
OORINCHEM

vinden, dat voor U w haar ge
schikt is
Maandag de gehele dag gesloten
Grote sortering parfumerieen. Tabac,
Maja, 4711. Vinolla, Boldoot enz.

Kapsalons

DE WIT

Voorjaarsbeurs

In Ameide wardt op 25 maart
a.s. een voarjaarsbeurs geargani..'·'··
seerd die geheel in het teken zal
staan van het electrische appa
raat in de woning van deze tijd.

Meer gegevens hierover op pa
gina 2

Q)ames,

5 dagen
per week

slaan wij voor U klaar om Uw
kapsel te verzorgen
U kunt bij ons het juiste type

PERMANENT

VRAAO ONZE SPECIALE (ONOITIES
belreffende HUUR en HUURKOOP

Aristona
Philips
Orundig
Erres

levert uit voorraad aile

T.V. toestellen
van de 'bekende. merken, '

;;{;'/~:i:'< ·'W:Y;i?(Sb.i-

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

Lexmond, Dorpsslr. 54, tel. 244
Ameide, Fransestraat 21

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

Deze vragen stellen betekent het
antwoord weten. Het overgrote
deel van al die bewoners van AI
blasserwaard en Vijfheerenlan
den - de goede natuurlijk niet te
na gesproken - weet maar een
heel klein beetje van dit gebied
en men "kent" de streek beslist
niet. Het ontgaat velen, dat er
naast hun deur een gebied Jigt,
dat zo geweldig interessant is en
nag zoveel recreatie kan bieden.
Gezonde recreatie voor het zelf
doen en gelukkig geen massa
recreatie. Geen rug-aan-rug liggen
aan overvolle kusten, geen ~chijn

folklore als in bepaalde toeristen
gebieden, maar een streek die
zieh eerlijk toont zoals hij is.
Werkzaam en vol van schoonheid.
En zo gevarieerd.

Naast de dijken met machtige
riviergezichten en het bruisende
leven van de industrie, de rust
van de binnenwaard met zijn wei
den en wilgen. Naast de brede
stromen, aardige. riviertjes met
schilderachtige hoekjes. Naast
pittoreske dorpen, oude stadjes
met oude huizen en monumentale
kerken. Moderne industrie en mo
derne waterbeheersing, naar het
oude ambacht in de grienden en
rietvelden en de vele molens die
wij gelukkig nog rijk zijn.

Een veelkleurig palet - dat is
onze streek. Dit alles kunnen wij
zien, als wij er maar de moeite
voor doen om dit te leren kennen.

Noord? Wat weet de stadsbewo
ner van de strijd tegen het water,
van polder en waterschap, van
bemaling en waterpeil? Wat weet
de veehouder uit de polder van
de sliedrechtse baggeraars en de
Hardinxveldse dijkwerkers? En
wat zegt die ander de veehouderij
uit de waard, om over ruilverka
veIing, melkcontrole en verbete
ring van de veestapel maar te
zwijgen.

Kent u, meneer uit Sliedrecht,
dat prachtige Land van Bredero
de en wat weetu.van de fruitteelt
in de Vijfheereplanden? Kent u
de glasstad Lefli.am en dat merk
waardigedrie, ,;\¥incienpunt. dat
Gorinchem "he~;~en Gorcum of
Gllrre911'1'•."(.o!'qtg"l1oe'1'.d7.Maa!&t

.'Jl:':~~l':e~ps'·.(~err\\tocht-,over,;:.bD:ze,
dijken rond het hele gebied, wan
delde u over ouqe tiendwegen of
fietste u .iangs'''''''}.schi!~era:htige
stroompJes zo"",.<£ht bIJ hillS?

