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

G.M.S. Sinl-Nicolaasaklie Ie Meerkerk
Koopt Uw voordeel bij de G.M.S want .
aan waardebonnen en veel banketletters en speculaaspoppen Iiggen
voor U klaar!
Deze aktie duurt van 18 november t.m. 5 december a.s.

f5 000'.De G.M.S.-zaken zlln,

A.Z., D. Bikker, T. P. Kleijn, Korevaar,v. Allen, Alling
en Koekkoek
.
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WE)DOENER NIET
(VEEL)·.··.• AAN

Sensationele intocht!
Zaterdag 18 november 1967 tussen
15.30 en 16.00 uur' landt Siut Nico~
laas per helicopter te Arnelde.
Traditiegetrouw organiseert ook
dit jaar de Ameidese Winkeliersvereniging een daverende 8int Nico~
laasaktie.
De baten van deze aktle komen ten
goede aan het comite Reis ouden van
dagen van Arnelde en Tienhoveu.
Een doel dat zeer zeker ons aller:
sympathie zal hebben. Want zoals u
bekend is wordt ieder jaar onze oud~
jes een reis aangeboden door een
daarvoor bestaand comite. Deze
mensen verzetten daarvoor zeer veel
werk.
Helpt u daarom mee deze aktie te
doen slagen!
BET WORDT EEN WAAR FEEST!

Zaterdag 18 november zal Sint
Nicolaas per helicopter landen op het
terrein aan de DoeIakkerweg. Mocht
er door· weers.. of technische Otnf'ltandigheQen niet gevlogen kunnen worden, dan zal de intocht naar een an<tere datum worden verschoven en
weI. zaterdag 2 december.
Na begroeting van 8int Nicolaas
zaI de Slnt een rijtoer maken door
het dorp, voorafgegaan door de drumband' en de beide mu.ziekverenigin-

gen.
zaterdag 2 december za1 speciaal
in het teken staan voor de kinderen
tot circa 10 jaar. Vanaf 2.30 uur tot
6 uur zal de goedheiligman zitting

houden in,,"-,4 zaal ,;Lekzicht" (H.
Boote) Lekdijk, Ameide.
AIle kinderen krijgen een verras~
sing, maar wat vooral leuk fs,Sint
Nicolaas overhandigt de kinderen de~
ze middag persoonlijk cadeautjes.
Wat u hi'ervoor moet do'en is het
volgende. Bij de winkelier waar u uw
cadeau, wat u aan uw kind wilt doen
overhandigen, hebt gekocht verzoekt
u dit zaterdag 2 december bij Sint
Nicolaas te bezorgen, zodat de Sint
dit bij uw bezoek aan de betreffende
jongen of meisje kan uitreiken. Op
het pakje kunt' u ook een briefje
plakken met enkele gegevens welke
Sint Nicolaas eventueel mo'et mededelen, want u begrijPt weI, dat hij op
zijn hoge l'eeftijd niet alles meer kan
onthouden.
Zoals u ziet wordt het dus een
grandioos Sint Nicolaasfeest en bevendien ontvangt u bij aankoop voor
iedere gulden een lot, hetwelk u
kana bledt op een van de vele prijzen:
le prijs Wasantomaat
2e prijs "Shetland Pony
Se prijs Velourse Siersprei
4e prijs Stroomstrijkbont
5e prijs Oud Hollandse koperen
weegschaa!
6e prijs Gebakstel
7e prijs VerzilveriOO Imndelaar
Se' prijs Luxe kist sigaren
en vele andere waardevoUe prijzen.
De prijzen staan tentoongesteld in

de showroom van de fa. van Toor
De aktie vangt aan zaterdag 18
november voor de zaken, welke
duurzame artikelen verloopen en
maandag 20 november voor d'e zaken
in niet duurzame artikelen (bakkers,
slagers, kruideniers, sigarenwinkels,
groentehandelaar.
De winkels zijn van 28 november
tot en me~ 4, december's avonds ge~
opend tot 9 uur (dinsdagmiddag oak
geopend). Dinsdag 5 december geopend tot 6 uur.
De· trekking der verloting zal
plaats vinden vrijdag 8 december des
avonds 8 uur in cafetaria De Jong.

We doen' er dir jaar nU',maar eens
niet .veel . aan. Och,··· rrHsschien een
traktatie bij de koffi(, "laar nu de
kinderen groot zijn is :h•.l toch onzin
oni nog voor iedereen pakjes en gedichtjes en gekkigheidjes te maken.
Wat moeten we elkaar nu nog geven? N een, we doen maar niet meer
aan Sinterklaas".
Die opmerking heb ik vele mensen
al vele malen horen zeggen. Nu is
het vaak zo, dat het vlees zwakker is
dan de geest. We bedoelen: men
neemt zich dat weI voor, men voelt
zich wat ontgro'eid aan al dat sinter~
klaasgedoe, maar... als de 5de december nadert, de winkels zulke ver~
lokkende artikelen etaleren, de advertenties spreken van: ,,0, kom eres
kijken", men anderen met pakjes
ziet slepen, verhalen hoort van wat
men elkaar zal geven en rondom zich
de geheimzinnigheid voelt van verras~
singen die men elkaar bereiden wilt,
dan wordt het vIees zwak. Dan voor~

ziet, meneensklaps een wat sasie
avond op die 5de december, wetende
dat men in aUe hutzen dan gezellig en
Vol verwachting bijeen zit en men in
eigen huis tegen een kale tafel moet
aankijken en er niets V'errass'ends te
verwachten valt. Dat is z6'n luguber
vooruitzicht.
N een, Iaat dat saaie voornemen
maar schieten. U zou er op 5 december beslist spijt van hebben. Misschien kunt u weerstand bieden aan
al de verlokkingen van etalages en
advertenties, misschien: hebt u alIes
wat uw hartje begeert en zou u niet
weten waarme'e u de ander(en) thuis
nog blij kunt maken of zelfs nag
verheugd over zou kunnen zijn. Maar
op de bewuste avond aileen maar de
krant of een boek lezen of naar de
televisie kijken ,of wat praten met
gelijkgezinden, met een speculaasje
er bij, och dat voelt tenslotte zo ar~
metierig aan.
Vervolg pagina 2

Voor KOLEN EN OLIE
naar VAN ZESSEN
Dorpsstraat 72 - Telefoon (03474) 229 - LEXMOND
Juist nu, nu U het zo brandnodig heeft

Spaar geld uit tijdens de dure maanden en tank op Lexmond

henzine nn 4 cent goedkoper
Gewone benzine 50,8 .cent
Super benzine 52,8 cent
Zondags gesloten

U bent een vrolijke, verrassende
sinterklaasavond immers zo vele jaren gewend geweest; u weet dat die
dan overa! weer plaats heeft en u
zoudt u de harenuit. het hoofd willen
trekken van spijt als er die avond bij
oU thuis danmets- aan .de hand was.
Bespaar u die teleurstelling.. Zeg ge~
rust: "we doen er dit jaar niet aan,"
m~ar' voeg er bij: "II tenminste niet
veel." Dan houdt u toch aIlemogelijkhedeil nogopen. Dat betekent
toch Voor d'ehuisgenoot(en) net voldoende aansporing ~m voor die avond
t6clFvoor 'nyerrassing te zorgen' en
om die spanning er in te houden; kunt
u ·zelf niet veel anders doen. Dat
werkt toch naar' 8le' kanten stimuleretid' genoeg om ook in' uw huis een
geslaagde sinterklaasavondtot stand
teo brengen.
Het zit 'm, immers er niet, in' om
een "prachtig cadeau voor iemand te
vindenen' dat ergens neer te leggeht
met, ,de, med'edeling: "dat heeft Sint
Nicolaas gebracht." Och nee, men
k~de . genoeglijkheid van, ,de ·5de
'dec'ember al bereiken met ,wat "kle,1nighedeh,' die. toch, verrassend ,op de

ander kunnen werken. En boud daarbij het mystieke leugentje van 'er
niets van te weten en dat de herkomst maar aati de Sint gevraagd
moet wQrden, vooral vol. Dat is juist
deaardigheid van zo'n avond, die men
vol "rtiysterieuze krachten moet houden.
Dus aigesproken,. we doener weI
aan, ook: dit ' jaar.. ' Niet. zo veel:r.la..,.
tuurlijk. Alles, wordt h>ch at zp" du~;
Bedenk danechter,dat het:'tvolgeDd
jaarnog weLduurderkan zijnenwat
je vandaag nog; doen kunt, steL'dat
niet"'uit tot,morgen, zeker niei,tot
_volgend \ jaar.,Met een beetje goede
wil en Iiet dat beetje' vindingsrijkheid
waarover u besj}hikt; kunt, U', besl~st
nog weI een kleine ,verrassing;, voor
uw huisgenoot(en) ,bedEffiken. ~n:.~
boterletter of de marsepein z6 inp~
-ken dat' zelfs, de gebruikelijke, letter
tach' weer als eenvetras'sing op tafel
komt. Dat zaI St. Nicolaas goed
doen. Die bedenkt dan vast ook iets
verrassends voor u. Dat is dan ook
juist weer h,et leuke. van die avond.·
Dus tochwat doen, h~l? Afgesproken!

