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KERST·
kijken

verleden weI €lens getracht hier een
museum in te laten vestigen, maar
daarvoor is het helaas veel te klein".
))Burgemeester, op de lijst staat ook
de aanleg van een sportveldencomM

plex. Ubegrijptwel,da.t d.it voor
sport-minded A meide erg belangrijk
is. Kunt u hier iets over zeggen?))
"Zoals-u weet zijn de sportvelden
opgenomen in het plan "Koekoeks~

waard. Dit plan is'· vastgesteld door
de raad, en ook ·zijn· e1' geen bezwaren
door belangstellenden ingediend. Oak
bij. Ged. staten zijn er geen bezwaren
binnengekomen. Als het plan door
G. S. wordt goedgelteurd, en dat ziet
er weI naar uit, kuhnen we trachtet;l
de grond aan te kopen en €len aetie
ontketeneJi. Hoe dit: verdergaat kan
ik:.Yoorlopig nog riiet.zeggen,. Wat
ikwel'kan:zeggen'i~dat degemeente
hier:aa,n; zijn:volle 'medewerking, zal
verlenen."

·v,Kuntuiefs: meer:.'zeggen·: over.· de
bouw van een 9-klassige bijzondere
lagere school?))
"De plannen voor de schoolbouw zijn
volledig klaar. De benodigde gronden
zijn reeds aangekoeht. Het waehten
is'voorlopig op een geldlening".
Zal er ook worden getracht een op
losing te vinden vor het nijpende
woonruinitegebrek in het plan Aak
fjterveld/' ?
"Jazeker. Het woonruimtegebrek is
inderdaad nijpend. Er zijn dringende
gevallen. Mensen kunnen het bijna
niet meer volhouden. Er komen ge
vallen voor, die je tot tranen toe be
wegen.
Er zal voor deze zeer ree1:He nood
zeker een oplossing worden gevonden
~n het plan Aaksterveld. Als we onze
~in krijgen zijn we uit de brand, en
dan wagen we de grote sprong".
Tot zover de vragen aan burge
meester Wessels.
And'0fe belangrijke zaken, die in het
~romende jaar de volle aandacht van
de gemeente genieten zijn o.a.: De
afwerking van de Industrieweg, de
Ibouw van 8 a 10 autoboxen, recon·
structie van de ]oswal, bouw van een
bejaardencentrum, ;, en de aanleg van
parkeerstroken vooral t.a.v. de Broek
seweg.

kerkelijke activiteiten al snel plaats
vonden.
Op enkele tientallen meters afstand
van het centrum was het 5' dagen
later feest, deofficHHe opening van
NV.. Veevoeder- en Meelfabriek vi
firma A. Kruyt.
In minder dan tien jaar groeide
deze onderneming: ,uit tot een. begrip
in de streeken'ver,:,daarlmitenen
zoals-burgemeester .VY·::d:I~ls·· het .tref
fendtypeerde "ecIl'-.YMksteen voor
het,econol11isch levell:van~Ameide".

'·EeJl.:w?e.~,Jllt~rop.·.clOJ:1qerdag ,.9'•. okt.
, was ,het weer.Termeise paarden-

markt. Een fljne dag met veel zon,
paarden en vooral J,''Qeel mensen.
Boeket;l.liefhebbers in "!sPleide konden
op vrijdag 17 oktober verruimd adem
halen. Een actieve bibliotheek-com
missie had er in enkele maanden voor
gezorgd, dat er een stadsbibliotheek
verrees in hetRaadhuis. Burgemeester
"Vessels verrichtte 's avonds de offi
ciele opening.
Ja, zal 1970' net zo'n bevredigend
jaar worden als 1969 voor Ameide.
Aa nde hand van de lijst van voor
genomen kapitaalswerken stellen we
burgemeester Wessels verschillende
vragen.
))Burgemeester, er komt een nieuwe
gemeentewerf. Is dit noodzakelijk, en
wat gebeurt er met de Qude 1))
"De werf op het Industrieterrein is
beslist te klein. Op het nieuwe in
dustrieterrein in het plan Aaksterveld
zal de werf verrijzen. Wat er· met
de oude gaat gebeuren weet ik nog
niet. Ais er geen kopers voor zijn zal
hij weI tegen de grand gaan."
Het pand Kerkstraat 2 wordt geres
taureerd. Is er voor dit pand reeds
een bestemming?))
"Nog niet, maar ik weet, dat· de
stadsbibliotheek er graag de.besehik
king over zou hebben Ik heb in het

• •voorult Zlen
jaarwisseling

een allerminst gewenste situatie. De
gezamenlijke technische dienst Yah
Meerkerk, Nieuwland en Leerbroek
ging in 1969 op volle toeren draaien,
terwijl er in het gemeentehuis €len
Yolledig gemechaniseerde boekheu
ding werd doorgevoerd. Tot zover in't
kort 1969 veor Meerkerk.
Als alles normaal zijn doorgang vindt
Wordt 1970 tech weI €len drukker jaar
veor Meerkerk.
In €len gesprek met burgemeester
Berends -' iemand waar het goed en
gezellig mee praten is M komt duidelijk
naar voren, dat heel wat belangrijke
zaken de aandacht krijgen in 1970.
JJBurgemeester kunt U het bestem
mingsplan Meerkerk eem nader voor
de lezers toelichten?))
"De gemeente heeft' met het bestem
mingsplan i:n iecter geval een voor
lopig succes geboekt. We hadden in
hetkader van het plan €len strook
grond tussen de rijksweg en de Pl'.
Irenestraat aangekocht voor 372 ton.
Rijkswaterstaat had ·echter bezwaren
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Op woensdag HI maart wapperde de
vaderlandse driekleur van de vlagge
mast voor de nieuwe neutrale kleuter
school aan de Doelakkerweg. Een
ge'durfd staaltje van architectonisch
schoon, waarvoor het bestuur jaren
lang had geijverd. De nieuwe school
kreeg de naam "Kleuterhaven." De
zomer verliep zonder veel noemens~

waardige zaken l maar op zaterdag
27 september was het feest voor her
vormd Arneide. 's morgens om kwart
voor tien opende Piet van Vliet,
voorzitter van de herv. jeugdver
eniging, het nieuwe kerkelijke cen
trum van Ameide naast de nieuwe
pastorie, die enkele maanden tevoren
door ds. Bos en zijn gezin was be
trokken. Een eenvoudig gebouw, maar
weI zeer doelmatig, waarin de eerste

en
rond de

Terug

Op deze pagina willen wij de lezers
van de Wegwijzer een indruk lgeven
wat er in 1969 in Ameide en Moor
ki8rk zoal de revue passeerde, en voorM

al wat er beide gemeenten in 1970
staat te wachten. Burgemeester Wes
sels van Ameide en zijn collega nit

~ Meerkerk, de heer Berends, zijn zo
vriendelijk geweest een en aDder toe
te lichten en van commentaar te vour
zien.

Het is behoudens het grote feest in
de eerste week van september t.g.v.
het 700- jarig bestaan een rustig
jaar geweest voar Meerkerk.
Het feest in september is eigenlijk
de moeite niet waard geweest. Het is
jammer dat bij een dergelijk feit een
feest maar drie dagen duurt. De ver
lichting die in vrijwel heel Meerkerk
schitterde heeft veel goed gemaakt.
Nogmaals: groots was het feest be
slist niet. Ook op bestuurlijk niveau
is het een jaar van bezinning geweest.
Men heeft gedaan wat men goed
Yond te doen en daarmee is alIes ge:..
zegd. Toch is 1969 voor de huisbouw
een goed jaar geweest. Er kwamen
30 woning- wetwoningen gereed, ter
wijl er 4 bejaardenwoningen werden
gebouwd..Ook kwam er €len een
vOlidige aula op de begraafplaats.
Hiermee werd een eind gemaakt aan
een jarenlang gemis. Yoo-r die tijd
vond aIles op d~ begraafplaats- on~
del' de blote hemel plaats, op zichzelf

Een jaar vol hoogtepunten voor
Ameide, waarin veel blijvends tot
stand is gekomen.

MEERKERK

AMEIDE
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Levensver·
zekeringsmij.

"Utrecht"

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

Eerst bij schade leert U Uw verzekeraar kennen

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
"De Zoom", leI. 03474·284 Achlhoven 46a,101.01836·230

U;:XMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrisico's en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

"Holland
van 1859"

Dordt

Zonder naaienen knippen toch lie
JUISTE MAAT!

