
-=-.. ~-

Wordt grati;> verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei· en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
NOVEMBER 1966

Verschijnt maandelijks
Oplage 4800 exemplaren

De aklie beginl zalerdag 19 novelnber 19&&
Bewaar deze kra,!~, dit nummer kan waarde hebben (Zie onderstaand artikel)

!~

arme meisjes een bruidschat ca
deau gaf?

dat .... ook in Am-erika St. Nico
laas' naam niet alleen bekend is
als kerstmannetje, maar ook door
een van de hits van de grammo
foonplatenmarkt: de Santa Claus
boogie?

dat .... St. Nicolaas reeds in de Ode
eeuw in het oosten de naam had
van weldoener?

dat. "marsepein" een mengsel is
van fijngewreven amandelen,
suiker en rozewater?

dat.. . Spanje, het "geboorteland"
van de Sint en Zwarte Piet, een
oppervlakte heeft van meer dan
500.000 km2 en een 'bevolking van
bijna 28.000.000 mensen?

dat. . .. Spanje's oudste bewoners
Iberiers zijn, die zich met de
gelmmigreerde Kelten vermeng
den tot de Keltiberiers.

behouden. Daarmee ook de kinder
lijke zucht om eens iets te krijgen,
om verrast te worden met een ca
deau. Vrouwen vooral hebben dat,
maar vele mannen zijn er ook niet
vreemd aan.

Toen is er iemand op het lumi
neuze idee gekomen om een
speciale Moederdag in te stellen.
Dat was dan de dag waarop je
moeder een onverwacht geschenk
zou geven. Tenminste, dat hebben
we er gauw van gemaakt, want op
die dag moeders dienst overnemen,
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De G.M.S.-zaken verstrekken
vanaf heden bij iedere aankoop
van f 10,- een speculaaspop van
100 gram; bij f 20,- een speculaas
pop van 250 gram; bij f 40,- een
banketletter van 500 gram en 'bij
f 50,- een waardebon van f 5,-, te
besteden bij de G.M.S.-zaken. Zo
als u ziet een actie die er zowel
letterlijk als figuurlijk in zal gaan.

Zie voor, verdere gegevens de
speciale G.M.S.-pagina's in ons
blad.

AMEIDE
aan ••prlJzen

"Mastermatic" zig"!zag naaimachi
7 andere electrische naaimachines

Ook de G.M.S.zaken te Meerkerk
geven weer acte de presence.

Zaterdag 26 november a.s. zal
om half 3 burgemeester A. Berends
de Sint en zijn gevolg ontvangen op
het gemeentehuis.

Daarna zal een rondgang door
Meerkerk worden gemaakt. Na de
rondgang zal Sint Nicolaas zitting
houden in zaal "Sap en Sap", al
waar hij aan de kinderen tot en
met 8 jaar een attractie zal aan
bieden.

dat .. Myra, de bisschopsstad van
St. Nicolaas, niet in Spanje, maar
in Klein-Azie ligt?

dat. de Sint de pa' 1n is van
de schepelingen en k~ .1ieden 1
daardoor ook de patroon werd
van onze hoofdstad Amsterdam?

dat het verbond van de Hanze
omstreeks het jaar' 1400 zorgde
voor de verspreiding van de
naam Sinterklaas, als de "schen
ker van de goede gaven"?

dat .. de feestdag van St. Nico
laas kerkelijk pas op 6 december
wordt gevierd?

dat .... zwarte Piet in Belgie Pere
Fouettard genoemd wordt en dat
dit in het Nederlands "Vader
Roe" betekent?

dat .... St. Nicolaas ook de patroon
is van de trouwlustigen, omdat
hij (volgens de legende) aan drie

WIST U DAT?

VOOR WIE KOMT SINT

G.M.S. te Meerkerk houdt ook
een Sint Nicolaas-aktie

Sinterklaas is altijd een echt
feest voor de kinderen geweest,
van oudsher hier te lande bedoeld
als speciaa.l voor de kinderen. Om
het geloof aan de goedheiligman
niet in discrediet te brengen, ga
yen de ouders en ouderen elkaar
op die pakjesavond ook.wel eens een
kleine verrassing, maar dat was
oorspronkelijk toch eigenlijk be
doeld als een voor-de-gek-houderij
en om het geloof van de kleintjes
in St. Nicolaas niet aan te tasten.

De meesten van ons blijven ech
ter in wezen toch iets van het kind

f 3500.-
Kohler automatische

teak-meubel en nog

De besturen

zullen Sint ,::olaas tot De Dam
begeleiden.

Na de officiele ontvangst zal
Sint Nicolaas een rijtoer door ge
heel Ameide en Tienhoven maken,
begeleid door de Boerenkapel.

De winkeliers welke geen duur
zame artikelen verkopen, verstrek
ken vanaf maandag 21 november
loten.

Chocolade Letters
Bos 4 == & z.b.
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Banket Letters
Bos 4 == & z.b.
De besturen van de muziekver

enigingen Crescendo en Unie heb
ben mededeling ontvangen van het
bestuur van de Ameidese Win
keliersvereniging, dat de baten van
hun jaarlijkse St. Nicolaasactie ten
goede komen aan hun Instrumen
tenfondsen.

De verenigingen zijn hun hier
zeer erkentelijk voor en danken
van af deze plaats de winkeliers
vereniging heel hartelijk voor deze
medewerking.

De beide verenigingen geven hier
graag hun medewerking aan. Zij
hebben besloten om deze actie nog
attractiever te maken door een
tweetal ere-prijzen beschikbaar te
steIlen.

De Unie stelt beschikbaar een vol
automatische zig-zag naaimachine,
Crescendo stelt eveneens een vol
automatische zag-zag naaimachine
beschikbaar. Deze machines hebben
beiden een verkoopwaarde van
f 750,-.

De muziekverenigingen wekken 'n
ieder op zijn Sint Nicolaas inkopen
in Ameide te doen, zodat deze actie
t.b.v. hun instrumentenfondsen 81a
gen zal.

w.o. 2
•nes In

Gezellig winkelen,
enorme keuze

en ruim

Breng een bezoek aan

en koop tijdens de St. Nicolaasaktie in

3268

naaimachine als hoo£dprijzen. De
prijs kunt u, na overlegging van
uw krant, in de desbetreffende
winkel afhalen. De extra actie geldt
aIleen zaterdag 26 november.
INTOCHT SINT NICOLAAS

Om 2 uur zal Sint Nicolaas za
terdag 19 november a.s. op De Dam
arriveren; alwaar burgemeester en
wethouders Sint Nicolaas zullen
ontvangen ten stadhuize.

De beide muziekverenigingen

lets voor de schoen
Bos 4 == & z.b.

De Ameidese Middenstandsver
eniging organiseert in samenwer
king met de beide plaatselijke
muziekverenigingen, als vanouds
een daverende Sint Nicolaasaktie.

Zoals reeds hierboven vermeld
voor 3500 gulden aan prijzen.

Ret batig saldo van deze aktie is
bestemd voor de instrumenten
fondsen van de muziekverenigin:'
gen "Unie" en "Crescendo".

Bij iedere contante aankoop voor
een bedrag van een gulden ont
vangt u een lot, waarmede u in het
bezit kan komen van een prachtige
elektrische zig-zag naaimachine.
Dus zeer zeker loont het de moeite
een bezoek aan Ameide te brengen.

De winkels zijn in de w:eek van
28 november t.e.m. 3 december
geopend tot's avonds 21 uur.

De prijzen staan tentoongesteld
bij de firma Van Tool' te Ameide
in de meubelafdeling. De trekking
zal plaats vinden zaterdag 10 de
cember om 20 uur in zaal Boote te
Ameide.

Als extra attractie zijn deze Weg
wijzers voorzien van een nummer.
26 november kunt u bij alle deel
nemende winkeliers een nummer in
de etalage vinden, dat kan corres
ponderen met het nummer van uw
krant.

