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Dam 7 - Ameide - Telef. 22 

Ameide • Tienhoven 
Bij de jaarwisseling willen wij onze houding 

bepalen t en opzichte van de tijd. 
Onze tijd is hierin onderscheiden van die 

van 50 jaar geleden, dat wij de Oudejaarsavond 
niet meer In een romantisch-weemoedige stem
ming vieren. Toen vonden weemoedige arti
keltjes en toespraakjes grif ingang. Toch werd 
naast de melancholie een optimistische toon 
gehoord van een blijde wereld die in optimisme 
de toeltomst tegemoet ging. staatslieden die 
toen binnen 20 jaar een wereldoorlog voorspel
den werden ongeluksprofeten genoemd. Onze 
tijd is harder geworden. 

Droefgeestige artikeltjes en pree~jes ."l~g\ 
gen" ons niet meer. Maar ook het bhJ-Opturus
me is ons vreemd geworden. Wij geloven niet 
meer in de vooruitgang van de mensheid. De 
ervaring der laatste jaren hebben ons nuchter 
gemaakt en wantrouwend. 

Wel hebben wij kort na de bevrijding ge
droomd van uitbanning van de oorlog, inter
nationale samenwerking, ja, wereldeconomie, 
nationale eenheid enz. 

De werkelijkheid heeft ons diep geschokt. 
Nooit zijn de tegenstellingen in , de wereld zo 
scherp geweest. Alleen in Korea zijn honderd 
duizenden jonge mannen gesneuveld. Inplaats 
van ontwapening is nu al jaren lang de her
bewapening aan de gang en zè vergt offers die 
de opbouw van de cultuur ten enenmale onmo
gelijk maken. Van nationale eenheid is al even
min sprake. 

We zijn diep geschokt omdat we toch met 
zulke edele gevoelens bezield waren. Het heeft 
er alle schijn van dat we vermoeid raken, of 
het -misschien al zijn, vermoeid van alle pro
blemen waarvoor we kwamen te staan en nog 
staan en die we ook niet zullen kunnen oplos
seµ. 

Maar deze vermoeidheid is zeer gevaarlijk. 
Het is er mee als de mensen in het hoge 
sneeuwgebergte wie inslaapt, is ten ondergang 
gedoemd. 

• Lexmond in 19·53 
Zijn wij door de wereldgeschiedenis van de 

laatste 50 jaar zo nuchter geworden, dat we 
durven zeggen dat alles wat wij mensen on
dernomen hebben, ons bij de handen afgebro
ken is, met hoeveel "goede wil" we ook be
zield waren ? 

Velen willen liever een opsomming geven van 
de rampen en tegenspoeden die hen hebben 
getroffen. 

Een beetje verongelijkt willen ze het oude 
jaar uitstappen en het nieuwe tegemoet gaan 
met de wens : Nou ik hoop, dat dit wat beter 
zal zijn dan 1953. 

Wij zouden U dit willen zeggen : Die tegen
slagen van het oude jaar hebben die U ook 
iets geleerd ? 

Hebt U daarin Gods hand gezien ? 
Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat de te

genslag meer blijvende waarde voor U heeft, 
dan de voorspoed. 

Aan 't eind van dit jaar zult U moeten zeg
gen : "Als ik maar weet dat alles hier mij na
der brengt tot U". 

Ga dan gerust het Nieuwe Jaar binnen met 
veel verwachting, geloof en hoop. 

Wederom zullen onze gedachten op Oude
jaarsavond teruggaan naar hen die ons in 
1953 ontvallen zijn. In Ameide zijn in het afge
lopen jaar 15 pe,rsonen en in Tienhoven 4 per
sonen overleden, 19 Huwelijken werden te 
Ameide voltrokken en 2 te Tienhoven. Het 
aantal geboorten in Ameide bedroeg 41 en in 
Tienhoven 12, 80 personen zijn naar elders ver
trokken, terwijl 44 personen ingekomen zijn. 

·wij willen verde~ vermelden, dat op 1 Fe
bruari vele gezinnen uit de door de water
ramp getroffen gebieden hier z ijn onderge
bracht en dat de collecte voor het Nationaal 
Rampenfonds de prachtige som van f 24.077.45 
heeft opgebracht, te weten : Ameiqe f 15.470.70 
Tienhoven f 3.606,75 en de Gemeente f 5000.-

0p 11 Maart werd de bouw van 8 duplex-

woningen gegund. Deze woningen zijn inmid
dels klaargekomen, doctl ook nu weer kunnen 
wij niet zeggen, dat het woningprobleem is op
gelost. 

In de vacature van de heer van Tuijl werd 
voorzien, doordat de heer L. A. Kranenburg 
tot Hoofd van de O.L. School werd benoemd. 

Op 3 April werd onz Gemeente getroffen 
doordat de prachtige Ned. Herv. Kerk afbrand
de. Het is verheugend, d.at binnenkort met de 
herbouw van de kerk ka" worden begonnen en 
dat deze gedeeltelijk i~ zijn oorspronkelijke 
staat zal worden opgebouwd. Inmiddels heeft 
de Herv. Kerk weèr een eigen Predikant. Op 
20 September werd Ds, C. Graafland in het 
ambt bevestigd. 

