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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE. AMEIDE
VIJFDE JAARGANG, no. 7
NOVEMBER 1969
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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, 'Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

Verschijnt maandelijks
Qp!a"ge 4800 exemplaren
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ST. NICOLAAS IS PRIJSBEWUST

i•

ZIJN ADVIES: KOOP IN AMEIDE
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Bij iedere bestede gulden €len kans.

I

ST. NICOLAASACTIE van zaterda!;l22 november t.m. vrijdag 5 december.
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TIJDEN5 DE AeTIE IS HET '5 AV('.D5 EXTRA GEZELLIG IN AMEIDE
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Duizenden 'guldens
aan kontanten in Ameide
Gezien .het eriorme succes van vorig
ja"arhebbell de middenstanders van
Ameide besloten dezelfde aktie te
houden.
U weet weI, de aktie met de toverzegels. De vinger iets bevochtigen
en overhet zeger wrijven. Er komt
altijd iets tevoorschijn. Denkt. u er
weI aan: de zegel niet te vochtig
maken, anders ziet u niets en is uw
kans verkeken.
Het aardige van deze aktie is, dat
u direct weet of u prijs hebt, want
bij iedere deelnemer kWlt u de zegels direkt verzilveren en wordt de
. waarde in kontanten uitbetaald. Een
aktie die het weer zal doen, daar zijn
we van overtuigd. Meer dan drie
duizend gulden zullen terugvloeien
naar de kopers, dus een bezoek aan
Ameide is zeer zeker de moeite
waard.
De toverzegels kunnen de volgende
figuren te zien geven:
Zwarte Piet en Sinterklaas:
waarde f25,Sinterklaas
waarde f10,Ret paard
waarde f 5,Zwarte Piet
waarde f 2,50
De roe is een "niet".

Bij iedere kontante aankoop van
een gulden ontvangt u een toverzegel.
Wij wensen u veel succes!
De aktie begint voor de niet levensniiddelenzaken op zaterdag 22 november en de levensmiddelenzaken
op maandag 24 november.
Vanaf vrijdag 28 november zuUen
de winkels's avonds geopend zijn
tot 9 uur.
Vanaf maandag 1 december zal er
's avonds" gezellige muziek zijn in de
stratenvan Ameide.
Natuurlijk komt ook Sint Nikolaas
weer en weI zaterdag 22 november
a.s. 's middags om half drie.
Het is nog gedeeltelij k geheim en
onzeker, doch hoogstwaarschijnlijk
zullen diverse Zwarte Pieten ook te
paard (pony) verschijnen en zal het
zeer zeker een fleurig geheel worden
wanneer de Drumband "Ameide" en
de Chr.Muziekvereniging "Crescendo" de st
zullen begeleiden.
Route van Sint Nikolaas:
Lekdijk (cafe Boote) -Dam - Fransestraat - J. W. v. Puttestraat - Para:masiebaan - Prinsengracht -- Molenstraat - J. W. v. Puttestraat - Fran. sestraat - Lekdijk.

Stadsbibliotheek Ameide-Tienhoven
In verband met het a.s. feest van St.
Nikolaas za1 de Stadsbibliotheek
Arrieide - Tienhoven op 5 december
gesloten zijn.
De boeken welke gehaald zijn op 28
november, zult u pas 2 weken later
nJ. op 12 december kunnen terug-

brengen. , Vanzelfsprekend '. z~l dit
echter "als 1 week beschouwd worden, dus:
f 0,10 "per hoek 'vaor de volwassenen
eu f 0,05 per boek voor de jeugd,
Nog even terherinnering: plaatsvanl
uitlening: Raadhuis, Dam 1; ope-'!
"ningstijden: vrijdags 4.15-5.00 UUl]'
en 7.00-8.00 uur n,m.

