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Wielrenner Arie Versluis
(door Pieter A. Kerkwijk)

AMEIDE - De wielrenner Arie Versluis is sinds 22
juli van dit jaar prof. Op die bewuste dag tekende hij
bij de Goudse oliehandel "De Onderneming" een kon
trakt, dat hem deed inlijven bij het legertje van Ne
derlandse beroepsrenners. Arie heeft inmiddels een
hernieuwd kontrakt get~kend voor het volgende jaar.

De 28-jarige Ameidenaar', geboren in Lexmond, kroop
in 1964 voor 't eerst op de racefiets als aspirant. In
de jaren 1965/'66 ging Arie koersen af als nieuweling.
In het jaar daarop verscheen hij als amateur aan de
start. Begin 1968 hing hij zijn racefiets aan de Alblas
serwaardse wilgen. Waarom, vroegen wij hem.
"Ik reed niet.zo best en daarnaast vroeg 't nog al wat
geld. Tegenwoordig kost goed materiaal al gauw zo'n
f 2500,-. Ais amateur moet je veel vrij nemen. Het
geen je veel geld kost en als je dan slecht rijdt is het
Ihelemaal armoe". aldus "De Wielrenner" van Ameide!
Ga maar na, want als nieuweling reed Arie ± 50 koer
sen per wielerseizoen. In die tijd reed Versluis ver
draaid goed. In de helft van de toen gereden koersen
eindigde hij bij de eerste drie. Geen klein bier, dach
ten wij zo onbeschei:den. In zijn amateurtijd is Arie
Versluisnog eens kampioen van d~ provincie Utrecht
geweest. Goed, in het begin van 1968 viel hij kon
ditioneel "plat". Gevolg dat hij de racefiets aan de
wilgen hing.

Het levensverhaal

van

grote-kleine mensen

IN 1973 OPNIEtJW GESTART

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In 1973
kreeg Arie weer de bekende kriebels in z'n benen en
klom hij op de fiets. Volgens de wielrenner was de
eerste aanzet enorm moeilijk, maar op het eind van
het wielerseizoen won Arie toch weer 2 koersen. Dat
waren de koersen van Gilze en het Rotterdams Noor
dereiland. In 1974 liep het weer geolied. In datzelfde
jaar won Versluis 11 nationale wedstrijden. "In 1974
heb ik meegedaan aan de ronde van Joegoslavie. Ik
won er zelfs nog een etappe van, maar mede door een
val ben ik vroegtijdig uitgevallen. Daarnaast moet ik
bekennen, dat ik een slechte klimmer ben", aldus Arie.

Volgens hem merkt hij direkt als er bijvoorbeeld een
hellende brug in 't parcours zit. In hetzelfde jaar koer
ste hij mee in ee:p. 3-daags wielerfestijn te Beauce et
Persche in Frankrijk:

KAMPIOEN VAN ZtJID-HOLLAND

Arie Versluis heeftvorig jaar 10 koersen gewonnen.
Als de grootste uitschieter was voor hem het behalen
van het kampioenschap van Zuid-Holland. Deze klas
sieker blijkt hem schijnbaar goed te liggen, want Arie
werd. in 1974 2e en. dit jaar eindigde hij op de 3e
plaats. "Dit jaar heb ik als amateur nog 11 wedstrij
den gewonnen, waaronder een etappe van Olympia's
Toer door NederlaQd. Na een solo-rit van 25 km be
haalde ik deze etappe-zege. Ik wist niet wat me over
kwam", zegt Arie Versluisenigszins enthousiast. Vol
gens ons praat hij vrij nuchter over zijn wielerpres
taties. "Mijn vrouw zou jullie daarover andere ver
halen kunnen vertellen", reageert Arie op onze stel
ling. Is er nuveel veranderd na dat Versluis beroeps
renner is geworden? "In principe niet veel. De prijzf;n
zijn gemakkelijker te 'verdienen", volgens de sukses
volle Ameidenaar. Hij is dan ook gewoon zijn maat
schappelijk werk blijven verrichten, want zo groot is
de vetpot nou ook weer niet. Hetgeen ons een ge
zonde handelswijze lijkt.
Arie ontvangt van zijn sponsor: kleding, een racefiets
in leen, bandenvergoeding en onkostenvergoedingen.
Hij heeft nu het voorrecht om met bekende wielren
ners zoals Joop Zoetemelk en Eddy Merkx in een
koers te zitten. Maar van dat feit wordt hij feitelijk
niets wijzer!

TRAINEN

Ais amateur reed Arie Versluis 2 koersen per week
end en daarnaast ook nog in de avond. Hij probeert in
de week 3 avonden te trainen. In de wintermaanden
traint Arie met een groepje met een beetje redelijk

weer in het weekeinde 'n
uur of anderhalf. Volgens
hem zijn er van de onge
veer 70 Nederlandse be
roepsrenners zo'n stuk of
tien, die in de zomer
maanden naast het wiel
rennen een bijbaantje er
bij hebben.

Arie is van mening, dat
een groot aantal beroeps
renners amper in staat is
om het hoofd boven wa
ter te houden, financieel
gezien. "De grootste pro
blemen komen, wanneer
ze stoppen en feitelijk
niets anders hebben ge
daan dan gefietst", zegt
AIie Versluis.

Hij noemt zichzelfeen
soort 100 km specialist. Is
de koers langer dan moet
Arie vaak veel afzien!

Wij wensen Versluis nog
vee! succes ! !

De winkels in Arnelde
zijn 's avonds tot 9 uur
geopend van vrijdag 26
november tot en met
vrlJdag 3 december, be
halve zaterdag 27 no
vember.

MINI LIFT

DEMONSTRATIE·

AVOND in MEERKERK

Schoonheidsspecialiste
Aad van Halm organi
seert 29 november a.s.
een Mini Lift demonstra
tie-avond in Restaurant
"Brughuis" te Meerkerk.
Telefonisch kunt U it f 4,
een plaats reserveren
voor deze cosmetische
avond (tel. 01837-1215).

Met Mini Lift kunt U een
nieuw leven. in Uw uiter
lijk brengen en een fris
nieuw uiterlijk in Uw le
ven.



Voor de liefhebbers zijn
dit hoogtijdagen. Dan
komt men te weten wat
zijn vogels waard zijn,
wat eonditie en kleur be
treft. V001' U is het een
mooie gelegenheid om
eens wat meer te zien en
te weten te komen over
deze liefhebberij.
Een liefhebberij, die
steeds meer mensen tot
de hunne maken. U mag
er van alles over vragen.
Getraeht wordt U zo goed
mogelijk te informeren.
Om de kosten te dekken,
die zo'n tentoonstelling
met zieh meebrengt, zijn
diverse kleine attracties
ingelast.
De toegang is gratis! pe
vogelliefhebbers doen
hun best om toteen zo
verzolgd mogelijk geheel
te komen. Gezien het re
sultaat van andere jaren
zal het ook nu zeker weer
de moeite waard zijn
eens een bezoek te bren
gen in het Spant, om vol
op te genieten van de
vele soorten en kleuren
van de vogels.

Geopend: vrijdag 19 no
vember van 7-11 uur
n.m. en zaterdag 20 no
vember van 2-9 uur n.m.

Behalve de tassen ont
vangt de kas van de
sportvereniging ieder jaar
ook nog een bepaald geld
bedrag.
Een heel sportief en wel
kom gebaar voor de
sportvereniging Ameide.
Het blij'ft jammer, dat de
ze enthousiaste vereni
ging met zijn honderden
leden zo stiefkinderlijk in
haar aeeomodatie bedeeld
is.

Aankomst 51. Nicolaas in Ameide op zaterdag
20 november om 1.30 uur, op zeer spectacu
laire wijze! Start winkelaktie 15 november! !

Een verheugd 6e elftal van ASVA nam enige weken
geleden de tassen in ontvangst die de heer A. de Vroo
me aan zijn zoon (leider van het elftal en mede
firmant) namens het Transportbedrijf A. de Vroome
en Zoon overhandigde.

Transportbedrijf
A. de Vroome & Zn. schenkt
A.S.V.A.-elftal tassen

Vogelvereniging "Ons Genoegen" te Ameide houdt op
vl'ijdag 19 en zaterdag 20 november a.s. weer haar
jaarlijkse clubtentoonstelling.Zo'n 250 vogels, waar
onder kanaries, parkieten, grote pa~kieten en tropische
vogels worden dan gekeurd en daarna voor het pu
bliek tentoongesteld.

19 EN 20 NOVEMBER IN HET SPANT
TE AMEIDE WEER VEEL VOGELVARIA

in

Het ad res met

volop

KEUS

slager Muilwijk, bakker
van Delsen, fa. Blom en
de heel' Koekman nog
leuke prijzen besehikbaar.
Er was veel belangstel
ling voor de op te riehten
visclub "Ameide", veel
vissers gaven .zieh als lid
op. Degenen die zieh nog
niet opgaven, kunnen dit
alsnog doen bij: W. van
Dijk, Aaksterveld 15, J.
de Kruyk, Meidoornlaan
32 en P. Streefkerk,
Vaarsloot 5.

