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Verschijnt maandelijks

Oplage 48'00 exemplaren

--

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

Pro Marijkew~g 49, tel. 366, Meerkerk

Pro Marijkeweg 49, 'tel. 366, Meerkerk

Spaans~ profclub. Doch toen hij 39
jaar"was,. kr,~eg.,hij ·Iast· van e~n

voetbaiknietje,verteide. de g?edr;:;
Shit ons.~indsdienis'er 'van vo,et~

ballen'met .v.eel,meer geko-fi.len~
hoe:wel hij altijd nog graag.naar he~

voelbatlen kijkl.· '. :
Daaromheeft' '~deze, 'actie zijn spe-:
ciale sympathie,,-want het batig:
saldo is bestemd vQorde voetbal-:
vereniging "A.S.V.A.". ,Z6als velenl
reeds ,weten, speeltdeze:verenigin~

in de 3e klas van de K.N:V.B. eft
:gaat dit gepaard' met enorme kos';';
ten.
De spelers van "A.S.V.A." doen he~

indeze competitie bijzonder goed,!
evenals het 2eelftal, dat, pas kam~:

pioen geworde,n· is in haar' afdeling.
Dit allesen de spo'rtieve geest die'
er over het- geheel heer-st, :hebben:
de Middenstandsvereniging doen;
besluiten de actie in het teken van'
de spprtvereniging te doen staan,;i

MaZing dus aan Sinterkla'as,
Ik zal voortaan mo.eten werken
Op een meer beperkt terr.ein,
Omdat er (vooi' MIJ ge!ukkig)
Ook nog arme kinders zijn;
Daarvoor zal ik blijven zorgen,
Omdat dat nog nodig .is;
Mocht het eenmaal zo verkomen,
Dat 't· ook overbodigis,
Dan. neem ik' ~rijwillig. afscheid,
Voordat ik word afgezet,
'k Ga als ambt'loos burger Drees.en
In' een Sip,terklaienflat.
't,'!s'een .'wet, 'dat .. veel· traditi.e
OPde:'-'lan~e'du.u~.v.~rdwijnt:.;).:
Maar,- Piet;, al$.:cZa,n. S ...•.·deee~nb~r
~t,';Maan~je"P::O~r',d~.·born~n'schjjnt;
Staar -i1¢ .. in.[repeirts:nag1·, _b'l),i~~~ .

,::r..'§11:,::{k::"7:,iS::;:f;;?li~{!'·~~i~.i,:~:J,,::,,::,: :':.':',:"':,, '" >."~
Ik!h?0~:,blijei,;::~in4rzrst~:~r~n.c:..::'
:Met;' t;ep,.',mropje ~~in.'mvn/k~eJ~''-.:~':''

"'/'j~ -Clinge ,Ddorein'p-ds:':"
, .' "" ,,, "

'(Nadr,uk'verbo4eri) .

Sintenzorg
SINT, wat zit u sip te kij10en
zd bezorgde Zwarte PietJ"

Hebt u achterstand belasting?
Nee, zei Sint, dut is' het niet;
Voor het eerst in mijn lang Leven
Zit ik met het groot probleem
Wat ik dit jaar voor cadeautjes

Mee naar Nederlurl-d toe neem.
Handerd jaar geleden was dut
Helemaul geen kunst voor mij,
Want toen warenaJ mijn klantjes
Met een kleinigheid:k blij.
Met de jaren werd dut anders:
't Moest steeds meeT en mooier zijn,

En rm w~~t ikhe,tjniet: langffT, .'
',~, Ben aan't einit ·Jtn-.~ijnlatijn;

Piet; aa~i~ ~ijn'9~,.;ie:kci~Z9rg:
Ik- heb'gaandew~g,gel'eerc'L~

Grote Sint Nicolaas-·
actie in Ameide

Meer dan f 2000.- aan prijz¢n

Het is al 'weer een jaar geleden, dat
Sint Nicolaas 'in Ameide' zijn intocht
hield.

Toen wij hem deze week telefonisch
om inlichtingen vroegen, zei hij ons,
onder de indruk,te zijn vande ge
weIdig enthousiaste' ontvfingst, door
dejeugdyan Ameide en omstreken.
Er komen evenals' andere· j aren
weer twee ·Zwarte 'Pietenmee met
zakken vol snoepgoed.

Burgemeester en mevrouw de Ri9-~

der zullen op het bordes vanhet
Stadhuis Sint Nicolaas ontvangen.
De beide plaatselijke" muziekvereni
gingen, vooraf gegaan door de
drurilbandzullen het geheel muzi
kaal opluisteren.' Heel' sy~pathiek
stond SintNh::olaas tegenover het
doel waarvoor de actie nu gehou
den wordt.
Het is n.l. zo, dat hijzelf vroeger
oOk veel gevoetbald heeft in een

NA TUURLlJK NAAR

..... M.A. BOS

GEEN ACHTE~KANT

Beko~merd schudde, de grijsaard. 't
zorgelijke hoofd.· Even 'verViel hij in
droef gepeins. Maar plotseling flik
kerden .de vriendelijke ogen fel op
tusseh mijter en baard~ ,/t Ergste
vind ik het nog voorhet mannetje
in de maan. Hij·. is er verschrikkelijk
van geschrbkken~ Gelukkig is hij ,
:zelf niet geraakt. Hij' is zo'n vrien
delijk mannetje,. " Sinterklaas
ging wat rechterop in zijnstoel zit~

ten en sprak: "Waaromdenkt u dat
de maan zoveel schijngestalten
heeft?· En·· waarom ze, altijd dezelfde
kant naarons toekeert.Ik heb daar
aleens met Vrouwe Luna over ge,;. ,
sproken. Ze· heeft' iets te vel,'betgen.
Ze'heeft namelijk helemaal. geen
achterkant; En daarom is het zo
llOog13tonbehoorlijk van de mensen
om er· toch op af te willen en. haar
van·al1e kanten te willen: bekijken.
Het is. bijna even' erg als twijfelen,
aan Sint Nicolaas."

of heilllelijk

over de daken?

