UITIlAVE DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
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Verschijnt maandelijks
Oplage 430Q exemplaren

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nienwpoort, Goudriaan, Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop en Schoonrewoerd

"Droog Uw handen na het werk
met een handdoek van de kerk"
Onder dit motto wordt momenteel
in Goudriaan een aktie gevoerd ten
bate van het Restauratiefonds van
de Hervormde kerk. Men Is thans
ongeveer een jaar bezig met deze
restauratie en naaT schatting zaI het
nag anderhalf a twee jaar duren
vaor aIles klaar zal zijn. Deze res~
tauratie is met aIleen tijdrovend,
maar legt op de kleine dorpsgemeenschap van Goudriaan oak bijzonder
zware Jasten. Op aIle mogelijke rnanieren hee,ft men al gelden voar het
Restauratiefonds bijeengebracht en
deaktie.~S~.Qn:;~~,verkoop·vail 'badhandoekeif:':.is/~er':eenvan.

De doeken zijn van een goede kwaliteit,hebben een royaal formaat,
zijn verkrijgbaar in twee kleuren
(rooa en blauw) en hebben een ingeweven voorstelling van een kerkgebouw, met aIs onderschrift "Bouwen en Bewaren". Bovendien ... de
prijs is de normale winkelprijs!

tot het uwe en steun de restauratie
van Goud...•..? ""'risKerkl
','
\
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Sinterklaas
WAS GEEN PLAYBOY
Naarmate de geschenken groter,
duurder en onpersoonIijker worden,
raken wij meer en meer verwijderd
van de intieme sfeer die het feest
van de goede bisschop jarenlang
heeft begeleid. Wat we, winnen met
al onze welvaart, verliezen we aan
de andere kant weer even hard aan
geesteIijke inhoud, tot schade van
onszelf.

Wat een verrassing
Hoe is dat heden ten dage geworden? Meneer kornt op vijf december thuis en wat ziet ie? Een spiksplinternieuwe televisie, grootbeeld,
op een bljbehorend tafeltje. "Van
m'n krui-denierszegels" zegt mevrouw grappig verontschuldigend.
Meneer kust, haar.
Daarna kijkt mevrouw heel toevallig uit het raaID en wat ziet ze?
Een even gloednieuwe auto, met vier
deuren en vier koplampen, verwarming en radio. "Voor jou, van m'n
kerstgratificatie", zegt meneer olijk.
Ze vinden het dan alle twee zo'n
leuke dag, dat ze beslmten in de
stad lekker te gaan eten en dan
samen naar de bioscoop, ja gezellig.

Gespreide betaling
Welja, we leven in een welvaarts~
staat, we hebben het toch? Er zijn
'immers prettige betaiingsregelingen
en we leven immers maar een keer!
Misschien is dat allemaal wei waar,
maar wat er in i.eder geval als een
~;: paal boven water staat is dat Sin'. terklaas het toch z6 allemaal heus
. nlet bedoeld heeft.
L,

•

Daar komt hij weer, de goedheiligman. Of wij hem nu Sint~Nicolaas
noemen of Santa Claus of het Kerstmannetje, of hij begin december of
eind december verschijnt, dat doet
er niets toe of af, hij komt, in vele
landen, in talloze huisgezinnen. Voor
de kinderen is het averal een eerwaardige ;,Hij", die met goede gaven
strooit. 'nat is toch ook weI opmerkelijk dat in geen enkel land, bij
geen, 'enkel 'volk de~oedgeefsheid
wordt ,gesymbolise~,$\ door . een
vrouwelijke figu~. \ , } .!Jerelden
van,' gulle verrassmgen~:'~Chl]nt meer
aan mannen toegedacht te worden

Ieder die f 5,- (waarln Is begrepen
een klein bedrag voor verzendkosten
e.d.) overmaakt op postrekening nr.
521422 t.n.v. W. A.. Zwijnenburg te
Gbudria~;..~en op' het strookje _de
"1
gewenstc\.m(en) vermeld) ont"
yang!' zo'rthiooie' Cloek.

':'Maak"':}IG~"{L;&tto:'<varlqle'akHe'6bk-

Dat mag u nou gek vinden, maar
het is heus de waarheid. Sinterklaas
was een heel .eenvoudige ml,ln, een
kleinheilige, die op z'n verjaardag
enkele bleekneusjes~ die niet zoveel
hadden, gelukkig maakte met 'n
paar aardlgheidjes.
En u weet het: een kinderhand is 0
zo gauw gevuld. Het waren dan ook
werkelijk plaar kleinigheden die
Sinterklaas ten geschenke gaf: een
eenvoudig stuk speeIgoed, iets lek~
kers om op te peuzelen.

DE SINT
en wijzelf!

Gasthutsstraat 13

Telefoon 2487

GORINCHEM

Echt leuke presentjes
Wilt u een paar leuke tips voor geschikte Sinterklaascadeautjes van
deze tijd? Laat uw secretaresse even
noteren: Iangspeelplaten, bontman~
tels, bromfietsen, bandopnemers,
zeilboten, wintersportreizen, gouden
horloges, caravans, sportvIiegtuigjes.
Zo bieden we tegen elkander op, de
een wil beslist niet bij de ander
achterbIijven.
Zeg wat geef jij aan je vrouw? Een
parelsnoer, een schilderij van een
oude meester of een bungalow aan
de Costa Brava? Mljn gedachten
gaan meer uit naar een jaoht op de
Middellandse Zee, een vliegreis om
de wereld of een, gezellige avond
met een filmster. Iedereen mag het
natuurlijk helemaal zelf weteu, aileen dit ene moet men weI bedenken: Sinterklaas was geen playboy,
hij niet.