Op het oude Raadhuis '\Verd een uurwerk met 
wijzerplaatverlichting aa,ngebracht. 

Op 19 Juni vond de oenoeming plaats van 
de Heer A. Langerak als Gemeente-ontvanger 
en van de heer P. Joh. tlen Hartog als Secre
taris-Penningmeester van de Dienst Sociale 
Zorg. 

De garage Hamoen & Pek bestond in Augus-
tus 25 jaar. 
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Op 25 Augustus nam Ce oude Gemeenteraad 
afscheid en op 1 September werd de nieuwe 
Raad geïnstalleerd. 

Het verenigingsleven ljieeft zich ook in 1953 
weer in gunstige zin ontwikkeld. 

Op het gehouden concours te Schoonho
ven behaalde de Fanfarevereniging "Unie" een 
eerste prijs en de Chr. Mnziekvereniging "Cres
cendo" behaalde op het Concours te Heerde 
eveneens een eerste prijs, benevens de Diri
gentsprijs. 

Het Chr. Mannenkoor "De Lofstem" behaal
de een 2e prijs en het Chr. Vrouwenkoor' "Ho
sanna" een eerste prijs. 

De sportvereniging lt.S.V.A. deed ook het 
afgelopen jaar w~er van zich spreken 

Het ~er:=;te elftal W.st op het gehouden 
t.ou.mooi te Montfoort lleslag te leggen op de 
beker. 

Burgemeester Luijenaijk behaalde de eerste 
prijs in de traditione geworden Ameide-

H.H. Pluimveehouders, 

vlucht. Ook dit jaa r werd weer door vele Mi
litaire- en sportvliegers hieraan deelgenomen. 

De pluimvee- en konijnenfokkersvereniging 
"Steeds Hoger" en de postduivenvereniging 
"De Snelvlucht" hielden een druk bezochte ten
toonstellin~. 

Lexmond 
n:erkelijk leven. 

De Ned. Herv. Kerk werd in 1953 nog be
heerst door de schaduw van het overlijden van 
Ds. Klerkx eind 1952. Enkele uitgebrachte be
roepen waren tot nog toe zonder positief re
sultaat. 

De noodzakelijke restauratie van het histo
rische Kerkgebouw komt naderbij. In 1954 zal 
waarschijnlijk met de uitvoering van de plan
nen kunnen worden begonnen. 

De Geref. Kerk ontving- een eigen predikant, 
Ds. W. Kats, die dit jaar ongestoord zljn arbeid 
mocht verrichten. 
Burgerlijke Gemeente. 

De raadsverkiezingen gaven weinig veran
dering te zien. De nestor van de raad de heer 
D. J. van der Heiden maak.te plaf!lts voor een 
jongere k racht. Eén zetel van de C.H. werd 
door d~ P. v. d. A. terugveroverd. De beide 
wethouders bleven met bijna álgemene stem
men in hun funcbe gehandhaafd, de heren J. 
A. Bikker (A.R.) en Jac. de Jong (C.H. ) 

Verenig'mgsleven. 

In 1953 valt nog al wat activit eit t e consta
teren. Groot en goedgeslaagd muziekconcours 
van de 55-jarlge "Excelsior" met Hemelvaarts
dag en 2e Pinksterdag. 

Een wandelmars van de actieve Lexmondse 
wandelaars W.I.K" is zeker geslaagd., hoewel 
de deelname maar matig was. 

Verdere verenigingen zijn er op alle g~bied 
en allen vergaderen min of meer regelmatig 
en betonen hun activiteit op verschillend ter
rein. 

Naast de be~taande verenigingen is eind 
1953 nog een flinke afdeling van de Chr. Boe
rinnen en Pjattelandsvrouwenbond opgericht. 

Vermeldenswaard i.s zeker nog het gehouden 
60-jarig jubileum van de Geref. J.V. "Wacht 
en Bidt", een van de oudste verenigingen van 
L exmond, die nog steeds in jeugdige kracht 
werkzaam is om de jonge mensen te vormen. 

Algemene opmerkingen. 

In 1953 vielen de dikke bomen in onze dorps
straat. Hoe gezellig was het vroeger onder de 
bomen rond de muziektent, op de brokkelige 
steentjes en de klapperende planken en het 
ba,nkje bij vrouw van Drenth. 

Moge 1954 ons iets teruggeven van de oude 
sfeer, of zal onze d-Or,Psstraat_ prooi worden 
van het toenemend snelverkeer en zal de oude 
poäzle wijken voor de zakelijkheid van benzine
vretende stinl<ende monsters ? 

Zeker verheugend is het toegenomen aantal 
goede woningen, dat 1953 opleverde. Moge 
1954. ons dichter brengen bij de oplossing van 
het woningprobleem. 

Iilr zijn nog vele verlangens. Genoemd werd 
al de restauratie van de grote kerk en voorts 
snakken de verenigingen naar een goed ge
bouw. Zou, onder Gods zegen, de L exmondse 
burge1'ij voor al deze taken, en nog vele on
genoemd in 1954 voldoende energie kunnen op
brengen. 