INTOCHT

Al sinds de grijze oudheid placht
,ik me in de weken, voorafgaand
aan mijn verj aardag, uitsluitend in
nachtelijke teruggetrokkenheid over
de daken Ie bewegen, in hoge
vlucht,';' zo vertelde ons Sint Nieo
laa~ in een interview, dat wij dezer
dagen 'met.,hem mochten h,ebben.
Vbor zulk:winters 'gevel---en dak

toetisme was een goede voorberei-
ding nodig, maar," zo vertrouwde en "Zie jedat" had niets ~n de ga-
dehoogbejaard~ ons· toe, "tenslotte ten van het kleine drama, dat zieh
had iktien maanden per jaar voor hoven zijn hoofd. voltrok, Maar
conditietraining. ,Nu, met· aldie Sint de,upan die alles ziet,z'ag het
televisieI1l~~tenis, datalle~,~arh~el:, ,\Vel,' ) f"" -'l~ kon er ,,' met, zov~el m.e:!!-
and.ersgewor(J~~",H;Qe graag:~6u, lIt ,se~', OIJ:~/Zich..,,,~ee~;'I1iets:,aan,doen.
~et.::i!og,:,~~ns::,,~·q~n;'·:fo":3nbesPied,~n, '. 'Ik'heb, het"rheisje"I~terlets extra's

'~~""~!!ft~1~Zf~~~!;{:!!~!:~~'f'tf,,"""±~~~~~'~~;:i"~t?#'!F>g""~'hi~;'~!\>':;~€C0x'~"t:itV~~{~1~1b:d::;t,C!
gen.,.:het11i~t.~~Ill:te:~t~reI1,~ , '. :EIl'f""'l.dEmk{~:,'~an· al .clie~aan~ ,Me¢st~lkrij~en ~~i~~e~,;~q~g~ld
Maar :dit<stilzwiJgen'duurt:I1iet)~ng; tak~tL~'1;;Sil1'terklaaS'?~',h~hben ':we', 'yan::hu~:,pa,'s~rl~q~~~n. ~~'~, ,
want Sint heeft te veer, plezier in de, de':,go.e~neiligman gevraClgd~,· Kppen wat z.e"w'iiSen-'he.1Jben,
bijna vorstelijke intochten in.onze "Heel erg""was . zij,n 'anty/oord, .~.__~ ~__~_-=-,::-==-===:-:~__~__~_~__~-.,-~__~_~~---,~-.,-
sleden en dorpen. heel ,erg.. Maar ik heb );l,t ",Itijd CHOCOLADE LETTERSr. ;..
HERINNERINGEN voorzien. Ik hehhet voorzien. Daar- .I. 1vI.'A. BOS

' om heb 'ik de'mensen steeds' ge-La l1gzamerhand '~eb ikde, laatste. " '.
J:'are.n weI.. ' ervaren,dat'h-etook blj leerd: ;,Zie de maan .Behijnt dOOfcie,

. '. . bornen. Makkers staakt' uw wilddeze intochten' eeneerste vereiste geraas."
is om maar gewoon te doen, zoals
indertijdop.:mijn, heifilelijke, maar ;,Bent u niet erg· bang,' dat ie de
wilde ritten over de daken." maan nog eens.kapot zullen sehie-
Ja, SintNicolaas is, zelfs in Neder- ten, Sint?"
land, 'wars' van onnodige gehei~,;. "Ja', soms weI. En .dan is het. hier
zinnigdoenerij en hijvertrouwt ons afgelopen.' Dan -ish,~t afgelopen.
zelfs iets 'toe van de emoties, die Dan komt er misschiengeen ,heer~
het ieven van ech, goeddoend ~ei- lijk avon:dje~eer. Misschien ga ik
ligman zo, boeiend maken. Legio dan weI' naar Mats'. Mars heeft 2
kostelijke herinneringen heeft Sint. rrtanen" dlis dan"heb ik er 1 voar,de
Neemalleeneensde briefschrijven- breek, a]s ze"daar ook op gaan
de kleuters,wier openhartigheid al- schieten. Maar Mars heeft,. weer
tijd weer ontroerend is. Ook de re- geen bornen en hoe aat dan met dat
~cties van de ouderenzijn soms ,de liedje moet .. ' "
rhoeite waard: "Wilt u,even wui
ven bij het huis met de halve gor
dijntjes,.'Stationstraat 66? Daar zit
ten :de" kiiideren. bij oma· voor het
raam!"

bE HOED OP DE OGEN!

OP zijnintochten wordt het Sint
oak weleens erg moeilijk gemaakt.
bm niet' in schateren uit te. b;arsten.
Bijna gebeurde het hem toen hij 'n
6nthousias'te vaderopmerkte, die
iijn, jonge spruit op de sehouders
getild had om haar toch- maarniets
yan het schouwspel te Ia:tenont
$aan.
Vindingrijk had hij zijn. (hinder
lijke) hoed op de bol van de kleine
gezet. Het hoofdje in de nek pro-'
beerde ze,onder de hoedranddoor
nog een glimp van het' gebeuren op
te vangen. Vader hieid stijf haar
~rmpjes .. vast, 'zodat' ze met geen
mogelijkheid kans .zag het gevaarte
ophaar hoofd weg te sehuiven.
M~ar vader, vreugdevol meelevend
met opmerkingen, als "Zie je dit"



moet worden is, op de spaarkaart
een slagzin te zetten, welke betrek
king moet hebben op "Het Groene
Kruis" en de "G.M.S.".
Het is al weer heel wat jaartjes ge
leden, dat Meerkerk officieel Sint
Nicolaas binnen haar veste ontving.
Dit vonden de G.M.S.-ers een naar
idee en men heeft niets achterwege
gelaten om te trachten de goedhei
ligman naar Meerkerk te laten
komen.
Na vele besprekingen is het gelukt
Sint Nicolaas en zijn gevolg een
middag te reserveren.
De uitslag van de actie zal plaats
vinden woensdag 8 december des
avonds 7.30 uur in cafe "De Gouden
Leeuw" te Meerkerk.