UPYODAY
OPHANG-KLARE OVERGORDIJNEN

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieu?/jaar

Voor de Kerst een GROTE EN MODIEUZE COLLECTIE

Japonnen - Mantels - Costuums - Jassen - Pakjes - etc.
voor SPECIAAL LAGE PRIJZEN

.

/

wft ..

HALEN ••••••

HANGEN ••••••

KLAAR!

"ft

Korn kijken naar ouze

.",.. ,

YAI TOORw_=·~
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1970 ~

I
.~* 200 zeer mooie KINDERJURKJES ~I VOoR 2/3 EN DE HALVE PIlUSl I

I
, V. AN. .TOO. R.. SPECIAAL DAMES - DEREN - KINDERKLEDING

AMIDDE-ALMKERK-OUDEWATER .
, .
~,,,,,~;_~~_,,,~,,,

VE)llL WEEJrSELS.
KLEUREN EN DESSINS

Wij helpen u graag *

U bent welkom bij de

Wij wensen U

GOEDE KERSTDAGEN
en een VOORSPOEDIG NlEUWJAARl

AIle stoffen zijn KLEURECRT,
KRIMPVRIJ en gernakkelijk in de was!

.~

Fransestraat 15 • Tel.U5 - Naouur 453 - Ameide

Alleenvertegenwoordiger-voor Ameideen omstreken.
Hoe kan het oak anderS!

N"rlijk ••••• zoals altijd bij

'Mi~~:!:~UREN
Salarisrekening

Sparen

Persoonlijke lening

Vreemdgeld

Reischeques

Effecten

Aand.elen-Zekerheids-Plan

Verzekeringen

Een greep ll~t ons
dienstenpakket

e

Aigemene Bank Nederland
44 wft , u e ,· " -

AMEIDE, Voorstraat 2, telefoon (01836) 401 RET BESTUUR VAN DE
E.H.8.0., afd. Ameide - Tienhoven

wenst leden en begunstigers
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

STIGTER'S
WONINGINRICHTING

GOEDE KERSTDAGEN

. EN DE BESTE WENSEN

VOOR RET NIEUWJAAR

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

Zuivelservice, dat is -

Geloof me mevrouw en 't is gewis 

Elke dag Uw melkman aan hills!

De gesaneerde melkhandel van Ameide

H. STREEFKERK • L. VERWOLF • G. WILLEMSE
GOEDE KERSTDAGEN EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR

J. W. van Puttestraat~

Teleloon 01836 - 501

AMEIDE
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: :
i JUBILEUMAKTIE i
: i
+ +: / :i 19 5 9 Vrijdagavond tot 9 :
: uur geopend :
: :i Maandag 22 en dins' +

i 19 6 9 ::~ t:: :e~~~ber fi geopend :i ZWlJNOOURG Uw ~;. M" "'" ...k

i Wij zijn reeds 10 jaar geVe~eerkerkmet " m_ ,.. ,...., i
Dames-, heren~i~:••~~~~:~~:~~:~~~~ ....,...;...... I

maar voor het zover is sluiten wij deze periode af meteen

voordeelaktie met gratis uitzoeken I
U profiteert geweldig. Nog slechts enkeledagen, t.m.24december '69 i
ontvangt U bij aankoop voor10.- een bedragvan 2.50 en bij aankoop voor i
100.- een bedrag van 25.- waarvoor U in onze zaak mag uitzoeken i
Bij aankoop van een heren- of jongenskostuum een pantalon gratis +

Deze aktie is aileen geldigbij· aankoop vandames-, heren· ofkinderkonfektie i
Wij wensen u tevens pr'ettige ke()agen en een voorspoedig nieuwjaar +

.. :
.....................++ + ....

i 10,-

.
DE JONG ......NATUURLIJK ....• OOK IN 1970

slaagt arm
en rijk bij VAN DIJK

Profiteer NU nog van onze
ENORME VOORRAAD
TEGEN VOORDELIGE PRIJZEN

Spaar bij ons met ANIMO-ZEGELS!
Prettige Kerstdagen en ge[ukkig Nieuwjaar

OAFE TAR IA
SJJIJTERIJ
Speciale aanbieding

3 flessen SHERRY, zeer goed voor
Divergen: Geschenk verpakkingen
(Wijnen ~ GedistiHeerd - Sherry, enz.)

Tevens ruim gesorteerd in:
GEDISTILLEERD - BUITENLANDS GEDISTILLEERD 
RODE EN WITTE WIJNEN - SHERRY - PORT - PILS 
FRISDRANKEN

CAFETARIA

Fa. G. H. DIEPENHORST EN ZONEN

Aannemers - Ameide

Voor de
feestdagen Een heerIijke ROOMIJSTAART ERMI - Diverse SALADES

(hoeveelheid aantal personen kunt u bestellen) - Varieteit in
HARTIGE HAPJES o.a. Loempia's, S<:tre, Nasi en Bamischotels
enz., enz.
Voor het Oudejaar onze PRIMA GEVULDE OLIEBOLLEN
EN APPELBEIGNETS.

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij wensen U

PRETTIGE KERSTDAGEN

eneen

VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Cafe • Cafetaria - SLijterij

J. J. DE JON G
OUDEDlJK - AMEIDE

.

ADRI VAN PEET

Wij wensen U PRETTIGE KERSTDAGEN
en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

. Ook in 1970 zaI het bij ons PRETTIG KOPEN
zijn door de steeds GROT.E SORTERING!

wenst u een
~

VOORSPOEDIG

1970

ClIO

. ..,

Voor de a.s. FEE$TDAGEN,
maar ook. voor 1970

Oafelaria "DE HALTE"
VOOR UW HARTIGE HAP!

W. BOVEKERK
MEERKERK - TEL. 01837- 559

PRETTIGE KERSTDAGEN
en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Tel. 01837 - 398.
MEERKERK

GORINCHEMSESTRAAT 14
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qQed. em. £an'3erak
SCHILDERS· en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE

SCHILDERWERK BINNENSHUIS!

Voor onderhoud, nieuwbouw
glas, behang en schilderwerk

Vraag ans inlichtingen Over RIJKSSUBSIDIE voor Uw

.
z,n 1970

natuurlifk naar

Ook

Broekseweg 3

Zouwendijk 39 Tel. 01836 - 508 (J, den Hartog) Wif wense1!' U prettige kerstdagen en .p,elukkig nieuwjaar

AUTORUSCHOOL GERRY MESKER
Wij danken U voor het in ans gestelde vertrouwen in
1969 en hopen voor 1970 dat wij U weer van dienst
mogen zijn!.

. Theorieles

met

KLEURENDlA'S

en TENTAMENS

,Ook VOOr·

verlenging van Uw rijbewijs!

Voor

AUe

MOderne

OpIeidingen in

Rijbewijzen

UW PRO NTO· DEALER
met eigen reparatie~afdeling,

speciaal voor uurwerken!

HET HUIS MET DE KLOK
wenst u prettige feestdagen en een
goed Nieuwjaar!

G. J. VAN DERV LI ES
PRETTIGE KERSTDAGEN EN VOORSPOEDlG NIEUWJAAR! GORINCHEMSESTRAAT 6 MEERKERK

WENST U EEN GELUKKIG 1970

Fa. BOER & ZONEN
LOON- EN GRO~~WERK -

TELEFOON 263 (r~"'

• .,. 4 •

.

•

" .-

• •

, ",

. .-.:w:

......

..,..

.

M,EERKERK

. w

4- r:;::::~~'~~'~~~~'~~~j'

i O· GRINDTEGELS .
r'" TROTTOlRTEGELS,

$ in aIle maten .f lI()tJTc' GOLFPLATEN' ........'
A gebruikt en nieuw )

~L~~PTE: ~O~T~A:D~L. AM E tD E Ii
Zouwendijk 9 - Tel. 01836 - 419 .