Viskampioenschap Ameide

qoaardeua"te Siltt cnic"laa" ~e"clteltkelt
VINDT U BIJ

JUWELIER RIKKOERT
,,3ln 't ~tlbttbu!,5" I

Haven 1-5 Telefoon 01823 - 2651 Schoonhoven

Eigen reparatie atelier Aan huis te ontbieden

Boodschappen voor Ameide: Elektrotechnisch bureau Verhoeven
J. W. van Puttestraat - H~ Helsloot, Broekseweg 19.

Zaterdag 9 oktober 1976 werd er voor de Ie maal om
het viskampioenschap van Ameide gevist in de Boe
zem te Groot-Ammers. De belangstelling was zeer
goed te noemen. 37 deelnemel's en 2 deelneemsters i

namen aan de strijd dee!'
Het weer was goed maar
de vangsten vielen bij
veel deelnemers niet mee.
Als winnaars kwamen uit
de bus:
1. J. de Kruyk, 479/ ern; 2.
A. Langerak, 280 ern; 3.
A. M. Alblas, 277 ern; 4.
J. den Hartog, 208 ern en
5 J. Alblas, 185 ern.
De wisselbeker, besehik
baar gesteld door de Fa.
de Jong, wordt volgend:
jaar weer "vervist". Ver
del' stelden A. G. Slob,

Billijke prijzen !
Deelnemer Sint -Nicolaas-aktie

• SCHOENEN en LAARZEN

• PANTOFFELS, tot ouderwetse
KRAAGPANTOFFELS toe

• MUlLEN, SCHOENKLOMPEN,
KLOMPEN enz. enz.





Speciale St. cnicolaad aanbieain'i/en
KADOIDEE

Deelnemer Sint Nicolaasaktie
Telefoon 235
Na 6 uur 453, 461, 773

en%e meubeldhowrOOm6
staan vol met GESELECTEERDE MEUBELEN
U weet wij geven EERLlJKE KORTING!!
Voor een nog grotere kollektie gaan wii
mel U naar de TOONZALEN of FABRIEK
SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed nog voor 47,50 p.m.
WOLLEN BERBER TAPIJT
met garantie, 400 breed 189,-- p.m.

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

KEPERFLANELLEN HERENPYAMA'S
aile maten in 3 kleuren prima pasvorm
26.00 NU 15.95
zolang de voorraad strekt

FLANELLEN LAKENS gebloemd
1 persoons 150x250 f 15.50
2 persoons 175x250 f 17.50

SPIJKERBROEKEN van RANGER
van klein tot groot, prima pas
vorm en de priisvalt mee ! !

"

Zoekt U een KOSTUVM of
?' .' KOMBINATIE

U ontvangt er nu een overhemd
GRATIS bij

IN KLEINMEUBELEN ZIJN WIJ
RUIM GESORTEERD o.a.

* MIMISETS * KAPSTOKKEN* POEFS * FAUTEUILS* PARAPLUISTANDAARDS * LADEKASTJES* LEKTUURBAKKEN enz. enz.

LAKENSET
BADDOEKEN
KEUKENDOEKEN
ZAKDOEKEN
NACHTHEMDEN
DUSTERS
PULLI uni of streep

SOKKEN
OVERHEMDEN
STROPDASSEN
SJAALS
MUTSEN
HOEDEN
HANDSCHOENEN

Wij hebben Sint de deur uitgezet I

•

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

ANDERS HADDEN WIJ NIETS MEER

VOOR U OVERGEHOUDEN VOOR

5 DECEMBER

zoals:

ALLES OP ELEKTRISCH HUISHOUDELlJK GEBIED

*EEN KEUR VAN DE ALLERNIEUWSTE VERLICHTING

*WASMACHINES, VAATWASSERS en DROOGAPPARATEN enz.

*STEREO en HI- FI RADIO Of' AFSPEELAPPARATUUR
ZWART WIT en KLEUREN TV

**ALLES TEGEN LEUKE PRIJZEN of met FUNKE KORTINGEN en
Sint-Nicolaas-aktie-bonnen

Alles van de allerbeste kwaliteit van de bekendste merken
Mogen wij ook U met PAKJESAVOND HELPEN



Maar.... dan natuurlijk van

Siagerij J~ v.d. Hek

WIE GOED DOET

GOED ONTMOET

Geef worst

lI.rti,_h._id__
YOORSIITERKLW-AVOHD !

AmeideFronsestroot 23

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

·LEUKE KADO
AANBIEDINGEN

Grote kollektie

KLEINMEUBELEN
0.0. TEGELTAFELTJES vonof 44,95

EIKEN LADEKASTJES
normole prijs vonof f 131,-

cds St. Nicolaasaanbieding
nu voor /105,··

0.0.

Diverse uitvoeringen in
EIKEN MIMISETS

Schitterende kollektie
PERZISCHE KLEDEN

Pracht
FAUTEUILS In klossiek en modern Lenke geschenken

BAKKER VAN DELSEN

St. Nicolaas is weer in aantocht, en hij
weet waar hij zijn lekkers koopt .... !

NATUURLlJK BIJ

Stree'kerk

waar de BOTERLETTER, de SPECULAAS

enz enz. nog ouderwets lekker zijn.

Kom eens kijken naar onze kollektie Marsepein, en
Chocolade figuren, Luxe dozen Bonbons en Choc.
Letters, alles eerste kwaliteit.

Voor ISOLATIE en DECORATIE van uw
woning verschillende soorten
POLYSTRYREEN PLATEN en TEGELS
Winteraktie ZONNESCHERMEN
20% KORTING • Gratis meten en
montage..

Voor Sint Nic%os een CASSETTE KOFFER
met kwasten.

waar het enorm gezellig winkelen is

en U alles overzichteliik ziet staan

en U weet • • • • •

U bent er altiid we'lkom

ERKELENS-LANGERAK
VERF - BEHANG - ZONWERING

BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

vooriedereen
vindt U bij

8CREZEE B.\I.

Interieurverzorging

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

Textiel
Fransestraat 7
Telefoon 01836 - 212
AMEIDE"

Allerhande

TEXTIELGESCHENKEN, 0.0.

LANGE NACHTHEMDEN • DUSTERS ".
OVERGOOIERS en ROKKEN, ook in de
grotere moten* Verder veel aanbiedingen en voordeel voor U
Loop rustig rond en vergelijk ! !

UW WARME BAKKER

J. van Delsen

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie



Sint zag bij Blom de volgende
GRANDIOZE AANBIEDINGEN

f 65,
f 3,95
f 2,50
f 1,60

f 9,90

nu voor
voor slechts

Bij aankoop van een creme Ipuff POEDERDOOS van Max
Factor EEN FLESJE PARFUM BLASE terwaarde van f 6,95 GRATIS!'* CALIFORNIA DAGCREME, masker en corrective creme van
Max Factor, normaal f 20,95 NU slechts f 9,95'* Aqua Manda EAU DE TOILET van f 12,95 Nu voor f 8,50"* Heerlijke SHAMPO in de geuren van vers geplukt fruit

van f 4,45 voor f 3,45"* Super goedkope WAT-TIPS slechts 80 cent'* leuke DAMESHANDTASSEN vanaf f 24,95, waaronder een
paar modellen van DIK HOLTHAUS'* He.erlijke TALKPOEDER van f 5,95
een flesje PARFUM in dezelfde geur'* leuke KRUIDENPOTJES''* SPIEGELTJES met nostalgische opdruk, U kent ze, slechts

ALLES OP HUISHOUDElIJK GEBIED

Tips voor Sint uit de juweliersafdeling
"* s.o.s. HANGER of POLSBAND voor iedereen"* GOUDEN SIERADEN voor moeder of vader"* PLAATBAND voor je vriend"* Klein BLOEDKORALEN ARMBANDJE voor de

kleine meid - U kunt later losse kralen bij kopen

van Blom
leuke JONGENS-en MEISJESHORLOGES

KEUKENKLOKKEN
En natuurlijk WANDKLOKKEN of een antieke
STAANDE KLOK, keuze uit ± 16 stuks.

J. F. Th. BLOM DAM 11, AMEIDE

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

1010 eerst gezeUig rondkUken
IN ONZE NIEUWE ZAAK WAARIN ALLES OVERZICHTElIJK STAAT UIT

GESTALD!