•
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Een tIp
"Er wordt gekolpQTteerd o.a. met het
damesblad "Neue Mode", waarbij
een kolporteur als voIgt te werk
ging:
"nadat hij aangebeld had, vertelde
hij tegen de hem te woord staande
huisvrouw, dat zij het damesblad
"Neue Mode" ter kennismaking van
hem cadeau kreeg. Nadat de vrouw
het blad in ontvangst had genomen,
zei de kolporteur: "U moet voor dit
nummer weI even tekenen, mocht

het blad u 'bevallen, dan komt in de
loop van de volgEmde week iemand
om u te abonneren." De huisvrouw
tekende vaor ontvangst zogenaamd
(voor dit nummer), doch na enkele
dagen kreeg zij een kaart thuis gezonden waarop haar handtekening
gecopieerd stond en waarop" o.m.
staat, dat zij zich voor een vol jaar
verbindt als abonnee op "Neue Mode" en dat zij bij verbreking van de
verbintenis minimaal -een bedrag
van f 15,- moet betalen!"
't Is maar dat men het weet
I
een gewaarschuwd "man" telt vaor
twee!

Verloren en gevonden
Inlichtingen: Postcommandant der
Rijkspolitie te Ameide, Liesveldweg
no. 19.
Verloren: een bruinlederen portemonnee, inh. een geldbedrag. van
plm. f 50,-; een zilveren dubbeltjes
armbandj een shawl, kleuren wit en
blauw.

mesrijwiel, merk "Diesel",
groen, knijpremmen.

kleur

Ter waarschuwing. De laatste tijd
worden aan de openbare weg veel
rijwielen geplaatst, die niet op slot
staan.

Gevonden:een kinderportemonnee, kleuren rood en wit en een
kleurboekjej een' ltinderportemonnee, Ideur r,ood, inh. enige muntstukken, alsmede een rood en groen ballonnetjej een doos, inhoudende sinaasappelen; een shawl, kleuren rose, geel en" zwartj een b8:nkbiljet; een
paar fietssleuteltjes.

Art. 84 van de Algemene Politieverordening voor de gemeimte Ameide luidt als voIgt: "Het is verboden
een tweewielig rijwiel oJ;) of aari de
openbare weg in stilstand te hebben
zonder dat het door een in de onmiddellijke nabijheid verb1ijvend
persoon wordt bewaakt of door middel van een slot' of andersz4Is" tegen
weghalen door onbevoegden voldoen. de" is beveiligd';.

Vermiste rijWielen: een damesrijwiel, merk Fongers, kleur' groen en
aan voorzijde een bagagerekje; een
herenrijwiel, merk Union, kleur
groen, drie-versnellingsnaaf; een da-

Hetvoormelde verbod is in 'de ge':"
meente Tienhoven strafbaar gesteld
bij artikel' 83 van de Algemene Politieverordening voor degemeente
Tienhoven.

D. BI KKER VOOR DIMPLEX VERWARMING

Zouwendijk 133, Tel. 01837-249, MEERKERK
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D. BIKKER VOOR DIEPVRIEZERS

Zouwendijk 133

G.M.S. Meerkerk
organiseert een
daverende aktie voor
Sint NicoJaas

Gemeenschapscentrum te Ameide

Tel. 01837 - 249

MEERKERK

. Nieuwe zaak
in VrIJe tijd
zelf gehouwd

Daar Sinr-Nikolaas reeds zijn intocht
in Meerkerk heeft gedaan heeft het
geen zin hierover nog iets te schrij-

ven.
De G.M.S. - als altijd aktief - geeft
ook nu weer acte de presence.
U kunt tijdens de aldie specu]aas-

poppen en banketletters verdienen,
want bij aankoop van 10 gulden ontvangt u een speculaaspop van 100
gram enbij 25 gulden een speculaaspop van 250 gram cadeau.

Een banketletter van 500 gram ontvangt u indien u veor 50 gulden hebt
besteed.

Door het "enorme succes van vorig
jaar kunt u oak nu weer Sint Niko-

Reeds lange tijd is uit de Verenigingsraad een definitief Stichtirigsbestuur Gemeenschapscentrum gekozen, hetwelk tot doel heeft te komen tot realisering van een sporthal
eneen zaal om grote evenementen te
doen.plaatsvinden.
De Verenigingsraad en de Gemeenteraad hebben aan de architekt opdracht gegeven voor een schetsplan
(deze opdracht is reeds uitgevoerd).
Het ministerie van C.R.M., de Provincie en de inspecteur Lager Onderwijs en de Ned. Sport Federatie hebben de plannen reeds in studie.
Het Stichtingsbestuur heeft deze
week de begroting en de exploitatieopzet in behari.deling genomen en
zeer binnenkort kunt u een vergrote
maquette van' het Gemeenschapscentrom zien.
Ret staat weI vastdat:men de door
de Overheid-Yel:"PIichtgestelde bijdrage van de 'burgerijniet uitsluitend door de'middenstand enrle
meer kap~taalkrachtigen wi! laten
fourneren. Het bestuur beschouwt
_h_e_t_a_l_s_e_e_n_ _za_a_k_v_o_o_r_l_e-,d_e_re_e_n_.