TWAALFDE VOGELSHOW
TE AMEIDE
, Voor de twaalfde maaI organiseert
de vogelvereniging "Ons Genoegen"
1e Ameide haar jaarlijkse tentoonstelling.,; Een· groots',evenemeJ;lt tneeI:l
.,kloein stadje. Veelwerk en' organisatietaIent moet worden opgebracht om
telkens. weer. een .zo aantrekkelijk
·mogeliJke show te maken~
;Maanden van voorbereiding zijn er
~voor nodig. Maar· vanouds weten we
,dat het dan ook in orde.is en dat
'men er"qok werkelijk kan.· genieten~
,Dit jaar zullen weer ongeveer 250
vogels te bezichtigen zijn.Het wordt
'dus weer, een. vrolijk. spel .van zang
;en kle{IJ:~ -Naast· velekleuren· kanaries
,vindt u er ook de tropische vogels
met hun fantastische kleurschake~
,ling,en.

Ieder jaar als de decembermaand
,nadert nemen wij ons voor er dit
:keer niet aan te doen. "Er" ~. sinter~
'klaasvieren. Toen. de kinderen name~
~ijk de jaren des onderscheids ,hadden
bereikt en ook zelf daadwerkelijk
aan de voorbereidingen van het heer)ijk avondje begonnen deel te nemen,
,veroorzaakte dit iedere keer dergeo.,
Ujke taferelen dat we reeds na de
;,tweede cbaotische december resoluut
besloten ..er" een punt achter te zetten.
Goed, dat zeg je dan - en vreemd
:genoeg geeft dat zeggen aIleen reeda
,een gevoelvan veilige en vQOral rus"
tige geborgenheid. De 'ervarin:g leert
~dat dit gevoel aanhoudt tot circa
dertig november. N a die datum slaan
'aIle remmen bij ons weer los en wor:den goede voornemens gesmoord in
kreten als .. dat-we-het~deze-ene-keer
,dan-nog-voor-het-laatst-" enfin ik
'bespaar u de rest, welke u overigens
gemakkelijk kunt raden.
Dit jaar leek aanvankelijk de gunstige uitzondering te worden waar
,we reeds lang verge~fs.,op. hadden

Ook de gezellige kwetterende, en
klauterende parkieten nemen een
steeds' grote~e plaats iIi.
De genen, die deze veelzijdige ten..
toonstelling·· a1 eens b"ezochten behoeven we nietste zeggen.:,Diekomen ook. nuWeer. U 'die' nog nooit
eens kwam kijken moest veel missen.'
Tot u zeggen we, ga er eans heen.
Het is beslist de mo'eite waard. Daar
zorgen de organisatoren weI voor.
IT.'kunt er vOlopgehietenvan een:
zeer zeker mooie collectie vogels, terwijl er ook de mogelijkheid bestaat
om zelfeen of meer van deze vogels
te kopen..
De data en tijden 17. november van
7-11 uur n.m., 18 november van 2-9
uur n.m.

gewacht. De kind'8ren', \Varen bij fa~.
ptilieJe;.logeren:, .<He: .erbo~g" .voor.
stand' dat 5"december daar zOU'. uitgroeien tot. 'n waar: dionysisch' festijn
en wij hadden dus rust. Heerlijke rust.
Dat deze, r t e r funest bleek voor
het functiol~n'van· mijn gedachtenleven mag ik nu echter weI als een
vaststaand feit noteren. Terwijl anderen zich het hoofd braken over
rijmwoorden op "hart" en "b~ket",
terwfjl de detailhandel in pakpapier
ongekeild flore'erde, terwijl de bakker
uit de straat, z'n kas opmakend. van
een nieuwe Chrysler dr()omde, kortom toen het eenmaal vijf december
was geworden. . .. kwam bij m:ij in~
,eens Het Plan op; Het· Plan voor
Het Geschenk voor mijn vrouw.
Nu ik dit in~t hoofdletters neerschrijf denkt u wellicht meteen aan
een gebeuren dat de voorpagina's van
de ochtendbladen zou halen. Macht
dit zo zijn dan moetlk u, ijlings corrigeren want zo'n durvertje b'en. ik
nu ook weer niet. Nee, als ikooit
iets verzin, dan ligt het altijd in het
mini-vlak,doch de 'mode heeft geleerd dat ook .dit z'n spectaculaire
kanten kan hebben.
Mijn Plan nu, was in wezen even
onbenullig als geniaal. Geniaal, om~
dat mijn.vrouw er nooit aan zou den~
ken dat zoiets van mij, de, klaasfeestafschaffer kwam; onbenullig,
omdat het geschenk dat ih W'ezen
was. Ik wilde namelijk een letter geVert, .. Zeker, zoiets getuigt met van
visionaire kwaliteiten of een sprankelende·geest, maar het feit dat ee:p.
man van mijn instelling desaIniettemin nog op zo'n idee komt gaf het
geheel, voor tnij althans, een ongekende dimensie.
Doortinteld van een samenzweerderig' gevoel begaf ik mij die .middag
op 'straat in het sintgewoel. U merkt
dat dit rijmt, dUB h"t kon nlet mls

gaan. James Bond kan zich in· zijn
sterkste momenten niet flinker gevoeld hebben als ik toeIi ik de winkel van ODZe bakker betrad. Nu, het
moet gezegd, er "waren er' meerop
de gedachte gekomen om zich op die
dag een lettertje aan te ·sch8ifen.
Dat bleek .weldra 'op wrange wijze
toen ik mijn bestelIing plaatste voor
een chocolade .I en -de ,bakker me
zwijgend als enig verkoopobject een
potige W offreerd~'.
.,Het is de laatste meneer", ver..
klaarde de man, vermoeid doch niet

zonder trots naar de lege planken
ilchter zich wijzend. "Maar mijn
vrouw heet Ineke" zei ik bedremmeld. ..Oh ja? Dat wist ik niet," zei
de bakker met een misplaatst lachje.
"Mijn vrouw heet Mien. Da's.'een
stuk onvoordeliger met sinterklaas,"
vervolgde hijzorgelijk. "Als je nagaat hoeveel chocola er in zo'n M
gaatzitten ... !. Nee, .dania men~r
gCledkoper uit met z'n I.Dat wil.zeg~
gen. .. datz6u u. g-eweest zijn, want
alles wat ik nou nog heb is die W."
De, man zweeg en fronste toen tobberig. z'n wenkbrouwen. Hij wou z'n
W op een of andere manier It\yijt, dat
was duidelijk. En jawel hoor •...
"Heet uw vrouw toevallig ook niet
eh ... Willy of Wanda of zo?" begon
hij hoopvol. "De mees~ mensen
hebben toch altijd weI twee namen ... of eh Wendelmoet ... ?" Ik
dacht even na, grinnikteom Wendelmoet doch mo~t ontkennend antwoorden . .. Wederom een pauze
waarin je de man kon horen denken.
Opeens klaarde zijn gezicht, op. "Ik
heb het!" riep hij. flU eet gewoon drie
poten van die W op en wat houdt u
over ... ? Nou ... ?
Onder druk van de omstandighed'en moest ik toegeven dat dit restant
inderdaad op een I leek.... Goed,
goed ... om kort te gaan de kwalijke
koop werd gesloten. Nooit zal ik de,
tocht Iiaar huis vergeten langs aI die
ginnegappende mensen in overvolle
straten . die· er getuigen ,van waren
dat ik de drie overtollige poten van
de W met brokken tegelijk liep weg
te -slikken. Want weggooien is zonde, zeg nou,zelt. "Ha, die kan het
feestniet meer afwachten" ,riep een
pummel ,terwijl ik. misselijk van, de
zoetigheid in de laatste klomp hapte.
"Oh, kijk eens moe," zei een jongetje vol ontzag tegen z'n m-oeder, "die
meneermag z'n hele letter n6u aI... !
c

..