Kantoor Arnelde,
Voorstraat 2 - Teletoon (01836) 401

Voor al uw bank
en effectenzaken

i;;";.,
Dagelijks ge".;;~:;!>}ld van 9.15-12.15 uur (behalve op.zaterdag)

W
Aigemene Bank Nederland

(Nederlandsche Handel-Maalschspplj • De Twenlsche Bank)

Meerkerkse Middenstanders
actief voor Sint Nicolaasfeest'. I

De "G.M.S." (de gecombineerde
Meerkerkse Spaarzegelorganisatie)
heeft veor Sint Nicolaas een actie
die zeker bij het publiek een goede
weerklank zal vinden.

Zoals velen uwer weI zullen weten,
ontvangt men het gehele jaar door
zegels welke men op kaarten moet
plakken en tegen inlevering kan
verzilveren.

Het is een goed idee .van de organi
satie geweest, deze actie aan hun
bestaande systeem aan te passen en
nu bovendien de ingeleverde kaar
ten mee te laten dingen naar drie
Erres Koelkasten, elk ter waarde
van f 335,-.

Het enige wat hiervoor gedaan

Aankomst om 2 uur op de Dam.
Officie1e ontvangst op het Stadhuis.
Daarna rijtoer door het dorp, ge
escorteerd door de beide muziek
verenigingen en drumbands.

OP ZATERDAG 27 NOVEMBER

8 Ullr. Tot en met maandag 6 de
cember kunt u uw bonnen inwisse
len tegen loten.
Iedere avond van 29 november tot
en met 3 december zijn de winkels
geopend tot des avonds 9 uur. Ook
dinsdag 30 november.
Zaterdag 4 december geopend tot
des avonds 6 uur.
De prijzen staan tentoongesteld bij
de voormalige winkel van de heer
H. Bouter.

Intocht
Sint Nicolaas!·

LET OPt

De Ameidese Winkeliers welke

duurzame artikelen verkopen

beginnen met de Sint Nicolaasaktie

reeds op

zaterdag?:~, november
'<,.;/

2e prijs:

Een;,Platenspeler
3e prijs:

Een Wollen Deken

Er rollen Gouden Tientjes
door de sportieve Sint Nicolaas-aktie

van "A.S.V.A."
In samenwerking met de Ameidese
Win};eliersvereniging organiseert de
u allen welbekende voetbalvereni
ging "A.S.V.A." een Sensationele
Ioterij, die in het teken staat van
een regen van gouden tientjes!
Bij iedere contante aankoop voor
f 1,- ontvangt u een bon. Vijf van
deze bonnen geven recht op een lot
welke u bij alle winkeliers kunt in
wisselen.

Behalve goud, wat echt blinkt, dingt
u mee naar de volgende zeer kost
bare prijzeJ;l.

Ere-prijs van "A.S.V.A."

ERRES Automatische
Wasmachine

1e prijs:

Bankstel
winkelwaarde f 895.-

en behalve de gouden tientjes DOg

vele andere prijzen zoals levensmid
delen, taarten, enz.
Koopt dus allen tijdens de winkel
actie inAmeide, want u steunt hier
mee tevens de voetbalvereniging.
De trekking van de loten zal plaats
vinden zaterdag 11 december 1965

..i~n~Z±a;a1~....~"D~ie~p~ejnh~o~r±s~t"d:'~'·"~s,~a~v~p~n~ds~~t;e±k=;:::=;:::=;:::~a~;, ...~.'~~~.~~?;:::;:::_,._~;;.. ;:::cb;:::;:::;:::;:::~~.~.~,~~""~,..,~~.-.",~,,,,~~~,,:,,-~..~.2:f~;::'"."~~.,_,.-~_;,_?~.c,~~.,.<~-;-<:':'i;~.,,~:_~;,:j,,,,:;.;"'~o>~,._~,."'.~~._.~~.O"'''~"..,~_.,_~.. ~~~~~~~.~_.,_="~=~.,':' ..",,.,".,"'.-._.«;

Voor kachel of sC~;!,ats
j.

IS er in)",'ti klomp altijd plaats
Aile soorten Schaatsen en Kunstschaatsen
zowel met als zonder laarzen - Zorg er voor als er straks ijs is

EEN GOEDE SCHAATS TE RIJDEN!

Voor gezellig, zuinig stoken vindt U bij ons aile soorten
Haarden en Kachels zowel voor kolen als olie

Ook voor GASVERWARMING moet U bij de
KACHELSMID zijn

Onze merken zijn jAARSMA, INTERNO,
HOENSON, FRISIA, BECKERS en ETNA

Wed. B. van Woezik & Zn.
Dam 2, Ameide

Gevraagd:

leerling

electricien

A. v. Iperen
Tolstraat 5 ' Tel. 265

Meerkerk

Ook met Sinterklaasavond natuurlijk naar het

CAFE MET SFEER
VOOR EEN GEZELLlG BIERTJE

CAFE "LEKZICHT", Ameide
H. M. BOOTE, Lekdijk 30, Telefoon 01836 - 370

AI Onze artikelen hebben W1J

overzichtelijk tentoongesteld

Er staat cen grate Bartering

JEUGDBOEKEN, ROMANS en OORLOGSBOEKEN
LEUKE DOZEN POSTPAPIER, VULPENNEN,
4·KLEUREN BALLPOINT's en GEZELSCHAPS.
SPELLEN en alles op FOTO· en FILMGEBIED

Korn eens kijken j zoek zelf rustig uit

U vindt het bij:
Cognac Vieux Marie Antoinette

met 2 glazen gratis, 13.90

Voor Sint Nicolaas-, Kerst· of Nieuwjaarsgeschenk
hebben wij prachtige geschenkverpakkingen

Cognac Dujardin
met 2 glazen gratis, 12.00

BOEKHANDEL CREZEE
Bestel reeds nu Om teleurstelling te voorkomen Dam.6, telefoon (01836) 229
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DEGROOT
Ameide

Onze Sin' Nicolaas-verrassing voor U!