Dat zij zo. 

Zakenleven. 

In 1953 zagen we in Lexmond toenemende 
ontplooiing van middenstand en industrie om 
enkele te noemen : Het carrosseriebedrijf van 
J. v. Eck breidde zich opnieuw uit. De kap
pcrszanlc van C. de Wit werd gecompleteerd 
met een moderne dameskapsalon, welke geheel 
aan de c1l!wn des tijds voldoet. 

T. OoRterllng heropende zijn gemoderni
seerde zank In electrische apparaten. 

De bo<i1·enbe<irijven floreerden in het alge-· 
mct>n g·oed. 

Do acllvitelt van de Coöp: Boerenleenbank 
komt ondor meer tot uitdrukking in de toena
me do1· Spa.a.rgelden met ruim 100.000 tot bijna 
2.000.000 gulden. 

Begin goc1cl in f1u/ 11ic1 111vc1 juor w1j li v1 1•1·11 CT tk lllCl'St gevrnagd1 immen: W.L, R.I.R. R.I.R. x 
F 1l'l1. N1·w ll.1111p:;hil'C: x W.L. (é1•n der bcstt· krui:;11in11en). 

W. /. de Groot 
Brood~ en Banketbakkerij 

en koopt bij en 1-uxe nrtlk~l~n 

Ruime sortering Alle merken 

Sola -artikelen KEUKEN UITZETTEN 

M.h.g. 

M. LABEE 
Molenstraat 109 

AMEIDE 

'-----------------------------1' 
Banketbakkerij A. VAN GELDEREN 
AMEIDE 

Speciaal adres voor Gelegenheidsgebik. 

Wenst allen een gelukkig Nieuwjaar E:ll beveelt zich voor 
1954 weer beleefd aan. 

* 
Onz~ reclame is kwaliteit voor alles. 

' 
voor de grootste sor efog en de 
laagste prijzen naar 

Fa. K. Verhoef 
.. 

AMEIDE Tiefoon 17 

• 

B. ZWEEREN 
Nh llWSll'. 260 /\mt>ide . Kuikenvervol'r 15119 Vl.'rm. hcclrijf 3071 

M.ll.G. 

,/L Il\ Yla '"'' ,ltltt ##t 

Garage Hamoen & Pek 
Telefoon 7 - AMEIDE 

Wenst allen een &jelukkig nieuwjaar 

'*' UAAus satA ..... " satA %AAat •'-"' \e' A %US 

Expeditie 
Van het kleinste pakje 

tot de grootste vracht 

wordt door ons 
in het hele land gebrnch 

Zaterdag 2 Jan 

(d.t " 
,,~, " 

LEXMOND, Tel. 286 

J. A. Clmigneaa 

G.N. 

begint onze 

• • opru1irn1ng 
Hieronder volgen enige van de bijzondere koopjes : 

Heren Sportmolières 

Dames Pantoffels 

vanaf f 9,90 

vanaf f 2,95 

Diepe borden geen 47 maar 35 cent 

Crème Kop en schotel van 49 et. nuslechts39ct 

Behangselpapier . . vanaf 40 et per rol 

enz. enz. 

M. II. G. Ameide, 1 Januari 1954 

"'---'-"=------ __ " - ... 

NIC. DE KRUYK 
Administratiekantoor~ Broekseweg B 36 

* L:HG Ameide, 1 Januari 1954 

-
Indien U werkelijk geld wil verdienen dan kan dit door Uw 
schilderwerk nu, dus in de wintertijd, uit te laten voeren. · 
Dit werk bij ons voor 20 Jan. 1954 aangevraagd, geeft U 
20% rijkssubsidie. 

Kom bij ons eens praten, het verplicht U tot niets. 

Beleefd aanbevel.end 
M. LANGERAK 

Schilders~ en Behangersbedrijf 
AMEIDE 

Hebt U Lepels en Vorken nodig ? ? 

Koopt dan 

,,. Géro-Zilmeta 
Daar hebt U een 
leeftijd garantie op. 

mensen-

hebben practisch alle modellen 
in voorraad 

Onze beste wensen voor het Nieuwe Jaar. 

1 



De Sportver. 

ASVA 
wenst leden eo 
donateurs een 

Gelukkig 
Nieuwjaar 

.r 

H. STRAVERS 
Timmerman en Aannemer Dorpsstraat Lexmond 

wenst vrienden en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar 
en houdt zich voor 1954 wederom aanbevolen. 

N. Westerhout 
In grind, grindzand en zand, 

steeds verkrijgbaar aan de: 
Gemeente loswal 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

·A. Versluis 
Levensmiddelenbedrijf 

Prinsengracht 70 

BRANDSTOFFENHANDEL 

Achthoven 24 Telefoon 229 LEXMOND 

* 
Wenst cliëntele, vrienden en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar F. v. d. Heuvel 

Bode Ziekenhuisverpleging 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 
{[ 

M.H.G. Ameide, 1Jan.1954 --------------------·------' 
·············-··················································································-··············································································· 

Café van Elteren 
M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

D. LAKERVELD - AMEIDE De::.i:;:..der r 

"Het Groene Kruis" Wij leveren U ook stofzuigers, wasmachines, electri~ 
sche~ en huishoudelijke artikelen. 