V-,' ,;

:'~~fufu.iij.KY~cl~~~rilirt~:,~~g;~ori~~",
heid toen de vrouwen nog nlet zo
opde voorgrond: tra~9:,~r en op z'n
menselijke wezens / ''fer,den beschouwd. Moest zo'nUrwk nu nog
ontstaan, dan blijft net echter toch
nog de vraag of er ook nn geen
mannenfiguur als symbool tevoOJ;schijn zou komen. Het zou de moeI~
te waard zijn om daarover eens de
mening van onze lezers te horen.

-.Maar goed, die Sint of Sant maJj
dan mannelijk verbeeld worden, hI]
is tenslotte alles, mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Want ,,bet" kind zal,
zodra het over kinderlljk geloof
heen is, ook zijn bijdrage tot het
onderhouden van de symboIiek willen leveren. Het gaat ook mee Sintje
spelen, zoals de ouderen het deden.
Niet om zo maar een cadeau te kunnen geven, als bij een verjaardag,
maar in de eerste plaats om de ontvanger(ster) een verrassing te bereidell. Dat is immers weI het meest
typische" van de geschenkactie in de
decembermaand, van oorsprong gaat
het nog meer om de verrassing dan
om het cadeau zelf. Helaas wordt
dat weleens vergeten, vooral wanneer het tussen ouderen gaat. Men
vist dan eerst naar een wens en
laat het cadeau soms op een weinig
romantische en weinig- verrassende
wijze verschijnen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van het geschenkenfeest. De verrassing, de
surprise, moet er het effect aan"
geven van het bijzondere en van
iets extra's. Daarmede krij-gt het
feest zijn kinderlijke blijheld, die
bij ouderen evenzo kan voorkomen
en gewaardeerd wordt als bij de
jeugd.
"Het is zaliger te geven dan te ontvangen". Dat geldt helaas niet voor
iedereen. Hr zijn mensen, die maar
heel slecht iets kunnen geven, ten~
zij ze er iets voor terug ontvangen.
En dat is nu juist niet de gedachte
van de goedheiligman waarvoor we
dezer dagen door willen gaan. De
oorspronkelijke Sint en Kerstman
gaven aIleen maar, zonder er iets
voor terug te ontvangen noch te
verlangen. AIleen maar om de blijheid die het geven schenkt. Dat levert inderdaad aItijd een grotere

voldoening op dan het ontvangen
van welk geschenk ook, mits men
het goede heeft gekozen om te
schenken. En die keuze wordt weer
bepaald door de liefde tot de naaste
die men iets gevenwil.
Maar hoe dan ook, de figuur van de
goedheiligman is in ons allemaali
dat zijn we stuk. voor stuk. zeIt.
Ieder'normaaI mens vind!' het leuk
om zo 'eens wat aardigs te doen voor
een ander. Hem of haar een verrassing bereiden, hem of haar iets geven waarmede men een ander, blij
maakt. Laten we toch bedenken dat
dit de bedoeling Is en het met als
een plicht besch.ouwen,' want, dan
kunnenwe het beter laten. Dan is
het schenken ook geen genoegen

·-",-mee:c,:,:cen· het"0nt·la!l6~.p,~:eer-d.er,een

last.

-'.-

Daar gaan dan de goedheillgmannetjes en -vrouwtjes de aanstaande
feestdagen tegemoet. Laat u niet
l1opjutten" door fabrikanten en wiil~
kellers, maar richt uw keuze naar
de gedachten en de sfeer van degene die u iets schenken wil. Die wi!
van u Diet zo zeer iets duurs, iets
groots noch iets prachtigs. maar in
de eerste plaats iets waaruit blijkt.
dat u zijn of haar verlangens kent
en dat u wil trachten daarvan iets
te vervullen. En misschien wordt
het zelf gemaakte en in ieder geval
zelf opgespoorde geschenk hetmeest
op prijs gesteld. In het dezer dagen
veeI gebruikte woord l1goedheiligw
man" zit de totale gedachte van
waaruit men Sint Nicolaas en Santa
Claus moet beschouwen. De heiligheid dan te zien als de liefde tot de
naaste, die met uw verrassing tot
uitdrukking kan komen.

Te huur
Sint-Nicolaas pak
en 2 zwarte Piet pakken
Boekhandel Crezee, Ameide

Grote Sint· Nicolaasaktie te Ameide
van 23 nov. t.m. 5 dec. a.s.

zaterdag 28 november

dropping en intocht
van Sint-Nicolaas

·

.

K:OQPY UW ERRES WASM ACH INE BIJ DE

D. BIKKER, Meerkerk

speciaalhandelaar

Zouwendijk 113 a,

Wij geven 2 jaar garanlilr - service binnen 24 uur

Telefoon (01837) 249

............................................................................................................
Geschenken voor mensen die weten te geven

Sin t Crlicolaa~ge~chenken

bij Kapsalon DE WI T - - - - - - - - -

die vindt U ruim gesorteerd bij

Mole","'" 5

Maja 4711 Boldoot

AMEIDE

Dorpsstraat 54

Tel. 244

LEXMOND

B0 S, Lexmond
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\[ "
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Bij ons een klomp vol
voor weinig geld!