Vindt u Uw nummer terug, dan
hebt u altijd prijs met kans op een
platenspeler en een elektrische

Een! dy~amische electrische
St. Nicolaas-aktie te Ameide
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ATTENTIE!
SI. Nicolaasaklie Arneide

• 3500 gulden aan prijzen (9 electrische naaimachines)
• gratis prijzenaktie op zaterdag 26 november 1966
• glorieuze intocht St. Nicolaas op zaterdag 19 nov. a.s.

Sint Nicolaas Geschenken
U vindt ze bij

Wed. M. LABEE
Molenstraat 23, telefoon 280, AM E IDE

Voor de allerfijnste

BOTERLETTERS EN SPECULAAS
natuurlijk als vanouds naar

C. PEL L I K A A N - Ameide
J. W. van Puttestraat

Vele luxe artikelen
Het moderne, wat past in ieder interieur

Echt iets om cadeau te geven

J. Verveer
bloemenmagazijn "Marja"
J. W. van Puttestraat 2 - Telefoon 356

Glaswerk en Serviesgoed
het geschenk bij uitstek om dagelijks plezier
van te hebben

Casettes Sola Tafelbestek

Bent u op zoek naar een Sint Nicolaas geschenk ?
Wij hebben voor u :

* BLOEMEN
* PLANTEN* KOPER - TIN
* SIERKUIPEN* KRISTAL - KUNSTAARDEWERK

voor hen die van iets aparts houden, en kwa
liteit weti:m te waarderen

Speelgoederen
zoals vanouds natuurlijk een enorme sortering

Voor aile leeftijden is het bij ons te vinden

U VINDT BIJ

A. DE WIT

voor de kinderen :
een ruime sortering
Sint Nicolaas artikelen

Kom gezellig winkelen

en maak keus uit onze enorme kollektie vo.
'. '

Sint Nicolaas houdt van aardigheden
~'Wat hij u zendt, wees daannee tevreden!

RUIME SORTERING SIGAREN
in luxe dozen, kiJJjes en trommeltjes
SIGARETTEN e ",
in grote en kleine doosjes
tevens verdere
ROOKARTIKELEN

N. DE WIT
v.h. Oosterom

Fransestraat, telef. 01836 - 301, Ameide

voor mevrouw :
luxe dozen bo8J>ons
van Droste enr 1 Houten

parfumerieen
van Maja en Boldoot.

voor mijnheer :
geschenken
van Vinolia

.1

*
De hof,leverancier
van uw gezin
Molenstraat 1

Vele
nuttige geschenken

vindt U met de komende

feestdagen bij

VI AM's
GROOTHANDEL
J. w. van Puttestraat 65
Telefoon 277

Ameide

Oorlogsboeken

enz.

Telefoon 229
Fotoha~delBoek- e~

Dalll 6 -' AMEIDE

Een enorme sortering Jeugdboeken en Pockets, Romans en

Leuke luxe Bureauartikelen . Boekensteunen . Briefopeners

Teenerbureaux . Kantoormeubelen . Opbergkasten

Fotocamera's vanaf £25.- Dia Projectoren vanaf 95.-

i

.................................................................................................~ .· :i · :i Gaarne zullen wij U in onze zaak i
i ~~ I
i Alles is overzichteliJek voor U tentoon- i• •• •: ge~~ :
i i

Kijk rustig eens rond en maak zelf I
Uw keuze i

i

I•iFilmcamera's vanaf 399.- •

Crezee I
:............................................................................................................
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ATTENTIEI
SI. Nlcolaasaklie Arnelde

• 3500 gulden aan prijzen (9 electrische naaimachines)
• gratis prijzenaktie op zaterdag 26 november 1966
• glorieuze intocht St. Nicolaas op zaterdag 19 nov. a.s.

"

interlandmode ~

.-

.t .

P::OAT, stoer aIs de man erin!

't Is er een uit plenty.

139
SportJef en warm. Heerlijk
warm. U hebt het voor hat

- zeggen. Ook de meer klas-
• sieke modellen In velour-

~ kwaliteit Er hangt natUurliJk ~
r; wat U wenst ~
"I..~ .'IIA

HEREN.EN
JONGENSAFDELING

Handschoenen
Shawls
Vesten
Pullovers
Hoeden
Zelfbinders
Manche~knopen

Sokken
Dasspelden
Overhemden
Weekenders
Jacks

Baddoeken
Theedoeken
Washandjes
Ta£eIlakens
Bedsets
Zakdoe'ken
Fianellen lakens
enz., enz.
in £raaie luxe
St. Nicolaasverpakiking

Manufakturen
afdeling

MEISJESAFDELING

Shawls

Wantjes

Mutsen

Parapluutjes

Lange broeken

Truitjes

Rokjes

Nachthemdjes

Petti~Coats

Jacks

Steeds meer de zaak van deze streek

met de grootste sorteringen in aIle afdelingen

AMEIDE • Fransestraat 31 • Te1ef. 01836 • 394 en 372
Vestigingen te Ameide, IJsselstein en Oudewater

Deelnemer Sint Nicolaas~aktie
van 19 november tot en met 5 december a.s.

kiest fraaie en tevens nuttige
cadeaux in al onze afdelingen

Paraplu's

Handschoenen

Shawls

Kettings

Sierspelden

Pantalons

Jumpers

Vesten

Rokken

Blouses

Jacks

TAPIJTEN. KARPETTEN • BEDDEN • BANKSTELLEN
EETHOEKEN ~ SLAAPKAMERS
voornaam in stijl en kwaliteit doch redelijk in prijs I

Grote kollekties op internationaal niveau in :

MANTELS • MANTELCOSTUUMS ~ JAPONNEN • DEUX.PIECES
KINDERMANTELS • JURKJES ~ HEREN. EN JONGENSCOSTUUMS
SPORTCOLBERTS EN PANTALONS. COATS ~ DEMIES. REGEN~
EN WINTERJASSEN

DAMESAFDELING

Meubelafdeling
Kapstokken v.a. 24.75
Bloembakken
Dames~ en herenc1ubs
in sto£ en skay v.a. 115.
Haardhankjesv.a. 14.75
Kapstokikleden en tafelk1eden
Zuiver wollen dekens
180 x 250 64.50; 150 x 220 49.75
Chenille spreien v.a. 34.50
Terlenka spreien v.a. 42.-

I

Voor kachel of schaats
is er in de ldomp altijd plaats

AIle soorten
schaatsen en kunstschaatsen
zowel met als zonder laarzen.
Zorg er voor als er straks ijs is 'n goede schaats te rijden

*
Voor gezellig, zuinig stdken vindt u bij ons aIle soorten

haarden en kachels
zowel voor kolen als olie Yoor een verrasslng

groot of klein

Moet .u bij

Koop bij ons Uw

Sint Nicolaas
Geschenken

Gez. Diepen horst
zijn

DAM 11 - AMEIDE

Dam 2 ~ Ameide
Wed. B. VAN WOEZIK &ZN.

BOEKHANDEL CREZEE
Dam 6 - AMEIDE - Tel. 229

Ook voor gasverwarming
moet u bij de kachelsmid zijn.

Onze merken zijn : .
Jaarsma. Interno. Hoenson. Frisia. Beckers en Etna

Leuke Papierbakken
in diverse uitvDeringen
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't STILLE AVONDJE

GROTE VOGELSHOW TE AMEIDE
ter gelegenheid van het lO-jarig juhileum van "Ons Genoegen"

tuLpen en hyacinthen opnemen en
onder heesters of achter in de tuin
laten afsterven en het volgende
jaar nog eens uitplanten. De plan
ten zijn dan lager en de bloemen
kleiner, of de tros kleiner.

op een achteraf plekje, rnits ge
noeg in de zon, kunt u ze ook uit
planten en dan de bloemen weg
halen. Dan herstellen de bollen
zich.

Nu gaan we nog even terug naar
onze tuin. We kunnen hier niet
alles uitvoerig bespreken, er be
staan ook goede ,boeken over, maar
willen nog wijzen op het aanplan
ten van heggen.

