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Metgrote ontsteltenis werd door de bevolking
van Ameide en Tienhoven donderdag verno
men, dat burgemeester D. Wessels woensdag
llvond 7 december in zijn woning onverw~l(:ht

was overleden.
Burgemeester Wessels, die de Ieeftijd van 60
jaar bereikte, was een zeer beminnelijk en
sympathie~eburgemeester, die voor een ieder
altijd eenvriendelijk woord had.

Zaterdagavond was er gelegenheid tot con
doleren in de kerkzaal van het Verzorgings
tehuis "Open Vensters" te Ameide.
Het grote aantal mensen, dat de familie bUjk
gaf van zijn medeleven,bewijst mede de sym
pathie die men burgemeester Wessels toe
droeg. Maandag Yond een eervollerouwdienst
plaats in de Herv. Kerk van Ameide in aan
wezigheid van familie, de commissaris van de
Koningin, Mr. M. Vrolijk, vele burgemeesters,
afvaardigingen van verenigingen en de bevol
king.

Als eerste spreker voerde het woordde com
missaris",an de Koningin Mr. Vrolijk.
De commissaris schetste burgemeester. Wes
sels als een mall die zich in dienst· gesteld
he!,!ft van de gemeenschap en van zijn mede
mens.
Na zijn benoemillg tot burgemeester van
Ameide en Tienhoven in 1966 volgdein 1972
zijn herbenoeming. Mr.) Vrolijk had aIleen
maar lof voor de wijze van besturen van de
burgemeester.
Ook mevrouw Wessels werd hierbij betrok
ken. Het besturen van 2 gemeenten, waarvan

IN MEMORIAM
BURGEMEESTER

D.j WESSELS
men 'Ook nog sekretaris is, is een extra zware
belastlng. Dankbaar gedacht hij wat gedaan
is voor het stadje Ameideen het dorpTien
hoven door burgemeester Wessels alssamen
bindende figuur en met veel gevoel voor hu
mor. Zijn gave persoonlijkheid en open en
eerlijk karakter wist polarisering te vermij
den. Hij was een blijmoedig christen".
De commissaris der Koningin .bracht dank
voor alles wat burgemeester Wessels gedaan
heeft en besloot met de woorden.

"Burgemeester Wessels rust in vrede".

Vervolgens werd het woord gevoerd door
loco-burgemeester, wethouder Nic. de Kruyk.
De heer de Kruyk sprak namens de beide
raden en memoreerde dat de burgemeesteral
tijd open stond voor aIle problemen.
"De kameraadschappelijke samenwerking 
zijn ijver en werklust zullen altijd tot voor
beeld strekken. Het zakelijke en persoonlijke
kontakt zullen mij altijd in herinnering blij
ven".

Waarnemend gemeentesekretaris de heer
Hartman sprak namens al het personeel van
dit vreselijke verlies.
"De burgemeester had 'n fijn karakter en al
tijd een open oog en aandacht voor zijn per
soneeL Zijn heengaan laat een grote 'leegte
achter, mede in de persoonlijke sfeer."

Vervolgens sprak namens de kring van bur
gemeesters van de Alblasserwaard en Vijf
heerenlanden burgemeester Zoetendaal uit
Papendrecht.

"Dit heengaan is onvoorstelbaar. Op de dag
van het overlijden mocht ik als aftredend
voorzitter van de kring van burgemeesters
mijn collega Wessels als voorzitter van onze
kring installeren. Dit voorzitterschap heeft
hij niet mogen bekleden".

Namens haar moeder en: familie sprak Joke
Wessels de dank uit voor de "warme belang
stelling die is ondervonden. Dit zullen wij
niet gauw vergeten."

Daarna Yond de rouwdienst plaat~ waadn
voorging Ds. W. Kalkman, Herv. Predikant t9
Ameide eH. Tienhoven.

"Wij zijn bijeengekomen om onze burgemees
ter aan de schoot der aarde toe te vertrou
wen, vanuit de Kerk. Was hij een volmaakt
man? Nee. Burgemeester Wessels was een
man met een kloppend hart voor een ieder.
Een .hart dat zelf wist van de barmhartigheid
in Jezus Christus. Hij wordt nu vanuit zijn
Kerk begraven, temidden van .zijn gemeen
ten'" aldus Ds. Kalkman.
Als tekst was gekozen: "Laat ons vrijmoedig
optrekken; wij zullen .tot dat Yolk niet kun
nen optrekken". - Nuineri 13 : 30m en 31m.
Ds. Kalkman sprak over de 12 verspieders,
welke terugkwamen uit het rijke en machtige.
land Kanaan, 10 van de 12 verspieders zagen
het echter niet zitten om dit land in bezit te
nemen "hun toekomst was kapot, dit land
zouden zij niet in bezitkunnen krijgen".
"Er was echter toekomst voor Israel ~ deze
10 dachten aIleen maar- horizontaal en niet
vertikaal".

"Is er een weg verder?"

Ook nu zeggen we, ik zie geen toekomst meer,
maar hoe kijken we verder", aldus Ds. Kalk
man. "Gaan, we zonder God dan is het uit
zichtloos, het leven heeft geen doel in zich
zelf. Er staat echter nergens in de bijbel dat
alles ons goed zal gaan. WeI komt ereen nieu.,.
we aarde - zonden en dood zijn overwonnen.
Wiezich op God verlaat, krijgt moed! De 2
andere verspieders willen weI verder trek
ken. Zij zien 'ook weI moeilijkheden, dochzij
vertrouwen. Van ons wordt gevraagd op God
te vertrouwen. Met de blik naar boven wordt
ons kracht geschonken.,.Ons afhankelijk ver
laten op God, Hijspreekt ons aan op de rea
liteit van deze wereld.
We hebben God in de hemel aan wie we ons
moeten toeverlaten - aIleen dan is er kracht
te putten om dit grote verlies te dragen", al
dus besloot Ds. Kalkman zijn gevoelvolle me
ditatie van troost.

Daarna werd onder orgelspel van het gezang
(Voor vervolg zie pag. 2)



"laat mij niet mijn lot beslissen" het stoffelijk
overschot door 8 leden van beide gemeente
raden de kerk uitgedragen.

In bussen vertrok men naar Driebergen, al
waar burgemeester Wessels onder zeer grote
belangstelling is begraven en waar hij zoveel
jaren gemeente-sekretaris is .• geweest.
Hier voerde het woord de burgemeester van

Driebergen/Rijssenburg, Baron van Boetze
laer en namens het Nat. Comite van Chr.
Onderwijs aan Schipperskinderen werd even
eens het woord gevoerd, daar burgemeester
Wessels hiervan voorzitter Was.

Maandag 12 december 1977 was een droeve
dag •••• van een geliefde man, vader en bur
gemeester werd afscheid genomen.

En ik zou hiermee willen.. besluiten, met dat
gene, wat de familie Wessels op de rouwcir
culaire heeft gezet :

"Ennu, wat verwacht ik 0 Heere.
mijn hoop, die is op U".

Ps. 39: 8 (onberijmd)

B.C.

Geheel onv~rwacht overleed op de avond van 7 december 1977 de
heer

D. WESSELS
burgemeester-secretaris van de gemeenten Ameide en Tienhoven.
In hem verliezen wij een burgemeester die zich tijdens de vergade
ringen van onze colleges heeft doen:kennen als een stimulerende
persoonlijkheid, die naar vermogen op harmonische wijze de belan
gen van onze gemeenten behartigde.

Wij zullen hem erg missen.

DE WETHOUDERS VAN DE
GEMEENTEN AMEIDE EN TIENHOVEN

AMEIDE, 8 december 1977
Voorstraat 1

..

Geheel onverwacht is op de avond van 7 december 1977 van ons
heengegaan de heer

I

Landbouw-machines
Uit voorraad leverbaar
en tegen scherpe prijzen.

* KuilvoersnlJders, Munos
* Mengmestversprelders (Vacuum)
* Mestvelspreiders
* Bandenwagens
* Cyclomaalers
*. Kunstl11eststroolers, Vlcon, Bano, Lely
* Siootmachines
* Achterladers, Aanhangwage.ns
* Landrollen, Landhekken
* Hydraullsche garagekrlkken
* Lasapparaten... ..... .
* Bandenpomp-compressors
*Stalen bulksllo's op aanvraag .
* Aile voorkomende staalconstructles

zoals Boerderljbouw

Bano"
"Constructiewerken
NOORDZIJDe$O • NOORDELOOS.
TEL. 01838·1337.

WENSEN U PRETTlGEKERSTDAGEN

ENEEN VOORS'POEDIG 1978

D. WESSELS

burgemeester-secretaris van de gemeenten Ameide en Tienhoven,
voorzitter van onze vergaderingen.

Wijverliezen in hem een goed mens en voorzitter. Zijn heengaan is
voor ons een groot verlies.

";111 •.Ier 11;1111

zilll"••e..
"••••r elite I•••er

VAN DER HAM VEEVOEDERDE RAADSLEDEN VAN DE GEMEENTEN
AMEIDE EN TIENHOVEN

AMEIDE, 8 december 1971
Voorstraat 1

Prettige Feestclagen
en een
Voorspoedig 197~

grote .waard 42 -naordelOOs
tel.: 01838-1235

Met grote verslagenheid delen wij U mede dat gelJeel onverwacht op
de avond van 7 december op de leeftijd van 60 jaar vanons isweg
genomen, de heer .

D. WESSELS

burgemeester-secretaris van de gemeenten Ameide en Tienhoveri.
Hij was een fijne chef en een goed mens.

PERSONEEL GEMEENTESECRETARIE
VAN DE
GEMEENTEN AMEIDE EN TIENHOVEN

. AMEIDE, 8 december 1977
Voorstraat 1

Wij leveren U
TUINGROND - SLAKKEN voor erfverhardlng

FIRMA J.. VAN ZESSEN
* Handel en Transport van Zand en Grlnt
Telefooo 01837 -1226 MEERKERK
Wij wensen Ufijne Kerstdagen en een

Voorspoedig 1978

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
Rund- en. Varkensvlees ult elgen slachterlj

(Voorbouten, achterbouten en halve var
kens).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838 -1224 - Noordeloos

Wij wensen U prettige feestdagen en een

voorspoedig nieuwjaar





en

uw administratie

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

bela.tingzalcen

Hartelijk dank voor Uw vertrouwen in 1977

Wijzullen trachten U in het volgende jaar nog
beter van dienst Ie zijn.

Graag tot ziens in 1978

* Wij wensen U gezegendeKerst
dagen en een Voorspoedig
Nieuwjaar.

