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HET SCHIP 1970 
Nog slechts enkele dagen en wij allen 
zullen het schip 1970 verlaten. De 
loopplank ligt al klaar om dadelijk 
uitgelegd te worden om over te stap
pen op een nieuwe boot, die weer 
mooier en geriefelijker moet worden 
en waar nog meer komfort aanwezig 
zal zijn. 

Op de passagierslijst 1970 staan wij 
allen vermeld. 

Kunnen wij zeggen, dat we ons allen 
gelukkig hebben gevoeld toen ons 
schip in 1970 ons overal heenvoer? 

Hebzen wij in onze gemeenschappen 
op de bres voor elkaar gestaan? 
Hebben wij elkaar geholpen? 

Ja, natuurlijk hebben we onze beurs 
weer opengetrokken en geld gegeven 
aan allerlei kollekten. Maar daar zijn 
we er alleen niet mee. 

Hebben we in 1970 begrip voor elkaar 
getoond? 

Hebben we met elkaar gepraat wan
neer er verschillen van inzicht wa
ren? 

Hebben we onze naaste bijgestaan in 
moeilijke momenten? 

Op de brug van het schip heeft zich 
wel het één en ander afgespeeld. 

In de navigatiekamer moest vaak een 
koers worden bepaald, die het schip 
bracht tussen zandbanken en mijnen. 
Het is een wonder dat het schip het 
jaar 1970 goed is doorgekomen. 

Doch onder de passagiers zullen er 
velen zijn die nog met grote wonden 
rondlopen - die kapot geslagen zijn, 
die zich alleen gelaten voelen - die 
onrecht gedaan zijn! 

Er zullen zieken zijn, die geen uit
zicht hebben. We denken in het bij
zonder aan hen die ons in 1970 ont
vallen zijn door ziekte of ongeval -
hoeveel leed is er menigeen in 1970 
niet overkomen. 

Bijna ligt het schip 970 aan de kade. 
Nog even de kerstdagen en oudejars-
dag. · 

Op oudejaarsavond worden de passa
giers sentimenteel! 

We kunnen het schip 1970 een trap 
"na'' geven. We kunnen echter ook de 
goede en mooie momenten eens tellen. 

"Tel uw zegeningen, tel ze één voor 
één. Tel ze allen en vergeet er geen". 
Een terugblik zal voor een ieder weer 
anders zijn. Over het goede wat we 
ontvangen hebben, behoort een toon 
van dankbaarheid te klinken. 

Op de drempel van het nieuwe jaar 
verlaten we het oude schip en be
treden het nieuwe. 

Wat staat er op onze koffers ? 
"Ontvangen weldaden?" 
Ja, zo hoort het te zijn! Het verlies 
mag groot of klein zijn, maar het 
behoort bij de bagage die overge
bracht wordt naar het nieuwe schip 
1971. 

JAAROV-ERZICHT AMEIDE . 
De gemeente Ameide heeft in het 
jaar 1970 de indruk gemaakt van 
grote rust, er is dit jaar weinig "aan 
de weg getimmerd' 'zoals dat heet. 

:1 Wij menen echter dat de schijn be
l' driegt, weliswaar maakte de gemeen

te een jaar van weinig bouwaktivi
teiten door maar achter de schermen 
is men toch wel degelijk met de toe
komstplannen bezig. 
Hierbij denken we aan het plan "Aak
sterveld", de bouw van een negen
klassige lagere school, uitbreiding 
van de openbare- en beide kleuter
scholen, bouw dorpshuis, plan "Doel
akkerweg-De Geer" 2e gedelte, aan
leg sportvelden, saneringsplan "Stad" 
en zo kunnen we nog wel enige tijd 
doorgaan. De uitwerking van vele 
van deze plannen zijn in een verge
vorderd stadium, zodat men in de 
eerstvolgende jaren ook daadwerke-

l\ ~k aan de slag hoopt te gaan. 
\\.Om te stellen dat er dit jaar in Amei-

11 de helemaal niets gebeurd is en men 
f het jaar 1970 heeft gebruikt om "op 

adem te komen" is natuurlijk ver 
naast de waarheid. Wel is het aantal 
woningen dat dit jaar gereed geko
men is, betrekkelijk klein, dit vindt 
toch wel mede zijn oorzaak in het 
feit dat men de vorige jaren flink 
bedeeld geweest is. 

Tevens heeft zich dit jaar de nieuwe 
B.L.B. gepresenteerd. 
Op sportgebied had men dit jaar twee 
jubilarissen n.l. de voetbalvereniging 
A.S.V.A. die 25 jaar bestond en de 
duivenvereniging "De Snelvlucht", 
die onlangs zijn 40-jarig jubileum 
vierde. 

De beide muziekverenigingen behaal
den ook dit jaar mooie suksessen, 
het is echter teveel om van alle ver
enigingen hun wel en wee te vermel
den. 

Mogen wij daarom in zijn geheel 

stellen dat het plaatselijke vereni
gingsleven bloeiende is en een onmis
bare funktie vervult in de samenle
ving. 

Bij de vrijwillige brandweer hebben 
de leden zich dit jaar in het nieuw 
gestoken, wat gezien de toestand 
waarin de oude kledij verkeerde geen 
overbodige luxe was. 

Dit jaar is ook de nieuwe gemeente
werf in gebruik genomen. 

TEN AFSCHEID 
Het is met enige weemoed, dat wij 

hier mededeling doen van het feit, dat 

mevrouw G. Molenaar-van Oort met 

ingang van 1 januari a.s. niet meer 

voor de bezorging van folders, kran

ten en wat dies meer zij zal zorg
dragen. 
Mevrouw Molenaar, die vele moeilijke 
jaren heeft doorgemaakt, heeft vele 
jaren, eerst met haar man en kin
deren en daarna alleen met haar kin-

VAN TOOR wenst al zijn cliënten 

Ook van het front der middenstand 
en het zakenleven is weinig nieuws 
te melden. Geen opzienbarende ver
anderingen en de stelling: geen 
nieuws is goed nieuws is zeker niet 
misplaatst. 

Ogenschijnlijk dus een rustig jaar 
voor Ameide doch de komende jaren 
zullen de aktiviteiten naar buiten uit 
zichtbaar worden. 

deren de huis-aan-huis verspreiding 
in Ameide en Tienhoven verzorgd. 

Van onze kant verdient zij daarvoor 
ons aller respect en waardering. 

Wij wensen haar verder alle goeds 
toe. 

In verband met het bovenstaande vra
gen wij een nieuwe bezorger van De 
Wegwijzer. U gelieve daarvoor kon
takt op te nemen met drukkerij Cre
zée. 

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1971 

Voor de a.s. feestdagen 

1 
• 2 

DIVERSE SPECIALE AANBIEDINGEN 

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

500 modieuze 
JAPONNEN EN PAKJES 
voor praktisch de helft van de norrmlle verkoopsprijs 

3 300 
• - SPORT- EN SEXTRUIEN 

met 30 tot 50 p.ct. korting 

4 200 werkelijk mooie en modieuze • :~~::a~~~;:e:~~!!~~~:TUUMS 

V au Toor Ameide 
Exclusieve dames-, heren- en kinderkleding 
Fransestraat 31, tel. (01836) 394-372 
TEVENS TE ALMKERK EN OUDEWATER 
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N.V. AANNEMERSBEDRIJF 

VVOUDENBERG 
AMEIDE 

Kerk te Boven-Leeuwen 

Wij w-ensen U prettige Kerstdagen 

en een voorspoedig Nieuw-jaar 
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Wij luiden het jaar uit met een 

GROTE VOORDEEL-AKTIE! 
Prolileer nu nog, straks betaald u beslist rnèer 

VriJdagavond 
koopavond Meisjesjurkjes 

Nu nog vanaf 14,95 
Jongens Terlenka 

Broeken 

Nu nog vanaf 17,50 
Maat 134-167. kleine stijging per maat 

Meisjesmantels · . 

