
UITGAVE DRUKKERiJ CREZEE, AMEIDE
.OKTOBER 1964

Verschijnt maandelijks

Oplage 4300 exemplaren Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nienwpoort, Gondriaan, Noorde.
loos, Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop en Schoonrewoerd

Daags voor de paardenmarkt hoopt fa. Johs. Mesker (; Zonen te
Ameide de showroom voor de meubelafdeling voor het publiek open
te stellen
Het is een lust voor het oog deze speciaalafdeling te betreden, waar
in U het nieuwste op meubilering wordt getoond
Velen zullen zeker met de Paardenmarktdag een bezoek aan de show
room brengen om de {irmanten met deze grate aanwinst te complimenteren

1964"
Wegens het grote aantal te verwach
ten deelnemers vindt de start van de
eerste deelnemer plaats om 18.30
lilir, daama telkens iedere minuut.
Na 20.30 liur wordt met meer ge~

start.
Richtingborden met ,,A.K.A.-rit" er
op wijzen u vanzelf de weg naar de
startplaats in Ameide.
De deelnemers stellen hun voertui·
gen op in volgorde van aankomst.
Te voet begeeft men zich dan naar
de inschrijving.
Elke deelnemer en een passagier
hebben gratis toegang tot de Paar
denmarktfeesttent, die zich bij de
finish bevindt.
De prijsuitreiking vindt aldaar na
afloop plaats.
Tot slot nog emge technische bij
zonderheden:
L Men rijdt volgens KN.M.V.-re

glement.
2. Gemiddelde snelheid bedraagt

30 km/uur.
3. Alle risico's zijn voor de deeI

nemers.
4. Lengte van de rit is ± 65 km.

Vervolg op pagina 5

Orientatierit
Voor de derde maal in successie
organiseert de N.V. VeevoederR en
MeeJfabriek v/h Fa. A. Kruyt Ie
Ameide de A.K.A.-rit, een oriente
ringsrit voor automobielen en rno
torrijwielen.
Reeds vorig jaar was het aantal
deelnemers aanzienlijk grater dan
het jaar te voren.
Deze rit kenmerkt zich steeds door
de aanwezigheid van een grote hoe
veelheid problernen voor de deel
nemers.
De uitzetter echter zorgt er steeds
voor, dat aIle deelnemers weer in
het "gareel" komen na hun moeilijk
heden.
Daar ook de weersomstandigheden
op deze rit geen invloed hebben,
lijkt succes van dit evenement ver
zekerd.

Gasthuisstraat 13 TeIefoon 2487
GORINCHEM

Nadat"verschiAv.}Jefarende,'gemeerlteiqng in ,de' ChrIst., Geref.· ~erk
_aan, deJ.,W~" v.''':Pilt,esfraqt"te .A11'leide ~s:be,ge1eidop '.eenslecht 'iunit
orgel'!iheeftmennu:~en.ander,orgel:aangeschaft, wat haar..taakop een

lL .. :warr:(!if!,R".:tY,iize~)~(lXl,.,verv11lIenJIe.t.. is:, e~l'L 'l~,~,teY:1J'J.d::,fn,5trU11'L~nl.,dat a1 1'~.-'''''''
ge'ruime tijd',dienst'heeft,' geciaan ,in ,'de ~G~ref."'kerk--' te'~Langerdl': --.-._~-~._._---

Media augustus is de fa. V; d. Zwan uit Scheveningen begonnen met de
demontage in .~gerak en nu staat het orgel kant en klaar in de
Christ. Ceref. ':~J/' in Ameide. Voordegenen, die het orgel in de oude
toestand gekenu..hebben, is het- nu onher-kenbaar. Het houtwerk van
het front is geheel nieuw en gemaakt van massief mahonie-hout, terwijl
de ballustrade afgewerkt is met oregon-pine. Ook het verdere van de
kast is geheel nieuw gemaakt: Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd
door de Cebr. V. d. Vliet,. naar ontwerp van dhr. V. d. Zwan. Verder
is door genoemde firma de speeltafel vernieuwd en het inwendige
grondig gereviseerd. De Quintfluit 2 2/3' werd gehalveerd in bas- en
discant en een tremulant is bijgebouwd. Het orgel is mechanisch, heeft
een manuaal en aangehangen pedaal. De dispositie is: Prestant 8',
Holpijp 8', Oetaat 4', Quinttluit 2 2/3' (bas- en diseant), Oetaat 2', Terts
1 3/5', Tremulant.
De Christ. Ceref. kerk in Ameide heeft een orgel gekregen, dat, onder
advies van dhr. H. v. Egmond uit Lexmond, geworden is tot een instru
ment dat de gemeentezang op een waardige wijze kan begeleiden. Ben
felicitatie aan kerkeraad, organist en gemeente is zeker op zijn plaats.