Ameide en Tienhoven' 

Fruit~ en Eierenhandel 

:~~. Terlouw & Zn i VOORSPO:DIG 1954 r 
+ !. ... " ..... " .................... " ............. " ..... " ....................................... " .. "" ...... " .. " ...... " ... "" .. " ... "." .. "" .... "."." .. " .. ( ..... ' 

" 
M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

H.H. VEEHOUDERS, 

J. Labee 
Levensmiddelenbedrijf 

Fam. A. P. van Bruggen 
Fruithandel 

Molenstraat 111 Ameide 

M.H.G. 

T. Lakerveld 
Café "Welgelegen" 

M.H.G. Tienhoven, 1 Jan. '54 

J. van Straten Joh. zn. 
M.H.G. Tienhoven, 1 Jan. '54 

!Fora Yclzipper 
Catharijnesingel 84 bis~ Utrecht ~ Tel. 18771. , 

* 
Fotoreportage's van Uw Huwelijk, Foto's van receptie's, 
Toneeluitvoeringen, Pasfoto's en Reproductie"s, Kinder~ 
reportage's thuis. 

Iedere eerste Dinsdag van de maand komen wij (bij vol~ 
doende belangstelling) naar Ameide. 

Inlichtingen te verkrijgen bij Boekhandel Hansum te 
Ameide. 

M.H.G. Ameide, 1Jan.1954 

In 't nieuwe faar naar de 

Laat ons eens demonstreren en U inlichtingen verstrek~ 
ken over de nieuwe vee~reiniger. Het aller modernste· 
op dit gebied. Verhoogt de melkproductie van het vee 
en bevordert de groei. 

Fa. Bouter & de Groot 

Ook voor 1954 is weer Uw adres ! 
voor alle soorten zeevis, zowel M.H.G. 

vers als gebakken 
... f. de Lange ..,... ."."""' ."...,... ... .........,... ....... .,... ... """""' .... ~...... ... .. """ oude Kapper 

P. Pince v. d. Aa AMEIDE 'Franschestraat A 271 ~ Ameide r 
1 L. V erwolf - Ameide M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 =--------------------~.-!!!'!. _"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-- GELUKKIG NIEUWJAAR 

J. van Gelderen 
Tabak, Sigaren en Sigaretten 

D. v. d. Zijden 
Brood~ en Banketbakkerij 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

G. M. J. Willemse 
Boter, Kaas, Melk en Eieren 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

Gez. Oiepenhorst 
MODES 

M.H.G. ?>meide, 1 Jan. 1954 

G. C. de Kruyk 
Lekdijk Ameide 

Handel in aardappelen en 
groenten 

wenst BcgunstigeJ.'S en Vnerrden 
een Gelukkig Nieuwjaar 

VAN DER GRIJN'S Ameide, 1 Januari 1954 

AMEIDE BRA NDSTOFFENHANDEL R. Quint 
Schoenmaker 

wenst Cliëntele, Vrienden en Bekenden een Gelukkig Nieuwja"', 1 M.H.G. Ameide, 1Jan.1954 

------------------111!1.l!!ll_ll!Ji T. A. Bouter 
' 

1 
Lood~ en Zinkwerker, Sanitair 1 

Arm en Rijk, slaagt bij van Dijk 

llTO·TALE BALANSOPRUIMING 

wenst begunstigers en vrienden 
een Gelukkig Nieuwjaar 

1 Ameide, 1 Januari 1954 
10 t()t -tO '/0 KORTING, o a, 

Elke gulden bij ons besteed, 
1 

M. Verhoef VJ h Gez. Verhoef 
grati5 loten naar prachtige , Kruidenierswaren~ Schoenhandel 

prijzen. i M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 
Ie prijs: prachtig schilderstuk 1 - - - ------- - -

, SCHORTEN . f 1,95 
NYLONS . f 2,69 
~racht.\ge 2 persoons wollen 
dekens 1.70/210cm. f 18,95 
en f 25,95, enz. enz. 

r 

J. van Merkerk 2e prijs : " " 
3e prijs: Toiletdoos 

j , Landbouwwerktuigen en 

C. Bouter • A. VAN DIJK • AMEIDE Huishoudelijke artikelen 

Café "De Stoomboot" l M HG Ameide, 1 Jan. 1954 

M.H.G. Ameide, 1Jan. 1954 •!.-!-... _G_ .• ,._~.,..'.-.-,~.--... ".,__._.,,."_,..·-· ... ".,_ • ..,.,,.-_ ......... " ...... ",,.-.... __ • ._..." ..... ",,.'"t.."""--.."""'""""-""-·-""' ..... ,,.,_ .... _"'.""'""~"""~~·Î~~ Mannenkoor "De Lolstem" 

11 P. G. J. de Jong 
Levensmiddelenbedrijf 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

Expeditie "HA V R O" 
Verzendingen door geheel Nederland. 

