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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
OKTOBER 1965
Verschijnt maandelljks
Oplage 4800 exemplaren

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
I:loornaar, I:loogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland
op de gemeentebesturen van de
betrokken gemeenten, te weten
Tienhoven en Lopik.
Onze gedachten gaan dan uit naar
ander en moderner materiaal, dat
door een man kan worden bediend.
Natuurlijk is dit een kostbare

Gaat er een veerpont verdwijnen
Dit geachte lezers is niet aileen
voar u en voor ons een vraag.
Alles wijst er tot nu toe op, dat
dit helemaal geen vra9-g meer is,
maar tot de realiteit zal gaan behoren.
Daarom lijkt het ons goed een
ingekomen schrijven te plaatsen
van een lezer van ons blad, die
blijkbaar zelf ook dit probleem
zeer goed ziet. .
Wij laten hieronder het schrijven
in zijn geheel volgen.
DE WEGWIJZERS WEG
Ja, niet aIleen de veerman in TieuM
hoven zal op 1 januari 1966 de

pont voorgoed hebben vastgelegd,
maar al spoedig zullen de gevolgenlnerkbaar zijn.
M snel daarna zuHen· de !hensen
...\(!W"f!".A·)IJ·'Y·13'~°'Penep:d.e
, wegwijzers,",,'aan',\:weerszijden"varl-de Lek weghalen.
Door deze handeling, die onlosmakelijk aan 't opheffen van het
veer is verbonden, zal het pas
goed gevoeld worden wat er is
gebeurd.
Niet aileen zal er een schip worden sti!gelegd, maar de verbinding zal zijn verbroken. Een verbinding waarvan zo velen gebruik
hebben gemaakt en nog maken.
Een verbinding waardoor jongens
en meisjes elkaar hebben leren
kennen.
Een verbinding waardoor verbintenissen tot stand zijn gekomen.
Een verbinding die de recreatie
in anze streken heeft bevorderd,
maar vooral een verbinding, die
de leefbaarheid in onze streken
mede mogelijk heeft gemaakt,
waardoor het isolement werd teruggedrongen.
Een verbinding waardoor handel
en nijverheid werden bevorderd.
En juist in onze tijd waarin zo
sterk de behoette aan verbindingen wordt gevoeld.
Zal er nu een bestaande verbin-

ding worden verbroken zander

dat er een nieuwe hiervoor in de
plaats komt?

Wog wordt er niet over gesproken
Irpzaar de wegwijzers zullen ver-

zaak, doch wanneer v. d. Berg Jr.
met een boot wi! blljven varen,
die door een man kan worden bediend, dan moet dit toch op de
weg van de betrokken gemeenten llggen, dit te onderzoeken?
Nog drie maanden en dan????

dwijnen.

Provinciale Staten hebben er nog
niet over gesproken. In de Gemeenteraden is er nog niet over
gepraat.
Maar
streekgenoten
lIlet op Uw Saeck".
Een verbinding zal worden verbroken.
De wegwijzers zullen worden
weggehaald.
jEen stukje van onze leefbaarheid
zal worden weggenomen.
!Handel ell nijverheid zullen worden ver,J"gd.
Eennieuwe verbinding' zal er niet
kamen.
($tre~kgen.QteIT,~';~let_o.i1,JJtv.,Saeck'(.·.,
Een wegwijzer.

Naar aI!
iding van dit ingezon/len stuk'bjzen er natuurlijk allerlei vragen.
Wat is nu de oarzaak?
Met het bestaande materiaal is
het niet doenbaar om dit door
een man te laten bedienen.
De oorzaak van het opheffen van
het bedrijf is natuurlijk nu gekomen doordat de heer v. d. Berg
Sr. van een welverdiende rust
gaat genieten.
De heer A. v. d. Berg Jr. kan dus
onmogelijk het veerbedrijf aileen
voortzetten.
Wij geloven, dat de familie v. d.
Berg het zeer ter harte gaat, dat
dit onvermijdelijke nu in 1966 zal
moeten gebeuren.
Ons rest nu nog aileen de vraag,
moet dit nu werkelijk? Is. hier
niets aan te daen?
Wanneer het rijk of de provincie
niet willen, amdat het niet rendabel is, dan zullen wij graag
vernemen welke 'veerbedrijven in
ons land wei rendabel zijn?
Dan echter is onze hoop gevestigd