10%

GRATIS KOPEN

van 25 november t.m. 5 december
U ontvangt gratis bij aankoop voor
10.-, 3 prachtige Dameszakdoeken
20.-, 1 paar merk, Nylons
30.-, 1 leuke frisse Baddoek
40.-, 3 Theedoekeu in leuke kleuren
50.-, 1 Zelfbinder
75.-, 1 prachtige Onderjurk
100.-, en meer, Ontbijtlaken met vinger. doekjes prima kwaliteit en flinke maat
Ziet onze leuke Sint-Nicolaascadeaux
ZELFBINDERS
Diverse soorten OVERHEMDEN
STRIKJES
HANDSCHOENEN
prachtige SJAALS
NACHTHEMDENen PYAMA'S, iets bijzonders
Cinderella BEDSETS
ZAKDOEKENt'''1BADDOEKEN
NYLONS e n z . ) · " "
HAARDBAN.KJE.•S ... HA.NDWERKBOXEN
LECTUURBAKKEN,' hout en 'sta'-l
>
."
prachtige FAUTEUILLES en ROTANSTOELEN

BOS

COoor Dacler en zoon
Luxe dozen Sigaren en Sigaretten·
Aanstekers, Asbakken, Pijpen
Shag- en Tabaksdozen, Sigaren- en
Sigarettenkokers, Portemonnaies, Portefeuilles en Rijbewijsetui's, Lotions, Scheerapparaten, Aktetassen,
Manchetknopen enz.

COoor moecler en clochter
Parlumerieen en Toiletartikelen, Armbanden, Halskettingen, Broches, Brei-, Toilet-, Hand-, Boodschappenen Stadstassen, Portemonnaies enz.

Kortom, voor Sint-Nicolaasgeschenken
naar de zaak met de grootste sortering

A. F. VeP

MinfEXMO;~

Handnaaimachi~:::!150.-

Electr.

f 195.-

II

Zig zag compleet f295.•

textiel en woninginrichting

LEXMOND

TeL 03474-274 en 377

WINTER, brrrr!
Meteen vergeten , . . dat nare idee van een kil, klam bed

een electrische Deken

~eef

Textiel,
Kleinmeubelen
'".
~._"'-

GRITZNER zig zag
machine f448.• en f 513.Automatic f 539.-,
Zig zag scharen
Huishoud scharen
1 000 yds ga ren

f 553.f 3.f 2.50
f 1.-

Repareren

Ruilen

J. C. te Hennepe
Tel. 01843·239

merk Philips - Erres - Inventum
houden U door en door warm

NIEUWPOORT
TE KOOP

A. van Iperen

Kinderwagen
Wandelwagen

MEERKERK -

J. C. te Hennepe

f 35.f 15.-

NIEUWPOORT

Een advies van Sint -Nicolaas :
Koopt Uw cadeautjes bij

B0 S, Noordeloos

daar hebt 0 grote keus in leuke en
practische geschenken

of een

Bankstel
met de aller modernste _
herfsttinten. Een topklasse
voor ongekendlageprijs
en bij de inrichting van uw
woning geven wij gratis;
geheel vrijblijvend. deskun-

dig advies .

.

V oor gezeIlig en met sfeer
wanen naat

HAMERLING.
Interieurverzotgers
Dorpsstraat 73 en 52
Tel. 03474 - 275 (b.g,g. 375)

HET BESTE ADRES:

Telefoon 265

Tel 396

Zorg voor gezellige warmte

STOOKY KOlEN
maar let oP. de kwaliteit,
want juist kwaliteit gee/t

meer voordeel en warmte

Ook voor oliestook is
uw leveranc:ier:

Fa. K. v. 't Hoog
NIEUWPOORT
Tale/oon 292

St.-crlicolaaa !

Oeprolongeerd lOok dit jaar weer de traditionele prachtkollektie

0, kom er eens kijken bij

Schoenen

Pantoffels

Luxe Lederwaren

Sint zelf zorgde voor het assortiment
EEN PASSEND GESCHENK

A. VAN IPEREN
Telefoon 265

MEERKERK

<iESCHENKEN IN SPECIALE SINT-NICOLAASVERPAKKIN<i

.Radio- en T.V.-toestellen,
Radio-bouwdozen voor de jeugd

Voar elke voet

Vaar elke schoen

de betere
SCHOEN

de betere
REPARATIE

Electr. huishoudelijke apparaten, verlichtingsornamenten enz.

Te koop:
Een eikenhouten (mooie uitvoering) kapstok met kapstokkleed
Een eikenhouten, met suadine bekleding, eetkamer ameublement met tafelkleed, i.z.g.s.
Inlichtingen: Boekhandel Crezee, Ameide

<9, Lef»

e,.

eens LijLen wal

ONDERVINDT 't
KAASSCHIETER WINT 't
HofieveranCier van de Sint

DE WIT -

Slaapbank

MEERKERK Ie LieJen heell!

NYLON TAPIJT TAPISOM
maakt het wonen tot een feest. vlekvrij. pletvrij en
onverwoestbaar

de mooiste ooit gemaakt - vlekvrije. wasbare dralon
overtrek met ritssluiting
Een UBICA product dus op en top kwaliteit

Enorme collectie
TAFELKLEDEN
SLAAPKAMERKLEEDJES
CHENILLESPREIEN
KAPSTOKKLEDEN
TERLENKASPREIEN EN WOLLEN DEKENS

Vloerbedekking

Als St.-Nicolaasgeschenk een

vele soorten t a p i j t ; r \

Haar~~ankje of Kapstok

Kom hiervoor eens kijken in <:mze zaak'L-laat ons U
,voorHc4ten
.