"A.I(.A.

Paarden
markt

Ook U

-,komt .toch ?

te AMEIDE

Donderdag
8 oktober

De _ambacht~heer van Ameide, -de
v~;0Ic-(~_-. ,:~';>~;?tT;:-:H,eer"i,T:,'.:v~:n:·:'~t.()):k t~,,'·
Ameide, heeft: een wisselbeker be-'
schikbaar gesteld.
's Mic';'-"-'"'-ls zal er een paarden~ en
ponysL_~,'" op de Prinsengracht wor
den geh'ouden. Daarna vinden er
volksspe1en in de Molenstraat
plaats.
Hiervoor is een bedrag van f 200,
aan prijzen beschikbaar gesteld.
Alles bij elkaar dus een dag waarbij
u zich niet behoeft te vervelen.
Voor de auto~ en motorbezitters bo~

vendien 's avonds weer een orien
teringsrit.

.Nog:,--eniie __ d~gen ·-__ ~n·_de 'Amezdese
P~::t::'C-i;nf1i~11';"Ih i:::c.weii::r-. ,
Voorbereidingen en .. vergaderingeri
zijn voar het beJtuur van de Paar
denmarktvereniging weer achter de
rug.
Wanneer men's morgens vroeg
Ameide betreedt, dan is het een en
al bedrijvigheid.
Aanvoer van paarden en pony's,
standhouders die hun waren tellM

toonstellen enz.
Er zijn voar de aanvoerders van
paarden en pony's weer prachtige
prijzen beschikbaar, a.a. weer het
traditionele veulen en een geldM

bedrag van f 550,-.



Wij hebben' geen

paardenkracht
nodig om U te overtuigen

dat

, .

Fa. Johs. Mesker & Zn.
'. de boventoon voert op meubel- en textielgebied

Wij nodigen U echter weI nit zelf geheel vrijblijvend eens te komen
kijken .in onze ruim 200 m2 grote

Met de "Termeise" Markt ook de gehele dag geopend

ontvangt U tijdens de openingsweek gratis
bij kontante aankoop vanaf

25.-, een prima Haddoek
100., een flanellen Laken
200.-, Treffer Laken en 2 Slopen
300.-, DralonSlaapkamerkleedje
400.-, een wollen Plaid
800.-, een zuiver wollen Deken

BANKSTELLEN
EETKAMERS
SLAA PKAMERS
BERGMEUBELS
TAFELS
KASTEN
FAUTEUILS
KEUKENSTOELEN
KAPSTOKKEN
BEDDEN
DEKENS
KINDERSTOELEN
KINDERBOXEN enz. enz.

U vindt bij ons een pracht kollektie:

MEUBElTOONK MER
·'.0" . ..

'. ••.~f~ •.•·.\ViJ.9P]Vo~~s.I<lg~i~~<lg<.ii.Ql&t()Pt1r ()m ~ llqr y()()r JJQ};>.~~. st~llen
.... en ook '. U 'zal tot' de o~~dekking komen' dat onze' sortering;' de prijzen

en de kwaliteit ongeev6~aard zijn

Als extra reklame :~~"""''''''''~~'''''''~'''''''''''''

i

a. o s. es er
Fransestraat 15 telefoon 01836·235 Ameide
Als vanouds voor Textiel, Heren- en longenskonfektie, Meubelen en Woninginrichting



Een moderne trekker
met wereldberoemde naam
thans in ieders bereik! .

Meidoornlaan '1 - telefoon 01836-375

Paarden raken uit de tijd

Neem daarom nn A UTO-RIJLE S

Ook zijn wij dag en nacht bereikbaar voor ver
voer naar de ziekenhnizen in opdracht van het
Ziekenfonds Tevens Taxihedrijf

Bonds Autorijschool

Bij ons gedegen instructies van een instructrice of instructeur
U wOldt gratis gehaald en gebracht

J. HAARS, AmeideGarage Hamoen
AMEIDE Tel. 01836·307

Vraagt inlichtingen over deze unieke

trekker bij Uw dealer

INTERNATIONAL
HARveSTER

!
,/'

Met de paardenmarkt
,

gezelligwinkelen
in onze NIEUWE ZAAK!

