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Henk I(ruyt: "We hebben 'n geweldige kennis,
daarmee moeten en kunnen we
de' wereld helpen"

Het levensverhaal
van
grote.kleine:mensen

werd geproduceerd. In 1967 wordt deze sector in Arneide
afgestoten en na de fusie met Kooyman worden de veevoerbelangen ondergebracht in de "alvee" en geconcentreerd in
Ottoland, Het meelcomplex, waarln de silo's en produktie
zijn gehuisvest ondergaat zijn tot nu toe laatste en torenhoge
uibreiding.. Dag en naeht wordt er in Ameide hoorbaar
bloemvoor uw brood gemalen.
Kruyt is inmiddels lang geen kleintje meer. De in deze periode ingezette en bijna- geruisloos verlopende sanering in
de lap,delijke meelproduktie treft Kruyt niet. Giganten zoals Meneba en Wessanen slokken vele kleine en oak weI
grate bedrijven op, maar de malers uit Arneide blijven bestaan, graeien zelfs. Vooral de laatste jaren heeft het beg.rijf "de mod~'~r_e. ' "
''' _ "
, Altijd heeft meVzieh bewust gerieht opde ambaehtelijke
wa~me bakker en juist deze neringdoener is nu -al tijden "in

trek".

Wie van-·welke kant ook Ameide nadert ziet het silhouet
van het aardige dorpje ontsierd door het gigantische gebouw
van Meelfahriek Kruyt.
Vele verdiepingen hoog beheerst deze kolos het beeld van
Ameide, slechts ·de kerktoren doet nog een aarzelende poging
zichtbaar te blijven naast dit meelcomplex.
Grootvader Krilyt zal nooit vermoed hebben, dat zijn kruidenierswinkeltje nog eens zo zon ·uitgroeien. Min of meer
noodgedwongen was hij in deze branche verzeild geraakt,
zijn broer Piet moest in de ouderlijke bakkerij (waar nu
nog van Delsen hetzelfde beroep uitoefent) en opa ging in
de kruideniersnering.
Al vrij snel verkocht hij naast gebruikelijke grutten en
stroop wat vee- en kippevoer. Blijkbaar zat er in deze artikelen nogal "wat brood", want al in 1913 startte de ondernemende grootvader de eerste maalderij, hoofdzakelijk gerieht op veevoederproduktie, maar ook tarwemeel werd weI
gemalen, omdat men daar merkwaardigerwijze ook de juiste maalstenen voor bezat.

~~l
aanbiedingen
in een grote
verscheidenheid

1-delige Winkler Prins
encyclopedie van 65,-

NU 57,50
Puzzelwoordenboek
van 19,90

NU 14,50
Grote sortering

JEUGDBOEKEN
ROMANS en'

.
-

Van elke 100 braden in Nederland
er nu 4 van
Kruyt meel geba\<ken. Sinds kart beweegt men zieh ook op
"dire.ct consurr;:-.. . . ~·Ienterrein". Men heeft een aantal bakkerswinkels gesl.o.L~.ht waar onder de naam"-"Bakker Bikker"J
brood van warme bakkers wordt verkocht (niet eens allemaal Kruyt-klanten overigens). De ontwikkeling op dit afzetgebied gaat sneL Onlangs is al de twaalfde geopend (in
Papendrecht).
Het vroegere kruidenierswinkeltje is een belangrijk bedrijf
geworden, dat qua marktpositie en omzet (totale omzet
f 25.000.000,- per jaar) zijn partijtje in het Nederlandse
bloem"gebeuren aardig meemaalt.
Bovendien heeft het Ameides bedrijf in deze inflatoire tijd
nag de prettige bijkomstigheid, dat het door de zeer ver
doorgevoerde automatisering relatief weinig invloed ondervindt van de stijgende lonen en hollende prijzen. Er is dan
ook naar verhouding weinig personee!. De eontinu-produktie gebeurt met slechts 2 man. Het merendeel van de werknemers is te vinden i~ de expeditiesector.
Zoals vaak op het platteland en zeker nog in de typisehe
familieberdijven is er ook bij Kruyt een trouw personeelsbestand en een gering verloop. Vele malen heeft'Kruyt dan
ook al jubil'lrissen kunnen huldigen.
Anton, de grandlegger van de bloemfabricage (de initialen
A.K. te vinden in het Kruyt-vignet-AKA zijn overigens van
grootvader Adrianus) is al weer jaren opgevolgd door zijn
zoon Henk, een modern en beminne1ijk manager.
HJj heeft vele interessen en ideeen, welke ver boven zijn fabriek en Arneide uitgaan, deze jeugdige meeldirecteur.
Het wereldvoedselprobleem bijvoorbeeld raakt hem bijzonder, hij heeft uitgesproken gedachten over dit immense probleem. Bedachtzaam formulerend stelt hij ..Wii hebhen een
... _, -,. ~_
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Hij heeft mets van het klagende en behoudende, dat zoveel leerd opgesteld. De hoeveelheid geluidshinder blijft dan ook
van zijn collega-ondernemers met zoveel graagte etaleren. ruim beneden de toelaatbare grens.
Desgevraagd verklaard hij dat wat hem betreft het onder- Hij is door positie en woonplaats (Tienhoven) het dorp wat
nemersklimaat zeker niet beter of slechter is, orider welke ontgroeid. "Ik ben eigenlijk oud-Ameidenaar", maar dat wil
"kleur" ,regering dan oak. Producenten moeten volgens de zeker niet zeggen, dat daarmee ook zijn interesse in het
Kruyt-Ieider niet te veel macht krijgen en zeker met in een plaatselijk .gebeuren - is verdwenen. Geruisloos en zonder
vitale sector als de voedingsindustrie, hij is weI content met dat er enige prestatie tegenover staat profiteren vele verenihet Dverheidsingrijpen in zijn sector. Maar nationaliseren gingen van het "stille sponsorschap" van Krtiyt. "Als je een
acht hij ook geen oplossing, dat zou maar leiden tot verspil- bedrijf in een dorp hebt is het nodig dat zo'n dorp redelijk
lingen en b,edilzucht.
functioneert, voor zover mogelijk moet je daar wat aan
Dit afwegen van mogelijkheden, geen zwart-wit denken en doen" is zijn filosofie. Hij is natuurlijk ook zakenman geslechts af en toe partij kiezend tekent voortdurend de ~ noeg om toe te geven dateen goede naam in het eigen dorp
Kruyt-manager, hij is een pragmaticus bij uitstek "Ik denk van groot belang is.
met links en niet rechts".
Het zal ook geen verbazing wekken, dat hij de afgang van Het ligt VOor de hand te veronderstellen, dat een belangrijk
D-66 in hoge mate betreurt, stemt nu VVD "maar met te- bedrijf als Kruyt via diverse kanalen nogal wat invloed in
genzin". De idealistische aanpak van de democraten spreekt Ameide uit zou oefenen. Henk Kruyt bestrijdt dit ten stelligste, de nieuwe loswal bijvoorbeeld heeft Kruyt al jaren
hem duidelijk meer aan..
graag gewild, maar zegt hij "al ons geroep om een betere
Het verbaast hem niet dat velen zijn fabrieksgebouw mon- haven heeft niks geholp~n, dat die er komt is te danken
sterachtig lelijk vinden, ook hij vindt het geen schooriheid aan Rijkswaterstaat Lv.m. de reconstrucie van de rivier. Ook
en ook met op zijn plaats midden in het dorp, maar zijn de recente wegverbreding bij zijn fabriek is met gebeurd
verdediging ,,~:mze vestigingsplaats is historisch gegroeid, bo- onder invloed van Kruyt. Integendeel zelfs, hij vindt het
veodien heb je vaor een meelfabriek hoge silo's nodig, ter- gezien de grotere snelheid waarmee gereden gaat worden)
wijl eerst de laatste jaren nieuwe bouwkundige inzichten voor zijn bedrijf zeker geen verbetering.
zijn opgekomen", klinkt aannemelijk. Daarboven stelt hij
dat afgezien van zijn gebouw "Ameide stedebouwkundig gro- Henk Kruyt komt over als een verlicht ondernemer, die met
te onvoldoendes haalt" en hij heeft weI gelijk en kan het beide benen in het maatschappelijk gebeuren staat, duideook weten. Vanuit de hoogste verdieping heeft hij een ge- lijk ook de veranderende functie van de ondernemer ziet
weIdig uitzicht over het hele dorp met zijn vele kale plek- "het fingerspitzengefiihl is niet meer voldoende, niet de winst
ken en zijn saaie nieuwbouwwijken.
maar de continulteit en het woekeren met het gebrek aan.. .
Van klachten overgeluidshinder of stofoverlast zijn hem tot materiaal, staat nu centraal". Volmondig erkent hij verlicht
nag toe niet ter ore gekomen, hoewel hij zich het eerste
te kunnen zijn."want het gaat ons goed" en uiteindelijk is
voor kan stellen. Zoveel mogelijk wordt echter getracht dit o.ok hij autoritair "je bent ten slotte de laatste man, die de
te reduceren en inde.rdaad alle lawaaiapparatuur is gelsoeslissingen moet nemen.