Nu nog vanaf 29,50 
Jongene 

Care-coats 

Nu nog vanaf 45,-
Maa~ 152-167, kleine stijging per maat 

HIIJ.ZI.JN u•. 
YOOIDIIITtiJS!! 

Bovenstaande en nog vele andere artikelen vindt U bij : 

Bekenden en vrienden 

eii in het bijzonder diegenen die ons in 19 7 0 

hun leveranties en reparaties toevertrouwden 

wensen wij prettige feestdagen 

en een voorspoedig 19 71 

"DE KOEKKOEK" 
Meerkerk. telefoon {01837) 297 en 461 

Prettige feestdagen 

en een voorspoedig 1971 
wordt u toegewenst door 

Het Huis met de Klok 
G. J. van der Vlies 
Gorcumsestraat 12 · tel. (01837) 424 
MEERKERK 

Goede reparatie is het werk van vaklieden 

Het adres voor PRONTO-HORLOGES 
en JUNGHANS-UURWERKEN 

De mooiste 

KERSTPLATEN 

in onze kollektie 

Boekhandel 

CREZÉE 
Dam 6, tel 229 
AMEIDE ' 

GEVRAAGD: 

een werkster 
voor het schoonhouden van onze zaak 
op dinsdagmiddag 

VAN TOOR 
Fransestraat 31 - Ameide 

Aangeboden: 
diverse soorten PLANTEN en VIS 
ONZE SPECIALITEIT 

alle soorten CRYPTO'S 
Geopend alle werkdagen van 18-21 uur 
Zaterdag van 13-18 uur 

EEG DE MAN 
VOORSTRAAT 39, GROOT-AMMERS 
Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar 

Voor dé vele geschenken, 

de bloemen en felicitaties 
die ik mocht ontvangen 

bij mijn 25-jarig jubileum als typograaf 
zeg ik allen, mede namens mijn gezin, 
heel hartelijk dank 

Het heeft ons 

bijzonder aangenaam getroffen 

J. M. VERHEIJ 

Ameide, december 1970 

_. rot ._, e 
_. _. '' twt" "''' t:wt" te '-"' 
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Carrosseriefahriel{ en 
Autospuitinrichting 

Kortenhoeve~seweg 66 
Telefoon (03474) 254 
b.g.g. (03474) 280 
wenst vrienden en cliëntèle 
EEN GELUKKIG 
NIEUWJAAR 

P.S. Specialiteit: 

Wilt U ook 
DRUI(WERI( 
dat in de • • • 

verzorgd is? 
Bestel het dan bij 

DRlJI\](ERIJ CREZEE 
Dam 6, Tel. (01836) 229, Ameide 

/ 

Handelsdrukwerk 

Familiedrukwerk 

Verenigingsdrukwerk 1. I ~ 
,·,~~ 

I FA-Levensmiddelenbedrijf 
A. VERSLUIS 

Ameide 
BENEGAS en 
VERHUUR van GEISERS 
Leverancier van Esso-petroleum 

Prinsengracht - Telefoon 480 - Amelde 

P rettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

~"""'"'""""~"""''"~''''''''''''''''/'~ 

! 
IJSCLUB $ 
.,De Uiterwaard" ~ 
TIENHOVEN $ 

;; 
~ Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar ;; i en veel ijsgenoegens op onze ijsbaan ~ 
' # 

~"""""""""""""""''"'~"'"'~''''' 

H. A. Boogert 
Gediplomeerd H er enkapper 

A MElDE 
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

-. -- ·- ·· --·- - ·. . ___.____, 

ii'"~:::";':"'""'"''''' '""""'"'"''"""''"""""'l 
GRINDTEGELS 
TROTTOIRTEGELS, 

;; in alle maten ~ 

;; HOUT- GOLFPLATEN , 
~ ~ 

'!' ~L~OPT E~ =o:F:~:~~ n~ouw A M E I D E ! 
Zouwendijk 9 - Tel. 01836 • 419 ~ 

' * Prettige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar S 

I """"~~''""~"'"''"''''''""~1'-t~'"'"'"'"''' ' 
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~mmm; a 
GORINCHEM 