Speciale aa"(,ieai"~

AGFA MOVECTOR FILMPROJECTOR
geen f 625,-- NU 499,50

5 SUPER 8 FILMS nog voor &5,-
ELECTRONENFLITSERS vanaf 49,90
ROTO CAMERA'S in aile priisk'iassen

ELECTRONISCHE ZAKREKENMACHINES vanaf 35,-
KOFFERSCHRIJFMACHINES vanpf 159,-

U bent altijd welkom bij

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie



Natuurlijk ... bij het 5-decemberfeest
hoort een tijne

BOS BLOEMEN

een mooie PLANT of een

DROOGBOEKET

Volop keus bij a11 II

BLOEMENMAGAZIJN II ~" ,aria
_J. VERVEER J. W. v. Puttestraat Ameide.
Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

STIGTER'S

DE SCHATKAMER VAN

SINT NICOLAAS

waar voor iedereen een

kado fe vindenis.

COMPLETE WONINGINRICHTING

AMEIDE
* LET OP ONZE AANBIEDINGEN IN

DE HOBBYPRET FOLDER!
J. W. v. Puttestraat 6-8 - Tel. 01836 - 501

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

SCHOONHOVEN

Koestraat 101 Tel. 01823 - 2450
J. W. van Puttestraat 65 - Ameide - Teletoon 277

van f 14,80
NU f 13,95
van f 15,20
NU f 14,20

WIJNPROEVEN :* op donderdag 18 november en donderdag
25 november vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur.

D' b' d' .. k Id

1 liter VIEUX DUJARDIN

Iverse aan Ie mgen voor uw Wltn e .er :
Chateau Moulin de 1 ties 12 ties 24 ties. 36 ties

Blanchet '73 - Bordeaux A.C. 6.50 6.40 6.20 5.95
Chateau Belle Vue '73
Bordeaux A.C. 6.50 6.40 6.20 5.95
Chateau La Fonroque
Bergerac A.C. 1975 5.40 5.30 5.20 4.95
Zeller Zwartze katze
Moezelwijn 5.65 5.35 5.05 4.75

. - -.

SLlJTERIJ annex VERHUUR

,:tjfoduin"
F. J. GRAAF

Fransestraat 12 - Ameide
Tel. 01836 - 355

1 liter JONGE GENEVER HARTEVELT

EEN FIJN CADEAU

Deelnemer
'Sint Nicolaas
Aktie

De drie rode wijnen ook gecombineerd.

1 liter RODE of WITTE LANDWIJN per liter f 3,95
Deelnemer En nog vele andere wijnen, zolang de voorraad sterkt
Sint Nicolaas1-------:.---------------;
Aktie

HOEK"
weer naar
"DE BAKKER OP DE

CUeer ·St. 'niceLaa6

Nu een feestelijke sortering in Sigaren - PI)pen
en Aanstekers.

Jan van Gelderen
* TABAK - SIGAREN

SIGARETTEN

J. W. v. Puttestraat 10 - Teletoon 490
De enige speciaalzaak ter plaatse

BETAAL NIET MEER DAN NODIG IS

Voor HOEDEN, PETTEN, WOL en HANDWERKEN

SJAALS en MUTSEN, SPIJKERBROEKEN

REGENPAKKEN enz. enz. want ...
Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

ARM en RIJK SLAAGT BIJ VAN DIJK

DEELNEMER
SINT NICOLAASAKTIE

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

Voor zijn tijn gekruide

* Speculaas* Amandelletters en Staven* Appelbollen* Gevulde Speculaas en Sausiizen

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

CHOC. LETTERS van VERKADE
zljn ook van U gade
Beleetd aanbevelend :

De Bakker op de Hoek",. .

Dam 8 - AMEIDE - Teletoon 01836 - 456

voor "hem" of voor "haar"! Dat

haalt U gewoon even bij

De Wit
KAPSALONS

Ameide, Molenstraat 1 - Tel. 01836-464
Lexmond, Dorpsstraat - Tel. 03474 - 244

Ais U het echt niet meer weet,

hebben wij voor U altijd nog een

CADEAUBQN



lllq
,.;.,..., f ~

<:.J'Zicolaa6i'ee6t Voor lijne cadeau. maakt ~
uit onze sortering

45,25

1 27,98 .

NU 1 99,
NU 1 56,

NU 1 39,95

Voor gezellige SFEER-VERLICHTING hebben
wii een grote keus in

* STAANDE LAMPEN en SPOTJES* HANGLAMPJES
PHILIPS KOFFIE-ZET-TOESTELLEN

4 a 5 kops 1 64,50 NU 1 58,00
7 a 8 kops 1 89,00 NU 1 79,00
9 a 10 kops 1112,50 NU 1 99,00

MOULINEX ESPRESSO
1 199,50 NU 1 169,50

MOULINEX SAPCENTRIFUGE
1 99,50 NU 187,50

. IDEM AUTOMATISCH
1 132,50 NU 1 117,50

PHILIPS KLEUREN T.V. 26K 201-55
van 1 2435,- NU 1 2098,-
ERRES TIP TOETS van 1 2595,-

NU .f 2395,-
ERRES AFSTAND BEDIENING 12890,-,

NU 1 2495,
1 PHILIPS STEREO GRAMMOFOON COMB.
2 x 11 watt 1508,- NU 1 435,-
2 x 6 watt 1 375,- NU 1 320,-
PHILIPS STEREO RADIO COMB. AH 963
2 x 17 watt 11245,- NU 1 1165,-

RH 953 1 1399,- NU 1 1199,-
SX 6955 11599,- NU 1 1359,-
RH 802/70Z 11499,- NU 1 1199,-

AUTOMATISCHE HI-FI PLATENSPELER
GA 418 1379,- NU 1 325,-
GA 212 1508,- NU 1 435,-

PHILIPS KLEUREN T.V. X 26 K 201-55
van 12435,- NU 1 2098,

PHILIPS zwart/wit GROOT BEELD
1 695,- NU 1 625,

INDISIET zwart/wit GROOT BEELD
NU 1 498,

BROMFIETSRIJDERS* Aile maten LEREN WANTEN met
bont.* Aile maten REGENKLEDING

GRANDIOZE STOFZUIGERS
VOOR LAGE PRIJZEN!!

Erres DRAAITOP van 1280,- NU 1 219,-
ELECTROLUX NU 1 199,-
HOLLAND ELECTRO 2000

1384,- NU 1 327,-
HOLLAND ELECTRO 1700

1311,- NU 1 264,-
BRAUN HAIRSTIJLlNG set 1 75,- NU 1 65,
Idem, plus 2 189,- NU 1 79,-
PHILIPS HAARKRULTANG
met mist

MOULINEX
GRILLIBAKOVEN ROOD B 11
voor 1305,-, GRATIS CITRUSPERS van 146,-
GRILUBAKOVEN ROOD B 12
voor 1359,-, ,GRATIS CITRUSPERS plus
Elektr. MES totale waarde van 1 98,50
Voor de komende dagen met ko'ude nach
ten:
ZWAKSTROOM DEKENS INVENTUM, met
3 iaar garantie!!
1 pers. onderdeken 1161,00 NU 1137,-
2 pers. onderdeken. 1 192,50 NU 1 165,-
1 pers. bovendeken 1 214,00 NU 1 182,-
2 pers. bovendeken 1289,00 NU 1246,-
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Aile maten KINDERSCHAATSEN - STALEN
NOREN - KUNSTSCHAATSEN - SLEDEN voor
de komende winter .
Grote kollektie

DRAAGBARE RADIO'S vanaf 1 27,95
Grote kollektie

CASSETTE RECORDERS vanaf 1 129,-
1 Philips driekops hp 1138
SCHEERAPPARAAT 1112,
TEFAL SLAGROOMSPUIT
FONDUEPANNEN
GASBRANDERS,
geschikt voor Fonduestellen
ERRES WASDROGER 4 kg

van 1857,- NU 1 599,-
AEG WASDROGER 4 kg

van 1 1038,- NU 1 849,-

N.PEK&ZN.
MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE-TELEFOON 01836-271





D.V.M. Meerkerk

Van Toor Fashion
verzorgde kleding A.5.V.A.

Over slechts enkele weken is het weer Sinterklaastijd
en vele vrije uurtjes zullen £link bezet. zijn met het
helpen van de Goedheiligman.

Ook de winkelhoudende leden van de Ondernemers
Vereniging Meerkerk dragen hun steentje bij met een
aktie die op 15 november 1976 zal starten.

op zaterdag 27 november
's mOr'gens om 10.30 uur
in de Bazeldijk te Meer
kerk, waar hij een begin
maakt met zijn rondrit te
paard, geescorteerd door
de Ruitervereniging.
am 11.00 uur wordt d~
Sint ontvangen op het
gemeentehuis door burge
meester en wethouders,
waarna de rondrit wordt
voortgezet.

am ca. 12 uur is het dan
tijd dat de Goedheiligman
een hapje gaat eten.

Het pakjesfeest voor de
kinderen gaat beginnen
om 14.00 uur en tevens
krijgen zij dan een voor
stelling te zien van Kin
der-theater ,Sabini', welk
optreden wordt aangebo
den door O.V.M.