C
QJ.....
o

............................................................................................................
!

C
QJ.....
o-

artikelenelectroop

ook hier Uw vertrouwen te genieten
voor ons prettig hericht hehhen wij

verstrekkenteloten
/

Geachte Lezer(es),

Wij delen U mede dat we ons bedrijf uitgebreid hebben met een electro-technische
afdeling - Vanaf heden kunnen we U van dienst zijn met het uitvoeren van Uw
opdrachten betreffende licht- en krachtinstallatie's voor nieuwhouw, verhouw en
reparatie's

We hopen door nette en billijke bediening
In verhand met hovenstaand, voor U en
hesloten tijdens de Sint Nicolaas-actie

het dubbele aantal
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Waarom

DIMPLEX
electrisch,
oliegevulde
radiatoren
met thermostaat
regeling
zelfs beter zijn
dan
centrale
verwarming

1. Gebruik als bij- en hoofdverwarming
In grate vertrekken: in kinder- en slaapkamers,
keukens etc. Tijdelijke verwarming van studeer
'In wachtkamers

2i Groei-installatie
LJ~untUw'verwarming per kamer kopen,en'zo'
eengehele.:centrale.:'verwarming-opbouwen"

"Installatiekosten z'jjn zeer laag

3. ,Makkelijk verplaatsbaar
;)veral behaaglijke,comfortabele warmte

<:Grote ka'mersin aile hoeken "bewQonbaar"
En gaat. U verhuizen? Dan verhuizen de Dim
pJex radiatoren mee

4. Zorgenvrij stoken
Geen bevriezen, totaal geen onderhoud, storingvrij
Bovendien heeft U 2 jaar volledige garantie

5. Zuinig
Door uitgekiende thermostatische regeling en olie·
vulling wordt een constante van te voren door
U gekozen temperatuur gehandhaafd

6. Modern gemak
Geen zorgen voor het inslaan van kolen of olie.
Geen winterzorgen in de zomer!

7. Enorme keuze
Moderne strakke wafelmodellen en stijlvolle ko
lommodellen in verschiJlende maten en capaciteiten

8. Rijke kleuren
Van stemmig tot hyper modern
Grijs en wit en bruin en turkooizeblauw en goud
en zwart en rose en rood en geel

Wend U voar inlichtingen en uitgebreide gratis
brochure tot Uw Dimplex dealer
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Dat we ook ruim gesorteerd zijn in geschenk
artikelen spreekt vanzelf
Wij zijn en blijven nog steeds specialisten op het gebied van:
Wasautomaten, Wasmachines, Centrifuges, Radio en Televisie
en Koel- en Vrieskasten
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!diP! )"""'J
t\1 Bij aankoop van een HOOVER JWasaulornaal

d = I hebt U kans op een

! :'~'~:i. gratis Hoover Koelkast
i .



Eethoek met talel 450.-, pracht model met onbeperkte garantie

Bankstellen, iets goeds voor 498.- Bergmeubels vanal 195.

Slaapkamers vol meube~laat voor 495.-

Stalen Slaapkamers 119.- . Kinderwagens v.a. 95.-, keuze uit
meer dan 100 stuks

. Mimitalels ~9.- - Haardbankjes 18.75 . Dienbladen 9.50
Kapstokken 23.- enz.

Voor Tapijten, Vloeren en Trapbekleden speciale prijzen

Voor al Uw geschenken

De Jong's Zelfbediening
DAM 4 BROEKSEWEG 6 AMEIDE

J. Hamerling
voor Kleding, Meubelen en Woninginrichting

Dorpsstraat 73 en 52, LEXMOND
Telefoon 03474 - 275 (bij geen gehoor 375)

Koop bij ons Uw

~f"t Nfe~l~~~ ~€~e~€"ke"

Voor een verrassing groot of klein

moet U bij

Gez. DIEPENHORST zijn
DAM 11 . AMEIDE

Chocolade Letters en Figuren

Toilettassen Sigaren

Nagellak Sigaretten

Lipstift Aftershave

Toiletpoeder Lotion

Haarlak enz., enz.

Met de feestdagen gratis Kip
Let op onze folder-aanbiedingen

Indien U nu donderdag en vrijdag zeit Uw boodschappen
komt klaarm.aken~ntva!!J1t U het dubbe/e aantal zegels

~----~~

Bij ons vindt U een ruime sartering

Sint Nicolaas-artikelen zoa:ls :

Boekhandel Crezee, AIlleide

Onze alom bekende dikke Speculaas, gevulde Speculaas
Harten van gevulde Speculaas, Spoorbanket, Appe1bol
len, Appelgebak, banket Harten en Hammen. Boterletters
en Staven met zuivere Amandelspijs en als hartig hapje
S~ucijsen

Chocolade Letters en Figuren van Droste en Union
/'''"''''. '. . .:. ,,' .' .. ,: '.' ::.::::: :.:..: .. >.

Bors,tp"laat Hal,'· ',.Fondant e,nSuiker,g,oede",n, een u,itge-,,'
.... . . . "-,,:,.n/ -'. " .. ' :.'. '. ". :: .. ' ". ,.,.,.: : .

breide.sortering, Tuxe dozen Droste Bonbons en Chocolade ..'

5 DECEMBER NADERT WEER!
Ontdek hoe lekker VAN DELSEN's lekkernijen zijn

J.v.