Het wareh· deze: wooi-den welke me
ineens ontzet deden,stilstaan.' 'Wat
zei dat kind? Z'N HELE LETTER!
Maar dan' had ik. .. Ind'erdaad· lieve
lezer het noodlot had z'n kaarteIi
fraai gescb-ud. In de coni;lternatie van
het bijna mislukken van mijn plan,
tijdens mijn - ,ik mag weI zeggeIl
- panische - knaagtocht door de stra:ten had ikzonder· het. te beseffen
ook de vierde stok opgegefen.'· OIi.danks mijn misselijkheid, ondanks
ook mijn machb310ze woede was het
me duidelijk datik nu niet. meer
terug kon. Ook mannen van geringe
visie hebben nogzoi'ets als eergevoel.
Vraagt u mij niet hoe lang ik heb
moeten lopen voor ik die andere bakkerswinkel vond. Die ene winkel die
op dat moment nog chocoladeletters
had. En vraagt u me ook ·v66ral .niet
welke letters dat waren ... Ik zaI het
u zelf· zeggen - zij het metenorme
weerzin -'---. het waren M's ..... Deze
keer ben ik met m'n buit niet de
straat opgegaan. lIt bleef iIJ.' de win;..
kel. Ik heb om een stoel gevraagden
de angstige juffrollw achter de· toonbank bezworen me te waarschuWen
als ik aan de laatste poot.toe was •..
en met· de ogen dicht, als een dreh:"
keling. steunzoeken . bij de toonbank
heh ik m'n tweede S'erie van drie
naar binnen geworgd. Want. nog"
'maals, weggooie:n... enfin, 'dat heb
ik u reeds verteld.
'
Och, ze waren naderhand, vooraJ.
toen ik hijgend betaald had en met
de adem' die me nog restte de zaa'k
verteld had, erg aardig voor me in
die winkel. Dat weI. En die rester'en~
de poot hebben ze ook hog leuk vopr
Ineke· ingepakt. Ook dat.
Maar het ergste was toen ik thuis
kwam en ontdekte dat Inekec voor mij
ook een letter gekocht had. En ik
heet Willem.
(Nadruk verboden).

Nieuws Ult eigen streek

MEERKERK
Waarschijnlijk
zullen aIleen enkele ingewijden in de
geheimen qer lichte muziek weten
wie Trea van der Schoot is. Toch is
dit de eigenlijke naam van Trea
Dobbs de' zangeres, . die nu al
weer geruime tijd zowel in ons land
als ver daarbuiten een grote populariteit. geniet. Zij is bovendien de
enige artieste van naam, d,ie woont
in het v~rschijningsgebied van "De
Wegwijzer" 'en daarom hebben wij
haar onlangs opgezocht' in haar riante bungaIow aan de Slingerlandstraat 7 te ~eerkerk.
Trea vertelde .onsbij die gelegenheid destijds met haar man --,- de
pianist-arrangeur Harry van Hoof in Meerkerk te zijn gaan wonen, omdat die plaats "zo m'ooi centraal
ligt". "Wij zouden overigens het
liefst in het Gooi zijn gaan wonen",
voegde zij er met een ontwapenende
eerlijkheid aan toe, "maar. wij kon~
den geen vestigingsvergunning krijgen en vonden het daar ook weI erg
duur." Die voorliefde voor het Go'oi
van Trea en haar man is begrjjpelijk,
want. in .die streek wonen nagenoeg
aIle N ederlandse artiesten: dicht bij
de radio- en televisiestudio's.
2dj ·hebben tot dusver echtergeen
spijt gehad van hun besluit zich in
Meerkerk t'e vestigen. "Je kunt je
hier heerlijk rustig terugtrekken en
dat is in ons Yak af en ,toe weI eens
nodig" zei Trea. Door de 'aard van
haar beroep --:-ze is 's avonds vrijwel
altijd en '5 middags vaak vanhuis heeft ze weinig contact met de inwooers van:M;eerkerk - de "naaste
buren" uitgezonderd. Toch voelt ze
zich geen ..vreemde eend in de bijt",

omdat ..iedereen altijd erg vri'endelijk
voor haar is".
Zo is' Trea ·Dobbs ook. in·' haar
huwelijk het drukke leven' van·een
tienerster blijven ·leiden; Haar man,
isdaarbij..een ·gro~estetl.n voor, haar:
hij. gaat - ~ltijd met haar, mee, wan-,'
.~. neer',2;ij: ~~fr~n~' moet, ,optreden, On..
,'danKS' 'llaar"dr'ukke ,. werkzaamhechm '
eil ~uishoudelijke, bezigheden,: ("I;k
heb geenhulp!" verklaarde,ze trotS)
weet·· Trea zo nu en. dan loch nog
tijd .te vinden voor haar hobby's.Zij
maakt bijvoorbeeld"":"" zonder kook'boeken te raadplegen - graag exclusieve gerechten klaar' en.heeft,een
zwak voor klassieke meubelen~
De uit Eindhoven afkomstige zangeres staat Ii'ever op het toneel· dan
vo'Or televisiecamera's, omp-at ~!:l
graag contact heeft met haar :()ubliek, zodat ze direct kan merken",Qf _
haar optreden wordt gewaardeer4. of
niet. In het komende winterseizoen
treedt ze elke· dinsdag~, zaterdag- en
zondagavond op voor militairen volgens haar "het fijnste en m~est
spontane publiek, dat er is". Trea
houdt daarentegen met van rum-oe'rig' en buitennissig gekleed publiek,
want "ze moeten komen om mij en
niet om zichzelf te horen".
De naam ..Dobbs" heeft Trea aan;;.
genomen op advies van. niemand
minder dan Catharina Valente, omdat ,;van.' der Schoot" voor.:Duitsers
bijnaniet uit te' spreken is. Ze he'eft
ovel'igens niet aIleen in Duitsland,
maar ook. in onder meer. het Belgische Kn'okke en Polen (tijdens, het
"Wereldsongfes.tivat" op het tonee!
gestaan. Trea heeft verder uitnodigingem ontvan~n om .oP te treden'
in Roemenie en... Cuba! Roemenie
trekt me weI aan, maar Cuba is me
toch wat te ver", vertrouwde ze ons

toe.
Het spreekt vanzelf, dat op hef repertoire van Trea Dobbs .niet· ~een
liedjes met een N ederlandse ,tekst
vdOrkomen. "Nederlandse liedjes liggen in het buitenland,niet in ~et
gehoor", ver,telde ze ons. ."Dat is
ook -aJ gebleken bij een, aanta! son'gf'estivals. Je brengt bet voor een.in"ternationalejury het·· verst met Engelse liedjes".
Zo bouwt' Meerkerks be;kendste inwoonster voorlopig nog rustig verder
aan haar carriere. Ondanks aIhaar
internationale contacten blijft ze
daarbij .een echte' Nederlandse. "Ik
we~t niet hoe lang we nog in Meer.;.
kerk . blijven wonen", besloot ze,
"maar als we verhuizen is het in ''elk
gevaI niet naar hetbuitenland.: Want
daar zou ik me niet thuis voelen". '

"BELANGRIJI( NIEUWS
VOOR WEGGEBRUIKERS
WIST U:
1. Dat'in de herfst extra voorzich~

tigheid wordt vereist Lv.m. -natte
en. gladde wegen? Beperk daaruw snelheid .en rijdt voor-

om

zichtig.'