* *
*

eigen t streek!•tn

,
Wordt gratis verspreid in Arneide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexl1lQ.!l:d, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

De ontwetendheid over de eigen
streek is ontzaglijk en ontstellend
groot. En toch ligt er zo'n grote
schat dieht bij huis.
Wij praten over recreatie- en
vrijetijdsproblemen en stellen ge
leerde rapporten op. Wij laten
ons alles vertellen over het leven
in en de problemen van de wereld,
maar ... wat weten wij, die b.v.
midden in de waard wonen, van
de scheepsbouw aan Merwede of

ondanks aile tijdsbesparing en
aile snelheid.

De wereld is ontsloten (over "ont
sloten gebieden" gesproken), in
onze vakantie blijven wij meestal
niet dieht bij huis of in eigen
land, wij trekken de grens over.

Naar het zuiden 'van Frankrijk of
naar de Italiaanse Riviera, wij
veroveren de Alpen en trekken de
Pyreneeen over en wij zijn "even"
naar de Noorse fjorden geweest,
am over al het andere maar te
zwijgen. Vertel ons niets over de
wereld, die kennen wij als onze
eigen~broekzak.

.Q ..*<. . <Waar Ik nueIgenbJk met u heen

:~~rOttol~nd naarS6h~~~~b~
woe~~,,:Hetmag ook Giessenburg
ofl )'broek zijn. Het maakt me
niet~1want ik wi! u aIleen maar
vragen: Wat weet u, sneIle en zo
goed gei'nformeerde mens, van
uw eigen gebied? De streek waar
in u leeft. Wat weet u van het
leven en werken van de mensen
die slechts 20 of 30 kilometer van
u vandaan wonen? Vraag het eens
aan een jongen of een meisje uit
uw eigen omgeving en laat dit
kind eens tien gemeenten aanwij~

zen in uw eigen Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden. U zult ver
rassende ontdekkingen doen.
Vraag uw buurman eens iets uit
onze eigen streek en u zult ver
steld staan van de onwetendheid.
Hij rijdt met zijn auto door het
hele land, maar aan de Alblas of
aan de Graafstroom is hij mis
schien nag nimmer geweest. Hij
kent dit gebied, dat toch zo mooi
is en zo dichtbij, hij kent het niet.
En hij - met zijn jaarlijkse va
kanties overal in Europa - haalt
waarschijnlijk een tikkeltje mee
warig zijn neus op als u spreekt
over "Kekum" aan de Linge of
"Termei" aan de Lek.

* *
*
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UITOAVE: ORUKKERIJ CREZEE, AMEIDE .
MAART 1965

Verschljnl maandelljks

Oplage 4500 exemplaren

* *
*

Wij leven in een tijd, dat de we
reid voor ons open ligt ... Alleriei
publiciteitsmedia doen ons verre
landen kennen en a ja minute zijn
wij op de hoogte van wat er in de
Congo, in Laos· of in Cuba ge
beurt. We lezen het in kranten en
tijdschriften, wij horen het via de
radio en wij zien het op de film
of op het televisiescherm. Wij we
ten iets over het rassenvraagstuk
en over de adembenemende oot
wikkeling in Israel. Wij volgen
Johnson als was het onze buur
man en aIs de mens de ruimte
verovert, wordt dit OTIS in de
kortst mogelijke tijd voorgescho
teld, wij volgen het in onze ge
makkelijke stoel bij de haard.
De wereld op een presenteerblad
in.on.oz;e-huiskamer,zie,.dat is. on~
leven van vandaag.

Ontdekkingen

De communicatiemiddelen zijn
enorrn verbeterd en was het een
jaar of vijftig geleden nog zo, dat
een reis naar Amsterdam tach al·
tijd nog een hele onderneming
was, vandaag doen wij het in een
wip en de bewoner uit het hart
van de Alblasserwaard gaat
"even" naar de grate stad in zijn
snelle wagen over moderne we
gen.