well'.

Tijdens de
Sint Nikolaas-aktie
op aile
Textielgoederen
5% KORTING

Kerst- en
Nieuwjoorsdrukwerk
verzorgen
door

~~CREZEE B.Y.
AMEIDE: DAM 6 TElEFOON (01836) 229

Kortenhoevedijk 5
LEXMOND
Telefoon 03474 - 573
AANLEG en ONDERHOUD van TUINEN BEPLANTING - GRASZODEN - VIJVERS
HOUTWERK enz.

bloembolen voor binnen
gloxinia, amaryllis enz.

ALS SINT HETBIJ

·WEGENS

MESI(ER kocht

GROOT SUCCES

EN HET U SCHENKT •.•.
DAN KUNT U... .TEVREDEN ZIJN

herhaald Crezee de oktober - aanbieding

EEN RUIME SORTERING IN
TREFFER LAKENSETS, FLANELLEN LAKENS

en

HOESLAKENS

ZUIVER WOLLEN DEKENS

en

PLAIDS, DIDAS,

1 ERICA
KOFFERSCHRIJFMACHINE
von f 275,00 exclusief btw voor

225,·

inclusief btw

ZAALBERG of AABEE
KLEINMEUBELEN o.a. LEKTUURBAKKEN,
ROOKSTANDARDS, LADENKASTJES,
HAARDBANKJES
KAPSTOKKEN, POEFS, TOILETSPIEGELS,

Op aile
voorradige
Meubelen
10% KORTI NG

Uw

TUINCENTRUM C. SPEK

Alles voor de luln bij::·
Voor Sint Nikoloos:

Loot nu

TIENERBUREAUTJES

Ook een speciale afdeling met
GESCHENKEN IN SURPRISE-VERPAKKING

1'1 lEU W is ons

REKENMACHINE-ASSORTIMENT
de SHARP POCKET
REKENMACHINE EL 8002,
optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, %-toets en dubbele = functie.

1

inclusief btw
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Weet je wetje
laat hem rijden

AMEIDE

MEIDOORNLAAN

TEL. 01836 - 271

En .••• -als het dan een geschenk is uit de grote kollektie van Fa. PEK, dan
vaIt er niets te blaz:en, want dan weet iedereen dat je vast "in de schoenen"
staat.

WEET JE W(A)TJE DOET, KOM GEWOON EENS KIJKEN NAAR ONZE

Rij - maar - raak - eadeaux.
1 SCHEERAPPARAAT, 3-kops philips
van f 94,50 NU f 84,00

f

AUTOWASBORSTEL

22,50

POETSMIDDELEN
SPUITBUSSEN voor ruiten
van f 4,65

PHILIPS DRAAITOP STOFZUIGER
f 209,- NU

f 189,00

HOLLAND ELECTRO STOFZUIGER
f 345,- NU

1

STRIJKIJZER
voor

f

tJ5

310,00

f 39,95

vanaf

1 STOOMSTRIJKEtJ 79,50 strijktafel gratis!

AUTO RADIO compl. met luidspreker
f 148,50

KOFFIEZET - APPARATEN

Bij ac:mkoop van AUTO CASSETTE STEREO
van f 229,00, 2. banden met muz:iek, wa(Je
plus minus f 44,00 G RAT IS! !
..

f

69,50

vanf ; f

42,50

f

44,95

vanaf

vanaf

InvenlulTI eleclrlsche deken lTIel 10% korllng .