Het meeste zien we de liguster
heg, met de eironde blaadjes. Die
soort is niet wintervast. De spits
bladige soort is dit weI. Hiervan
planten we 9 struikjes op 2 m.

Een beukenheg op 30 it 35 cm
afstand en een koniferenheg op 55
it ,60 em afstand. Deze planten zijn
duur en te dicht planten geeft een
sleehte haag door afsterven van de
aan elkaar rakende delen van de
planten.

Ongeschikt zijn meidoorns, aucu
ba's en vlier. Deze worden te
breed of zoals 'bij de meidoorn ra
ken ze onder het meeldauw.

WeI kunt u de buxus en de ma
honia gebruiken. Buxus kunt u
knippen en zo hoog laten worden
als u wilt. De mahonia op 55 it 60
cm planten, die niet knippen. In 't
voorjaar geeft ze gele bloemen, in
het najaar blauwe bessen.

Circa 280 vogels van diverse
soorten, met als hoofdschotel kana-
ries, zult u te zien krijgen. I

"Ons Genoegen" zal laten zien,
dat zij in een grote 'behoefte voor
ziet. Want vogels houden is een
vorm van vrijetijdsbesteding. Het is
ook een hobby die velen beoefenen.
Het is een werkelijk rustige en
leerzame vrijetijdsbesteding.

Wij hopen, dat zeer velen deze
tentoonstelling zullen bezoeken en
wellicht, dat u zich aangetrokken
voelt tot deze vereniging. Het be
stuur en de leden zullen u zeker
gaarne inlichten C.q. voorlichten
hoe dan te beginnen.

Vogelvereniging "Ons Genoegen"
veel succes!

•
Ik 'boog mij over de krant, on

willekeurig ge'irriteerd door het
felt dat ik zo ingespannen zat te
luisteren. Op de voorpagina bleek
zelfs de hoofdredacteur dit keer
bezweken voor de verleiding om de
internationale politieke situatie in
de pakjesavondsfeer te betrekken.
Dit leek me niet de juiste stof om
de zinnen wat te verzetten en
ijlings sloeg ik het blad open op
zoek naar het stadsnieuws, dat
echter voornamelijk bleek te be
staan uit verslagen van bezoeken
van de Sint, gelardeerd met een
serie foto's van juichende kinderen
en lachende Zwarte Pieten.

Snel over naar de economische
rubriek: Sint Nicolaas en de ornzet
van de rniddenstand .. " Dit werd
te gek. Ik stootte een gekweld ge
brom uit, bladerde verder en kwam
tot de eonclusie dat zeUs de gevon
den voorwerpen een mijter ver
meldden. Bij de scheepvaartberich
ten yond ik uiteindelijk een neu
traal gebied al bleek het stoom
sehip Nicolaas een verdacht adder
tje onder het gras. Met een zucht
legde ik de krant weg.
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voelde, besloeg deze een terrein
varierend van de aankoop van het
nieuwe autoptje tot aan het
's avonds beslist de hond niet wil
len uitlaten. Maar om kort te gaan:
het werd vijf december en we de
den niets.

Goed, er stond een flesje wijn bij
het eten en de pudding schitterde
als een juweel dit keer, maar daar
na, na de afwas .... : de krant, het
breiwerk en stilte.

Nou ja, stilte, .. , om acht uur
hoorden we bij de buren geluiden
die de inzet van een nadrukkelijke
klaasviering verraadden. Gelach,
gestommel, de "stoomboot", stam
pend op de piano ten gehore ge
bracht, kortom, de bekende ver
schijnselen.

Bij een vroeg voorjaar kunt u al
± 20 februari ruimen gaan. (de
andere helft ± 10 maart).

Denkt u er om dat gele hyacin
then zwakker zijn dan de andere
kleuren en minder tegen nat kun
nen. Op vochtige grond deze kleur
dus niet planten.

Denkt u er om dat de darwin
tulpen meer in een vaas dan in
een tuin thuis horen; ze zijn te
enkel en waaien te snel stuk. Bo
vendien kunt u de zomerplanten
niet op tijd uitzetten op die piaat
sen. Nu kunt u na het bloeien

Chocolade Figuren
Bos 4 = & z.b.

hebben en zijn ook lager, zodat ze
minder verwaaien.

Hyacinthen van z.g. "sift 12 tot
16" zijn voor de tuin heel goed
bruikbaar. Grotere 'bollen geven
een te zware bloemtros; ze zijn
beter geschikt voor 'binnen, in pot
ten of op glas. (Dit laatste moet u
apart vragen in de winkel).

De hyacinthen en tulpen plant
u 12 em diep, zodat de bovenkant
van de bol 8 cm weg zit.

Dekt u deze bollen af met droog
turfmolm, nat heeft geen zin, dat
houdt de kou toeh niet weg, de
laag moet in het midden minstens
10 em dik zijn. ± half maart haalt
u de helft weg, en eind maart alles.

Op vrijdag 19 november zal er in
het Verenigingsgebouw te Ameide
een grote vogelshow worden ge
houden t.g.v. het 10-jarig bestaan
van de vogelvereniging "Ons Ge
noegen".

Deze zeer actieve vereniging doet
reeds tien jaar van zich horen door
prachtige shows, doch een ,bezoek
aan de tentoonster ~ zal zeker nu
niet teleurstellen, ... ..;ien de inzen
dingen van tropische vogels, kana-
ries en parkieten. ,

Bestuur en tentoonstellingscom
missie hebben zeer veel werk ver
zet om aan deze feestelijke tentoon
stelling nog meer kleur en luister
bij te dragen.

Het geheel zal weer tot een
vogelparadijs zijn' gebouwd.

---.:....-_-----------------

We zouden er niets aan doen dit
jaar. "Er" sloeg natuurlijk op Sin
terklaas. "Nee", had m'n vrouw
gezegd, die op sommige punten een
onverwacht doorzettertje 'blijkt,
"we slaan die toestand dit jaar
maar eens over. Na al die onkosten
van de verhuizing, . ,. en trouwens
onze Mieneke kan er toch niet bij
zijn en"" enfin wat doe je dan
zo'n hele avond met z'n tweeen?"

Uit dit laatste kan de geachte
lezer dus voor zieh de conclusie
trekken dat we de eerste wilde ja
ren weI te 'boven zijn en wat be
treft Mieneke .. ,. tsja",. wat doe
je er aan als je dochter een week
voor Sinterklaas welgemoed haar
huwelijksreis begint? Jawel, een
hele drukte, zegt u dat weI. Maar
nu scheen dan de rust weergekeerd
of liever, het leek weI of er een
soort rust van zwaarder kaliber in
ons huis was neergedaald nu de
dochter met haar echtgenoot. hun
koffers, het gedoe met familie, re
eeptie, telefoons.,., Kortom, nu
alle extra drukte als bij tpverslag
verdwenen was.

Het idee van mijn vrouw had op
zich zelf genomen iets vooruitzie
nerigs gehad. Zo van "ria die trou
werij kan je geen extra rompslomp
meer gebruiken". Maar nu alles
voorbij was en wij met de Grote
Stilte zaten leek iedere verstrooi
ing wenselijker dan dit extra ge
accentueerde "helemaal niks".

*
"Je moet je vrouw haar zin ge

ven," hadden ze op kantoor gezegd,
"een moeder voelt die dingen nu
eenmaal anders"" " Hoewel de
zegsman in dit geval vrijgezel was
en zijn adviezen dus nog uit zijn
kindertij d moesten stammen, leken
zijn woorden mij naast verjaard
ook niet vrij van ongenuanceerd
heid. AJs ik een lijst moest opma
ken van dingen waarin een vrouw
haar zin moest hebben omdat zij
het als moeder iets anders aan-

worden bedacht. Men beperkt het
geschenken geven zelfs niet meer
tot het eigen huis. Naar familie,
vrienden en vriendinnen gaan op
deze avond de pakjes met soms
kostbare geschenken.

Het is een rage geworden om
elkaar met St. Nicolaas een echt
geschenk te geven. Een geschenk
van de zg. onbekende (maar als
puntje bij paaltje komt toch goed
oekende) St. Nicolaas.

