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Ve'rschijnt maandelijks
Qplage '5500 exemplaren,

B. Mollevanger: "lets bphouwen is moeilijk~

iets in stand houden nog moeilijker,

maar ook dat lukt ons"
Schitterend, geweldig, prachtig, formidabeL Er zijn eigenlijk
geen woorden te vinden om het Lexmonder complex "HET
BOSCH" te beschrijven. Niet alleen is het complex op zich
schitterend, geweldig, enz. maar ook de voorgeschiedenis
yan dit puur brok dorpsinitiatief is uniek.

Het Ievensverhaal

ten en aktiviteiten die al
nebben plaatsgevonden en
nog staan te gebeuren.
B.v. een schlagerfestival, een
grote geitenkeu~ing en een
enorme receptie van de K.I.
waar maar even 350 man
zijn geweest,

De -st-reek kan jaloel"S zijn op
wat heel Lexmond heeft be..
reikt en dat in eeo dorp,
waarvan Mollevanger zegt:
"J...exmond was te dood" ..••
vele dorpen- mochten willen
dat ze zo dood waren.

diploma halen om met vak
kennis de gezellige kantine
te kunnen bemannen.
Meili Verhagen maait onop~

vallend, maar uiterst effi
cient de terreinen. Op dat
punt is er bij niemand ook
maar. een enkele zorg voor

de toekomst.
Mollevanger is hierin ook
zeer beslist: ,,lets opbouwen
is moeilijk, iets in stand hou
den nog moeilijker, maar
ook ciat lukt ons". Over de
toekomsl behoeft hi] zich in

'derdaad geen zorgen te rna~

ken, gelet op, de evenemf.;n-

van

grote-kleine mensen

"iet&. groots te laten verrich
ten". Er kwam dOOIzicht en
toen bleek de enorme zelf.,.
wel'kzaamheid. Op bijna. pro
fessionele basis"werden er
projectgroepen gevormd
met aan het hoofd een ge
specialiseerd vakman.
We noemen b.v_ (en dan ver
geten we er veel), R. Mus
sche, C. den Hartog, R de
Vaal en zoals gezegd talloze
anderen.
Op een gegeven moment
kwam men tot de ontdek
king: "We hebben een stuk
kie grond over, laten we

daarop eeo tennisbaan aan
leggen". Er liggen nu twee
fraaie banen met zelfs ruim
te voor een derde. Er was
niet eens een tennisklub.
Nu wel, bloeiend en 125 le
den. Die zelfwerkzaamheid
is niet beperkt gebleven tot
het realisercn van het com
plex. die gaat door.
Het'Bosch" draait op volle

;oeren en· allemaal met vrij
willigers, geen kracht wordt
betaald. Huisvrouwen
houden de zaak schoon.
huisvaders gaan ceo horeca-

was ook klasse. Er waren
20.000 lolen iI .f 1,- en daar
v')or w::ts toestemming nodlg
van het Min, v. Justitie en
de 'o!emeentesecretaris verze
kerde hen "dat zoiets weI 6
maanden zou duren".
Dan gaan we zelf naar Den
Haag besloten brut'aal de
Lexmonders en ze gingen.
Ze kwamen op het departe
ment en vertelden botweg:
Jullie hebben nog geen loe
stemming gegeven, maar we
zijn de Ioten al aan het ver
kopen". Dat maakte indruk
in het ambtenarenweteldje
en nog meer indruk maakte
het toen ze de mevrouw die
met dergelijke affaires was
belast en die wees op de
grote stapel aanvragen toe
voegden "Mevrouw wilt U
eens lief doen en onze aan
vraag bovenop 1eggen".
Ret hielp, want 14 dagen la
ter hadden ze de vergunning,
Groot was ook de medewer
king en opofferingsgezind
held van de bevolking. Toen
eenmaal het stadium van
scepticisme "ze lullen weI,
maar doen niks" voorbij
was, gaf Lexmond en gaf
spontaan.
Zo werd er een eetfestijn op
de Haven gehouden, op
brengst .f 3.800" een draai
avond .f 4.600,-, nog eens 'n
verloting .f 13.000,-.
Totaal kwam er uit de be-

-'. volking tienduizenden. En
ledereen vond ook dat het
nodig was, het hele dorp liep
warm voor het ambitieuze
plan. Er was op dit punt
geen enkele polarisatie, links
rechts, iedereen werkte even
hard mee om in Lexmond

en d l'1rnaast een kantine en
,gymnastiekgebouw. Grinne
k'end verteltMollevanger:,
"Er was gr~nd over en daar
om zeiden we, laten we daar
dan maar ee.n iisbaan aan
legger:t", (overigens aardig
dat dit "sluitstuk", de ijs
baan, als -eerste was gerealia

seerd),
Na de plannen kwamen de
centent, en hoe mer daar
aim kwam, is' een verhaal
apart. Vindingrijkheid, bTU
taliteit, initiatief en de juiste
wegen weten gingen hand in
hand. TaUoos zijn de anek
dotes die secretaris Bos en
voorzitter Mollevanger nog
nagenietend over deze perio
de kunnen vertellen. In de
trant van "weet je nog Ber
tus en weet je nog Goof"
weten ze de smakelijkste
verhalen op te dissen.
20 ging men in Viahen de
flats langs met loten en ver
telde de bewoners "binnen
een jaar kunt U ergens ver

derop schaatsen".
Gezien de afstand hadden ze
nag niet eens helemaal on~

gelijk. Zichtbaargenietend
vertelt Mollevanger: "W~

waren toen al extremisten.
Op de Ameidese paarden~

markt gingen we, zonder
toestemming, roten verko
pen, daarmee de Ameidese
Ioten "beconcurrerend en
verkopen dat we deden".
Ret verkrijgen van een ver
gumling voor deze loterij

Vlot prater en ·vQorzitter
Mollevanger is eerlijk ge
noeg om toe te geven dathet

If''··-1ral .d~ to.enm,aals dreigen
. ,-0>0_'- henndehng IS geweest,

die de sloot heef! gegeven.
Men was bang dat Lexmon<i
opgedeeld zou worden, waar

. bij vooral aan grate braer
Vianen werd gedacht. Nil
zo'n annexatie. zo verwacht
te men, zou er van voorzie
ningen in Lexmond nauwe
lijks meer sprake zijn.. Dat
was een algemeen gevoelen,
waarbij nog kwam dat er in

- eerste instantie aan nieuwe
voetbalvelden werd gedacht,

die voor de Lekvogels
brbodnodig waren.
Het punt was echter: Wie
neemt het initiatief. "Ieder
een zei het, maar niemand
deed er iets aan" !! Dat ver
~}lderde echter spoedig en

{{( .~5 in elk klein dorp wa-
ren er ook hier enkele wak
keren, die een sluimerende
gedachte in daden vertaal
den. Enkele namen: Bos,
Mollevanger, Vlot, Wijck
mans, oud-wethouder de
Jong.
Vanaf het begin, in 1971,
was er een optima1e samen
werking en medewerking
van gemeentezijde. Nag
steeds, nu het riante com
plex er in a1 zijn glorie staat
is men vol lof over de ge
meentelijke overheid.
Er kwamen plannen op tafel
met primaire voetbalvelden

Als U wilt weten hoe U op een Ifoordelige manier aan een eigen auto

kunt komen moet U pagina 2 lezen Publikatie van de Ameide$e Winkelier$vereniging
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TIJDENS DE SINT-NICOLAASAKTIE VAN 17 NOVEMBER TOT EN MET 5 DECEMBER 1975, GEORGANI

SEERD DOOR DE AMEIDESE MIDDENSTAN DSVERENIGING

De vele andere priizen ziin o.a.

* RADIO CASSETTE RECORDERS

* DRAAGBARE RADIO'S

* KOFFIEZEY-APPARATEN

* HAARSTYLERS

* KRULSETS

enz. enz. enz. enz.

Intocht Sint Nicolaas
Zaterdag 22 november a.s. zal Sint Nicolaas om 14.30 uur

arriveren per tilbury op de Dam, alwaar hii oHicieel ten
s.adhuize zal worden onwangen.

Na de gebruikeliike toespraken voigt een riitoer door Ameide

begeleid door de Muziekvereniging.
I

Tevens kunt U dan de prachtige hoofdpriis bewonderen!!!

OPENINGSTIJDEN WINKELS: van 28 november tot en met 4 december tot's avonds 9 uur.

Vrijdag· 5 december na 5 uur GESLOTEN.

De aktie begint maandag 18 november a.s.
Bij iedere· rijksdaalder ontvangt U eon lot

Trekking: ZATERDAG 13 DECEMBEit OM 18.00 uur in "HEY SPANT".



• • • ..
•

•

•

•

St. Nicolaas zijn kunnen wij niet'
De Sint-en-U een handje helpen echter wei
met o.a. een ke.ur van klassieke en moderne

plafond-, wand~ en staande verlichting
voor aantrekkelijk prijzen.