Tildens de mark! voor Paarden
Eet U toch ook KAAS VOL VOEDINGSWAARDEN
Hm. heerlijk, ook zo uit het vuistje

KAASSPECIALIST

L. VERWOLF, AMEIDE

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

RECLAME BALPEN GRATIS
!

Bezoekl onze

Kaarten verkrijgbaar
In onze zaak en
aan de zaal

CJrlodeshow
op dinsdag 6 okloher
in hotel ,,'t Fortuin"

Ie Ameide
Aanvang 7.45 uur n.m,

Enlree 11 ..

Een heel chiqu~

mantel van mooie

kwaliteit mohairih 'de
..aUernieuw.s~tinten
De jeugdige revers

kraag is van origineel

"spitz - nutria" bont en
geelt een modieus
effect

Als speciale grote en
kleine matenaanbieding

Prijs f 159.75

VOOR
GROTE'

EN KLEINE'
MAT.EN ...

I
.AMEIDE

Met de Paardenmarkt en verder zo'ang voorradig
bij aankoop voor een bedrag van tenminste 10 gulden
een leuke

Fa. H. VERHOEF

SCHOENEN
PANTOFFELS'
LUXE. en
HUISHOU,DELIJKE
AR'TIKELEcNC ."
SPEELGOEDEREN i

Telefoon 251

,.
Ais vanouds met de markt naar

Cafe van Elteren, Ameide
Wij schenken het bier op z'n best

NETTE BEDIENING en BILLIJKE PRIJZEN

BENEDENDAM 3

\..
Ll
~,

b3
DAMES-, HEREN· E.N

KIN DERKLED I NG
AMEIDE, Franseslraal 31
Tel. 01836.394 en 372

IJSSELSTEIN, Voorslraal 8'
Tel. 03478·2106



Deze erkende vakhandelaren zijn:

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

Bezint
:

eer ge begint !

Dit geldt juist bij de aan
schaf van

_I ectrisc e
i.. .~. .. .: ...•.....

w3i9t . . . alslJ lliervoorde :
ERI(ENDE VAI(MAN
inschal(elt l(oopt U
veran'twoord en vertrouwd!

I
I DE. GROOT, Molen,traa!, Tel. 01836·262, Arnelde

Fa. N. PEK & Zn.., Meidoornlaan la, Tel. 01836·271, Ameide

J. VERH0 EVEN., J. w. v. Puttestr. 73, tel. 01836·232, Ameide

Onze winkels zaterdags om 5 uur gesloten

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



Advertenties lezen is net zo leuk als winkelen

S. Aantal inzittenden per voertuig
is vrij.

6. Prijzen:
a. Hoofdprijs: aangeboden door

de Paardenmarktvereniging,
voor de deelnemer met het
minste aantal strafpunten.

b. Prijzen voor de best geklas
seerden.

c. Prijs voor de beste boeren~

equipe.
d. Prijs voor de beste bakkers

eauipe.
e. Prijs veer de verst van Amei

de komende deelnemer.
f. Prijs voor de beste Ameidesel

Tienhovense equipe.
g. Blijvende heriIll1ering voor

iedere geklasseerde deelnemer.
Iedere deeInemer kan maar voor
een prijs in aanmerking komen.
Na beeindiging van de A.KA.-rit
worden de deelnemers gastvrij ont
vangen in de

Paardenmarktfeesttent
alwaar een "Beierse sfeer" de ont-

spanning na de inspanning brengt.
In deze feesttent worden alle men
sen die van gezelligheid houden ver
wacht. '
"Een prettiger besluit van deze
Paardenmarkt hee£t 'Ameides' bur
gerij nooit eerder beleefd", zo zei
den we verleden jaar tegen elkaar.

VOOR AL ONZE LEZERSI
Zoals u in dit nummer zult
zien, hebben wij van 3 eve
nementen welke plaats heb~

ben gevonden in Ameide,
speciaal melding gemaakt.
Wij verzoeken aI onze Ie
zers, wanneer men iets be
langrijks te melden weet,
ons dit te berichten. Dit
wordt geheel gratis door
ons gedaan.
Wij denken aan heropening
zaken, verenigingsnieuws,
leuk plaatselijk nieuws enz.