Een antiegelijk, grate sarte'ring boekenb:ij

Tel. 332

Suikergoeden -beestjes, Taai- Taai,Kruidnoten
Chocoladeletters. Baronie en Verkade, Ch'ocolade
Sigaretten en ·Figuren, Borstplaatjes, Luxe dozen
Chocolade en Bonbons. Boldootartikelen, Sigaren
en Sigaretten enz.

Oudendijk

Mooie en heerlijk warme Pantoffels
Muiltjes, Slippers enz. enz.

"'.k,mid',',nb''''i;' P. van Kekelll.

': ;

V;it1,~f"t~he~l~~~:'se~e~€,,"e.. ·' ,~
A. SPEK LEXMOND

$pe§l~~l<fo~({le_:f.?~()~~f-,< '" .;',-" '1:,:, ,',' ''-''-,. , .. "

, " ':iJ;.-.i-i:M'~-",->::_~:,· .. B'O;stp-r':·:M'~FURi~~~·-~,;~;J',-t~~::~~;~l6,·g·.i_,:_M-eerKer~':::---'

Warmte voor een he/e winter! U heeft ze weer nodig I

Kapspiegels, Kapstokken, losse Fauteuils en Haardbankjes

Een greep uit onze kollekties

Overhernden.
Yeslen en Truien.
Sjaals en Dassen

Slaapkarnerkleedjes.
Spreien en Dekens.
Treller Lakens

van

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

van der Grijn's
brandstoffenhandel, want die heeft ze allebei
Broekseweg 51, telefoon (01836) 216 AMEIDE

Beste/adres voor Tienhoven: W. Nomen, Lekdijk

KOLEN 01 OLIE

Taxi·bedrijf en vervoer naar ziekenhuizen

Blijf hij de tijd . . . neem autorijles I
Maar . . . de manier waarop is juist zo belangrijk

Leer daarom van het begin af aan goed rijden

Leer het bij

Bonds Autorijschool J. Haars
Meidoornlaan 4, tel. 01836-357, Ameide

Natuurlijk weer naar:

.... M. A. BOS Pro Marijkeweg 49, tel. 366, Meerkerk

MAAK EEN

goede goal!

en onthoudt deze wenk

bij Mesker koopl U
, een degelijk geschenk

MESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Tel. 235



Kaap nu nag vaardelig!

Tot 4 december ontvangt U nog

DUBBELE G.M.S.-SPAARZEGELS
bij aankoop van

.Was- en Droogapparaten, Koel- en Vriesapparaten

en kans op 3 gratis ERRES KOELKASTEN

Zouwendijk 113a, telefoon 01837· 249

SERVICE·BUREAU

Wij verzorgen al Uw
reparaties
snel en billijk

D. BIKKER J Meerkerk

Voor een leuk en gezellig

Sint Nicolaas Geschenk
kunt U ook terecht in

"DE DRIE SNOEKEN"
I

\h~'I IfIAA'It.t€,,~ll€

Sint Nicolaas Cadeaux
Couden Ringen, Horlogeis

Earo=eters, Cero enz.

LEXMOND
TEXTIEL CONFECTIE VVONlNGINRICHTING

bij

BOS

.' .' ',.~ -' .

EEN VERRASSING

Juurelier RIKKOERT & Zn.·
Haven 5, teJefoon 651, Schoonhoven

Oak aan hUls te onthieden '

Van 27 november t.m. 4 december ontvangt U bij aankoop voor 'een:

bedrag van flO, - of meer

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

Elke tiende koper welke meer besteedt dan f 10. - ontvangt

geheel gratis een prachtig Flanellen Laken

Wij willen' U attent maken op ODze grote sartering

Sint Nicolaas cadeau
zoekt, kunt U bij ons beslist Uw keuze maken

Wanneer U een

PARFUMERIEEN

VVij hebben voor U

Voar dames de merkartikelen

Acosy, Maja, Boldoot, 4711, en het pas ingevoerde merk Bambus

Vooi de heren

Tabac, Vinalia, Baldoot, Bambus enz.

GESCHENKVERPAKKINGEN
Gedistilleerd en Wijnen
in diverse prijzen I

. Bestelree4s nll,.~~t..;{:-'\ de .• prijzen gaan omhoog

Cafe." DE DIUE SNOEKEN'"
J.:vAN DIJK'" . ..'.... •. ' ." ....,: ..

. Dorpsstaaat 67 - TelefoP!:FQ.3474 - 217 .- Lexmond
. . ',..-1

(

Kapsalons DE WIT
Lexmond, teL (03474).244 Ameide, teL (01836)-464

b.g.g. (03474)-244 '

ARM EN RIJK

Voor een passend Sint Nicolaas~geschenk

NEEMT MEN TEXTIEL!
Origineel verpakt - lets aparts . Zie de etalages

KLEINMEUBELEN, een rijk geschenk!
VVij hebben o,a.: Bijzettafeltjes, Haardbankjes, Mimisets, Aparte fau
teuils, Lectuurbakken, Radio- en Televisietafels enz.

Komt U eens kijken in ODZe ruim gesorteerde toonkamer

Unieke sartering in
WOL, PULLOVERS, ROKKEN, OVERHEMDEN

VESTEN, enz. enz.

TERLENKA COSTUUM f 110.- (diverse dessins) BOS
SLAAGT BIJ VAN DIJK

Oak bij 'J. M. A. Bas kans op 1 van de 3 Koelkasten
Prinses Marijkeweg 49" tel. 366, Meerkerk

Textiel . Confectie - VVoninginrichting . Meubeltoonkamers

LEXMOND telefoon (03474) 274 en 377



Voor de allerfijnste

Boterlerletters en Speculaas
natuurlijk a]s vanouds naar OOK IN MEERKERK

per liter

Telefoon 265 - Meerkerk

De IVf"te)
IS IN AANTOCHT!