•

•

..
•

Een uitgebreide sortering klein huishoudelijk zoals
• MIXERS GRILLS

STRIJKIJZERS VRUCHTENPERSEN
BROODROOSTERS MESSENSLIJPERS
FRITEUSES HOOGTEZONNEN

• KEUKENMACHINES INFRAROODSTRALERS
STOFZUIGERS ELEKTR. TANDENBORSTELS

•
enz. enz. enz. enz.

SCHEERAPPARATEN
LADY SHAVES
HAARKRULSETS
HAARDROOGKAPPEN
HAIRSTYLERS .
ELEKTR.MESSEN
enz. enz.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Telefoon 01836" 232

Dee/nemer Sint

--------_...../

J. W. v. Pultestraat 73

II

TIJDELlJK - TIJDELlJK

PHILIPS KLEUR 66 em beeld
witte kosI
van 2575,00 voor j 2148,00
20lang voorradig

SONY KLEUR 46 em beeld
Tinitron
van 2175,00 voor / 1948,00

ZWART WIT T.V. - PO,RTABLES; MONO of STEREO

HiFi RADIO INSTALLATIES

Bij aankoop van een

Philips platenspeler ..

6 LANG'PEEl'LATEN ~., 125.00~.. J'l\'.
~'.

CASSETTE
/169,00

voor / 25,00

TlJDELlJK -. TIJDELlJK - TIJDELlJK

AEG WASDROGER van f 1020,00 voor f 875,00

AEG VAATWASMACHINE FAVORIT CS
van f 1340,00 voor f 1125,00

AEG KOELKAST 160 liter··
van j 520,00. voor f 420,00

om enkele te noemen.

TIJDELlJK - TIJDELlJK • TIJDELlJK

AEG WASAUTOMAAT PRINSES SL

van /1685,00 voor / 1385,00

------_._..•..._----- .------._--

•

•

•

• TIJDELlJK - TlJDELlJK - TIJDELlJK

Bij aankoop van
CASSETTE RECORDERS en RADIO
RECORDERS in de prijzen vanaf

6 MUZIEKCASSETTES naar keuze
winkelwaarde ± j 90,00

•

•

•

•

•

•

• • • • • • • • .. • • • •



Al deze wedstrijden worden gespeeld in "Met Spant"

Programma A.V.V.A.

Zoals te doen gebruikelijk
zullen de zwarte Pieten weer
veel snoepgoed bij zich heb
ben.

Daarna voIgt een uitgebrei
de rondgang door de ge
meente hegeleid door vrolij
·ke muziek.

AMEIDE

KOOPCENTRUM

VOOR DEZE STREEK

De aktie start maandag 18
november en duurt tot en
met zaterdag 6 december
Van vrijdag 28 november tot
en met donderdag 4 decem
ber zullen de winkels tot
's avonds 9 uur geopend zijn.
Vrijdag 5 december sluiten
de winkels echter om 5 uur.
Trekking van de verloting,
zaterdag 13 december om
18.00 uur in "Het Spant".

Grootse Sint Nicolaasaktie

te Ameide

van een van de andere waar
devolle prijzen: o.a. radio
cassette recorders, draagba
re radio's, koffiezetappara
ten, haarstylers, krulsets,
enz. enz.

Bij iedere besteedde rijks
daalder ontvangt men een
lot - dus hoe meer U deze
weken kaopt des te
meer kans maakt U am in
het bezit -van de maoie gele
"lelijke eend""· te komen of

Dat de Ameidese Middenstandsvereniging van een grondige
aanpak en durl getuigt kunt U aan de Sint Nicolaasaktie
bemerken. .
Een aktie als nimmer tevorenmet als hooldprijs EEN AUTO·
(2 CV 4).

AMEIDE

KOOPCENTRUM

VOOR DEZE STREEK

Sint Nicolaas zal zaterdag 22
november a.s. am half drie
per Tilbury arriveren op de
Dam alwaar hij met zijn
Pieten zal worden verwel
komd door burgemeester en
mevrouw Wessels en be
stuur.

Vrijdagmorgen 7· november
werd gemeente Tienhoven
opgeschrikt door het leit,
dat er een born opgebaggerd
Werd tijdens werkzaamhe
den van de Rijkswaterstaat.

De politie en de· dienst ge
meentewerken zorgden voar
afzetting van de omgeving
zolang de born (± 1000 kg)
door de mijnenopruimings
dienst nog niet onschadelijk
was gemaakt.

Door de werkzaalllheden van
de Waterstaat krijgt de lam.
van de Berg met hun WDon
ark er een mooi stuk grand
bij en zal de woonark niet
meer in hE:~ water Eggen
maar midden in een zand
vlakte.

,-----------------,)

. TIENHOVEN
IN DE BAN
VAN. EEN BOM

Qm 10.30 uur officiele ant
vangst voor het Stadhuis in
Meerkerk met daarna een
rijtoer door de gerrieente.

Een heel goed idee van de
O.V.M. is am in samenwer
king met de Meerkerkse St.
Nicolaascommissie, die al ja
ren de Sint-Nicolaasfeesten
organiseert, een nog groot
ser feest te, houden en weI
29 november am 2 UJ.lr
's middags voor de kinderen
van 3 tot en met 6 jaar en
's avonds voor kinderen van
7 tot en met 11 jaar.

15 oktober Meisjes junioren-OKKI aanvang 14.00 u.

AVVA I-Bouwlust Orawi 7. aanvang 15.0.0 u.

AVVA 2-Parnassia 2 aanvang 16.15 u.

Bij iedere bestede 5 gulden
ontvangt men een lot en het
spreekt voor zichzel.f hoe
meer loten men heeft, hoe
meer kans op een mooie
prijs.

Zaterdagmorgen 6 december
zal de trekking van deze 10
terij plaatsvinden.
Vanal zaterdag 15 november
ontvangt U loten.

In de voormaIige winkel
(voorhe~n Frederikze),
staan de prijzen ge-etaleerd.
29 november zal Sint Nico
laas zijn intocht houden.

,nderl1elnelrs Vereniging

metgrandioze

Sint Nicolaasaktie
Velen Uwer ·zullen reeds van. de Ondernemers Vereniging
Meerkerk gehoord hebben - welks bestuur in haar korte
tijd van bestaan re,eds veel heeft gedaan.

Waren het voorheen aIleen de aktieve G.M.S.'ers, nu is het
gelukt dat aile winkelhoudende leden van de O.V.M. aan de
aktle meedoen waaraan zeer mooie .prijzen verbonden zijn :
Zie hun circulaire !

Hler had Uvv adver..

tentie kunnen staan

\

.... exemplaren "De Alblasser
Handtekening :

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

Ondergetekende:

Naam

Adres

Wenst bij verschijnen te ontvangen
waard" Ii t 39,90.

Eindelijk een echt boe.k over onze waard -200 pagi
na's dik met 130 loto's en interviews met echte Alblas
serwaarders. Artikelen van o.a. burgemeester Scha
kel, mr. W. Aantjes (2e Kamerlid), H. J. v. Dijk (S.G.P.
raadslid) en de studenten Klaas Boer en Bert StarnhoI
over de 3 Alblasserwaardse steden Ameide, Gorin
chern en Nieuwpoort.

* Een uniek boek* Een boek om I.e geven* Een boek om te krijgen

Na verschijnen op 25 november t 44,90.

tot 25 november Crezee-prijs. f .39,90
Verzekert U van een exemplaar voor Sint Nicolaas en
bestel omgaand bij

GAAT VERSCHIJNEN VOOR SINT NICOLAAS:

Boek over
De Alhlasserwaard

aanvang 14..00 u.

aanvang 15.00 u.

aanvang 16.00 u.

Slager Jongkind•stIer van

22 oktober - Jongens l-Schovocomca~

Dames AVVA-Smash 3

AVVA 3-Serve 3

Hoewel al.weer enige weken geleden zullen velen zich de
~stier nog:~vel herhmeren, die slager Jongkind op de Amei
dese Paardenmarkt had staan. U weet DOg wei voor 50 cent
raden naar het gewicht van die enontle stier.
Een sympathiek gebaar maakte de heer Jongkind door het
~eld en dat was eenpaar honderd gulden aan de Paarden
marktvereniging te schenken.

Het gewicht van de stier was 830 kg, hetgeen door 3 per
sonen geraden werd, die daardoor in het bezit kwamen van
heerlijke roUades, terwijl 3 troostprijzen gegeven werden
in de vorm van een worst-voor hen die erg dicht bij het
juiste gewicht zaten.

De



Op}5 novernber197fj begint in Meerkerk eendoor aile
winkelhoudende ledenvan deOndernemers Vereniging

" '

Meerkedsgeorganiseerde Sint Nicolaasaktie
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HOE KUNT U MEEDINGEN
NAAR EEN VAN DEZE MOOIE
PRIJZEN?