De trekschuit is er niet meer bij
en OilS leven wordt al maar snel
ler, waardoor aanvankelijk veraf
gelegen steden en streken diehter
bij ons komen te liggen. In auto's
en op brommers trekken wij er
op uit en afstanden tellen wij niet
meer. De drkel van wat binnen
ons bereik ligt wordt steeds rui
mer en dan denken wij er hele
maal nog maar niet aan, dat de
mens het dezer dagen presteerde
om in goed 3 uur van New York
naar Parijs te vliegen. De snelheid
is niet meer te stuiten en wij
jagen door. Steeds maar door.

Ons contact met de wereld is er
- in vele opziehten. De snelheid
heeft ons allen in zijn greep - de
een meer, de ander wellicht wat
minder, maar wij haasten ons
voort. Het merkwaardige daarbij
is dat men zou mogen veronder
stellen, dat de mens meer tijd
heeft gekregen, maar in werke
lijkheid hadden onze voorouders
in trekschuit of postwagen meer
tijd dan wij. Of zij namen er de
tijd van. lets, wat wij beslist niet
doen. Wij leven in een tijd, waar
in de mens geen tijd meer heeft,

GESCHENKEN van blijvende waarde vindt U

in een grate sartering

bij

Boekhandel CREZEE
Ameide
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r GroteVoorjaarsbeurs
te Ameide

Wij stellen U in de gelegenheid om op 25 maart a.s. gratis .deze beurs

{e bezoeken vanaf 2 nur namiddag in zaal Diepenhorst, Fransestraat I
Op deze voor Ameide en omstreken

UNIEI(E ·VOORJAARSBEURS
wordt U een enorme sortering getoond van

electrische huishoudelijke artikelen
die voor U het huishoudwerk vele malen gemakkelijker maken

Deze heurs· wordt gehouden in samenwer
king met

G.E.B.
Voor electrisch koken en warm water

voor diepvriezen

Vergelijk onderstaande prijzen met de prij
zen oponze heurs en geefde verschillen
aan()nsop~> ••.• .<> ..... . ..

1\I.SEXTR.A.A~TRACTI~'f0rdenon-· .
cler ·de .goede<oplossersenkeIeaantrekke-
Iijke prijzen hesc"Qikhaar gesteld, o.a.

.c' <v>-

Raamventilato~electro Koffiemolen,
Schemerlamp enz. •

G.E.B. electro kookplateau /375.-
met -:I kookplaten en pannen

Excelsior Stofzuiger . /149 50
sledemodel •

/550.

/69.50

Calvinator Diepvrieskist /1455
525 liter .-

A.E.G Wasmachine
voor een vlugklaar wasdag

Itho Raamventilator 15
voor de keuken

voor centrifuges en zelfs centrifuges die automatiscb stoppen als
Uw wasgoed voldoende gedroogd is

voor electrische huishoudelijke apparaten·

GENERAL ELECTRIC

EXCELSIOR

wereldvermaard sinds mensenheugenis

A.E.G.

ITHO
ventilatoren voor stal en woning

voor uniQke kwaliteit op stofzuigergebied

. ESBE

Electro-technisch
Bureau

•
J. W. van Puttestraat 73
Telefoon 01836-232

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



te Ameide
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v.a. 49.-

69.-

v.a. 79.
v.a. 29.
v.a. 79.
v.a. 49.

v.a.865.

v.a.695.-

Regenjassen
Jongens Costuums met extra speldje. v.a.

Zomermantels
Leuke Voorjaarsjaponnen
Mantelcostuums
Regenmantels
Bankstellen
Slaapkamers
enz. enz.