Ruime ',itering BERGMEUBELEN. EETHOEKen KEUKENSTOELEN

'OFFICiEEL(jA~'DiStltEDEA[ER'T

U koopt hetprettigst waar U koopt met garantie

. ·.c .'"

-

.

.

."

.-

DE WIT 's'f7oninginrichtiClg -Meerkerk,
DE NAAM DIE BORG STAAT VOOR KWALITEIT
... ~

...... ,

L6Z-VLvfO

~aGaa1

uooJala~

':De CUJil1ter""

'dO:JItlOS: Nt! -ItIH

IS IN AANTOCHT I

HaG NVA"HOf

Wij hebben voor U klaar liggen een
zeer grote kollektie

p",qalloJ!u»qaU'"A do O"IIV
'u"",uWOIO"£) '''''z'
~e!.IAde!a 'U9:J.smnaOJl 'su9IomamOJl 'u9JeJuddeJ99q3S 's;mlJ!uzloJS

SCHAATSEN

'''''P! n

'OOA uddl'llUJq ul aUl'P"w Udd 'd 1""IS
dp"."dd' alanluaAd flq ua lUU vZ uduulq aa!Aas
·'6"1 J JIlUIlA 'ZUd '·D't!·V 'SdJJt! 'aI~!W ''''0

Een prachtig cadeau voor St.·Nicolaas
Fijn om te krijgen en . . . lijn om te geven
levens moderne slijpinrichling

aueU!qmo::> 10 aU!qaemseM 'a1}n nJf ua::>
Uda do u",,8 al ;aao wo PEl dlSin! ap lalJ 5i nN

'zua oqmnr 'sAO.L _ _lh'"
AlIU!(I 'xoqqafew 'e'o 'uaJapao1}laads

mnIUgq:lSg11l:mU I0:l1N -lU!S
BUfJdlJOS dlo,B azuo do 11p"pU""

"'n

uaBpsaA I!M

Wij hebben steeds geheel

gereviseerde Wasmachines
.voorradig tegen voordelige prijs en 1 jaar garantie I

A. van Iperen r;~;~~i~~
JEUGDBOEKEN voor aile leellijden
in een sortering als nimmer Ie·
voren vindl U bij BO EKHANDEL

CREZEE

SERVICE-BUREAU

D. BIKKER, Meerkerk
Zouwendijk 113 a

Tale/oon 0 1837 - 249

Bij ons vindt U een pracht sortering Sint-Nicolaascadeaux
o.a. HAARDEN - KACHELS - KINDERWAGENS - HUISHOU'DELIJKE- en GERO ARTIKELEN - GASCOMFOREN en FORNUIZEN - GEYSERS - GASVERWARMINGSAPPARATEN en niet te
vergeten een prachtige sortering SCHAATSEN en SLEDEN

SKULTUNA, VAPA en CAMPING GAZ dealer. Hoofddepot ESSO GAS

Fa. 8ebr. van Andel
Groot-Ammers

Nieuwpoort

Telefoon 01842-205

Telefoon 01843-277

Sint-Nicolaas in aantocht

.. ~et huilJ met de 5'.lok"

Wij hebben voor U een ruime sortering

vraagt aandacht voor de WINTERKOLLEKTIE o.a

BAROMETERS vanaf f 17.·
THERMOMETERS f 1.50
Zeer grote verscheidenheid JUNGHANS Wekkers
voor vaste sIapers. JUNGHANS PENDULES voor
gezeIIigheid. Meer dan 30 verschiIlende modellen
KLOKJES voor de keuken
Gorinchemseslraat 12

SPEELGOED
De bekende Marklintreinen
met transformator vanaf f 42.50

Lima Treinen
met of zonder transformator vanaf f 17.50
Voar meisjes een niooie

Voar jong en oud

Wildebras Pop, Poppenwagen, Kenkentje, Serviesje of Fornnisje

Jnmbo GezeIschapsspeI

G • J•

d VLI. ES MEERKERK

V ••

of een

Homas SjoeIbak

Kom eens kijken bij

U beeft ze weer nodig!

teveel om op te Doemen

Peet

Gorinchemsestr.14
Telefoon 398
MEERKERK
)

Ja. het is weer koud en ook U wilt natuurlijk GEZELLIG
WARM ZITTEN. Stook dan

I(OLEN of OLIE
N.Y. v/h Fa. A. KRUll

Vraagt er naar bij:

van der Grij n'rs
brandstoffenhandel, die heeft ze allebei
Broekseweg 51. telefoon (01836) 216

vraagt

(~z~>--"

voor direct

,

" :,

P. van KEI(EM
OUDENDIJK

AMEIDE

Pron t0

AMEIDE

ADRI. VAN PEET
gekocht
CASSETTES, Elite of Sola massief
GLAS, THEE-, EET· of ONTBIJT·
Voor vader, verloofde
SERVIES
of grote broer is .teen
Een mooie KOOKSET van B.K.
he1e toer. Maarmet een
een KEUKENKRUKJE v. Brabantia
Portefeuille
of Portemonnaie,
een mooie VAAS of SCHILDERIJ
Philishave,
Is er iets voor U bij?
Pre of Aftershave

extra sterke stalen horloges
gaan zeker 2x zolang mee

alsgewoon chroomenweinig reparatiekosten

De prijs is 189.50

Wij hebben Pronto's vanaf f52.50 tot f275.-

d. VLIES MEERKERK

is alles oklO!

Gorinchemseslraat 12

Gorcumsestraat 14. tel. 01837-398
MEERKERK

~

\

Juwelier

Voor waardevolle Sint-Nicolaascadeaux

RIKI(OERT & Zn.