Er is een grote ,groep van z.g.
,;bijgoed" als crocussen, blauwe
druifjes, scilla's, pusbinia enz., die
± 5 it 7 cm diep geplant worden en
jaren vast kunnen blijven staan. De
pollen worden dan steeds dichter
en groter. Veel van deze plantjes
zaaien zich ook uit, zodat ze voluit
voldoening geven.

De narcissen plant u 12 cm diep.
Als u twee samengegroeide bollen
heeft, mag u die niet losscheuren
daarmee beschadigt u de' bollen:
Goedkope ,soorten komen er vol
doende voor om in grotere tuinen

. voor verwildering te dienen, maar
ook in een kleine tuin doen b.v. 4
of 5 polletjes van 5 bOllen het goed.
Naast gele heeft u ook witte, geel
met oranje, geeI met wit en geel
met rose bloem varieteiten. Keus
genoeg.

De hyacinthen en tulpen kunt u
in veel soorten krijgen. Ieder zijn
smaak, maar vooral wijs ik u op de
vroegbloeiende tulpen. Deze kunt
u in april en begin mei al in bloei

Chocolade Letters
Bos 4 = & z.b.
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van een tuin (II)
de wortels af te steken. Vlak op de
heester vormen zich dan nieuwe fijne
wortels. 'odat later het aanslaan
vlugger rloopt.
Over het algemeen geldt dat hees
ters, die korter dan 2 jaar of langer
dan 8 jaar staan niet meegenomen
moeten worden. Na het overplanten
moet u de heester geducht terug
snoeien, want dat bevordert de
groei ook.
Aan de "''ind van deze algemene
richtlijr. heeft u in gedachten al
eens uw tuin beplant of opnieuw
aangelegd.
Nu zult u er ook goed aan doen bij
de keus van de heesters, vaste plan
ten en zaaiplanten rekening te hou
den met:
1. De kleur van de bloem. Erg dui
delijk van kleur zijn gele bloemen.
Bij vaste planten geldt dat een geel
kleurvak de helft van de oppervlakte
hoeft te hebben als de andere kleu
ren. Verder kunt u wit steeds als
tussenkleur gebruiken en de opper
vlakte moet gelijk zijn aan de opper
vlakte van de andere kleuren.
Het is moeilijk om heesters of vaste
planten te vinden met blauwe bloe
men. Gelukkig zitten we wat ruimer
in deze kleur bij de voorjaarsbollen,
denkt u maar aan blauwe druifjes,
scilla's en Pushinia's. Maakt u hier
dan ook een goed gebruik van in
het vroege voorjaar.

*
Zelfs de bedrijven komen er niet

meer onder uit hun werknemers op
deze dag iets cadeau te doen, een
verrassmg van. , .' de kindervriend
aan al die stoere werkers. Een weI
volledige devaluatie van de Sint
nicolaasgedachteo

Zo hebben we ons door de eigen
welvaart en de daaraan inherente
reclame laten opjutten om de ver
jaardag van de kindervriend tot een
geschenkdag voor iedereen voor
g~oot en klein te maken. Z6' ver is
(ilt al doorgedrongen, dat het geven
van een cadeau van oudere aan
oUders soms al meer als een plicht
dan als een verrassing wordt aan
gevoeld. En met iedere sinterklaas
dag worden de cadeaus meer en
kostbaarder.

We moeten langzamerhand voor
z?veel cadeaus zorgen, dat de eigen
kinderen het maar met wat minder
moeten doen, er in elk geval nau
welijks meer tijd noch lust over
blijft om er aardige gedichten bij te
maken en leuke grapjes bij te ver
zinn.en. Uiterlijk bewaren we nog de
schlJn van een kinderfeest maar
owee als wij ouderen zoude~ wor
den overgeslagen. En wat we
schenken moet steeds kostbaarder
zijn. Dat staat goed!

Zeg ook maar: "Dag, Sinter
klaasje!"

Voor wie komt Sint (vervolg pag, 1)
zoals oorspronkelijk in elk geval
mede de gedachte was, dat bleek zo
moeilijk, zo zwaar ook. Graag kocht
men dat af met het geven van een
geschenk. Zoo hadden de meeste
vrouwen dan toch ook hun eigen
geschenkdag, waarop aan hun kin
derlijk verlangen tegemoet werd
gekomen.

Restten nog de mannen, de va
ders, die na de instelling van de
Moederdag hoe langer hoe zuurder
gingen kijken. Aan hen, de kost
winners nog weI, werd ,blijkbaar
maar niet gedacht. Zij moesten aI
leen maar zwoegen om het geld te
verdieilen voor al die geschenken
en voor het dagelijks bestaan.
Waarom dan niet naast een Moe
derdag ook een Vaderdag, werd er
ge(m)opperd? Handige zakenmen
sen zagen daar weI wat in en dus
kwamer 66k een Vaderdag. Dassen,
overhemden, sigaren, aanstekers
etc. werden op die junidag aan
vader geschonken.

•
Intussen bleef er midden in de

winter de St. Nicolaasdag bestaan.
Pakjesavond voor de kinderen, met
ingewikkelde verpakkingen, grap
pen en gedichtjes. Hoe meer onze
welvaart steeg, hoe waardelozer het
geld wordt dat we in steeds gro
tere hoeveelheid verdienen, hoe
meer ook het aantal cadeaus steeg
en hoe kostbaarder de geschenken
werden.

5 december is al lang niet meer
uitsluitend bedoeld als een grapjes
avond met een kleine, welkome
verrassing als hoofdmoment van de
avond, neen, in 'brede lagen der
bevolking is het uitgedijd tot een
echte cadeau-dag, met meer nog
vaak dan op de verj aardag. En al
lang zijn het ook niet meer aIleen
of in hoofdzaak de kinderen die

Het aanleggen
2. De bloeitijd van de verschillende
heesters en vaste planten. In het
voorjaar bloeien de meeste heesters,
probeert u dus ook een later bloeien
de heester te vinden. In een border
kunt u de latere bloei verkrijgen
door zaaibloemen, zomerbollen en
chrysanten te gebruiken.
3. Als u de winterbollen in de tuin
vervangt door andere planten zorgt
u er dan voor dat de kleuren wisse
len. In het voorjaar gele tulpen, in
de zomer gele afrikaantjes en er
naast in de herfst gele chrysanten
op dezelfde plaats van de tuin levert
te weinig afwisseling op. Als u gele
tulpen in dit plan vervangt door
witte bent u al een stuk op streek.
4. De winterbollen kunt u allen laten
afsterven in de tuin en aileen tulpen
en hyacinthen moei u oprooien. De
ander bollen kunt u oprooien, maar
worden steeds beter als u ze laat
staan. Planten van winterbollen doet
u Hefst voor half oktober tot uiter
lijk 20 november. Oprooien van tul
pen en hyacinthen in mei/juni als
het loof afgestorven is.
Zomerbollen kunt u tot de eerste
nachtvorst laten staan, dan laten
drogen en droog en vorstvrij bewa
ren.
Vroege vaste planten kunt u om
streeks juni al verplanten, maar
zorgt u dan voor veel vocht. De
andere vaste planten zet u in de
eerste helft van november tot de
vorst en na de vorst. De laatste
planttijd is de tweede helft april.
Ook bier geldt dat de grond goed
losgemaakt moet worden, vooraf be
mest en de planten niet dieper ge
plant moeten worden dan u uit de
stengel kunt opmaken.
Voor het aanleggen van een border
komt veel kijken. In dit artikel vast
dit:, houdt u rekening met de hoogte
(de hoge planten achteraan zetten);
de bloeitijd, deze moet over de hele
border verdeeld worden (dus links,
midden en rechts steeds bloemen); de
kleuren (zie 't begin van het artikel).
Leest u eerst ons vorige stukje nog
eens door.
Kunnen we nu ook oudere heesters
of bomen bij een verhuizing mee
nemen?
Voor bomen geldt, dat ze niet over
geplant kunnen worden. Ais ze een
maal vast staan, is het niet mogelijk
ze over te planten.
Voor heesters ,geldt dat ze de wor
tels minstens zo ver hebben zitten
al8 het takkengestel reikt. Hieruit
voIgt dus dat kleine heesters nog
weI en grote niet meer over te
planten zijn. In ieder geval is het
goed in de zomer v66r het verplan
ten in een kring rondom de heester,
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ATTENTIE!
SI. Nlcolaasaklie Arneide

• 3500 gulden aan prijzen (9 electrische naaimachines)
• gratis prijzenaktie op zaterdag 26 november 1966
• glorieuze intocht St. Nicolaas op zaterdag 19 nov. a.s.