Het '8tichtingsbestuur heeft ons toegezegdzeer binnenkort nadere bij'zonderheden te verstrekken.
Het Stichtingsbestuur beslaat eensdeels uit personen gekozen door de
Verenigingsraad en anderdeels uit
mensen die aangewezen zijn door de
Gemeente' Ameide.
Het bestuur bestaat uit de volgende
personen:
A. Kruyt,
voorzitter _ organisatie
A. van Diermen,
secretaris _ commerciele zaken
v. Kouwenhoven,
penningmeester _ financiele zaken
G. Streefkerk,
bouwtechnische zaken
A. Streefkerk,
interieur techniQ,zaken
W. van GeIdere~i'¥hJ~
Algemene zaken.
Bovenstaande ioto geeftu een indruk
van desporthal met·toneel te Genemuiden hetwelk als hoofdlijn zal
dienen voor het te bouwen centrum
te_A_ID_e_id_e_.

.,C;..
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Een nieuwe garage

Opde joto de nieuwe garage in de Z6uwendijk van de Gebrs.~ Van Tuyl te'
Meerkerk. De Gebrs. Van Tuyl hebben de garage, die een totale oppervlakte
van 204 m2 beslaat, reeds enige tijd in gebruik. De gebroeders begonnen hun
werkzaamheden in een kleine schuur, waar men weinig mogelijkheden bezat.
Dit is nu weI anders. In de nieuwe garage staat een nieuwe hejbrug, terwijl
er tevens een voUedige uitlijnapparatuur,die tamelijk kostbaar is, en een
uitbalanceerapparaat zijn ondergebracht. We wensen de Gebrs. Van Tuyl in
de toekomst met hun werkzaamheden in de nieuwe garage veel succes.

De winter

•
IS

vol kleur

In vC':'.I.'jaar en herfst tooit de nat~..tl". zich met vele schitterende
.tdeuren. Is de winter echter dood,
triest en saai? Welnee, de fotograaf
heeft kansen genoeg. Hij moet weI
veel meer opletten en speuren dan
in andere jaargetijden en vooral snel
gebruik maken van de gelegenheid.
Nou hoeft een foto in de eerste plaats
helemaal niet altijd een vrolijk
prentje te zijn. Moderne literatuur.
en toneel zijn vaak somber. Voor de
oorzaak hiervan kunnen vele theorieen ten beste w~rden gegeven,

maar dat is het werk van de literaire
kritikus. Wat we aIleen maar vast
willen stellen is, dat niemand van de
fotograaf alleen maar vrolijke kiekjes verwacht.
Regen
Een goed voorbeeld van aparte opnamen zijn' regenfoto's. Die zie je
niet zoveel, omdat ook de fotograaf
als het nat is liever binnen zit. Hij
wil zich als de hui over is nog weI
eens naar buiten haasten om op asfalt spiegelende lichtreklames te
vangen, maar daar houdt het dan

laas thuis ontbieden. Ais uvoar totaal f. 200,- bij de gezamenlijke
G.M.S:-zaken hebt besteed, dan kunt
u gratis bezoek van 8int Nikolaas
aanvragen.
Al met al een aktie die zeker gewaardeerd zal worden.

Bovenstaand een jato van de prach·
tig verbouwde zaak van de heer
Stravers te Lexmond. Een winkel
in luxe- en huishoudelijke artikelen en speelgoederen lokt een ieder
die voor deze winkel staat zeer ze.
ker naar binnen. W ij wensen de
familie Stravers heel veel succes.