Ook naar Buitenland - Agentschap v. Gend & Loos 

Inlichtingen te bekomen bij de ondern. de V roome & den Hartog 

Ameide, Benedendam 33A ~ Langerak, Lekdijk ~ M.H.G. 

Chr. Muziekver 

"Crescendo" l 
wenst leden en 

donateurs een 

!::=========~===============~=~=~====+ Gelukkig N ieuw jaar 

T. F. en H. Oosterom 
Veehandelaren 

In 1954 

JANIDO SIGAREN 

wenst leden en donateurs een 
Gelukkig Nieuwjaar 

M. de Kruyk 
Aardappelen, groenten en fruit 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

G. B. van Mourik 
Melkhandel 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1'954 

J. van Delsen 
Electr. Brood~ en Banketbakkerij 

Melk, Boter, Kaas en Eieren 

wenst begunstigers en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar 

Met de beste merken en goede waar, staan wij in 't 
nieuwe jaar steeds voor U klaar. 

AMEIDE, 1 Januari 1954. 

'e. 'i'ellikaan 
BROOD~ en BANKETBAKKERIJ 

J. W. v. Puttestraat 157 
M.H.G. Ameide, 1 Januari 1954 

B. van Woezik & Zn. - Ameide 
ELECTR. SMEDERIJ EN LASINRICHTING 

Haarden 
Kachels 

Wasmachines 
Wringers 

Land· en 

M.h.g. 

·jaOJJ suo .r,q S! J!3J!JlUn)f 

·uezl11d els3ooq ep 100A 

ua1a1e M[1 aumn.5 !JM uedoJ[ sua1i.e 1 

3:GI3WV - inonsuerow 

A3:HH3:A ·:>vr 
saJpe a1saq 1a y 11 sJapa::>A•HAW!Old ue 

-aa11 s11a111eM>J •ua1•i!1Je • •aAw1n1d 
•uauuey e6uof •sue111n1s611puvv JooA 

Hooibouw - werktuigen 

/ 

wensen Begustigers en Vrienden 
een Gelukkig Nieuwjaar 

AMEIDE, 1 Jan. 1954 
M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; • Licht ven kleur 

• Goed van smaak 

H. Streefkerk 
Melkhandel 

wenst cliëntele: een Gelukkig 
Nieuwjaar 

Pr. gracht Ameide 

• Witte as J. den Oudsten 
Levensmiddelenbedrijf 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 
FABRIKANTEN: 

Fa. N. den Oudsten & Zn. 
M.H.G. Fa. L. H. Diepenhorst. 

J. Bouwmeester j H otel ,,'t Fortuin" 

T R d "---- -----------------·- - - 1 M.H.G. Ameide, 1Jan. 1954 Agentschap: rouw, otter am- .:::::::::::::::::::::::::::::::::' =-----·-----------"11 

mer en Schoonhovense Courant 

wenst allen een voorspoedig 1954 

Broekseweg ~ Ameide 

Joh. de Jong 
Café "Lekzicht" 

M.H.G. 

.JAN-OOSTEROM1 
Rund--, Varkens~ en Lamslagerij 

Uw adres voor fijne vleeswaren. 

Ameide, 1 Januari 1954 

Jac. Verveer 
wenst Cliëntele en Bekenc\en een 

Gel4kkig Nieuwjaar 

Ameide, 1 Ja n. 1954 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 =----. -----:-:--=--:-:-:-=-:=-::-:-=:::::::::::::_::::::::;;::::;:.~:;;:;_~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~ 1 A. P. Streefkerk 
Melkhandel 

A. de Kruyk Czn. 
Lekdijk C 22 ~ Ameide 

1

Handel in Hoepels, Hout, Teen en 
Fruit 

M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

Fa. A. Yerhey 
Timmerbedrijf ~ Ameide 

1 

4' 

Goed gas ? BENEGAS 
voor koken en verwarmen 

Uw leverancier: Levensmiddelenbedrijf 

A. VERSLUIS 
Prinsengracht 70 - Ameide 

Tevens leveren wij petroleum en alle soorten gasstellen 
wenst allen een • 

Pr. gracht 

I' M.H.G. 

IJSCLUB 

i "Holla'ndia" 
! 

m.h.g. 

Gelukkig Nieuwjaar w!..n~_-" ..... N".,,.,_,.. __ '" .... ,.,_.".,,.-..... -·~·•"""VJW,,.-_ .... ",,.'"t.. .... --.."""''""""""--""'""'""'-tw""'"-""'' ... "._.._ .......... _ ... " ....... ._.." .... -.--.."J.__.." .... ""~"" 

Ameide 

." . 

( 

Onze Januari ~ opniming zal uitblinken, daar grote partijen goe~ 

deren voor weini9 geld worden verkocht. 

Fa. Johs. Mesker & Zonen 
AMEIDE 

....................... . 
H. VISSER & Zn. 