D ROOT
Molenstraat, telefoon (01836) 262, AMEIDE

Verwarm uw woning electrisch

met

DIMPLEX
ideale, met olie gevulde

radiatoren

Met weinig moeite
veel warmte

Wat denkt u van een rijwiel

Burgers v.a. 165.- Kinderrijwielen 96.75
Of een Gazelle, DE FIETS voor 198.30

Televisie vanaf 650.-
met deze toestellen kunt U ook de Duit
se programma's zien

Platenspelers, Radio's en Bandrecorders
Transistor Radio's vanaf 66.50

Vele goede en gemakkelijke geschenken
vindt U in onze grootse kollektie
Electrische Huishoudelijke Apparaten

~AAk ",,~~~,

eens ec ht b lij ! !

Geef haar een

Wasautomaat, Wasmachine

Centrifuge, Stofzuiger, Vaatwas

machine of een Keukenmachine

U moet echt eens komen kijken naar onze sortering

V E R Lie H TIN G S 0 R, ~ ~ A MEN TEN
voor de woonkamer, keuken, hal, slaapkamer en natuurlijk ook schemerlampen

Modern van vormgeving en degelijke kwaliteit

Uitsfekend geschikt om te geven a/s geschenk, vooral op 5 december 8.S.

...................................4V ' ~

Wist U
dat wij voor uw oude wasapparaat

.. 00.- tot 250.- gulden
terugbetalen bij aankoop van een

WASAUTOMAAT
~ i

ST. NICOLAAS GESCHENKEN
Voor al Uw geschenken

DE JONG's
zelfbediening
DAM 4 BROEKSEWEG 6 AMEIDE

Indien U nu zeit donderdag en vrijdag Uw boodschappen komt
klaarmaken en kontant betaald ontvangt U het dubbele aantal zege/s

Let op onze folderaanbiedingen

Met de feestdagen gratis Kip

Chocolade Letters en Figuren, Toilettassen

t Sigaren, Nagellak, Sigaretten, Lipstift, Lotion

Toiletpoeder, Aftershave Haarlak, enz. enz.

Fransestraat 15

Telef. 01836 -235

AMEIDE

Natuurlijk. U vindt ze hij ons weer volop

en . . . textiel is het geven waard!

We kunnen het dan ook warm aanhevelen

Vesten, Pullovers, Wanten, Handschoenen, Pyama's,. Nacht·

hemden, Sjaals, Overhemden, Kousen, Sokken, ZeHbinders

en Mutsen

Dekens, Spreien, Lakens, Slopen, Tafellakens, Baddoeken,

Sierkussens, Kleedjes

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Kom eens zoeken in onze sortering

Kapstokken, Bloembakken, Haardbankjes, Fauteuils, Radio

tafels

5 december nadert weer!
Ontdek hoe lekker VAN DELSEN'S lekkernijen zijn!

Onze alom bekende dikke Speculaas, gevulde Speculaas, Harten van gevul
deSpeculaas, Spoorbanket, Appelbollen, Appelgebak, banket Harten en Ham
men, Boterletter en Staven met zuiver amandelspijs, als hartige hap Saucijsen
Chocolade Letters en Figuren van Droste en Union, Borstplaat Harten, Fon
dant, Suikergoed, en een uitgebr. sort. luxe dozen Droste en Union Chocolade

J. van Delsen
Fransestraat 1, Telefoon 353

AMEIDE
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ATTENTIEI
SI. Nicolaasaklie Arneide

• 3500 gulden aan prijzen (9 electrische naaimachines)
• gratis prijzenaktie op zaterdag 26 november 1966
• glorieuze intocht St. Nicolaas op zaterdag 19 nov. a.s.

Voor onze'

GESCHENKEN
voor 5 december

gaan we naar de

moderne zaak

Schoenen

Pantoffels

Luxe- en

Huishoudelijke artikelen

Speelgoed

van

Daar knnnen we gezellig zoeken nit een enorme sortering I•Tel. 251

AMEIDE

Banketbakkerij

A. VAN GELDEREN
ASSURANTIEKANTOOR

P. JOH. DEN HARTOG
UW ADRES YOOR:

Boterletters, Banketletters, dikke Specula'-'" Appelbollen enz.

Ruime sortering Chocolade en Suikerfiguren, Borstplaat, Mar-
sepain en Chocolade Letters '
Onze Specialiteit is Roomboterspeculaas met Amandelpitten

Een keur van waardevolle gescnenken
VOOR ELKE WENS EN ELKE BEURS!

/

Voor al Uw

VERZEKERINGEN
ADMINISTRA TIES
HYPOTHEKEN
FIl~ANCIERINGSZAKEN

AMEIDE - Voorstraat 6 - Telefoon 01836-340

o.a. ronde Skai-poefs met ingebouwde naaibox

diverse Naaiboxen. Kapstokken. schitterende

fauteuils. zuiver wollen en dralon Plaids enz. enz.

en . . . een grote variatie Textielgeschenken

STREEFI(ERI(
TEXTIELHANDEL - INTERIEURVERZORGING

Fransestraat 7 - AMEIDE - Tel. (01836) 212

Arm en rijk, .s/aagt bij VAN DIJK

Dames. Heren en Kinder VESTEN EN PULLOVERS

Terlenka Herencostuums vanaf 99.50

Pracht sortering Breiwol uit binnen en buitenland o.a. Nomot·
ta Regia sokkenwol (ijzersterk en mooi)

ASCONA ONDERKLEDING

Voor kolen en olie

Juist nu, nu U het zo brandnodig heeft

Spaar geld uit tijdens de dure maanden en tank op Lexmond

U zult iedereen
verblijden

met het heerlijke

Banket

ZESSENVAN
naar

VAN ZESSEN
voor warmte

en voordeel!

Dorpsstraat 72

Telefoon (03474) 229

LEXMOND

goedkope benzine
Gewone benzine 46,4 cent
Super benzine 48,7 cent
ZONDAGS GESLOTEN

en de Sint Nicolaas

Versnaperingen
gekocht bij

v. d. ZIJDEN
Brood- en Banketbakkerij

DAM, AMEIDE
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ATTENTIEI
SI. Nicolaasaklle Arnelde

• 3500 gulden aan prijzen (9 electrische naaimachines)
• gratis prijzenaktie op zaterdag 26 november 1966
• glorieuze intocht St. Nicolaas op zaterdag 19 nov. a.s•

, ,

In de klomp
een geschenk van Verhoeven'

maakt pas echt feest!

en zo duurzaam, fijn om te geven en na
tuurlijk ook fijn om te krijgen

Kom eens even kijken naar onze sortering
en ook U zult ontdekken dat een goed
geschenk niet altijd duur moet zijn

wat een geschenken

Kom er eens kijken!

Oooh!

• I

J. W. van Puttestraat 73, telefoon (01836) 232

ELECTRISCHE DEKENS, heerlijk warm in de winter

WASMACHINES en CENTRIFUGES maken wassen een feest

WASAUTOMATEN die heel de was voor U doen

STOFZUIGERS, MIXERS enz. voor vlug-klaar zijn met het werk

KOFFIEMOLENS, SCHEERAPPARATEN, STRIJKIJZERS
en DRAAGBARE RADIO's

WAND-, GANG-, SCHEMER-, SLAAPKAMER- en HUIS
KAMERLAMPEN in de modernste uitvoeringen

RADIO- en TELEVISIE voor gezellig luister- en kijkgenot

LEUKE ELECTRISCHE KLOKKEN en WEKKERS

Het aangewezen adres voor DIEPVRIESKISTEN

ELECTRISCHE KACHELS in verschillende soorten en prijzen

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

U uit
met
dit aan!