*, Wei U kriigl bij onder
slaande winkeliers bij
iedere f 5,-- die U besleedl
eenlol, en U weel, hoe
meer lolen, hoe meer kans
op zo'n mooie priis.

Voor deze aktie is vergunning ver
leend door de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te Dordrecht

1e pnls

Si nt-N ico laasaktie
iMeerkerk

KLEURENTELEVISIE

DIEPVRIESKAST

STAARTKLOK

RIJWIEL

FlOORSE1

PARAPUJBAK

VercMr nog ruim 100

andere prijzen

" ZATERDAG 29 NOVEMBER A.S. OM HALf 11,

gtandioze intocht
VAN 51N1, NICOl.'AA5 mel cmlvangsl op hel ge

meentehuis en rondgang 400r de gemeenle.

's-Middags om 2 uur veer kinde~en' van 4 - 6 jaar en
's avenes om 1 iJur voor de kinder<iln van 1 -11 jaar

GROOT SIN1 NICOLAASfEEST georganiseerd
in samenwerking mel de Sinl-Nicolaasc9mmissie,
in zaal Vink.

Opgeven voor 19 november a,s, bij T, den Besten, Beatrixstraat 2.

Dit is aileen voor, kinder,en uit Meerkerk.
l!iM............-........""'............_ ...................-_. .......................~

1e prijs:

2e prijs:,

3e prijs:

4e prijs:

5e p"jis:

6e prijs:

"Tijdens dez!! aldie ziin ner

mooie prijzen Ie verdienen.!

(

C, 't LAM

B. DEN OTTELANDER

M. OUWERKERK

H. J. RIETVELD

A. STIGTER

W. P. SGHEP

G. J. VAN VEEN '

G. J, v. d, VLlES

C. v. d. VLlST

-' B. C. VERHEUVEL

K. M, VERMEULEN

H, DE WITH

A. J. ZWIJNENBURG

A.ADVOCAAT

GEBR. ALTING

"DE VAKMAN"

D. M.,BIKKER

T. BOOM

D. BOR

J. A. C.DE BRUIN

COMBINA

H. J. VAN DIJK

J. JONGKIND

T. P. KLEIJN

"DE KOEKKOEK"

B.LAKERVELD

De deeinememJe
lIIIinkeliers 'zijn :

Zaterdagmorgen 6 december 1975 vindt de trekking
van de winn,ende loten plaals. "

i
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Wilt U voor de feestelijke decembermaand nog iets nieuws. Kijkt U dan _in,
onze fijne feestelijke kollektie DAMES- en HERENMODE. Wanneer U slaagt

ontvangt U een WAARDEVOL CADEAU %oals:

Toor- Fashion
strooit cadeaux!

aankoop van een JAPON
~--~

(of Rok e;- Blouse)

VOGEl·
TENTOONSTELLING
In verband met het 20·jarig
bestaan -van Vogelvereni_
ging lOOns Genoegen" te
Ameide, organiseert deie
vereniging haar 4e lustrum·
tentoonstellin,g op 21 en 22·
november a.s. in ,Het Spant'
te Ameide.
Getoond worden eeo 150-tal
vogels vah diverse pluima
ge. Dit zullen de beste en
mooiste vogels 'zijn van. de
leden -deier vereniging, die
in eeo onderlinge wedstrijd
zullen ijveren naar h~t hoog
ste aantal punteD.
De tentoonstelling zal ge
opend zijn :

, Vrijdag van 7 -.11 llur n.m.
Zaterdag van 2 - 9 uu·r n.m.
We hopen dat vele belang
stellenden naar "Het Spant"
kamen om deze kJeurrijke
diertjes te bezichtigen en op
die wijze blijk zullen geven '
dat er vaar het werk van; ,
deze vereniging een, goede
belangstelling" bestaat.

CADEAU 1
1--- ._-----

Een bijpassende

PULLIE

':ADEAU 2___

Een HOED of

MUTS en SJAAL

aankoop va~~
een MANTEL

Bij

Bij

Van

Bij aankoop..r- COSTUUM

/
Bij aankoop van een

HERENPANTALON

~ t--_C_A_D_E_A_U_5_--t
Een paar

MOOIE SOKKEN
/

Bij aankoop van,
,een WINTERJAS

\, of TRENCHCOAT

CADEAU 4

Een SJAAL

I

van een

i

--~ I'

TURNEN _in AMEIDE'
Enige tijd geleden heeft onze
vereniging OLYMPUS zich
genoodzaakt gezien om de
training voor het heren- en
jongens-adspirant turnen "
stop te zetten, omdat de
groep te klein geworden f("'(
was. Dit was vanzelfspre-
kend een nare zaak voor het
bestuur en voor de enkelen
die weI enthousiast waren
voor het turnen.
Er is nu een voorstel geko
men van d'e Leerdamse
Sportver, Voorwaarts am
een regionale heren~ en
eventueel een jongens aclspi
rantengroep op de been te
brengen.
Deze groep(en) zouden dan
<'ICln de uitvoeringen van de:
verenigingen deel kunn~n \
nemen en indien claar be,
hmgstelling voor bestaat' oak
mee kunnen doen aan wed
strijden, 'vaardigheidsproe
Vf'n enz.
OpR"ev'p.n hii ;

Mevr. Hplder, Liesvelcl
wee: 16. Amr:-j-::le. tel. 658
Mevr. Lakerveld, Lek-

') ,
dijk 83, Tienhoven.

, -

MOOIE CADEAUX EN fEN SMAAKVOLLE KOLLEKTIE VINDT U BIJ

tJ J.O.~TOOD
E 010

MODE VAN VANDAAG I VOOR U

DAMES/HEREN/KINDERKLEDING: ALMKERK/AMEIDE/WERKENDAM

UITSLUITEND DAMESKLEDING: GORINCHEMIVIANEN/NIEUWEGEIN/OUDEWATE.R/STREEFKERK

-Aa" de
WINKELIERSVER.
Ameide
Onze vereniging wilt U har
teIijk dank zeggen' voor de
actie, die U gevoerd heeft
t.b.v. 'de voetbalvereniging
in de maanden juli en augus
tus.
Met deze actie hebt U een
begin willen maken 'am de
financien bij elkaa.r te, krij
gen voor het bouwen va-n de
accomodatie op het nieuwe
sportcomplex.

, Deze actie kende ee.rt over
weldigend aantal prachtige
prijzen.
Een prachtig bedrag van
j 3000,- waf; het resultaat.
Wij hopen dan oak dat uw
initiatief er toe zal leiden,
dat de accomodatie op het
nieuwe spe,rtcomplex er bin~

nenkort z:ll komen.
He; bestuur A.S.V.A.



CARAVANBOUW VAN DER HAGEN

•
Prijzen vanaf f 6495,0'0 tot

f 14.695,00 incl. B,.T.W.

Avento Caravans
. \. . . .

EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS, PRODUKT •

Afmeting 2.90 tot 7 meter

TELEFOON 01837 - 217NIJVERHEIDSSTRAAT 2MEERKERK

Nog geen kado
voor hoar of voor hem

AART SPEI(
heeft kado's waar men de hele
winter plezier van heeft.

NIET DUUR - WEL WARM
HEERLlJK WARM!!!

AART SPEK
PantoRels, Muilen, Sandalen ~ enz'.
Lexmond

Onze sortering is weer belangrijk

uitgebreid 0.0. met de

TOPPERS van het jaar

. RegelmClt.g goede' gebruikte caravans, vouwwagens
en bagagewagens.

Caravanonderdelen en accessoires 0.0.

VOORTENTEN - LUIFELS - KOELKASTEN • KACHELS en

CHEMISCHE TOILETTEN

J.' van Mazijk Reparatie ,en onderhoud van aile merken CARAVANS. VOlJW

en BAGAGEWAGENS
Dorpsstraat 93 Lexmond

EEN LEKKER GROOT SrUK KAAS VOOR EEN

KLEINE PRIJS

DE KAA'SHAL"" ,KERKSTRAAT 9 MEERKERK

7,00
BU ONS OOK TE KOOP HET KAN NIET GEKKER

NOTEN en ZUIDVRUCHTENBIJZONDER LEKKER

NETJE MET 400 GRAM gemengde NOTEN in DOP

VOOR 2 GULDEN 50 BESUST GEEN STROP!!

AANBIEDING
17 tot 29 november

BELEGEN KAAS
van 7.50 per kilo voor

* SPEELGOED en

SPELLEN" 0.0.

* LEGO
PLAY MOBIL
MINI-STECKenz.