·,C_"",,·,:':'t-':> " "iJ, ",'",,;','. ->',-- __ ,,-":':,--~'i4::.,,";-;1:i/;,-.',<':-,i,-'~' , " .. , .<;.:,..,>,:;,.;;.. : ..-,;, ..,:,;i." .. . ::-

Zowel in onze dame8~, heren- en kinderaIdelingaIs
de woninginrichting-er~'!meubelzaak vindt U een gehC-~l

nieuwe voorjaarscollleclie met speciale openingsprijzen

Terlenka Costuums stijlgroep Groningen v.a. 149.-

De zaak voor deze streek met de grootste sortering
artikelen in aile atdelingen

AMEIDE - Fransestraat - J. W. v. Puttestraat

Telefoon 01836-394 ('S avonds 372)

Met toestemming van de autoriteiten is
onze zaak ook donderdagavond te bezichtigen
TiJdens de heropentngsactie worden geen punten verstrekt

A TTENTlE:
Ter verhoging van de feestvreugde t.m. zaterdag
27 maart a.s. smakelijke verrassingen voor iedere
klant! U ontvangt bij aankoop voor

25.-, een heerlijk Krentenbrood
50.-, een malse Diepvrieskip
75.-, een goede fles Wijn

100.-, een royale Slagroomtaart
Bij aankoop tot 25.- ontvangt U een lenke
VERRASSIN6



qQed. em.£,al1'jerak
SCHILDERS· en BEHANGERSBEDRIJF
Af'1EIDE

"ANDERS DAN ANDERS"
Met recht kan dit gezegd worden van onze

NIEUWE SOORTEN BEHANG

Voor sterk en modern schilderwerk
Voor moderne kwaliteitsprodukten

U vindt in onze kollektie de mooiste soorten voor kamer en slaapkamer

Het nieuwste op dit gebied zijn onze

pracht imitatie papieren o.a. natuursteen, land
schappen en houtkleur voor een aparte wand
Kom eens even kijken want er is zeker weI iets voor U bij

Wilt U het met de schoonmaak eens extra opknappen, vraag dan naar onze

LAK, MUURVERF, PLAKPLASTIC enz.
'\

VERF
verfrist, verfraait
SUPERLAKVERF en MUURVERF

OSTATEX

spaar uw' welvaart

(oop. Railfeisenbank "Lexmond"

(OOp. Boerenleenbank "Noordeloos"

(OOp. Raiffeisenbank "Ameide"

(OOp. Boerenleenbank "Langerak.Nieuwpoorl"

Spaar naar een doel. Np.\ft'w.e1k doel! Dat mag U
zelf kiezen. Wie gespaal\C"J;eeft heeft het voor het
zeggen. De kleine verlangens: vakantlerels, een flets,
een boot. De grote Ide toekomst van de kinderen,
het eigen huis en noem maar op wat uw leven en
dat van uw gezin naar de welvaart voert. Open een
spaarboekje blj onze bank. Uw guldens maken nieu
we guldens. U w rente maakt rente. Spaar uw
welvaart tegemoet I

tegemoet

l"'\

.' •.B..•.....••.A...•. NK S. T.. ·E..L.."l:..'•...'...t·.• E. N
'::,:.:_: <"'C:' :,,.,' .. ' '-"',': .. ,', ., :', _"" '. '".''_._.. .. :.

EETHOEI(EN
, r'S1'>i(

SLAAP KAM,tRS
hout en staal

BERGMEUBELS
WAND ME UBELS
T.V.- T AFELS
KAPSTOKKEN

de Lente
staat voor de deur I

Nog is het niet zover, maar . . .

Ook U wilt dan natuurlijk iets nieuws

Kern eens in onze showroom kijken naar onze moderne. pas weer
opnieuw aangevulde sortering

.. Ook in Woningtextiel
, .. zijn wij ruim gesorteerd in de"" meest moderne soorten

Speciaal-dealer voor Balamundi artikelen en Bouwman
,Meubelen - Ook voor Luxaflex Zongordijnen

Fransestraat 15, Tel. 235, Ameide

Fa. Jobs. Mesker en Zonen

~
Aangesloten blj de Cooperatieve Centrale Ralffeisenbank te Utrecht

,V6or het a.s. schoonmaak-seizoen hebben wij voor U een grote sortering

. stalen en houten Huishoudtrappen, Borstelwerk, Zeemlappen,
Dweilen, Kastpapier en Plastic Kastranden