Wij hebben voor U klaar Iiggen een zeer
grote kollektie

SCHAATSEN

Super Benzine
en rnengsrnering

4 cent korting

een vrije
pomp

Motor- en Rijwielhandel

Ook voor lucht, slTIeer
olie en anti-vries

"DE KOEKKOEK"
MEERKERK

ONZE SORTERING .~

Huish~udelijke. en Luxe artikelen

Speelgoederen enz.
geeft U volop gelegenbeid een goede keus te rnaken

Molenstraat 23, telefoon 0 1836 - 280

Meer kilometers rijden voor minder geld!

A. van Iperen

De wintermaanden zijn bij uitstek de maanden voor hui
selijkheid en huiselijke feestjes

am de sfeer te verhogen bieden wij U een uitgebreide sortering

GEDISTILLEERD, LIKEUR. WIJN, PORT EN SHERRY

Voor relatiegeschenken :

VIEUX EN FRANSE COGNAC in zeer aantrekkelijke verpakking

Fa. M. LABEE, Allleide

Fir1ll3 L. H. DIEPENHORST
FRANSESTRAAT 12, AMEIDE

Een prachtig cadeau voor Sint Nicolaas
Fijn om te krijgen en ... fijn om te geven
Tevens moderne slijpinrichting

tij · Her·~'lR~.

Speciaalzaak

DaIllCS- Heren- en Kinderkleding

Steeds meer de .zaak voor deze streek met
de grootste sortering in aile atdelingen

C. PELLU(AAN, Ameide
J. W. van Puttestraat

AMEIDE. Fransestraat 31

IJSSELSTEIN. Voorstraat 8-10
er~,"4~ 5«A ""tc'_.::P

Op Uw verzoek bezoeken wij U ook aan buis; - TeL 01S'36.394 en 372

DEELNEMER SINT NICOLAAS.AKTIE

MODEBP
f..Or,,



VIVO zellbediening
RIETVELD
MEERKERK

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

Ruime Bartering Sigaren
in luxe dozen, kistjes en trommeltjes
Sigaretten in grate en kleine doosies
Tevens verdere Rookartikelen

N. DE WIT
v.h. Oosterom

Fransestraat, telefoon 01836-301, Ameide

Maak bij ons Uw keus uit een enorme sortering

Sint Nicolaas Figuren
Chocolade Letter:s
en leuke Surprises

GORINCHEM

levert uit voorraad aIle type"

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

HET BESTE ADRES:

,A. van Iperen
MEERKERK - Telefoon 265

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

Een electrische Deken

Voor al Uw reparaties

Garage D. v. d. Vlisl & In.

Voor al Uw Autoschade

Plaalwerkerij D. v. d. Vlisl & In.

Voor Uw vervoer

Transporlbedrijl D. v. d. Vlisl & In.

JVcrhoeven
ameide _

Kom kijken bij:

~. ---.C~_~ .d-.-.k

-~ ~~/~

Ook voor een echt

GOEDE BOTERLETTER

J. W. van Puttestraat 73, telefoon a1836 . 232
II

heerlijk gekruide

SPECULAAS

\[M~ ALLERFIJNSTE GEBAK
( l

:~~ Sf'eciaal Banketbakk"rij

Pracht sortering dozen Droste Bonbons

T.V. toestellen
van de bekende merken

Aristona
Philips
Grnndig
Hrres

Electrische Dekens, heerlijk warm in de winter

Wasautomaten, die heel de was voor U doen

Stofzuigers, Mixersenz.
voor vlug klaar zijn met Uw werk

Koffiemolens, Scheerapparaten, Draagbare
Radio's en Strijkijzers

Wasmachines en 'Centrifuges
die Uw wasdag tot een teest maken

Modern uitgevoerde
Wand·, Gang-, Schemer· en Slaapkamer.
lam~.e,t-.

Radio en Televisie
voor gezellig luister- en kijkgenot

In de klomp

een geschenk

gekocht bij

Verhoeven

maakt pas echt

FEEST

Voor al Uw electrische instal·
laties, reparalie en nieuwhouw

Landelijk Inslallaleur

D. v. d. Vlisl & In.

Voor al Uw loodgieterswerk
reparatie en nieuwbouw

Loodgielersbedrijl

D. v. d. Vlist & In.
VRAAIl ONZE SPECIALE COND.ITIES

HOOGBLOKLAND Dorpsweg 13 belreffende HUUR en HUURKOOP
Teleloon 01831.292 r
~;~/ ..... ~,,-~i~' , _

'·I~~!~~~""'."" .. Wl!kkers
KOITl zeit tocheens kijken naar oQ, grotesortering 'Tevens het aangewezen ad res voor

Diepvrieskisten

~oals U ziet:

vo/op leuke. waardevo/le geschenken

0, kom er eens kijken bij

Geschenken in speciale Sint Nico/aasverpakking

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

Meerkerk . Telefoon 265

IperenA. van

VAN DIJI<'s
-BAKKERI}

en de

fJltled t.d t,et.
werkelijk lekkere Speculaas

koopt U hij

zuivere Boterletters

Dorpsstraat 56, telefoon 282, Lexmond Electrische huishoudelijke apparaten~ verlichtingsomamenten enz.



"DE VIAM", Ameide
De hof-/everancier
van Uw gezin

U vindt bij

voor de kinderen:

een ruime sortering
Sint Nicolaas artikelen

voor mijnheer:

Geschenken
van Vinolia

. voor mevrouw:

Luxe dozen Bonbons
van Droste en Van Houten

Parfumerieen
van Maja en Boldoot

vindt U met de komende feestdagen bij

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

OLIE?
U belt en de Esso-handelaar staat voor U klaar
Telefoon no. 01836·480

IJzer- en Touwhandel

Ook voor Gas en Gasgeysers

A. VERSLUIS
. PRINSENGRACHT, AMEIDE ~

~~/~"""'~_~I

U zult iedereen
verblijden

met het heerlijke

Banket
en de

Sint Nicolaas
Versnaperingen

gekocht bij

v. d.Zijden
Brood- en Banketbakkerij

DAM - AMEIDE J. W. van Puttestraat 65 Molenstraat 1

•

artikelen'
,.; . .