Groteeolleetie
KLEUREN T.V.

... ..
,0..
-

a.

--

ZWART WIT T.V.

DRAAGBARE RADIO'S

vanaf

f 32,50
STEREO PLATENSPELERS
vanaf f 259,00
STEREO RADIO met boxen 2 x 7 watt compleet
f 575,00
RADIO CASSETTE'S

f 745,00

STEREO RADIO met 2 boxen 2 x17 watt
1 ERRES DUBBELDEURS KOELKAST 275 liter
van f 967,00

f 769,00
1 MARIJNEN DUBBELDEURS KOELKAST f 750,- voor f 675,00
INDISIT KOELKAST van f 379,NU f 349,00
MARIJNEN WASAUTOMAAT LT 91 f 715,NU f 599,00
GROTE

COLLECTE

DIMPLEX

NU

RADIATOREN

GROTE COLLECTIE KIN D E R S C H A A T SEN
STALEN NOREN
DAMES KUNSTSCHAATSEN
DAVO SLEDEN
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Grote sensationele
SlipjachtltelAmeide
De Giessenruiters bereiden zich voor op de Slipjacht met·
meute e.d., die zal gehouden worden 01' 30 november aanstaande. Het is door dehartelijke ontvangst van vorig jaar
dat het bestuur Ameide weer als startplaas uitkoos.
Naar aIle waarschijnlijkheid zal het aantal deelnemers aan
dit sensationele schouwspel nog groter zijn als vorige jaar.

Sint Nicolaasaktie te Ameide

U dit zo spoedig mogelijk te
doen bij :

Zaterdag 23 november start de Ameidese Sint-Nikolaasaktie
welke duurt tot en met 5 december.

De heer C. den Hartog, Gregoriuslaan 51, Lexmond;

Bij iedere bestede gulden wordt een lot verstrekt. Voor

De heer W. van Veeren, Gre-

f S.OOO,-oijn er prijzen beschikbaar en wei een kleuren T.V., . goriuslaan 1, Lexmond.
Damesbrommer, Stereoradio met boxen, Sportfiets, Radio
cassetterecorder en tientallen andere prijzen. Zie hiervoor
de etalage van Stichter's Woninginrichting.
Zaterdag 7 december om
17.00 uur zal de officiiHe
trekking in 't Spant plaatsvinden.
Zaterdag 23 november om
2 uur arriveert Sint Nicolaas met gevolg per boot aan
de Loswal. Daarna zal hij
per paard een rijtoer door
het dorp maken.
Burgemeester en mevrouw
Wesels zullen Sint Nikolaas
weer officieel op het stadhuis ontvangen.

11.30 uur ontvangt burgemeester Wessels de deelnemende miters op het stadhuis.
12.15 uur: kunstman presenteert de meute met zeker 30
jachthonden op de Dam.
Daarna gaat men naar het
jachtterrein de Koekkoekswaard. Het.jachtterrein omvat de Koekkoekswaard en
de landerijen van H. v. Middelkoop en C. de J ong te

Tienhoven.
Het einde van de slipjacht
is de Koekkoekswaard waar
de honden hun prooi verscheuren.
Laat dit unieke schouwspel
u niet ontgaan. Eigenaren
van honden een advies laat
beslist uw hond 30 novemde jachthonden, bloeddorstig
zijn.
Het bestuur.

Tenniscluh

J ongelui ontvang Sint Nikolaas weer even enthousiast
als andere jaren.

ATTENTIE! !
De winkels zullen van vrijdag 29 november tot en met
woensdag 4 december 'iedere
avond tot 9 uur geopend zijn.
Donderdag 5 december na 5
UUT gesloten.
Tijdens de aktie gezellige
muziek in de straten van
Ameide.

•

In

De afgelopen weken hebben
de inwoners van Lexmond
berichten ontvangen van de
tennisvereniging Lo.· 'Het is
het voorlopige bestuur gebleken, dat er nog eetl aantal
vragen leven. Hierbij nog
enige informatie te wet~n:
Het inschrijfgeld bedraagt
f 10,-;

I

Ook een telefoontje naar de
heer W. van Veeren op het
gemeentehuis is voldoende,
telefoon 200.
Tenslotte genieten inwoners
van Lexmond tot 15 november voorrang boven niet-inwoners, die na de mer boyen genoemde datum ook lid
kunnen worden.
.
Indien een ledenstop moet
worden ingesteld zal de datum v.an inschrijving doorslaggevend zijn.

Lexmond

De contributie zal te zijner
tijd ·ca. f 10,- per maand
gaan bedragen. Voor meerdere leden nit een gezin
waaronder ook kinderen,
gaan de gedachten uit naar
gereduceerde contributies.
J

ADVERTEER

Thans hebben zich 60 leden
aangemeld. Indien U lid wilt
worden van de tennisvereni:"
ging 1.0. dan verzoeken wij

IN
DE WEGWIJZER

/NATUURLld~1f(
!
\4
. ~J

··OOK U ZORGT 5 DECEMBER WEER VOOR EEN V~RRASSING

Een paar schoenen, laarzen of pantoffels geven·
maakt die verrassing du·urzaam.
Ook in onze huishoudelijke en luxe afdeling

VELE LEUKE GESCHENKEN
ALS U IN ONZE ZAAK BENT ZULT U OOK MERKEN DAT WIJ RUIM GESORTEERD ZIJN IN SPEELGOEDEREN enz. enz. enz.
TELEF. 01836 - 251

Firma H. Verhoef

-

AMEIDE

Elke zaterdag tot 5 uur geopend

De zaak omgerust eens binnen te stappen

Deelnemer Sint-Nikolaasaktie

04~ extra predent "an Sint 'f1icelaa.d

1000 -.lAPONNEN
met zeer kleine schCionheidsfoutjes voor practisch de halv!,
prijs. Zorg dat U er bij bent, want U weet datde belangstelling hiervoor zeer groot is!!!