Ook in de lenle nog koele dagen:
De Haller FacettaOliekachel of een Gaskachel brengen uitkomst

V raagt inlichtingen blj :

T.P. KLEIJN, MEERKERK
Tolstraat. 21 Telefoon 01837-219

Het is zeker en gewls
dat blj

VERWOLF
de lekkerste

KAAS
aanwezlg is I

Beleefd aanbevelend,

L. VERWOLF
Fransestraat .19, Ameide



Voor al Uw reparalie's
GARAGE D. v. d. Vlisl &

Voor .. I Uw Auloschade
PLAATWERKERIJ D. v.d. Vlisl &

Voor al Uweleclrische inslallalie's
reparatie en nieuwbouw

Landelijk Inslallaleur
D. v. d. VLlST & In.

Voor al Uw loodgielerswerk
reparatie en nieuwbouw

LOODGIETERSBEDRIJF

D. V. d. Vlist &In.
HOOGBLOKLAND Dorpsweg 13
Teleloon 01831·292

Juwelier

voor gelukklge~
jonge mensen IfiJI!.I

Haven 5 Tel. 651

Schoonhoven

Rikkoert & Zn.

Voor Uw vervoer
Transporlbedrijl D. v.d. VLlST &In.

Hallo! Attentie! Hier is de lJzer- en Touwhandel
"DE VIAM"

Voor het aanstaande Voorjaar:
ALLE SOORTEN TUIN- EN LANDBOUWGEREEDSCHAP
TOUWWERK, GAAS EN PUNTDRAAD

En nu de klap op de vuurpeil
DRAADNAGELS PER PAK GROTE PRIJSVERLAGING

J. VISSER, AMEIDE
J. w. van Puttestraat 65

AUTO- RlJSCHOOL

DICI(Y SLOB
Te1efaan 01838-314 - NOORDELOOS

RUIM 10-JARIGE ERVARING

Kantoor Arnelde, .
Vooratrast 2. - Telefoon (01836) 401

. ~ .,>
Aigemene Bank Nederland

JNederlandsche Handel-Maatschappij .. De Twentsche B~nk)
/1",;,,,,\, .

;,,,,,!

.. .. ;........ -.' .:. .... :.....• ,::.:.... -.

D8gelljks g90pEmd van: 9.15~12.15 uui (behalve"op ',iaterdag)
(-"""'\'

---:--~4

Veer al uw bank
en effectenzaken

Tevens U\V.ad~voor
\

Sl1ybloeme;{~{en ::Jt..amerplanten

,/'~

-.f ,

Wij verzargeni~r U

aile ,ooorten 931oemwerkel'6

MEERKERKSEBLOEMENHANDEL·

Fa. H. PELLIKAAN
vraagt TIMMER. EN OPPERLIEDEN
vaar bauwwerken Ie Garinchem
Voor vervoer wordl gezorgd

Aanmelden: Broekseweg 56a, Ameide, of aan hel kanloor, Vis
sersdijk 25 Ie Gorinchem, lei. 01830-2772 (b.g.g. 3707)

Voor de a.s. Lente J

BLOEMZADEN, LAND~ EN TUINBOUWZADEN, POOT~

GOED en een grote sortering TUINPLANTEN

€el'l fjoed tapyt
IS UW AANDACRT WAARD!

A. de Vries, Meerkerk
Zouwendijk 101 b. Telefaon 01837-462

Voor de schoonmaak
Een grate sartering
Sponsen, Zernen, Borstels, Bezerns,
Dweilen, Trappen enz.