Schoenen

Pantoffels

Luxe- en

Huishoudelijke

Speelgoed

r,)

naar

Voor MOOIE

LEUKE of

PRAKTISCHE

SINT NICOLAAS
GESCHENI(EN

Tel. 251. AMEIDE

A\
H

~p; )"'''J
(\\ ~

#. - I

"0';:.

HV r'i f···'F:······.. ···:.. ······,······ :.:, ········;·11"···· ..··,·': ..···a· :' ".' ··· .. ····r···':· ..····'O·······::···_,·:··, .·.···.,.8 ·8~ , .
.. ."'"'' ,'. .. " ..... ".... '..'. ,',. ".'. " . ''- .--

I 'I Is gezellig 'W'inkelen in onze rnoderne zaak

.~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~·~····E··~·~
Banketbakkerij

A. VAN ·GELDEREN
HET BESTE ADRES VOOR:
Boterletters, Banketietters, Appelbollen, Appelflappen, Appelgebak, gevulde
en dikke Spe'culaas enz.

Grote sartering Chocolade en Suikediguren, leuke sartering zuivere Amandel
Marsepain figuren, Chocolade letters, groat- en klein
ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ

Aileen bij Uw bakker de "echte Speculaas"

. Piet moest voor Sint inkopen doen

Maar . . . hij had niet veel poen

Hij keek weI even sip

Maar zag de winkel van de Tip

Daar is hij naar binnen gelopen

En deeder al zijn inkopen

Beleefd aanheveIend,

Levensmidde1enbedrijf G. KERSBERGEN
TIENHOVEN.

:Alles 'voor het gezellig' avondje vindt Ubi]:

. .... M. A. BOS Pro Marijkeweg 49, tel. 366, Meerkerk

WAARDEVOLLE GESCHENKEN

VOOR IEDER DOEL

VOOR IEDERE BEURS

STREEFKERK
TEXTIEL

(nel even leuker)
Franse~traat 7, AJ\1EIDE

~ Zie ook onze huis aan huis folderJ
VOOR EEN GOEDEFLiiWiJN .

.... M. A. BOS Pro Marijkeweg 49, tel. 366, Meerkerk

Laat ons hij eIke voorkomende geIegenheid

het juiste bloemstukje .maken
Dagelijks staan er verse bloemen en planten tot Uw
beschikking en wij .maken er lETS GOEDS van voor
een redelijke prijs

Bloemenmagazijn "MARJA"
J. VERVEER, J. w. van Puttestraat 2. Ameide



c;rote kollekties Op internationaal niveau in:
Mantels, MantelcostuulllS, Japonnen, Deux-pieces, Kinderlllantels,
Jurkjes, Heren- en JongenscostuulllS, Sportcolberts en Pantalons,
Coats, Delllies, Regen- en Winterjassen

Wacht niet tot de laatste
dag, dan kunt U rustig
kopen

Molenstaat, Ameide

Aile Pronto Horloges 2 jaar
verzekerd tegen diefstal en ver
lies en . .. gratis speldje!!!

Koop iets goeds
voor W'einig geld

W. J. DE GROOT

Voal echt heerlijke

Speculaas en Boterletters

Choc. Letters en Figuren

Marsepain en Suikergoed

Het huis met de klok
gaat hierin voorop

40 modellen
BarolTleters

vanaf t 6.- per stuk

Vochtigheids- en
TherlTlolTleters
en talloze andere artikelen

Pronto Horloges
Pendules
Wandklokken

. tegen aantrekkelijke prijzen

G ..... v. d. Vlies
Gorinchemsestraat 12
MEERKERK

\. )

( \
Huisvrouwen. opgelet

Laat U niet bedriegen !

Heren· en Jongensafdeling

Handschoenen
Shawls
Vesten
Pullovers
Hoeden
Zelfhinders
Manchetknopen
Sokken
Dasspelden
Overhemden
Weekenders
Jacks.

lrles"t fraaie en "tevens nu"tdge'

cadeaux in al onze afdelingen

Meisjesafdeling

Shawls

Wantjes

Mutsen

Parapluutjes

Lange Broeken

Trnitjes

Rokjes

Nachthemdjes

Petti·Coats

Jacks

Paraplu's
Handschoenen
Shawls
Kettings
Sierspelden

Pantalons

Jumpers

Vesten

Rokken

B10nses

Jack

Tapijteri,

Damesafdeling

Meube/afdeling Manufakturenafdeling

Kapstokken v.a. 24.75 Baddoeken
B10embakken Theedoeken
Dames· en Herenclubs Washandjes
in stof en skay v.a. 115.- Tafellakens
Haardbankjes v.a. 14.75 Bedsets
Kapstokkleden en Tafelkleden Zakdoeken

Zuiver ,wollen •• Dekens Flanellen' Lakens

'.l!lQ " 25:0,> 6~.50, .' 1!'i0¥22Q;4
u

,75 '. ,~~:;;::, .•c."'••=••,~'~••_e~c=_~ =_,=.,=..,,_..- .....__.•... 1<'f(',,~0,,~""elienille-~~;$P~~i~i~C","~;ti~~~,':l4'~SO,,_~,;':/;"~'; o_"'jc,o;~';,';;;i,~;;;;:,;c?;+,;;,~,,;' ';j,

Terlenka Spreien v.a. in fraaie luxe St. Nieolaasverpakking '.