.

2. Dat Lv.in. vorenstaande gladde
banden bui~ngewoon gevaarUjk
zijn? Bovendien is het strafbaar.
3. Dat u inhet donker buiten de bebouwde korn uw auto niet, nieer
met een perkeerlicht mag .laten
staan, dach dat deze dan moet
zijn vQOrzien van twee 'achterlichten en twee stadslichten?
'Binrien de bebouwde. korn is een
. parkeerlicht nog'toegestaan.
4. Dat et nog steeds vele ongevallen., plaa1;g ,:vinden door hetgehruikvan alcohol? Denk aan de

slagzlu',;Glaasje op, laat utij-

den".
5. Dat 'vrachtauto's zond'er aanhangwagen nimmer sneller roogen -rijden dan 80 km per uuJ:' en
op B-wegen niet sneller dan 60
km· per uur?
6. Dat'een vrachtauto met aanhangwagen op een autoweg

Gevondenvoorwerpen
iEen blitzlamp' een portemonnaie in~
';houd 1 "briefje voar Bokken en 1
:rijksdaalder; een sierdop van een aU
'towiel voorzien van, verchroomde
:spaken; cen. loonzakje inhoudende
l 85,-; een double herenpolshorloge.
M

Verloren voorwerpen
;Een gouden broche (vl41?ermodel);
'een zilveren draagmedal1le, Orde
Oranje Nassau; een goudenk'etting
met' hanger; een zwarte kunstled~ren
regenbroek; 'een bruin jongens wind~
'jack (achtergebleven op het strandje
a.d. Lek, te Arneide).
~ _ Een gIOuden her'enpolshorloge met
zwart leren bandje.

Nieuws uitTienhoven
De herlst,:Jleeft'weer;:z.ijn, .4lt.re'd.a
:gedaan' 'en'.op de.'Koekoekswa?Xd,iS.
-,de rust. weer, .gekeerd. ',Ze:i1ebben.,
, daarop de waard een goede,zomer
gehad. Men he8ft er weer v~~op, ~un-'
.nen geni'eten van de landehJke', rust
'welke }J.et plaatsje Tienhoven zo
''ruimschoots. vers,chaft. 'De beide, campings die hier zijn, worden " steeds
'geriefelijker en debeheerdersdoen
alles om het de gasten zo aangenaarn
',fnogelijk te maken. De kampeerver'ordening is dit jaar in werking getred'en. Dit brengt met zich mee dat
niemand meer gelegenheld' mag g~:"
ven tot reareatie zonder in het bezit
1e zijn van een vergunning.
Tevens mooten de kampeerdera in
het bezit zijn van een geldige kampkaart. Dit behoeft echter voor Die~
mand een' bezwaar te zijn; Ditdocu~
ment is te vergrijgen bij alle
.A.N.W.B. kantoren' tegen een gerin~
ge vergoeding. Erzullen zeker steeds
tneer verbeteringen op de beide
'campings komen. Voor deg:enen die
st~egs ,~erU:gkeren tot ziensen voor

SCHAKEN

/

De schaakcompetitie is weer be~
';gonnen. Ameide speelde maandag 6
november,zijn e'erste thuiswedstrijd
.legen Leerdam .2. AlIe begin schijnt
steeds moeilijk te zijn· want Ameide
verloor deze wedstrijd met 3-7.
Het wedstrijdprogramma voor het
komend seizoen ziet er als voIgt ult:
Maandag 27 november:
Acquoy l---:-Ameide
.maandag 18 december:
Ameide-Hardinxveld 1
maangag 8 januari:
Culemborg l-Ameide
}naandag 5 februari:
Ameide-Vianen 3
maandag 19 februari.:
Am'eide-IJsselstein 2
'dinsdag 5 maart:
De Giessen 2----Ameide.
De thuiswedstrijden worden gespeeld in cafe Boote.

~Jn

stoffell

nimmer sneller mag rijden dan
80 km per uur en op andere wegen niet sneller dan 60 kIn per
uur?
7. Dat een bestuurder van een
voertuig dit slechta tot stilstand
mag' . brengen aan de uiterste
rechterzijde van de rijbaan?
Hierop zijn slechts een paar uitzonderingen
le. Op een weg met Mnrichting~
wrkeer;
2e. Ais er in de rechterzijde
spoor of tramrails liggen.
3e. Als er aan de rechterzijde
een stopverbod bestaat.
8. Dat fietsen
en bromfietsen
slechts geparkeerd mogen wor~
den op het trottoir of op een
berm?
9. Dat men niet mag parkeren· op
de rijbaan van een voorrangs~
weg?
10. Dat het bromfietsen verboden is
om onnodig geluid te veroorzaken?
Ziezo, dat weet u dan weer.
Doet er uw voordeel me'e, voor het
te laat is.

Onze sorterlngls groter dan ooit tevoren.
Ongelooflijk wateen
keus. wat een dessins
en wat een kwaliteiten.
Voor elk Interieur
(van heel klassiek tot
ulterst modern) kunt
u nli slagen. De prUzen ••• ?? vallen u
zeker erg mee. Voor
een bUzonder lage
prUs vindt u al een
passend gordUn voor
uw interleur. En laat
uw beurs iets extra's
toe, dan Is uw keus
ook ongetwUfeld snel
gemaakt.
Geweven
jacquards, orlginele
damasten, artistieke
druks teveel om op te
noemen.

degenen die ook weI eans hun kamp
hier willen opslaan, hartelijk welkom
in het nieuwe seizoen. Voor het zover is komt echterde winter. Hopen~
lijk niet te koud maar tech precies zo
koud dat de liefhebbers van de glad~
de ijzers hun. hart eens kunnen op~
halen. Ook dan kunnen we in de
, winter nog genieten van onze prach~
tige Koekoekswaard te Tienhoven.
De Kweldammer.

Voor exclusieve gordijnwensen eerst naar:
Afdeling meubel·
en woninginrichting
Ameide

Waarschuwing
voor Zwarte Piet
Beste Piet, zo zwart als roet
Lees het onderstaande goed
Wi! hier ~qacht aan bested~n
Dat spaar( 1vel~ IllOeilijkheden
:r()nde, dQet
Ais jestr~s weer
M.et. ,ctl0c()la<le(bank~ten.,sliikergoed
Hou:'dan heel' goedine de:'gateii', .
:Qe'-.'twee-.~volgen:d~"CStra(eh'~'.",::·~r','>T''-···: '
G,eleg~ in' Amei<ie:en:Tieilh,Qyen "
-Ander'ga je. ,subiet ondersteboven
Want Kerr---"~g en ,Meidoornlaan
Zijn bijna \. ,...t meer te begaan:
Als je daar komt met de. zak
Maak je zeker eeil flinke smak
..
Want het zit· er vol gaten, en kullen
't Is gewoon om van te hullen
Wi! je het risico Diet lopen
Om nieuwe voorraad te moeten Iropen
Blijf er dan vandaan toch Piet
Anders weet ik het·· no~ niet
Want 't is zeker. dat de kana ,bestaat
Dat je tegen dEl. vIaktc..gaat
Enals je valt'met degeschenkenzak
Is aIle speculaas tot prak
Volge:n.d jaar is het misschien

roar vakmanschap
en service
\.

T

Doe mee aan de modellenwedstrijd (tot 22 nov.)
Ie prijs cassette Zilvium 129 delig naar keuze.
Een ruime sortering .kunnen wijl U tonen..

A. VAN IPEREN
MEERKERK, TOLSTRAAT 9, TELEFOON 265

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

U heeft ze weer nodig!

v.