levert uit voorraad 
alle typen 

T.V. toestellen 
van de bekende merken 

Erres 
Grundig 

Philips 

Aristona 

V raag onze speciale 
condities betl'e.ffende 

HUUR en HUURKOOP · 
Wij wensen U prettige kerst· 
dagen en gelukki~ nieuwjaar 

De bakker 
op de Hoek 

D. van der Zijden 
Dam, Ameide 

Prettige kerstdagen 

en gelukkig nieuwjaar 

~~~~~ ....... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~-M ~~ ~ .,...,. '*' , ... UZ ..,.._, FOTO SCHIPPER 

Onderstaande adve rteerders 
wens en U 

prettige kerstdagen 
en gelukkig nieuwjaar 

A. SPEK 
Joh. ~1. l ' erhcij 
Advertentie-acquisiteur van 
"De Wegwijzer" 

Broekseweg 95, Ameide 

Gezegend Kerstfeest en voorspoedig Nieuwjaar 

P. VERRIPS 
BRANDSTOFFENHANDEL,MEERKERK 
Prinses Marijkeweg 36 • Telefoon 01837-358 

VOORVASTE EN VLOEIBARE 
BRANDSTOFFEN. 
OOK VOOR UW TUIN 
TUINTURF EN MOLM. 
Wij wensen U voorspoedig Nieuwjaar · 

Firma P. PETERSE & ZOON 
(;OEDEitt; :-;yEH\'OElt 
AMEIDE - P r inses Marij kf'weg-
Prl'l ti ge Kct·stdagen en een \'Oorspoedig Nieuw jaar 

Fa. VAN VLIET 
AMEIDB 

wenst iedt' l't•rn 

P rettige Kt•r,;tdagcn en een \'Corspoedig Nieuwjaar 

G. C. DEN OUDSTEN 
Lood, Zink en Sanitair 
Fransestraat 11, Telefoon (01836) 243, Ameide 

Prettige Kerstdagen en 

een voorspoedig Nieuwjaar 

:I 

J 
I 
I 

\' an Ld t n d~ Jeu de3traat 3. Uh·echt 

FOTOREPORTAGES 
VAN UW HUWELIJK 
FOTO's VAN RECEPTIES, ENZ. 
lnf1chtingen te verkrijgen bü: 
Boekhandel Crezée, Ameide 

Prettige Kerstdagen en 
een voorspoedig Nieuwjaar 

W. J. DE GROOT 
Brood- en Banketbakkerij 
Prettige Kerstdagen en 
een voorspoedig Nieuwjaar 

(····································· .... · ,: : ,. . ,. . 
.: : • • i DE GROOT i • • i Al\fEIDE : '• . : Molenstraat 10-12, tel. 01836-262 : 

• • • • + Wij danken U voor het g-enof pn • . : 

Klom pen - Laarzen 
Dorpsstraat, Lex mond 

C. TUKKER 
Schoenmakerij 

Kortenhoevenseweg 7 

A. S. VAN MILL 

I
' Tabak, Sigaren, Siga retten 

en rokersbenodigdheden 

Café 
"WELGELEGEN" . 

TIENHOVEN 
BART DE LANGE 

wenst allen 
prettige Kerstdagen 
en een voorspoedig 

Nieuwjaar 

Natuurlijk . .• 

: vertrouwen en we hopen ook in 1971 + 
: U van dienst te zijn met de be.;t : j • • + mogelijke service. • 
• • r 

Ook u zoekt uw 

KERSTPLAAT 
uit de kollekt ie 

bij boekhandel 

CREZEE : : • • • • : : + Ook wensen wü U prettige Kerstdagen + • • : en voorspoedig Nieuwjaar. : 

• • . : 
! ........................................ !! 

Ameide 

Pe m 6 tr! efoo n 22 9 
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25 jaar 
het grafische • 

~n vak 
Op 3 september was het 25 jaar ge
leden dat de heer J. M. Verh~ 25 
~aar werk11zaam wg .l~~ ~ fFif etst bij dl dkkéllj I L\, 11 e a 
bij drukkerij Crezée te Ameide. 

-~e heer Verhey, voor zeer velen geen 
onbekende, en zeker niet voor de ad
verteerders van De Wegwijzer, is als 
leerling zetter op 16-jarige leeftijd 
bij de heer Hansurn in dienst getreden 
en heeft steeds zijn beste kachten aan 
drukkerij Hansurn en drukkerij Cre
zée gegeven. 
Wij kunnen stellen, dat De Wegwijzer 
door zijn ijverig volhouden geworden 
is wat zij nu is - een advertentieblad 
dat in een behoefte in onze streek 
voorziet. • 

Op bijgaande foto's Jo Verbey in 
1945 als leerling achter een degel
persje en op de andere foto zijn eerste 
werkgever de heer Hansum, die de 
heer Verbey complimenteert met zijn 
jubileum. 

Wij hopen, dat de heer Verbey als 
chef van drukkerij Crezée nog vele 
jaren zijn medewerking aan dat be
drijf zal kunnen geven. 

Jaaroverzicht gemeente Lexmond 
Wie zich neerzet om eenjaaroverzicht 
te schrijven en niet meer tot de jon
geren behoort, ontdekt tegelijkertijd 
iets van de waarheid van het oude 
kerklied ... "vliegen als een schaduw 
heen". Ja, zo is 1970 ook weer na
genoeg als een schaduw voorbijgevlo
gen. Achterlatend de herinnering. 

Blijde en droeve. Men ondervindt dat 
In een kleine gemeenschap. Leeft méé 
in de omstandigheden van de ander, 
al naarmate men er nauwer bij be
trokken Is. Tot weer nieuwe gebeur
tenissen de vorige overspoelen. Al
leen van wie het leven offers vroeg 
bleef de wond ..... . 
Juist voor het einde van 1969, ná 
het vorige overzicht kwamen er bij 
een verkeersongeval op Rijksweg 27 
in Kortenhoeven twee mensen om en 
werd een derde levensgevaarlijk ge
wond. 
In het afgelopen jaar vonden hier niet 
minder dan 70 verkeersongevallen 
plaats, waarbij de politie te pas 
kwam. 
En tegen het einde van het jaar 
kwam de bekende heer J. J. Mollen
vanger vóór zijn woning door een 
aanrijding om het leven. 
Bijzonder tragisch was ook het ver
loop van het bevrijdingsfeest op 5 
mei. Begonnen met een gemeenschap
pelijke kerkdienst in de Hervormde 
Kerk, werd daarna op de uiterwaar
den met volksspelen de dag voort
gezet. Het was zo'n mooie stralende 
meidag en alles zag er zo feestelijk 
uit, toen er door het droevig ongeval, 
waarbij de 30-jarige garagehouder T. 
Verhoef om het leven kwam, een 
abrupt einde kwam aan alle feeste
lijkheden en de vlaggen werden inge
haald. 
De oudste inwoner, de heer G. Bos, 

overleed in juni op 97-jarige leeftijd. 
Nu is de krasse 95-jarige heer P. de 
With de oudste inwoner. 
Ds. A. Stekalenburg nam op 11 ja
nuari afscheid van de Hervormde 
Kerk alhier, na 5'-h jaar met veel 
toewijding zijn ambt te hebben ver
vuld. Warmeer vooral het pastorale 
werk opviel. 
Op 7 juni beleefde de Hervormde 
gemeente de vreugde van de intrede 
van de nieuwe predikant Ds. A. v. d. 
Beek, die als kandidaat alhier zijn 
werk als predikant begon. 
Het was bijna 70 jaar geleden, dat 
een kandidaat t.d. H. Dienst in Lex
mond de herdersstaf opnam. 
Het was voor de kerkeraad wel een 
oorzaak van grote vreugde, dat het 
vierde beroep werd aangenomen en 
na zo'n korte vakature de gemeente 
weer een eigen predikant had. 
In mei verwisselde Ds. Tj. Ausma, die 
een jaar legerpredikant geweest was, 
weer zijn militaire pak met z'n toga 
en ging zijn beide gemeenten, de 
Geref. Kerken van Ameide en Lex
mond, weer dienen. 
Een op hem uitgebracht beroep gaf 
aanielding tot de publicatie: voorlopig 
geen beroepen meer! 
In het riante doktershuls aan de 
Nieuwe Rijksweg Is sinds een maand 
een jonge arts zijn werk begonnen. 
Dokter S. G. Vegter heeft per 1 de
cember zijn practijk overgedaan aan 
dokter v. d. Wind. Zelden zagen we 
zoveel belangstelling bij een afscheid. 

· Namens de dankbare bevolking van 
Hei- en Boeicop, Everdingen en Lex
mond, bood oud-burgemeester Pelli
kaan de dokter, die hier 22 jaar werk
te, een zak met 2000 harde guldens 
aan voor tuinaanleg bij zijn nieuwe 
huis in Epe. 

Kort te voren werd door de dokter de 
Burgemeester Pellikaan-bank in De 
Nes onthuld. Een aandenken van de 
bevolking aan de 18 jaren dat de heer 
Pellikaan hier burgemeester was. 
De gemeenteraadsverkiezing bracht 
een belangrijke verschuiving mee: 
de P.v.d.A. kwam als grootste partij 
uit de bus en de C.H.U. verloor haar 
tweede zetel. De heer G. Bos werd 
met voorkeurstemmen van de A.R.
lijst gekozen. 
Gevolg van dit alles was, dat de wet
houderszetels in september werden 
bezet door de A.R. en P.v.d.A., Man
schot en de Jong. 
Het verenigingsleven bloeide in 1970 
in Lexmond nog steeds. Al wat ver
eniging Is bleef er en hield zijn bete-

• Meerkerk het lll 
Als over enkele dag-en het jaar 1970 
tot het verleden gaat behoren kan 