Plakplastic voor verschillende doeleinden, 2.25 p.m.
Ook in Kastpapier en -randen vindt U bij ans wat U nadig hebt

ADRI. VAN PEEl. MEERKERK
Gorinchemsestraatweg 14 - Telefoon 01837-398

75 jaar Pronto Horlogesl
Een mijlpaal gewis. want 75 jaar iets goeds te brengen zander
tegenslagen .kan men aan de muur schrijven. lets goeds is duur,
tach is Pronto een van de beste en in zijn prijs de gaedkoopste
fabriek in Zwitserland
Doordat de importeur van Pronto Horloges in Nederland nu oak in Belgil! de
alleenverkoop heeft door uitkoping van importeuf in Belgic. kan men nu veel
goedkoper kopen. door grater kwantum veor beide landen

Door dit feit zijn de prijzen gelijk gebleven
Daarom steeds Pronto

O. J. v. d. Vlies, Gorcumsestraat 12, Meerkerk

Wij hrengen een grate kollektie merktapijten. o.a.

TREDFORD TAPIJT

~
e ideale vlaerbedekking. f 23.90 per m2,

iUu, 1. IJNMOND VERZET BOUCLE
_ :/"'" .,., . kamerbreed, per strekkende meter f 102.85. ..

IfS?,.Sd r Ret bekende .DESSO TAPIJT
t'- zeer grote slijlweerstand. in 6 kwaliteiten en tien

tallen kleuren. kamerbr~ed dus geheel naadlaos·
vanaf f 79.~ per strekkeilde meter

Wilt U dubbel prafijt hebben van Uw T APlfT. neem dan een

DESSO ONDERTAPIJT
f 3.95 per m2

Dit heeft de volgende voordelen:
a. aanzienlijke verlenging van de levensduur van Uw tapijt
b. op een bijzondere wijze. zowel warmte alsgeluidisalerend
c. Door blijvende veerkracht het luxueuse gevae1 of Uw Tapijt·'
tweemaal zo dik is .
Speciale aandacbt vragen wlj voor bet SPIJKERLOZE CIMCO SY
STEEM. Vraagt vrijblijvend inlicbtingen . .

VASTE VLOERBEDEKKING, PRAKTISCH EN WARM

B0SWoninginrichting en Meubeltoonzalen
GespecialiseerdVloerenbedrijf, Lexmond
Telefoon 03474-274-377

~~
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VOOR/AAR 1965
SAMEN PLANNEN MAKEN!

A. VAN IPEREN
MEERKERK

J. VERVEER, AMEIDE
J. W. v. Puttestr••t. tel. 01836·356

Bonwen aan U w· interieur is bouwen aan een voor..
naam dee! van Uw levensge!uk

Daar is overleg Voor nodig

Overieg samen met een ervaren woninginrichter
Pluk de vruchten van zijn ervaring en vakkennis

Onbeperkte sortering

Meubelen, Gordijnstoffen
en Vloerbedekking
Een verantwoord advies gepaard gaande
met 100 % afwerking. betekent voor U naar

A. STREEFKERK
TEXTIEL • WONINGINRICHTING

Fransestraat 7. te!efoon 01836-212, Ameide

Het goede en voordelige adres voor "'\

1ft.'"'~ aIle soorten Bloemwerk.en, Pootaardappe'WJ len, Land- en Tuinbouwzaden
o is nog steeds

Bloemenmagazijn

"MARJA"

GcROTE DEMONSTRA TIE
van ELECTRISCHEHUISHOUDELlJKE APPARATEN
in de zaal van Hotel "Brughuis" op 24 MAART a.s.,
vanaf 10 uur v.m.

Medewerkers zijn o.a.

G.E.B., Dordrecht
mel een kookdemonslralie enz.

PHILIPS, Eindhoven
demonstreerl o.a. met de nieuwsle Grilleer
aulomaal en aulomalische Wasmachines
Koelkaslen enz.