Gouden Ringen - Horloges - Barometers
GERO enz.

Haven 5 -

Tel. 651

-

SCHOONHOVEN

DEELNEMER SINT·NICOLAAS AKTIE

I

TEL. 332

Voor Sint-NicoIaas gezocht, bij

Telefoon 0 1836 -305

\..

" \

~Int-Nicola<lsartikelen zoals:
Suikergoed en -beesties, Taai-taai, Kruldnoten
t'~hocOladeletters, Baronie en Verkade, Choco\ .•..Jllde Sigaretten en -Figuren, Borstplaaties,
"'?l'lorstplaatjes, Luxe dozen Chocolade en BonBoldootartikelen, Sigaren, Sigaretten enz. enz.

Levensmiddelenbedrijf

V.

"

..,,"

FUnke Werkk:::achten

G. J.

'

:. IJ ONS vindt U een ruime sortering

enige

VOOR
ZWAAR
WERK

AMEIDE

Taxibedrijf en vervoer

naar ziekenhuizen

Aan huis te ontbieden

Juist de manier
waarop U rijden Ga eens praten bij:
leert is belangrij k

Bondsautorijschoo1

i

J. HAARS :i
Meidoornlaan 4 - tel. 375 - AMEIDE

i

I

Vervolgblad Wegwijzer

Grote Sint Nicolaasaktie te Ameide

Aan de inwoners van
Ameide en Tienhoven

van 23 november tot en met 5 december 1964

Zeer gaarne wil ik in deze "Wegwijzer" een klein artikeltje schrij"ven naar aanleiding van de komende Sint-Nicolaas~aktie van de
winkeliersvereniging van Ameide en
Tienhoven.
Het is een zeer gelukkige gedachte
geweest van deze vereniging dit
jaar haar aktie te willen voeren ten
behoeve van ons "Groene Kruis",
dat bijna aIle gezinnen in Ameide
en Tienhoven tot haar leden mag
rekenen.
En nu het volgend jaar, eind april,

Nicolaascadeau dan zult u 1 lot en

4e prijs:
2-persoons

3 wisselbonnen ontvangen. Bij iede.

re deelnemer aan deze aktie kunt u
uw wisselbonnen inwisselen voor
loten.
Wij raden u aan wisselt regelmatig
uw wisselbonnen om tegen -loten,
zodat u geen wisselbonnen kwijt
kunt raken.
Tot en met maaridag 7 -december
kunt u uw wisselbonnen inwisselen
bij de deelnemende winkeliers.

Electr. DEKEN
Se prijs:

Wollen Deken
en nog vele andere waardevolle
prijzen. .In de voormalige winkel
van de heer T. de Lange in de Fransestraat staan de prijzen geetaleerd.

Ter gelegenheid van het SO-iarig
bestaan van de afdeling "Het
Groene Kruis", Ameide en Tien·
hoven organiseert zij met medewerking van de Ameidese Winkeliersvereniging een grate loterij.
Het is een heel sympathieke geste
om deze aktie te houden voer· "Het
Groene Kruis", te meer daar deze
vereniging een zeer heug'lijk feit
hoopt te herdenken.
Een sympathieker doel lijkt ons
niet denkbaar. Deze vereniging,
welks doelstelling· een ieder steunt
mag op uw steun rekenen.
Maakt u deze aktie merle tot een
succes?

De prijzen zijn bet zekerwaard
1e prijs:

KOELKAST
2e prijs:

De uitslag van deze loterij zal bekend worden gemaakt op zaterdag
12 december a.s. des avonds 8 uur
in de zaal van de heer P. Versluis.
In de week van 28 november tot en
met 5 december zijn de winkels
tot's avonds 9 uur geopend. Dinsdag 1 december zijn de winkels
's middags ook geopend.

De aktie wordt gehouden van maan·
dag 23 november tot en met zaterdag 5 december 1964.
Bij iedere contante aankoop van
f 1,- ontvangt u een wisselbon.
Vijf van deze wisselbonnen geven
recht op een lot.
Dus koopt u voor j 8,- een Sint-

Deze aktie is goedgekeurd door B.
en W. van Ameide.

Een vliegtuig, een dropping en ...
intocht van SINT NICOLAASJ
Zaterdag 28 november wordt het
een feestelijke dag in Ameide.
Het wordteen echt gezellige mid·
dag, waarbij het nieuwe en het
oude elkaar afwisselen, want wat
gaat er allemaal gebeuren?
Aan het kopje van dit artikel te
lezen zoudt u denken Sint Nicolaas
komt nu niet per boot aan, doch
hij wordt boven Ameide llgedrop,:,
ped". Sint-Nicolaas, die zoals u weet
voor geen kleintje vervaard is,
heeft op aanraden van zijn zwarte
Pieten hier toch maar van afgezien.

Burgemeester en mevrouw de Rid~
der hqpen Sint-Nicolaas en zijn
Pieten officieel op het bordes van
het Stadhuis te ontvangen.
Om 2 uur echter zal er een dropping plaats vinden boven Ameide.
Een vliegtuig zaI dan tientallen
parachutes uitwerpen, welke u in
het bezit kunnen doen komen van
leuke prijzen, welke beschikbaar
zijn gesteld door de Ameidese win·
keIiers.
De dropping vindt niet plaats boven een bepaald stuk land, doch
boven het gehele dotp.
Wij hopen, dat aIles· een vIot - verloop zaI hebben en dat na de dropping u allen met /"'""'" kinderen aanwezig zult zijn l.. IjSint.,Nicolaas
een grootse ontvaIig~ te bereiden.