16 september 1964. Ben feeste/ijke en blijde dag vaar bakkerij A. van
Gelderen Ie Ameide.
Hun wlnkel, welke naar de eisen des tijds is ingericht, heeft een ware
gedaanteverwisseling ondergaan.
Wij noemen o.a. een gekoelde gebakvitrine en een zelfbedieningswand.
Zeer terecht menen wij, kijken de heer en mevrouw Van Gelderen de
toekomst optimistisch tegemoet, zoals blijkt op deze foto.

qQy zyn Dan aile l11arkten thuic!

Teleloon 01836- 232

II

Eleclro-lechnisch
Bureau

~"",...,...

1. W. van p,r'\slraal' 73
)

Wij demonslreren

volautomatisc he
Wasmachines
Wij verkopen aile merken

Was mach in es
Centrifuges
Koel ka sle n

Verder aile

elecbische huishoudelijke

Apparaten
en een zeer grate sortering

Verlichtingsartikelen
Wij plaalsen ook

Elechische Geysers
(altijd warm water)

ONDERVINDT 't
KAASSCHIETER WINT 't

~ )

f109S -~~~~~AU-
• TOMATIC5

geeft U voor slechts f 200.- meer
10 volledig nieuwe wasprogram
maOs. automatische wasmiddelen
toevoeging. versnelde centrifuge
gang (met een zeer groot droog
tepercentage van 63%), keuzeloets
voor 5 kg voor Uw grote was
en 3 kg voor U w tussendoor
wasjes. De Candy Super Auto
matic 5 biedt het toppunt van
moderne wastechniek

ELECTRO·TECHNISCH INSTALLATEUR

A. van Iperen
MEERKERK leI. 265

WasautomaatJongen

6evraagd eer"'\,
'~;f

J. W.Bol

voor aile voorkomende
WERKZAAMHEDEN

Philips. met f 728.-
2e programma ,

. Lekdijk 13. Tel. 01836-415

LANGERAK

AMEIDE

(

Neem dan

Zoekt U gezelligheid!

TELEVISIE

Ook voor

Radio's, Transistors
en Platenspelers

Zn.~

V oor elke schoen

de betere
REPARATIE

tegen billijke prijzen

Moeilijkheden met Uw haard

Raadpleeg de vakman

* Reparatie
* Schoonmaken

vraagt Uw aandacht

Ook een pracht kollektie

Nieuwe HAARDEN

N. PEI( &
Meidoornlaan lao AMEIDE

"\
EXCLUSIEF DEGELlJK

De nieuwe kollekties zijr""linnen
Kom eens kijken en p.....Isen

Voor Dames-, Heren-, longens-, Meisjes- en
Kinderschoenen, Pantoffels en Lederwaren

Voor elke voet

Korn bij ons eens passen

Regen en mist!
zorg voor goede

REGENKLEDING

Fa.

CENTRIFUGES
voor winddroog wasgoed

Makkelijk en vlug klaar

Kom eens kijken naar de
diverse merken en modellen

debetere
SCHOEN



Assurantiekantoor

als U een

tot Uw bezit wilt maken

ERRES WASMACHINE,
KOMBINATIE, CENTRIFUGE
of AUTOMAAT

H.H. BROMFIETSBEZITTERS
Op 1 januari 1965 bent U wettelijk verplicht

om Uw BROMFIETS Ie VERZEKEREN
Indien U zich gedurende de maand OKTOBER bij ons aanmeldt
behoelt U tot

1 januari 1965 geen premie Ie b~talen
zodat U tot genoemde datum G RA TIS bent verzekerd voor
het W.A.·risico
U kunt volstaan door onderstaande strook in te ~ullen

Opzenden aan Assurantiekantoor P. JOH. DEN HARTOG. Ameide
.

2 •Jaar garantie

Naaril : ..

Adres: ...

Woonplaats :....

Vraag bij ons vrijblijvend inlichtingen over de inruil.
waarde van Uw oude machine

Bij Ons ontvangt U service binnen 24 uur en 10% korting
op jaarlijkse onderhoudskosten

Zouwendijk 113 a, Telefoon (01837) 249

Ruime keuze MODE-ARTIKELEN
Ook dit jaar is er bij ons weer een pracht keuze in

DAMESHOEDEN
Steeds de nieuwste modellen

GEZ. DIEPENHORST
Dam 11 AMEIDE

SERVICE. BUREAU

D. BIKKER, Meerkerk

enz. enz.