J.O."T008

FASOIO~b~

ALLEEN VOOR DAMESKLEDING OOK TE:
Gorlnchem (Piazza-Center), Jutphaas (Makado-Center), Vianen, Oudewater en Streef-

Fransestraat 31 - Ameide'
Tevens te Werkendam en Almkerk

•

kerk.
.... w •

•

••

•

•
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.M.

•

teMEERKERK
GAAT WEER VAN START METEEN

grandioze aktie
voor Sint-Nico/aas
.

Ten bate van de "REIS OUDEN VAN DAGEN" ORGANISEERT DE G.M.S.

een verlOllng
,Goedgekeurd door B. en W. van Meerkerk

mel enorme prljzen
voor iedere gUlden contant besteed ontvangt U sen lot bij de aangesloten G.M.S.-winkeliers.
Trekking van d~)erloting

VRIJDAG 6 DECEMBER in he\8emeentehuis.

ZATERDAG 16 NOVEMBER A.S. 'S MIDDAGS OM 14.30 UUR

1

intocht van Sint Nicolaas'

*

MET ONTVANGST OP HET GEMEENTEHUIS II
.
\
Daama rondgang door de gemeente.

Deelnemende wlnkeliers zijn:

WAT DENKT U VAN ONDERSTAANDE PRIJtEN :

H. ALTING, Gorcumsestraat 22

le

*ADVOKAAT, Toistraat 33
*D. BIKKER, Zouwendijk .23
*H. J. VAN DIJK, Kerkstraat 14
*T. P. KLEIJN, Toistraat 19
*"DE KOEKKOEK",
Toistraat

.

*
*AN DER VLlST, Dorpsplein 7
V

prijs:

achterbout van 70 kg
KLAARGEMAAKT EN WEL!!
2e prijs:

DONZEN DEKBED

3e prijs:

DAMES of HERENRIJWIEL

4e prijs:

FONDUE· STEL
en nog diverse andere prijxen!

VAN VEEN, Dorpsplein

Steun deze aktie, want van iedere ,gulden komt een deeI
TEN GOEDE AAN "REIS OUDEN VAN DAGEN" !
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WALES
BIG BEN
Masslef elken
Kapitaal m,asslet
bankslel mel
eiken zllgarnituur mel
opvallend
mooie
ngelooflijk traaie vormeh vooral
houlslrukluur.
voor Iiefhebbers van een stoere
Hal zllkomfort overlrefl Uw sloulste
breeduitzltler. Leverbaar mel
1C:2' ,M diverse sloffen in diverse prljsklassen: verwachlingen. Mel diverse sloffen
leverbaar.
3-zlls
bank
mellwee
fauteui
s
v.a.
2450.3-zlls bankslel mel een uitslekende 2995
dralon velours bekleed reeds v.a.
.--~ --'---.-.ii~'= '

""Ai"' .

et
IS meUbe;:~=JJ:j

::::::;;;;;:;=====;-interieurverzOjIfJiI!u

w
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W
W
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NOVASTIL
voor mensen die
van wonen weten

BENSCHOp·BLESKENSGRAAF·LOPIK·MEERKERK
MOERKAPELLE· NIEUWPOORT'POLSBROEK

C

Nu bij al uw' aankopen een kans op een PRACHTIGE PRIJS

•

Zouwendijk 123

***

MEERKERK

WASAUTOMATEN
DROOGTROMMELS
KOELKASTEN

K

Telefoon 01837 - 249

*
*

*

DIEPVRIEZERS
VAATWASMACHINES
CENTRIFUGES

HOGE INRUILWAARDE VOOR UW GEBRUIKTE MACHINE
Deelnemer G.M.S. Sl. Nikolaas aktie, Meerkerk

Wlnterkortlng op K 0 ELK A S TEN,

•

•

*

MET DE FEESTDAGEN VOOR DE '
DEUR

*.
*
*

ruikt U bij ALTING

*

DE VANOUDS BEKENDE

*

SPECULAASGEUR

*

UW WARME BAKKER

• ••

•

• ••

BOTERLETTERS
BANKETLETTERS
STAVEN
GEVULDE SPECULAAS
DIKKE SPECULAAS .
MARSEPEIN FIGUREN
En verder een uitgebreide
sortering
GEBAK

Fa. Gebr. Alling
GORCUMSESTRAAT 22

-

MEERKERK

•

TELEFOON 248

Deelnemer 'G.M.S. Sinl Nikolaas aktie Meerkerk

......

-
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cDan,k.

J~

,WAT VAN DIJK SNIJDT,
IS KwALITEIT I

de

KEURSLAGER

-,----

ttl. van Dijk

"KOEKKOEK

Kerkstraat 14 - Meerkerk
Teleloon 01837 - 332

zegt U nu misschien, maar ook U wilt
straks de gezelligheid, de glunderende
gezichten niet missen, en wij zijn er zo
goed als zeker van dat U op 5 december ertoch weer pakjesavond van maakt.
Daarom is onze kollektie juist nu vol
WAARDEVOLLE fDEE~N!!

Deelnemer G.M.S.
Sint-Nikolaas aktie
Meerkerk

WIJ VERZORGEN OOK VOOR
UW DIEPVRIEZER:
zowel RUND- als VARKENSVlEES
in elke gewenste hoeveelheid
VAKKUNDIG KLAARGEMAAKT
Deelnemer G.M.S,' SI. Nikolaasaktie, Meerkerk

"De Sigarotheek"

RADIO'S (Hi-Fi) en KLEURENTELEVISIE.Wij leveren de merken PHILIPS - ERRES - TELEFUNKEN
SCHAUB LORENS - DUAL - SNEIDER

*

Onze voordelen

Sigaroklaas

z ij n :

J

- Bli blijvende moelliikheden rullen wii het toestel om.
Bii aanbetaling van f 300,- is
verdere betaling In overleg te
regelenl

VLOTTE SERVICE
LANGERE GARANTIE
REDELlJKE KORTING
GEEN VOORRIJKOSTEN

KLEUREN TELEVISIE . . . .
STEREO .. PLATENSPELERS
STEREO RADIO - PLATENSPELER
TRANSISTOR RADIO'S

voor jong en oud
SIGAROKLAAS :
Simplex puzzles

vanaf f 1450,- .
vanaf f 263,vanaf f 439-,
van f 39,- tot f 420,-

SIGAROKLAAS :
Gekleurde kraaltjes

3,50

vanal 0,95

SIGAROKLAAS :
Raamrekjes

vanal

9,95

SIGAROKLAAS :
Lelterbakken nieuw en antiek

vanal 27,50

SIGAROK'''AS :
Wilte porse'--,1e mlniatuurtjes

n

F".