WATERSP,ORTERS

Dinsdag 16 november a.s.
om 20.30 uur wordt de
oprichtingsvergadering
van deWatersportvereni
ging gehouden in Cafe de
Jong te Ameide. U bent
van harte welkom•.

Enkele Gero6 en g-pers.
CASSETTES

met 20% korting !

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk

Voor de Sint spec. prijs
STOFZUIGER

f 160,-

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk-',., -------

met 12 jaar aan het werk
gezet met het maken van
een slagzin.

Deze slagzin bestaat uit
25 letters waarvan bij
iedere deelnemende win
kelier 1 letter' in de etala
ge is vermeld.

Dus kinderen: doe je best
en win een prijs.

Evenals in 1975 werkt de
OVM nu ook samen met
de St. Nicolaasvereniging
om op een fijne manier
Sints intocht in Meerkerk
te verzorgen.

De aankomst vindt plaats
In dezelfde periode wor
den de kinderen tot en

Vrieskast met inhoud
(half geslacht en uitge
beend varken en andere
diepvriesartikelen) - Por
table T.V.• Manou-stoel 
Levensmiddelenpakket
too, enz. enz.

Net als vorig jaar krijgt
men bij de deelnemende
winkeliers bij iedere be
stede f 5,- een lot. Na
tuurlijk zijn er mooie
prijzen aan deze aktie
verbonden, om maar iets
te noemen:

Van Toor Fashion is in korte tijd een begrip gewor
den in de Sportwereld van onze regio. Na de groots
opgezette sponsoring van Basketbalc1ub Werkendam,
heeft zij voor diverse verenigingen de kleding ver
zorgd. Enige tijd geleden is dit ook verzorgd voor de
voetbalvereniging ASVA.

Een mooi tenue van voor Van Toor Fashion bekend
staande uitstekende kwaliteit. Van Toor Fashion, met
ook in Ameide een filiaal, heeft gedacht op deze wijze
haar bijdrage, welke 20 nodig is voor het verenigings
leven, te leveren.

Enigszins nieuwsgleng gingen wij er heen om een
foto te nemen voor onze krant en wie schetst onze
verbazing, een geweldig stijlvolle antieke ruimte!
Gerrit en Joke hebben een samenwerkingsverband
(alleen voor antiek) aangegaan met Harry en Karina
Wolff uit Schelluinen (Antiek en Curiosa Karina
Wolff).
Vooral antiek en curiosa uit de boerensector is hun
specialiteit (grenen boeren kasten - ijzerwerk, o.a.
treeften - smeedwerk - ketels - potten - rekken
Comptoise klokken, 'n assortiment koffiemolens, olie
lampen, karaffen etc. etc.).
Op de foto de trotse en charmante gastvrouw Joke
Veen in extase kijkend naar d:e schitterende antieke
klok.
Familie Veen heel veel succes !

Enige weken geleden deden Gerrit en Joke Veen weer
van zich horen door aan hun enige maanden geleden
ni~uwe zaak een nieuwe loot toe te voegen en weI in
het pand van hun vroegere Sigarotheek aan het
Do s lein.

Curiosa Anita Meerkerk



ZOEKAKTIE

Maandagmorgen 6 december 1976 vindt de trekking van winnende 10
ten plaats.

21 Bowl stel
22 Levensmiddellenpakket

t.w.v. f 50,--

18 Droogmolen
19 Lady Shave
20 Levensmiddelenpakket

t.w.v. f 75,--

16 Friteuse
17 Levensmiddelenpakket

t.w.v. f 100,-

13 Boorset
14 Levensmiddelenpakket

t.W.v. f 150,--
15 Levensmiddelenpakket

t.W.v. f 125,-

Voor de kinderen tim 12 jaar wordt een zoekaktie georganiseerd waarmee ook heel

leuke prijzen te winnen zijn. let dus goed op de formulieren die op school verstrekt

worden, heb je geen formulier, haal er dan gauw een bij v. d. Vlist, Dorpsplein .

1 Diepvrieskist 130 hr.
Gevuld met, half varken en diep
vriesartikelen

2 Stereo Radio
3 Manou stoel
4 Pannenset
5 Draagbare zwartlwit T.V.
6 Gereedschapskist ingericht
7 Grill
8 Fototoestel
9 Donzendekbed 1 pers.
10 Herenhorloge
11 Dameshorloge
12 Servies

De winkels zijn de hele Sint-Nicolaasweek ook 's avonds geopend.

Hoe kunt U meedingen naar een van deze priizen. Wei U kriigt, bii onderstaande winkeliers bii
iedere f 5,- die U besteedt een lot, en U weet, hoe meerloten hoe meer kans op zo'n priis!!

A. ADVOKAAT - Boekhandel C. 't lAM - C.V.installatiebedrijf
GEBR. AlTING - Bakkerij B. DENOTTElANDER - Schilder
DE VAKMAN - Doe het zelf M.OUWERKERK - Slagerij
D. M. BIKKER - HUishoudelijke art. H. J. RIETVELD - Kruidenier
T· BOOM - Slijterij A. STIGTER - Melkman
D. BOR - ,levensmiddelen W. P. SCHEP - Kaashandel
J. C. DE BRUIN - Groenteman G. J. van VEEN - Snuffeltiek
COMBINA - Woninginrichting G. J. v. d. VLlES - Juwelier
H. J. VAN DIJK - Slagerij C. v. d. VLlST - Woninginrichting
A. VAN DEN DOOl - Fotografie B. C.. VERHEUVEl - Melkman
J. JONGKIND - Bakkerij H. de WITH - Kruidenier
J. A. KOEKOEK - Rijwielhandel A. J. ZWIJNENBURG - Konfektie
B. lAKERVElD - Tabaksartikelen

Op 15 november 1976 begint in Meerkerk een door aIle

winkelhoudende leden vande Ondernemers Vereniging
Meerkerk een St. Nicolaasaktie, waaraan zeer mooie prijzen

verbonden zijn
Hieronder vindt U in volgorde van 1 tim 22 de prijzen

AANKOMST SINT NICOLAAS OP 27 NOVEMBER OM 11 UUR BU HET GEMEENTEHUIS



PV
cW

brengt
gevve/dige
hobby-toppers!

_111·1'81.....
Pompschroe- .
vedraaier
Van 19,1:l5voor

15.25

KOPTELEFOONS
NU voor de Sint-prijs

van f 26,-

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk

Toistraat 33 Meerkerk
Telefoon 01837 -1301 B.g.g. 01838-1562

Voor afdeling drukkerij:
VISITEKAARTJES
Dozen BRIEFPAPIER
met ENVELOPPEN
REKENINGEN
HUWELlJKSKAARTEN
GEBOORTEKAARTEN

Afdeling kantoorboekhandel:
FOTOALBUMS
AGENDA'S
BOEKEN
PUZZELS
SERD ELECTRONISCHE
REKENMACHINES v.a. f 50,-

Deelnemer Sint Nicolaasaktie, Meerkerk

ADVOKAAT
DRUKKERIJ - KANTOORBOEKHANDEL

6.90 per kilo
Geldig van 15 nov. t.m. 4 decp.mber

Deelnemer Stin Nicolaasaktie
MEl~kerk

"De Kaashal"
ICI!RKSTRAAT 9· MEERKERK

Aanbieclirig JONG BELEGEN KAAS

_1II·'I'8PPIIr.
Metalen borenset

Van 19.251I!25
voor ~-........

Schroevedraaier
-----; set

Verkrijgbaar bij:

Van 27.301A25
voor •

Van 19,85voor

15.25

~.i.ii. ".

l,",li,")e
type 26C655/12Z

66 emIl tOO in-lifl8 beeidbuis
• 12 Ic.nalen met elektro· .

nilChe tipt08t5en.metcij·
ferlndieatie

• VCRlVlP voorbereid en.
• .ntIuiting woor tloofdtele

foon. recorder en luidsJli"eker
• uitvoering in ·.ofdine

,not8tlk.t

type 22C545/12Z'
56 crillll0" in4ine beeldbuis

• 12. kenalen met efectroni·
sche tiptoetSen lin cijfer
indicatie

• aansl~iting yoor hoofdtele·
foon. reCorder en luid.·
spreker

• uitvoering in wit of noten

dit en nog veel meer
laat sint u zien en horen bij

"DE KOEK KOEK"
meerkerk

De Vakman
Zouwendijk 26

MEERKERK
Tel. 01837-1405-1662



••II
SPECIAALZAAK WASAUTOMATEN KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie Zouwendijk 123 MEERKERK Telefoon 01837 - 1249

Ook wij doen mee aan de

Meerkerkse Sint Nicolaasaktie

LET OP!