* LUXE, HUISH. en
ELEKTR. HUISH. I
ARTIKELEN ,

Van 24 november tot en met 5/decem- I
ber KOP EN SCHOTEL of BLOEMEN- I
VAAS KADO bij aankoop voor f 25,--. I

-..."....,.,......."'....,-..-.._..••._.~

y * GLAS
* PORSELEIN

* ,AARDEWERK

J. J. Hakkesteegt
Gediplomeerd JUWELlER, GOUD- en ZILVERSMID
Waal 8 Telefoon 01843,-481 Lang'erak

• Op verzoek komen wij graag bij U aan, huis ! !

UURWERKEN en HORLOGES 10% KORTING

* H.D.I. VERLOVINGSRINGEN
Aile voorkomende reparaties

cn.u &:Joordeli~ Sint cn.icolaa~iee~t

GROTE SORTERING ZILVEREN ARTIKELEN
TEGEN

zeer lage prljzen

I
!
i
I
! ,J

I, ill·' ,III ".: "i ': ,

L:_~_-

-_ .... _.. _-.. ~... .,. ..
<Veer St.CYZicelaa.,

weer naar
"DE BAKKER OP DE HOEK"

Voor zijn (ijn gekruide

* Specu'laas
* 'Amandelletters en Staven* Appelbollen* Gevulde Speculaas en Sausijze~

De vele
MARSEPEIN FIGUREN
die wij zeit maakten zullen ook U zeker
smaken !

CHOC. LETTERS van VERKADE
zijn ook van U gade

Beleefd aanbevelend :

"De Bakker op de Hoek"
Dam 8 - AMEIDE - Teletoon 01836 - 456



Deze advertentie is dan wei

klellr maar . . ..

I(leurentelevisie
is loch weI. iets cmclers ! ! !

" "
Deelnemer Sint-Nicolaasaktie, Meerkerk

MEERKERK 'l'ELEfOON 01837 - 297
Kom ze bij Ons eens bekijken die T.V.'s - RADIO'S
CASSETTERECORDERS, STEREO INSTAllATIES,
TRANSISTORRADIO'S enz. enz.

\

Perfekt afwassen
Zanker bewijst, dat een
goede afwasmachine niet
duur hoef! te zijn. Vier pro
gramma's (o.a. gJaswerk).
Regelba:re sproeikracht.
Ingebouwde wafer
ontharder, optische zout~

standindikator. Bovenste
karf verstelbaar. Kuip en
binnendeur roestvrij
edeJstaal.

Op Zanker kunt u bouwen
De Zanker-volautomaat
481 L en de Zanker droog~
aulcmaat Thermat, samen '
op een sta-oppervlak van
sfechts 60x60 em. De ideaIe
oplossing om ruimte te
sparen. 4,5 kilo wasgaed
wardt perfekt gewassen en
gedroogd. Losjes gecentri~

fugeerd gaat de was uit de
vofautomaat in de Thermat.
Hier wordt de was strijkklaar
of kastdroog gedroogd met
frisse, schone lucht.
Aile belangrijke delen van
beide apparaten zijn van
roestvrij edelstaal. Een
prachtige kombinatie vaor
optimaal waskom fort.

I

Zanker denkt aan alles!
VA 481 L· 'de S-kilo-volauta
maat met de vele Zanker~

finesses: Variabele centrifu~
geertijden. Spoelstop am
kreuken te verhinderen.
Spaarautomatiek voor de
fijne was, geen proppen van
de was en nag veel meer
snufjes.

louwenclijk 123 ,
'I'€lIef. 01837 - 249
MEERKERK

Veer betere wasautomaten en goede service

V60r perfekt,e wasverzorging
Zanker-Intimat, de ideale
combinatie: wassen in de
grate 5-kilo-trommel en
drogen met 2800't,oeren in
deaangebouwde centrifuge.
Trammel, kuip, centrifuge
korfen binn,enkant deksels:
al/es roestvrij edelstaal!
Ook'verkrjjgbaar in kleur.

I Orogen zonder problemen
Uw gehele was wordt
heerfijkzacht gedroogo
met frisse, schone lucht.

Wineen kleurentelevisie en .....oog vee.. I DEALER... <: ...,,:s ~~~;~;~ff~::s~~stf~~~~~
" , I;"i\.n.1; _ programma voor de fijne

was; afkoelfase omkreukem
.. • a AEG te verhinderen. Oro09-meer moole pnjZerl trommelenbrnnenkant

I
Deelnerners Stnt-Nicolaasaktie. Meerkerk lANKER deu' westv,,! edelslaal

2je oak ooze DIEPVRIESADVERTENTIE I LINDE •
e.e@e•••eeeeeeeeeee••eeeee.ee~3*eee@eee~e@e@@@0@@eeeeeeeeeeueeueeeeeee@e@@e.ee@ee@@@e@eee@aeeeeeee@eeoee@eeeeee.1



qUaar&e~a"te Sint. cniceLCf.Cf.,,~e6Chenken
VINDT U BIJ

JUWELIER RIKKOERT
,,3Ju 't ~ilberbu!,5"

Haven 1 - 5 Teleloon Q1823 - 2651 Schoorlhoven

Eigen reparatie alelier Aan huis Ie onlbieden

Boodschappen voor Arneide: !:':Ieklrolechnisch bureau Verhoeven
J. W. van Pulleslraal - H. Helslqol, Broekseweg 19.

u

uw administratie

en

belastingzaken

~

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door admlnistraliekantoor

Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U graag
- uileraa'rd zonder enige verplichling - offerle en betrouwbaar advies.
Desgewenstonmiddellijke dekking.

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 - Achthoven 46a, leI. 01836-230

LEXMOND

AHe verzekeringen en finan<;leringen
Voor landbouwrisico's en veeverzekeringen geeHgende betrouwbare verzekeraars

tho c. j. van. doorn
h"7.elaarlaan 70 telefoon

01836-598

Grole sorlering
JEUGDBOEKEN
ROMANS en
POCKETS
PUZZLES en

. SPELLEN

Altijd welkom bij :

~ .~_,_.__ ~.~•. ..a

TUINCENTRUM C. SPEK

Voor de Kerst hebben WII

Kerstbomen met en zender kluit!!

Ook TEGELS, HEKWERK, GRASIODEN, MEST
HOBBYKASTJES, VIJVERS. VOGELHUISJES, NATUUR·
STEEN, BIELIEN enz. enz.

Het adres voor aile BEPLANTING
O.a. leer grote BOMEN en
CONIFEREN!Telefoon 03474·573LEXMONDKortenhoevedijk 5

r----------~---------'_.--.-.-~----.---------------------,.

NATUURLI....K!
OOK U 10RGT 5 DECEMBER WEER VOOR EEN VERRASSING

Een paar schoenen, laarzen ,of pantoffels geven'
maal1t die verrassing ·duurzaam.

Ook in onze huishoudelijke en luxe ,afdeling

VELELEUKE GESCHENKEN
ALSU IN ONZE ZAAK BENT ZULT U OOK MERKEN DAT WIJ RUIM GESORTEERD Z1JN IN SPEELGOE
DEREN enz. enz. enz.

Firma H. Verhoef
TELEF. 01836·251 • AMEIDE

Elke zalerdag tot 5 uur geopend

De zaak om gerust eens binnen' te stappen Deelnemer Sint-Nikolaasaklie



SINT • NICOLAAS

GESCHENKEN
Een leuke sortering

Luxe dozen
SIGAREN

I

TELEFOON 248

Deelnemer Sint Nlcolaasaktle Meerkerk

* 'BOTERLETTERS
* BANKETLETTERS
* STAVEN
* GEVULDE SPECULAAS* DIKKE SPECULAAS
* MARSEPEIN FIGUREN

En verder een uitgebreide
sortering

* GEBAK

GORCUMSESTRAAT 22 - MEERKERK

UW WARME BAKKER

Fa. Gebr. Alling

, MET, DE FEESTDAGEN VOORDE
DEUR' , "

ruikt U bij' AI..TING
DE VANOUDS BEKENDE

SPECULAASGEUR

~

Voor de gezelfige roker
,Verschillende
model/en
PIJPEN
TABAK, SIGAREN
SIGARETTEN

aan ,de MEERKERKSE

SINT NICOLAASAKTIE

LET OP!!

Diverse soorten
AANSTEKERS en
ASBAKKEN

B. LAKERVELD
Zouwendijk 5
Meerkerk- Tel. 01837 J 466

,

De, With 4..6 i
1.::==============:::::: jr 1,

I
I'
j
!..

{

Speciale
. aa~biedill1lg

LINDE

DIEP
VRIESKAST
330 LITER

van f 1378,- voor

11078,-

U begiiit nu ai met sparen
met een Van de

diepvries-apparaten

~ zeker is zeker

Nu kunt u zich zo'n'
vriezer aanschaffen \
Het...gpeciale koude,
voar· een enorm hOI
schermt de diepvriei
roestgevaar. .