Ja, het is weer kioud en ook u wilt natuurlijk
gezellig warm zitten. Stook dan

Loerend gevaar

KOLEN OF OLIE

Op donderdag 2 november vond op
de Lekdijk onder Achthoven een ver~
keersongeval plaats, dat behoudens
de m~teriele' schade bijzonder goed is
afge!open,

van

VAN DER GRIJN's

I
i

i
:

Nu

~ok

hrandstoffenhandel
,BROEKSEWEG 51, Tel. (01836) 216, AMEIDE

want die heeft ze aIlebeL
Ook verkrijgbaar houtskool om de kachel aan te maken.
Wij bezorgen per tankauto uw huisbrandolie,
dUB geen gemors of geknoei meer.

brandstof verpakt in zakjes

Gemakkelijk op te bergen - Met zak en al doet U ze in
de kac~el dus geen stof meer

koopt U blj Uw juwelier

RIKKOERT & Zn.

'I
•.•
.

: . . .•••• U

WAA'~f.tI,llf. 'f.fe~f.""f."
\.

tafelen

GERQ'ZILMETA
GEROZILDl::O
GEROZILVIUM

weI k1aar

ge~

ess

U
fe~st~lijk

Voor

Geef ze dan het dubbel'e maar
Wan:t 't geldt ook: voor onze straten
Pas als 't kalf verdronken is
dempt men de gaten
Ik hoop dat Sint het zelf niet ziet
Want dan gaan ze in de zak subiet.

Het verkeer op de Lekdijk was
qurende enige uren gestremd.

./

~"-""f'''!''''''

de.

Een zware 'vrachtauto met aanhangwagen, beladen met kunstmest,
geraakte bij e'en uitwijknianoeuvre
iets in· de berm en geraakte hierdoor
v~ de dijk. De vele regen van de
laatste weken heeft de bermen geheel
doorWeekt waardoor ze vooral voor
zwaar verkeer zeer gevaarlijk zijn
geworden.

Fransestraat 31
Telefoon (01836) 394 en 372

..
HAVEN 5, TELEFOON 261)1
SCHOONHOVEN
Voor Amelde
Sigarenmagazljn J., van

Gelder~

Wanneer u een

Sint Nicolaas cadeau
zoekt, kunt u bij ons beslist uw keu~e maken
Wij willen u attent maken op onze grlOte sortering

PARFUMERIEEN
I(APSALONS DE WIT
LEXMOND, TEL. (03474) 244
AMEIDE, TEL. (01836) 464; b.g.g. (03474) 244

o kom

er eens
kijken bij

A. SPEI( - LEXMOND
Valop cadeaux

Pantoffels, Schoenen,
Slippers, Laarzen enz.
DORPSSTRAAT 90, LEXMOND, TELEF 218

Voor Sint
Nicolaas
SPECULAAS
HANEN

GROTE SINT
NICOLAAS·AI(TIE
tot en met 5 december 1967

natuurlijk van

Extra attraktie:

Voor al Uw cadeaux Op
Textiel· en Meubelgehied

Vanaf 20 november t.e.m. 5 december

naar de

U profiteert er toch ook van!

kunt U bij aankoop voor f 2,50 raden naar
een autonummer (onder de 500).
Bij f 5,- dus 2 x raden enz.
AIs prijs stellen wij beschikbaar
1 grote Trapauto op luchtbanden en voorzien van verlichting
of, een echte lux uitgevoerde poppenwagen

Van Dijk's
Bakkerij
Dorpsstr:' 56, Lexmond,
tel. 03474-282.

FIRMA BOS &ZN
TE ,NOORDELOOS

Ook verkrijgbaar bij

Bakkerij
C. Pellikaan

de zaak van kwaliteit en service

Ameide
J. W. van Puttestraat

telefoon 01838·336 en 217

)

;

\

Speciaal voor St. Nicolaas een prachtige
sortering

SPEELGOED
velemerken, o.a. Homas, Marklin,
JuIIlboi Dinky Toy, Faller eoz.
Zie onze etalage

een p,.aktisch geschenk
Ovoor iedereen

Maak Uw geschenken keus bij:

J. VAN DER LEEDEN
Hei· en Boeicop
RIJWIELEN STEPPEN -

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

DRIEWIELERS
MINIFIETSJES

PAKAFTASSEN -

RQKZADELS

Motor- en Rijwielhandel

Spaar Uw eigen
cadeau door
goedkoper te rijden!
Bij ons Benzine
3 cent goedkoper
Nu Superhenzine
voor slechts 0,54

GEBR. VAN TUIJL

....

,Zouwen<1ijk 125, teL 01836.412, Meerkerk

Wegwijzerreklame? Onvervangbaar!

DE KOEKKOEK
Telefioon 297

N

461

~

Meerkerk

Geschenken voor 5 december
Onze enorme sortering

.

HUISHOUDELIJKE· EN LUXE ARTIIffiLEN

•

is zo samengesteld dat het voor u
gemakkelijk kie.zen is.
Speciaal voor de jongens:
Bouwdozen, Wildebras constructie, Temsi,
Faller Bonwdozen.
De bekende M.iirklin treinen met transfor-

mator

vanaf

f 42,50

Vom meisjes:
Een mooie wildebras pop, poppenwagen,
kenkentje, serviesje, fornuisje, anz.
Voor jong en oud:
JUMBO GEZELSCHAPSPELLEN
OF EEN HOMAS SJOELBAK
Te veelom op te noemen!
Komt u eens even langs?

ADRI VAN PEET
Gorcumsestraat 8, tel,,£oon (01837) 398, Meerkerk

5 december nadert weer!
verse groenten

Onze alom bekende dikke Speculaas, gevulde Speculaas, Harten van
gevulde Speculaas, Spoorbanket, Appelbollen, Appelgebak, banket Harten en Hammen, Boterletters en Staven met zuiver amandelspijs, als
hartige hap Saucijzen, Chocolade Letters en Figuren van Droste en
Union, BOfstplaat Harten, Fondant, Suikergoed, en een uitgebr. sort.
luxe dozen Droste en Union Cchocolade.

of een pracht
Fruitschaal
vanaf f

/

Ontdek hoe lekker VAN DELSEN'S lekkernijen zijn!

VVenst u steeds

J. VAN DELSEN
Fransestraat 1, Telefoon 353
AMEIDE

5.~

dan naar de echte
groenteman

Begonnen

M. de Kruyk
Prinsengracht 19

vanaf 19 oktober

MUZIEKINSTRUMENT
So-Una electronische

ledere veertien dagen

ORGELS

zitting in zaal

Tel. 01836-479

Ameide

I

U zult iedereen
verblijden
met het heerlijke

BANKET

.
versnapermgen
en de Sint Nicolaas

AANGEBODEN:

diverse soorten
tropische vogels en
parkieten,
papegaaien met
garantie, kleurkanarie
enz.
P. Bouter,
Kon. Wilhelminalaan 9,
Gorinchem

gekocht bij
Brood· en
Banketbakkerij

v. d. ZUDEN

Een gezellige
winteravond
met een goed

"Lekzicht"
te Ameide
Pedicure,
Manicure en
Schoonheidsspecialiste

levert uit voorraad
aUe typen

vanaf f 1495
of f 33,- per maand
zonder aanbetaling
Inruil Dude instrument
mogelijk
Stemmen en reviseren
van piano's en huisorgels
Nieuwe en bespeelde
instrUmenten
waarbij fin. mogelijk

Jenneke
Koldenhof

GORINCHEM

Piano,. en orgelhandel

H. E. Kropff

T.V. TOESTELLEN
van de bekende merken
Aristona
Philips
Grundig
Enes

Julianastraat 49

Vraag ooze speciale

Tel. 03471-255

condities betreffende
HUUR en HUURKOOP

Jutphlms

DAM, AMEIDE

GESCHENI{EN . . . danlillaar om te geven !
GESCHENI{EN . .. heerlijk om te ontvangen !.
C)
Enorme collectie
geschenkenin' luxe 'v'erpakkingen
Grote keuze in:
NAAIBOXEN
MINITAFELS
POEFS MET INGEBOUWDE NAAIBOX
PLANTEN BAKKEN
ROOKSTANDAARDS
HAARDBANKJES
SPREIEN
en niet te vergeten: de beroemde NECCHI NAAIMACHINES

KAPSTOKKEN
GARDEROBE SPIEGELS
PRACHTIGE SIERKUSSENS
TAFELKLEDEN
FAUTEUILS
ENZ. ENZ.