MET DE FEESTDAG~N VOOR DE
DEUR

ruikt U bij ALTING
DE VANOUDS BEKENDE

SPECULAASGEUR

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

En verder een uitgebreide
sortering

* GEBAK
Deelnemer Sint Nlcolaasaktle Meerkerk

NOG STEEDS VOORRADIG

voordelige restanten
BEHANG

Doe het eens ande'ts
Geef met Sint Nicolaas uw woning eens
een ander gezicht !

Neem eens een

* NIEUW DESSIN BEHANG of een* ANDER VERFJE

Nog steeds subsidie op* DUBBELE BEGLAZING
Voordelig en warmtebesparend!

Natuurlijk* VERF haalt U bij de SCHILDER,
gratis daarbij het juiste advies !

S chi Ide r s bed r ij f

UW WARME BAKKER

Fa. Gebr. Ailing
GORCUMSESTRAAT 22 - MEERKERK - TELEFOON 1248

R.denOttelander
Bazeldijk 15a - Telefoon 01837 -1295
Meerkerk

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie



Zouwendijk 26
MEERKERK

Tel. 01837-1405-1662

Verkrijgbaar bij:

De Vakman

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

16.25
-..r..........
Soldeerrevolver

-..r.,..,....
Soldeerbout/~'

.IIIY-.....
800r
standaard

~y

IHc W
brengt

getNe/dige
hobby-toppers!

.1RY-'I'8PPIIt
Steeksleutels

Van 42,10voor

SSO

Te koop nieuwe
Radio - Platenspeler

Philips
van f 1525,- NU f 1125

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk

•
" ,, .,
'9>-~
~

Diverse soorten
AANSTEKERS
ASBAKKEN

SINT - NICOLAAS

GESCHENKEN
Een leuke sortering

Luxe doien
SIGAREN

..c.I

en Voor de gezellige roker
Versehillende
modellen

B. LAKERVELD PIJPEN
Zouwendijk 5 TABAK, SIGAREN
Meerkerk - Tel. 01837-1466 SIGARETTEN

"DE KOEKKOEK"
meerkerk

ra, ra, ra Grappig pakje maar wat zit er in?

Tja•••• smaken verschillen. tKan van ijzer - plastiek

glas - rubber of leer zijn.

Misschien heeft het fO,90 of f990.- gekost.

Wie zal het zeggen? tis in ieder geval duidelijk dat

U bij "DE KOEKKOEK" altijd een keus kunt maken.

Uw adres voor aardige sintnicolaas kadoo,s

wat "DE K.OEKKOEK" verkoopt is leuk om te geven

(en nog leuk r om te krijgen)

G. J. VAN DER VLlES MEERKERK
Gorcumsestraat 6 Telefoon 01837 - 1424

SIERADEN SIERADEN
GOUD komt terug, maar
ZILVER is in!

DAAROM EEN GROTE KOLLEKTIE* ZILVEREN SIERADEN, w.o.
Colliers 38 tot 80 em - Oorbel
len, de alilernieuwste v.a. f 5,
Hangers .. Armbanden - Ringen
enz. enz. dit alles hij

Het Huis met de Klok



• de dichtst hijzijnde winkel voor U
BERT STIGTER, deelnemer Sint Nicolaas-aktie

o SHIRT (met'o OA n mooie sp ,
S (/ekker f ' ort,eve rUit)o VEST (m t' rJs en Vrolijk)o enkraa'

PUlll (kies ee k g/e en groffe rits)
o RIEM ('n m ,n leur bij m'n pak')o DOle echt '

HANOSCHOEN ' Van leer)
o SOKKEN b" EN (/ekker warm en
o POlSTAS ((:~ ~'n nieuWe pak, dus h;~Ch Soepel)

:~f!£~~~~E~!~::"·)~'
AGBARE TV ' gevuld m ..

S/NT GEEFT en nog Vele ande et ,Vlees of -
GUl VOOA HET re PrJ/zen, '

HElE GEZIN , I I

Deelnemer Sint . ' , 'I

NlcoJaas-aktie ~~~.L.--_I

TOLSTRAAT 17 - MEERKERK - TEL. 01837-1401

Vrijdag koopavond - Zaterdag 5 uur gesloten

f 35,-
f 75,--

v.a.

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

MEERKERK
Telefoon 01837 - 1424

"* HORLOGE - BANDEN (metaal)

"* FIXO fLEX BANDEN (metaal)

"* KLASSIEKE BANDEN

~
leer en kunststof

"* HIPPEBANDEN
leer en kunststof

Hangklokken, Barometers, Vaasies,
Bestek, Drinkbekers, Rammelaars,
Souvenirs van Meerkerk.

En vele andere artikelen bij:

Het Huis met de Klok
G. J. VAN DER VUES
Gorcumsestraat 6

HORLOGES LINCOLN en GEMA

JONGENS- en MEISJESHORLOGES
vanaf f 38,--

ZILVEREN DAMESHORLOGES
met of zonder zilveren band

vanaf f 145,--
,STEMVORK HORLOGES met batterij

vanaf f 295,--

• De nie'uwste soorten WEKKERS
electrisch, met of zonder radio.

• BATTERIJ WEKKERS met zoemer
of bel

KEUKEN KLOKKEN

QUARTZ KLOKKEN

nu voor f 550,00
Cap. 7500 kcal/h.

f 8,90
- 10%

f 31,23

- 20%
f 43,40

- 15%

Figuurzaaggarnituren
waterpomptang van f 17,75
Popnageltang professional
Nijptang 180 mm

Deelnemer Sint Nicolaas-aktieTelefoon 01837 - 1810

DE VOORRAAD IS BEPERKT I
KORTIHOEN TOT 25%
DE ECHTE TIMMERMANS DUIMSTOK

WATERPASSEN STABILA ALUMINIUM

biivoorbeeld 120 em van f 34,70 NU

WATERPASSJ:N HOUr

SOLDEERREVOLVER met toebehoren NU

ALLE VOORRADIGE GRASMACHINES

NOG lETS UNIEKS!* Nieuwe OUEHAARDEN

4 '

Bazeldijk 1.9

De volgende artikelen nu met 25% korting: Soldeerbouten 40 W, 60 W en 100 W
Schroevendraaiers met extra gehardebaan Schroevendraaiers
Klauwhamer met houten steel Spanning zoekers
Set ringsleutels 6 tot 22 mm Setjes inbussleutels
Set steeksleutels 6 tot 22 mm Baby zaagbeugel spanbaar
Set ring-steek, '8 delig Figuurzaagbeugel
Wij verzorgen tevens de aanleg van Uw verwarming, zowel haarden, gas, olle, kolen als ook centrale verwarming ! ! !
Beleefd aanbevelend SMEDERIJ/VERWARMING

C'ILAM
Meerkerk
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! 5 december SinW~J ~!~?!~~E~~~K~~!ERTE MAKEN TWEE I
~ FOLDERS, WAAR LANG NIET ALLE ARTIKELEN IN STAAN, ~
1!1 een voor GROOT en een voor KLEIN, o.a. m

~ 1!1

1!1 GROOT KLEIN ~
m SERVIESGOED, Leerdam LEGO 1!1

m GLASWERK, Leerdam PLAYMdBIL m
1!1 SERVIESGOED TONKA AUTO'S m

~ BRABANTIA, bruin, shadow DEJEUNERS ~1!11'
m RIETWERK, o.a. manoulampen . *' BUDDY AUTO'S
I!1

f
LEDERWAREN, portemonnaies --tJ(.'. BOEKEN o.a. CASTERMAN 1!1

m KOSMETICA, Yardley, Brut, ==--. DOKTERSPELLETJES ~
1!1 GRAMMOFOONPLATEN r--' PUZZELS EN SPELEN m

I
BIJOUTERIE~N HOUTEN SPEELGOED TREINEN m

1!1

PUZZELS en SPELEN (v. 8 tot 80 jaar) SIKU AUTOTJES ~
En vele leuke surprices BERENBOOT ARTIKELEN m

I Wi; hebben de folder ortikelen BOVEN IN DE ZAAK op grate tofels overzichtelijk uitgestold. Loot U zich ~
f

niet door de trap tegenhouden, want hij is er voor om U boven te brengen. Het is U aan te raden om in de 1!1

m weken voorSt. Nicolaas al eens te komen SNUFFELEN'! ~I Naast deze artikelen hebben we natuurlijk aok nog onze "CURIOSA- en ANTIEKWINKEL"! •

~ Snuff-eltiek G. J. van Veen I
L De::neme:.~t. Ni:~laas :tie. Ie. 1<. I:'ORP~:'LEIN1:,3 '.1 'el .wl II" TE~.~FOO~el 018~:, 17~:j

onderstaand adres, en UHebt U 5 x JA, dan slaat U de spijker
slaagt zeker!!