Sint-Nicolaas komt normaal om cir·
ca 3.15 uur per boot aan bij de
Loswal, alwaar zijn intocht weer

BED
3e prijs:

GASKACHEL

zal aanvangen door de straten van
Ameide..>qrumband en muziekvereniging( :zullen het geheel mll'ikaal op1u{steren., ,"

.~

U schriift gemakkeliiker een gedichtie,
als u begint met de eerste regels
van een bestaand sinterklaasversje.

Gaal
den,

U

OORINCHEM
levert uit voorraad aile typen

T.V. toestellen

zorg dan voar een stevige verpak~
king met een adres op, maar ook in
het pakje. Bezorg het niet te laat op
het postkantoor, want de P_T.T.
heeft het druk en tobt met een tekort aan personeel.

Ais uw kinderen
een borstplaat willen maken, geef
ze dan een oude pan die u bij misluk.king weg kunt doen, een kleine
hoeveelheid suiker en voor de sma~
ken wat Iimonade en cacao.

Verschillende soorten

Diepvries GROENTEN
en VIS

Aristona

Philips
Orundig

Erres

G. M. J. Willemse
T etefoon 228, Ameide

Service-Bureau

D. Bikker, Meerkerk
Zouwendijk 1"'13 a

Hoogstraat 7 Tel. 3023 ~ 2759 Gorinchem

Voor Foto- en
Filmgeschenken

Tel, 01837-249

Ben boterletter

Ben gezicht en beide armen
kunnen worden zwart gemaakt met
houtskool, een gebrande kurk of
met cacaopoeder op een laagje vette
creme.
Gevraagd

een net melsJe
voor een dag per week
Mevr.

AMEIDE

VUURENS-Korevaar

zult iedereel1

l1erblydel1

FOTO-CINE

CREZEE

J.

Zouwendijk 113 d. Meerkerk

cu

met het heerlijke

Banket
en de

Sint Nicolaas
Versnaperingen

Sint Nicolaas
behoort ook tot de klantenkring van "UNIEK"

Beleefd aanbevelend

Is Uw Wasmachine defect?
Wij komen direct_

Ben klein cadeautje,

~

Diepvrieshaantjes
f3.30 per kg

Wie geld besteedt in eigen huis,
die dient meteen het Groene Kruis.
J. de Haan,
voorzitter

kunt u verpakkenin een precies
passende doos. De overblijvende
ruimte aanvullen met proppen vetvrij papier. Het ·geheel in een twee~
de doos. Vergeet niet de vermelding:
BREEKBAAR, deze zijde boven.

verpakt in prima vetvrij papier,
dichtgeplakt met cellofaanpapier,
kan in een taart worden meegebak·
ken. Denk er om, dat bepaalde plas·
tics en andere kunststoffen niet
tegen warmte bestand zijn!

VRAAG ONZE SPECIALE CONDITIES
betreffende HUUR en HUURKOOP
T.V. en Radiospeciaalzaak

AI. speciale aanbieding :

eigen "Groene Kruis".

Daarom hopen wij, dat u, met ons,
gedurende deze aktie uw aankopen
zuIt doen in Ameide en Tienhoven.
Hierdoor zal het bedrag, dat als
jubileum-geschenk het volgend jaar
aan het Groene Kruis met het 50jarig bestaan zal worden aangeboden, aanmerkelijk kunnen worden vergroot.

is bij de goede chocolaterieen en
deIicatessenzaken (~eker bij een
ziekenhuis) chocolf~biscuit,drop,
appelmoes, vruchL., Iln blik., limonade en jam zondersuiker en leverpastei en biscuit zonder zout ver~
krijgbaar.

Ben vermakeiiike verpakking

een pakje per post verzen-

komt deze aktie weI op een zeer
gelukkig moment.
Ongetwijfeld is het toch voor ons
allen een prettige gedachte, gedurende de St. Nicolaasaktie al onze
aankopen in eigen gemeenten te
doen, amdat: Ie Wij hierdoor in
het bezit komen van de loten, die
een kans geven op de maoie prijzen door de winkeIiers van Ameide
en Tienhoven beschikbaar gesteld.
2e De baten van deze verloting vol~
ledig ten goede komen aan ons

V oor.dieetpatienten

kunt u vervaardigen door een ca~
deautje te omwikkelen met watten,
gedrenkt in stroop, wa:;lrdoor vier
stukken gekleurd montagedraad
worden gestoken die de acht poten
van een spin voorstellen. Ben zwart
elastiek er aan, en op 5 december
danst de spin het gezelschap tegemoet!

van de bekende merken

onze Groene Kruis vereniging haar
50-jarig bestaan hoopt te vieren,

Ook hij is entbousiast over de werkelijk
unieke resultaten bij

"UNIEK"
OORINCHEM

chemische Wasserlj en Ververij
Schuttersgracht 104. telef. 2797

gekocht bij:

v. d. Zijden
Brood- en Banketbakkerij

DAM

AMElDE

Voor MOOIE
LEUKE of
PRAKTISCHE

SINT NICOLAAS
GESCHENI(EN
naar

Schoenen
Pantoffels
Luxe- en
Huishoudelijke artikelen
Speelgoed

Tel. 251, AMEIDE

't Is gezellig winkelen in onze nieuwe zaak
q)oor een t!ezellit! Sint CJ'licolaa.otee<>t

A. VERSLUIS

naar Uw Hofleverancier

A. DE WIT

leverl U

MOLENSTRAAT 1

ESSO PETROLEUM

AMEIDE..J
Prinsengrachl65

Bankelbakkerij

AMEIDE

A. v. Gelderen, Ameide

Uw adres voor 1e klas kwaliteitr{,':)
Gebak, BolerleUers, Appelbollen. Saucijzen, dikke
Speculaaseni:.
...
. Ruime sorlering Chocolade en Suikerwerken. Chocolade Lellers uil eigen bakkerij van"l;l;''9\sluks voor f 1.Groot assorlimenl Marsepain figure'if;!