STREEFKERK - Fransestraat 7 - AMEIDE
textielhandel

Interieurverzorging
~',

lA, DAT DOEN WE!
Voor onze GESCHENI{EN'
voor 5 december
gaan we naar de
MODERNE ZAAI{ van

Tel. 251
AMEIDE

Schoenen
Pantoffels
Luxe- en
Huishoudelijke artikelen
Speelgoed

Fa. H. VERHOEF

Daar kunnen we gezellig zoeken uit een enorme sortering

'
0
..

J. VERVEER
hloemenmagazijn ,,MARJA"
J.

w.

VlJ,n Puttestraat 2 - Telefoon S56
SINT NICOLAAS GESCBENKEN

Wij.hebben voor u:

*
*
*
*
*

U vindt bl]

KOOP BIJ ONS UW

A. DE WIT

St. Nicolaas-

voor de kinderen:

geschenken

een ruime Bartering

BLOEMEN
PLANTEN
KOPER - TIN
SIERKUIPEN
KRISTAL - KUNSTAARDEWERK

In kens,
kwaliteit

SINT NICOLAAS
ARTIKELEN

••
en pnJs

Voor eeo verrassing

voor mevrouw:
LUXE DOZEN
BONBONS

groot of klein
Ja, hoe u 't oak bekijkt,

van Droste en
Van Bouteo

moet u bij

PARFUMERIEEN
van Maja en Boldoot

arm

slaagt

bi;!

VAN DUI{

Gez.

voor mljnheer:
GESCBENKEN
van Vinalia

en rijk

Diepenhorst

*

o.a. Bella-Vista nylons

De hof-Ieverancier
van uw gezin.

ziju.

MOLENSTRAAT 1

11,- per paar

vanaf
met

DAM 11 - AMEIDE

Bix.~garantie

Voor kachel of schaats
is er in de klomp altijd plaats
AIle aoorten

schaatsen en kunstschaatsen
zQwel met ala zander laarzen.
Zorg er voor ala \'!r straka ljs is 'n goeqe schaats te rijden
Vaar gezellig, zuinig stoken vindt u bij ons &.lIe soorten
1

haarden en kachels
zowel voor kolen als oUe

Wed. B. VAN WOEZII( & ZN.
DAM 2 AMEIDE
Ook voor -gasverwarming
moot u bij de kacheIsmid zljn.
Onze merken zijn:
Jaarsma, _Interno, _BoonsonJ Frisia,Becklers en Etna

EVEN NOTEREN:

Ameide,
Fransestraat 31, Tel. 394 en 372

5 december - Geschenkendag
Steek daarom eerst Uw licht eens op bij Landelijk
erkend electro-technisch installateur

V oor al Uw geschenken

DE GROOT - AMEIDE

DE lONG's
zelfhediening

Enorme sortering in

DAM 4

BROEKSEWEG 6

Molenstraat - telefoon 01836.262

Electrische huishoudelijke artikelen
en verlichtings()rnamenten

AMEIDE

Chocolade letters en Figuren,
Toilettassen, Sigaren, Nagellak, Sigaretten, Lipstift, Lotioll
Toiletpoeder, Aftershave
Haarlak, enz. enz.

···(;:;~:;iii~·;:i~·i···················i

"De Lelijke Man"

•••

~~.~.~~~

ADVERTEREN
DOE T VERKOPEN

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

Komt allen op vrijdag 17 november
naar zoo} "Boote"
Door de tonee1vereniging "Ameide"
wordt dan opgevoerd

Let op onze folderaanbiedingen

....................
Voar een

MOOIE PARAPLU .

t

1

•••••• t ••••••••••••••••••••

ook opvouwbaar

ADRI VAN PEET
Gorinchemsestraat 8
Meerkerk

..........................................
Voor St. Nicolaas
een Luxe doos

sigaren of
•
slgaretten
.
Voor al nw

Een groots geschenk
voor elk.. roker

Sint Nicolaasgeschenl{en

Ook alle
rokersbenodigdheden
o.a. Aanstekers,
asbakken
tabakzakken enz.

Brengen wij U een grote sortering

Luxe- en
geschenk artikelen, .
maar bovenal speelgoed o.a.
Scalextric-miniatuurracebanen,
Marklin - aile artikelen en onderdelen
Matsbox-racebanen voor aile auto's
van f 1,20 en vele andere nieuwe artikelen, Poppen, Wagentjes, spellen, enz.
Kom eens bij ons kijken
U slaagt zeker bij

Mej. N. deWit
Fransestraat 3, tel. 301

Ameide

MESI(ER heeft toch
de grootste keus
dat weet St. Nicolaas
in
LAKENSETS
van TREFFER NET EVEN BETER.

DAMES NACHTHEMDEN, PIJAMA'S, :pUSTERS

o.a. Trf}ffer,. Hollandia.
SmRKUSSENS, PLAIDS, SLAAPKAMERKLEEDJES
euz.

Heren en jongens
VESTEN EN PULLOVERS

De laatste mode
Zie ooze etalages
Net even meer kens.
SOKKEN
OVERREMDEN
STROPDASSEN

FIRMA HEII{OOP

In KLEINMEUBELEN zyn

Wi! heel rDim gesorteerd!

Zie onze showrooms

v.h. M. Labee

a.a.

Molenstraat 23, Ameide, telefoon 01836-280

i..........................................
GARAGE DEGROOT
Indnstrieweg 4, .tel.
AMEIDE

018S6~402

KAPSTOKKEN
KAPSPIEGELS
LEKTUURBAKKEN
ROOKSTANDAARDS
BORSTELHANGERS
BLOEMENTAFELTJES euz. euz.

V oor de aIlerfijnste

Boterletters
en Speculaas

ESI{ER
EUBELEN
ANUFACTUREN

en 828

Verkoop van nieuwe
en gehruikte

AUTOMOBIELEN
Meer kopen voor minder geld
Daar is een ieder up gesteld
Daarom zeiden Sint en Piet
Waarom bellen we KERSBERGEN nlet?
Want bij Kersbergen bestellen
Betekent minder geld uittellen!

Levensmiddelenbedrijf

G. I{ERSBERGEN
Jaar nit jaar ,in,
"Hof-lleverancier" van uw gezin
LEKDIJK 63, TJENHOVEN'

natuurlijk ala vanouds

naar

C. Pellikaan
Ameide
J.

w.

"an Puttestraat

Een

Zakhijhel

~~FOON 235 - na 6 nor 453 - 484 - 478
DLcclLNEMER ST. NICOLAAS AIITm

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

Een hartige hap
maakt het feest van Sint Nicolaas nog
gezelliger
Daarom op 5 december natuurlijk naar

is het 'geschenk voor •••
RET LEVEN.

*

Een ruime, sortering
kunnen wiju tonen

Boekhandel
Crezee
Ameide

CAFETARIA DE lONG
Wij hebben voor u a.a.