,,':De q)akman"
Zouwendijk 26 - Meerkerk
Telefoon 01837 -1405 -1662

GIJs v. d. Berg • Henk Spek

FAM.
L. VERWOLF
Fransestraat 19
Ameide

Wij wensen
al onze clienten
vrienden en
bekenden

gezegend Kerstfeest
en een
voorspoedig 1978

• ........m.

teletoon

01836-598

doorn•c. J. vantho
hazelaarlaan 70

amelde

worden vertrouwellJk en deskundlg behandeld

door admlnlatratlekantoor

DE GROOT'S
technische bedrijven b.v.
AMEIDE

Molenstraat 10-12,- Lekdijk 37 - Tel. 01836 - 2e2

Wij danken U. voor het genoten
vertrouwen en hopen ook in 1978
U van dienst te zijn met de best
mogelijke service

Ook wensen wij U prettige Kerstdagen
en voorspoedig Nieuwjaar.

VOETVERZORGING
Nleuwland en omstr.

Behandeling volgens af
spraak, ook bij U aan
huis.

liefst 's avonds bellen.

Gedipl. PEDICURE
NEL MOURIK

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

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1978

Nu : KERSTBOMEN met

(en zonder) klvit

Ook KERSTSTUKJES en

TAKKEN.

~uiftcentrum C. SPEK
Kortenhoevedijk 5 - Lexmohd - Tel. 03474 - 573

Alles voor de tuin - Ook aanleg en onder
houd:"* Prettige feestdagen toegewenst

Bloemenmagazijn "MARJA"
J. Verveer

Telefoon 3 56
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nicuwjaar

Brood·' en Banketbakkerii
C. PELLIKAAN

J. W. van Puttestraat - Ameide

wenst allen Prettige Kerstdagen en
Voo.rspoedig Nieuwjaar.

Avento Caravans
EEN EXCLUSIEF NEDERLANDSPRODUKT
Afmeting 2.95 tot 7 meter

Priizen vanaf. f 6495,00 tot

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

CARAVANBOUW VANDER HAGEN
Onderstaande adverteerders wensen U een

prettig Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen U fijne Kerstdagen en een heel goed Nieuwjaar

...

BENEGAS
Leverancier van ESSO· PETROLEUM

"* Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VERSLtJIs
Prinsengracht - Tel. 480 - AMEIDE

MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens

en bagagewagens.

CCiravanonderdelen en accessoires o.a.

VOORTENTEN .. LUIFELS • KOELKASTEN • KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN

Reparatie en onderhoud ve." ane merken CARAVANS, VOUW
en BAGAGEWAGENS

J. LAURET
BASTINCK

SCHOONHEIDS·
SPECIALJSTE

Lekdijk 42
iTel. 01836 - 937
Ameide
Wenst U prettige
feestdagen

OranJeverenlglng

"Beatrix"
Amelde en. Tle"hoven

C. Tukker
SchoenmakerlJ

Korlenhoevenseweg 17

Hel Besluur der Veren/glng
101 /nslandhoudlng van de

Ameidese
Paardenmarkt

J. van Gelderen
Tabak, Sigaren, Sigare"en

J. W. van Pu"eslraal

Fanfareverenlglng

UNIE
Sporlverenlglng

"A.S.V.A."
Amelde

Accordeonvcrenlglng

"Avanti"

Chr. Muzlekverenlglng

Crescendo

Plulmvee· en
KonlJnenfokkersverenlglng

"Steeds Hoger"

"Het Groene Kruis"
Afdellng Amelde en Tlenhoven

IJsclub

Hollandia

C. Oskam
Prlnsengrachl Tel. 309



In die tijd kon nog niet gesproken worden
van restaureren. De Godshuizen werden veel
al opgetrokken in neo-Gotiek en Romaanse
stijl. "Naast de kerken bouwde men boerde
rijen, watergemalen en molens", vult G. J.
Woudenberg aan.

is opgemaakt in tegenwoordigheid van de
schout en schepenen van Ameide. (De be
wuste grond is nog steeds familiebezit). De
akte begint met de aanhef: "Wij, Warnadus
Verhagen, schout; Hendrik van Petten en Jo
hannes van Kekum, schepenen van Ameide
doen, enz.".
Vermoedelijk is de familie Woudenberg af
komstig van het kasteel ,,'t Groene Woud" te
Woudenberg. Voor G. J. Woudenberg is het
in ieder geval een aanknopingspunt!
Uit andere,. historische dokumenten blijkt
dat denaam Gijsbert Johannis als een rode
draad door de geschiedenis van het bedrijf
loopt. Een verzekerings-akte uit 1852 geeft
aan dat weer een Gijsbert een woonhuis laat
verzekeren vo.or f 800,-. In de vorige eeuw
had "de stede" Ameide twee bekende bouw
bedrijven binnen haar stadsmuren, te weten
Bunschoten en Woudenberg. Deze families
hebben volgens G. J. Woudenberg gezamen
lijk kerken gerestaureerd in de 1ge eeuw. Zo
is men tussen 1860 en 1880 bezig geweest
met het vernieuwen van de kerk te Meer
kerk. Daarnaast hebQen Bunschoten en Wou
denberg verbouwd en herbouwd (kerken) te
Noordeloos, Nieuwpoort en Groot-Ammers.

Bij tijd en wijle moet men de ..kerkel~ike
historie" opkalefateren, restaureren. Vandaar
dat Gijsbert Johannis Woudenbergtegenover
ons zit. Hij leidt met nog twee broers het
B.V. Aannemer!lbedrijf Woudenberg, Ameide.

Deze firmaheeft "naam gemaakt" met het
onder andere restaureren van kerken.

Het levensverhaal

van

grote-kleine mensen

een aantal iaren inee,gedaan aan de wederop
bouw van ons land.
Na diezelfde wereldoorlog heeft G. J.Wou
denberg het "ouderlijk nest" verlaten om bij
familie het vak restaureren onder de knie te
krijgen. Zo heeft hij het vak geleerd onder
meer aan kerken te Rhenen, Middelburg en
Oosterland, op Sch.ouwen-Duiveland. G. J.
Woudenberg klom in die tijd op tot uitvoer
der. De rusteloze Gijsbert Johannis wilde op
een zeker moment toch weer wat anders. Hij
wilde voor zichzelf beginnen!

G. J. Woudenberg keert terug bij zijn vader
in het bedrijf. Hij, zijn vader Lambert, en
twee broers zijn eigenlijk in 1950 gestart met
derestauratie. Men neemt allereerstde kerk
te Ophemert ter hand.. Dan voIgt daarop het
kasteel Doornenburg, welke weer wordtge
volgd met de kerk te Bemmel. Daarna neemt
de zaak eengrote vlucht en neemtmen diver
se projektentegelijk ter hand.

In 1953 brandt de kerk te Ameide af en ook
deze heeft Woudenberg herbouwd.

Buitenlandse vestigingen

G. J. Woudenberg zegt dat we monumenten
bewust zijn geworden rondom de Tweede We
reldoorlog. Direkt na deze oorlog stonden de
grote monumenten in de publieke belangstel
ling. De laatste tijd zijn we er achter, dat we
ook nog kleine maar tegelijk kostbare monu
menten bezitten..

De buitenlandse aktiviteiten starten met de
restauratie van het "Fort Zeelandia" te Para
maribo. Daar heeft Woudenberg 4 jaar lang
aan gewerkt. Voorts heeft men de ruine ge
restaureerd van de oudste synagoge van
Zuid-Amerika. Deze synagoge is gelegen in
het oerwoud van Suriname, welke behoorde
bij een grote J oodse nederzetting. Midden in
het oerwoud! Woudenberg heeft meer geres
taureerd in. Paramaribo, zoals aan het Oran
je-plein en het hof van justitie. Men heeft
naast een vestiging in Paramaribo ook een
vestiging te Willemstad op Cura!;ao. Momen
teel is men bezig met restauratiewerkzaam
heden op de "Bovenwindse eilanden".

Er staan daar nog vele restauraties op het
programma volgens G. J. Woudenberg. Naast
5 uitvoerders heeft bedrijfsleiderA. v. Vianen
zich met zijn gezin in Willemstad gevestigd.
Cees Nomenuit. Ameide,uitvoerder bij het
aannemersbedrijf, heeft de leiding te Parama
ribo. "Wij zijn nu bezig met de restauratie
van de grote stadskerk te Paramaribo. Dat is
een houten kathedraal, maar die is zo geschil
derd datdeze op afstand van steen lijkt",
vertelt G. J. Woudenberg.

Een werk dat ongeveer 3 jaar gaat duren en
ongeveer tegen de 2 miljoen Surinaamse gul
dens zal gaan kosten.

Woudenberg heeft ter plaatse, Suriname en·
Cura!;ao, zo'n 150 mensen in dienst. AIle oude
bouwmaterialen moeten uit Europa (Neder
land) komen. In de West gebruikt men veelal
Hollandse bakstenen. Deze stenen zijn vroe
ger als ballast meegevoerd met de specerij
schepeJi.
Daarnaast is Woudenberg vrij aktief in Bel
gie, vooral de omgeving van Brugge. Uit
voerder A. de Vroome heeft daarginds' de lei-

(Voor vervolg, zie vo~l;;~~~~.pag.)

stenen."enheeld•In

door Pieter A. Kerkwijk

Huwelijk

Het gezamenlijkbouwen van Woudenberg en
Bunschoten heeft gevolgen op het amoureuze
vlak. Gijsbert Woudenberg huwt Wilhelmina
Bunschoten~ Dat waren dus de grootouders
G. J. Woudenberg. Wilhelmina schenkt het
leven aa'n zeven zonen en een dochter. De
familie Woudenberg hield zich niet aIleen
bezig met metselen in de vorige eeuw, maar
in de wintermaanden. vervaardigde men
klompen en dreef men een kolenhandel. "Zes
broers zijn in de bouw terechtgekomen. De
z~vende is notaris-klerk geworden. Daarna
werd hij gemeente-ontvanger en klom ten
slotte op tot ontvanger der direkte belastin
gen te Utrecht. Dus deze is ook nog goed te
rechtgekomen", vertelt G. J. Woudenberg.
Grootvader Woudenberg en zijn zes zonen
verrichtten in 1912 een van de eerste, grote
restauratiewerken in ons land. Het betrof
hier de kerk te Langerak. De oudste broers
hadden in die tijd een fiets, maar de overige
moesten lopend naar Langerak. Een paar
broers zijn na de kerk te Langerak dQorge
gaan met 't restaureren. Zij verrichten grote
kerkrestauraties te Oud-Vossemeer, IJsseJ
stein en Utrecht. In Utrecht heeft men nog
de Domkerk gerestaureerd.