~et

is een bekend ge1nid

. Ga naar MESKER

En zoek maar nit I
die't nog niet weet
"'rg/jll,~:'lrJ.. '"N 1· vindt bij Mesker.

."yoor

~...

OrSint. Nicolaasgeschenken bij de vleet!

SpeciaIiteit in Gelegenheidstaarten

Bloemenmagazijn

IYl
"
"./llJa..;a
Voor alle voorkomende
BLOEMWERKEN o.a.

VIAM GESCH;ENKEN

apart Bruidswerk

speciaal voor Sinl-Nicolaas

Ook voor St. Nicolaas zal
U zeker slagen

Wij hehben eeiJ. grate sortering

Harners, Nijptangen
Zagen, Boorornslagen
Kinderkruiwagens
Sleden, Springtouwen
enz..

Uw zaak voor Arneide en
Orngeving

J. Verveer

0, kom er eens kijken bij:

J.

J. VISSER

Ameide

W. v.Puttestraat 2. telef. 356

Groot assortirnent
MEUBELEN, BEDDEN, DEKENS EN SPREIEN
TREFFER LAKENS EN SLOPEN
TAFELLAKENS, BADDOEKEN
KEUKENDOEKEN, HANDDOEKEN enz.
HOLLANDIAONDERGOEDEREN
Herenkonfektie zoals:
COSTUUMS, JASSEN, PANTALONS
OVERHEMDEN, SJAALS, HANDSCHOENEN enz.

Fa. Jobs lesker&Zonen
FRANSESTRAAT IS

TEL. 0 1836-235

AMElDE

Prinsengracht 9. 11 en 13, tel. 277

\

AMElDE
Kiest een geschenk voor jaren

Voor kachel of schaats
is er in de klomp altijd plaats

;

Aile soorten SCHAATSEN en KUNSTSCHAATSEN
zowel met als zonder laarzen
20rg er voor als er straks
ijs is een GOEDE SCHAATS te rijden!

Steeds meer mensen
krijgen het door

arm en rijk
slaagt bij Van Dijk
Ook ,:por St. Nicolaas
deanx o.a.

.'~~~rJ:'~~ a

Cjt- _

Ja:~ r~ka'

-

Rokkenvoor 16.95

a

b

0

Voor gezellig. zuinig stoken vindt U bij
zowe!
k voor GASVERWARMING .....
itt',);Y.
t~J:t'CXII'!!tm'ib~·~·ltJj

ons aile soorten
voor kolen als olie
. • b~l,j",W€(M • .j,
iVlAl\.T UrnV7TTr

HAARDEN EN KACHELS

,

.0

.U\iQ .(1

a'
'hiiT.6fdlrl
& Z
~ ::\'h1.~rg~NeiifJ ~'A.'f{S'RfA~ IN~~ n Y \9"tt ·.l-I~'bm"y.~T
D.
HENSON. FRISIA. BECKERS en ET~lI H oQtIPH:fj 0-

I

e

I

Sint-crlicolaa.6 ge.6chenken?

Veer al Uw geschenken

Wij bieden U een pracht Bartering

De Jong's Zelfbediening

Huishoudelijke-,
Luxe artikelen en Glaswerk

DAM 4

T evens hebben wij een enorme sortering

BROEKSEWEG 6

AMEIDE
MONOPOLY
STRATEGO
SCRABBLE
GEZELSCHAPS·
SPELEN
DINKY TOYS, LEGO
JUMBO SPELEN

Chocolade Letters en Figuren
Toilettassen - Sigaren
Nagellak - Sigaretten
Lipstift - Aftershave
Toiletpoeder - Lotion
Haarlak - enz., enz.

Speelgoed
Zie

ODze

speciale geschenkencatalogus

Wegens ztekte kunnen wij onze klanten in de
ving niet bezoeken

M• L A B E E

omge~

Molens',••' 23 - Teldoo. (01836) 280

AMEIDE

Voar ec:ht heerlljke

Onze beide zaken zijn omgeschakeld op ZELFBEDIENING
Dus U kunt rustig en gezellig winkelen

.Met de Feestdagengratis Kip

SPECULAAS EN BOTERLETTERS
CHOCOLADE LETTERS EN FIGUREN
MARSEPAIN EN SUIKERGOED

BAKKERIJ W. J. DE GROOT, AMEIDE
SPECIALIST IN LEKKERE ZAKEN

Let op onze folderaanbiedingen

Sint - cnicolaa~ i~ weer in aantocht !

Een cadeau voor mannen
haalt U bij

Dikke Speculaas•.gevulde Speculaas. Appelbollen
Appel Carre. Letterbanket. gevulde Harten. Sausijsjes. Droste en Union Chocolade Letters. ChocoladeFiguren. Suikergoed. heerlijke Borstplaat
Prachtige dozen Droste Bonbons en dan onze
heerHjke Boterletter
Beleefd aanbevelend:

Sigarenmagazijn

J. van Gelderen

J. VAN DELSEN, AMEIDE

J.