AMEIDE 

Wagen· en Carrosseriebouw 

Specialiteit In Luchtbandenwagena 

Wij houden onsin 1954 weer beleefd aanbevolen voor 

Reparaties en Nieuwbouw 

Wenst· U in 't Nieuwe jaar een 

L uch tb and.en wagen 
voor Tractor, Paard of Jeep ? 

-- DAN lAAR HET BEKENDE ADRES ... . .... " ............... . 
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1 

;/ 
Mu.ziekverenl·grng "UNIE" · 

}Venst ledell' en 
donateurs een 

Gelukkig 
Nieuwjaar 

Aquarium vereniging . ' . 

"De Natuurvriend" 
wenst Donateurs en Natuur
liefhebbers een 

{3eluklûg nieuwjaar 
Pluimvee- en Konijnenfokl<;ersver. 

H STEEDS HOGER " 
wenst leden en donateurs een 

Gelukkig Nieuwjaar 

M. K. ZWEEREN 
Lerares Modevakschool 

• M.H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

Gebr. van der Grijn 
Expeditie en Loonsproeierij 

M.H.G. · Ameide, 1 Jan. 1954 

C. Oskam 
Het ad.res voor in- en verkoop 

van alle soorten varkens 
Prinsegracht Tel. 9 
M .H.G. Ameide, 1 Jan. 1954 

Het Bestuur der V·ereniging tot 
instandhouding van de Ameidese 
Paardenmarkt, wenst leden en 
marktbezoekers een Gelukkig 
· . Nieuwjaar 

Voor heerlijke banket naar 

P. de Ruiter 
Manufacturenhandel 

M.H.G. Lexmond, 1 Jan. '54 

E. J. de Zeeuw · 
Kruidenier 

wenst begunstigers en vrienden 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

G. Quint 
Schoenmaker 1 

.. / 

Dorpsstraat Lexmond 
M.H.G. 