men in Meerkerk terugzien op een 
bewogen jaar waarin de gemeente 
vele veranderingen heeft ondergaan. 
Dit geldt al,lereerllt voor het bestuurs
college dat na de laatste gemeente
raadsverkiezingen toch wel een ge
heel and,er gezicht gekregen heeft. 
Ten aanzien van de nieuwbouw Is ook 
veel veranderd dit jaar, 49 eengezins
woningen van N.V. Bouwfonds Ned. 
Gemeenten zijn verwezenlijkt en de 
bouw van de dubbele kleuterscholen 
heeft onlang.; zijn voltooiing gekre
gen. 
Ook de bouw van de nieuwe B.L.B. 
die zijn plaats vindt in de Tolstraat 
vordert gestaag. 
Men heeft ook een begin gemaakt 
voor het bouwrijp maken van het 
industrieterrein. Een gedeelte van dit 
terrein is al verkocht aan caravan
bouw Van der Hagen. 
De projekten waarvoor· dit jaar een 
crediet beschikbaar gesteld is, of die 
in voorbereiding zijn, zijn aanzienlijk, 
o.a. 10 herenhuizen van N.V. Bouw
fonds aan de Julianastraat, 24 wo
ningwetwoningen in 't Laantje, 33 
bejaardenwoningen tegenover het 
gemeentehuis, 8 premiewoningen aan 
de Siingerlandstraat, 18 bungalows 
aan de Irenestraat, bouw instruktie

·bad, verbetering van de Burggraaf 
en de jeugdsoos. 
Tevens gaat men binnenkort beginnen 
met de bouw van een nieuw Polltie
bureau waarbij tevens twee ambts
woningen zullen komen. 
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kenls voor oiUI dorpsleven. Vaak 
voortgezet aangepast aan de tijd 
waarin we leven. 
De Diepvriescoöperatie alleen werd 
opgeheven wegens gebrek aan deel
name. Enige particulieren kochten 
gebouw en inhoud en gingen er mee 
door. 
In 1970 wisselden vreugde en droef
heid ook in onze gemeente elkaar af 
en we denken no6 aan het plotseling 
overlijden van onze geziene gen;teen
tewerkman Mees v. d. Hagen, kort 
geleden op 39-jarige leeftijd ... 
Zó ging 1970 aan Lexmond voorbij en 
we richten onze ogen op 1971. 
Snelt dan jaren, snelt vrij henen met 
uw blijdschap en verdriet ...... 

J.v.D. 

Jaar 1970 
Alles bij elkaar dachten wij dat men 
in Meerkerk niet stil heeft gezeten, 
overigens heeft men nog wel een 
wensenlijstje die danige kapitaala
voorzieningen zullen vragen o.a. aan
leg van twee voetbalvelden f 175.000, 
bouw van een sportzaal f 400.000, 
bouw van een 8-klassige lagere school 
f 500.000, aankoop gFonden in "plan 
Zuid" f 400.000. Ten aanzien van de 
sport is er VI< einig veranderd, de ver
enigingen verkuen over het alge
meen, wat hun ledental be+-reft, in 
een gezonde toestand. 
Wat betreft de accommodatie zijn er 
wel degelijk wensen maar deze wor
den ook door het bestuurscollege van 
Meerkerk niet onderkend, hetgeen 
ook uit het wensenlijstje blijkt. 
Bij de Meerkerkse middenstand heb
ben zich ook vele veranderingen voor
gedaan, de winkel van A. Zwijnen
burg kreeg door verbouwing een ge
heel ander a.a..lZien, dit was ook het 
geval met de winkel van T. P. Kleyn 
en bij de heer H. van !peren is men 
momenteel bezig het geheel een ander 
aanzien te geven. 
De zaak van Burger op het Dorps
plein ging over in handen van v. d. 
Vlist, café De Kuijper :{reeg als nieu
we eigenaar de heer T. Boom en de 
smidse van T. P. Klein ging over in 
handen van C. 't Lam. 
Dit geheel in beschouwing genomen 
dachten wij dat Meerkerk blaakt van 
levenslust en staat er volgend jaar 
nog veel te gebeuren in deze ge
meente. 

Openingwinkel v.d.Vlist, Nieuwpoort 

Mochten wij in ons vorige nummer 
de opening van de winkel van v. d. 
Vlist in Meerkerk aankondigen, dit
maal zijn wij weer bij deze meubel
en textielfamilie op bezoek geweest 
in Nieuwpoort. Hier heeft de heer 
C. v. d. Vllst zijn nieuwe pand ge
opend aan de Hoofdstraat 61. Wie 
hier naar binnen loopt kan zonder 
enige overdrijving stellen dat de heer 
v.d. Vllst hier iets presteert wat men 
elders niet zal tegenkomen. · 
Het drie verdiepingen tellend winkel
pand heeft een vloeroppervlakte van 
750 m2 en het tentoongestelde verte
genwoordigt alle stijlen zowel klas
siek als modern, terwijl ook degene 
die iets exclusiefs zoekt aan zijn trek
ken komt. Tevens is er een speciale 
afdeling voor baby- en kleuterartike
len. 

De meubelbranche schijnt de fam. v. 
d. Vlist echter wel in het bloed te 
zitten, men heeft vestigingen in Meer
kerk, Nieuwpoort, Bleskensgraaf, 
Lopik, Polsbroek, Benschop en Moer
kapelle. 

Dit heeft vele voordelen zo vertelde 
de heer v. d. Vllst. Door gezamenlijk 
in te kopen kunnen de prijzen lager 
wordén wat toch een duidelijk voor
deel is voor de cliënt. 

Een goede service Is echter wel het 
allerbelangrijkste en daar heb ik mijn 
succes in hoofdzaak aan te danken 
zo vindt deze ondernemende zaken
man die zich duidelijk heeft ingesteld 
op kopers uit de wijde omgeving. 
Ook van deze plaats wensen wij de 
heer v. d. Vlist veel succes en goede 
zaken toe. 
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met Bo;s MEUBELEN 
klassieke en moderne stijl met garantie 

Wij bezoeken uitsluitend fabriekstoonkamers 

geheel vrijblijvend met onze klanten 

Dus uw voordeel met een enorme sortering 

Official dealer van Wébé- en Sprij-mel!_belen 

Een begrip voor kwaliteit 

woningen en projecten inrichting 

Lexmond 

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 

·~·~·~·~·~·~·""""'·""""'·""""'·~·~ 

1955-1970 

Autorijschool J. Haars 
viert zijn 15 -j ar i g j u bil e u m 

Voor allen die nu bij ons hun rijlessen halen een 

fantastische jubileum-aanbieding 

• 
~ • 
~ 
~ • 
~ • 
~ • 

~ Nu 10 rijlessen voor flOO,- Losse lessen f12,- t 
# Tevens verhuur van luxe wagen's en busjes - Ook voor trouwauto's, ziekenfonds ~ i en begravenissen ~ 

i AUTORIJSCHOOL J. HAARS : 
• Hazelaarlaan 34, telefoon 01836-375, Ameide ~ 
l • 
{ Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar l . { 
~·""""'·~·""""'·~·~·""""'·~·""""'·""""'·~·""""'·""""'·~·""""'·""""'· 

Gespecialiseerd in heien 

Fa. H. MANSCHOT & Zn. 
AANNEMERS VAN HEIWERKEN 
LEXMOND 

PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

met stoomblokken ~an 2 t.m. 8 ton 
en mobiele kraaninstallaties 

Sp1arbank Meerkerk-Ameide 
HUTSSPAARBANK opgericht in 1871 

Voor spaarders wordt de laatste zitting van het 
jaar gehouden 

in Ameille op woensdag 23 december 1970 
in Meerkerk op donderdag 24 december 1970 

steeds van 7.00 tot 8.00 uur n.m. 

Allen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling 
toegewenst 

UNIEKE UITGAVE 

DE ·BI.JBEL 
het boek der boeken 

Verzamelwerk in kleur 
in 96 weekafleveringen 

Prijs per deel 

11,50 
Stuur onderstaande bon op aan 

BOEKHANDEL CREZÉE - Dam 6, Ameide 

Ondergetekende: ............................................................... . 

Adres: ....................................... ···································-· 

Plaats: ...................................................... . 

tekent in op DE BIJBEL in 96 afleveringen 

Handtekening, 

L 
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Zoals altijd 

Telefonisch opgegeven bestellingen 
bezorgen wij gratis bij U thuis. 

Wij danken U voor het genoten vertrouwen in het oude jaar 

en wensen U prettige Kerstdagen en een voorspoi!dig I 97 I 

PAGINA 7 
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f~-::~-~····~- -~~~~~~-~~~-~:=~~--=::~~~~::::::--1 
$ .. SIERTUINAANLEG ;. 
S Alle andere materialen o.a.: ~ 

~ TURFMOLM, POTGROND, ZWARTE GROND l$ i TUINCOMPOST en GEREEDSCHAPPEN ~ 