Keuzeuit:

LINDE diepvrieskister
vanaf 220 liter tim

LINDE diep'vrieskastE
vanllf50

Lootnu

Kerst- en

,Van derHarn

zijn voer

SPECIALE AANBIEDING
iT,

Lady shave. . ,'-
van 38,50 voor'19,75

voor elke boer I

n.L VAN O'ER HAM

1ft V E EVa E 0 ER
Pili CETON,

Tot 5 december
OP ALLE VERLICHTINGSARTIKELEN

10 Ofo KORTING

Tel. 01837- 259Zouwendijk 32

MeerkerkNoordeloos .
. ,
Grote Waard 42

Nieuwjaars-

drukwerk

verzorgen

"door.

AllElDI: DAM 6 TELEFOON (01838) 229

~ .
({, CREZEE B.V.

Vrij" entree bij S.R.V. 'GOEDKOOP
Komi dageliJks aan huls

S.R.V.Zuivelservice. Bert Stigter'



Zie ook wasmachine
advertentie

automaten

in

was",

Speciale

aanbieding

en al uw

drukwerk,

YOOR UW

kantoor-,

benodigdheden

ADVOKAAT
TOLSTRAAT 33 - MEERKERK • TEL. 01837-301

DEELNEMER G.M.S. SINT NIKOLAASAKTIE • MEERKERK

i DRUKKERIJ. KANTOORBOEKHANDEL

Ergen servlcedlensl

I

nmet

ZOUWENDIJK 123 TELEFOON 01837·249
MEERKERK
Deelnemer Slnt-Nicolaasaklie Meerkerk.

ter inhoud.

;r inhoud.

etrouwbare L1NDE-diep-
or een echte spaarprijs. '~..,. ,
steem van ~INDE zorgt Uw~ dealer

vriesvermogen en be~

r tegen konden"satie en

o Y.M. St. Nic. octie!!

AANBIEDING en toch meedoen oon

PRON'TO HORLOGES SPECIALE HORLOGE" EN WEKKER·

,,;J.let Ituic) met de klofi'

KIGA STI,JLKLOKKEN~

'JUNGHANS KEUKENKLOKKE~. --....
WEKKERS ~___

PEX HORLOGE-BANDEN, ECHT LEDER \
~ -,

ROWI METAl-EN HORL. - BANDEN, o.a. FIXOFLE _~

MARTIS liOF VERLOVINGS - RINGEN ' >bY
R. en B. JUWELIERS BESTEK IN STAAL OF VERZILVERD~ .

Uw liorlogemaker - Importeur Pronto Horloges

G. J. v.·d. Vlies TELEFOON 01837·424 • Na22·11 -1424
GORCUMSESTRAAT 6 MEERKERK

~---...,....-----...,....-------- --~_.._-_._---------------------...



AMEIDE

Molenstraat 2it
Teleloon 01836 - 280

SOLA ELITE CASSETTE " 60· delig

Model Fiesta

PANNENSET naar keuze CADEAU!

Tot een waa~de von t 300,

lolang de voorraad strekt

Bij aankoop van een,
SOLA ELITE LADENCASSETTf;,

105 _~ delig Moclel Fiesta, I

PANNENSET naar keuze CADEAU!

fot een waarde van t 350,-.

Bq oonkoop

NIEUWPOORT
Hooldstraat 18

releloon 01843 . 276

Fa. Mourik

t 63,00
t 82,00

TELEFOON 01836 - 235
Na 18.00 uur 453 ot 461

FRANSESTRAAT 15

esker
eubelen

anufakluren
\

van t 123,50 NU t 99,75

IN KLEINMEUBELEN RUIM GESORTEERD!!

* STAP TEVENS ONZE NIEUWE TAPIJTRUIMTE
EENS BINNEN !

DRALON DEKENS

AMEIDE
-Deelnemer Sint-Nikolaas-aktie

150 x 220
190 x 240

FLANELLEN LAKENS,gebloemd
150 x 240 • • • t 16,95
175 x 240 t 18,95

2 RUITOVERHEMDEN voor t 25,00

Op de Sint-Nicolaas aanbiedingen verstrekken .wij ook bonne.,

<?j~~(>~>~~~~~~==:::::::::::::::::::::=====~~~~~~~~~

~in; "ni"",t""d "an/'ieaingen DIT MOET U·
",,'y HOEK - COMBINATIE

3-zits - 2-zits - 1 ,fauteuil NIET MISSEN
Dralon velours bekleding - Kleur naar keuze

van t 2052,-- NU t 1687,--

MASSIEF EIKEN MIMI-SET
van t 299,-- NU t 199,--

EIKEN EETKAMERSTOEL - Skai
Kleur riaarkeuze

PROTESTANTS INTERKERKELlJKE STICHTING
BEJAARDENZORG ALBLASSERWAARD-OOST
Voor het in juni 1~75 geopende verzorgingstehuis
"Open Vensters" te Ameide, waarin 128 bewoners
worden vertorgd, vragen wij zo spoedig mogelijk

Verpleegkundigen of
Gediplomeerde . Ziekenverzorgsters
voor de nachtdienst
De werktijden zijn van 23.00 tot 7.00 uur.,

Siagers-aanbiedingen
Geldig van 18, tot 29 nov.

IEDERE DINSDAG

300 gram
HACHE VLEES 2.68 .

300 gram
RAUWE LEVER 2.48

Gebraden GEHAKT 1.28

IEDEIE DONDEIDAG

HAMBURGERS

I!J halen • .. belalen
WEEKEND ·AANBIEDING VRIJDAG( en ZATERDAG

150 gram RAUWE HAM

150 gram GEBRADEN ROLLETTE

Wij verwachten van de sollicitanten:
een volledige inzet;
een positiet protestants christelijke
levensovertuiging.

Wij bieden de sollicitanten :
een salaris volgens rijksr,egeling;

- een pretlige steer in een modern
tehuis.

Sollicitaties met opgaven van opleidingetc. te rich
ten aan de direktie van "Open Vensters", Prinses
Marijkeweg 34 te Ameide, teletoon 01836 - 541.

Uw slagen:

A. MUILWIJK

2.68

1.58

J. JONGKIND
Dam 9. Molenstraat 41



MEERKERK

IJ
TEL 01837 -219

SPEELGOED
Vele merken zoo Is :
LEGO - liLAY MOBIL

,Grote scrtering MINISTECK
POPPEN - AUTO'S
TEMSlen modellen van
VUEGTUIGEN en SCHEIlEN
* MINI TRAKTOR "Ford" met aile

bijpassende landbouwwerlduig
jes !! !

TOLSTRAAT 19

GESCHlENKENHlUBS
Deelnemer
Sint-

Nicolaasaktie

Meerkerk

Voor gerreedschC'.!.ppen
lie folder l'icbbypret!!!

St. Nicolaas kado '
WIJ HEBBEN EEN RUIME SORTERING IN :

• ENGELSE KOP en' SCHOTELS
• ONTBIJTSERVIEZEN in ROOD, GROEN

'ell AMBER (glas)
• MOI(KEN~REKKEN en KRUIDENREK,iES
~ LEKiUURTAI'ELS, MRAPLUSTANI:lAARDS
~ KOfFIEZETAPPARATEN en MIXERS
~ KOOKSET in roestvrii staal en emaille
tl DAMESTASSEN en

BOODSCHAPPENTASSEN
tl DAMES- ell HERENIlOR1I:MONNAIES

PakJespret bij'KLEIJN
,Weken 'gacm voor~f, om het C1ssortiment x@
9root m@gelijkfemaken V@O!' het slagen
van Uw

OF EEN

SMEDERI.I - ,VERWARMING

HAARD

KOOKPLAAT
waardool' ieder een warme prak' op tafel krijgt,
Etna in Orcmjeell Wit 2-54....
van f 314,-- . .' . . . . '11001' •

waar' ieder warm van wordt, maar dan blijft
mel! neg wei op eel! kiuitje zittell, daarom
leveren wij ook

Centrale verwarming

C'ILAM

eeeeee eee ~eee@eeeeee.e@@@@ee@@.@.ee@@@• .,eeeeeeeeeeeeeeeee••eme.e~@@ee••@@e@@@ee@e.@@@eeee••e

:~;':;:';:~:'::~:':::':~."" ...,.... i Sigarotheek .. .,' I
\ WASEMKAP : In deze drukke Sint-Nicolaastijd. hebben wij

. : tijdelijk onze huiskamer bijde winkel ge-
iedereen vo~lt zic:h opgeillcht en het is trokken, zodat U rustig er kunt rondsnuffelen
110£1 te betalen ook, 226 Bijvoorbeeld :
een DORDRECHT van f 328,-- voor ,au * BLOKKEDOZEN, PUZIELS

OF EEN * HOUT SPEELGOED It '* PLASTIC VII.TSTIFTEN

Een enorme sortering

K.NDERBOEK~ES

Ni~uw is het
BURGUND
ASSORTIMENT van W.M.F., zoals bl/
II SLACOUVERTS, TAARTSCHEIl enz.