"Mijn vader Lambert. oftewel Bart, was aan
gewezen om de traditie van de familie, een
bedrijf inAmeidete hebben, voort tezetten.
am te zorgen datde zaak van vader op zoon
verder zou gaan, vertelt G. J. Woudenberg.

G. J. Woudenberg kwam in 1940 van de lage
re school. Defamilie wilde dat hij zou verder
studeren.Maar Gijsbert had het allang beke
ken. Hij vond het restaureren een prachtig
vak. G. J. Woudenberg ging zijn vader in de
bouw helpen en het studeren werd avondstu
die. Na de tweede Wereldoorlog heeft .men

Geloof,o'nsover

,
Meester-metselaar Hermanus

G. J. Woudenberg - die zelf het eerste le
venslicht aanschouwde op 19 november 1926
- dutkt meteen in de historie van. het fami
liebedrijf. Een oude koopakte van perkament,
gedateerd 16 november 1799, voert ons terug
naar meester-metselaar Hermanus Wouden
berg. Deze met de hand geschreven akte ver
meldt het feit, dat Hermanus een stuk· grond
koopt ten zuiden van de stadsgracht. De akte

AMEIDE - Tijdens de Kerstnacht oefenen
onze kerken een grote aantrekkingskracht uit
op ons, mensen. Onder het gebeier van de
Kerstklokken en omgeven door de voor deze
tijd van het jaar gebruikelijke entourage,
stromen massa's mensen toe om in het Gods
huis de geboorte van Jezus Christus te bele
ven en te vieren. Voor sommigen is het vaak
de eerste keer van hun leven, dat zij bidden
en danken in een kerkgebouw. Voor 't eerst
van hun leven zien zij een kerk van binnen.

Het kan in dit geval een vrij nieuwe of een
stokoude kerk zijn die men betreedt. Een vrij
nieuw Godshuis zal vaak de contouren van
onze huidige "wegwerp"-maatschappij in zich
bevatten, terwijl de oudere kerk een beeld
van "door de eeuwen heen" te zien zal ge
ven. De laatste is een voorbeeld van Qerde
gelijkheid, alsof zij gebouwd is voor en tot
aan de "jongste dag". Gezamenlijk vormen
zij de zogenaamde bakens van een "Geloof
door .de eeuwen heen.Maar zoals hetgeloof
door de tijd niet onaan2etast bl~ift, zo vergaat
het ook onze Godshuizen.

"Waken



ding over 50 medewerkers. In West-Duits
land heeft men ook een vestiging en daar is
men ook met restauratiewerkzaamheden be
zig. Zo is men bezig met de Domkerk van
Wezel.

Vele restauratiewerken

Daarop vertelt G. J. Woudenberg ons, dat het
bedrijf momenteel 40 restauratiewerken in
uitvoering heeft met nog enkele nieuwbouw
projekten. In Nederland is het personeelsbe
stand rond de 400 mensen. Woudenberg
bouwt gemiddeld per jaar 2 nieuwe kerken
voor het Apostolisch Genootschap.
"Voor de restauratie hebben we goede vak
mensen nodig, die echt het ambachtelijke in

Weest rein, houdt U klein, denk aan de dag,
die niemand voorbij mag

hun vingers hebben. Verder is het in ons be
drijf.belangrijk dat je beschikt over voldoen
de oude materialen", vervolgt G. J. Wouden
berg.

Zo heeft het bedrijf anderhalf miljoen oude
bakstenen opgeslagen liggen in allerlei kleu
ren en afmetingen. Hetzelfde geldt natuur
lijk voor de andere bouwmaterialen, zoals
dakpannen. Hiervan heeft men er ongeveer
zo'n dikke 60.000, opgeslagen. Woudenberg
heeft een aantal slopers gekontrakteerd, die
allen oude bouwmaterialen aan het bedrijf
verkopen. Dit betekent dat bijna iedere steen
afgebikt moet worden. Daarnaast koopt het
bedrijf nieuwe met. de hand gevormde bak
stenen.

Veel betekenend merkt G. J. Woudenberg
daarna op, dat men zich moet aanpassen aan
het monument wat men tegenkomt!

Woudenberg is pakweg zo'n 22 jaar geleden
gestart met een natuursteenbedrijf. Het be
drijf zit bij wijze van spreken om natuursteen
regelmatig te springen. Onlangs' heeft men de
restauratie van de St. Maartenskerk te Zalt
bommel aangenomen. G. J. Woudenberg wijst
er op dat de kerk en toren met natuursteen
zijn opgebouwd. Volgens hem is er in de Mid
deleeuwen veelmet zandsteen gewerkt.Deze
steensoort mag echter niet meer verwerkt
worden. De ruwe steen wordt veelal in het
buitenland gekocht. Woudenberg beschikt
ook nog over een eigen stucadoorsbedrijf, het-

. geen gevestigd is in Zutphen. In deze bran
che zijn nog 3 bedrijven in ons land werk
zaam. Naast het aannemersbedrijf heeft men
een exploitatie-mij. Deze maatschappij houdt
zich bezig met panden van historische waar
de en zoals in Vianen met woningbouw met
aangepaste architektuur. Ook heeft men bij
voorbeeld de fundamenten gekocht en opge
graven van het slot Liesveld te Groot-Am
mers. G. J. Woudenbergonthult dat daar ter
plaatse aangepaste woningbouw.zal verrijzen.

Ret aannemersbedrijf heeft naast haar hoofd
kantoor te Ameide nog vestigingen teGro'"
ningen, Zutphen en Valkenburg (Lb.).

Woudenberg hoopt binnenkort te startEm met
een bedrijfsschool. Het bedrijf draait nog te
veel op de oudere medewerkers. Men neemt
ieder jaar ongeveer 15 jongens van de U.s.
aan, die verspreid worden over diverse res
tauratiewerken. Daarnaast worden zij door
het bedrijf begeleid. Binnenkort gaat men
een eigen objekt restaureren met behulp van

deze jongens. De jongens krijgen danihun
opleiding op deze bouwplaat~. Volgens G. J.
Woudenberg betrefthet hier een monument.
De jongens zullen ook kunstgeschiedenis over
bouwwerken ontvangen. "Het is triest, maar
de jongens op de U.s. ontvangen aIleen nog
maar vormend onderwijs. Een vak leren is er
niet bij", verzucht hij. "Het vak is heden een
bijvak geworden, meer niet", vervolgt Wou
denberg.

De Schepping van toen in stand houden

Volgens G. J. Woudenberg zijn restaurateurs
eigenlijk kunstenaars. Zij houden de schep
pingen van toen in stand met hun vakman
schap. De staf vanhet bedrijf bestaat uit
mensen uit de omgeving. De meesten zijn van
laag naar boven geklommen.

G. J. Woudenberg komt nog even terug op de
onderhanden zijnde restauratiewerkzaamhe
den. Een moeilijk en groot werk noemt hij de
St. Janskerk te Gouda. Daar is men de gehele
fundering van aan het vernieuwen. Hier
wordt met dru}{palen gewerkt. Voorts restau-'
reert men veel in Den Haag, zoals het Bin
nen- en Buitenhof. Het is eigenlijk onbegon
nen werk om aIle projekten op te sommen.
G.J. Woudenberg noemt het restaureren een
bijzonder fijn werk. Het bedrijf heeft inmid
dels al honderden kerken gerestaureerd. Over
de instandhouding van het Geloof gespro
ken? ! Hij noemt het zelfs een voorrecht om
aan Godshuizen te mogen werken, waarin
eeuwen lang h,et Geloof is beleden.

Naast zijn drukke maatschappelijke leven is
hijreeds 12 jaar president-kerkvoogd van de
Ned.· Hervormde Gemeente te Vianen. Rij
vindthet fijn te mogen functioneren in de

. Kerk als instituut.

Terugkomend op zijn uitgangspunt stelt G.
J. Woudenberg, dat grote of kleine mensen
zich in de adventsweken klein moeten houden
met de gedachte, de wetenschap, dat J ezus
Christus in Bethlehem in een kribbe geboren
is.

Straks, Kerstnacht, dan zullen duizenden
stemmen weerklinken in kerkem, waarvan er
vele gerestaureerd zullen zijn door Wouden
berg.
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aaksterveld 8 - telefoon 01836 c 429 - arneide

wenst aI/en

prettige Kerstdagen
en een voorspoedig
Nieuwjaar

rijdende winkel webr
van dienst te zijn.
Voor U geen gesjouw
want wij brellgen
iederedag thuis wat
u wenst.

Caf6
WELGELEGEN ....

TIENHOVEN
.

BART DE LANGE

SCHOONHEIDS
SPECIALISTE

G. OOSTVEEN

PrettigeKerstdagen
en een
Voors'poedig 1978
toegewenst

B. LAKERVELD
ZouwendiJk 5
Tel. 01837-1466
MEERKERK

TABAK - SIGAREN
SIGARETIEN- en.
Rokersbenodigdh.

Het Bos 24

MEERKERK

Tel. 01837-1474
Gelukkig Nieuwjaar
en een
Prettig Kerstfeest

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

Prettig Kerstfeest
Gelukkig NieuwJaar

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

....................
Ook in 1978 hOf?en
wij U met onze

S.R.V.
Prettige Feestdagen
en een
Voorspoedig 1978

~OUWbedrijflVik. l1']ulckhuyse

Gorcumsestraat 1 - Tel. 01837 -1559
Meerkerk

Ook in 1978 staan wij weer voor U

klaar! !