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

MINI ONDERZOEK persoonlijk
ZOEKT U

1 Een kado voor vader of zoon

2 Gereedschap van goede kwaliteit

3 Een goed advies

4 Een prachtige kleurenfolder

5 Vele' toppers met 25% korting

op z'n kop U kunt zich melden op

II':De q)akmanll * HOUT * BEHANG

* VERF * TIMMERWERK
DOE HET ZELF
Zouwendijk 26 * GEREEDSCHAP * ZONWERING
Telefoon 01837 - 1405 - 1662
MEERKERK

;;sran;,~o)( e ~.
Elke week steengoede AANBIEDINGEN ! I II IN MEERKERK

Is uw tas te zwaar, geen bezwaar. Donder- B~~::::T
dags bezorgen wij in het gehele dorp. VEEL KANSEN

Deelnemer ~ .
Sint Nicolaas II OP
Aktie H. J. RIETVELD i MOOIE PRJZEN

Gorcums.estraat 10 - Tel. 01837 - 363 - Meerkerk

KOFFIEZET
APPARATEN NU f 55,-

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk

TRANSISTORRADIO
NU SPOTPRIJS f 20,-

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk



f 9.999.- te winnen in Winkelaktie Ameide
waaronder 5 geldprijzen van 'ieder f 1.000.- kontant

De St. Nicolaas 1976 in Ameide wordt er een waarvau
nu al kan worden voorspeld dat het een onvergetelijke
St. Nicolaas wordt.

Een winkelaktie van het stadje aan de Lek zal onge
twijfeld ieders belangstelling trekken. Een aktie met
maar liefst f 9.91)9,- aan prijzen, verdeeld in 5 geld
prijzen van f 1.000,- elk en 35 andere grote prijzen,
waaronder eenT.V., Radio, Luxe fauteuils van Manou,
een persje, waardebonnen van f 75,- elk, Boormachi
nes enz. enz. enz.

Maar niet alleen de aktie zal iedereen naar Ameide

qoen komen ook de aankomst van Sint Nicolaas is bij
zonder spectaculair. Hij komt aan per boot op de los
wal langs de dijk, maar houdt U vooral ook de lucht
in de gaten want daar zal Sint Nicolaas begeleidt wor
den door een vliegtuig en voor ieder kind is er een
leuke attractie, welke bij aankomst zal worden uitge
deeld.

De Middenstandsvereniging van Ameide heeft zonder
twijfel alles gedaan om het voor iedereen een onver
getelijke Sint Nicolaas te laten worden en dat doet zij
erg graag.

Komt U ook kijken naar de
aankomst van onze goede
Sint? Neemt u vooral zoveel
mogelijk kinderen mee, want
ze zullen de attracties die ze
krijgen erg Ieuk vinden !

JAARLlJKSE VERKOPING
TIENHOVENSE VROUWEN
De Tienhovense Vrouwenver.
boopt 17 mei a.s. baar jaarlijkse
verkoping te boudt;ln. 16 nov. na
4 uur is er gelegenbeid oliebol
len te balen in bet Ver.gebouw
te Ameide.

Bet Bestuur

5 december Sint Nicolaasfeest
ROMANS • POCKETS • DE NIEUWSTE SPELLEN

(van de T.V.) • LEGPUZZELS enz. enz. <:Door ae kinaeren

GROOT PUZZELWOORDENBOEK NU 17,50

TROPISCHE VISSEN met 115 kleurenfoto's 14,90

LEVEN en WERKEN van de ~ABOUTER . 49 50
Rlen Poortvhet ,

SPECIALE

AAN'BIEDING

AGFA CAMERA

voor slech!s 50,-compleet met film

58,-ANTON PIECK ZIJN LEVEN EN WERK

MET DE MOED DER HOOP 16 90
Jos v. Manen Pieters NU ,

En n09 veel meer!!

VERKADE ALBUMS (weer 2 nieuwe) NU 19,50

Kom toch gezellig winkelen bij

g, . ."
~.·CREZEE
AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) ;2:;>9

Voor de komende gezellige maanden brengt
uw boekhandel weer een schilterende
trilogie met drie boeiende· romans,
totaal 664 biz,
oktober 1976 tot 31 december 1976:

Jos van Manen Pieters
MET DE MOED DER HOOP

Trilogie van: Vergeet het maar
Geef mij een teken van leven
Aileen van horen ze9gen
NORMALE PRIJS f 27,90

NU: f 16,90

De zaak waar U altijd welkom bent



ZILVERSMID
Langerak

Men praat er WEL over

Wij DOEN het !

Ja Piet, dat is een prima

adres, want daar koop je

~ ,"

."an ~Uk'6 ;."
-;.L,)., ==:J

LUXE BROOD- en
BANKETBAKKERIJ

Dorpsstraat 56
Telefoon 282
LEXMOND

voor dezelfde prijzen als vorlg Jaar en ••
natuurlijk dezelfde bekende kwalltelt I I

GA DUS OOK NAAR

en

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

Boterletters

Speculaas

• Op verzoek komen wii graag bii U
aan huis!!

J. J. Hakkesteegt
GediplomeerdJUWELlER, GOUD- .en

? .

wael 8 Telefoon 01843 - 481

UURWERKEN en HORLOGES '10% . KORTING

* H.D.Z. VERLOVINGSRINGEN
Aile voorkomende reparaties

Kwakernaak 18,
Nieuwland
Tel. 01837-1912
8.9.9. 01831 -1321

CJ1u .,ooraelifl SiKt CJ1icolaa..,!ee..,t
GROTE SORTERING ZILVEREN ARTIKELEN
TEGEN

zeer lage prllzen

Gedlpl. PEDICURE
NEL MOURIK

VOETVERZORGING
Nieuwland en ornstr.

Behandeling volgens at
spraak, ook bij U aan
huis.

Lietst 's avonds bellen.

EEGDEMAN GR.-AMMERS
allesvoor de dierenliefhebber

8CREZEE
AMEIDE DAM 6 TflU 00'. 1018J(,1 "9

Foto albums

Receptie albums

teletoon

01836-598

hazelaarlaan 70

arnelde

worden vertrouwellJk en deskundig behandeld

door adrnlnlstratlekantoor

tho c. j. vandoorn

uw administratie

en

belastingzaken

AANBIEDINGEN
A.Z.B. TUINAFSCHEIDING 180/200

f 60,-- per stuk
HEIDE f 1,50 per stuk

TUINCENTRUM

C. SPEK
Kortenhoevensedijk 5
Lexmond, Tel. 03474 - 573

Verder aile Beplanting - Hekwerken - Vijvers
Tuingereedschap en ....

Vanaf 6 decembeJ KERSTBOMEN met en zon
der kluit ! I I

, ··..·············t
I WIJ BIEDEN UAAN LEUKE i
i S'INT NICOLAASGESCHENKEN :

I
O.a. een mooie kollektie Wand-, Staand- I
en Hangverlichting - Luxe art. - Raam- :
horren - Tin - Koperwerk - Beeldjes enz. I
Alles op het gebied van Electrische I

• huishoudelijke art. - Koelkasten - Was- I
I automaten - Diepvriezers enz. enz. :

I En daarbij nog alles op het gebied voor :
uw Fietsen- Bromfietsen - Autopeds - :
D · . I •newle ers, enz. enz. :

• S •• peciaLe aanbieaiHfI •

I· ilTEFAL FRITUURPAN
van f 199,-- voor f 159,--

I
OLiELAMPEN (koper) :1 EEGDEMA~o~~·-AMMERS

f~~~~.fluol~ ~~b~~~~~e~n~e~n~p~~~~~~~~~=================~• • •• TINNEN ASBAK f 7,-- :

I En nog veel meer afgeprijsde art. in i·
. onze winkel tijdens de Sint Nicolaas
.. Aktie. :

I Anion Llelhebber II Dorpsstraat 46 Lexmond I
I Telefoon 415 I
........................................ I

.Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGt:N geven wij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddelijke dekking.
J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrisico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Wij leveren aile soorten
RUND- en VARKENSVLEES ult elgen .lachterlJ

(Voorbouten, achterbouten en halve var
kena).

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prljsopgaaf

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



WESTWAGENSTRAAT 16
TEl. 01830-32232
GORKUM

Gorkwm,1 november 1976

Weet U wat no zo "itzoMelijk ia van die herenmodezaak
halverwege de Westwa6enstrast in het centrum?
Die mode zaak met aIleen koatuuma,pantalona en kolberta,"0 nu en dan wat Overhemden en verder geen toeatanden?

Kwaliteits en merkartikelen tegen zeer lage prijzen,
U zult zich zeker afvragen hoe dat kan.
Wij willen U dat in deze advertentie eena graag Uitlegg

en
•

Select maskt gebruik van een uitgebreide informatie
over alles wat er maQr in de konfektie tq koop is.
Door over,roduktiea toteal wegte~,en,zelfa van zeer
gerenomeerde fabrikanten,kunnen wij een niet te hogeprijs bedingen.