, '

Wij hebben nil cok een speciale
KAARSENHOEK - KETTING!:N voor jong ell
cud

Uiteraard doen wii oolt mee aan de gezamenliike
Sint Nicolaasaktie, waarbij IJ bij e1lke ,besteedde
f 5,00 een lot krijgf. .

Ii, Di~ geldt niet voor tabaksartikelen, platen en tijd-
e schriften. Wij wensen U allen een gezellige Sint Nico-
: laastijd - Komt U' vrijblijvend ~ven kijken ! ! ! ! I

Bazeldijk 19 -' Meerkerk - Tel. 810 I G' II V' . :
' Na22 november 1810 : ~1II!l van een I

Komt U eens vrijblijvem:1 kijken of informeren!!! L@DOFW:PLEIN3-TELEFOclN700-MEERKERKI

@@eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee@oeeee@@ee@@eo@@@ ~GOoeeee@@@eeee@ee@eeee@ees@@eee.e@eeeeeeeeee.@eee~eel



'"Is de meesten van U in
'leis wei bekend zal zijn,

••efd in de vroege morgen
vandonderdag 6 november
ingebroken bij Gerrit WiI-
lemse in de. v. Puttestr.(of
zoals U wilt Achterweg).
Uit zijn rijdende winkel
werden' levEmsmiddelen, tex~

tiel en geld weggenonien met
een totale. waarde van onge
veer f 2.000,-.
Enkele kratten met nielk .en
melkprodukten die die mor
gen voor zijn winkel 'wa
ren-neergezet, konden door
Willemse met meer worden

, verkocht o'mdat de daders
, die oak' hadden meegeno

men.
Willemse zal met deze vorm
van omzetverhoging niet io
in zijn schik zijn geweest.
Een aantal van U heeft ge
zien dat er die morgen een
vrij ,grote donkere personen
auto, zander .Ucht door
Ameide heeft gereden. Daar
ook gezien is dat door de
inzittenden vandeze auto de
kratten met melkprodukten
zijn ingeladen, verzo.eken wij
ieder die iets narlers over de
ze auto (bv; kenteken of
kleur) .of de inzittenden kan
vertellen, contact met ons
op te nernen. '
Regelmatig verschijnen er
van ons' stukjes in de "Lek
koerie:!;''', of "Wegwijzer.
Hierin wordt U, zover als
dat mogelijk is, gelnfor-

meerd over de gebeurtenis
sen inonze gemeenten.. Er
wprdtgeprobeerd am be
paalde zaken te 'verduidelij
ken, 'bek'end te maken' en
sorns wordt om llW mede
werking gevraagd.
Diverse malen hebbim wij U
middels de, krant gevraagd
om ons bij opvallende zaken
te waarschuwen of ons hier
over te infornleren.
De I~atste drie weken is
echter gebleken dat er nog
altijd mensen zijn die dat of
niet nodig vinden of er niet
aan denken.
We denken hierbij aan de
volgende gevallen:
L Diefstal uit een bejaar
denwoning aan de Hazelaar
laan, waarbij zes. uur nadat
het feit ontdekt was pas
melding werd gedaan.
Het zal U duidelijk zijn, dat
dan bijvoorbeeld het tel' as
sistentie roepen van eeI1
speurhond -geen enkele zin
meeT heeft, terwijl in dit ge
val een onderzoek met een
speurhond mogelijk resul
taat zou hebben opgeleverd.
2.. De inbraak bij Willemse.
Dit feit werd in wezen op
heterdaad ontdekt Pas drie
kwartier tot een uur later,
de vogels waren toen na
tuurli:jk al gevlogen, was ook
Willemse op de hoogte.
Zou een vroegere melding
niet meer nut'hebben gehad?
3. Zige~ners in Tienhoven.

Hiervan is ons aIleen maar
bij geruchte iets bekend. Er
is rilisschien niets gebeurd,
maar bi] andere mensen -kan
dat wei het geval zijn.
Vooral de laatste tijd zijn er
in de Alblasserwaard zigeu
ners betrokken geweest bij
diefstallen uit woningen .
Door een of meerdere van
deze mensen wordt de aan
dacht van de bewoner afge
leid (heel bekend is het zgn.
flauwvallen) waama door
anderen een slag wordt ge
slagen.
Daar wij de misdaad met z'n
allen moeten bestrij!len heeft
de politie Uw medewerking
nodig. ..
Als er iets gebeurd dat U op
valt of wat U vreemd
lijkt, hoe onbelangrijk dat
ook ~ijkt, vertelt het dan niet
aUeen uw buren, ~aar licht
oak de politie even in.
'Yij stellen het zeer op prijs
en het is gebleken dat het
oak nut heeft.
De inbraken bij Willemse en
de Jong, begin dit jaar, zijn
mede door Uw inlichtingen
tot klaarheid gebracht..
Het is van belang dat U za
ken die U opvallen niet ai
leen signaleert maar probeer
oak bijzonderheden op te ne
men. Noteert U kentekens
enbijzonderheden van per
sonen.
Is het niet in Uw belang dan

kan het wellichi voor ande
ren van nut zijn.
Wijrekenen' op 'Uw mede
werking.

, J. W. Hogenbirk,
Liesveldweg 19,
TeL 265
W. Ch. J. Pirovano,
Aaksterveld 41
Tel. 421

Mocht U op geen van deze
beide nummers gehoor krij
gen belt U dan in dringende
gevallen de meldkamer in
Dordrecht, waar men altijd
iemand kan bereiken.

De meldkamer is te bereiken
onder nummer 078-48111.

Adviesburo

FRANK en VRIJ
Vrij met Frank en Vrij
voor uw schuldrege
ling op gunslige ba
sis.

FRANK en VRIJ
voor al uw verzeke
ringen en andere'
geldzaken.

FRANK en VRIJ
tel. 02526 - 4926

6uIlERsel'l\VEGGEflRUJ:
KERS, LET OP UWZAAK
Helaas vallen er elk jaar
weer veel verkeersslachtof
fersop de wegen, ook in de
Alblasserwaard. 'Hierbij zijn
veel kinderen.

Met zijn allen moeten wij
trachten om dit aantal te
vennindere~.

. De. winter staat voor de .deur
en dus weer een slechtver
keersseizoen.
De automobilisten tracht~n
door hetgeven van een win- ,
terbeurt veilig dit seizoen
'door te komen. Ret is echter
verstandig om o.a. ook eens
de verlichtingen' de remmen
van fietsen, bromfietsen,
landbouwwerktuigen e.d. teo
controleren.
Tijdens de surveillance zien
wij dat zeer veel schoolkin
deren in het donker en met
mistig weer zonder of met
slechte verliching naar
school rijden.
Guders controleer hun ver
lichting eens. Het is voor de
veiligheid van'llw kinderen.,
Let oak op hun kleding. OPe
vallend fel gekleurde kle
ding heeft het voordeel dat
zij sneller worden geziim.
Indien met het bovenstaande
slechts een verkeersongeval.
kan worden voorkomen, dan
heeft het nog zin om hieraan
aandacht te besteden. '

Rijkspolitie, ,"'""'"1\
. Groep Nieuwpoor()[.,/

OOK SINr NICOLAAS WEEr, HEr:
Een auto is %0 goed als de service
die er achter staat.

En daarom kocht hij de hoofdprijs
voor de St. Nicolaasactie bij

Uw Bovag Auto-riteit

Automohielhedrijf

Jndustrieweg 4,

telef. 402, b.g.g. 328

Ameide

.j

,

Hoofdprijs 2 CV 4

waarde. f 7760,-- (rijklaar)



Jan .van Gelcleren
* TABAK· SIGAREN

.SIGARETTEN

J. W. v. Puttestraat 10 -Telefoon 490
De enige speciaalzaak ter pla"tse

N'u een feestelijke sortering in Sigaren • PI/pen
en; Aanslekers.

Als Sir'lt het met meer weet goat hll

notuurliik nOOr

BLOM
GOUDEN en ZllVEREN SIERADEN
HORlOGES en KlOKKEN
PARFUMERIE ARTIKElEN
KRUIDEN en ANTIEK

Ook leuke klelne dingel/es voor de letterbak
zoals oude

Kop!lren Miniaturen

BLOM
DAM 11

<Veer St. cnicelaa6 ~e6clteHkeH

naar

Strayers
Groot assortiment

* CADEAU·ARTIKELEN

yoor groat en klein

Deefnemer winkeliersoktie

\~STRAVERS B.V.
Kortenhoevenseweg 18
Lexmond
Telefoon 03474·430

Inderdood. vele
LEUKE KADO SUGGESliES. 0;0,

Grote kolleklia
KLEINMEUBELEN, wQoronder EIKEN
KASTJES an lauke TAFELTJES

Schitterende
PERZISCHE KLEEDJES

Prach,
FAUTEUILS in klossielt en modern

Allerhcmde
TEXTIElGESCHENKEN vooriong en
oud

Voor de poppenmoeders in het biizonder:
"eer mooiePOPPENWAGENS
(met lokensetre en dekent/e kodo)

V"rrJer vee! donbieomgen
en voordeel voor U
ioop eens rustig rand en vergelijk!