2,50

Weekendtas

val17,95

SIGAROKlMS :

.

voor 5,95

Groot assO:: )tent Alter Shaves

J EN VERLICHTING

SIGAROKLAAS:
NIEUW Goye Omen, zie onze etalage

*.

ceDe· Koekkoek»
TELEFOON 01837·297

vanal

SIGAROKLAAS :

als .vanouds in' eEl.ll grote kollektie
Diverse Merken en prijsklassen !

OOK VOOR ELECTR. HUISHOUDELlJKE ARTIKEl.
naar

TOLSTRAAT 9

vanal

SIGAROKLAAS :

Bromfietsenen rijwielen

.

voor de oude prijs

Grote sprtering parIum sprays

GERO - artikelen, altijd, voor iedreen I !
Hierin hebben wij vele mogelijkheden die U echt eens moet
komen bekijken.

**

aanbiedingen

KINDERPRESENTJE
bli aankoop -van 12,50

Fa. Q ..... VAN VEEN
Dorpsplein.3 - Meerkerk • Teleloon 01837 - 700

MEERKERK

DEELNEMER G.M.S. SINT NIKOLAASAKTIE - MEERKERK
--~--

Pakjespretbll Klel)n'
Het -is voor Sint niet moeilijk om een keus te maken
uii onze grote kollektie

VOOR KINDEREN:
JUBO SPELEN • W1lDEBRAS POPPEN • LEGO BOUWDOZEN •
BOUWPAKKETTEN • "TEMSI" CONSTRUCTIEDOZEN·
SJOELBAKKEN • VOETBALSPELEN enz. enz.

VOOR VOLWASSENEN:
.GROTE SORTERING TIN • KOPER· SCHEMERLAMPEN • LUXE
ARTIKELEN • LEKTUUR TAFELS en BIJZETTAFELS • ASSTAN·
DAARDS en PARAPLUBAKKEN • SOLA CASSETTES en KEUKEN
REKKEN • KOOKSETS vene' 163,- - BRABANTIA ARTIKELEN
NIEUWE KOLLEKTIE TASSEN - PORTEMONNAIES voor Deme.
en Heren.
LETTERBAKKEN MET TOEBEHOljEN I

Zle de SPECIALE FOLDERS van HOBBY·PRET en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN en ding mee naar EEN PRIJS van de G.M.S,
ST. NIKOLAAS AKTIE

T., P. KLEI-IN
TOLSTRAAT 19 - MEERKERK

VOOR, UW

kantoor.benodigdheden
enal uw

drukwerk
DRUKKERIJ - KANTOOR'BOEKHANDEL

ADVOKAAT

TOLSTRAAT 33 -

MEERKE:RK - TEL. 01837 - 301

DEELNEMER G.M.S. SINT NIKOLAASAKTIE - MEERKERK
DEELNEMER G.M.S. SINTNIKOLAASAKTIE - MEERKERK
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Velen eten van onze S P E C U L A A S, ook in
de omgeving staat ze goed bekend.
Ook, numeLSL NICOLAAS zijner weer die
ovefheelijke
AMANDELLETTERS EN 'STAVEN
APPELBOLLEN enBERLINERBOLLEN
SAUCIJZEN en GEV. SPECULAAE
Ook nu is onze

***

MARSEPEIN-KOLLEKTIE
weer niet te overzien, en alles uit
elgen bakkerlJ.
Ook als vanouds staat onze

SINT NICOLAAS· TAFEL
weer voor U gereed.
U bent van harte welkom in onze zaak.
Met Amandelletters, Marsepeln, Appelbollen en
Speculaas, is de

Bakker op de hoek
iedereen de baas.
AMEIDE - DAM 8 - TELEF. 01836 - 456

......................................
Voor

Het INSTALLATIEBEDRIJF VAN IPEREN te MEERKERK wordt
voortgezet d o o r ·
.

KOLEN
OUE
en

BENZINE

naar

Kees van Zessen

Technisch bureau
V~N DER VLIST b.v.
SCHOOLSTRAAT 1
TELEj"OON 01831 -1631

*
*
*

Dorpsstraat 72· Lexmond- Telefoon 03474 - 229

HOOG BLOKLAND

SINT·NICOLAAS
GESCHENKEN

Nieuw adres yoor Meerkerk:
y/h

INSTALLATIEBEDRIJF VAN

Geef een
echt sieraad

IPEREN

Gorinchemsestraat 20 - Meerkerk (nleuw tel. no.

. van

"*"*"*

01837.461. W. A. van Iperen).

Wij zijn nu GESPECIALISEERD in al .uw Elektrlcltelts·, Loodgleters· en
Gasfitterswerk en aanleg van Waterlelding en centrale Verwarmlng (gas en
olie) zowel voor nieuwbouw als onderhoudswerkzaamheden.

GOUD
ZILVER of
PLEET

Ook fuim gesorteerd in

KLOKKEN
OLYMPIC HORLOGES

BIJ

Op jublleum- en
relatiegeschenken
geven wlj hoge korting.

DE ..lONG'S Z-B

Gedlplomeerd Juwelier
Goud- en Zilversmid

.I• .I. HAKKES1'EEGT

a

Waal 8

DAAR KOOP JE 1;EVREE.

Langerak

VOOR VAKKUNDIGE
SCHOENREPARATIES naar

IS HET WEER OKEE

KAASSCHIETERI~

~. J))~

De schoenmaker VOOr Meerkerk
en omstreken

Voor moeder ruime keuze uit
MAJA • BOLDOOT • TOSCA • 4711 • CARESSE enz.
Voor vader
FRESH- UP

-

-

OOK VOOR SINT NICOLAAS

~'l

.