* Rokken
* Pullo+ers en Vesten

* Twe~assen
* Regenjassen

* C08tuums

* Pantalons

* Jongens- en Kleuterjassen

VISSER'S Wagenbouw "De Viam"
lev¢rt U op de marktd"g 0
Tra,ctor~,. en "Bilnd\ll:t:Wagens, Aanhangkarren;w'Ponywagens
enPOltykarrell,zowel N I E U}V als GE BRU.I K T
AlIep!ate,nB~~den, .Kruiwagens, Touwwerk, aile Land-
en Tilil!l!Q,:!~gl!reedschappen' 0

Bezoekt onZe stand en winkel op de marktdag

,
,<,
',',
"
",i:

Wilt U een bekroning voor Uw huis
Laat dan ons Uw schilderwerk uitvoeren

lste klas kwaliteit en . • •
vandaag de mode voor morgen

TRACTORLAKKEN
in standaardkleuren

voor alle merken

Aile sooTten modern ges/epen g/os

A.$T~§EFK~R~·
Textielhandel "Ameide

-::.

GA GOED INGELICHT WINKELEN,

LEES EERST DE ADVERTENTIES!

RASPAARDEN kunen wij U niet leveren

maar. .. ons SCHILDERWERK
kan aIle keuringen doorstaan

AMEIDE

qoed. em. £aftrJerak
SCHILDERS· en BEHANGERSBEDRIJF . .• ..
AMEIDE De zaak van haag vakmanschap tegen redehJke prlJs

Moderne sortering

Huishoudelijke- en Luxe artikelen
Een grate keus in

Thee-, Eet- en Ontbijtserviezen

·Molenstraat 23, teleloon 01836- ;280

Bij ons vallen de prijzen mee!

M. LABEE,

, ~.,



voor direct

vraagt

'.

Meerkerk

textiel
Telefoon 264 en 377 - Lexmond

in de nieuwsle modelinlen

Zojuisl onlvingen wij een geheel nieuwe colleclie

PULLOVERS, VESTEN en TWINSETS

en nog vele andere scorien

In BREIWOL
hebben wij een zeer fraaie sortering, c.a.

Scheepjeswol ..Meraklon" krimpvrij f 2.70 per 100 gram
$

80S

Zeer mooie breipatronen bij de wol gratis!

De VERPLie HTE W.A.-verzekering
voar motorvoertuigen treedt dan in werking

Dil houdl in, dal
aile Auto's, Motorrijwielen, Scooters, Bromfietsen, Trac·
toren etc. verzekerd moeten zijn tegen wettelijke aan
sprakelijkheid (schade aan derden)
Siell U lijdig in verhinding mel onderslaand adres I

SPECIALEATTRACTIE VOOR BROMFIETSERS! . '.
mel inga.ng vr".1 oklober a.s. G..RATIS DEKKING ..voor W...A. I
101 1 januari _)5. U verdienl dan 3 MAANDEN prel"i!>ler-,
wijl Uw risico gedekl is .. .. . '.1'

K.v.!~d.HAM ..
Prinses (II""Ajkeweg 30 Teleloon 0.1837-436

'. / :

1 januari 1965
Een belangrijke datum

DE AMEIDESE WINKELS ZIJN VOORTAAN ..

van 12.30-13.30 uur gesloten'!

1.....==============..............L.....~~~~.,

WINTER
AARDAPPELS

Bestel nu extra kwaliteit

Tijdens de marktweek
TOPKWALITEIT

WL3TLANDSE .
DRUIVEN

Prinsengracht. Ameide

De I;lllJ'JSTE om. te geven(... .
~')---~, - ( .-.

Groetiteboer ..

C.A. v.Gent

en

Goed bereiden ..

goed schenken

Hotel Cafe Restaurant

enige

. Flinke Werkkrachten

N.Y. v/h Fa. A. KRUYl
I

AMEIDE A
Teleloon 0 1836 - 305

,,'t FORTUIN"
Fa. L. H. DIEPENHORST

I

Lage pn]s
I •••

opUw wenken

N.V. Belonlahriek

vraagl enkele

v.h. J. en A. de Boer
Nu is het tijd am over te gaan op AUTOMATISCH wassen

Kom hij ons eens kijken naar de Erres. Miele en A.E.G.