Streefkerk
TEXTIEL INTERIEURVERZORGING
FRANSESTRAA I 1 rELEFOON 01836·212

AMEIDE



MEERKERK

VanCif
K.INDERFIETSJES

3 101 4jaar f 180,-J, tot de be
faamdeexdusieve fiels, de

"e A M B RID G E"
hel i:ngeise model va~

Batavus vindt U in

Deelnemer Sinl-N'icolaasaktie
Meerkerk

Telefoon 01837 - 297

Dus de Sinl hoeh niel te

peinzen wanl ....

HiJ MIKT ALTlJD RAAK

bii

fiDE KOEKKOEK'I

Deelnemer Sint-Nicolaasaktie, Meerkerk'

ZW[ill~IT[ffi]Marn
Toistraat 17-Meerkerk

KINDERKI.EDlNG: Besteedt li f 50,00 of meer ....
f 5,00 G R A 11 SeA D IE A 1I X Geldig tot 22-11-75

Dl:!llIrboven 108 CADEAU PRIJZEN, waar U k~ns op
maekt door NU TE KOPEN!!

Sint geeft U extra Waer-
debonnen bij aanKoop van

Mantel of Herenjllls

$,IAAI. cadeau
Geldig tot en met 22 -11 - '75
Tegen inlevering van daze bon

-
Sint geeft U exira Weer-
debonnen bij aankoop van
Costllum - Combine/ie

OVERHIEMD
naar keuze cadeau

Geidig tot en met 22 -11 - '75
Tagen inlevering van deze bon

ModespeeiaHst VOOl' het hel~ gezin
\

DOEZQAI.S VELEN MAAK GEMAKKIELlJK KEUS

f 169.~

van A tot Z gekle€d bij Zwijnenburg........
AZl2JruJ~~~rn[lJ[jllj
~Toistraat 17, Meerkerk:telt 01837-401

~t I"Uj~bf~~~md

V"UlI vdndd<ll~Ibij
zwijnenbuff~



Slytery 't FORTUIN
Fransestraat 12 Ameide
Telefoon 01836 - 355 L

. Vele geschenken van Sint en Piet
vindt U in Slijterij ,,'t Fortuin"
reeds vqnaf f 1,60.

0.0.:
• SIERFLESSEN - GLASWERK
• FONDUE STELLEN en

toebelloren, te veel om op te
noemen!
Kom maar eens kijken

AANBIEDINGEN:

Zoete Spoanse 4,60 voor 4,00

1 liter TAPSHERRY 5,95 voor 5,50

1 liter TAPROSE ' 3,25 voor 3,00

Een geschenkbon van

25-.,
bij aarikoop van
.een Colorpack
!=amera (v.a. 110,-)
Met deze camera's,
maakt U kJeurenfoto's
in een minuut en/of
zwart-wit foto's in sekonden.

Een geschenkbon van

15,-
bij aankoop van een

Zip camera (55,-)
Voor zwart-wit foto's

in sekonden.

'0 .C, CREZEE a.v.
DEIDE: DAM 6 TELEFOON j01836) 221'

•

HEr COMPLEX VAN
49 WONINGEN

AAN DE

PRINSES MARUKEWEG

Binnen een afzienbare tijd
zullen de 49 woningen gele
gen naast het ·Verzorgingste
huis "Open Vensters" opge~

leverd worden.

Gedipl. PEDICURE

Nfl MOURIK

Daar naar onze mening veel
belangstelIing Voor deze wo
ningen bestaat. hebben wij
gemeend een voorlichtings-·
middag te houden.

Tijdens deze middag zal ge
tracht worden een ZO, duide
lijk mogelijk beeld te geven
wat betreft de bouwtechni
sche alsmede de financHHe
aspecten van deze zaak.

Tevens zal van de gelegen~

heid' gebruik gemaakt kun
nen worden terzake vragen
te stellen.

Wij nodigen dan ook een'
ieder uit. die belangstelIing
voor deze wonirigen heelt of
nader geinformeetd wii wor
den om op dinsdagmiddag 18
november a.s. in de· rekrea
tiezaaI van de 20 bejaarden
woningen am 14.00 uur aan
wezig te zijn.

Het gemeentebestuur
van Ameide

•

Kwakernaak 18, Nieuwland

Teletoon 01837 - 912

, Voetverzorging ,
Nieuwland en omstr.

BehandeJing liolgens at
spraak, ook bij u aah huis.

Lietst 's avonds belieh

LEXMOND

189,- NU 145,00

3 voor 10,00

Na 4 uur warme oliebollen afhalen in het
Ver.-gebouw, gebakken door de Tienhoven_
se Vrouwenvereniging .

Bazar van 3 - 10 uur Tienhovense Vrou
wenvereniging in het Veren~gingsgebouw.

Vergadering "Trim" in kleine zaal van ,,'t
Spant". Aanvang 7.30 uur.

Adv,~ntsavond in Bejaardencentrum. Aan~

yang 7.30 uur.

DRAAIAVOND Buur~ver. Broekseweg in
het Ver.-gehouw. Vrijdagavond van 7-11
uurj zaterdag van 3 uur v.m. tot 11 uur run.

Ant.· Lielhebber
DORPSSTRAAT 46

H. J. RIETVELD
Gorcumsestraat 10 - Tel. 01837 - 363 - Meerkerk

Deetnemer Sint-Nicolaasaktie Meerkerk

STOOMSTRIJKIJZER 79,50 met gratis strijkplank

Daarbij nog alles voor uw FIETS of BROMFIETS't

In de St. Nikolaasweek tot '5 avonds 9 uur open

Deelnemers .C::tint Illin"'''''saktie. Meerkerk

Is uw tas te zwaar, geen bezwaar. Donder

dags bezorgen wij in het gehele dorp.

Speciale aanbiedingen

Tefal Friteuse van

Cassenebandjes

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

WU BIEDEN U AAN

Leuke Sint Nikolaas KADO'S

Kom eens tangs bij de ...,. 0
#- ...,... \

Elke week steengoede AANBIEDINGEN ! I

27 november

28 en 29 nov.

19 november

18 november :

I i 25 november

Ii!

Brood- en Bankelbakkerij IJ

WAr VAN DUK SNUDT IS KWAUTEIT
KEURSLAGER

H. J. V~ Dijk &In.
Kerkstraat 14

Teletoon 018:lr 332· 561

MEERKERK

J. VAN DELSEN

KEURSLAGER

Deelnemer Sint Nicolaasaktie Meerkerk

WIJ MAKEN ZE - KOOPT U ZE?

* De ECHTE BOTERLETTERS, met zui-
vere amandelspijs;

* De tijn gekruide DIKKE SPECULAAS;* GEVULDE SPECULAAS;*. De zachte FONDANT BORSTPLAAT;* De leuke MARSEPEIN FIGUREN;
* Het trisse APPELGEBAK;* De heerlijke APPELBOLLEN;* De. hartige SAUSIJSEN

Verder hebben wij nog een uitgebreide cbllectie

CHOCOLADE LETTERS
~UIKERVRIJE LETTERS, FtGUREN en
LUXE DOZEN BONBONS

Voor hel gezellig avondje

* HEERLlJKE HARTIGE HAPJES
van Uw KEURSLAGER

--ARM en RUK SLAAGT BU VAN DUK
ENORME SORTERING

WOL en HANDWERKEN
Imitatie LEDEREN JEKKERS bont ge
voerd van f 179,· voor! 149,
Overhemden In Paste/tlnten
van f 27,95 voor ! 19,95

ALS KLAP OP DE VUURPIJL
RIBPANTALONS ! 32,- voor / 14,95

\in rood en ·groen



kompleel lijdelijk slechls

Fa. van der Vlist
Tapijten

Vitrages

Gordijnstoffen

Kindermeubelen

Borduurwerken

Kleinmeubelen

Deelnemer Sint Nicolaas aklie

.>

Tel. 01843·248

Tel. 01837·409

Nieuwpoort

Meerkerk

FA.. Nil PEK & ZNII
AMEIDE .• TELEFOON 01836·271 Deelnemer Sint Nicolaas aklie

•

•
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99,00
59,50
94,00
84,00
75,50

o

veer, 104,00
voor 119,00
veor 88,00
voor 96,00

•ooo

Philips MIXER op standaard met kom
van 89,50 voor 77,50

Philips KOFFIElETTERS
HD 5136 10 a12koppen van 112,50 voor
HD 5113 ± 5 koppen vall 69,50 voor
HD 5131 8 a 10koppen van 109,00 voor
HD 5129 8 a10 koppen van 99,00 voor
HD 5133 7 a 8 ~oppen van 89,00 voor
DRAAGBARE RADIO'S

90 Rl 150 van 79,00 veer 62,50
90 Rl 250 van 129,00 voor 105,00

STEREO CASSETTE SPELER voer auto
met 2 luidsprekerbexen, winkelwaarde 215,00

NU 114,50
PHILIPS SCHEERAPPARATEN

HP 1126 van 130,00
HP 1121 van 149,00
HP 1406 van 11 0,00
HP 1407 van 120,00

HOOGTElON PHILIPS
HP 3111 van 159,00 veor 129,00

BEAUTYSEf van 48,00 voer 38,00

lELF EVEN lANGS DAN liEf U DAT WIJ NOG
gelden zo lang de voorrood sterkt.