I

AMEIDESE PAARDENMARI(T
Donderdag 14 oktober a.s.
Traditiegetrouw willen wij ook
dit jaar weer uw aandacht vestigen op de jaarlljkse Paardenmarkt te Ameide.
Onze jeugd, die. vaak niet meer
zo aan traditie vastboudt, zou
n~ar onze m~ning'<2"iZe dag toch
, nwt. graag mIssen.·'>.,~j/
Vaak hebben wij ons afgeHaagd,
\V~~_.,.t~.~?C:¥:,:<:latgt(Il~-\ya~.?~oyel_el1:

doet uitiieri :ria-aT de tweede don~
derdag in oktober?
Na de keuringen y""c paarden en
pony's is .er toch n:.:, ;{.O veel meer
te doen?
Men zoekt steeds naar wegen am
dit hiaat op te vangen en wij ge..
loven dat men nu de goede kant
uitgaat.
Wij denken aan de reeds traditionele AKA-puzzelrit voor auto's,
dit jaar aan de???
Natuurlijk is deze dag een familledag.
Van ver komt men om tach weer
eens in het oude "Termei" te toeven. Er hangt zo'n dag een sfeer
F

De firma's Van Toor,

in het anders zo rustieke dorpje.
De Dam staat vol met kraampjes
- men kan koek slaan - schieten - enz. Handige kooplui prijzen hun waren aan - de midden,.
stand zet haar beste beentje voor
'- al met al een grote bedrijvig,
heid.
Hebt u nog een Hijedag-of
kent u niet de sfeer die erdan
heers't.M-.· dangeven"wiJ'u:'ee~n
raad: komt u eens kijken - II
bent van harte welkom.
Het lljkt ons een zeer goed idee
van de Paardenmarktcommissie
eens iets geheel nieuws te brengen en wei door de vereniging
"Rijen en glijen" nit Alblasserdam uit te nodigen.
Deze vereniging, die reeds nationale, vermaardheid bezit, d.m.v.
haar arresleden en tilbury's, zal
a.a. meedo~n aan de ringrijderij,
waaraan ulteraard een ieder kan
deelnernen met paard en wagen.
Voorts zal genoemde vereniging
dIverse folkloristische dansen nitvoeren.

J. Verhoeven, H. Verhoef,

N. Pek & Zoon en B. Crezee verstrekken bij ieder
contant bestede vijl gulden een bon, 40 bonnen
geven recht op een heerlijke Siagroomtaart

Tel. 01837-401 - Meerkerk

TEXTIEL - CONFECTIE - MEUBELEN
Onze speciale meubelzaak wordt verplaatst naar

DORPSPLEIN 7
Meubeltoonzaal wordt Tolstraat 17, 1e etage
Het is ons gelukt een allround vakman aan te trekken Over ca.
4 weken zullen wij U nader inlormeren
Wij doen ons uiterste best de achterstand zo snel mogelijk in
te halen

Grote
georganiseerd door

G.M.S. te Meerkerk i·

I

1000 gulden aan prijzen!
Iedere G.M.S. spaarkaart heeft een nummer en dingt,
indien voIgeplakt met G.M.S-zegeIs, mee naar een
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"aan}{operi .; .'

'~tI'ek:t>llif:l:J\v

Bos
Tel. 366

Voor al Uw Levensmidde/en

Bikker

Tel. 249

Was- en Koe/apparaten

I Kaasschieler
Tel. 471

Voor schoenen

Van Allen
Tel. 340

Alling
Tel..248

Schildersbenodigdheden

Banketbakkerij

1 Deze actie loopt van 16 oktober tot en
vindt plaats op woensdag 8 december
1
• Cafe "De Kuiper" door de edelachtbare

1
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. .... . . . .

····c.
,.

Koekkoek
Tel. 297

Rijwie/- en Motorhandel

De Kuiper

Tel. 352

Voor Uw drank en rokertje

De Vries
Tel. 462

Korevaar
Tel. 332

A.Z.
Tel. 401

-.-:--.'/

'i

Bij inftvering van deze voIgepiite spaarkaarten ontvangt U 1 GULDEN en een kans op een KOELKAST
in de voIgende G.M.S.-zaken
•

."

i

I
I

WIJ VERLOTEN
3 ERRES KOELKASTEN 1

i

I

i

Bloemenhuis

Uw keurs/ager

Voor steer in Uw woning

met 4 december 1965. De trekking
om 19.30 uur in de bovenzaal van
heer A. Berends, Burgemeester van

Meerkerk, Nieuwland en Leerbroek
Koopt in deze periode gerust bij Bikker Uw koelkast. want wanneer U een koelkast wint wordt deze

g~,~eel vergoed
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Grole Sinl Nicolaas-aclie C.M.S., Meerkerk

1

1

aan prijzen!

I: 3
•

i

Erres Koelkasten t.w.v. f 335.- I

.

i

Koopl dus nu

u""

I

Wasautomaat, Wasmachine :
Centrifuge
Koelkast of Diepvriezer

i

I'1' .

bij Service-bureau
Onze reclame:'

i

dubbefe

.