Telefoon 01843·481

Op verzoek komen wlJ ook bll U thuls

\ "'J "'" (

DAM 4
"""""''''',_..,,_

-

BOLDON

_ __ _

SIR

Voor Arnalda en Tlenhoven bezorgen en afhalen
Dlnsdag- en vrljdagavond van
7-8 uur.

BRUT enz.

J. W. van Pullestraat - Amelde

BROEKSEWEG 6
_,---.._~

"""'"""

~
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waarop door de eigenaren Verhoogde premie woningverbetering
van dergelijke panden aan.
spraak kan worden gemaakt,
VOOR VERBETERINGEN UlTGEVOERD VAN
te Nieuwpoort
is voor, particulieren bijzon- 1 NOVEMBER 1974 TOT 1 MAART 1975
der aantrekkelijk daartoe
Evenals dat in de afgelopen jaren is gebeurd, zal ter beHet gemeentebestuur van Nieuwpoortontving een dezer
over te gaan,
voidering van de werkgelegenheid in het voor de bouwuijdagen van de Staatssecretaris van Volkshuisv.esting en
All
t ' rht'
verheid ongunstige winterseizoen voor werkzaamheden voor
Ruimtelijke Ordening het offici;;le bericht, dat door bem
.. e gewens e In 10 Ing~n woningverbetering, waarvoor geldelijke steun uit 's Rijks
aan degemeente een snbsidie is toegekend van f 1.07.000,-, ZlJn ~~r gemeentesecretane
k as kan worden verkregen op voet van de Beschikking gelbedo-eld ais eerste bijdrage in de kosten van realisering van verknJgbaar;
delijke steun verbetering woningen en woonbuurten, het
het bestemmingsplan "De Poort".
. het van gemeentewege 1':,' rijkssubsidie met· 20 proc~nt worden ~erhoogd indien deze
Het gemeentebestuur is
Het is in dit verband nuttig bevorderen dat het huidig werkzaamheden geheel b.nnen de perIOde van 1 november
uiteraard bijzonder verheugd de twee beiangrijkste doel- gebruik van die panden en 1974 tot 1 maart 1975 worden uitgevoerd.
met deze subsidie-toezegging einden van het plan nog eens gronden, waardoor op em.. • De aanvrager kan alle inlich- eisen des tijds aangepaste
van genoemde instantie.
te mogen noemen, te weten:
gerlei wijze afbreuk wordt tingen verkrijgen bij het ge- keuken;
het bevorderen vanhet gedaan aan het woonmilieu, meentebestuur.
- het aanbrengen vaneen
ongedaan wordt gemaakt, Premie wouingverbetering
bad en/of douchegelegenheid
Nadat eerst het provinciaal restaureren en renoveren
bestuur het bestemmings- van bestaande woningen
bv. door aankoop van. die kan worden toegekend voor: - het treffen van voorzieningen tot verbetering van de
pHm "De Poart" met waar- die door welke oorzaak dan eigendommen met toekening - het vervangen van een
droogcloset door een water- indeling of van het woongedering goedkeurde, voigt nu oak, niet voldoen aan de he- van schadeloosstellingen.
het rijk, door daadwerkelijke dendaagse eisen van be- Genoemde subsidie van
closet;
rief van een waning of tot
financHHe steun toe te ken- woonbaarheid. Vanwege de f 1.070.000 is met name voor - hetvervangen van een ou- het opheffen van technische
nen.
de keuken· aan een aan de
gebreken van een waning.
gunstige fihanciele st~unJ dat doel bedoeld.

Bestemmingsplan "De Poort"

1

U GAAT TOCH OOK WEER
SINT NIKOLAAS INKOPEN DOEN ?

*

Dan moet U echt eens komen kijken naar onze kollektie

ELECTRISCH
HUISHOUDELIJKE
APPARATEN

Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U graag
- uiteraard zonder enige verplichting - offerle en betrouwbaar advies.
Desgewensl onrniddellijke dekking.

J. VAN DIEREN

JOH. HEr LAM Johzn

Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 - Achthoven 46a, tel. 01836-230
LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen
Voar landbouwrisico's em veeverzekeringen

Ook op
RADIO- en
T.V. GEBIED
willen wij Ugraag
een goed advies
geven.

gr~EHg~nde

betrouwbare verzekeraars

ALTIJD WELKOM BIJ

Tevens een fijne kollektie

RIJWIELEN en.BROMFIETSEN
Korn gerusteens binnen, rnisschien vindt U "de
verrassing" wei bij ons,

De Groot's
technische bedrijven:S.V.:'
Lekdijk37
Telefoon 01836 - 262

Molenstraat 10 - 12
Arneide

KoM VRIJBLlJVEND EENS GEZELLIG RONDKIJKEN II
EEN KEUR VAN FIJNE GESCHENKEN ! !

Een zak pepernoten
hebben voor Uw auto geen'
waarde, maar

onze vakmanschap
betreffende AUTO'S kan veeI
voordeel geven!

VOORAL NU IN DE WINTER
~

j

:f",>,;

f""'~~.

'.'#"-

KAN EEN GOEDE BEURT U
BEWAREN VOOR VEEL

..liJ", ~.... ONGEMAK

'

*
*
*
*
*
*
*

*

KINDERBOEKEN
POCKETS
ROMANS
SPELLEN
PUZZLES
FOTO - ARTIKELEN
KOFFERSCHRIJFMACHINES
ELECTR. REKENMACHINES

Ook levering van diverse
merken

*

AUTO'S
zowel nieuw alsgebruikt

Garage:Gebr.~van:Tuyl
ZOUWENDIJK
TELEFOON 01837 - 412
MEERKERK

Diverse artikelen tegen speciale

SintNicolaasprijzen
WELKE ALLEENGELDEN TOT 7 DECEMBER

•
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de dagen worden korter en de avonden langer. de tlJd van
zle de maan schlJnt, door de bomen Is nablJ en dat betekent
dat slnt nlkolaas gaat komen. ook dlt Jaar bezoekt hlJ gelukklg weer amelde. volgens een der pleterbazen komt hlJ
zaterdag 23 november om 2 uur aan op de loswal, waarna
hlJ op het stadhuls door burgemeester wessels wordt onto
vangen. na de ontvangst mallkt de mllleubewuste slnt een
rondrlt door amelde op z'n welbekende schimmel.