* Prettige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar

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

LANGERAK.NIEUWPOORT

AMEIDE

MEERKERK

LEXMOND·VIANEN

NOORDELOOS

Coop. Raiffeisenbank

.............................................................++ +.+++++ ++..+++ ++ +..++
t .tf .* De Raiffeisenbanken wensen U een VOORSPOEDIG 1970

,en hopen dat U ook in 1970 mogelijkheden tot sparen zult hebben! i
De Raiffeisenbank is er ook voor;

Salarisrekeningen

Bedrijfskredieten

Hypotheken

Betaalcheques

Premie-sparen +'

Termijn-sparen t
Jeugdsparen i

+
.+ + + + +••••••+ +++ ++ ++++ +..+++.+:

Onze PANTOFFEL-COLLECTIE
is het symbool VOOr huiselijke behaaglijkheid

Fa. KAASSCHIETER • MEERKERK

De MODlEUZE LlJN en PRETTIGE PASVORM

zijn kenmerken van ons'
UITGEBREID EN VOORDELIG ASSORTIMENT

'* PRETTIGE KERSTDAGEN ENGELUKKIG NIEUWJAAR!

bIauw 444
groen 1987

rose 425 .
geeI 596
ros~ 802

Ie prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs

Prijzen kunnen bij ons ~g~haald worden!
Wij wensen u PRETTIGE KERSTDAGEN
eneen VOORSPOEDlG NIEUWJAAR

JO v. d. LEEDEN
HEl- EN BOEICOP - TEL. 03474 - 297

De uitslag van onze
Sint Nicolaas-aktie is als voigt:
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Lexmonds Jaaroverzicht 1969

Eerste vogelshow te LeXnlOnd

d. voorzieningen aan bestaande be-
jaardencomplex '
e. hulpbij inVullen· van belastingpa
pieren
f. bejaardenwoningen te Tienhoven
In het vervolg van dit verslag·. zal
op .enkele._punten.nader- worden· inge,:"
gaan.
:6~stuurswijziging

In het vel'slagjaar trad de heer van
Loon af als bestuurslid (en ver
trouwensman) in verband met zijn
komend vertrek naar een andere ge:",
meente. Wij "willen nietnalaten op
deze plaats de heel' van Loon nog
maals hartelijk dank te zeggen voor
al hetgeen hij heefi gedaan en voor
wat hij heeft mee helpen opbouwen..
In de onstane vacature is direct voor
zien in de persoon van de heer A.
van Diermen wonende Iepenlaan 58
te Ameide.
Groei van het aantal leden
Sedert .de oprichting van de afdeling
is de groei van het· ledental zeer ver~ /"
heugend geweest, zoals uit onder~

staand overzicht moge blijken:
Datum Aanta1 Ieden

11 septe~ber 1969 38
31 december 1968 76
31 maart 1969 171
31 mei 1969 200
1 november 1969 211

Dat deze groei zulk een vlucht kon
nemen, hebben wij in de allererste
plaats te danl(en aan de leden zelf,
die daadwerkelijk en actief hebben
meegewerkt (en nog steeds meewer~

ken) -aan het groot maken van onze
afdeling.
Wij hebben er oprecht naar gestreefd
het bestuur van de afdeling zodarlig
samen te stellen, dat een ieder on
geacht zijn godsdienst of politieke
richting zonqer bezwaar als lid kan
toetreden en wij tviiijfelen er dan ook
niet aan of het aantal leden zal in de
toekornst nog gestadig toenemen.
Activiteiten
In het afgelopen verslagjaar zijn
de .- aCtiviteiten vcior een belangrijk
deel gericht geweest op de werving
van leden en donateurs. Niettemin
zijn er verschillende zaken aan de
orde gekomen die in dit verslag niet
onvermeld'mogen blij:ven.
In Ie eerste plaats prijze:p.. wij ons ge
lukkig, da tin nauwe samenwerking
met het Groene Kruis, de bejaarden
gymnastiek tot stand is gekomen.
Wij mogen onze bejaarden opwekken
om toch vooral mee te doen.
Dat het bestuur van de afdeling ver
schillende mal gesproken heeft over
de noodzaak om te komen tot een
verzorgingstehuis voor bejaarden in
de geineente, vloeit niet zo zeer voort
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slotte nog iets over het kerkelijk erf.
Ds. Tj. :A.usma. ging op 1 mei voor een
jaar legerpredikant worden. -Ret op
volgen van deze roeping is een uiting
van verantwoordelijkheidsgevoel t.o'.
jonge mensen die door goedgerichte
kerkelijke begeleiding hun diensttijd
beter kunnen verwerken. Ds. A.
Stekelenburg heeft na 5 Jh jaar heel
hard werken als voorganger van de
Hel1vormde gemeente gemeend dat
hij het op hem uitgebrachte 7de be
roep naar Hardinxveld moest aan
nemen en gaat in januari Lexmond
verlaten. De gespreksgroep ·tussen
hervormden en gereformeerden gaat
onverminderd door. Een kleine groep
die grote activiteit ontwikkeld. Zo
gaat Lexmond 1969 uit. Met ver-

i trouwenin de toekomst, waaraan te
werkenen te bouwen voor velen nog
steeds voldoening en vreugde zal
betekenen.

J.v.D.

king van de onkosten zullen diverse
atttracties worden gehouden terwijl
een verloting op touw is gezet.

Het geheel zal een, gezellig karakter
dragen, zodat een ieder hier weI even
verpozing k,an vinden. We kunnen
het u aanraden er eens heen te gaan,
want we zijn gewend om van De
Vogelliefhebbers van Ameide en om
streken, en zeker ook van de Lex-

. mondse leden van deze vereniging,
iets voorgeschoteld te krijgen wat er
zijn mag. De dertie-n voorgaande ten
toonstellingen getuigden van een
goede npzet en eeri kollektie vogels
die uitmuntend genoemd mag worden.

vVe hopen dat het een succes zal
worden zodat in de toekomst iets der
gelijks op Lexmond nog eens zal
plaats vinden.

werd in hetafgelopen jaar voltooid.
Het wachten is nu op de Midden-Nes.
Waarvoor vrijwel aIle percelen door
de gemeente zijn angekocht. Het ver
loop van het bestuur van de burger
lijke gemeente gaf geen schokken te
zien. Er kwamen eukele zaken tot
stand (secretariswoning) en er staan
verschillende plannen op stapel. Aula
rouwkamer, verbouw gemeentehuis,
de reeds genoemde sportakkomodatie
en de schoolbouw. Waarbij wellicnt
enige objecten die nog even op verwe
zenlijking zullen moeten -wachten, eer
vergunningen van hogerhand binnen
zullen zijn. De belangstelling voor
het bestuur del' gemeente blijkt uit
voortdurende aanwezigheid van een
groot aantal gemeentenaren bij de
raadsvergaderingen. Waarbij dhr. Tel'
Hennepe van tijd tot tijd met een
aantal leerlingen van de hogere klas
sen del' 0.1 .school, die op deze wijze
reeds vroeg inzicht krijgen in het ver
loop van raadsvergaderingen. Ten~

Vogelvertmiging "Ons Genoegen" te
Amaide houdt haar 14e tentoon
stelling.op 'Lexmond.

Voor het 'eerst inhet bestaan van
"Ons Genoegen" wordt de jaarlijkse
tentoonstelling op een andere plaats
gehouden dan we gewend zijn. Door
omstandigheden die niet te voorzien
waren gebeurde het dan cen reeds
eerder besproken plan nu op zeer
korte termijn werkelijkheid moest
worden. Ons gebouw in de Dorps
straat werd afgehuurd ,en op 19 en
20 december zullen daar de tentoon
gestelde voge]s te bezichtigen zijn. Er
zal weer een verscheidenheid van
kleuren en soorten zijn, die iedere be
zoeker kans zal geven meer te weten
tekomen over de vogelliefhebberij
.met zijn vele mogelijl¢eden. Tel' dek-

Bejaardenhond Ameide
JAARVERSLAG 1968-1969

_van de afdeling Ameide en Tienhoven
van de Aigmene Bond vC!]:l Bejaarden.
Ledenvergadering' dd.(,,,) december
1968. q

r-ra d~. opri,GI:1tip.gvan .4.e. .?-fqel~nK op
11 september 1968· 'Yerd op. vrijdag
13 december 1968 in' de bovenzaal
van hotel 'tFortuin 4r";'~erste alge
mene-:- ledenvergadering-~i.:>~:'houden, d~e

Olidanks de koude werd bezocht door
24 leden.
Nadat de heel' de Lange de aanwe
zigen welkom had geheten werd het
woord gegeven aan het hoofd be
stuurslid, de heel' L. van Dalen, die
een nogal langdradige inleiding hield
over ontstaan, werkwijze en doel van
de Bond. Vervolgens werd overgegaan
tot verkiezing van het bestuur, dat
met algemene stemmen als voIgt
werd samengesteld:
Voorzitter:
T. de Lange, Pl'. Marijkew~g'8,
Ameide
2e Voorzitter:
C. J. de Blank, Voorstraat 9, Ameide
Secretaris:
M. W. Haak, IepenJaan 7, Ameide
Penningmeester:
G. J. Molenaar, Pl'. Marijkeweg 32,
Ameide
Vertrouwensman:
J. C. C. van Loon, Iepenlaan 28,
Ameide
Bestuurs1id:
G. M .J. van Lomwel, Lekdijk 12,
Tienhoven
Bestuurslid:
G. M. J. Willemse, J. W. van Putte
straat 29, Ameide
De voorzitter richtte hierna een
speciaal woord van dank tot de heel'
Bouter, aan wie het in hoofdzaakte
danken is dat het aantal leden zich
verdubbelde.