s GEDROOGDE KOEMEST (Edelmee) s 

I C • T R E U R E Nin ,.::~:R~·:~:G - TEL. 01837 -423 - MEERKERK I 
t s 
~ WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR ~ , ~ 
"'"'' ' ' ' ''' ;' '"~''' '' , ., ., ,,'' ' .... , .... , ., , ..... , ., ' '' '' '' '" ' '' '' '" ' '' " '"'' '' '' '" ' '" ' '"'''"''""""''' '' '"""""""''' '' '' '' '' , ., ., ''"' , ,, , ,, ., ..... , ., ,""""''' '""''' '""''"'"''"''"""" , ,, ,, ., ,, ,, ., ., ., ., ., , ., ,, ,, ,, ,, ., ..... , ., ., ,, ,, ., ..... , .... . , ., ,, ,, ' '""' '" ' '""'"'' s ~ 
' ~ 

~ ~ 
~ P. VERRIPS $ 
i Pr. Marijkeweg 24, tel·. (01837) 358 ! 
z Graa nhandel, Meerkerk S 

~ Voor. a lle soorten veevoeder ~· 
, S peciaal adres voor ko nij nenvoeders 
~ , 
~ ~ 
~ Î ! Wij wensen u prettige Kerstdagen ~ 

""'''""''''' '''''''' '"""''"''"'''''''''' '''"''""'""''""""~/"' ' 

AD RI VAN PEET 
GORINCHEMSESTRAAT 14 Tel. 01837 - 398 

MEERKERK 

Wij wensen U PRETTIGE KERSTDAGEN 
en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR 

Ook in 1971 zal het bij ons PRETTIG KOPEN 
zijn door de steeds GROTE SORTERING! 

Wij danken U 

voor het genoten vertrouwen 

in het afgelopen jaar 

en wensen U tevens 

Goede. l(e.rstdagen. 
en een 

Gezegend Nieu.w jaar ... 
' I • 

A.STREEFKERK . 
Textielhandel · Ameitle 

BODE DE VROOME & ZN. 
Prettige Kerstdagen en 

een voorspoedig Nieuwjaar 

I 

•• 
I 

I . 
\I 

I 

J( erstrerlicht ing 
l( erstversieri n g 
l( erstkaarsen 

U vind t het ruim gesorteerd bij 

T. P. I{LEIJN.- Meerl{erl{ 
TOLSTRAAT 19 - TELEFOON 01837-219 

* PRETTIGE KERST EN GELUKKIG NIEUWJAAR 

GEBR. VAN DIJI( 
Fru.itbedri jf 

Achthoven 68 -Tel. (01836) 389- Lexmond 

Prettige Kerstdagen en 
een voorspoedig Nieuwjaar 

FLITSEN 
A lles voor sur:cesvol f litsen 

bij fotohandel 

CREZ~E 
Dam 6 hl. 229 

Ameide 

Onze dank voor het genoten vertrouwen 

en prettige Kerstdagen en 

voorspoedig Nieuwjaar toegewenst. 

Van Zessen->s llratl(lstoffenliandel 
Dorpsstraat 72, tel. 229, Lexmond 

Prl)ttige l~erslflageTI. en 

gelu.k.kig Nieutvjaar 
worden U toegewenst door 

GEBI{._ VAN TUIJL 
ZûüWENûUK i 25, TEL. 4i2 

MEERKERK 

Ook voor 1971 houden w ij ons gaarne 

aanbevolen 

Bloemenmagazijn "MARJA" 
J. Verveer 

Tl'l l.'foon 3 56 
Prettig e Kers tdagen en een voorspoedig N iPuwjaar 

FIRMA STAM 
EN BOEF 
LEKDIJK 52 

LEXMOND 

Prettige Kerstdagen 
en voorspoedig 

Nieuwjaar 

[ '' '""'"'' '' .............. ' '' '"""'"'l 

! GR;;T~~~~EL !_: 

Wed. J. VISSER ; 
J. W. ·van Puttestr. 65 i Telefoon 277 i 

~ , 
~ Prettige Kerstdagen ~ 

~ Gelukkig Nieuwjaa. ' ~ 
~''""'' ~1'-1 
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Electrotechnisch installatiebedrijf 
6 A.VANIPEREN 

MEERKERK-TELEFOON 265 

Radio- Televisie- Moderne Verlichting 

Wasmachines - Centrifuges 

Elektrische huishoudelijke apparaten 

Gero-, Zilmeta- en Zilduro artikelen 

Schaatsen - Electr. Naaimachines enz. 

PAGINA 9 

PRETTIGE KERST EN GELUKKIG NIEUWJAAR 

Kapper en kapsters van 

Kapsalon DE WIT Jo v. d. Leeden 
Neem voor de kerst 

ook zo'n 

Hei- en Boeicop, telefoon 03474-297 
wensen U een gelukkig en 

voorspoedig Nieuwjaar. Electrische, huishoudelijke- en luxe 

. artikelen 

fijn boek 
Haal het even bij 

Boekhandel 
Dorpsstraat 54, 
LEXMOND 
Tel. 03474-244 

Fransestraat 21 
AMEIDE 

Tel; 1}1836-464 Wij wensen u prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar 
CREZÉE 
Dam e, Ameide 

FEESTAANBIEDING 
SPAARBANK VOOR 

PROTESTANTS NEDERLAND Slagroom 
Slagroom 
Melk 
Vla 
Yoghurt 

1/8 fles 65 
1/4 fles 125 
per liter 55 
1/2 liter 47 
1/1 liter 72 

Bij elke Iglo Kip boven 1000 gram 
1 BLIK APPELMOES GRATIS 

Wij wensen U prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 1971 

Het correspondentschap in Ameide en TieQhoven wenst U een 

vo~rspoedig en gezegend· 1971 en spreekt de wens uit dat velen 

in het nieuwe jaar gaan sparen bij de 

SPAARBANK VOOR PROTESTANDS NEDERLAND 

Help mede aan de opbouw van UW .,eigen" spaarbank voor alle 

protestanten 

RENTE dagelijks opvraagbare spaargelden 4 p.ct. 

Termijn spaarrekeningen 5,5- 7 p.ct. 

-~ 

DE JONG's zelfbediening 
Dam 4, Broekseweg 6, Ameide 

Zitting elke vrijdagavond van 7-8 uur in de bestuurskamer van de 
Chr. School 

Hebt U al een spaarbusje voor Uw kinderen? 

- Neen, haal er één op het correspondentschap 

Ook in '71 naar uw auto-riteit 

EIM DE GROOT 
Vakkundig personeel en de modernste apparatuur staan borg voor 

. zorgeloos· auto-genoegen 

Ook voor de betere occasion en al uw auto-schade naar 

EIM DE GROOT 
Industrieweg 4 Telefoon (01836) 402 en 328 Ameide 
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Wij wensen u prettige kerstdagen 
en veel voorspoed in het nieuwe jaar 

ERRES 

Erres 
aangevend 

op wasgebied 

Een Erres EH 9300 Standaard. 
Met 7 basisprogramma's, een 
centrifugegang van 500 toeren/minuut, 
een verwarmde voorwas, een machtig 
overzichtelijk bedieningspaneel, 
met.... . 
Nee, kom kijken. Er valt zó veel over te 
vertellen, u moet het gewoon zién! 
En gegarandeerd dat u hem koopt. 
Over garantie gesproken: geen 
probleem. U kent ons en u kent Erres. 

Daarom. Kom kijken naar deze 
formidabele wasautomaat. 
Van uitstel komt afstel. En enthousiast 
zult u zijn over deze Erres automaat. 

En dat voor I &32,• (inch inruil) 

SERVICE-BUREAU 

D. BIKKER 
Zouwendijk 23, tefefoon (01837) 249 
MEERKERK 

Ook ~n 1971 

natuurlijk . naar 

qoeá. enz. ~angerak 
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF 
AMEIDE 
Broekseweg 3 
Zouwendijk 39 Tel. 01838-1508 (J. den Hartog) 

\ . 
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SLAGERIJ MUIL WIJl{ 
DAM-AMEIDE 

Wij wensen U 

Prettige Kerstdagen en 
Voorspoedig Nieuwjaar 

Probeer in het nieuwe jaar ook eens onze 
Vleeswaren. Vele malen bekroond. 

FeeJtel~ke 

AA .. ~fe~f .. ,l .. 
van CAFETARIA- CAFÉ- SLIJTERIJ 

DE JONG 
Uit onze slijteriJ 

Wij geven grote korting op buitenlands gedistilleerd 

Een greep uit onze reklame: 
Cognac Bisqqit 
Cognac. Bisquit 3 sterren 
Beefeater Gin 
Hennesy Cognoc 

voor 14.
voor 15.50 
voor 14.25 
voor 16.75 

Adyocaat 
Sherry 

voor slechts 5. -
3 flessen voor 10.-

Sandeman ' Sherry 
Vodka Relsky 
Bacardi Rum 
Prima Jus d' Orange 
Diverse soorten Wisky 

Verder zijn wij ruim gesorteerd in 

GESCHENKVERPAKKINGEN 

voor 7.
voor i4.
voor 15.50 
voor 0.75 

vanaf 15.-

KOMT U EENS KIJKEN NAAR ONZE SCHOWTAFEL 

Uit ons caletaria 

- Een heerlijke Roomijstaart Ermi - Chipa
late Puddingen • Diverse Salades (hoeveel
heid aantal personen kunt u bestellen) 
Variëteit in hartige hapjes o.a. Loempia's, 
Saté, Nasi, Bamischotel enz. • 
Voor het oude jaar onze prima gevulde 
Oliebollen en Appelbeignets 

A.u.b. tijdig bestellen 

Voor onderhoud, nieuwbouw 
glas, behang en schilderwerk 
Vraag ons inlichtingen over de VERHOOGDE 
RIJKSSUBSIDIE voor uw schilderwerk binnens
huis 

Nu ook uit voorraad l~verbaar 

NAAMPLAAT JES voor uw woning 

Klaar terwijl u wacht 

Wijwensen U 
prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar 
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~~~-·~-

~ welkom in onze moderne zaak. 
s Wij wensen U 

prettige l(erstdagen 
. F I 'R M A H . V E R H 0 E F en een 

~ telefoon251 -Ameide voorspoedig Nieuwjaar ~ 
' ' s 
~~~'-!'1'1' '""~'''-"1'1' 1'/"""~~V"""'I~~V'tV~I~IV~I""~'""""'"" - ------ -