De "EXCELSIOR" Stofzuigerfabriek
demonslreerl de nieuwsle slolzuigers

HUSQVARNA
's werelds besle naaimachine loonl U de nieuw
sle modellen

KOMT ALLENI
Hel wordl een leerzame dag. ook voor hen die
reeds een 01 meerdere eleclrische apparalen
gebruiken
Aile bezoekers doen mee aan de gralis verloling
van enkele mooie ELECTRISCHE APPARATEN

\ ;

BANKSTELLEN, HljISKAMERS,
SLAAP~~~RS, BERGMEUBELS
en EET~()EKEN

Wegens enorme drukle verzoeken wij U vroeg
lij dig Ie bespreken

Salontafel gratis

U ziel die op de eerste etage
Komi U dil zelf hekijken

Een enorme colleclieC·:.

Als U deze maand een bankslel reserveert voor maarl,
april 01 mei onlvangl U een

maakl het wonen 101 een leesl
Vlekvrij, plelvrij en onverwoeslbaar

vele soorlen - Kom eens kijken en laal U voorlichlen

VLOERBEDEKKING

Direcl uil voorraad:

Bankslel mel skae·leer en losse kussens f 450·.

DIVERSE BANKSTELLEN
in prijzen van 450.-, 575.-, 690.-, 785.-, 845.-, 975.-, 1050.-

NYLON lAPIJT lAPISONAls u een bijzondereeetkamer zoekt.. ...
Met extro lange tale" 130 em plus tuimelblad Mel
extra ruim dressoi' of bergmeubel stoelen die door
hun warme poolstof bekleding een sfeer scheppen van
luxueuze gezelligheid ... Die eetkamer< zijn er nu voor

in vele modellen.

•
•
•

I ••••••••

ZWIJNENBURGFirma
Tolslraal 17 Tel. 401 MEERKERK

DE ZAAK DIE VOOR KWALITEIT

BORG STAAT



TUINARTIKELEN
Wij sorteren een grote verscheidenheid

TUINGEREEDSCHAPPEN,
te veeI om op te noemen

Een bezoek aan ons magazijn of aanvrage

BESPAART U GULDENS

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Wij verschaffen U aile gewenste inlichtingen

omtrent het gebruik hiervan en zijn ruim ge

sorteerd in de zogenaamde

VEILIGE BESTRIJDINGSMIDDELEN
VASTGESTELDE VERKOOPPRIJZEN

ONZE KOLLEKTIE

Voorjaarsschoenen
IS WEER GEREED
Kom eens kijken. het verplicht U tot niets

VOORJAARSAANBIEDING
POOTAARDAPPELEN
voorgekiemd of niet voorgekiemd

Aile soorten en maten leverbaar per 5 kg of

veelvouden dallrvan

ZEER SCHERPE PRIJZEN

(.L.V.

"SA ME NWERKI NG"
Doetseweg 49. tel. 01 845 -254

GIESSENBURG

Ook in

Luxe- en Huishoudelijke artikelen
steeds het nieuwste

Het is prettig winkelen in onze moderne zaak I

Firma H. VERHOEF~ Telefoon 01836-251 Ameide

De hartewens van ,zeer vele huisvrouwen "'"
kan mlin vervulli~~acm. . . •• .•..••...•.•.•.. .' ...•.•. ...(~l

Fornul~;,~~m.~!~C!~I~ '. ,/
bestaande uit:
o 1 Hypermodern a-plaa!s fornul~f~llprzlen

van expresse kookplaat, fab" ,I Neff.
o 1 Kookpan BK edel alum., inhOUl:f4;6 liter.
• 1 Idem, inhoud 2,8 liter.
o 1 Steelpan BK edel alum., inhoud 1,6 liter.
o 1 Koekepan BK edel alum., reliefbodem.
• 1 Braadpan ORU, gletijzer, Inhoud a liter.
• 1 Stapelring BK edel alum. 14/24.
• 1 snelkoker, Beealeetra. inhoud 2 liter,

met droogkook-beveiliging.
o 1 Orakaflex-snoer, 1 meter.

is verkrijgbaar voor de f 3~o -
ongelooflijk lage prijs van J I ,

Oit fornuis Is een toonbeeld van teehniseh
vernuft, het heeft belangrljke nieuwe vindin
gen en Is een lust voor het oog.