RECTIFICATIE

Op de voorpaginazijn in het artikel van de Am~idese Sint Nikolaas
aktie enkele foutieve opgaven gedaan, n.r. bij zwarte Piet en het paard
Een toverbon met zwarte Piet heelt f 5.- en het paard I 2.50 aan
waarde
meestal bij op. Regen betekent bijvoorbeeld parapluus. Een heerlijk
motief.
Enkele voorbeelden:
- wandelaars worstelend met felle
rukwinden;
- kleine peuters onder een enorm
scherm;
- een verliefd paartje ("Een stukje
paraplu beschermt een stu~1?a
radijs", zingt Georges Bra~)s),
Ret gebruiksvoorwerp waar men in
het natte Nederland zoveel plezier
van kan hebben,is eigenlijk een heel
gek ding. Voor de fotogr:aaf een uitdaging,
Regen betekent ook een portitW'~,?01
mensen, die gelaten omhoog P~Vy{,j)i en
of heteindelijk droog wo-rdt. - ie
er tach niet voar voelt zich nat te laten worden, kan van binnenuit een
kamerraam vol dikke proppen in de
zoeker nemen met op de achtergrond vaag in het grij s bomen en
huizen.
Onontbeerlijk is het zonnekapje, dat
druppels van de lens houdL Verder
is het goed er op te lett-en, dat de
camera niet tegen de wind in wordt
gedragen als er tenminste niet iets
voor de lens zit. En een keer thuis
verdient het aanbeveling, apparaat
en statief flink d!roog te wrijven.
Modder
De winter biedt op landweggetjes en
bouwterreinen ook madder in overvloed. Een foto vol modder? NOli, het
Iran best de moeite waard zijn. Erg
suggestief is een van dichtbij en laag
genomen opname van kriskras door
elkaar lopendediepe wagensporen
met hier en daar wat water.
Modder betekent ook spelende kinderen met laarzen.
Vrolijke kleuren
Behalve wat experimenteel'werken
met sombere donkerte vaUen er ook
heel wat vrolijke kleuren te vangen.
Vooral als het vriest natuurlijk.
Voor bonte platen of dia's kan men
het beste de ijsbaan opzoeken. Deze
is vol met rode truien, geIe sjaals;
blauwe jacks en-groene broeken.
Een overzichtsopname van een ijsbaan vol kleurige partijeri en _soms - met een diepe volblauwe
lucht, eengroene bosrand, spiegelend ijs en ongerepte sneeuw kan
vooral als dia een prachtig resultaat
opleveren. De baan is echter vol
fotogenieke mensen: kleuters achter
een stoel lopend met de schaatsen
naast de voeten, kunstrijdsters die
Sjoukje Dijkstra's pirouette imiteren, jongens die met verbeten gezichten door de bocht suizen, een
krasse opa die niet bang is voor een
beenbreuk, enz.
Als de zon inderdaad schijnt kan het
goed zijn wat korter te belichten
dan de meter aanwijst. IJs weer-

kaatst de zonnenstralen namelijk fel.
En verder er natuurlijk om denken,
dat de lens beslaat als men met een
warme camera de koude buitenlucht
instormt.
Voldoening
De winter heeft zijn eigen kleuren;
De fotograaf moet er naar zoeken
en zal soms met het vinden nogal
wat moeite hebben. Als de opname
slaagt, zal de voldoening echter des
tegroter zijn.
Een heel ander punt is, dat de winter dedierenfotograaf een handje
helpt. Zijn objekten verliezen door:
de voedselschaarste vee1 van hun:
vrees. Met telelens en soms weI zander. Een leuk experiment is een fototoestel op statief te plaatsen bij een
voedselplank. Als er een hoop diertjes of een bepaald exemplaar, dat
de moeite waard is, aanwezig zijn,
laat de fotograaf de sluiter. openflitsen. Een meterslange draadontspanner is niet eens nodig. Ret is bij
voorbeeld mogelijk met een paar
spijkers en wat plankband een hefboom te maken bij de vingergreep
vari eendraadontspanner van gewone lengte. Met een touwtje kan
zo van· vele meters afstand worden
gewerkt. am de vogels - of andere
dieren - hiet aan het schrikken te
brengen, is het goed wat camouflage
voor en boven het apparaat aan te
brerigen.
TIP
Gebruik bij regen: een film van 22
DIN. Sluiter 1/50 f : 8.
Bij sneeuw, zelfde film, met geelfilter indien de zon schijnt. Sluiter
dan op 1/100 sek. lens of f : 11.
Sneeuw zonder zon, 1/100 bij f 5.6.
Bij kleurenfilID NOOIT een geelfi1ter gebruiken!
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GRATIS