voor de wlnkeliers betekent dlt de start van een leuke actle
met vele grote prijzen; zoals 'n kleurentelevlsle, damesbrommer, stereoradlo met boxen, sportllets, radio cassetterecorder etc. u ontvangt vall 23 november tot en met 5 december voor elke aan boodschappen uitgegeven rijksdaalder, een lot, de trekking hlervan vlndt plaats op zaterdag
7 december door burgemeester wessels am 5 uur In het
spant. de prlJzen ziJn nu al te bezichligen In de etalage van
, IIrma stigter In de j. w. van putlestraat en ziJn aldaar op
maandag 9 december af te halen.

winkel deze weken dus zeker In amelde, het Is dan extra
gezelllg, verllchting en muzlek, maar het belangrljkste is
natuurllJk, dat u kans loopt 46n van die prachtige priJzen
te wlnnen. tot zlens In amelde I

ALLE WINKELlERS· AMEIDE
........................................................................................
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De G.M.S. te Meerkerk
ST£LT EEN ACHTERBOUT VAN 70 KG BESCHIKBAAR
ALS EERSTE PRIJS VAN DE SINT-NIKOLAASAKTIE 1

CJ>e ene Slnt ld ae ana ere nlet

Dat is niet mis, 70 kg best vlees, klaargemaakt en weI bij
U tbuisbezorgd door de G.M.S. Er is bij deze aktie nog een
belangrijk punt Van elke gulden die besteed wordt tijdens
deze aktie wordt een gedeelte afgestaan aan de kas voor de
"Reis ouden van dagen". Zij zijn het die in de volgende
zomer er weer eeil "fijne dag" aE\n overhouden.
Het is de oudjes van Meerkerk dan ook van harte gegund en met hen hopen wij
dat deze aktie ,een groot sueces zal worden.
De G.M.S. - winkeliers hebben er alles voor gedaan. Geweldie prijzen voor een geweIdig sympathiek doe!.
U kunt hieraan meewerken

HET GROTE SUKSES VAN VELE JAREN ! ! !

GRATIS

door tijdens deze aktie Uw
inkopen te doen bij de G.M:S
whikeliers.

Banketletter en

Help d""e aktie te doen slagen. Laat de oudjes genieten
op een van de zomerse dagen.

Speculaas

In een advertentie van de
G.M.S. kunt U lezen wat de
andere prijzen zijn.

,/

BESTEEDT U f 45,-· OF MEER:

'St. Nicolaasaktie
te .Lexmond

EEN GROTE SPECULAAS!!!
BESTEEDT U f 90,·· OF MEER:

De winkeliers van Lexmond die aan de grote Sint Nikolaasaktie meedoen kunt U herkennen aan de raambiljetten.

EEN BANKETLETTER!!!

Deze aktie duurt tot en met 21 december aanstaande en zal
bestaan uit het volgende.
Bij iedere bestede f 10,- ontvangt U een waardebon.

van f 25,- en-iedere week een
waardebon t.w.v. f 250,-.

ledere week tot en met 21
december worden 6 waardebonnen uitgeloot te weten
5 waardebonnen· ter waarde;

Zoals U ziet aantrekkelijk
genoeg om steeds de waardebonnen in imtvangst te nemen.

I .

Slijterij 't fortuin
ANNEX VERHUUR

F. J. GRAAF

Wij'bezorgen ook
Teleloon 01836 .. 355
Fransestraat 12
Geheel complete BIERTAPINSTALLATIE .
plus vat Bier 3,8 liter van HENNINGER f 57,80
1973 Oppenheimer Kroten Brunnen
1 f1es f 4,40 - 6 Ilessen per stuk

f

3,95

1972 Zeller Schwarze Katze
1 lies /4AO - 6 Ilessen per stuk

f

3,95

1973 Niersteiner Gutes Domtal
1 lies f 4,25 - 6 f1essen per stuk

f

3,80

Rose de France
1 lies f 3,25 - 6 Ilessen per stuk

f

2,95

1 liter Hasekamp jonge genever

f 11',25

1 liter Hasekamp Vleux.

f 11,25

1 f1es Scotch Langs Whisky met gratis glas
Ook goed voor Irish-koffie van f 17,95
voor f 13,95
1 lies Jus-d'Orange B3 van f 1,63 voor

f

1,15

1 liter Import Frans Talelbier voor

f

0,99

1 liter ECHTE SHERRY wordt bij ons
getapt

f

5,95

I
'.

Piii.ii.ii.il.il.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii!!'"'"
ARM en RIJK

WIJ BIEDENU
AAN
Leuke
Sint. Nikolaas
KADO'S

SLAAGT BIJ

VAN DI-JK
Enorme keuze
OVERGOOIERS
f 37,50
BLOUSES, ROKKEN en SPENCERS
DAMES- en HERENPANTALONS
KLEUTERJASJES en -PAKJES
WOL en HANDWERKEN
WOLLEN DEKENS .' LAKENS (Elanel) enz enz.
••••••••••••••••••••••••• 114~

'1l.w

kapdeL "erz.erf/a

KAPSALON DE WIT

Automatische
brood roosters
Kema-keur
f 45,Stoomstrijkijzer
79,50 met gratis
strijkplank
Daarbij nog
alles voor Uw
FIETS OF
BROMFIETS

is een goed verzorgd kapsel!!
De Herensalon in Ameide isgeopend van 5.30 tot 8 uur: dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdagavond.
Beide kapsalons zijn maandag
gesloten.
Wij doen mee aan de Sint Nikolaas aktie in
Ameide!

2,20'

EN RELATIE GESCHENKEN
Wij verhuren STOELEN TAFELS GLASWERK
enz. enz.