Gevniagd:

Wij wensen U prettige feestdagen en een

voorspoedjg r'Iieuwja~r

Een. OPPERMAN
en eenTIMMERMAN

EVENEMENTENVERZORGING
voor terreinen en feesttenten

w. BOVEKERK

~~~
W[bJJ~@M[R1[Q)
ELEKTRO·TECHNISCH INSTAUATIE BUREAU

Voor aanleg en verhieuwen van Uw* ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Pararnasiebaan 2 - AMEIDE - Tel. 01836-458

voorhet vertrouwen dat·U in
onze zaak gesteld heeft.

Wij hopen U 1978 weer de
zelfde service te kunnen geven
en hopen voor al onze' clien
tele een voorsppedig nieuwjaar.

1977 = Wij danken U voor hetgeno
ten vertrouwen I

1978 = Als dealer staan wijweer
achter U met

'* DESSO kwaliteits tapijten'* PLOEG - de mooiste gordijnstof'* GARDISETTE - de beste vitrages'* MEUBELS -die in Europa toon-
aangevend zijn, enz. enz.'* En nog steeds een prima sterk
TAPIJT kamerbr. vanaf t 45,95, '* Een pracht zuiver wollen TAPIJT
kamerbreed nu f 225,-* Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar

'* DESSO, div. kwaliteits tapijten

BEDANKT

Hel .Huis mel de Klok
G. J. van der VLlES, Meerkerk

Gorcumsestraat 6 Tel. 01837 -1424

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

J. L. DEN HARTOG
ZOUWENDIJK 39 TEL. 508

TELEFOON 725

De beste wensen Voor 1978

BROEKSEWEG 3

ERKElENS-lANGERAK.

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

op de beroemde FAM Swingtop Catalogusprijs
f 269,-. Met aile service en garantie bij Maxwell
slechts f 199,-. Profiteer hiervan - 2 jaar gar.

MA)(WELL IS .'. .. ..............••••...•.•....
GEENPOSTORDER-BEDRIJF

ZoLiwendijk 16 - Ameide - Telefoon 01836 - 376

Waseombinaties
:lANKER EZ 5E f 1578,- NU f 1099,
A.E.G. Turnamat S. f 1199,- NU f 948,-

Wasautomaat
RUTON .AWC-201
f 965,- NU t 799,-

Maxwell. is Nederlands grootste VerkooPrnaatschappij Voor
Electro-Huishoud-Apparaten. .
o elk apparaat wordt 'door eigen wagens vrijblijvend thuis

bezorgd, vakkundig aangesloten en gedemonstreerd,
doorgeheel Nederland.

o , wat ,niet bevalt wordt na 8 dag~n zonder kosten weer
door ons opgehaald, dus NIET zelf moeizaam inpakken
en terugsturen.

o bij storingen staat onze service-dienst voorU klaar,
ook al woont U nog zo afgelegen.

o 66k na de garantietijd blijftonze service hOhderd
procent, 5 - 10 - 15 jaar lang. Duizenden tevreden
klanten hebben Maxwell groot gemaakLOntevreden
klanten zouden onze' zaak kapot maken.

U KUNT ZICH OOK· WENDEN TOTO.t-JZE
VERTEGENWOORDIGER:

P. Versluis

-

~-""-"oolf'@ @ @~-""'-(@

SERVICE AAN HUIS

Ais
Udepfijs belang
rijker vindt!

OAT IS TE GEK

MAXWELL B.V.

P. VERSLUIS
en vertegenwoordiger

Komt U ookeens een .kijkje nemen in een
onzer TOO N K A MER S.

~~
'!» ~~ ~-(\~
fl.~~\.~S

:~fl.-(\S 298.-
ELECTR.
ZIGZAG
NAAIMACHINE
Naait feilloos rechte stee n zigzag, a er en van na en,
knoopsgaten maken, stoppen. borduren enz. Een pracht
machine waar u levenslang plezier .van hebl Voortreffelijke
service. Compleet in luxe cassette. Normale winkelprijs 375,
Maxwell prijs 278,-

ARISTONA KLEUREN T.V. met af~tandsbediening,

nieuw model 66K 756 f 2495,- NU f 2098,-

Hier nog meer KLEUREN-T.V.-AANBIEDINGEN:
ARISTONA K.T.V. 66K655, in-liin NU f 1848,-
ARISTONA K.T.V. 56K545, in-liin NU f 1948,"'-
FERGUSON K.T.V. 51 em f 2398,- NU f 1399,-
INDESIT K.T.V., 66 em NU f 1399,-
ARISTONA ZwartlWit T.V. f 695,- NU f 599,;,..

STEREO-COMBINATIE, eompl. met boxen:
ARISTONA SX6953 - 3 in 1 f 1395,- NU f 999,
ARISTONA SX6851 f 1045,- NU f 799,--

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1978

wensen U

VOOR DIT RAYON:
Maliesingel 14 - Tel. 030 - 318732 - Utrecht
Bij stadsschouwburg



regen inle.vering van d.eze ChOkrijgt u dit bedrag terug5
bij aankoop van een •
MANTEL of DAMESCOAT

Tegen inlevering van deze cheque

krijgt u dit bedrag terug
bij aankoop van een
BL0 US E

Tegen inlevering van deze cheque

krijgt u dit bedrag terug 1·0
bij aankoop van een .

TERLENKA HERENPANTALON . van deZ!5eCheOue
. \evenn9 .

iegen In . bedra9 teN9 . . '
.. ~ u dlt •

\<.1'1\9' van een .' ,
bi\ aan

KOOP iUUN\
\-\ERENKOS '200 stuks)

onze
(een van

rage .n Inlev .er,ng.. YOn de
, .r.'tgt u dit bedro ze cheque
b'loonko ,9terUg.2

' HfRfNCO":.r
n

een .. .,5
•



Dam " Ameide - Tel. 01836 - 395

BRAADKUIKENS

, KIPPEBORSTJES

KIPFILET - KALKOEN

'-aat U adviseren

door onze

mode-adviseurs.

Eenkollektie feestelijke japonnen

met frisse, verrassende creaties

in modieuze kleuren en

smaakvolle dessineringen:

Avondjaponnen om van te

genieten en te flaneren

'n kollektie vanniveau,

waarin de nieuwst~creaties van

internationale modehuizen

wordt 'gepresenteerd ineen

intieme exclusieve sfeer.

Vooruit bestellen s.v.p: !

ker6tmoae in een

e~clU6le"e

6leer ....

·VAN DIJK &ZOON
Kerkslra'al - Meerkerk - Tel. 01837 -1332

A. MUILWIJK

.,~~~~.~:

Onze SPECIALITEITEN :

PATE'S en SALADES

diverse soorten
ROLLADES

Gesorteerde
FONDUE·SCHOTEL

C6r-dpnNollj- een ~!!r,;tvariatleop de
Cor-don'Bleu"lTlet speciale heerlijke

vulllng, Rondombl'Uln braden Em
20min, zachtjes doorbraden',



Waarom
apparatuur van

ITT Schaub-Lorenz
uwvoorkeur

verdient...

BROOl')· en· BANKETBAKKERU

J. A. JONGKIND
Kerkstraat 1 - Tel. 01837 - 1396 - Meerkerk

Wij wensen U fijne Kerstdagen en veel
voorspoed in 1978

~ik Valkenburg
K,ERSTVJ:RHALEN

"Komf)ot Zljn
schlJnsel"

Eeri prachtlg boek

~~CREZEE B.\l

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

KERKDIENSTEN AMEIDE
Chr.G~1"ef.K~rk
Ie Kerstdag

9.30 uur:Oude:rliiig
van Rossem

18.00 UUl': Ouderling
.vall Rossem

2e Kerstdag.
9.30 uur: Ouderling

van Rossem
18.00 uur: Kerstfeest met

de •kinderen

Gere:f:Kerk
Ie Kerstdag

9.30 uur: Ds~ A. T. B. M. v.
d. Kevie, m.m.v.

leden van. Chr.
Zangver. "Sur
sum" Corda".

18.30uur: Ds. Wolve
te Almkerk

A..•·.··.··.···.'.·•..
~

KRING
HOVENIERS

c. VAN HOVEN
I'<ZONEN
HOORNAAFl(bIJ de kerk)
TEL. 01838 ~1305 -1545
ErkendhovElnier

KWEKERIJEN,
TlJl~AANL.E:G en
ONDERHOUD

TUINCENTRUM: Uitgebreide collec
tie o.a.. rozen, coniferen, heesters,
erlca's,stambomen~ vruchtbomen.
Voorts:
Turfmolm, compo$t, potgrond,
bloembollen, potplanten' snlJbloe
men en. enz.
Ge'illustreerde prijscourant wordt U

KRING op aanvraag toegezonden.
HOVENIERS Advies over beplanting of onder

houd zonQer kosten. en vrijblijven\:!.
WIJWENSEN UPRETTIGE KERSTDAGEN en een

" YPqR$pOEPIG·,1 97!l.) ','
nj·~·~ :{-;;-;-~:i, ,- '-;',1",':' ',;, ,,: r,o., , ~'!::l ;,~ ,'"

Ideal colOr
1844
Grootbeeld
kleuren T.V. met
inline beeldbuis
en Ideal Color
toets.

Golf Europa
108
4 Golfbereiken
met "Europa"
voorkeuze
toets.

RC630K
Radio-recorder
met zeer goade Ii;

klank weergave.

Junior 10lf
Doorgrote
luidsprekers 8 x
12 em, kwaliteits
ontvanger in de '
kleine klasse.

GOLF euroPa •.................. ~~::':'.::...

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ITT Schaub-Lorenz iseen internationaal
merk dat over de hele wereld een goede
reputatie heeft. U vindter de hoogste
technische prestaties in gecombineerd uit
meerdere'continenti:m.
Oat alles vppr prijzen die beslist
aantrekkelijk genpemd mogen worden.
ITT Schaub-Lorenz... wereldwijde techniek!

ONZE WENS:

In 1978 nog meer

ITT· SCHAUB·LORENS

Wij wensen U PrettigeFeestdagen en een
Voorspoedig 1978.

.,DE KOEKKOEK"
MEERKERK
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I Stratenmakersbedrijl .;
§ ~~~ §

§ A ~ 9- . lPe~ =i . ... ~.~ §

~.. e!'tje.\.\(\9J .1==_

~=: .C!J~..~"..'Oe'7ii"-Broekseweg 73 Tel. 01836 - 850 Anielde .~v' -
§ et~' ~
~ ~ !
5 WIJ WENSEN U fi'C.($& ~I PRETTIGE KERSTDAGEN e.\ \).. ~
~ EN EEN VOORSPOEDIG 1978 ~oot §
g'. Vraag vrijblijvend offerte !
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SLlJTERIJ - WIJNHANDEL
Annex verhuur SERVIESGOED

,,'t jfortuin"
Giro 1460628 E J.GRAAF .•..
Fransestraat12 - Ameide
Tel. 01836- 355

Wij brengen. ter kennis van al onze relaties, dat wij
ons op 31 december 1977, in verband met onze zeer
drukke bezigheden· in het Restaurant,':tOude Koets
huis", de Slijterij hebben verkocht.

Wij betuigen onze oprechte dankvoor het vertrouwen
en de vaak persoonlijke waardering, die wij vele jaren
mochten genieten.

OnzeSlijterij wordt voortgezet door Mevrouw Plieger
de Kruijk te Ameide, die als te goeder naam en faam
bekend staat en een zeer kundig vakvrouwis, gaarne
in Uw gunsten aanbevelen.

FOX en MIA GRAAF

.In aa!'lsluiting op het bovenstaande dee.1 ik U mede, dat
ik met handhaving van kwaliteit en, dienstverlening, de
goede naam van het Slijtersbedrijf ,,'t FORTUIN" hoop
te bestendigen en dat ik tot ieders tevredenheid werk
zaam zal ,J(unnen zijn.

Aanbevelend. Mevr. Plieger.-de Kruijk

GEBR. VAN DIJI(
Fruithandel

-
AchthQven 68 - Tel. (01836) 389· Lexl110nd

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwj.aar

..

DE GEZAMENLlJKE SLAGERS van AMEIDE

J. v. d. Hek
S. MuHwijk
J. Jonkind
SLUITEN MET INGANG VAN
ZATERDAG 7 JANUARI ELKE ZATER
DAG om 1 Our n.m. hun winkel

We hopen van U beg rip en medewerking te
ontvangen aangaande dit besluit.

A.VAN DEN DOOl - FOTOHANDEL
Gorcumsestraat 21 MEERKERK

Wenst U allen een goed Jaar 1978!

* PRESTO PRINT DEALER* PASFOTO'S, DIRECT KLAAR

FOTOCAMERA'S

met fikse
KORTINGEN

~ -
crCREZEE B.V.

AIIEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229



AANNEMERSBEDRIJF
I

.

STREEFKERK 8M
Prinsengracht 16 - Ameide --- Telefoon 269-369

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