Wij kunnen U dan oak het 2e koatuom gratia aanbieden'
Fabrikanten van bekende merkn..en verplichten ona dan weIhun merken uit de advertenties te laten.
Verder kopen wijveol bUibuaten en lengtematen,zodat wij
zelfs d~rven te zeggen dat U nergens een groterekOllektie kunt vinden.

Zoals dez e week bijvoorbeeld:

Wij kochten ieta bijzonders,waarvan wij helaaa het merk
niet mogen noemen,maar U bent Van harte welkom om
deze nieuwe kollektie eena Van dicht bij te komen bekijken!



AMEIDE: DAM 6 TELEFOON(01836) 229

Achter dehonden voIgt de
"Fieldmaster" en de "Whipper"
en achter deze het veld van
ruiters, die achter de Whip
per moeten b1ijven. Wanneer 'n
ruiter toch de Whipper passeert
dan .moet hij een boete betalen
(meestal in de vorm van een
rondje voor het hele "Veld).

Het eind van de slipjacht (IZ.~.
Kill) is ook weerop de Koek
koekswaard alwaar de jacht
honden pens krijgen. Het geven
van pens .is een zeer spectacu
lairgezicht wegens het ver
scheuren van de pens door deze
vraatzuchtige honden.

Wij raden U aan .laat dit unieke
schouwspel, 'n kleurrijke jacht
tocht in volle run geflankeerd
door jachthonden, in Uw e~gelil.

omgeving U niet imtgaan.

Eill'enaars van hon~en een ad
.vieg; : laat beslist Uw hond 11

. december aan de lijn, aangezien
de Jachthonden" voorlU DB ae

. jacht, zeer bloeddorstig zijn.

Na afloop' Igaan de ruiters naar
de boerderij van de heer Mul
der aan de Zo~wendijk.

••pr1lzenbetaalbare

Grote sensationele slipjacht
Ameide bereid zich langzaam voor.opeen slipjacht met
meute e.d., zoals nog nooft eerder in de Alblasserwaard is
gezien, en dit alles dan op zaterdag 18 december aanstaande.
Bet is waarschijnlijk door zijn historische omgeving, dat
de h~r P. Verrips uitMeerkerk, Ameide als plaats uitkoos.
Ameide dat met zijn prachtige Stadhuis steeds meer tot een
&[eliefd woon- of kort verblijfsgebied gaat behoren.

lRuiters in rode jasjes circa 30)
uit Soestdijk en leden van Rij.
verenigingen uit de Alblasser
waard en de Vijfheerelilanden,·.
zullen aan deze jacht deelne
men.
Wat is nu eigenlijk een slip
jacht?
We zullen trachten U enigszins
hiervan een indruk te geven:
'om 11.30 uur v.m. ontvangt bur
gemeester D. Wessels. de deel
nemende ruiters in het Stad
huis op de Dam;
12.15 uur de "Huntman" pre
senteert de meute met zeker 30
jachthonden op de Dam.
Daarna Igaat men naar het jacht
terrein (z.g.n. "meet" op de
Koekkoekswaard.
Het jachtterrein omvat de Koek
koekswaard en de landerijen
van de heren H. van Middel
koop en De jong te Langerak.
Een uur voor de start wordt een
z.g.n. vossenslip over het gehele
jachtterrein getrokken, waar
achter de circa 30 Engelse fox
hounds (jachthonden) zullen
rennen, welke op de lucht af
gaan.

LEUKE GESCHENKEN

legen

Leuke buro artikelen
Spellen

Puzzels

'Boeken

Grammofoonplaten~

~ltiid welkom bii ~

ryo~r de kinderen

••

NMS
Nederlandsche Middenslands Spaarbank

Agentschap voor Amelde en omstreken :

voorslraal 6 I~
lelolooo 01836- 340 B

r I~ ~:~ ~~::t::6~::~ 61
m Fi-__ !m
m VOOR MOEDER: rn
m * ZILVEREN HORLOGES - ARMBANOEN RINGEN!m
m HANGERS - CHOKERS - CH~NEL KETTINGEN rn

l
lil OORKNOPPEN - OORH~NGEiRS ~

VOOR VADER: iii

iii * BELINDA HORLOGES, GEGARANDEERD WATERDICHT m
~. en CONDENSVRIJ reeds vanaf f 115,-- ~I JUWELIER - HORLOGER I
iii Harry Mulder ~
, Voorstraat 21 rn
rn GROOT-AMMERS m
m Telef. 01842 - 1650 ~I Verlovingsringen: 0.0.

m * ANJER - A.S.
H.D.I.

I :~ovingsboek •

~1iIr==m"'E==='1;1' 'i51r==mmr==mIiJi *";I~~' CA!~~ETT~~ I~
'1········································1

W H h k
S.G.P. TIJDREDE

I oning · ypot eel D.V. donderdag 18

I U - • november a.s. om·1 w verlrouwensman I 7.30 uur.

vandeNMS • Spreker, Os. M. Pronk,

• • • in de Chr. Geref. Kerk• •
: : te Ameide.
: :• •• •• •I I• •••• •• •• •• •• •• •• •• •: :'I. Een hypotheek is een erg persoonlijke zaak. .:
• En ook daarom bent u voor een hypotheek •
: bij de NMS aan het juiste adres. Bij ons komt :
: u niet aan de balie bij mensen.die u niet :
• kennen. De NMS behandelt elke klant al •

:

_.: vanouds op een zeer persoonlijke manier. I:
U zult zich zeker thuis voelen bij die spaar
bank, die maatwerk levert.••

I
1:
I::••••:
: DEN HARTOG ASSURANTIE - AMEIDE

I••••••.••••••.......•..••••••.••••••••.•



Electro-technisch lnstallatlebureau

Voor aanleg en vernieuwing van Uw

8CREZEE 8.\1.

EEGDEMAN GR.-AMMERS
vo.or

Conlferen en Strulken

STOOM-STRIJKIJZER
nu voor de Sintprijs

van f 49,50

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk

Ons bedrijf dat aktiviteiten ont
wikkeld in zowel nieuwbouw,
verbouw als renovatie, heeft
werk voor een

waar ook aile uurwerk-reparaties verzorgd
worden

Het Huis met de Klok

UPROIT
Spt:JrlaL

OERSTERK SPORTIEf
bestand tegen aile soorten zwaar werk

zelfs onder water
Verkrijgbaar bij uw PRONTO importeur

G. J. VAN DER VLlES MEERKERK
Gorcumsestraat 6 Telefoon 01837 -1424

Noordeloos

Van der Ham

voor elke boer I

* ELECTRISCHE INSTALLATIE

zlln voer

Grote Waard 42

D. V. d. Wilngaard

n~ VAN DER HAM

IIJI VEEVOEDER

Van deze man verwachten wij
dat hij met plezier een goed
stuk vakwerk wi! en kan maken.

OPPERMAN

WIJ BIEDEN:
een goed loon en afwisselend
werk in een prettige steer.

Bouw- en Aannemingsmii.

Woonhuis
Brarn van Vliet, Molenstraat 37, Arneide
Telefoon 01836 - 609

Hogewaard 1
Ameide - Telefoon 01836 - 544

VAN VLIET BV.

U · "" Ole

Paramasiebaan 2 - Tel. 01836-458 - Ameide

Muziekvereniging
gepromoveerd
Zoals reeds eerder in dit blad werd vermeld, heeft "Unie" za
terdag 6 november deelgenomen aan de najaarsmuziekwed
strljden van de Aigemene Nederlandse Unie IVan Muziekver-
enigingen te Leiden. .

Uit zljn geen ;concoursen waar Ie, 2e of 3e prijzen te behalen
zljn, maar wedstrljden, waarbij de deelnemende verenigingen
kunnen degraderen naar een lagere groep, of zich handhaven
in hungroep, of promoveren naar een hogere groep. Al naar·
gelang het aantal behaalde punten.

In de geheel bezette Stadsgehoorzaal van Leiden betrad
"Unie" om halfvijf het podium voor de uitvoering van een
verplicht werk en een werk naar vrije keuze.

De jury bestaande uit de iberoepsmusici: P. !Bakker, J. P. Laro
en H. van Lijnschoten waardeerde "Unie", die van de·zaal
een staande ovatie kreeg) met 160 punten voor het verplichte
werk en 159 punten voor het vrije werk, en promoveerde hier
door met 319 punten van groep E naar groep F.

am te promoveren is een aantal van 315 punten vereist. Met
deze prestatie heeft "Unie" de top bereikt. Groep F is in de
muziekwereld de hoo,gste afdeling. Voor de didgent en leden
de kroon op het werk waar jaren aan gewerkt is.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken, U er op attent
te maken, dat wij voornemens Il;ijn de winteruitvoering te hou
den op DINSDAG 28 DECEMBER, en hopen dat als vanouds
de zaal weer geheel bezet zal zijn, want U weet het al lang:
"Een "Unie-uitvoering" altijd gezellig.