Jac. ·den Hartogh 
Kruidenier Lexmond 
wenst allen een Gelukkig en voor
~poedig 1954. 

~~~~~~~~~ 

T. Molenaar Hzn. 

Dorpsstraat 
M.H.G. 

Slagerij 
Lexmond 

J. W. Alt~ng 
Bakker Lexmond , 
wenst allen een Gelukkig en voor
spoedig nieuwjaar. 

W. Bikker 
Wagenmaketij 
M.H.-G. 

E. ·Spek 

Lexmond 

Loonsproeierij - Fruithandel 
Kortenhoevedijk 5 

M.H.G. Lexmond, 1 Jan. '54 

A. de Groot 
Pluimveehandel 

G.N. Ameide, 1 Ján. 1954 

Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij .• 

M.H.G. Ameide, 1 Januari 1954 

Ook voor Kleding naar maat . . 

VAN TOOR 
AMEIDE 

jt 

Kleermakerij Stavers & Zoon te Cabouw maakt voor ons reeds 
tientallen jaren die Costuums, Jassen, Japonnen, Mantel-costuums, 
en Mantels, waarvan de goede pasvorm en afwerking reeds bij 
bij zeer velen bekend is. 

Zendt ons bericht en wij bezoeken U aan huis. 

Van Toor De zaak van goede kwaliteit en lage prijzen. 

Vele malen Bekroond 

M.h.g. 

' Modelslagerij 

A. Muilwijk 

Voor de fijnste vleeswaren 

Dam 316 A - Ameide 

~··-·~·····~·~~··········~ ~ ... ~." ..... 'T. 

BOEKHANDEL H1ANSUM - Ameide 
ALLES VOOR SCHOOL. HUIS EN KANTOOR 

Begin 1954 goed. Koop een Luxor lvulpen. Grote sortering in alle 
prijsklassen. Wist U, dat de Luxqr Puck ( schoolvulpen) slechts 
f 8.75 kost?? / M .H.G. 

<:gebr. q)eenuliet 
wensen U een voorspoedig 1954 toe en staan ook 
in het nieuwe jaar met 

Aardappele~, Groenten en Fruit 
voor U klaar. 

Ameide, 1 Januari 1954 

Wij wensen een ieder veel voorspoed in 1954 

F. Verhey • AM E 1 DE - Broekseweg 
Klompen~, Laarzen- en Houthandel 

Assurantie~antoor 

P. JOh. ÜE:~ hO.RtOq 
ALLE VERZEKERINGEN 

Wij vertegenwoordigen 'COULA TE maatschappijen met prima 
polisvoorwaarden en lage premie. VRAAGT OPGAVE l 

M.H.G. Ameide, l Januari 1954 

G. H. Diepenhorst & Zonen 
TIMMERBEDRIJF 1 1 AMEIDE 

1 
M. he g. 

N.V. VEEVOEDER 1& MEELFABRIEK 

AMEIDE 

1 
1 

. wenst iedereen een Gelukkig Nieuwjaar 

Thans duivenvoeder verkrijgbaar 

)' 

BOUWEN 
is een zaak van vertrouwen 

. 

NIEUWBOUW 

* VERBOUW 

ONDERHOUD 

I 

Fa. Streef kerk • Ameide 
M.H.G. 

3 ~UNTEN VAN BELANG, OOK IN 195'6 1 

e Kwaliteit e Verzorging e Sortering 

OOSTEROM'S SIGARENMAG. ~ AMEIDE 

M.H.G. 

~. 'i'ek - ~meiáe 
TRANSPORTBEDRIJF 

Wenst allen een gelukkig Nieuwjaar . . 

AART VAN DER HAM 
Expeditie - Telefoon 23 , 
J. W. van Puttestr, 174. Ameide 

* 
Depot Z. ~ H . - E. Rotterdam 

* 
wenst een ieder een 

Gelukkig Nieuwjaar 

Ameide. 1 Januari 1954 

Wij wensen onze cliëntele een gezegend en voorspoedig 1954 toe en danken U voor het genoten vertrouwen in 1953. 
~ """",,,.~. """" ..... ~ ...,,,. .... ~ " ... ~. ....r..__... ~........._..,.,_ ... ....,...,,.. •• " ,..._ ........... ..,...,..,,...._ .......... ,....,,., ....... .......,. .......... _.............,._..._ ........... "-'"' ......... -....-.,.,..... .......... ..,......,...,,_ .......... ,,......,. .......... ~,..,.._,,.."""""_ ........... .,,.,.,........,. ...................... '""""""' .......... - .......... """"' ............ ,.,..,.,. __ __, .......... ...,.,,.,.. 

Speciale koopjes in 

onze Damesstoffen 1 

Maak 'het zelf! 

1 

BALANS-OPRUIMING 
(De beste kwaliteiten tegen abnormale prijzen 1 1 Zie onze etalage' s ! ! 

Tevens vestigen wij Uw aandacht 
op onze alom bekende 

1 

A.W.R. Schorten 
> Vasana Nylons en 

Lingeries, enz. enz. 

~omplete Meubilering - Woninginrichting 

Naaimachines 

Let op onze 

jKAVEGEj 
WERKKLEDING 

MET 100% GARANTIE 

KA VEGE toch altijd iets beter! 

Wij hebben ons thans gespecialiseerd op 
het gebied van HANDWERKEN. 

Grote keus in : tafellakens - kussens ~ spatkleden 
kleedjes, enz. 

Text.ielhandel A. STREEFKERK ·Am.eide • Tel. 12 



' 

I• 

CJ.a. Cf'. de don'il 
Schildersbedrijf 

* 
Ook voor subsidie-werkzaamheden houden wij ons aanbevolen. 

M . H. G. Ameide, 1 Januari 1954 

On~e beste wensen voor 1954 
Evenals voorheen zullen wij trachten U zo voordelig en goed moge
lijk van dienst te zijn. 

Bij aanschaffing Óf reparatie van : 

Auto 
Tractor 

Motorrijwiel 
Bromfietskleding 

Rijwielen 
Wasmachine 

Radio 
Stofzuiger 

Strijkijzer 
Lampen 

Gascom'ford enz. enz. 

houden wq ons beleefd aanbevolen. 

Fa. Bouter & de Groot · • Ameide 

•============::::::ci:::::r ==============• 
BESTUUR, RAAD VAN TOEZICHT en KASSIER der 

Coöperatieve Boerenleenbank 
te Ameide, wensen Leden en spaarders een Gelukkig Nieuwjaar .. 

* ' 

Wij hopen dat vele nieuwe spaarders in 1954 
hun weg zullen vinden naar het kantoor van 
de Boerenleenbank 

Het is de veiligste belegging van Uw geld, 
terwijl U er ten alle tijde weer over kunt 
beschikken. 

Leert Uw kinderen sparen en geef hen een 
boekje bij de Boerenleenbank. 

Het kantoor is tJm 4 Januari 1954 gesloten. 

1 

'--~~~~~~~~~~~~ 1 

•I============;:=::::;::==========• ~~~~~.~~~~--~~'-----~~~,,~.~~~~~~~--