ccThe doek loungers•• 
Arneïde 

Voor al uwv bruilollen en partijen 

p/a G. de Vroome, Nieuwstraat 4, Ameide 

Tevens wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

A. LIEFHEBBER 
OOJitPSSTRAAT 46- TELEFOON (0347~) 415 

Mooie sortering KERSTVERLICHTING en KERSTBOMEN 

Ook voor 1.911 Uw adres voor 

RADIO, T.V. EN PLATENSPELERS 
ELECTR. APPARATEN EN 
VERLICHTINGSARTIKELEN 

Ook diverse reparatiewerkzaamheden 

RIJWIELEN EN BROMFIETSEN ~ 

Wij wensen U prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

BAI{I{ERIJ H. ALTING Prettige Kerstdagen en 
gelukkig Nieuwjaar 

zorgt er voor dat met l'...erstfeest 

(Ttv broodtafel een succes tt,ordt!! 

En bij de koffie 
natrturli jk. onze heerl.i jke l(erstkrans 

1-illxe- en lluishoudelijke artikelen 
Glos- eu Aardewerk 
J(eromiek, S11eelgoed en Textiel 

Ook voor al uw Loodgieterswerkzaamheden, 
Sanitair- en Reparatiebedrijf 

A. J. STRAVERS 
1\ur tl'nh " ' ' H'll:.<·IH:g lli telefoon (034i4) 430 Lexmond 

Wij wensen U prettige Kerstdagen 
en een voorspoedig Nieuwjaar 

Onze PANTOFFEL-COLLECTIE 
is het symbool voor huiselijke behaaglijkheid 

De MODIEUZE LIJN en PRETTIGE PASVORM 
zijn kenmerken-van ons 
UITGEBREID EN VOORDELIG ASSORTIMENT 

Fa. KAASSCHIETER • MEERKERK 

* PRETTIGE KERSTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR! 