. .' t">· r'."Karpetten, Bedden, -:....-.dukstellen, Eethoeken, Slaapkarners",,'voornaalll
in' stijI' en kwaliteit doch redelijk in prijs

Specialist in Jekkere zaken

**

\
Steeds rneer de zaak van deze streek Illet de groot
ste Bartering in aile afdelingen

AMEIDE. Fransestraat 31, tel. 01836·394 en 372

Deelnemer Sint Nicolaas·aktie
Van 20 nov. t.m. 4 dec.

Ook bij J. M. A. Bos kans op 1 van de 3 Koelkasten
Prinses Marijkeweg 49, tel. 366, Meerkerk

Zie Uw loto's
reeds 10 sec. nadat U ze

genomen hebt!

Polaroid Land
Camera's

225.-, 29B.
en 495.-

VOOR VADER EN ZOON

Luxe dozen Sigaren, Sigaretten, Aanstekers, Asbakken, Pij
pen, Shag- en Tabaksdozen, Sigaren- en Sigarettenkokers,
Portemonnaies, Portefeuilles, Rijbewijsetui's, Lotions, Scheer
apparaten, Aktetassen, Manchetknopen enz.

VOOR MOEDER EN DOCHTER

Parfumerieen, Toiletartikelen, Armbanden, Halskettingen, Bro
ches, Brei-, Toilet-, Hand-, Boodschappen- en Stadstassen,
Portemonnaies enz.

Vraag vrijbJijvenddemonstratie

Slechis 7.B5
het leukste geschenk

voor jong en oud

fascinerend stereo
kleurendia systeem

Ta/loze kleurenschijven
voorradig

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

A. F. van MILL
Boekhandel

CREZEE
Dorpsstraat 71, Telefoon 396, Lexmond

Dam 6 Ameide

St. Nicolaas- en zwarte Piet·
pakken te huur

VOOR FOTO· EN FILMCAMERA'S NAAR FOTO·CINE CREZEE TE AMEIDE



NU NOG GOEDKOPER RldDEI\i!
Bij ons benzine kopen is voordeel voor U !

SUPER BENZINE nu voor 48,2 ct.
dus 5 cent per liter goedkoper!

Gewone Benzine 46.3 cent per liter

Ook voor Uw kwaliteits

BRANDSTOFFEN .EN OLIE
U belt en wij bezorgen met onze eigen tankwagen

Wist U dat wij ook H 0 U T S K 0 0 L leveren en dat U daar
gemakkelijk de kachel mee kunt aanmaken

Zondags gesloten Gaarne bestellingen opgeven vrijdags voor 12 uur v.m.

P. C. van Zessen
Dorpsslraal 72 LEXMOND Tel. 03474-229

Gevonden:

Daar hebben ze voor U kIaar staan:

HEI· EN BOEICOPTELEFOON (03474) 297

een adres voor al Uw Sint Nicolaas-inkopen
in Hei- en Boeicop

. Diepvriezers, Koelkasten, Wasmachirtes,
Speelgoed, Gereedschap, Glas- en Aar
dewerk, Huishoudelijke. en Luxe artikelen

) Boxen, Kinderstoelen, Wandelwagens
Schemerlampen en Verlichting

ROESTVRIJ STAAL, SOLA, B.K. EN FISTAL

Als extra Sint Nico/aas·attractie t.m.
4 december a.s.

Bij elke bestede f 2.50 .een kans op een van

lYai~ooie prijzell
?'~;---"-"'-_:"-' " ,,"

·le pr;: lSk~lter,2~pr~:J.POp,.. '.. 3'e'pr'.':lp~ar-cSchiitsert .. ·...·;:..~·.....'C ••••..•••

a.t\:EDEN
aJ. V.

Onze enorme Bartering

Huishoudelijke-
en Luxe artikelen
is zo samengesteld dat' het voor U .gemakkelijk
kiezen is

Gorcumsestraat 14, telefoon 01837.398, MEERKERK

Voor meisjes :

EEN MOOIE WILDEBRAS POP, POPPENWAGEN, KEUKENTJE,
SERVIESJE, FORNUISJE enz. '

SpeciaaI voor de kinderen Uw ~andacht voor:

DE BEKENDE MliRKLIN TREINEN met transformator vanaf 42.50

LIMA TREINEN met of zonder transformator reeds vanaf 17.50

yoor, jongen .'.o.ud :\,-

jtJMB.(J{j.E~.EL.S. ,CH..APSS~)StLEN,OF EEl'l HOMA~.SJOELBAK
T~:veel.o'rii, ~p,"te,ri,_o~~:n --- I - - .;_}{omCD~'--eeri§:'·eV:(flCTings? ~

ADRI. VAN PEEQ·

'I",. ~f..t· Nfe,lAAf-,t.fe(.t...kt...

Fa. N. PEK& Zn, Ameide
MEIDOORNLAAN 1a, Telefoon (01836) 271

Bij aankoop van een

PLATENSPELER
3 Langspeelplaten

voor 9.95

Voor de knutselaars:

Nieuw, Phili~s .
Mechanical 69.-:

DraE!gbare Radio's
grate kollektie, v.a. 49.50'

Strijkijzers, 29.-, 32.-, 37.50, 49.
Koffiemolens 19.75
Messenslijpers ·19.95
Broodroosters 39.75 en 52.50
Mixers 39.50 en 44.50
Philips Droogkappen 44.95, 59.75
en 79.50
Philips Braadpan 79.95
Rolvegers 12.75, 19.75 en 23.75
Philips Beauty Set,

voor de dames, 39.95
Electrische Ventilatorkachels 49.
Electrische Dekens

boven- en onderdekens 79.-
Scheerapparaten, Philips
Braun en Remmington vanaf 46.50

Voor het winterseizQen :

Grote kollektie Wanten en Petten
Oak kindermaten

Schaatsen, Kunstschaatsen, Stalen
Noren, Kinderschaatsen en Sleden

Haarden en Oliestook, Radio en
Televh.ie, Wasautomaten, Gasfor
nuizen en Koelkasten

J


