden niet hehhen hijgewoond, en bij aIle zie-

Eenorkest en vocaal
ensemble voor de

A.lblasserwaal"d en
Vljfheerenlanden ?

Eduard Nieland, directeur
der Stichting Muziek
school Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden geves
tigd te Gorinchem zou
graag de mogelijkheden
onderzoeken of erin onze
regio belangstelling be
staat voor oprichten van
een amate:llr-(begelei";'
dings)orkest en een vocaal
ensemble. Voor leerlingen
van de muziekschool zou
een dergelijke ontwikke
ling namelij'k' een' aantal
mogelijkhedell'meerOpe
nen tot het' verder ill
praktijk btengenyan .het
geleerde, terwijl'voor. ge
vorderde amateurs het 'n
gelegenheid 'zou beteke
nen zich onder deskundi
ge leiding in groter ver
band te verenigen om
samen muziek te maken
en uit te voeren.

Als U geinteresseerd bent
en een instrument kunt
bespelen, wat in, symfo
nie-bezetting past dan weI
op enig niveau kunt zin
gen wordt U beleefd ver
zocht contact op te nemen
met Eduard Nieland, di
recteur, tel. 01830-31976.



voor f 359,-

Voor de DOE-HET-ZELVER op hetig~t>ied
sanitair. Kranen, allesoldeerfittingen. Aile p.V.c.
bochten enpijperi.

MOULINEX GRIL BAKOVEN ROOD B-11
voor f 305,

GRATIS Citruspers van f 46,-" !

GRIL BAKOVEN ROOD 'B-12

PHILIPS KLEUREN T.V. 26 K 201 - 55
Groot beeld van f 2435,- NU f 2098,-

ERRES AFSTAND'BEDIENING
Groot beeld van f 2895,- NU f 2495,-

PHILIPS KLEINBEELD KLEUREN T.V.
van f 1775,- NU r lS99,-

. PHILIPS ZWART-WIT T.V.
van f 695,- NU f 625,-

ERRES ZWART-WIT T.V.
van f 750,- NU f 675,-

PHILIPS STEREO GRAMMOFOON- Comb.
2 x 6 watt f 375,- NU f 335,
2x 11 watt f 508,- NU f 458,,,

PHILIPS STEREO COMBINATIE
AH 963 f 1245,- NU f 1099,-
RH 953 f 1395,- NU f 1255,-
SX 6955 f 1599,- NU f 1439,-
RH 802 70Z f 1195,,, NU f 1075,-

Wij wensen U goede Kerstdagen en een in

aile opzichten voorspoedig Nieuwjaar.

Wij danken U voorhet vertrouwen inhet

afgelopen jaar in ons geschonken.

GRATIS Citruspers + Electrisch Mes
. Totale waarde f 98,50

GRIL BAKOVEN CHROOM B-11
, van f 299,- NU f 269,-

N.PEK&ZN'.
MEIDOORNLAAN1a-AMEIDE-TELEFOON 01836:-271

-
Voor Iiefhebbers van geluid en band hebben wij
aile aansluitsnoeren, pluggen .enz. uit voorraad
leverbaar. Kom zelf maar uitzoeken.

Voor de DOE-HET-ZELVER op het gebied van
electra alles uit voorraad leverbaar en ·zeer
overzichtelijk opgehangen.
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