.. ·Ij~ll~~jl~l~~~h
~:;::::~:

I

~~;~m~~

goed uit bent met zo'n 1t~
prachtige mantel. De 1tf1
spits-nutria-bontkraag ~fm~
tipt even extra het heel tt
elegante van deze t~m~

mantel aan. Ook de ~~~t~1
stof is een kwaliteits- ;~~~~:~:

. weelde. Zelfs de prijs 1I~m
is een' 'opstimulans. m~r~

~j~j~jj~
~:~:[:~~
~~;~;;f.~

1~1~

I
I
I
:f:::~

fIlAfJI'

198.-

Speciaalzaak

DaInes-, Heren- en Kinderkleding

Steeds meer de zaak voor deze streek
met de grootste sortering in aIle afdelingen

AMEIDE, Fransestraat 31

IJSSELSTEIN. Voorstraat 8-10

OUDEWATER, Donkerc Gaard 6:8

....................................................
Voor echt heerlijke

Speculaas en Boterletters, Chocolade Letters
en Figuren, Marsepain en Suikergoed

Bakkerij W. J. DE GROOT
Molenstraat, Ameide

Op Uw verzoek bezoeken wij U ook aan hois - (Tel. 01836) 394 eo 372

DEELNEMER SINT NICOLAAS-AKTIE

niet?

Meer kopen voor minder geld

Daar is een ieder op gesteld
Daarom zeiden Sint en Piet
Waarom bellen we KERSBERGEN

Want bij Kersbergen bestellen
Betekent minder geld uittellen!

f
I .'--~:

f'~~. \ ·1~..JiJ... ~)'.

Levensmiddelenbedrijf G. KERSBERGEN
Jaar uit jaar in, "Hof-Ieverancier" van Uw gezin

Lekdijk 63, TIenhoven

Portable Schrijfmachines
reeds vanaf 198.-
Gaarne demonstreren wij in ooze
showroom of hij U thuis

Enige gelegenheidskoopjes in sehrijr
en telmaehines

Dam 6, tel. 229, Ameide

Boekhandel

Crezee
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't Stille avondje (vervolg pag. 4)
"Bier is je koffie," zeim'n vrouw.

,,Dank je lieve" mompelde ik af
wezig en ontdekte onmiddell.ijk een
speculaasje op het schoteltje. "lim!"
zei ik. "Niet goed?" informeerde
m'n vrouw nogal vaag. "Oh zeker,
zeker" zei ik. En toen werd er ge
beld.

Nu weet ik niet \Vat uw reacties
zijn als er op sinterklaasavond on
verwachts gebeld wordt, maar se
dert m'n prilste jeugd geeft het me
altijd zo'n aangenaam opwindend
gevoel van nou-gebeurt-het. Zo
ook nu.

Wat er in eerste instantie ge
beurde was het verwijderen van de
koffie van m'n broek en daarna
zeiden m'n vrouw en ik gelijktij
dig: "Van de kinderen kan het niks
wezen." Want dat was iets wat we
ter voorkoming van onverwachte
situaties van te voren degelijk met
ze hadden afgesproken. Verdere
actieve Sintvierders bezaten we
niet in onze omgeving dus de deur
stond wijd open voor Het Onver
wachte.

Toen de huisdeur o6k wijd open
stond was Het Onverwachte met
een zichtbaar. Voor ons stond Sint
Nicolaas. Hijzelf. De mijter een
tikje scheef, een fiks gat in de
baard en het moet me van het hart.
gekleed in een wei zeer smoezelige
tabbaard.

,,Mijn naam is Harkema." stelde
de bisschop verrassend vast en liet
zich zuchtend neer op de paraplu
bak...,0". wist ik te zeggen. "lk
kom er niet in," vervolgde de Sint
met een onmiskenbaar noordelijk
accent. ,,'t Is wat moois!" Dit kwam
ons redelijk voor alhoewel het er
aHemaal niet duidelijker op werd.
"Gaat u even in de kamer. Sint."
giechelde mijn vrouw. "kijk. uw
zetel staat al klaar .... " En ze wees
op mijn gemakkelijke stoel en ach-

... ter Sints rug om tegen mij op haar
voorhoofd.

•
Sint zat inmiddels en keek ons

wat zielig aan. "Heb nog gepro
beerd er achter in te koom'n" ver
klaarde hij met een moedeloos
gebaar naar z'n gehavende voor
komen; "maar daar zat 'n hond."
En dat kon kloppen want Bruun is
een waaks 'beestje.

De bisschop pauzeerde even.
streek z'n verformfaaide baard wat
glad en riep ineens beschuldigend:

"Jullie bent niet D'n Boer." Ook
dat getuigde van een bijzondere
opmerkingsgave wat ik dan ook
naar voren 'bracht. ,,Daar he je 't
al" mompelde Sint narrig. "Ze
benn'n verhuisd."· "Zeker!" riep
mijn vrouw. die het nu begon te
dagen. "De familie De Boer is twee
maanden geleden naar Zwolle ver
trokken. Had u een vaste afspraak
voor ieder jaar Sinterklaas?"

"Harkema is de naam" zei de
bisschop ongemakkelijk. "ik dacht
't al toen u oop'n deed. Dat zit fout.
En Piet het 't ook af laat'n weet'n.
Maar ik zal .... " We zuBen u de
voornemens van de krasse goed
heiligman besparen. Het waren er
vele, 'vele. . .. Hoofdzaak is. dat we
na een stief kwartiertje de ver
toornde beroepsklaas de deur uit
hadden en elkaar betekenisvol za
ten aan te staren.

•
"Ik heb eens een man gekend die

heette Broekema," begon mijn
vrouw dromerig. "en die speelde
voor kerstmannetje. Daar had 'ie
het zo druk mee. dat 'ie soms al
weken van te voren er meebe
gon. . .. Een keer was hij zelfs al
op sinterklaasavond.... "

De bel ging. Als door een schor
pioen gebeten vloog ik overeind.
"Dat is Broekema" hinnikte mijn
vrouw nog. maar ik stond al bij de
voordeur. "Harkema?! Broekema?!"
riep ik nog nijdig naar mijn gade
terwijl ik de deur openrukte:
"ik .... "

"Nee meneer, Tadema is de
naam" zei de grinnikende tele
grambesteller die voor mijn neus
stond. en hij reikte me zijn 'bood
schap over. Ik geloof wei dat 1k de
jongen nog zoiets als een specu
laasje heb geoffreerd. maar verder
herinner ik me aHeen dat mijn
vrouw en ik aHebei tegelijk aan het
telegram begonnen te scheuren. En
de inhoud maakte meteen aan aHe
rust, voor zover daar nog sprake
van geweest was, een eind.

"HOpE'T1 huwelijksreis vijf decem
ber th te besluiten" stond er.
"Kan \\l(l! laat worden. maar ko
men in ieder geval. Mieneke en
Jan".

"Toch nog een heerlijk avondje"
zei mijn vrouw met een dun stem
metje -.. ging bij de buren een
suikerl. • lenen.

1956 . 1966

10 jaar

Ook U bent
van harte welkom .

OP ONZE GROTE

JUBILEUMTENTOONSTELLING
op vrijdag 18 en zaterdag 19 november a.s.
Te bezichtigen zijn ongeveer 280 kanaries
en tropische vogels in vele kleuren

*
Tevens is er een speciale vogelmarkt
en diverse vogelbenodigdbeden.
Ook kunt u er grabbelen. schieten of speerwerpen

*
Geopend: vrijdag van 7 ~ 11 uur n.m.
zaterdag van 2 ~ 10 uur n.m.