Zouwendijk 133
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SURPRISE PLUKKEN

Tel. 01837 - 249
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Bas een Surprise boom
volgeladen met

fraaie textielgeschenken
Bij aankoop voor f 10.00 of meer plukt U gratis een geschenk ter waarde van f 0.50 tot f 6.50 uit de boom
Bij aankoop beneden f 10.00 ontvang U dubbel zegels

BOS TEXTIEL

voor meer kwaliteit

LEXMOND

X) onze etalage met de boom
GRATIS PLUKKEN

0, kom er eens kijken bij:

Fa. N. Pek& Zn.
AMEIDE

Tel. 01836 • 271

I ERRES CENTRIFUGE C 26 van

r

17~.-

I ERRES JUMBO STOFZUlGER van

vaar.

. . . . . . . . f 150,_

f 179.-nu vaar. . . . . . f 159,-

BIJ AANKOOP VAN EEN PHILIPS PLATENSPELER
3 LANGSPEELPLATENGRATIS

ERRES WASAUTOMATEN _ Hage inruil en 2 jaar garantie.
VOOR STUDERENDEN BIJVERWARMING:
DIMPLEX RADIATOR uit vaarraad leverbaar

Voor de kinderen:
DAVOS SLEDE . SCHAATSEN KINDERKUNSTSCHAATSEN
NOREN EN HOUTEN SCHAATSEN.

-

STALEN

f 75,_

ELEKTRISCHE DEKENS
vanaf . . . . .
f 79,Vaar de kamende
feestdagen
MIXERS vanaf..

f 39,95

Wij hebben de nieuwe
KERSTVERLlCHTlNG .en .
KERSTSTERREN

Alles voor het onderhoud van Uw auto
ANTI-VRIES - WEG-lJS vaar ruiten -:: CHROOM BESCHERMER SPRAY - ANTI-VRIES vaar ruitenspraeier.

HOOGTEZON
vanaf . . . . . .

SLOT-

al in voorraad.

'"bE WEGWIJZER"
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0.. BI I IE R VOOR WASMACHINES'

Zouwendijk 133

JA, DAT DOEN WE!

•

Tel. 01837·249

MEERKEIU<

SCHOENEN
PANTOFFELS
LUXE- EN
HUISHOUDELlJKE ARTIKELEN
SPEELGOED

,

Voor onze GESC HEN lEN
voor 5 december
gaan we naar de
'MODERNE ZAAI van

Fa.H.VERHOEF

Tel. 251
AMEIDE

Daar kunnen we gezellig zoeken uit een enorme sortering ,

Geschenkenavond, maar •••

Wat maar ...
0, is de keus

ZO

moeilijk. Mogen wij U dan adviseren

ELEITRISCHE HUreJlOUDELlJIE
ARTIIELEN TE GEVEN
Die zijn als geschenkniet aileen een succes maar ze zijn ook

III

mooi, waardevol en bijzonc;Ohandig.

J. W. van Puttestraat 73

- telefoon 01836·232

Modern huishouden begint pas als U het elektrisch doet.

• Ameide

.OOKVOOR

STIGTER

Sint-Nicolaas surprices
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

G. IERSBERGEN
Jaar uit, jaar in hofleverancier van Uw gezin.
LEKDlJK 63

Dit geldt ook voor

TmNHOVEN

blijvende geschenken o.a.:

Poufs, Kameelzadels,

St. Nicolaas

Minisets, Lectuurbakken,

weet 't al van ouds.

Plantenbakken, Paraplubakken,

Voor lekkere versnaperin-

Kapstokken, Haardbankjes,

gen voor 5 december staat

Ladenkastjes,
Sierkussens, Sierkleedjes

VAN DELSEN

J. W. v. Puttestraat 6-8

no. 1 op de lijst.
We wilden hetmaar even zeggen
dan weet U het oak.

Tel. 01836 - 501

Complete Woninginrichting

Het adres:

Fransestraat 1,
Telefoon 353,
AMEIDE

-

lw'" ,

t

'"'

.'"

-

..-

14'.-

.14

ft

,

,

,

Voor grarnoloonplalen in elk genre

Boekhandel Crezee, Arneide
Leuk zeg, voor Sinterklaas