Wij wensen U Prettige l(erstdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar

Brood... en Bankefbakkerii .
J. van Delsen

FRANSESIRAAT, - . . AMEIDE
WenstallerlPl'attiga Kerstdagan an
aen Voorspoedig Niauwjaat.

AUTORIJSCHOOL H. '~\N STRATEN
Meidoornlaan 16 - telef. 01836 - 555 - Ameide

Pl'ettige kerstdagen .en Voo(sPQedig nieuwjaal'.

Het bestuul' en leden van de

E.H.B.O., Afdeling Ameide en Tienhoven
wenst iedel'e ingezetene ~en

Vool'spoedig1978 toe.

..

..• Lekerniien voor de feestdagen

Ais het"echt lekkel''' moet zijn haal
hetdan bij

"DE BAKKER OP DE HOEK"
•.. Dam, Ameide

, Pl'ettige Kel'stdagen en vool'spoedigNieuwjaal'.

...

.. 'Mede namens ons gezin wi( ik ieder een goed

en vool'spoedig 1978 toewensen.

PEDICURE A. WILSCHUT .. SCHOP
reeds vanaf f 159,- ~ .C CREZEE B.V.

AIIEIDE: DAM 6TELEFOON (01836) m

Hazelaarlaan 5 Ameide



WIJ WENSEN U

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG 1978 '

,'l '. tj~ttuinktltjt"

wenst • goebe feestbagen

en een

boorspoebfg 197S

WENSEN U PRETIIGE KERSTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG 1978

Dorpsstraat 72, tel. 229, Lexmond

en

-j

AMEIDE'S ASSURANTIEKANTOOR B.V.

Onze dank voor het genoten vertrouwen

en prettige Kerstdagen en

voorspoedig. Nieuwiaartoegewenst.

Wij wensen U goede Kerstdagen en een in

aile opzichten voorspoedigNieuwjaar.

Wij danken U voor het vertrouwen in het

afgelopan jaarin ons geschonken.

AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TELEFOON 01836-271

Van Zessen's brandstoffenhandel

ADMINIS'I'RATIEKANTOOR

P. A. van ZWEDEN b.v.

•

J....
~~

en
* GEDISnLLEERD

Wlj wensen U' fijne feestdagen en

voorspoedlg nleuwjaar.

•

Kieine,I<anaaldJjk4 . -TeI;01837-1352
MEERKERK

Voor d•.•••~ FEESTDAGEN, en OUD en HIEUW

een grotesarterlng

.* FRISDRANKEN

* WIJNEN
* LlKEUREN

Wij wensen· U
Prettige Kerstdagen

en eenalleszins

Voorspoedig Nieuwjaar

Ook ruim gesorteerd In

* GESCHENKVERPAKKINGEN

B.atelllngen word.... 'zonder prlJlverhoglng

thul.beiorgd.1

. CAFETARIA

"DE HALTE"
Toistraat·. Tel,'01837-1414-Meerkerk

Cafe "De Gouden Leeuw"
Famille Kramers - Meerkerk

Ook U bent van harte welk6m !

•

•

•

• SLlJTERU·T.BOOM

•

•



KERSTAANBIEDING complete GERO ZILMETA CASSETTE.

10%' KORTING. Diverse mode'len

Natuurlijk ....
ook in 1978
bent U weer welkom in, onze zaak

FIRMA H. VERHOEF
telefoon 251 - Ameide

Wij wensenU
prettige l(erstdagen
en een

voorspoedig Nieuwjaar

._-.....-....._.,,a'_....._.-_.._-.__.._--
B.V. AANNEMERSBEDRIJF

VVOUDENBERG
AMEIDE

Architectenbureau P. L. de Vrieze - Groningen

. Architectenbureau L.G. Reker - Groningen
en een
voorspoHdig Nieuwjaar

wenHt U prettige Kerstdagen

Deze kerk werd gerestaureerd door:

B.V. AANNEMERSBEDRIJF WOUDENBERG
Voorstraat 7 - Postbus 3
Ameide
Telefoon 01836 - 641 *

MARTINIKERK te GRONINGEN



PRETTIGE KERSTDAGEN

VOpR
en een

GOED BEGIN

NAAR

goedgekeurd

VUURWERK
"

DAM 11 TEL. 01836 - 404 AMEIDE

,DRUKKERIJ • KANTOORIOEKHANDEL

ADVOKAAT
Toistraat 33 - Meerkerk - Tel. 01837 -1301

Siagerij Ouwerkerk
vVenst een ieder

"* Prettige Kerstdagen

en

Gelukkig Nieuwjaar

Toistraat - Telefoon 01837 -1371 - Meerkerk

J. M.· VERHEIJ
-Advertentie-

acquisiteur
vande

..WEGWUZER"
Broekseweg 95

Goedekerstdagen en
gezegend
nieuwjaar

Bazeldijk 15a - Telefoon 01837 -1295

Meerkerk

Boek- en
Kantoorboekhandel

*'

'BEDANKT

Boek- en
Offsetdrukkerij

*

Kantoormachine
handel

*
Fotohandel

voot onze

fljne

SAMENWERKING

In 1977

*OOK

In 1978

bent U

VAN HARTE

WELKOM

*Prettige Kerstdagen
en vooral in 1978

een goede
gezondheid

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

8CREZEE B.V.

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

wenst vrienden en clientele
EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

P.S. Speclalltelt:
HEY ADRES VOOR
U lTD E U KW E R K

"* Wij en ons personeel wensen U
goede Kerstdagen en een heel
voorspoedig 1978

Carrosseriefabriek
en "Autospuitinrichting

DE GROOT'S TECHN. BEDRIJVEN b.v.
AMEIDE

'lVIolenstr~at10-12-Lekdijk 37 - Tel. 01836-262

WijdankElrflJvoorhet genoten vertrouwen en
Wijhop~n()ok in 1978 U van dienst te zijn
metdebestmo~elijke service.Ook wensen,
wij Uprettige K~rstdagen en e.en voorspoedig

nieuwjaar

SCHILDERSBEDRIJF

B.den Ottelander

• .AIl..' ,, .. • ··WB- ··0. -----~

~
~
~

•••( .. \J.,,l~
''iy~
~Ck[~~

boor de grote verscheidenheid in de
uit te voeren werkzaamheden kandeze
'rekenen op afwisseJend werk. waarbij
hij zijn yak in aile onderdelen uit kan
oefenen.

Deze vaklieden bieden wij een goed
loon en interessant werk in een: pretti
ge sfeer.

SOUW. EN AANNEMINGSMIJ.

Hogewaard 1- Ameide - Tel. 01836-544
Woonhuis 'aram van Vliet Molenstraat
37 - Telefoon 01836 - 609.

Van Vliet B.V.

A::[I)

~llSro"'Od' boilwbe-drijf houdt' zich bezig met nieuwbouw,
verbouw en renovatie. Tevens 'specia
Iiseren wij ons in de veelbeloitende
houtskeletbouw.

Ter assistentie van de metselaars en
timmerlieden vragen wlj een

allro,und'opperman,
,die 'zelfstimdig zijn .afwisselende werk
zaamheden kan verrichten.

Tevens zoeken 'wij

allround
timmerlieden



DE JONGJS
Levensmidde/en bv

DAM 4 - ENKABE· - BROEKSEWEG. 6

-
V~lligVe"keer Nedepland

AFDELING MEERKERK e.o.. .

wenst aHe leden en toekomstige leden

. ZATERDAG24 DECEMBER van 2 tot 5

uur start onze grote

Yuurwerk
Verkoop

prettlge' kerstdagen en gelukkig nleulNjaar

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

·Fa~Gebr. Alting Gorcumsestraat - TeL 1~48 '-Meerkerk;

Prettige kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar worden u toegewenst door
UYi warme 'BAKKER

•

Reeds generaties .vpor goede.Servlce 'Ian

uw·Uurwerken .enSleraden.

HaVen 1+5- $choonhc)Ven tel. 01823-2651

JuwelierRikkoert

De beste wensen In 1978

voor onzeclienten

Onze dank.- -.-

Gaarne zienwe U terug in het volgende jaar. Dan

. ook hopenwij U weer. op .een zo prettig en goed

rl10gelijke mal')ier van dienst te zijn!

Prettige Kerstdagen en .

veef.vdorspoedin 197in;;t!
: ~.;";

voor het vertrouwen wat U in ons stelde !

LEKZICHT",, '.. . . .
BEN en SYLVIA ..;. Lekdijk 30 - Tel. 01836 - 244- Ameide

en een

Zoek gezelligheid in
Cafe-Petit-RestE,lurant

Wij.wensen
alonze clienten

Aluw beStellingen worden GRATIS
THUISBEZORGDI

.vanult ons rnagazljn DAM 4. Kom kljkenl

Grote sorterlng I

Dit is omgerekend in geld 4% KORTING
op uwaankopen. Over voordeel gespro'
ken r

DE JONGB.V.

Elke donderdag
en vrijdag
dubbel aantal
zegels

NIEUW
PRACHTIGE KAARTEN van Ameide
DORPSGEZICHTEN

45 CENT PER STUK

N'U 5 VOOR f 2,00
Verder grote sortering Kerst-en Nleuw
jaarskaarten•.

Wij wensen Uook namens onze medewerkers
prettige Kerstdagen en een Voorspoedig
nieuwjaar>



•
10

SPLENDY

NIEUW!! PHILIPS STEREO
DRIJ: IN EEN, 2 x 20 w f 1195,- NU f 1075,-

ERRES RADIO FM + M.G.
met PLATENSPI;LER NU f 799,-

STEREO PLATENSPELER
met boxen f 229,- NU f 199,-

ERRES STEREO FM RADIO PLATENSPELER
plus CASSETTE 2 x 17 w f 1599,- NU f 1175,-

NU f 1555,-

GRANDI·OZE STOFZUIGERS ! ! !
V.OOR ZEER LAGE PRIJZEN
ERRES SLEDE NU f 159,-
HOLLAND ELECTRO, Splendy . NU f 229,-
HOLLAND ELECTRO HE 2000, 700 w NU f 299,-.

PHILIPS K.T.V. groot beeld 66 em NU f 1895,-

PHILIPS K.T.V. 46 em beeld

PHILIPS K.T.V. groot beeld, 66 em
tiptoets NU f 1995,-

PHILIPS, zwart-wit, groot beeld NU f 625,-

PHILIPS K.T.V. groot beeld,
met geheugen, model 1978 NU f 2399,-

ElectrischeDekens
INVENTUM, 3 jaar garantie ! ! !
1 pers. onder van f 163,- NU f 147,-
2 pers. onder van f 195,- NU f 175,- .
1 pers. boven van f 217,- NU f 196,-
2pers. boven van f 295,- NU f 265,-

TEFAL
FRITEUZEN

NU f 159,-

ERRES WAS AUTOMATEN met hoogtoerental
CENTRIFUGE van f 1399,- NU f 1069,-
AEG TURNAMAT NU f 999,-

N.PEK&ZN
AAKSTERVELD 2 - AMEIDE - TELEFOON 01836-271



~-m===~

~lV
Direktie en rnedewerkers

wensen U prettige Feestdagen

en een

Voorspoedig 1978

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET BM.

specialisten inmachinale en
ambachtelijke houtbewerking

...HOGEWAARD 1 -A,MEIDE~TEL.01836'54~

EM goed Kerstfeest en een alleszins
voorspoedig 1978 wenst U
Rund- en Varkensslagerij

J. van der Hek
Fransestraat 23. Arnelde. Tel. 01836-239

(Geld blnnen 24 uur In huls)

ASSURANTIE - FINANCIERINGSKANTOOR

DEN TOOM
Voor al Uw goede %~ken

Meerkerk Het Bos 9 Telefoon 01837 -164Q

o
8

3
o
8

o

Geld
IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN

Bij een contractdatum

Wij wensen U Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig 1978

(l)(l)
18 mnd. 24 mnd 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd.10'0

2000 129.58 101.56
3000 191.73 149.73 107,74
4000 253.22 197.26 141.30
<\.500 283.64 220.70 157,75 126.28 107,4
5000 314.05 244.13 174,21 139.25 118,2

5500 344.47 267.57 190.67 152.22 129,15
6000 374.89 291.01 207.13 165.19 140.Q-
6500 405.30 314.45 223.59 178,16 150.9
7000 435.72 337.88 240.05 191.13 161.7
7500 466.14 361.32 256.50 204.10 172.65

8000 496.55 384.76 272.96 217.06 183.52
8500 526.·97 408.19 289.42 230.03 194.4
9000 557.39 431.63 305.88 243.00 205.27
9500 587.80 455.07 322,24 255.97 216.15

10000 618.22 478.51· 338.7? 268.94 227.02

r .............--
1 JUWELIER - HORLOGER II Harry Mulder I
I wenst U I'I prettige Kerstdagen 1
.11 M_ .11
I \loorspoedig 1918

1 I1 Julianastraat 16 Telefoon 01843 - 422 LANGERAK II Voorstrsst 21 - Telefoon 01842 - 1650 - GROOT - AMMERS I
~~~~~~~~~~~~~~~~