HOGE EER VOOR
SLAGER MUILWIJK
AMEIDE - Op de interna
tionale slagersvakten
toonstelling te Utrecht
heeft keurslager A. Muil
wijk uit Ameide vier hoge
onderscheidingen gekre
gen voor zijn vleeswaren:
goud (voor grove rook
worst) en, driemaal zilver
(voor gekookte worst,
gebraden roIlette en
hausmacher).
Een prestatie die geroemd
mag worden, want niet
minder dan 1400 slagers
uit aIle delen van West
Europa (en Canada) stre
den om de hoogste eer.
De onderscheidingen wer
den uitgereikt aan het
slot van de 3-jaarlijkse
internationale slagersvak
tentoonstelling (Slavakto),
die in de J aarbeurshaIlen
te Utrecht werd geh6uden
onder auspicien van de
Internationale Slagers
federatie.

ICIlllIIIIllIICllllIIlIIlIICIIIlllllllllCllllIIlIIlIIClllllUlllllClllll1IIIIIIC IIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICllllIIllIIllCllIIllIIIIIIClIIlIIllIIllCllIIlllIIlIICIIlIIlllllllCllllllllnl!.L

I Stratenmakersbedrijl ;

~= &'i\(\~
§ • &~,,:( .. \,\l
§=~_ • e~'Ov ~\l'(\Uv 5
_ Broekseweg 73 Tel. 01836 - 850 Amelde t;,~ ~~\."'" ~_=_

===_~ 4\.....e'(~' "Ii c;~O §I ot ..\ ",..a t;,\.te." "e~e I
~ ,-&0 Vraag vrijblijvend offerte §
1f.IIII11I1CIIUlUIIIIIDlIlIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIClllllnlllllc1111111111110 1I11111111110IlllllllllllCIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICII



fauteuil
thorvald
Dezemodern
gelijnde
fauteuil is een
uitstekende
kombinatie
van echt leer
metwenge
kleurig beuken.

01843 - 248

01837 -1409

f478,·
L- t~IS zom::/J

NIEUWPOORT.
MEERKERK

TE AMEIDB

KOMT U KJKEN EN ZITTEN

VOOR EEN PRIJSJE

Lederen
FAUTEUIL

7 km van Vianen kunnen wij U te koop
aanbieden

20 KOOPWONINGEN

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

waarvan de hoekwoningen (10 stuks)
voorzien zijn van een garage. De tussen
woningen vallen in de premiesector
(voor inwonenden en economisch ge
bondenen van Ameide)

Prijzen voor de premiewoningen
vanaf f 116.800,-

k.k.

Ind.: L-vormige woonkamer met open
keuken, hal, toilet.
Boven 3 slaapkamers, badkamer met
Iigbad en 2e toilet. Grote kamerop 2e
verdieping.

Inliehllngen en bemiddeling: [MJ
Makelaarskantoor _III
Weeda en Jellema, LidNBM

,Hoogeindsestr. 6 - Tiel - Tel. 03440-7500-8300
B.g.g. 03440 - 8016

EEN FEESTELlJKE

AANBIEDING

S) .o CREZEE 8.\1.

•
Verkoop van nieuwe en
gebruikte auto's

•
Tevens erkend inbouwstation
van gasinstallaties

•
Natuurliik worden ook schades
in onze eigen werkplaats'
gerepareerd.

•
levens verkoop van Benzine en L.P.G.
GAS.

'.

kom dan eens bii ons langs

ALS U EEN ANDERE

auto wilt kopen

Gebr. van Tuyl
Zouwendijk 125,
MEERKERK
Telefoon 01837 -1412

.' im~mtsililii!ii5E1m~mlii!!!!ii!iillim_mBlElliiiilm~m~

U bent van harte welkom in onze geheel . I
vernieuwde zaak ~

m

._1__..1 .......__.......__-'



Kom ook eens' binnen in

Cafe - Petit - Restaurant

"LEIZICBT"
Het cafe met sfeer !

Ondervind hoe gezellig het is!

Voor fiine ~adeaus maakt U natuurliik keus

uit onze sortering

Avento Caravans
EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

Afmeting 2.95 tot 7 meter

Priizen vanaf f 6495,00 tot
f 14.495.- incl. B.T.W.

Zo U ziet, volop keus in geschenken bij

Deelnemer Sint Nicolaasaktie, Meerkerk

Janny en Hans de Jong

'PLATEN en MUSICASSETTES

KANTOORBENODIGDHEDEN

DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN

BLOEMEN en PLANTEN

ONS ASSORTIMENT IS NU UITGEBREID MET

Dorpsstraat 71

Telefoon 03474 - 786

LEXMOND

• KAARSEN

• PARFUMERIEI:N

• BIJOUTERIEI:N
• LEDERWAREN

• ROOKARTIKELEN
• VISSERIJ-ARTIKELEN

CARAVANBOUW VAN DER HAGEN

Nuttige wenken

St. Nicolaas-geschenken

voor

* Onze nieuwe biliarttafel
staat klaar voor de lief
h$bbers van een gezellig
partiitie biliart.

Houdt U meer van een onderonsje
aan de bar. Ook voor die liefheb
bers is er ruime gelegenheid.

Kom gezellig eens wat drinken of eten bij

ARIE en NEL SLOB
Lekdijk 30 Telefoon 01836 - 244

Ameide

Misschien een BRUILOFT of PARTIJ?
Vraag ons eens prijsopgave

loop eens binnen

bii

Strayers b.v.

MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens
en bagagewagens.

Caravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN - LUIFELS - KOELKASTEN - KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN

Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUW
en BAGAGEWAGENS

Kortenhoevenseweg 18

Lexmond

Telefoon 03474 - 430

Deelnemer
Sint Nicolaas
Aktie

SINT - PRIJS - 3 IN 1, RADIO • PLATENSPELER • CASSETTE RE-
CORDER NU f 1175,

"DE KOEKKOEK" Meerkerk



,,-..1\AUTOMOBIELBE........•..•......,,DR.I"F..

~Z7EIM DEG,ROOT b.v.

1. AUTOFOOD L.P.G.

2. SHELL' ~ORMALE BENZINE

3. SHELL SUPER BENZINE

4. SHELL GASOUE GROEN
(voor wegverkeer)

5. SHELL GASOUE ROOD
(voor landbouw e.d.)

Erkend inbouw-station voor L.P.G.-installaties
Speel Sint-Nicolaas .voQr Uzelf en la at ons een KOSTENBESPARENDE

L.P.G. - INSTALLATIEin Uw wagen monteren!

Vraag vrijblijvend offerte

Het spreekt toch voor zichzelf!

Voor een uitgebreide sortering

SINT NICOLAASGESCHENKEN

gaat ook U naar

HET ADRES VOOR
BOUWMATERIALEN, ZO
WEL' NIEUW ALS
G~'RUlKT o.a.

'GOLFPLATEN, Asbest
Gegalv., Polyester.

- VLAK ASBEST
- HOUT
- CREOSOLTPALEN
- DEUREN
- ISOLATIE

MATERIAAL
- MULTIPLEXPLATEN

in div. soorte,n en
. dikte.
- WANOSCHROOTJES

Vuren, Paranapine
BIJ
FRANK TREUREN

Burgm. Sioblaan 36
Meerkerk

. Telefoon 01837 -1889

H. J. VAN DIJK & Zn.
Kerkstraat 14, tel. 01837-1362 en
1561, Meerkerk

WAT DE
KEURSLAGER SNIJDT

KEURSLAGER IS KWALITEIT

·Dus voor het gezellig
avondje*. HEERLIJKE HARTIGE HAPJES

van Uw KEURSLAGER

LEXMONDDORRSSTRAAT 93
';,>

J. v. Mazijk

Deelnemers Sint-Nicolaasaktie.

Ook Bogena - dealer!

dierenshop
Tel. 01842-1674

SPEELGOED en SPELLEN o.a.

* LEGO

* PLAY MOBIL

* MINI - STECK enz.

* GLAS

* PORSELEIN

* AARDEWERK

* LUXE- en HUISHOUDEUJKE

en ELECTRISCHE

HUISHOUDELlJKE ARTIKELEN

'Deelnemer Sint-Nicolaas-aktie

A. MUILWIJK
Dam, tel. 01836 - 395, Ameide

Witte Molen voeders
voor alles wat blatt, mauwt, piept, flu it,
koert of knort.

Verkrijgbaar bij

Eegdeman's
Voors,raat 46
Groot - Ammers

PEDICUR

MEVR. WILSCHUT

Hazelaarlaan 5

Telefoon 595

Voor
. voetverzorging

Aanmeten van

Steunzolen en

.Elastieke kovsen
Indien nodig

bij U aan huis !

Gebr. KLEUREN T.V.
1 jaar jong met gar.

f 1195,-

"DE KOEKKOEK"
Meerkerk