Loempia's, Braadworst
Nassiballen, Bamihapjes, Kroepia's
Kalfsvlees croquetten, Bitterballen
Patat Frltes en GehaktbaIlen
Nassi. en Bamischotels met sate

Breng een bezoek aan onze zaak. Proef
zelf de nitmuntende kwaliteit vall onze
artikelen. U bent van harte welltom.
Oak vaor frisdranken l Heinekens Tapbier en Ermy fjs

1955-19&7

CAFETARIA DE JONG
OUDENDIJK

TEL. 01836·308

AMEIDE

FEESTELlJKE
AANBIEDING
15 RIJLESSEN f 120.LOSSE LESSEN f 9. - .:::::I~
's Maandagsavonds theorieles

U wordl gehaald en gebrachl

Assurantiekantoor

P. JOU. DEN HARTOG
Voor al nw

Verzekeringen
Administraties
Uypotheken
Financieringszaken

Gaat U trouwen?- Wij zorgen l op Uw verzoek. gaarne voor trouwauto's
.
'.
Tevens kuntU bij ons een fotograaf aanvragen

ATTENTIE! Taxi·vervoer voor Ziekenfondspatienten en tevens ver·
huur van auto's met of zonc:!er chauffeur

Erkende Aulorijschool, d" H AAR S
Meidoornlaan 4 . Telefoon
(01836) 375 . Ameide
,

Zelf geen -zorgen meer
Uw rijbe\oV,ijs verla pen ? Wij zargen veer. v~rlengi.ng

AMEIDE

-

Voorstraat 6

-

Telefoon 01836·340

_._._._._._.-._._._._._._._._._._._._._._._._._.-._._.
J
J GROTE INRillLACTIE VOOR SINT NICOLAAS

t
t

•#
•
#
J

•#

D ·t
#

• •
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MEIDOORNLAAN IA. AMEIDE '

•#

•

SCHEERAPPARATEN PHILIPS

}
{

f 59,50 uw oude f 10,- = f 49,50. Tondeuze gratis
f 81,- uw oude f 12,50 = f 68,50
f 85,- uw oude f 10,- = f 75,-. Driekoppig
Braun f 98,- voor uw oude f 25,-

f

i

.,
#
1,'

PHILIPS HOOGTEZON
Nu voor

{1,'

#

Bij aankoop van een PLATENSPELER
2 langspeelplaten voor sleehts

•

ERRES JUMBO-STOFZUIGER

•

J

#.

Onderdekens 1 pers. f 75,-; 1 pers. f 87,50;
2 pers. f 109,-.

1 ERRES RADIO voor f 399,voor oude toestel f 100,-. NU

#

t

Bovendekens 1 pers. f 120,-; 2 pers. f 1 4 0 , - .
}
2 pers. 2 regelaars f 160,{

f 228,- voor f 205,f 189,- voor f 170,f 159,- voor f 143,-

I

1
.{

f69,50

ELECTRISCHE DEKENS

CENTRIFUGES ERRES 2800 toeren

{

•#
#

#

f 299,-

tI

f 139,-

Wij bouwen deze voor U in.

T.V. 59 em vana£

f 599,-

#.

1.~.~}

f 9,95

I

t

KLEUREN T.V.
Demonstreren wij dagelijks
gebruikte

J

AUTO·RADIO vanaf

~ 1~~:_

}

I

REGENKLEDING aIle maten

t

.
"
#
._._.-._._._._._._._._._.-.-._._._._._._.-._._._._.-.f 149,-

•#, '

'

VOO~t:~~_Ho~nd-,
Weekendtas

'"

ADRI iVAN" I('"$T
Gor.urnse,tr••t 8

Meerkerk

ook meOpuchon, Wanten, Petten leren
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' " " •
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Ook met SinterkIaasavond

HOOGENDIJK's

natuurlijk naar het

Port en Sherry

Cafe

Samos Snperienr

H. M. BOOTE
Lekdijk 30 . Telefoon (01836) 371 . Ameide

met

sfeer

Zoete
..
S'mora"
Spaanse WIJn"
Graves Superieur

Voor de a.s. feestdagen een mime sorteriog

Wijnen, Likeuren, Limonade, Bier
en Gedistilleerd

Likeuren "De Baviaan"
voorheen verkrljgbaar bij de heer L. H. Diepenhorst,
Hotel ,.'t Fortuin" te Ameide worden thans verkocht

DE GEZELLIGE EN BILUJKE GELEGENHEID VOOR

door:

Cafe H. DE JONG

.BRUILOFTEN, PARTIJEN EN VERGADERINGEN

Benedendamsestraat te Ameide

...............................i
~n

in onze zaak I

i

ooze winkel en showroom staat alles overzichtelijk tentoongesteld

~.a.

BOEKEN, ROMANS, POCKETS, JONGENS, EN MEISJESBOEKEN
FOTO ARTIKELEN, CAMERA'S EN FLITSLAMPEN, alleprijskIassen
FOTO ALBUMS, eeIi kenze als nimmer te voren
ALLES VOOR KANTOOR, leuke artikelen a1s gescheuk

Boek· en Fotohandel Crezee
Dam 6, .telefoon (01836) 229, Ameide

,~,~.

Sint Nicolaas denld om
UW GEMAI{!
Daarom geeft hij graag

Geen bonnen,
geen loten
Bij I(LEI1N, is altijd
raak geschoten!

Onder bet genot van een
geurig bakje koffle
T.V. kijken

Lezen
Converseren

natuurlijk een

~

speculaasje

-~

erhij

•

Ala u tot 10 kwam
een speculaaspop van 100 gram
bent u tot 20 gekomen
dan speculaaspop van 250 gram genomen
bij 40 contant
een banketletter in uw hand.

van bakker

ALTING

Zie de St. Nicoaa.s.actie van de G.M.S. deelnemers
deze vangt aan op 18 november.

Telefoon (01837) 248
Kom gerust eens kijken en wij helpen U gl'aag
bij het maken van de juiste keus

Grote sorteringin:

glasserviezen
gebakstellen
thee- eet· en ontbijtserviezen
lederen damestassen
dames- en here..
portemonnees
rookstandaards en
lektuurtafels
Zie verder onze speciale folder voor
huishoudelijke artikelen en gereed.
schappen.
Bij aankoop van f 50,- en meer een waardebon
van f 5,-.
Vanaf 29 nov. t.e.m. 4 dec. is onze"",inkel tot
,
/ \
.9 uur geopend
..~ .
.,.::. >' ":--.' "':,:'.
, "

SPECULAAS,
. DE KONINGIN

MOTOR- EN

II

R~WIELHRNDEL

DEB KOEKJES

DE KDEKKDEKu

TEL: 29' ·461

Wegwijzerreklame ?
Onvervangbaar !

MEERKERK

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

5 DECEMBER

i
.1

Na.tuurlijk, een leuke avond
maar _ _ . . . na al het zoete
natuurlijk een

HARTIGE HAP.

Wij hebben voor U:
Bakworstjes, Gelderse Schijven, Siavinken,
Borrelworstjes, Bierworstjes
Wij zijn specialist in:

",

':"riine Vleeswal'en en heerlijke Haagse leverworst

T~-P~'I(LEIJN' .,~ ~. __... _~,
1'olstraat 21,Me<>rkerk, t"'~foon219

Waarom een anderhorloge als er
PRONTO horloges hestaan.
PRONTO HORLOGES reeds meer dan
75 jaar een preciesie product van
beroemde Zwitserse Horlogefabriek
met een wereldnaam
Pronto jongenshorloges vanaf. . • • • .
Pronto dameshorloges vanaf . . • • . .
in goud vanaf. • •
• •.
...
Aile Pronto horloges zijn schokvrij, voorzien
beroemde Incabloc schokvrije systeem

f 56,50
f 58,50
f 127,vau het

JUNGHANS er is niet heterop de wereld
op wekkers- en kloldiengehied
BAROMETERS

Met onze bitterballenen slaatjes
Uw St Nicolaasfeest extra geslaagd

Bestel vooral tijdig
Cafetaria
DE HALTE"

"

W . BOVEKEBK • MEERKERK

Voor een leuk en gezellig
Sint Nicolaas geschenk
kunt u terecht in

~DE DRIE

SNOEKEN"

meer dan 50 modellen

G.

J.

vocr u

THERMOMETERS

Wij hebben

VOOr binnen, buiten en voor de koorts
Hebt u een Sportbeker nodig .
het huis met de klok verzorgd al Uw bestellingen op
zo kort mogelijke termijn.
Hebt U de nieuw~ Sallander Ilangklok a1gezien?
U kpnt dit alles vrijblijvend bezichtigen bij

geschenkverpakkingen
gedistilleerd en wijnen
VulIing naar keus mogelijk
Oak dIverse nwoi'e aierkaraffen in
diverse prijzen vanaf 7,25

1 liter zoete wijn nn voor 2,75

v. d. VLIES - MEERKERK

Gorkumsestraat 6, telefoon 01837·424
U weet toch dat wij aile reparaties aan klokken, wekkers, horloges en baro·
meters zelf verrichten in eigen moderne werkplaats.