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

'INO'tJSTRIEWEG·4
AMEIOE
TEL. (01836) 402

h AJlen van AUTOMOBIELBEDR....F

~PEIM DE GROOT b.v.
wensen u enuV\l ,huisgenoten

prettige Kerstdagen

en een vQorspoedig 1978
........................................................................................................



Hendrik van Brederode bericht

We kunnen beginnen
met de verbouw van het Verenigingsgebouw.
Het is eindeIijk zover. dat het Iicht opgroen
kan en dat we daadwerkeIijk kunnen begin
nen. Na een wat moeizame, voorbereidings
periode van ongeveer 5 jaar kunnen wij U nu
meedelen, dat de plannen aanbestedingsge
reed zijn, dat de bouwvergunning klaar Iigt
en dat tenslotte, en dat was .de grootste hob
bel die genomen moest worden,ook de finan
cien op enkele formaliteiten na, rondzijn.

Wedenken aan het einde van het vergader
seizoen, zo rond maart-april te starten.

Dit lijkt ons een gunstig moment, omdat be
halve de lagere vergaderfrequentie van de
meeste verenigingen, de langere dagen en het
betere weer ook kunnen meewerken.

Wij verwachten een bouwtijd van plus minus
4 maanden, waardoor het gebou.w v66r het
begin van het nieuwe vergaderseizoen nog
klaar kan zijn. Voor de verenigingen .die ge
wend zijn -om ook in de zomermaanden te

SCHOLENKONTAKT VAN DE REGIO :

Het bestaande kontakt waarover wij in deze

Wegwijzer al vaker berichtten, heeft zich on

langs uitgebreid. Mee doen nu 7 Openbare ba

sisscholen en de bijbehorende kleuterscholen,

te weten:

Groot-Ammers; Goudriaan; Brandwijk;
Ameide; Langerak; Streefkerk en Nieuw
poort. De laatste drie zijn de nieuw toe
gevoegde scholen.

Ret scholenkontakt gaat op de oude voet ver
der.

vergaderen, zal, voorzover mogelijk vervan
gende ruimte beschikbaar worden gesteld.

Over het 'hoe en waar zullen de betreHende
verenigingen nog nader worden geinfor
meerd.

Ret bestuur van een van de verenigingen
heeft al toegezegd om weei:" een actie te or
ganiseren. Ook' hierover kunnen op dit mo
ment nog geen concrete berichten worden ge-,
geven, maar het belooft iets groots te worden.
Een bazar of zoo Ret lijkt ons daarom nuttig
dat U alvast wat spullen en geld gaat sparen.
1978 wordt voor het verenigingsgebouw een
bijzonder jaar.

Behalve dat het uitgebreid en opgeknapt gaat
worden bestaat het ook 50 jaar.

Een reden temeer om zeker nu met veel ent
housiasme verder te gaan en het gebouw een
goede start te geven voor de volgende 50 jaar.

De Stichting Ret Verenigingsgebouw
Ameide/Tienhoven.

Doelstelling is :

het zich samen verdiepen in het onder
wijs
uitwisselen van ervaring;
vervaardigen van leermateriaal;
interscholaire sportaktiviteiten :
handbal- voetbaI- en basketbaltournooien
schaak- en damwedstrijden. Eennieuwe
aktiviteit ishet zwemtournooi, dat vol
gend jaar in Groot-Ammerszal plaats
vinden.

Op 9 november j.l. vond in onze school de
jaarlijkse voorlichtingsavond plaats voor de
ouders van a.s. schoolverlaters overhet te
kiezel1 vervolgonderwijs.

Sprekerswaren de heer.G. Sleeuwenhoek, di
rekteur vall de' Scholengemeenschap "Pun
tenburg" te Utrecht en de heer BoIie, kon
rektor Openbare Scholengemeenschap "Hen
drik v. d. VIist", eveneens in Utrecht.

Er was grote belangstelling van de ouders,
die deze avond uitgebreid werden geinfor
meerd over de vele schooltypen na de basis
school.

De heer Bolie gaf een uiteenzetting over het
Algemeen Voortgezet Onderwijs, van LAVa
tim Gymnasium, waarin vooral duidelijk
werd .gemaakt dat' de stap naar een bepaald
schooltype nog geen definitieve hoeft te zijn.
De mogelijkheid om van het een naar het an
dere schooltype over te stappen valt in de
praktijk goed te realiseren.

De heer Sleeuwenhoek hield een erg levendig
betoog over het Lager- en Middelbaar be
roepsonderwijs, een onderwijsvorm, die te
vens toegang geeft tot een eventuele overstap
naar het Algemeen Voortgezet Onderwijs op
de verschillende niveau's.

Ook werder het een en ander verteld over
het Individueel Gericht Onderwijs (LT.O. en
LR.N.O.), over het bestaan van schooldeka
nen, schooltesten en. beroepsonderzoek, keu
zepakketten etc. etc.
Kortom, het huidige vervolgonderwijs blijkt
een erg komplexe zaak, maar duidelijk werd
weI dat indeze tijd elk kind op zijn eigen
wijze aan z'n trekken kan komen.
De vraag van een der ouders of de Ameidese
busleerlingen geen hinder ondervinden van 't
regelmatig te laat komen (t.o.v. defiles bij
de Lekbrug Vianen) werd door de beide he
ren als niet nadelig voorde Ieerlingen weer
legd.
Na afloop werd aan iedere ouder een "On
derwijskrant" uitgereikt, een voorlichtings
blad voor ouders en leerlingen over de ver
schillende vormen van voortgezet onderwijs
en daarnaast een INFO, dit is een gids voor
lager beroepsonderwijs.

6pientere,klaarkijkendecamera-s .. '
voormoeiteloos,haarscherp totograferen

OPTIMA 535 electronic
f -298;-- NU f 249,-

OPTIMA 1035 electronic
f ..349;-- NU f 299,--

Type
Type
Type
Type

2008
2008 tele
5000
6000

f ..148;96""
f jl9;ge"

f~

f~

NU f 119,50
NU f 149,90
NU f 296,50
NU f 325,-

Sensatie.prijsje
EUMIG SMALFILMCAMERA

399.-
UBENT ,ALTrJD WELKOM BIJ

8CREZEE B.Y..

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229



Ook voo'" Uw HARTIGE HAPJES
/

Ds, W. Kalkman, Ameide

Ik wens U van harte gezegende Kerst

dagen toe 1

De herders gingen. Laten wij dat ook doen
(misschien naar het lang vergeten pad van
onze kinderjaren). In Bethlehem wordt God,
wat wij zijn. Waar God Zich met onze ·laatste
en diepstenoodverbonden heeft.. Waar God
ons in dit Kind met eeuwige armen reddend
omsluit.
Waar gaan jullie naar toe? Wij? NaarBethle
lehem, met onze. kinderen. Waar kunnen we
in deze wereld betel' heengaan? De herders
gingen haastig en vonden het Kind. .