Wasmachines, Centrifuges of Combinaties
DIEPVRIEZEN hespaart U tijd en geld!

ESTA. MARIJNEN. SIGMA. LINDE. MANUFROST

Koelkasten en Diepvrieskisten
met -5 jaar garantie en service binnen 24 uur

Altijdstaat er een reservekist tot Uw beschikking

Ook voor VERLICHTIN6 kunt U hij ons terecht

Tevens verrichten wij aile reparaties en berekenen
geen voorrijkosten

ARBEIDERS
VIJFDAAGSE WERKWEEK

Voor enkele goede krachlen komen op korle lermijn
WONINGEN BESCHIKBAAR

..

.,

HEI- EN BOEICOP. Telefoon 03474- 297
Luxe- en Huishoudelijke art., SpeeIgoed, mas- en Aardewerk

Joh. van der Leeden Aanmelden: dagelijks van 9-21 uur op ons kan- ..
loor, Lekdijk 136

of na 18 uur Ie Lekdijk 119, Langerak

Boodschappen bij Sigarenrnagazijn J. v. 6elderen, Arneide
~

Haven 5 Telefoon 651
voor UURWERKEN
en SIERADEN·!



(

CU)onen zoal..; ~ wilt----'

Er is nergens een plekie zo Hin als het EIGEN

HUIS. ingericht met meubelen naar eigen smaak

en karakter

AIle meubelen - AIle stijlen

Bezoekt tijdens de PAARDENMARKT
ons BLOEMENMAGAZljN

Een ruime keuze in:

Kamerplanten, Bloembollen en
Snijbloemen
Bloemenmagazijn "MARJA"
J. Verveer, Ameide

GRATIS SPELDJE bij aankoop van 2 pakken CULVITA-POTGROND

BANKETBAKKERIJ A. VAN GELDEREN
Voordelige meubelen dure meubelen
zware meubelen lichte meubelen
U zult beslist vinden waarnaar U zoekt en waar
mede U Uw huis de zo gewenste sfeer kan geven

Neem de mogelijkheden. maak een afspraak en
bezichtigt onze toonkamers aan de fabrieken

Uw adres voor aIle soorten KOEKJES en GEBAK

Kom met de marktdag eens even kiiken in onze

gemoderniseerde. winkel en overtuigt U van anze

grote sortering koekje.'i en gebakjes

Voor een persoonlijk interieur

B0 S woninginrichting en
meubeltoonkamers

Officieel WeBe meubeldealer

Telefoon 274 en 377, Lexmond

Speciaal adres voor gelegenheidsgebak

In de Marktweek eet ook U

Diepvrieskip van f3.50 kg
Haal ze bij

G. M. J. WILLEMSE, AMEIDE

Voor

I(ACHELSy/"", P ·KLEYNrM ···k .k.·zowel OUE als KOLEN naar (~ •• . r . eer .e.r .

Kijk. .. rijk, maar niet duur!

THANS KOPEN ... KANS KOPEN. Bij elke besteding van 110,- krijgt u kans op waardevolle prijzen.
De opbren9" 'omt geheel ten goede aan het Pro Beatrix Fonds t.b.v. de AKTIE "ONS KIND".

i¢ toch

MEERKERK

GELEGD EN WEL

VOORDELIGER I

kwalileil legen allerlaagsle prijs I

A

per meier

Verzetboucletapijt 3.80 breed

per meier f 69.50
GELEGD EN WEL

Een

Wand tot Wa ndtapijt
maakt Uw kamer groter
Zie onze uitgebrelde kolleklie

Sisaltapijt 3.80 breed f 32.80

WIJ vieren dit jaar het 50-jarig leest
van onze inkoopcombinatie.

U profiteert - door extra voordelige
inkoop -dit j.ar dubbel.
Dit is een van ooze gouden
jU~.ileum-aanbiedingen.

!>Nederland~viert feest
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... Riante slaapkamer, van modern licht teak-
~m~ hout. Ruime, handige hang- en legkast. Lever-
,1" ' baar met 6 zo chic toilettafeltje.
~'''J.:;!i Speciale jubileumprUs
~ slaapkamerameublement f 750,,,
?ir. tollettafel f 210,-
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