Cafe "De Drie Snoeken"
J. VAN DIJK

Dorpsstraat67 -

Telefoon 03474·217 -

LEXMOND
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Sint Nicolaasactie G.M.S.
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Servicebureau
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Zouwendijk 123 - Telefoon (01837) 249

~

MEERKERK

}

.I

Bij aankoop voor iedere f 50.- ontvangt U
een waardebon van f 5.- welke U bij iedere :
G.M.S.-zaak kunt besteden
~

J

f

·J
f .f 5000.~
i liggen voorU klaar .
f
~

aan waardebonnen

:
~~

J

f

i
t

i.•

I.

aans::;~men:
OJ·
4 MODELL.EN ERRESDIEPVRIEZERS

i
f

::~e~e~n~:~t:~~nH;:e::~~~7 i~Ui~7:::~~ be: kro::t;~t~u~::~. ~
en nog vele andere voordelen
J
De prijs: 370 liter 18e8.f

. .• ~.t

J
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J
:
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Zojuist

met 18 waardebonnen van f 5.~ cadeau

l

nu dus. 680..-

bovendien nog ·14

J

ERRES KOELKASTEN

~

··

waardebonn~n

van f 5.- cadeau

nu (zolang voor;adig) tegen winterprijs met waardebonnen

l
I

Op aile apparaten dubbele garantie en eigen service

'.

Zie de bijgaande antW'oordkaart

~

J

ERRES WASAUTOMATEN ECOMATIC f
De prijs: f 740.retour oude wasmachine f 60.- of meer :
~
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Deze aktie duurt v.a. 18 november t.m. 5 december a.s.

SINT NICOLAASAI(TIE
BIJ

AZ

vanaf 18 november a.s.

I

WEGENS ENORM SUCCES VAN ANDERE JAREN
bij aankoop van

t

10,- een speculaaspop 100 gram

bij aankoop van '20,- een banketletter 250 gram
bij aankoop van' 40,- een banketletter van 500 gram
bij aankoop van t 50,- of meer ontvangt U
een waardebon van t

5,-.

5000 GULDEN AAN WAARDEBONNEN L1GGEN
BIJ DE GEZAMENLIJKE G.M.S. KLAAR

Laat nu uw HUISKAMER, SLAAPKAMER, KEUKEN, TRAP
,'EN HAL beleggen.

Wiltu ~
tapijt ,.~~,
gaankopen?

2000 m' NYLON TAPIJT in vijE kleuren: rood, grijs, groen, cognac en gee!.

Voor ongekende prijs NU

De naam magen wij U niet n,;;.l;{\Uen.• ,

~b";endetwilltig

HET NIEUWSTE VAN DE
INTERNATIONALE MEUBELBEURS IS BINNEN

t

Lectuurbak vanaf f 19,75
Chenille spreien
v.a. f 28,50
Terlenka spreien v.a. f 38,50
Zuiver wolle" deken
18Ox240
150x220

f 59,50
f 49,75

Dames- en herenclubs
in stoE en skay v.a. f 98,Tafelklederi

Shawls
Wantjes
Mut~en

Lange broeken
Truitjes
Rokjes
Jacks
MeisjesmanteIs
Kinderjurkjes
Terlenka overgooiers

.

Overhemden
Jacks
Terlenka pantaIons
Winterjassen
Herencoats

NIEUW! Pas
. binnen! Kom kijken!
SPORTCOLBERTS EN·PANTALONS
COATS
HEREN.ENJONGENSCOSTUUMS
Goed gekleed van A tot en met Z bij A.Z.

Kwaldteit gezocht, bij A.Z. gekocht!

.

TEXTIEI.. KONFEKTIE EN MEUBEI..EN A.-.

I

Rokken
Blouses
Vesten
Jumpers
Handschoenen
Shawls
Pantalons
Jacks
Nylons

•

Door gezamenIijke INKOOP grootste voorraad van
deze streek, direct UIT VOORRAAD!

I . ...

Meisjesafdeling

Handschoenen
Shawls
Vesten
Manchetknopen
Sokken

U vindt kwaliteit en redelijk in prijs!

,

Damesafdeling

Heren- en Jongensafdeling

Tapijten - Bedden - Slaapkamers
Eethoeken - Bankstellen

:

'

Dit tapijt kast narmaal ver
gulden.
Gegarandeerd: 1. slijtvast; 2. kleurechtheid; 3. krimpechtheid.

Meubelafdeling
Kapstokken f 26,50
Bloemenbakken
Poof's skay vanaf f 33,50
Radio- en
Televisietafels v.a. f 47,50
Haardba"kje vanaf f 15,50
Toiletspiegels v.a. 64,50
KaptafeIs
Salontafels
Miniset vanaf f 39,50
Taborets

t 16,50 per m'

.,

..

"

Tolstraat.17, tel. (01837)-401, Meerl<erl<
Dorpspleln 7, Meubeltoonl<amers

t

.1

De winter
is in aantocht !

Oooh,

en Zb duurzaam, fUn om· te geven en nat'uur.,..
lijk oak fijn am te krijgen

SCHAATSEN

Korn eens even kijken naar onze

ELECTRISCHE DEKENS, heerlijk warm in de winter
WASMACHINES en CENTRIFUGES maken wassen een feest
WASAUTOMATEN die heel de was voorU doen
STOFZUIGERS, MIXERS 'enz. VOor vlug klaar zijn met het werk

A. VAN IPEREN
MEERKERK

Volop St.-Nicolaas geschenkenbij

Boekhandel .Crezee
Danll G. lei. (0IB3G) 229. AnIleide

St. Nicolaas komt! !
TOLSTRAAT

KOFFIEMOLENS, SCHEERAPPARATEN, STRIJK·
UZERS en DRAAGBARE RADIO's
WAND 7, GANG-, SCHEMER-, SLAAPKAMER- en
HUISKAMERLAMPEN in de modernste uitvoeringen
RADIO en TELEVISIE voor gezellig luister- en kijkgenot
LEUKE ELECTRISCHE KLOKKEN en WEKKERS
Hetaangewezen adres voor DIEPVRIESKISTEN
ELECTRISCHE KACHELSin verschillende soorten en prijzen

Bij A. van Iperen
-

sor~ering

en oak U zult ontdekken dat een goed geschenk niet altijd duur moet zijn '

Een prachtig cadeau voor at Nicolaas
Fijn om te krtjgen en... fijn om te
geven.
Tevens moderne slijpinrichting

MEERKERK

er eens kijken!

WAT EEN GESCHENKEN

Wij hebb'en voar·u klaar liggen een
zeer grote collectie

TELEFOON 265

ko~

~

zal het weer prettig
kopen zijn!
Wij bieden u een ruime, keuze geschenken in radio _
televisie - pIawDspelers - bandrecorders - w8S8utomaten
- stofzuigers - verwarmings en kooktoestellen - scheerapparaten - elee. naaimachines - verlichtingsornamenten
(modern en klassiek) en nog veel meer.~

Foto-' en filft'lartlkelen

In de klom.p

.

een geschenk van

VERHOEVEN

maakt pas echt feesl

•
Sint-Nicolaas
actie'
Vanaf 25 november
t.m. 5 december

6 winkelen

ga bij de 4

: i

DE WITH -Meerkerk - Lexmond
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10%
gratis kopen I I
bij aankoop voor een bedrag
van f1 O. - of meer
Komt U eens zien, wij hebben een grate sortering

H.D.Z. VERLOVINGSRINGEN
EEN DROOM
en met een mooie cassette
wordt deze droom bij

GEI),IPLOMEERD JUWELIER

RMUWER
Julianastraat 16, Langerak

moderne gekleurde Baddoeken, ont'
bijt tafellakens, gebloemdeflanellen
Iakens, ook in geschenkverpakking
modeme dusters, 'overhemden, Hand.
schoenen, sjaaIs, zelfbinders, damesen heren zakdoeken
P.5; Oak een mooie sorlering

KLEINMEUBELEN

werke\ijkheid
Ook vrijblijvend bij U thuis,
na afspraak
teleEoon 0 1843.422
- AUe voorkomende reparaties

Fa. BOS
Telefoon (03474) 274, LEXMOND