Jobs. Rietveld 
wenst begunstigers en vrienden ~en Gelukkig Nieuwjaar 

Hij houdt zich ook voor 1954 weer beleefd aanbevolen 
voor levering van alÎe soorten DRUKWERK. 

Brand* en Levensverzekering. 

LEXMOND. 1Januari1954 

GARAGE "BURGGRAAFF" (W. Ott.) 
Dorpsstraat 89-91 LEXMOND Tel. 263 (K 3474) 

Automobielen - Motorrijwielen - Rijwielen - Butagas 
. . 

Hoofdagent : Kaptein Mobylette. 

Wenst begunstigers en v rienden een Gelukkig Nieuwjaar. 

:············-······························· ··································································· ··········· ······--········- -············-··············· 

i 

1 

c~ DE WIT . 
Dames- en Herenkapper 

• 
Grote sortering Toiletartikelen 

• 
Wenst allen een 

~elult?.kig nieuwjaar 

Kortenhoevenseweg 17 - T lefoon 17 - LEXMOND 1 

: .................................. " ................................................... "" .......... "" ................. " ........................... " ........... " ........ ! 
1 

•••••••••••••AAAAAAÄAAÄAÄ 
9T•••••••••••••••••••••••• Fa. H. Manschot & Zonen 

:Z: de §ong Agent van de Assurantie-~ij. • 

* 
. 

"De Nederlanden van 1845" 
wenst alle inwoners van Ameide en Omstre
ken een Gelukkig Nieuwjaar en beveelt zich 
aan voor het sluiten van alle mogelijke ver
zekeringen. 
Vraagt premie-opgave en verzekert U bij 
een Solide Maatschappij. 

' 

Alblasserwaard Expresse 
KIEBOOM en TEMMER 
Nieuwpoort - Tel. 57 

Joh. van Eck en Zonen 
Carrosseriefabriek LEXMOND Telefoon 254 

wenst Vrienden en Cliën ele een Gelukkig Nieuwjaar 

. 
r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

A. SPEK 

M.H.G. 

Houthándel, Kti mpen en Laarzen 
Teldoon 218 

LEXMOND, 1 Jan. 1954 

Aannemers van Heiwerken 

I' * ) 

Achthoven 39 - LEXMOND T el. 232 M.H.G. 

L •. STOi(· 
l Garagehouder - Lexmond 

• 

wenst cliëntele en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. Bode. dienst Rotterdam - Utrecht 

en voor alle verhuizingen ;., 
- · ~~--~~~---<;~c--~~~---~~~ ~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;~~ 

1 T. TER L 0 uw, - Zouwendijk 14 - fylmke<k 1 
wenst allen een Gelukkig en Voorspoedig 1954. 

,·. l. J . .. '•·· 
1 •• ~· ··- "... 1i -

Wij zijn voor 1953 weer ruim gesorteerd in de beste Behangselpapieren 
Zij die zelf hun kamer willen behangen en bij ons 
hun behang kopen, krijgen gratis een plaktafel in 
bruikleen, 

Komt eens ki)ken en overtuigt U 
van onze mooie behangsels 

M.h. g. 

Beleefd aanbevelend, 
M. LANGERAK 

Schilders- en Behangersbedrijf 
AMEIDE 

.~ 

P. 't LAM 
Groenten en Fruithandel - LEXMOND 

1 

wenst cliëntele en vrienc "n een Gelukkig Nieuwjaar. 

r··--·---·--·-·-"."." ....... " ... ". ·-··--·····-··-·····-········"··· ·-······· ············-············· ··········-···-···--" .. " ................................. " .. . 

W. °';xpe~?I:· _ Tel. 29; 

Dames- en Herenkapper 
1 

Wij wensen U een Gelukkig Nieu jaar en houden ons 
voor 1954 wederom aanbevolen. Wij geven U steeds 
het beste voor Uw haarverzorging. 

Ruime sortering Parfums, Toilet- en Rookartikelen. 

Ook aan huis te ontbieden. 

Als U iets nodig heeft in 

Schoenen, Laarzen, Pantoffels en 
Klom.pen 

i 

11 

=--~~----~~--~~~~~~~~~~~~---~~~----1· 1 
·r !:. 

wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar en houdt zich 
wederom beleefH aanbevolen. 

:. D G d . s h " TE MEERKERK 
1

' " e 011 en u oen kan u helpen 1 

B. de Groot , Aannemer van Timmer~, Metsel* 
en Betonwerken, Nieuwbouw, 
V erhouw en Reparati~s. Ameide 

-'~-O_o_k~U_w~a_d_re_s_!~__,l~~~-_l~~A_l_ti~jd~b_il~li1~·k_!~~I 

'Wenst a.llen een ~elukkig nieuwjaar 

. Betjih 19 511 g.oed ••• . 

Van Zat~rdag 2 tot 

Dinsdagsrrzidäags na 1 uur 
gesloten 

: ............................. ...................................................... ...... .......................................... ......................................... '. 

Fa. G. Barten en KJ. v. Elteren 
wensen vrienden en bekend.en een Gelukkig 1954 toe, 

OK UW ADRES VOOR ABLE SOORTEN WRAK VEE 

EXMO.ND (Tel. 255-K 3474) AMEIDE (Tel. 54) 

-

Onze ver tegenwoordiger Jac. Verhey te A meide komt U regelmatig 
bezoeken en wij houden ons ' beleefd aanbevolen voor Uw orders. 

Ons werd voor dit ray on •de alleenverkoop opgedragen van de ori
ginele "Bossche" Klompen. 

Geen betere en geen gem.akkelijker klomp 

UW EERSTE TEXTIELINKOPEN GAAT U IN ONZE ZAAK DOEN 

en met· ·z~terdag 30 Januari houden •• 
WIJ onze 

Wij v• rkopen ook in ,de opruiming alleen ~waliteitstèxtiel 

Gewi dig veel koopjes, in al onze artikelen 

. ·' 

VAN TOOR, A111~ide 
Wij wensen l:J een Gelukkig Nieuwjaar 

TEL. 44·- 59 - HET GEHELE TEXTIEL VAK 

De zaak van deze streek voor goede textiel en lage prijzen 

!! 

11 
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