W. van Puttestraat

AMEIDE

~,en winkel vol geschenkecu,rvoor bij de schoorsteen
'''''1'.

>.......

Dames-, Heren- en Kinderrijwielen
Antopeds, Skelters
en Driewielers
in een prachtige sortering

Als U echt gaat zoeken naar een geschenk.
loopt U natuurlijk eerst even bij 011S binnen.
U vindt dan juist wat U zoekt.

het geschenk van blijvende waarde!

f?
TELEVISIE-

EN RADIOTOESTELLEN

moderne modellen - diverse prijsklassen
prachtige sortering Transistor-radio's, Pick-ups, Bandrecorders

KUNSTSCHAATSEN

Wascombinaties en -machines, Centrifuges

Ook een leuke kollektie

KINDERSCHAATSJES

Een cadeau om plezier van te hebben

ERRES CENTRIFUGE

2800 toeren

voor dames en heren, met of zonder laarzen

f159.-

Vele andere electrische apparaten zoals: Mixers. Koffiemolens.
Strijk- en Stoomstrijkijzers. Electrische Dekens. Scheerapparaten.
Haardroogkappen. Messenslijpers. Broodroosters enz.

Geen onnodig kou Hjden! Wij hebben voor U

LEREN JASSEN, VESTEN, HANDSCHOENEN, REGENPAKKEN en
PETTEN
I

Meidoornlaan la Tel. 01836-271

•
6h, korn

er 'n~ kyke"l... . ,

~R~~E~ . •fl
I MliI \QlJlQW mllil nrosUl .113)jM3Ni)~ZilkJi)-Jl1i1\10'IJOV¥------+
VOOR IEDERE BEURS ...

AMEIDE

Streefkerk TtJ1I1U
ns~ol't£ n9v[ild 911> a{9J1W~'vin~JR9kmh"i:i

FRANSESTRAAT 7

AMEl DE

Kies met ver.tand.
het hoeft geen betoog
de kwaliteit is
heelgoed
en deprljzennietboog

TOPMODE ...
VOORGROTE
EN KLEINE
MATENll

Wij hebben U te bieden
een uitgebreid assortimellt

Likeuren en Wijnen
binnen- en buitenlands
Gedistilleerd. Bier en Limonade
Port en Sherry
Diaran voor diabetici
ter vervanging van LimoDadesiroop
Wi) vragen Uw aandacht voor oDze

Franse Cognac
in luxe verpakktng. geschikt als relatie..

geschenk
Hotel Cafe Restaurant

.:t FORTUIN"

Fa. L. H. Diepenhorst
Tel. 355

Ameide

De laatste mode
vindt Sint-Nicolaas steeds bij ons en dat in
zeer grote kollektie's
MANTELS
JASSEN
MANTELKOSTUUMS
KOSTUUMS
TRUIEN
JUMPERS
CARDIGANS
VESTEN
CAR-COATS
PANTALONS
SHAWLS
ROKKEN
OVERHEMDEN
BLOUSES
HANDSCHOENEN
JAPONNEN
en nog honderden
PAKJES
andere cadeaux
SHAWLS
in speciale
HANDSCHOENEN
LEUKE
PARAPLU'S
VERPAKKING
BADDOEKEN
SERVETTEN
TAFELLAKENS
GASTENDOEKEN

Wevenit

Koop bij ons Uw

Deux· Pieces

Sint-Nicolaasgeschenken

79.50

Voor een verrassing
groot of klein
moet U bij

o

Gez.

DIEPENHORST

,

zijn I
DAM 11

1.

Sint-Nicolaas houdt
van aardigheden
Wat hij U zendt.
wees daarmee tevreden I

AMEIDE. Fransestraat 31
.;.'

.'"

De zaak voor deze streek met de
grootste sortering in aile artikelen

.

\~'I'.·'.

':,::.
<.. ~'

........:':
>

.

Dames-, Heren- en Kinderkleding
Woninginrichting
Textiel

.

'" '-;

AMEIDE

.....•......

,",

":.

Ruime sortering Sigmen
in luxe dozen, kistjes en trommeljes
Sigaretten tn grote en kieine doosjes

Tevens verdere Rookartikelen

N. DE WIT

Deelnemer St. -Nicolaasactie

v.h. Oosterom

Fransestraat. Ameide

............................................................
Zie ginds komt de Stoomboot
maar . . . . . zie ook bij ons als U zoekt naar
een GESCHENK wat eens iets anders moet zijn b.v.

Diverse soorten

Wand-, Gang-, Schemer- en Slaapkamerlampen
in moderne uitvoering

Electrische Dekens

Tevens vestigen wij reeds Uw aandacht op onze prachtige

voor een lange winter. heerlijk warm slaapgenot

Kerstboomverlichting

Wasmachines en Centrifuges
voor een gemakkelijke en prettige wasdag

Stofzuigers, Mixers
en diverse andere :HUISHOUDMACHINES voor
vlug klaar zijn in de keuken
Verder nog een fantastisch mooie kollektie

Koffiemolens, tikkende electrische Klokken, Scheerapparaten, Snel- en Stoomstrijkijzers
Voor de langslapers

.

L:::::r::~:~ :::::::.:::.~::j:::.:::::::

Kom kljken blj:

Electrotechnisch bureau
J. W. v. Puttestraat 73
Tel. 01836-232

AMElDE

II

:~~~..G.E:::::KEN DIE HEY GEVEN WAARD ZIJN I