- Ais streefgetal voor eind 1969 noemde
de voorzitter vervolgens het aantal
200.
Na nog enige discussie over ver
schillende onderwerpen werd deze
eerste ledenvergadering gesioten om
± 22.00 uur gesloten.

:6estuul"svergaderingen.
Het bestuur heeft in de aigelopen
verslagperiode 4 maal vergaderq 'en
weI op 10 januari 1969, 28 maart 1969,
10 juli 1969, 24 oktober 1969.
In de bestuursvergaderingen. die
immer in vriendschappelijke ·en ver
trouwe1ijke sfeer werden gehouden
kwamen diverse onderwerpen aan de
orde waarvan genoemd worden:
a. de bejaardengymnastiek
b. de werving van leden en donateurs
c. nieuwbouw verzorgingste-huis voor

'hejaarden

gymnastieklokaal is veel te klein.
Ook kan er misschien iets gedaan
worden aan Ce voetbalvelden.
Voor een club als Meerkerk is 1
veld veel te weinig."
"De Overwaard overweegt nogal in
grijpende wijzigingen die moeten
Zeiden tot verbetering van de wegen.
Kunt u dit iets nader ,toelichten 1"
"Er komt waarschijnlijk een vol
komen nieuwe burggraaf. De oude
burggraaf zal worden bestemd voor
fietsers en klein landbouwverkeer.
De Broekseweg vertoond veel bochten
jen ook hier zal iets aan gedaan
worden. Verder is het p,e bedoeling
de Noordseweg richting Noordeloos
ook bij deze reconstructie te be
trekken."
"Burgemees6r staat er Meerkerk
volgend jaar nog wat te wachten
m.b.t. de recreatie 7"
"Ja er is een heel interessant initia
tief aan de Parallelweg~ De zg. "put
Van Zessen" zou bij uitstek voor re-,
creatiedoeleinden geschikt zijn.
Stichting "Zuidhollands Landschap"
echter heeft er maar weinig 001' voor,
amdat de put een "eldorado" voor
planten- en vogelliefhebbers zau zijn.
Het ziet er helemaal niet ongunstig
uit, vooral omdat ook de streekstich
ting er weI wat voor voelt. Ook de
mogelijkheid van een zwembad in
dit ,gebied is dan helemaal niet uit
gesloten."

SAMENSTELLING
N. WESTERHOUT

sportvereniging W. I. K. organiseerde
ook in het afgelopen jaar weer een
bloesemtocht. Zoals we gewoon zijn
van de leiding van W. I. K. bijna vol
maakt georganiseerd. En begunstigd
door goed weer. Jammer dat de be
langstelling voor deze gezonde sport
gaat afnemen. Van deze rustige sport
naar een wat ruiger, type: de Wieler
ronde die ook dit jaar weer in deze
gemeente plaats yond. En waarvoor
de belangstelling weer buitengewoon
'groot was.Ook al zo'n goed ver
zorgde zaak;>,J\iIaar zelfs inde bijzonder
mooie drot ',zomer van 1969 be
leefden de D:iclhsen van de wielersport
de telellr.stellillg dct~. u~t~erek(3nd die
zaterdagmiddag" in' augustus verre
gende! Voor de Sportver. "Vlugheid
en KrachV·~·~'1Ieef de belangstelling
van jong tb,c"ouder toenemend groat.
Deze sport neem een grote plaats in
de gemeenschap in. En voor een
duurzame ontwikkeling is een mo
dernere huisvesting nodig." De raad
besloot tot de bauw van een nieuwe
sportlokaliteit ·die t.z.t. zal verrijzen
op de Middennes. Bij de uitvoering
van de sportavonden bleek ook in het
afgelopen jaar hoe groot de belang
stelling in deze gemeente is voar deze
sport. De beide zangverenigingen
houden hun bestaan nog steeds vol.
maar de besturen maken zich zorgen
over de aahwas van jongere leden.
De jeugd van 1969 schijnt zich tot
deze culturele tak minder aangetrok
ken te gevoelen. Hoewel de muziek
school hier uitkomst schijnt te bieden.
Daarvoor is de belangstelling bepaald
goed te noeme~. Terugkomend op de
zangverenigingen: "Nieuw ·L.even"
behaalde in het afgelopen jaar nog
een eerste prijs in de eerste afdeling.
En "Hosanna" zag haar zangavonden
en uitvoeringen bel-oond met grate
gelangstelling. "Klank en Vreugd",
de jongste telg op muzikaal gebied
in Lexmond handhaafde zich in het
afgelopen jaar en geni"et bij haar uit
voering een overweldigende belang
stelling.

Vereniging E.H.B.O. behaalde in het
afgelopen jaar tweemaaI de eerste
prijs bij de Vijfhe~renlandenwedstrijd.

De eerste maal onder leiding van
dhr. C. Brouwer, die de tweede lei
dersprijs meebracht en de tweede keer
onder leiding van, mevrouw C. van
Dijk-Leeuwis die de verdiende eerste
leidersprijs kreeg. Ais .de gemeente
groeit, ook al gaat het in Lexmond
langzaamaan neem oak het aantal
leerlingen op de scholen toe. De 0.1.
school kwam 'aan een derde leerkracht
toe en er zijn plannen in portefeuille
voor. de bouw van een derde lokaal.
De Kleuterschool groeide ook uit zijn
ruimte. Hiervoor liggen plannen ge
reed voor de bouw van een ..geheel
nieuwe school in de Midden-Nes. De
oude kan straks weer dienen \ VOOi'
uitbreiding van de School m.d. Bij~

bel, die ook in't verschiet ligt. De
woningbouwvereniging "De Goede
Woning" beleefde het gouden jubi
leum. In die vijftig jaar werd heel
veel bereikt. Een huizenbezit van 119

tegen eventuele huizenbouw op deze
stroak, omdat men de strock breder
wilde hebben. De bezwaren zijn ech~

ter afgewezen en het ziet er naar
uit, dat oak cen hogere instantie de
bezwarcn zal afwijzen.
Het plan "Noord" is eigenlijk vast
gelopen. Er is hier veel sloopwerk,
en omdat de grand nogal laag is vrij
veel waterwerk, wat een nogal kostM
bare zaak is.
Oak bij het plan "Zuid" ziet de ge
meente zich voor hoge kosten ge
plaatst. Er zijn hoge aankoopkosten,
en veel vergoedingen 'Voor pacht
schade c.d. Dit vormt in 1970 weI een
der hoogste urgentiepunten!!
~JKunt u nag iets meer zeggen over
de bouw van de 2 kleuterscholen'ln
"Het zal niet lang meer duren of men
begint 'met de bOliW. De aanbeste
ding is gehouden en oak is de zaak
financieel rondo Wat er met het oude
gebouw gaat gebeuren weten we nog
niet. We o'verwegen er een instl'uctie
bad in te vestigen\ maar dit is tame
lijk kostbaar. De ruimte is aanwezig,
maar of het een haalbare kaart is
blijft voorshands nog een vraag.
Momenteel gaan de kinderen 2x per
week naar Sliedrecht."
),Er is op de begroting een post van
f 20.000 gereserveerd voor sport. Kunt
u zeggen waaraan dit wordt beM

steedt?"
"In eerste instantie natuurlijk voor
het instructiebad. Verder zijn we van
plan ook iets aan de gymnastiek
accomodatie te gaan doen. Het oude