ONDERSTAANDE ADVERTEERDERS WENSEN U EEN 

prettig l(erstfeest en 
Gelukkig Nieuwjaar 

"Het Groene Kruis" 
Afdeling Ameide en Tienhoven 

IJsclub 

Holland ia 
Aêcordeon\~ereniging 

"Avanti" 
FanfarP\'("r,.niging 

UNIE 
-

Chr. Gem. Zangvereniging 

"!tursum Corda" 

\Vandl•lsportvereniging 

"Op Mars" 
-----

Fa. A. Verheij 
Timmerbedrijf 

Molenstraat 

R. Quint 
SdtoPnmak("rij Nieuwstraat 

Jac. Langerak 
Bloemenmagazijn 

Telefoon 01836-354 

J. van Gelderen 
Tabak, Sigaren, Sigaretten 

J. \V. van Puttestraat 

Fa. Versluis-Van Es 
L!'V!"nsmiddelenbedrijf 

Sluis 

Mej. N. de Wit 
Tabak, Sigaren en Sigaretten 

Frans!'straat 3 - Ameide 
-

Sportvereniging 

,,A.!t.\f.~.'' 
Ameide 

---~- ----
H et Bestuur der Vereniging 
tot instandhouding van de 

~meidese 
Paardenmarkt 
Chr. Muziekvereniging 

Crescendo -------- -----c. Oskam 
Prinsengracht Tel. 3 09 

Pluimvee- en 
Konijnenfokkersver!'niging 

"!tteeds Hoger" 
Oranjever("niging 

Beatrix 
Ameide !"11 Tienhoven 

- ..__ 

Visite 
kaartjes 

Bestel ze reeds nu 

U heeft ze zo weer 

nodig 

Drukkerij Crezée 

Dam 6, · tel. 229 

Am eide 

FIRMA. N. PEl{ & ZN. 
MEIDOORNLAAN la - AMEIDE 

Wij wensen U 
p~ettige l(erstdagen 
en een 

·gelukkig · Nieuwjaar 

Fa. WED. B. VAN WOEZIK & Zn. 
A MEIDE 

El!'ktrisdl(" Smederij en l,a~inrichting 
Haardt•n, Kachels, Oliestook, \Vasmachines, \Vringe rs 

Land- l' n llooiboU\nwrlüuigen 

P rettige K ers tdagen en een voorspoedig Nil'uwjaar 

i ~ 
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W ij staan niet all één ten alle tijde klaar om nieuwe posten af te slu iten 
maar óók als er schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn 

Eerst bij schade leert U Uw verzekeraar kennen 
Levensver

ze keri n'gsm ij. 
,.Utrecht" 

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn ,.Holland 
van 18 59" 

Dordt 
,. De Zoom", te l. 034 7 4-284 Achthoven 46a, tel. 01836-230 

LEXMOND 
Alle verzekeringen en financ ieri ngen 

Voor landbo uwrisico's en veeverzekeringen geëigende betrou wbare verzekeraars 

Prettige Kustdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

Wij helpen u graag 

Een greep uit ons 
dienstenpakket 

Salarisrekening 

Sparen 

Persoonlijke lening 

Vreemd geld 

Reischeques 

Effecten 

Aandelen-Zekerheids-PJan 

Verzekeringen 

U bent welkom bij de 

Algemene Bank Nederland 
AMEIDE, Voorst raat 2, telefoon ( 01836) 401 

P.F 

Zuivelservice, dat is -

Geloof me mevrouw en 't is gewis -

Of U in 't dorp woont, Tienhoven of Sluis: 

Elke · dag Uw melkman aan huis! 

gesaneerde melkhandel van Ameide 

H. STREEFKERK • L. VERWOLF • G. WILLEMSE 
OEDE KERS'J'DAGEN EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR 

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

Wij 1vensen V 
• T 'T -, 

11rettz ge 1\ er staag en 

en een 

voorspoedig Nieuwjaar 

J. W. VAN PUTTESTRAAT 73- TELEFOON 01836-232 

HET BESTUUR VAN DE 

E.H.B.O., afd. Ameide - Tienhoven 
wenst leden en begunstigers 
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

STIGTER'S 
WONINGINRICHTING 

GOEDE KERSTDAGEN 

EN DE BESTE WENSEN 

VOOR HET NIEUWJAAR 

J . W. van Puttestraat 6-8 

Telefoon 01836 - 501 

AMEIDE 

Fa. G. H. DIEPENHORST EN ZONEN 

Aannemers - Ameide 

PRETTIGE KERSTDAGEN 

EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

NATUURLIJK . .. . . OOK IN 19i1 

slaagt arm JK 
en rijk bij VAN Dl 

Profiteer NU nog van onze 

ENORME VOORRAAD 
TEGEN VOORDELIGE PRIJZEN 

Spaar b ij ons met ANIMO-ZEGELS! 
P rettige Kerstdagen en g~lukkig Nieuwjaar 

... 

Landelijk erkend electro-technisch bureau 
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· ·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·· ~~~~~~~~~~~~~~~~~ J - f 
t 1970-1971 - i I I ' .I I ~ Alle"''"'' wen"n wP u goede kerstdagen t I I , f ~ ~ Juwelier- Horloger 

~ ;~;e:i:;-:::;:tn••• voo• bet ve<- . ~. I Harry Mulder 11. f trouwen dat zij ons schonken in de ach-i te< ona liggende t;jd . f I I 
J 