Vogelvereniging ,,008 Genoegen" te Ameide

verwacht ook u in het vereiJ.igingsgebouwI I

Fa. • &In. MEIDOORNLAAN la - AMEIDE

TELEFOON 01836 ~ 271

Kom geheel vrijblijvend eens kijken

Sint Nicolaas geschenken voor groot en klein

voor moeder:
Koffiemolens vanaf f 19.95
Mixers vanaf f 39t95
Broodroosters f 59.50
Strijkijzers vanaf f 29.95
Droogkap vanaf f 59.50
standaard los leverbaar f 23.95
Haarkrulset f 69.50
Rolvegers f 19.95

voor de bromfietsrijder =
Leren wantent pettent mutsen
Leren jassen. vesten

voor schoolgaande jeugd
hebben wij een pracht kollektie
suede wantent zeer warm en niet duur

Hebt u nog
stookproblemen
Kom geheel vrijblijvend bij ODS binnen
lopen voor kolen of olie.
AIle r~araties

Gaskachelst elektrische kachels
voor studeerkamer~of bijverwarming

Houdt de winter uit uw bed met een

Philips elektrisch
boven- en onderdek
1~persoons boven f 109.
l~persoons onder f 84.
2~persoons boven f 132.
2~persoons onder f 105.
2~persoons boven
met a.fzonderlijke regelaar f 152.-

Bij aankoop van een

Philips
platenspeler
1 set langspeelplaten voor f 9.95

Elektr.

scheerapparaten
vanaf f 39.95

voor uw kinderen =
de ij~ en sneeuwtijd komt dichterbij
kinderschaatsen
jongens noren
stalen noren voor dames en heren
sleeen

voor de automobilist =
Gevaren-driehoeken
per 1 januari 1967 wettelijk verplicht
Bussen W eg~ijSt zeer gemakkelijk
•s morgens voor uw ruiten
Knipperlichten
Wasborstels + champa staafjes
Roest materiaal •••
bescherm uw chroom tegen pekel
spuitbussen bruin en blank f 3.95



"DE WEGWIJZER" pagina 9

0, kom er eens kijken bij

A. VANIP EREN

Geschenken in speciale Sint Nicolaasverpakking

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

Elektrische huishoudelijke apparaten, verlichtingsornamenten, em.

T elefoon 265Meerkerk

Voor de a.s. feestdagen, bij radio en TV, bieden wij u
een uitgebreide sortering
binnen- en buitenlands gedistilleerd, likeur,
bier, wijn eu limonade

Ook voor relatiegeschenken kunnen wij u van dienst zijn
met luxe verpakking en glas

Ret adres voor bruiloften en partijen

Fa. L. H. Diepenhorst Telefoon 355

Hotel-Cafe-Restaurant-Slijterij
L. H. DIEPENHORST

U heeft ze weer nodig!
Ja, het is weer koud en ook u wilt natuurlijk
gezellig warm zitten. Stook dan

Kolen 01 Olie
van

VA N DE R GRIJ N'S
brandstoffenhandel
want die heeft ze allebei.
Broekseweg 51, tel. (01836) 216, Ameide

Ook verkrijgbaar houtskool om de kachel aan te maken.

Wij bezorgen per tankauto uw huisbrandolie,
dus geen gemors of geknoei meer.

Besteladres voor Tienhoven: W. Nomen, Lekdijk

GROTE
SINT NICOLAAS· AKTIE
tot en met 5 december 1966

bij

J. VAN DEB LEEDER

extra

attraktie

ook met
Sinterklaasavond

natuurlijk
naar het

cafe mel sfeer -~,. .
voor een gezellig biertje

Cafe "LEKZICHT"
H. M. BOOTE .~

Lekdijk 30 ~ Telefoon 01836 ~ 370 ~ Ameide

Hei- en Boeicop

U kunt raden naar de naam van een pop.

Voor ieder besteed bedrag van f 2,50
eenmaaI raden;

dus bij f 5,- tweemaaI raden, enz.

PRIJZEN:

1e prijs: een poppenwagen
of een Marklin treinset

2e prijs: kinderspeelbank met opbergruimte

• 3e prijs: een pop

* DENK OM UW RINGZEGELS

* zm ONZE ETALAGE

Voor de a.s. feestdagen

een ruime sortering Wijnen, Likeuren,

Limonade, Bier en Gedistileerd
VOLOP WAARDEVOLLE GESCHENKEN, o.a.

meubelen en kleinmeubelen
lexliel

( HOE HET KOMT OAT SINT NICOLAAS ZO OUO IS? \

Hij gebruikte altijd

vers fruit en groente
van dezelfde kwaliteit als van

groente en fruithandeI

A. de Kruyk en Zn.
J. w. v. Puttestraat 34 - telefoon 387 ~ Ameide

SPECIALITEIT IN PRACHT FRUITMANDEN

in aparte geschenkverpakkingen

J. Hamerling - kleding en meubelen
Dorpsstraat 73 - 52 - 79 - 81 - Lexmond
Telefoon 03474 - 275 (b.g.g. 375)

;IS

WIN T E R, brrrr!
Meteen vergeten .., ... dat nare idee van een kil, klam bed

GARAGE

DE GROOT
Industrieweg 4, tel. 01836·402 en 328
AMEIDE

Verkoop van nieulNe
en gebruikle

Een elektrische deken
merk Philips ~ Erres ~ Inventum

houdt u door en door warm

Het beste adres :

A. VAN IPEREN

AUTOMOBIELEN HERHALING
is de loverkraehl van de reelame
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Voor de laatste keer In 1966
een overzicbt van wat wij u te bieden bebbeD :

PRONTO HORLOGES
bet beste borloge voor deze streek
sterk, soUde en betrouwbaar
JUNGHANS KLOKKEN - PENDULES - WEKKERS
in grote sortering !
Horlogebanden in leer, nylon en staal-double

BAROMETERS
in een zeldzaam mooie coUectie vanal 15 gulden
en besUst goede kwaliteit; 1 jaar garantie op werk
Voor de temperatuur :
THERMOMETERS
Vele soorteo. vanaf f 1,50
Voor zieken koortstbermometers.

Deze en nog vele andere artikelen kunt u zien bij :

G. J. van der Vlies • Horloger
"BUIS MET DE KLOK"
Gorcumsestraat 12 - Meerkerk

P.S. Wilt u betrouwbaar kopen, dan bij de vakman, die zelf repareert.
Bij ons wordt bijna alle werk binnen de week gemaakt.
Ronde glazen opzetten kunt u op wachten.
Wij vragen slechts dat u zelf de reparatie brengt.

Geschenken voor 5 december

Onze enorme sortering

HUISHOUDELIJIE·
EN LUXE ABTIIELEN
is zo samengesteld

dat het voor u gemakkeliJk kiezen is

Voor 1e kwaliteit vers diepvriesvlees
naar

IFA levensmlddelenbedrijl

FA. D. BOR
ZOUWENDIJK 12 ~ MEERKERK ~ TEL. 329

Bij ons is het voor uiedere dag gehaktdag
Prima balf~om-balfgehakt, gekrnid en gezouten
500 gram voor f 1,95: 1000 gram voor f 3,80

*
BIEFSTUK TARTAAR 69 cent per stuk
MAGER RUNDVLEES 500 gram voor f 3.~9

MAGER SOEPVLEES 225 gram voor f 1.40
SOEPCOMPLET 250 gram voor f 1.25
6 VLEESCROQUETTEN voor f 1.38

*
Voorts HAMLAPPEN, COTELET,
SCHOUDERKARBONADE, VERSE WORST,
MAGERE SPEKLAPPEN en
MAGERE RUNDERLAPPEN steeds voorradig!
Probeer u het eens t

*
botermalse klppen
500 gram f 1.98; 1000 gram f 3.90;
1200 gram f ~.65

Voorgebakken FRITES slechta f 0.79 per 500 gr.

*Speciaal voor de kinderen uw aandacht voor : .