Gaarne voldoen wij aan het verzoek
van de uitgever om een jaaroverzicht
1969 teO schrijven. Omdat op dit ver
zoek niet gerekend was, zal het mo
gelijk zijn dat bier en daar iets in
het overzicht ontbreekt dat er fei
telijk ·wel in thuis gehoord had, maar
eenvoudig op het moment van het
samenstellen aan 'de aandacht ont
glipt. Helemaal volledig zal zo'n over
zicht tach alniet zijn~ Er liggen een
aantal dagen tussen de samenstel
ling en de jaarwisseling. En dat er
in die korte' tijd nog belangrijke ge
beurtenissen kunnen plaats vinden
ondervonden we" vorig jaar. In de
voormiddag van de"laastezondag 1968.
ontdekte onze inwoner A. D. Schrij
vershof, die in de dikke mist een een
zame wandeling maakte op de Kor
tenhoevendijk, dat de" laatste boer
derij aan die dijk, n.l. die van Wim
de Jong, in lichterlaaie stond. Door
een ren over de dikbesneeuwde velden
kon de heer Schrijvershof nog op een
tijdstip te alarmeren dat uitbreiding
van de atschuwelijke brand voor
komen kon worden. De boerderij
brandde intussen tot de grond toe af
en 21 volwassen koeien kwamen in de
vlammen om... Een voor een kleinere
dorpsgemeenschap aangrijpend ge.;;
beuren, waarbij als enig lichtpunt de
aan de dag gelegde gemeenschapsztn,
die zeer voortreffelijk was. Ook 1969
gaf zijn aandeel aan de plaatselijke
gebeurtenissen die ,van schokkende
aard waren. Het verkeer eiste onver
minderd zijn tol. Er vielen dria ver
keersslachtoffers: In de Dorpssraat
werd de 72 jarige C. Stijsiger dode
lijk getroffen bij een verkeersonge
val en op de Rijksweg kwamen om
de 64 jarige D. Bikker en de 70 jari
ge W. tel' Hennepe. Nu de aanlegvan
het nieuwe weggedeelte van Lexmond
via Hei-en Boeicop-Vianen-Hagestein
naal' de provincie Utrecht over een
te bouwen verkeersbrug aan de
Hagesteinse dijk, dichterbij gaat ko
men, is er enig uitzicht dat het op
de duur veiliger gaat worden. Ook
bij een versnelde uitvoering zitten er
nog jaren tussen het heden en de
voltooiing en het verkeer neemt nog
steeds toe. En de gervaren zijn groot
en reeel. Het verenigingsleven ging
ook in het afgelopen jaar onver
minderd door. Zo tussen een rustig
voortgaan en een snellere ontplooiing
in. Het bestuur van de IJsclub "Door
Eendracht Vooruit" verlichtte de
baan. De activiteiten bleven echter
gering omdat we een winter zonder
vorst van betekenis beleefden. Voet
balvereniging "Lekvogels" bleef de
eel' van Lexmond hoag houden. De
belangstelling is nog steeds zeer groot
en er wardt uitgezien uaar een twee('e
veld. Waarschijnlijk zal op den duur
het gehele sportveld verplaatst wor
den naar binnenclijks. De bezwaren
aan een sportveld buitendijks. blijken
een goede ontwikkeling van deze

. sport steeds meer in de weg te staan.
Gemeentebestuur en bestuur van Lek~

vogels werken aan een plan t.ot op
lossing van demoeilijkheden. Wandel-
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uit de behoefte om als afdeling zelf
een dergelijk initiatief te nemen,
maar weI. uit de overtuiging dat aan
een 'dergelijke voorziening in Ameide
en Tienhoven dringend behoefte is.
Over deze aangelegenheid is inmid
deJs a1 een bespreking gevoerd met
het gemeentebestuur van Ameide,
waarbij onze afdeling als mogelijke
medeinitiatiefnemer is gepresenteerd.
Momenteel 'Nardt nag onderzocht in
hoeverre onze afdeling kan deel~

nemen aan een mogelijk regionaal
initiatief. Inmiddels hebben wij weI

de indruk, dat onze activiteiten
hebben bijgedragen tot activering van
de plannen in deze richting.

Hoewel in de bestuursvergaderingen
over nag meer zaken van gedachten
is gewisseld willen wij dit hoofdstuk
besluiten met de mededeling, dat onze
afdeling een viertal mensen bereid
heeft gevonden de leden bij te staan
bij het invullen van inkomstenbe R

lastingpapieren.

U kunt zich voor kosteloze hulp
wenden tot:

D. de Groot ,Iepenlaan 40
J. de Groot, Meidoornlaan 35
M. W. Haak Iepenlaan 7
G.- J. Molenaar Pro Marijkeweg 32

FinancU5n
Uit het bij de agenda gaande af
zonderlijke versiag 'van de penning
meester mage U blijken, dat het onze
afdeling ook financieel voor de wind
is gegaan. Een speciaal dankwoord
mogen wij weI richten tot onze dona
teurs, die hebben gezorgd dut onze
penningmeester niet in finnaciele

moeilijkheden verkeert.
Slot

Wij zijn dankbaar voor wat e1' in de
afgelopen periode is bereikt en wij
zijn blij dat zovele bejaarden zich i:p.
middels bij ons hebben gevoegd.
Wij spreken de hoop uit, dat wij U de
volgende ledenvergadering weer in
goede gezondheid mogen ontmoeten
en wij verheugen ons op de arbeid
die ons nog te wachten staat.

M. W. Haak,
secretaris.

Voor Uw

SIERTUINAANLEG
HEESTERS, CONIFERlEN, ROZEN, eni.
Alle andere materialen o.a.: ,
TURFMOLM, PDTGRONO, ZWARTE GRO"D
TUiNGOMPOST en GEREEDSCHAPPEN
GEDROOGDE KOEMEST (lEdelmee)
in zakken (4 maten)

C. TR E U R E N BURGGRAAF 16 TEL. 01837 - 423 MEERKERK• i, .'i WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR' i
"''''''',''''''''''''''''''''''_''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~/'''''''''''''''~,''''''',~('''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

HORLOGER

Voor meer
LUISTERGENOT

JUWELIER

HARRY MULDER
VOORSTRAAT 21 - GROOT-AMMERS

Voor GOUD - ZILVER DOUBLe
GERO - H.D.Z. VERLOVINGSRINGEN

JULIANASTRAt<') 16 . LANGERAK
\/

Telefoon (01843) 422

----'-_ ....... _--------

VoorSFEERVOLLE.KERSTMUZIEK bij ons de
juiste ontvang- en afspeelapparatuur!

cII1II • '.. • 1

Boodschappen
voor LEXMOND W, CHAIGNEAU,

Weth. de Jongstraat 45, tel. 03474 - 330.
voor AMEIDE Bakker D, v. d. ZIJDEN,

Dam 8, tel. 01836 - 456.

en
VOLLERE
KLANK!

Uw favoriete
Drkest
"peelt aIs het ware
iJij U IN HUIS!

PRETTIGE KERSTDAGEN EN

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Ook voor
radio - t.v. - platenspelers en bandrecorders
dus naar:

Wij wensen U nu aIvast
prettige Kerstdagen en
natuurlijk ook een goede jaarwisseling

(It. .

.~
GORINCHEM

leverf uit voorraad
aile typen

T.V. toestellen
van de b~kende merken

Erres

Grundig

Philips

Aristona

Vraag onze speciale
condities betreffende

HUUR en HUURKOOP
Wif wensen U prettige kerst·
dagen' en ,gelukkig . nieuwjaar

P. VERRIPS
Pro Marijkeweg 24, tel. (01837) 358'

Graanhandel. Meerkerk

Voor aile soorten veevoeder
Speciaal adres voor konijnenvoeders

Wij wensen u prettige Kerstdagen

Speciale Kerstaanbieding

I Braun Diaproiector. .
met scherm en projectietafel199.So

Foto-Cine Crezee
Dam 6, telefoon 229, Ameide

Onderstaande adverteerders
wensen U

prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar

A. SPEK
Klompen < Laarzen

Dorpsstraat, Lexmond

C. TUKKER
Schoenmakerij

Kortenhoevenseweg 7

A. S. VAN MILL
Tabak, Sigaren,Sigaretten

en rokersbenodigdheden

De bakker
op de Hoek

D. van der Zijden
Dam, Ameide

Prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar
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N.V. AANNEMERSBEDRIJF

WOUDENBERG
AMEIDE

Gerestaureerde Ned. Herv. Kerk te Langerak

Wij wensen Uprettige Kerstdagen

en een voorspoedig. Nieuwjaar
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*

Nleu'Wpoorl

voorspoedig Nieuwjaar

Weng;, eelkamer bestaande uil wandlafel
mel schuifblad T 464 afmeling: 130x80 em
en 4 sloelen S 363, mel gevlochten zilling

. f 845.- Dressolr K 268 200 em
lang f 580.-

. Wij wensen U prettige Kerstdagen' en een

lijk bij OW lovastil-adviseor
hoe't erbij0 oit kan zien.