Voor de toekomende tijd wensen wij a'tlen 1 I 11 
t wenst u JR 

0 
~~~ ;:,gb:

0
:::.gelukk;ge en voompoedige i 1 1 

1

1

• _ MESKER f. I prettige Kerstdagen I 
EUBELEN 

N I en een I i , ANUFAKTURE f 
i F .. n.ema•t 15. tel. 245. Na 6 ""' 453 f I voorspoedig 19711 . I 
i Ame;de tI ···I 
··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· I I Julianastraat 16 • Telefoon::01843-422 • LANGERAK I · Voorstraat 21 • Telefoon 01842-650 -·GROOT-AMMERS I 

I I ................................ 
Autorijschool H. van Straten 
Meidoornlaan 16 · telef. 01836-555 · Ameide 
Prettige kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar 

LANGERAK-NIEUWPOORT 
El 

Coöp. Raiffeisenbank 
MEERKERK 
LEXMOND-VIANEN 
NOOR DE LOOS 

De~RaiffeisenbankJs:e( ook voor: 

De Raiffeisenbanken wensen u een VOORSPOEDIG 1971 

Salarisrekeningen - Hypotheken 

BedriJfskredieten •Betaalcheques 

Pren~le-sparen - Tern~ijn-sparen 

..Jeugdsparen en hopen dat u ook in 1971 mogelijkheden tot sparen zult hebben 

Prettige Kerstdagen 

en een 
voorspoedig 1971 

DEN HARTOG ASSURANTIE AMEIDE 
E. H. DEN HARlOG 

Kraan- en Werktuigenverhuur 
Aannemer van Grond· en Onderhoudswerk 

Firma J. A. Boer, Meerkerk 
Telefoon 01837-263 

wenst u prettige KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR 

Banketbakkerij 
J. VAN DELSEN 

Speciaal adres voor GEBAK, 
KERSTTAARTEN,KERSTKRANSEN 
EN APPELGEBAK 

• 
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

Een geheel 
nieuwe sorter,ng 
artikelen voor een 
sfeervol kerstfeest 

-bij boekhandel 

CREZÉE 
Dam 6 · Ameide 
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Allen van garagebedrijf 

.EIM DE GROOT 
.wensen u en uw huisgenoten 
prettige Kerstdagen 
en een voorspoedig 1971 

-~ 

INDUSTRIEWEG 4 AMEIDE 

Rund- en V arkeossJagerij 

J. VAN DER HEK 
Franseetraat 23 . telefoon (01836) 239, Ameide 

Uw adres voor : 

Fijne vleeswaren en kwaliteitsvlees 

Nassi en diepvriesprodukten 

Kip- en Kalkoenspecialiteiten 

Fondue-stellen 

Prettige kerstdagen e"n voorspoedig nieuwjaar 

Pedicure • Manicure 
Adviseaze Rbea-Silvia Cosmetica 

A.M. KOOL-VERHOEF 
Tiendweg 1 - telefoon 01836 • 337 - Ameide 

Prettige KERSTDAGEN 

en een GELUKKIG NIEUWJAAR 

TEL. 01836-402-328 

Verzeker . de wereld 
begin bij je zelf 

Vo~r al uvv ver•ekerlngen 

Accountants· en Assurantiekantoor 

Nic. de KroOk 
Broekseweg 4 · Tel. 362 · Ameide 

Een gelukkig en voorspoedig 
I 

Nieuwjaar toegewenst 

In LEXMOND en omgeving zorgt 

CITO 
voor 'n snelle levering van 

KOLEN, Ol.IE EN BENEGAS 
kwaliteit, zoals die altijd was 

In het oude en het nieuwe jaar 
etaan we steeds weer voor u klaar 

Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig Nieuwjaar · 

Levensmiddelen
bedr~jf 

G. Kers~ergen 
Tienhoven 

Prettige 

Kerstdagen 

en 

gelukkig Nieuwjaar 

Hierbij delen wij u mede 
dat vanaf 

4 januari 1871 
onze winkel 

aan de J. W. v. Puttestraat 7 

, geslolen·:•s 
Wij hopen u op de zelfde 

wijze met onze 

rijdende 
wvinkel 

van diénst te kunnen zijn 

G. WILLEMSE 
Ameide 
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~ een koe I 
f J 
~ Voor kwaliteit naar • 

l· slagerij Jongkind toe ! ! ~ 
~ Ook dan hopen wij u weer van dienst te zijn J 
#. met eerste klas vlees en vleleswaren t 

Probeer ze ook eens ! f 
~ ; 
~ Wij wensen u prettige leestdagen • 
• en een voorspoedig Nieuwjaar ~ 

~ ~ f Dit beest is door ons geslacht voor uw kersttafel Molenstraat 41 • tel. (0 1836) 336 · Ameide J 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· 

4 ......,.._ 4 ..- 04 ..,._ ......... '%4"sw"' • ".". ,,.,..,_. ".. .. -"' ,, _.. ._,,..,. ... ..,. 44 .., RA;: .... ,, ..... """ ,. ... 

Wilt U werkelijk een mooie kollektie 

kwaliteitsmeubeien 
zien, komt U dan vrijblijvend in onze moderne meubelshowroom 

va" 750 vierkante meter kijken 

Wij exposeren ste.eds de nieuwste meubels 

Interleurverzorging v. d. Vlist 
Hoofdstraat 61 tel. (0 1-843) 248 NIEUWPOORT 

Wij wensen u prettige kerstdagen 
en een voorspoedig nieuw jaar . 

Filiaal: Dorpsplein 7 tel. (0 1837) 409 MEERKERK 

u-, 'W J tt ...- te 'V" cf u "'-"' 

.CREZEE 

Voor 1971 
MEER EFF_ICIENCV 
Gaarne zullen wij U adviseren 

Kantoormachines 
Schrijf., tel· en rekenmachines 
Elektronische rekenmachines 

KóllerschriJirnachines 
vanaf f t 50.- (excl.) 

3M Kopleerapparaten 
Eigen service-dienst 

! 
w~ 11/f: .. ff: .. f4 ,,dtfse ke,ftt4.-se .. f: .. tlt:t:l S't:t4f f .. ,," I 

~ ~-~ 
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Wij wensen U 

PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een 

VOORSPOEDIG 

NIEUWJAAR 

Café - Cafetaria - SLijterij 

J. J. DE J 0 N G 
OUDEDIJK - AMEIDE 

Chemische Wasserij en Ververij ,,, UNI f K-'' 
Schuttersgracht .104 - telefoon 27 97 - Gorinchem 

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 

~~·-·-~---------·--*--~--

SUPERMARKT . 
Café 

DE BRUIN ,De Stoomboot' 
Prinsengracht, tel. 38'1. Amèide. 

A. de Groot, Ame~de 

Prettige 

Kerstdagen 

en Wij wensen u PRETTIGE KERSTDAGEN 
en een VOORSPOEDIG NIEUWJA_AR 

ll 
gelukkig Nieuwjaar 

VERBOND VOOR 
'

1EILI G VERI(EER 
Af{lelin~ Meerl{erl{ e.o. 

( , 

' TEI{I(EERSCURSUSSEN 

.... -

In januari en februari 1911 worden weer verkeerscursussen gegeven. 
Neem dèel aan deze lessen' zodat U volledig op de hoogte bent 

en blijft van de wijzigingen betreffende de verkeersregels. 
Aanmelden voor 1 januari 1911 bij de afdelingssecretaris 

TOLSTRAAT 20- TELEFOON (01837) 323- MEERKERK 
HET BEST-UUR 

P~ettig~ Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

I 
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Ook voor Ke1·s t brengen wij een grote sm·tering 

I(EJl~rrA l{']] l~ELEN 
o.a. kaarsen, verlichting en 
kerstboomversiering. 

Wij wensen U tevens prettige 
Kerstdagen én een gelukkig l97t 

Voor de a .s. FEESTDAGEN , 
maar ook voor 197 I 

Cafetaria "DE HAL TE" 
VOOR UW HARTIGE HAP! 

W. BOVEKERK 
MEERKERK - TEL. 01837 - 559 

PRETTIGE KERSTDAGEN 
en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR 

... 
• , 
" , , , 
" , 
;, , , , , 
' , " " , , 
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C. PELLIKAAN 
Brood- en Banketbakkerij 

.J. W . van P tt lt t'st r aal, Ameitle M.H.G. 

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

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

Prettige Kerstdagen 
en een 

voorspocri i~- 1971 

;====================:;==;~~~~~;;;;;;;;~ ~~-;,,,..,"'"'"'~'"'''' ''' '''' '''''"'''"'''""' '""""""''' '"""'~ 

j;a. A. de KRUYK Czn. 11 A ll Pr::~;~Îi~;~·;~·· ! 
:· """''(i:"~ithand0 11 ! P:·vERSLUis l 

~ Zouwendijk 16- Ameide Tel. (01836) 376 ~ 
Prl'( li gt' K , r,; trlagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

AfCOUNTANTSKANTOOR 

.'lic. de l(ruyk 
BROEKSEWEG 4, AMEIDE 
Tèl. ()I.P~d -362 

Prettige Kerstdagen en 
een voorspoedig Nieuwjaar 

A&O 

Levensmiddelenbedrijf 

P. VAN KEKEM 

Oudendijk 11 Ameide 

Pr~ttige Kerstdagen 

en een voorspoedig 

Nieuwjaar 

GRAMMOFOONPLATEN? 
U vindt ze .volop hij: 

Boekhandel CREZEE 
Dam 6, telefoon (01836) 229, Ameide 

~ ' Komt U ook eens een kijkje nemen in één onzer 1 

~ 
~ toonkamers. U bent er van harte welkon. ~ 
~ · - en U vindt daar ~ 
S RADIO's T.V., WAS- EN NAAIMACHINES enz. ~ 

l :~· Voor dit rayon: , 
Westerstraat 18, Utrecht, Telefoon (030) 27043 , ~ 

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

Prettige Kerstdagen en 
een voorspoedig Nieuwjaar 
toegewenst door 

Hotel-Café-Restatiraitt 
Slijterij ,.,'t Fortuin'' 

v.h. Fa. L. H. Diepenhorst 
De heer F. J. GRAAF, AMEIDE 

,..,"u:-...-;."··· J"pt, ... -~ ,.."...,., ".,,:J'l!lw 

ADVERTENTIES LEZEN 

is net zo gezellig als winkelen ! 
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