•o

243,00
149,00
99,00

oooo•

Electl'ische dekens Inventum, met 3 jaar garantie!
HN 14, 1 pers. onder 150,00 voor 135,00
HN 16, 1 pers. onder 180,00 voor 1.62,00
HN 15, 2 pers. onder 2e regelaars

van 210,00 voor 189,00
HN 23, 1 pers. boven 200,00 nu voor 189,00
HN24, 2 pers. boven 2 regelaars

van 270,00 voor
TEFAl SUPER FRITEUlE van 187,00 voor
Philips CASSETTE SPELER voor
ERRES ,K.T.V. groot beeld, 8 veorkeur-
stations, tiptoets electronie' voor 2199,00
STEREO PlATENSPElERS, philips:

van 269,00 voor 239,00
van 369,00 voor 329,00
van 499,00 voor 449,00

Als U een stereo PLATENSPELER koopt dan krijgt
U van ons 6 lANGSPEElPlATEN voor25,00
Philips Electro Wekkers HR 5283

van 47,50 voor 39,95
Philips VRUCHTENPERS . van 55,00 voor 49,50

'Philips MIXER met kneedhaken en ophang-
, beugel van 65,00 voor 55,00

Dit is maar een greep uit onze koflektie • KOM
MEERKOOPJES HEBBEN - AI deze aonbiedingen

o

•

o

•

•

o

•

•



Your Uw St. Nicolaas kado's

JE GENIET
EFt TOCH IEDERE KEER WEER VAN!

"* SPECULAAS

"* HAN EN - POPPEN
groot of klein

.·A'···.: \.
, .

, .
- -'-',

"Y~r
i''V!.':A )~

'iI;j :..Jl-. - .il1 )1

in

"* GOUD

* ZILVER en

* DOUBLE

"* UURWERKEN

Oud Hollands en modern

VAN DIJK'S BAKKERIJ

GROOT - AMIy\ERS

Telefoon 01836 - 456

ulder

Natuurlijk worden ook schades
in onze eigen werkplaats
gerepllreerd.

Verkoop van nieuween
gebruikte auto's

•
Tevens erkend inbouwstation
van gasinstallaties

•

VOORSTRAAT 21

Harry

kom dan eens bij ons langs

Het iuiste adres

.JUWELBER-HORLOGER

Tevens verkoop van Benzine en L.P.G.- .
GAS.

ALS U EEN ANDERE

auto' wilt kopen

Voor Lexmond:
W. CHAIGNEAU
Wethouder J. de Jongstraat 45 Telefoon 03474 - 330

Voor Ameide:
BAKKER VAN DEll ZIJDEN
Dam 8

•Gebr. van Tuyl .
Zouwendiik 125,
MEERKERK

.. Telefoon 01837-412

AmeldS

Juipr1aas

Lexmond

Zessenvan

PIANO- en ORGElHANDEl

KROPFF

J. W. van Puftestraat 31

"* BOTERLETTER en
MARSEPEIN

Ais het komt uit

8ENZINE-

Van DliI~'s bakkerij
Dorpsstraat 56 - Lexmond - Tele/oon 282

Ook verkrijgblfar bij:

C. PELLIKAAN

..

. Voor een GOEDE PIANO of ORGEL
nieuw 0/ bespeeld, naar

Showroom: Herenstraat 27

Prive-adres: Kastanjelaan 14
Tele/oon 03474 - 755

••••••••••~e••••••••••••••••I ••••8•••

BESTEL HET TIJDIG!

Heel! u bijzondere wensen?

Maak uw DIEPVRIES rendabel
Wij .Ieverenalle soorlen

RUND- en VARKENSVLEES ult elgen slachterlJ
(Voorbouten, achterbouten en halve var-
kens). ..

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaa/

Siagerij A.ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838 - 224 - Noordeloos

noor

Kees

Voor

Dorpsstraat 72 - Lexmond - Tele/oon 03474 - 229

c~_J4f~_'~••I.I"UJ"'1811••II"'I'.'I'I._e_'I_' _

~~~"'--'-~-'-~" ...._-_._-_.~ ....__......



Nicolaasfeest
* MIMISET, eiken of Wenge
* POUFF's, LEKTUURBAKKEN
* KAPSTOKKEN, SIERKUSSENS,
* KLEEDJES TAFELKLEDEN* PERZEN groot of klein, met

certificaat van echtheid.

Prachtige
ZUIVER WOLLEN DEKENS!!
Tijdens de Sint Nicolaasaktie bij
aankoop van EEN DEKEN, de 2e
voor de

HALVE PR....S

STIGTER'S

'Waardevolle
geschenken

COMPLETE WONINGINRICHTING
Deelnerner Sin! Nlcolaasaktie

J. W. v. Puttestraat 6-8 - Arnelde Tel. - 01836-501
B.g.g. 01823 - 2450

Koestraat 101 - Schoonhoven - Tel.. 01823 - 2450
BIJ

gezellige dagen

KOOP, DAAROM UW

* KAARSEN

* PARFUMERIEEN

* BIJOUTERIEEN

* LEDERWAREN

* ROOKARTIKELEN en

* VISSERIJ • ARTIKELEN

a
'

, '

, "

~~\
i'~"""''i,
" w'~ - ;)})

I);, r"
/ '\,/ I

Janny en Hans de Jong

't ,!)?erwinkeltje telefoon 277

voor uw Sint-Nicolaas inkopen - Let op.de aanbiedingen in
de "HOBBYPRET -FOLDER"

MEDEDELING

75-jarig iubileumMesker
In onze uitgave van oktober .kwa-m de Firma Mesker met
grandioze jubileum-aanbiedingen. t.g.v. baar 75-jarig be
staan.

Fantastische aanbiedingen, Ieuke cadeaux of; geschenkbon-
nen, tekenwedstrijden voor de jeugd. een "Engelse dubbeI
dekker(bus) waarin een show van tapijt- en overgordjt'l; ,
stoffen werd lj.€houden, '~~jlL)

Op de foto de drie jonge firmanten, die trots zijn en terecht
op hun nieuwe gemoderniseerde afdeling Tapijten,' die de
entree vormt van hun geweldig grote meubelshowroom.
waarvan het jammer is, dat deze showroom niet vanaf de
straat te zien is, maar waarin U wanneer U de pijlaanwijzing
naast de winkel v,olgt vrij kunt binnengaan.

Wellicht zal dit weI eens een volgende stap van de firman
ten kunnen zijn.

Zij zitten allerminst stil, Johan - (zoon van Henk), Pief
(zoon van Janus) en nag eens Piet ~ (zoon van Piet) Mes
ker.

ALTIJD RAAK

ALTIJD GOED

DORPSSTRAAT 71
TELEFOON 03474 - 786
LEXMOND

DE KNUTSELSINT

DE TIMMERSINT

DE KADOBONSINT

DE CREATIEVE SINT

DE 'k WEET NIET WAT

IK MOET KOPEN SINT

die kopen bij de winkelier

met dit embleem

Ook U naar , .

KEIHARDE SINT NICOLAAS - AANBIEDINGEN
Leuk kado voor Uw kind

• ROVER 1000 KOFFERSCHRIJFMACHINE
met half jaar garantie

Crezee-prijs f 149,-
• SHARP POCKET ELECTRONISCHE

REKENMACHINE

AIIEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 22t

9 -Q! CREZEE B.Y.

• ,VERREKIJKERS

GA EERST VRIJBLlJVEND KIJKEN BIJ

U bent altijd welkom I I

Crezee-prijs f
8 x 40 inclusief tas

'Crezee-prijs f

79,-

95,-

Het Sint - Nicolaaspak plus

2 Zwarte Piet.pakken van

de W.V.A. is te huur bij

,,'t IJZERWINKELTJE"

G. de Vroome
J. w. v. Puttestraat 65, tel. 277