Novaslil. Oat is beler. dal is anders. Oal is
zekerheid van uiterste kwaliteit. Want Nova~

slil is hel kenmerk voor doordachte vorm en
degelijke konstruktie. Van funk
lioneel modern tol slijlvol klas
siekvlndt u in onze gevarieerde
Novastil-kollektie, waaruil dil

slechts een voorbeeld is...

NOVASTIL

Voor mensen iie van wonen weten
Fa. VANcPER VLIST
Telefoon (01843) 248

KIP, KALKOEN,
BAKJES KIPPENPOULET

Ais extra feestdessert
IJSTAARTEN EN
HEERLlJKE CHIPOLATA PUDDING

en diverse soorten Diepvriesartikelen

*

Ham, Leverkaas,
Gebr. Rollade

samen 300 gram nu voor

Ook verkrijgbaar klaargemaakte
NASSI, CROQUETIEN EN BITTERBALLEN
Even opwarmen en het is voor het
gebruik gereed.

*

*

De keurslager

Uw voorkeurslager
H. J. YAN DIJK, Kerkstraat 14, tel. 332 '
MEERKERK '

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

~-v."",.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.""""~"1

IVoor de a.s. feestdagen I
bieden wij [' ww !,

•S Heerlijke runder w en ~

~ 'varkensrotlades 3.48 :
*Leuk opgemaakte schotels
met o.a. Boterhamworst.
Snijworst, Gebr. Gehakt 183

samen 300 gram nu •

••
2.72 !,

s,

i,
••
i
I,
!

-i
I
i

worden U toegewenst door

GEBR. VAN TUIJL
ZOUWENDIJK 125, TEL. 412

MEERKERK

Prettige IG~rstdagen en

gelukkig Nieuwjaar

Joh. M. Vetheij
Advertentie-acquisiteur van
"De Wegwijzer"

Broekseweg 95, Ameide

Gezegend Kerstfeest en voorspoedig Nieuwjaar

..
zlfn

1970 hopen wij
van dienst te mogen

onze uitgebreide servicemet

Ook m
U weer

W ASMACHINES
CENTRIFUGES
DIEPVRIEZERS
KOELKASTEN
YOOR HET GENOTEN YERTROUWEN
IN HET JAAR 1968
ZEGGEN WIJ U HARTELIJK DANK.

Verkoop- en Service bureau
D. BIKKER
ZOUWENDIJK 123
TELEFOON 01837-249
MEERKERK

"

Oak voor 1969 houden wij ODS .gaarne

aanbevolen

",. '* ,.*

P. VERRIPS
Tevens wensen wij U prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar

BRANDSTOFFENHANDEL,MEERKERK
Prinses Marijkeweg 36 - Telefoon 01837-358

YOOR YASTE EN YLOEIBARE
BRANDSTOFFEN.
OOK YOOR UW TUIN
TUINTURF EN MOLM.
Wij wensenU voorspoedig Nieuwjaar

Chemische Wasserij en Ververij "U NIEK',
Schuttersgracht 104 - telefoon 2797 - Gorinchem

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuw;aar
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C. PELLIKAAN
Brood- en Banketbakkerij

J. W. van Puttcstraat;-Ameide M.H.G.

Go C. Terlouw & IN.
Fruit- en Eierhandel

Prettige Kerstdagen en een v:oorspoedig Nieuwjaar

Bloemenmagazijn "MAfUA"
J. Verveer

Telefoon 3 56
Prettige Kerstdagen en eeo voorspoedig Nieuwjaar

VERBOND VOOR
VEILIG VERKEER

Afdeling Meerkerk e.o.
VERKEERSCURSUSSEN

\
In januari en februari 1969 worden weer verkeerscursussen gegeven.

Ne~m deel aan deze lessen zodat U volledig op de hoogte bent
en blijft van de wijzigingen betreffende de verkeersregels.
Aanmelden voor 1 januari 1969 bij de afdeJingssecretaris

TOLSTRAAT 20 - TELEFOON (01837) 323 - MEERKERK
HET BESTUUR

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

-

("'

Electrotechnisch installatiebedrijf
A.VANIPEREN
MEERKERK - TELEFOON 265
Radio - Televisie - Moderne Verlichting
Wasmachines - Centrifuges
Elektrische huishoudelijke apparaten
Cero-, Zilmeta- en Zilduro artikelen
Schaatsen - Electr. Naaimachines enz.

PRETTIGE KERST EN GELUKKIG NIEUWJAAR

R. Quint

J. v. Straten Johz.
Nieuwstraat

Visite
kaartjes

Fa. A. Verheij
Timmerbedrijf

Molensttaat

Jac. Langerak
Bloemenmagazijn

Telefoon 01836-354

Oranjevereniging

Beatrix
Ameide en Tienhoven

Pluimvee- en
I{onijnenfokkersvereniging

"Steeds Hoger"

J. van Gelderen
Tabak, Sigai'en, Sigaretten

J. W. van Puttestraat

Wandelsportvereniging

"Op Mars"

Gemeentebode
Tienhoven

Gez. Diepenhorst
Modes
Dam

Mej. N. de Wit
Tabak, Sigaren en Sigaretten

Fransestraat 3 -'Ameide

Schoenmakerij

Fa. Versluis-Van Es
Levensmiddelenbedrijf

Sluis

Wij wensen U
prettige Kerstdagen
en een
gelukkig Nieuwjaar

MElDOORNLAANla - AMElDE

W.S.Y. "WILLEN IS KUNNEN"
LEXMOND

"'l
FIRMA·N. PE~& ZN.

Prettige Kerstdagen en

een voorspoedig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen eneen voorspo;-gjg Nieuwjaar

\~

fa. A. de KRUYK Czn.
Handel in hoepels, hout,
teen en fruit

LE!WIJJ{ 20 AMEIDE

Lood, Zink en Sanitair
(

Fransestraat 11, Telefoon (01836) 243, Ame-~

Prettige Kerstdagenen

een voprspoedig Nieuwjaar

AMEIDE

Prettige Kerstdagen en een VQorspoedig Nieuwjaar
.

Elektrische Smederij en Lasinrichting
Haarden, Kache]~-;Oliestook, Wasmachines, Wringers

Land- en Hooibollwwerh:tuigen

wenst iedereen

G. C. DEN OUDSTEN

Prettige Kerstdagen en een vO'orspoedig Nieuwjaar

Fa. WED. B. VAN WOEZIK &Zn.

AMEIDE

BENEGAS en
VERHUUR van GEISERS
Leverancier van Esso-petroleum

Prinsengracht - Telefoon 480 - Ameide

Prettige Kerstdagen en een vQorspoedig Nieuwjaar

fa. VANVLIET

Firma P. PETERSE & ZOON
GOEDERENVERVOER
AMEIDE - Prinses Marijkeweg
Prettige Kerstdagen en een vo,orspoedig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een VQorspoedig Nieuwjaar

GARAGE HAMOEN
F ARMALL-DEALER - LEKDIJK, AMEIDE

IFA-Levensmiddelenbedrijf
. A. VERSLUIS

Ameide

ONDERSTAANDE ADVERTEERDERS WENSEN U EEN

Drukkerij Crezee

Dam 6, teL 229

Arnelde

Bestel ze'reeds nu

U heeft ze zo weer

nodig

Chr. Muziekvereniging

Crescendo
---

I C.Oskam
I Prinsengracht Tel. 3 09

Fanfarevereniging

UNIE
Chr. Gem. Zangvereniging

"Sursum Corda""
;

-'-Accordeonvereniging .