Bethlehem is meerdan "kerststemming".
Sommigen zijn tevreden met "Stille nacht,
heiIige nacht", een moment van heiIige :stem
ming! Het is ook ontroerend schoon. Maar
aanstonds is het licht weg; dan. is er aIleen
het donker en de noodvan d.e nacht en daar
tegen geen beschutting. Zo vergaat het onze
kerststemming. Ze biedtgeen baat tegen de
harde werkelijkheid. We houdenvan Kerst
dan niets over dan een "oude versiering" en
dat ruimen we op en vegen we weg.
Als kind lag ik 's avonds soms lang wakker,
omdat vader nog niet thuis was. Zodra ik de
sleutel in het slot hoorde steken en vaders
stapin de gang hoorde, dan was ik gerust:
vader was thuis! Dat is de komst van het
Kind in. de kribbe. De deur van de wereld
gaat open en God treedt binnen. Vader is
thuis.
Is dat geen teleurstelIing: God zoeken en een
Kind vinden? Nee, dat is juist de rijkdom van
Kerst, dat die grote, machtige God Zichzelf
zo klein, zo nietig,zo arm heeft gemaakt, dat
ieder mens (kleine,geringe, slechte) erbij kan.
Dat God die geweldige redding in zo'n klein
formaat aan de wereld aanbiedt. Dat zelfs de
kleinste mond ervan eten kan. Komt, laat ons
naar Bethlehem gaan!
Daarvan spreken en getuigen iiIle samenkom
sten rond en op Kerst.

Daartoe wil ik U allen heel hartelijk uitnodi
gent

Zondag 25 december 1977, eerste Kerstdag

Herv. Kerk Ameide.

9.15uur Samenzang -Kerstliederen m.m.v.
Henk van Egmond, orgel en Leo Blok, Win}
v. d. Herik en Max van Middelkoop, trom
petten.

9.30 uur Ds. W. Kalkman

6.00uur Ds. W. Kalkman

Maandag 26 december 1977, tweede Kerstdag
Herv. Kerk·Ameide

10.00 uur Kerstfeestviering Zondagsschool

"Open Yensters"
9.30 uur Ds. T. van Deleri.

Daar zijn ook de· diensten op de Kerstdagen.

Woensdag21 december 1977 :
INTERKERKELIJKE KERSTZANGDtENST
's avonds om 7.30 uur in de Hetvornide Kerk
van Ameide.
Voorgangers:Ds. W. Kalkman, meditatie.Its.
A. T. B. M. v. d.Kevie, litiu'gie.
Met medewerking van: De Chr..Muziekvere..
niging "Crescendo", o.1.v.. J.M,Olischlager.
De ChI'. Gem. Zangvereniging,;Sursum Cor:"
da", oJ.v. T. van Dijk. Het ChI'. Dameskoor
"Hosanna", oJ.v.. H.MuIler.Het kinderkoor
"De Lentezangertjes", o.Lv. T. van Dijk. Henk
vanEgmond, orgel. Beb Assink, Monique de
Jager, Nel van Kekem, Ton Verwolf,dekla-

. matie.

Wanneer U dit leest, is het bijna Kerst. Deze
tijd vliik v66r Kerst heeft iets van· die oude
nacht, daar buiten op de velden van Efratha,
waar de herders lagen op de koude velden; ze
wailkten over hun kudde. Plotseling werden
ze omstraald door een uitbundigheid van
licht. Een machtig lied weerklonk. Dat werd
hen voorgezongen door de engelen. Ze werden
verwezen naar de kribbe in Bethlehem.
Ook bovenons - ook gebonden in de duis
tere velden van het leven - klinken die oude
bekende klanken. We horen de Itederen, die
ons opwekken om naar Bethlehem te gaan!
Naar Bethlehem gaan is zo moeilijk \TOOI' gro
te mensen.
Want Bethlehem ligt zo hoog. Heel wat hoger
dan de sfeer, die tegen Kerst in klanken en
kleuren op duizend vleugelen in ons huis ge
rlragen wordt. Heel wat hoger dan die sfeer,
die uit pinkelende sterren en stralende enge-:
len en aanbiddende herders een vrome stem
ming sticht. Heel wat hoger dan de stoutste
mensengedachten stijgen, dan menselijk we
ten en begrijpen omvatten kunnen! .
Bethlehem ligt. zo hoog als de hemel. Bethle
hem is God.op aarde en wie kan naar God
gaan?
Naar Bethlehem gaan is zo moeilijk, want
Bethlehem ligt zo diep. Heel wat dieper dan
onze trotse nek zich krommen kan, dan Uw
stijvekniebuigen kiin, dan onze zelfverze
kerdheid dalen will
Bethlehem ligt zo diep als een afschuwelijke
beestenstal, als een· kale kribbe, als een ar
meluis kind! Bethlehem ligt zo diep als onze
ellende ligt, als onze schuld ligt.Wie naar
Bethlehem gaat, moet naar zichzelf gaan en
wie kan dat?

De gang naar Bethlehem moet door de her
ders gemaakt worden. We weten van de her
ders eigenlijk maareen ding en dat ene ziet
er sterk materieel uit. Het ruikt naar moeite
arbeid,.Ioondienst. Het ligt voor de hand, dat
daarop hun gedachten geconcentr~erdzijnge
weest. Miss?hien tobden ze ",el, z~als mensen
zo vaak tobben. Maar welke hun .gedachten
ook geweest mogen zijn, een gedachte om
naar Bethlehem te gaan was er zeker niet
in hun harten. Tussen Bethlehem en hen is
een grote afstand.

Dat hebben de herders dan met ons gemeen.
Wij liggen ook op grote afstand. Kerst maakt .
ons met Jezus bezig, maar hetmaakt onsook
~et onszelf bezig. Het doet ons beseffen,
hoever we van God zijn afgeraakt. Wij lig
~en o?k in de nacht: de engelen zijn weg, het
hcht IS verdwenen, het lied isuit. Wij liggen
ergens, heel vel' buiten: wakend over onze
kudde, bij onze schaapjes, die maar niet op
het droge willen komen, bij onze. grote zorgen
en kleine tobberijen, bij de duizend..dingen.
waarover een mens wakker· kan Jiggen in de
nacht.

Kerstfeest is weer vlak bij, maar het Kind, de
Kribbe, het is zo'n grote afstand!· .

Over die veraf liggende herders koepelt zich
de nacht en die nacht is denacht, waarin de
boodschap komt. Dat betekent, dat God nog
meer doet dan naar Bethlehem in de kribbe
komen. Dat betekent, dat God naar dat don
kere veld. komt, waar die verre herders lig
gen en wij! God komt met dat machtige licht
en die ontroerende boodschap: "U is de Za-
ligmaker geboren". . .

Zo bouwt God een brug tussen Bethlehefu en
Efratha, tussen het Kind in de kribb(f en de
herders in het· veld, tussen de Zaligmakel'en
U (op grote afstand levend).Dat is de brug
van het Woord. Op Gods boodschap is ten
slotte maar een antwoord mogelijk. Dat ant
woord is een daad: gaan!

Kerst vieren: o'vel' debrug korn.en, voor le
yen en sterven h.et wagenmet ciebrug van
Gods boodschiiP, dat is gaan.

"Laat ona dan heengaan naar Bethlehem" - Lukas 2 : 15m

AMEIDE

van 9)Y~'d~.,
LUXE BROOD.. en
BANKETBAKKERIJ

Dorpsstraat 56
Telefoon 282
LEXMOND

OUDENDIJK

* BRUILOFTEN en PARTIJEN

•

Maandag 2 januari gesloten !

Wij en ook al onze medeweikers(sters) wen

sen U Prettige Kerstdageri:'~n een in aile op~

zichten Voorspoedig NieuyJlaar.

•

AlJen,die hun belangstelling toonden
bij de HEROPENING van onze zaak
in Schoonhoven onze Welgemeend$
dank. .

•
U weet het, kwaliteit in meubelen is
ons devies, ook in 1978.

Cafe • CafetCiria • Sliiterii Bar

J. J. DE JONG

Goede Kerstdagen en veel voorspoed
in het nieuwe jaar toegewenst en on
ze dank voor het in ons gestelde ver..
trouwen.

~•.~,.-.~.~~~
.~

Wij WenSEm U

PRETTIGE KERSTDAGEN

en een

VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Speciale gelegenheidvoor

Koestreat 101 - Schoonhoven _. Teletoon 01823~24S0

.J. W.v. Puttestreat 8-8 - Amelde '" Teletoon 011l38· 501

Stigter'6
complete woninglorlchting



Nieuwe handwerkzaak
in Ameide
Eind november opende de heer en mevrouw
L. Plieger de geheel vernieuwde zaak van
voorheen A. van Dijk te Ameide.

Met zichtbare trots toonden de riieuwe eige
n~rs hun geheel verbouwde zaak, die ge
opend werd door wijlen burgemeester Wes
sels in bijzijn van mevrouw Wessels, de bei
de wet:p.ouders met echtgenoten, familie en
vrienden.
'Veel heeft,men zelf aan de verbouwing ge
daan en er is een mooie speciaalzaak in hand
werken gekomen, welke in een hehoefte voor
ziet en een fijne sfeer heeft.
Op de foto het echtpaar Plieger met oma
Versluis, die erg blij was dit feit te ,mogen
meemaken.
Familie Plieger nogmaals veel succes.

Zelf
Kerststukjes maken
De tijd van kerststukjes komt weer aan. Dik-

wijls staan we bewonderend voor de etalage
met fraai opgemaakte kerststukjes.

Deze stukjes kunt U zelf ook maken. Mis
schien wat miilder mooi, maar met veel vol
doening.

U moet weI over de nodige materialen be
schikken. Allereersteen vaas, schotel, hout
blok of iets dergelijks, waarop u uw stukje
gaat maken. Dan een stuk oasis of een bal
spagnum (veenmos) en uiteraard een of meer
kaarsen. Meestal kunt U in uw eigen tuin het
nodigevinden, bijv.een paar takjes hulst,
wat conifererigroen. Hebt u een kurketrek
kerhazelaar in de tuin, dan geeft zo'n tak een
speciaal effect. Va.n de meeste groenblijvende
planten kunt U· goed takjes of bladeren ver
werken.