In de
Sint 'Nikolaasweek
tot 's avonds 9 uur
geopend

Niet aileen in

*
*

DAMES-,
maar ook in

O.a.
Electrische
Huishoudelijke Art.
Dekens,
Stolzuigers enz.
Wand- en Staande
lampen

Speciale
aanbieding

door

1 Iller BESSENGENEVER
Abrlkozen, Kersen, Frambozen Brandewijn
van Koppens
f 9,05
Zeer grote sorteril'lg Sinterklaas-artikelen
vanaf .f

VrijdClgtot 9 uur

Zaterdags tot 5 l}ur geopend

l

. Ant. Liefhebber

HERENCOSMETICA

DORPSSTRAAT 46
LEXMOND

ruim gesorteerd.

•
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Wat er te doen.is in.het
Verenigingsgebouw te:Ameide I,!
VRIJDAG 22 en
AANSTAANDE
2 draai-avonden en ook nog
op zaterdagmiddag, georganiseerd door buurtvereniging
"Marijke", Broekseweg.

Na de keuring kuntU vrijdag van 7 - 11 uur 's avonds
en zaterdag van 2 - 9 uur tereeht om kennis te maken
met al deze vogels die overziehtelijk zijn ingedeeld zodat U een goede indruk
krijgt wat er op dit gebied
allemaal te doen is. Misschien aanleiding voor U om
tot aansehaf van enkele vo- gels over te gaan en een begin te maken met deze liefhebberij.

I)eze worden gehouden ter
versterking van de kas. Als
U er al eens eerder bij bent
geweest dan weet U dathet
echte knalavonden zijn met
veel prijzen voor nlet te veel
geld.
Diverse attraeties zullen U
gezel1ig bezighouden met als
hoofdmoot het Rad van
avontuur.

Zaterdag om 2 uur nm. vindt
de trekking van de verloting
plaats, met als hoofdprijs een
draagbaar T.V.-toestel. Ret
podium zal zo worden ingerieht dat U tijdens het drinken van koffie of frisdrank
een gezellig overzieht over
de gehele tentoonstelling

Veel prijzen worden verdraaid waaronder speelgoed,
fiessen wijn, strengen karbonade enz -enz. Zo tegen St.Nikolaas zeker de moeite
waard om daar eens heen
te gaan. Misschien neemt ook
. U_weLe.en.Qfmeerdere goedkope cadeaus mee- oaar huis.
Op zaterdagmiddag speeiaal
voor de kinderen tegen geredueeerde prijzen. Dat wordt
vast leuk jongens en meisjes.
Kom maar gerust eens kijken wat er allemaal voor
jullie is.

UW BOVAG· AUTORITEIT
VOOR AL UW
AUTO· PROBLEMEN

Onze specialiteit.

FORDl- OPEL . EBRO·trucs
GARAGEBEDRIJF GEOPEND:
Maandag tot en met vrljdag van 8.00 -17,45 uur

BENZINEPOMP :
Maandag tot en met vrljdag van 8.00 - 19.00 uur - Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur.

E:

Een dag of 5, 6 voor SintNieolaas moet dit voor U
toeh aanleiding zijn om ook
hiers eens een kijkje te gaan
nemen.
Zullen we maar zeggen tot
ziens in • t Verenlgingsge"
bouw.

Dan zal het verenlgingsge-

o

Maandag tot en met zaterdag van 8.00 -19.00 uur.

.

'

Sint Nicc.,.aas
en

Ruilbeurs te Ameide

. geD1't Iaat ste ond erwerp IS
heel nieuw; Op velerlei ver-_
zoek is het punt legpuzzles
opgenomen in de serie "ruilartikelen." Velen kopen een
legpuzzle, maken enkele malen -de puzzle doeh daarna
verdwijnt de dODs met stukjes in een kast of op zolder.

Industrleweg 4 - Ameide • Tel. 01836·402 • B.g.g. 328

heeft. Ook zijn er diverse
leuke Sint Nikolaas eadeaux
te bemaehtigen.

VRIJDAG 29 en
ZATERDAG30NOVEMBER

postzegels
munten
ansichtkaarten
legpuzzles

ElM DE GROOT

bouw weer bevolkt zijn met
vele soorten vogels ingezonden door de leden van vogelvereniging "Ons genoegen"
te Am.eide.

ZATERDAG 23 NOVEMBER

Bijna traditiegetrouw zal ook
dit jaar een ruilbeurs georganiseerd _worden in Ameide
onder auspicien van de
Stadsbibliotheek "AmeideTienhoven". Deze ruilbeurs
zal betreffen

GARAGE BEDRI.lF

,en men klJKter'niet of. nanwelijks meer oaar om.
Bij uw buren kan het net zo
vergaan. Waarom niet ge"
bruik maken van de ruilbeuTs om aldaar andere "legpuzzlelaars" te ontmoeten en
onderling een en' ander te
ruilen? ?
De ruilbeurszal gehouden
worden vrijdagavond 22 november 1974 van 19.30 tot
ca. 22.00 uur in het Stadhuis
op de Dam te Ameide.
De postzegelhandelaar de
heer Klein uit Gorinchem zal
eveneens' aanwezig zij~.
Ret bestuur van de Stadsbibliotheek ..Ameide en Tienhoven" -rekent weer op een
grote belangstelling

Slager J~ Jongkind
NATUURLlJK, KAN DAT, WANT voor het"heerJijk avondje" hebben wij vom U
Diverse diepvriesprodukten o.a.

*
*
*

l=RICANDELLEN
CROQUETTEN
BITTERBALLEN
KIPPEN
Natuurlijk ook een _ruime sortering
VLEES· en VLEESWAREN

*

Molenstraat 41
Telefoon 336
Amelde

PROBEERDE U ONZE KWALITEIT AL??

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

i

~"ekt <:t{ ~!eer, f1e:elLifllteia en Lekker eten 1
"BRUGHUIS"
TOLSTRAAT 34
TELEFOON 01837 - 319

MEERKERK

NIET VERGETEN

J

SALADES EN BITTERGARNITUREN bezorgen wij bij U thuis v.a. t 4,50
per persoon

VOOR UW

JAcrstbtncr

kunt U nog een beperkt aantal reserveren voor beide dagen.

•

i.............................................................................................................
. i