"Avanti"

prettig Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar

"Het Groene Kruis" sportvereniginf,
Afdeling Ameide en Tienhoven "A.S.V.A.
-----"---..,~---- Ameide

IJsclub ---=~-=--:----=-----=-;-----=----Hollandia Het Bestuur der Vereniging
tot instandhouding van de

Ameidese
Paardenmarkt

H. A. Boogert
Gediplomeerd Herenkapper

AMEIDE

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

ADVERTENTIES LEZEN

is net zo gezellig als winkelen!

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

! ;$'

IJSCLUB ;

" De Uiterwaard"
TIENHOVEN ~

$ Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar ~
~ en veel ijsgenoegens op onze ijsbaan :

~~~/"''''~_~/''''.



"DE WEGWIJZER"

P. JOH. DEN HARTOG
Administratie.. en Assurantiekantoor

voorspoedig 1970

Prettige Kerstdagen FIRMA STAM
EN BOEF
LEKDIJK 52
LEXMOND

Prettige Kerstdagen
en voorspoedig

Nieuwjaar

Wi; bieden U

25-30 procenl korling
op luxe-, .racht-, tractor BAN DEN

en landbouwwagen~

GRATIS MONTAGE VRAAG VRIJBLlJVEND PRIJS

LAKERVElD's
BANDENVERKOOP0'"{~

,

en eeo

AMEIDE

E. H. DEN HARTOG

P. A. VAN ZWEDEN

(-- •.-... . "

~B.F.Goodrichj
ZouW'endijk 1S - Tel. (01836) 247

AMEIDE
Natuurlijk

"

Prettige Kerstdagen en een vlOorspoedig Nieuwjaar

, SPAARBANK VOOR
PROTESTANTS NEDERLAND

Ook u zoekt uw

KERSTPLAAT
uit de kollektie

Dam 5 - telefoon 229

bij boekhandel

CREZEE
Ameide

GROOTHANDEL

Wed. J- VISSER
J. W. van Puttestr. 65

Telefoon 277

VIAM's

A&O
Levensmiddelenbedrijf

P. VAN KEKEM

Cafe
"WELGELEGEN"

T1ENHOVEN
BART DE LANGE

wenst allen
prettige Kerstdagen
en eeo voorspoedig

Nieuwjaar

Oudendijk 1, Ameide

Prettige Kerstdagen

en een voorspoedig

Nieuwjaar

Ook in 1970
is vanzelfsprekend

"Wegwijzerreklame"
weer

de beste reklame

~ Prettige Kerstdagen !'
~ Gelukkig Nieuwjaar

Z
~~~

, "'lrw

iW'"•.. ,e,we. 4•

Hotel-Cafe-Restaurant
Slijterij ,,'t Fortuin"

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

Banketbakkerij
J. VAN DELSEN

~

!\tEEDOL\ Nu ook Uw adres voor
( ~ ~ n J olie verversen

~/ en doorslTleren
Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Speciaal adres voor GEBAK,
KERSTTAARTEN,KERSTKRANSEN
EN APPELFLAPPEN

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar
toegewenst door

DE lONG's ZB
1Jvenst U prettige

feestdagcn en een

Voorspoedig 1970

Het correspondentschap in Ameide en Tienhoven wenst U eeo
voorspoedig en gezegend 1970 en spreekt de wens uit dat velen

in het nieuwe jaar gaan sparen bij de
SPAARBANK VOOR PROTESTANTS NEDERLAND

Help mede aan de opbouw van UW "eigen" spaarbank voor aIle
protestanten

RENTE 3,5 - 5 - 5,5 Ofo
Zitting elke zaterdagmiddag in de bestuUIskamer van de Chr. School

Hebt U al een spaarbusje voor Uw kinderen? _
Neen,haal er een op het correspondentschap

.

Voorspoedig Nieuwjaar

Prettige Iierstdagen
EN EEN

GARAGE DE GROOT
AMEIDE

WENST IEDEREEN

SLAGERIJ MUlLWIJli
DAM-AMEIDE

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen en
Voorspoedig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

GRAANHANDEL EN MAALDERIJ •

C.v. W. BOR & Zn '
AMEIDE __

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

en eeo

BODE DE VROOME& ZN.

Prettige Kerstdagen

voorspoedig 1970

'~"""''''''''''''''''''''~''''''''''''''-''''''~'''''''''i Prettige Kerstdagen en een vOQrspoedig i
I MAXWELiVN.V. 'f
_ en vertegenVioordiger ~

i / P. VERSLUIS t

I Ko~;~w:::i~~~:~~~~~:::~~~li~:~:::zer !
toonkamers. U bent er van harte welkonl ~

I
en U vindt daar ~

RADIO's T.V., WAS. EN NAAI,MACHINES enz. $
Voor dit rayon: i

~::::~~:::~:::,::::~~,
--



.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~._..~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
# •· ~# •· ~# •· ~# •· ~~ .· ~# •· ~# •i Ameide - Telefoon 269-369 t· ~f i'
~ N I E UW B 0 U w i· ~
f v E RBO U W i
f i# •
iONDERHOUti !· ~~ .· ~# •i Wij wensen U Prettige l(erstdageli f
#.. . en een Voorsr~edig Nieuwjaar t
~ ~ 1
• .. .. ... . #
;;;-=.;;;;-;;;;;;;;:.;;;;-:;;;;;;;;.;;;;-:;;;;;;;;;.;;;;-;;;;-;;;;.;;;;-=.;;;;;;;;-==.;;;;-=.'=';;;;;'~"'",:'''''''=.:;;;~~"""i.r=-=.;;;;---=.;;;;---=.;;;;;'-=.;;;;-=.;;;-=.;;;;-~~'.- ..,2;'];;;;-=.;;;;---=.;;;;---=.;;;;-=.;;;;---=.;;;;-=.;;;;-;;;;-;;;;.;;;;-.........-'"''''''i.

Wilt U ook
DRUKWERK
dat in de ...
verzorgd .is ?

Bestel het dan bij

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

Handelsdrukwerk

Familiedrukwerk

Verenigingsdrukwerk

Onze dank voor het genoten vertrouwen

en prettige Kerstdagen en

voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.

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

.
Van der Grijn's brandstoffenhandel

Broekseweg 511't.leI. 216, Ameide

l(erstverlichting
l(erstversiering
I{erstkaarsen

/

U vindt het ruim gesorteerd bij

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

*PRETTIGE KERST EN GELUKKIG NIEUWJAAR

Carrosseriefabriek en
Autospuitinrichting

Kortenhoevenseweg 66
Telefoon (03474) 254
b.g.g. (03474) 280
wenst vrienden,en clientele
EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

P.S. Specialiteit:
HET ADRES VOOR
UITDEUKWERK

GEBR. VAN DIJK
Fruitbedrijf

Achthoven 68 - Tel. (01836) 389 - Lexmond

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

FLITSEN
Alles voar succesvol flitsen

bij fotohandel

CREZI!:E
Dam 6 1),1. 229

Ameide



"DE WEGWIJZER"

Wilt U thuis geldverdienen ?

Oat kan op aDze

supersnelle ORION

dub be l bed bre i mach i ne

Deze machine kunt U, door vaar de Textielservice N.V.
truien te breien, geheel terugverdienen

Tevens stellen wij U in de gelegenheid
ACRYL BREIMACHINEGARENS bij ons te betrekken
tegen de prijs van 12.50 per kg.

Vraag inlichtingen bij :J. Verwey, J. v. Scorelstr. 43bis

Utrecht, Tel 030·18005 of bij:

Luxe- en Huishoudelijke artikelen
Glas- en Aardewerk
Keramiek, Speelgoed en Textiel

Oak voor a1 uw Loodgieterswerkzaamb~den,

Sanitair- en Reparatiebedrijf .' .