Het is trouwens handig, om bij de aankoop
van planten daarop te letten.
Verder uiteraarddenneappels, pepers enz..
Ook bloeiende hyacinten kunt U mooi ver
werken. Naastalle traditionele materialen
biedt een goed tuincentrum nog legio andere
mogelijkheden, zoals. aparte droogbloemen,
bijzondere vruchten enz. enz.

Tuincentrum Spek te Lexmond heeft op dit
gebied erg veel en het is inspirerend om daar
eens rond te kijken. U ziet daar ook de af
gewerkte kerststukjes.
Wilt U eens wat anders: maaktdan een kerst-
krans. .

U maakt van ijzerdraad een ring van plus
minus 30 tot 50 cm doorsnee. Hierop beves
tigt U met binddraad de takjesconiferen
groen, hulst, paddestoeltjes, denneappels, ijs
lands mos of iets wat U zelf leuk vindt en U
hangt het op met een lint. Ook kunt U losse
takken opmaken met allerlei materialen en
tegen de muur hangen. Een laatste tip: voor
kerstbomen kunt U kiezen tussen afgezaagde
bomen en bomen met een kluit. Met een kluit
is wat duurder, maar u hebt dan geen naald
uitval en na de kerst kunnen ze de tuin in.

Veel succes en prettige feestdagen!

Wegwijzer Voetbaltoumooi
in mei 1978
We zijn als uitgever van de Wegwijzer ver
heugd U. op de valreep te kunnen berichten,
dat volgend jaar mei/juni een groot voetbal
tournooi zal plaatsvinden op hetprachtige
veldp.ncomplex van de Sportver. Meerkerk.
AIle voetbalklubs in ons verspreidingsgebied
hebb~n ingeschreven en in onze volgende uit
gave hopen wij U meer te berichten over de
"WEGWIJZER-BOKAAL", waarom in eerste
instantie gespeeld gaat worden, maar ook om
zeer interessante klubprijzen.

Wij hopen, dat deze Streekderby U zal aan
spreken, maar dat het in de eerste plaats een
sportief evenement zal worden.

Klaverjasboutmiddag
'te Groot-Ammers
Zaterdag 24 december a.s. is er in de voetbal
kantine te Groot-Ammers 'n grote klaverjas
boutmiddag die begint om 2 uur, inschrijven
vanafl.30 uur. Diemiddag mag een ieder
meekaarten, ook dames zijn van harte wel
komI



.EXPEDITIEBEDRIJF

CITO
voor aile vervoer

Liindienst op:

Amers'oort • Gorlnchem • Utrecht en

ZwlJndrecht

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

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

LEXMOND

Aile verzekeringen enfinaricieringen

Voor landbouwrlsicQ'S en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

Wij wensen U fijne Kerstdagen en een heel goed Nieuwjaar

AUTO .... RIJSCHOOL •• TAXIBEDRIJF

B.Barlen • TELEFOON 01837· 1434 - MEERKERK

PRETTIGE KERSTDAGEN eneen GElUKKIG NIEUWJAAR

TELEFOON 03474 - 330 - LEXMOND

Prettige·· Kerstdagen en Voorspoedlg Nieuwjaar

Fa. W. vanWoezlk
AMEIDE

Elektrlsche Smederlj en. Laslnrlchtlng
Haarden, Kachels, Ollestook. Wasmachlnes
Land· en Hoolbouwwerktulgen

Prettige Kerstdagen en een GeiukkigNieuwjaar

...~

.J.HAARS
Ameide

wenst een ieder Prettige Kerstdagen

en een

Voorspoedig 1978

Ook in 1978 natuurliik weer naar servicebureau

D.BIKKER
ZOUWENDIJK 123 - TELEFOON 01837 - 1249
MEERKERK

WASAUTOMATEN, .. DROOGAPPARATEN

KOELK"STEN en DIEPVRIEZERS

Wij wensen U prettige Kerstdagen
en veelvoorspoed in 1978

KAPSTERS en KAPPERS van

wensen Ueen gelukkig en voorspoedig
NIEUWJAAR

KapsalonsDEWIT
Magna

vloetenbedrijf b.v.
Dorpsstraat 54
Lexmond
Tel. 03474 - 244

Molenstraat 1
Amelde

Tel. 01836 - 464

wenst U prettige Kerstdagen

en een gelukkig Nieuwjaar

GOUDA - TELEFOON 01820 -13275
LEXMOND - TELEFOON 03474 - 274

"

ACCOUNTANTSKANTOOR

Nic. de Kruijk
BROEKSEWEG 4. AMEIDE
Tel. 01836 - 362

Prettige Kerstdagen
en een voorspoedlg Nieuwjaar

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

Prettige Kerstdagen en cen VQorspoedig Nieuwjaar



Vraag demonstratie en inlichtingen over

~

_SANVO bij

"DE· KOEKKOEK"
met zijn service en redelijke prijzen. Ook in

1978 voor U de beste wensen..

Prettige feestdagen

en een voorspoedig 1978

'Eb0u\Nbedrijl

,Wk. mulckhuyse

aaksterveld 8 - telefoon 01836 - 429 - arneide

Wij wensen U

A. PROZEE,
Lekdijk 41, Tienhoven, " .,' '1', , :,'" .

TE KOOP:

ENKELE
AQUARIUMS
70 x 30 x 30(volglas)

90 x 30 x 30 (vol glas)

120 x 40 x 40 (vol glas)

80x40x40
Ook enkele

ACCESSOIRES
Voor Meerkerk. e.O.:

Toistraat 27- Tel. ·01837-1697
Meerkerk.

SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J.P.KAASSCHIETER

FIJNE KERSTDAGEN

en

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Van Vliet B.V.

Direktie en medewerkers

wensen U prettige Feestdagen

en een

Voorspoedig 1978

BOUW. EN AANNEMINGSMIJ.

Hogewaard 1 - Arneide - Tel. 01836·544
Woonhuis Brarn van. Vliet Molenstraat
37 - Telefoon 01836 ~ 609.

~ ~

~m·====~""'l

~IV

Tevens verkoop WOLY .ONDERHOUDSMIDDELEN

PLiEGERS HANDWERKEN
wenst een ieder

FIJNE KERSTDAGEN

en eeh
GELUKKIGNIEUWJAAR

Nieuwstraat 2 - Tel. 01836 - 298 - Ameide



Do's een ding dot zeker is!

In onze SHOWROOM In de TOLSTRAAT, Is het VEEL '

en VEEL PRETTIGER voor U, maar ook voor ons, om

te kljken naar en te praten over een van de nleuwste

auto's die daar staan.

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

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

GEBR. VAN TUYl

Specialiteiten in

FRUITSCHALEN en FRUITMANDEN

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

wenst klanten, vrienden en bekenden

FIJNE KERSTDAGEN

en

VO'bRSPOEDIG NIEUWJAAR

DIRECTIE en PERSONEEL VAN
TRANSPORTBEDRIJF

A. de Vroome enZn.
wenst aHen

Prettige Kerstdagen eneen

Voorspoedig nieuwjaar

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

w. DEN'OUDSTEN
AMEIDE'S .LOODGIETERSBEDRIJF b.v.

LOOD,ZINK, SANITAIR

ENGASAPPARATEN
ZOUWENDIJK 125 TELEFOON 01837-1412 MEERKERK

Wij wensen U fijne Kerstdagen en veel voorspoed in 1978 Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig ·Nieuwjaar

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l . . . . . ··i· . ..- -j CiRlJP !
: Sparen voor de Jeeucid Il e _

t van 11 - 14 jaarl
t fo."OO~ . behalve de hoge rente:
-. '/t.~ s \ "
.. \;\GO( ~Q~~ een extra premie van 5 % "
: sO(~~ .. s9~ "
.. ~~9° ~\~9 ~ ~
lcr \;~'J ~~ G ~i ¢ ..o~..\~\l ffiffillimUJcuoorn rLE!J ;
~. ".. HOORNAAR_! MEERKERK ........ Wij wensen U fijne Kerstdagen en een ftl

-. Voorspoedig 1978 AMEIDE'"

l LANGERAK·NIEUWPOORT e.o. :

~" .."~••_ •••••••••••dddd••••••••••••_ ••_ •••d,



WIJ WENSEN U

PRETTIGE KERSTDAGEN

en een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Electronische
Zakrekenmachines

\l .0) CREZEE B.V.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

vanaft 35,-

'Janny en Hans de Jong
DORPSSTRAAT 71 LEXMONO

WIJ WENS.ENU

aARAGE HAMDEN EN EEN

LEKDIJK 25·. TEL. 01836· 307 • AMEIDE

geLukkifl qtzieuwjaar
* Me. CQRMICK DEALER

* LANDIJOUWWERKTUIGEN

* OPE~· BEDFORD - VAUXHALL.

Wijwensen U Prettige Feestdagen en een

VOor§p(:)edigNieuwjaar.

B···~~.·.·.·.··.··.\.-.;.>~.;;<.;.;.·.·····S·····....' .•.
INT.RIIIURVEFIZORGING
LEXMOND

,

Handel in:

HOUl • GOLFPLAlEN -<lEGE~Senz.

.F. TREUIIEN,
Burg. SIabiFlan36
(industrieterrein)

Tel. 01837 -1889

. ....

KRAAN;. ·EN WERKlUIGENVERHUUR

Aannemel' van, GROND-, HEI- en ONDERHOUDSWERK

J.A. Boer bY, M.~.~rkerk
Telefoon 01837 -1263

wenst U prettige KERSTDAGEN en een GELUKKIG NJEUWJAAR

LEKDIJK 23 - AMEIDE

TELEFOON 01836 - 225

Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 1978

Wij wensen U prettige Kerstdagen

~~~~~~~~ 1~~~~o~~~S~~N!~~~A~.~N'.~'~~6~E~B~B~~E~~~~~'~O-~~7~4~~~
~__.Nw~ "--",_---""

Mooie sortering KERSTVERLICHTING
Groothandel in Fruit • A. G. DE KRUYK Oak vaar 1978uw adres vaar

* RIJWIELEN en BROMFI~$EN*, ELECTRISCHE APPARATE"* VERLICHTINGSARTIKELEN
Diverse reparatiewerkzaamheden

Wij wensen U prettige kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar

ZEER GROTE SORTERING

J. W. PElEaSE - Goederenvervoer
Molenstraat 25 - Tel. 01836-227 - Ameide
Prettige Kerstdagen en
Voorspoedig Nieuwjatilr

KAARSEN S) -C CREZEE B.V.

A.,EIDE: DAM 6 TELEFOON (011136) 229 .