De bekende Marklin treinen met transformator vanaf f ~2.50

Lima treinen met of zonder transEormator ree~,vanaf f 17.50

Voor meisjes :

Ben mooie wildebras pop, poppenwagen, keukentje,

sentiesje, fomnisje, enz.

Ook hebben wij y..opr u voor de komende feestdagen :

:,.~rlijke roomljstaarten
vandeERMI
voor 6 per80nen f 3:90; voor 9 per80nen f 4.90
en literblokken roomijs voor f 2.40
Beste! dit s.v.p. tijdig t

Voor een Hand
Stads- of Weekendtas

je adres

van

Schuttersgracht 104
Telefoon 2797
GORINCHEM

Chem. Wasserij en Ververij

UNIEK

Dok Sint -Nicolaas
vindt de

resultaten

uniek

Adri. van Peet
Gorcumsestraat 14 Meerkerk

Wegwijzerreldame?
Onvervangbaar I

Speciale St. Nicolaas aanbiedingen:
Zoete' Spaanse wijn
(volzoet aroma) f 3.50 (sleutelhanger gratis)
Zoete Spaanse wqn
op prachtige karaf f 6.-
4 flesjes beugelbier
f 2.~0 '
gratis gekleurde viltjes
6 IlesJes Breda Pils
E2.3~

gratis gekteurde viltjes
Gezinslles Almdudler
73 cent
gratis sleutelhanger
Gezinsfles Sparks Sinas
65 cent
gratis beker
Charse Royale Plls
f 7,- per kratje
f 0.30 per flesje

Prettige feestdageo toegeweost door Uw slijter Tevens ontvangt ledere klant

LEO 0E KUYPER :~s;:~ing boven I 10.-
Dorpsplein 4 - Telefoon 352 - Meerkerk een prachtlg relatiegeschenk

Voar jong en oud : ,/'
JUMBO GEZELSCHAPSPELLEN
OF EEN HOMAS ~OELBAK

Te vee! om op te noemen I
Komt u eens 'even lang'S ?

Gorcumsestraat 14, tel. 01837-398, Meerkerk

ADR'I VAN PEET

!
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De winter is in aantocht !

Telefoon 265 ~ Meerkerk

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

Tevens moderne
slijpiDrlohtlng

Wij bebben voor u klaar liggen

een zeer grote koIIe!ktie

SCNAATSEI

A. van I peren

gratis een eehte
Choeolade Letter

Leuke St. Nicolaas-attraktie
voor u mevrouw!

Tot en met 2 december 1966

Bij iedere f 10,- aan boodschappen
(bij f 20,-: twee, enz.)

*Verder in voorraad (uitgestald)
enorm assortiment

Voor een

MOOIE PARAPLU
ook opvouwbaar

Adri. van Peet
Gorcumsestraat 14 Meerkerk

CHOCOLADE FIGUREN
van 20 cent, 30 cent, 40 cent, enz. tot f 2,25 toe

I Bovendien voor de kinderen
vrijdags en zaterdag5
tot 5 december a.5.
GRATIS GRABBELEN

Met onze bltterballen en slaatjes
Uw Sint Nicolaasfeest extra geslaagd

Beste. vaara. tijdlg

Telefoon 366 - MEERKERK

BOS 4 Z.B. 6 Cal.'arla

"D~ HALTE"
w. Bovekerk - Meerkerk

OORINCBEM

vindt U bij: \. "

1141f1~lf~' e.fkk,~,t 4- Z....
Haven 5 - SCHOONHOVEN - Telefoon (01823) 2651

(Eigen reparatie atelier) Spoedboodscbappen bij SIGARENMAGAZIJN VAN GELDEREN

levert wt voorraad aile typen

T.V. toestellen
van de bekende merken

Aristona
Philips
Orundig

Erres

VRAAO ONZE SPECIALE (ONDITIES

betreffende ttUUR en ttUURKOOP

VIVO zelfbediening

RIETVELD

ALLERFI.JNSTE GEBAK
en bet

SpeciaaI banketbakkerij
Pracht sortering dozen Droste bonbons

Meerkerk

heerlijk gekruide

SPECULAAS

Maak bij ons uw keus uit een enorme sortering

Adverleren
doeI VERKOPEN

Sint Nicolaas flguren
Chocolade letters

!
en leuke surprises

ook voor een ecbt

GOEDE BOTERLETTER

I

,

I
)

WIj zlJn altljd goedkoper!!

VENSTERBANKKASTEN
:'1. vanaf f 59.00
.~

J

Llmgte 190 em, d1epte lit em. mtpvoerd m UmIla
tot 50 em boOg f 118.00
uUgevoerd mTeak _._•• f • .00
uitgevoerd m Limba v. arb. tot 80 em no. f 88.00
uitgevoerl11n Teak f 119.00
AIldere maten op aanvraag. Geeo triplED: of JatJes, maar 'D
oersollde massieve boutplaatll Elk meubel Is gemoDteerill.
duB geeD. pakket loese plankJes of latjes.

Guldena, neer tUmtaUen gulCens 1cu.nt U I1erIUenea ...

Stadhuisstr. 17, Tel. 01823-2537, Schoonhoven
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Ameide, tel. (01836) 464:
b.g.g. (03474) 244

Wanneer u een

Wij willen u attent maken op onze
grote sortering

PARFUMERIEEN

Sint Nicolaas cadeau
zoekt, kunt u hij ons heslist uw keuze maken

Wi; hebhen voor u

geschenkverpakkingen
gedistilleerd en wijnen

Voor dames de merkartikelen
Acosy, Maja, Boldoot, 4711
en het pas ingevoerde merk Bambus

Voor de heren
Tabac, Vinolia, Boldoot, Bambus, em.

kunt u terecht in

"D E D R I E S N 0 EKE N"

Ook diverse mooie sierkaraffen

in diverse prijzen

Lexmond, tel. (3414) 244

Voor een leuk en gezellig
Sint Nlcolaas geschenk

KAPSAlONS DE WIT

Cafe "DE DRIE SNOEKEN"
J. VAN DIJK
Dorpsstraat 67. Tel. 03474 .. 217, LexmondLEXMOND

Vanaf 24 november tot en met 3 december a.s.
ontvangt iedere koper,
die voor tenminste f 10,- besteedt.
een verrassing !
Bovendien mag elke lOde koper,
die voor tenminste flO, besteedt. voor f 10,-

gratis kopen!

80S t~xtiel
TELEFOON 03474 ' 274

SINT NICOWS·ACTIE
GRATIS KOPEN

0& :

Zoekt u een passend geschenk voor 5 december 1
Wij hebben een prachtige sortering
verpakte artikelen, o.a.:

lakensets
ontbijtlakeris
baddoeken
dames- en herensjaals
handschoenen
gewatteerde dusters

KlEINMEUBElEN
toiletspiegels
bijzettafeltjes
bloementafeltjes
lektuurbakken
plantenbakken

voor vader en zoon
luxe dozen sigaren .. sigaretten .. aanstekers .. asbakken .. pijpen
shag, en tabaksdozen .. sigaren.. en sigarettenkokers
portemonnaies ' portefeuilles .. rijbewijsetui's .. lotions
scheerapparaten ' aktetassen , manchetknopen em.

voor moeder en dochter
parfumeriee~ .. toiletartikelen , armbanden .. halskettingen .. broches
brei.., toilet.., hand.., boodschappen.. en stadstassen
portemonnaies .. parapluies .. enz.

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

A. S. VAN MILL
Dorpsstraat 71 .. Telefoon 396 .. Lexmond

Een

Zakbijbel
Is een geschenk ,oor ...

het leven
Een rulme sortering
kunnen wij U tonen

Boekhandel

Crezee
AMEIDE

~le4 ll" 1tI~'''' e~~lAI41

PANTOFFELS·
1e kust en te keur blJ:

A. SPEK, Lexmond !

U weet het toch

werkelijk lekkere speculaas
en de

zuivere boterletters

'koopt u hij

VA NDIJK's BAKKERIJ
DORPSSTRAAT 56 .. TELEF.292 ' LEXMOND

Bestellijsten graag voor donderdag inleveren !