A. J. S T R A V ER S
Kort~nhlll·Yt:'Il::.('wtg 1M, tdefoon (03474) 340, Lexmond

Wij wensen U prettige KerstdagEm
en een voorspoedig Nieuwjaar

A. LIEFHEBBER

-e)

Prettige Kerstdagen en
gelukkig Nieuwjaar

OOftPSSTRAAT46-TELEFOON (03474) 415
Monie sortering KERSTVERLlCHTING en KERSTBOMEN

Ook voor 1969 Uw adres vonr
RIJWIELEN EN BROMFIETSEN
RADIO, T.V. EN PLATENSPELERS
ELECTR. APPARATEN EN
VERLICHTINGSARTIKELEN

Ook diverse reparatiewerkzaamheden

Wij wensen U prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

zorgt er voor dat met l\.erstfeest

Uw broodtafel een succes wordt! !
En bij de koffie
natuurlijk onze heerlijke Kerstkrans

BAKKERIJ H. ALTING
F. BOS & Zn.
NOORDELOOS

De zaak van kwaliteitvoor meubelen
en, woninginrichting
TelefooD (01838) 217 en 336

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Prf'UiA"I' I\,·.· ...tdagen ell ('en VOOTSIlOl-'di1{ Nil'lIwjaar

M. P. Roos, machinehandel N.V.
Klooster-Iraat 16, Naarden, tel. 02159·15840

In het nieuwe jaar
Staan wij voar U klaar
Om Uw kJedirig te verzorgen

Voor vandaag en morgen

1969-1970

FOTO SCHIPPER
Van Li:ltn de Jeude.traat 3, Utrecht.

FOTOREPORTAGES
VAN UW HUWELIJK
FOTO's VAN RECEPTIES, ENZ.
Inlichtingen te verkrij'gen bij:
Boekhandel Crezee, Ameide

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Fa. W'. ZIJDER6ELD & Zn

Automobiel- en
Landhouwmechanisatiebedrijf
Handel in Zand, Grint en Purn
ZIJLKADE 4 - TEL. 01837-290 - NIEUWLAND

SUPERMARKT .~

DEBRUIN

w. J. DE GROOT
Brood- en Banketbakkerij

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

ACCOUNTANTSKANTOOR

Wintertijd

BOEKENTIJD!

. KOIn gez'elJig zoe ken

ih onze grate sartering

Prinsengracht. teL 387, I\nH:~Jde

wenst allen prettige Kerstdagen

Nic. de [(ruyk
BROEKSEWEG 4, AMEIDE

Boekhandel

CREZIl'EE
Ameide

Prettige Kerstdagen en

een voorspoedig Nieuwjaar

FIRMA H. MANSCHOT & ZONEN
Aannemers van Heiwerken ,

LEXMOND ~ TELEFOON (03474) 269

Gespecialiseerd in het heien met
stonmblo_l\:kt'n ,ian200()....-ROOO kg

Pre;ttige Kerstdagen en een
voorspocdig Nicuwjaar

"The dock loungersn

Aoneide

Voor al uwv bruilollen en parlijen

pIa G. de Vroome, Nieuwstraat 4, Ameide

Leuke Kerstartike/en!
Boekhandel' Crezee, A...,eide

Tevens wensen wij u prettige feestdagen en eun voorspoedigNieuwjaar



,J

"DE WEGWIJZER"

" ....- ..... " ....... • • • •

Wij wensen U

prettige Kerstdagen

en een

voorspoedig Nieuwjaar

II
J. W. VAN PUTTESTRAAT 73 - TELEFOON 01836-232' Landelijk erkend eleclro-lechnisch bureau

.. ",

Wij danken U voar het genoten vertrouwen in het oude jaar

en wensen U prettige Kerstdagen en een voorspoedig i 970

Telefonisch opgegeven bestellingen
bezorgen wij gratis bij U thuis.

kwaliteiten"
Zoals altijd

weer de hekende

en de ht~'ijke

Wij hebben weer een leuke sorlering

Extra korting op grole partijen.

prachtige sierkaraffen, £lessen en kruikjes met wijn'en gedistilleerd
Fantastisch leuk om cadeau te- geven aan relaties of vrienden

Wij vestigen er Uw aandacht op dat "Cafe Lekzichl" bekend is Gelegenheid tot
om de gezellige en zeer billijke manier waarop U bij ons Uw

Bruiloften of Partijen gezellig biljarten
kunt vieren.

worden voar U oak prettig verzorgd.

Vergaderingen, en
verenigingsavonden

............................................................................................................
i "ii VOOR DE FEESTnAGEN , f
i haalt ook U naluurlijk weer Uw •

i W1JN, FRISDRANKEN OF GEDISTILLEERD i
: in Cafe' " L E K Z I C H T" (helcafe mel sfeer) i• •H.BOOTE - LEKDIJK 30 - TELEFOON (ll1836) 371 - AMEIDE •

i

1
i•i
i

i.'
I••• • •............................................................................................................

I Ook in 1970

welkom in onze moderne zaak
Wij wensen U

prettige Kerstdagen I
, FIR M A H. V E R H OEF en een •I telefoon251-Ameide voorspoedig Nieuwj/Ulr I
~~I..."'~"""",',""'''''''''''''''''''~''''~,~",~~;~'''''''''''''

GRAMMOFOONPLATEN?
U vindt ze volop hij: Dam 6, telefoon (01836) 229, Ameide



"DE WEGWIJZER"

Schrijf
Tel..

Reken-

Prettige

Kerstdagen

en

gelukkig Nieuwjaar

telefoon (01836) 229

Ameide

Electronische

Prettige

Kerstdagen

en

gelukkig Nieuwjaar

in aile
prijsklassen

BOEKHANDEL

CREZEE

Eigen servicedienst

Op verzoek tonen wij
U de kollektie bij U
thuis of op kantoor

Tienhoven

Levensmiddelen

bedrijl

G, Kersbergen

(ook enige occasions)

Reken
machines

Cafe

,De Stoomboot'
A. de Groot, Ameide

machines

•
','•",
".:

A:S

ontworpen
voor moderne
jonge mensen

en een

TANJA

VERLOVINGSRINGEN

.. , ~··..··..·:;~)f: ..·..·..··

Gezegend Nieuwjaar
",

, ..,...,_"'...""'..''''III./...' .......' .., .., .., .., ..''' .., .. , ......., .............,...,. '''../~

~ Ook voor Kerst brengen wij een grote sortering

: KERSTARTIKELEN
~ O.a. kaarsen, verlichting en
: kerstboomversiering.

I. FmJ±~iiii~~·'''· I
: Molenstraat 23, Ameide, tel. (01836) 280 S
..",..""-"""''''..,..,,,............,,''''''''''~''''''''''''''-'',~,

Goede I(erstdagen

en wensen,U tevens

Wij danken U

voor het genoten vertrouW,en

in het afgelopen jaar

.......................................++:
• •• •i ~i:·E·TTA ..···· i
ii •
i
i
j

I
I:
i::

/uwelier Rikkoert
HAVEN, TELEFOON (01823) 2651

: SCHOONHOVEN

i..::e~::e.::::::::~:=.:::.

Fransestraat 21
AMEIDE

top
kwaliteit

Molenstraat 41
UW TOPSLAGER

JONGKIND

)
Neem voor eeo

feestelijke maaltijd
geen eokel. risico, doch

verlang vlees van

TOPStAGER

Dorpsstraat 54,
LEXMOND

Ga dus ook naar

Kappers en kapsters van"

Kapsalon DE WIT
wensen U een gelukkig en

voorspoedig Nieuwjaar.

Prettige Kerstdagen

een voorspoedig Nieuwjaar.

KWALITEITSSLAGERIJ

A. VAN DER REI & lOON

Wij hebben voor U eerste kwaliteit vlees.
Door Uw slager zelf geslacht en bewerkt.
Ons uitgebreid assortiment 'vleeswaren
heeft iets aparts voar de meest verwende
fijnproever.

Bij contante aankoop in de winkel voordelig
sparen voor U. Als U zelf met ons
spaarsysteem f 10,- spaart, ontvangt U
voor Uw volle kaart f 14,- terug.
EEN SPAARWINST DUS VAN 400/0.

Diepvriesprodukten
o.a. diepvries Kalkoen, Kip, Groenten en Vis

Prettige Kerstdagen en
eeo voorspoedig Nieuwjaar

Fransestraat - Ameide - Tel. (01836) 239

Uw adres voar fijne vleeswaren

IN DE "WEGWIJZER"

ZIT U GOED!

..........................................: :

IDE GROOT I
i AMEIDE i.·
: Molenstraat 10-12, tel. 01836-262• •• •
j
+ Wij dankenU voor het g-enoten :

vertrouwen en we hopen oak in 1969 :-
- ..

: U van dienst te zijn met de be;t :

• mogelijke service: •• •: :• •• •i Ook wensen wij U prettige Kerstdagen i
i en voorspoedig ·Nieuwjaar. !
• •• •• •• •. .