Het is ultgevoerd In stootvast kristalemaille
en voorzien van:
o Ingebouwde slgnaallampjes.
• Bakblik, rooster ... en braadslede.
o Llehtlopende, geemailleerde opberglade.
o Ooelmatige en sierlijke ovenontluehtlng.

Tegemoetkoming in de aanlegkosten. Max. f 65,-.

Afmetingen fornuis:
Hoogte: 85 em.
Breedte: 50 em.
Olepte: 60,5 em.

Indien gewenst:
Sierdeksel f 23.-
Profiteer van onze GOEOKOPE aanbledlngenl

Oit fornuls is ook leverbaar
zonder pannen voor de prljs

Levering via de erkende installateur van I 250.-
Eventueel in huurkoop verkrljgbaar.

GEMEENTE ELEKTRICITEITSBEDRIJF D0 RDRE( HT
Afdeling Huishoudelijke Voorlichting

TOONKAMER: VEEMARKT - TEL. 01850 - 44 44
Geopend: 8.30-12 uur en 13.30-17 uur; zaterdag gesloten.

Deze aanbledlng geldt ultslultend voor de bewoners van het verzorglngsgebled van het G.E.B. Dordrecht.



Wij repareren voor U

aile merken wasmachines
Uil voorraad leverbaar:

aile Erres wasmachines en centrifuges
aile Erres koelkasten

f 150.

f 75.-

zak!

f 475.

f 175.-

de•In

met verwarming, pomp en tafelblad

nieuw gelakt en gereviseerd

Koop geen
kat

1 Enes wasmachine

1 Enes wasmachine
gereviseerd

1 A.E.G. snelwasser
Op deze machines 1 jaar garantie

1 Miele combinatie

Wij hebben voor U
enige demonstratie

TOMBOMATICS
welke kosteloos en zonder enige ver
plichting uwerzijds voor enige tijd
bij U worden geplaatst

U kunt dus zelf constateren welke
voordelen en gemakken deze hyper
moderne wasautomaat U biedt

Bovendien ontvangt U aileen bij

BIKKER
2 jaar garantie
Aansluitkosten, kranen, slangen e.d. gratis
Eigen. service·dienst met fabrieksopleiding
en ervaring

ONZE INRUll~.~"".~',lEN VOOR UW 0 UD E MACHINE
ZULLEN U ZE_~KER VERRASSEN
VRAAGT VRIJBLlJVEND INUCHTINGEN

. Doorinru~,~a~ tombo~atics hebben
wij U de'~lgende machines aan te

bieden

D. BIKKER

f 1298,-

heef! de enige oplossing:

De ERRES TOMBOMATIC Is de enige wasaulomaal die.· 7
hoofdwasprogramma's heaft plus- • 15 variatiemogelUkheden
plus • een speciale" knop voar kleine wasjes III plus • een pro~

grammawUzer Rills • een knop "extra lang" voar zeer vuile was
plus • een centrifuge met 2.800 toeren.

WE GAAN NIET VERDER I II
Het Is teveeI om op ta noemen. Komt u eens 1aog51 Morgen! Of
zaterdag, met uw man I WU hebben voar u een uitgebreide prach.
tige kleurenfolderen ulteraard demonstreren wU voor u geheel vrU·
I5IUvend deze prachtautomaat. Wij· rekenen op U II
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~~ '~at ~ebeurtna~~lijkals u een GEWONE wasautomaat
koopt. die voor de grote was veel water en sop vergt,
terwUI Utoch vaak kleine wasjes hebt. En wie heeft die
niet?
Denk eens lian de IUierwas" . of aan. die twee vuile
overhemden van uw man woensdagochtend?

TWEE WASAUTOMATEN IN fEN

SERVICE-BUREAU

D. BIKKER Zouwendijk 113 a Telefoon 01837·249

MEERKERK