.:
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seiVice9arantie .
~. binneH24lJur'

....

..•

... j '

ZOLlW"~,,?diik 113 a, TelefC)on 0Ie~?-249,MEERKERK
,
•.....

;

Nag rneer voordeel!

'-"eO'"

U ontvangt vanaf 14 oktober t.m. 4 december 1965 het dubbele aantal G.M.S.zegels. De G.M.S.-zegels zijn direct of later bij €len der G.M.S-zaken voor contant geld in te wisselen
Bovendien dingt iedere volgeplakte G.M.S.-spaarkaart mee naar een koelkast
U ontvangt b.v. bij een

Wasautomaat 13.400G.M.S.-zegels, ditzijn 67 kaarten vol
3600 G.M.S.-zegels, dit zijn 18 kaarten vol
: Wasmachine
:
Centrifuge
1800 G.M.S.-zegels,dit zijn 9 kaarten vol
Ook de inW"oners van gemeenlen builen Meerkerkl doen mee mel
deze aclie

I

De trekking vindt plaats op woensdag 8 december om 19.30 uur in de bovenzaal van Cafe "De Kuiper" door de edelachtbare heer A. Berends, Burgemeester van Meerkerk, Nieuwland en Leerbroek

i Koop ook gerust nu Uw koelkast bij ons want wanneer U ook een
koelkast wint wordt deze voor het volle bedrag door ons vergoed

1

Bezoekt in de

Marktweekreklame

Marktweek
onze grote

van 11 l.nI. 1& oklober 19&5

Meubeltoonzalen

U ontvangt gratis bij aankoop van:

25.-, een paar Nylons of Herensokken
50.-, een pracht Baddoek
100.-, 2 geborduurde Treffer Siopen
150.-, een flanellen Laken (2-persoons)
250.-, een Dames- of Herenpyama
350.-, een 2-pers. geborduurd Treffer Laken
en 2 geborduurde Siopen
500.-, een zuiver wollen Slaapkamerkleedje'
of een Tuinstoel
800.-, een~2-pers. zuiver wollen Aa Be Deken

BANKSTELLEN
HOUTEN SLAAPKAMERS
BERGMEUBELS . EETHOEKEN (compl.)
KEUKENSTOELEN en KEUKENTAFELS
KAPSTOKKEN
TOILETSPIEGELS
enz., enz.
Tevens zijn wij ruim gesorteerd in

BEDDEN en DEKENS
Groot assortiment tegen scherpe prijzen
Ook voor een goed

KOSTUUM of DEMI
slaagt U bij ons zeker

Grote voorraad en . . . de prijs valt U heus mee

OVERHEMDEN
SJAALS
LOVERS - VESTEN enz, enz.

ESKER
EUBELEN
ANUFACTUREN

..

~.

'

PUL-

COMPLETE
WONINGSTOFFERING
Aile soorten TAPIJT worden
door ons vakkundig gelegd

In gordijnstoffen ruime keuze
Tele/oon 01836·235

~
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Z~lfplakkend
Hou'tiIn~a'tie
Even de achterzijde nat maken en U knnt het zo op de wand plakken

.

Plakplasdc'
in Ieoke ,gezellige figuren voor
de keuken enz.

Ook Ille't Japans Grasvveefsel
hereikt U een prachtig effect in Uw kamer

qoecl.

em. £ani(Jerak

SCHILDERS· en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE

Kom het zelf eens 'zien

AI onze LAK en VERF is van de hekende prima kwaliteiten

Anti-bladder Verf

speciaaI voor staidenren

(

Regen en mist!

Moeilijkheden met Uw haard

Z oekt U gezelligheid?

zorg voor goede

Raadpleeg de vakman

Neem dan

Korn bij ons eens passen

* Reparatie
TELEVISIE
met
f 728.* SChOOIllnaken Philips
2e programma

CENTRIFUGES

tegen billijke prijzen

REGENKLEDING

voor winddroog wasgoed
Makkelijk en vlug klaar
Korn eens kijken naar de diverse
merken en modellen

Bezoekt tijdens de
PAARDENMARKT
ONS BLOEMENMAGAZIJN

Ook voor

Radio's,
Nieuwe Haarden Transistors
vraagt U w aand,:,cht
, en Platenspelers

Een mime keuze

Ook een pracht kollektie

KAMERPLANTEN
BLOEMBOLLEN
SNIJBLOEMEN

Fa. N. PEK & Zn.., ANlEIDE

Bloemenmagazijn

«MARJ A»

Meidoornlaan Ia

J.
~'''''''''~''''''''~

Een klant zei tot ous ja heus
in ,,'t FortuiTI" is tach rneer kens

Ook voor hoIIen voor de tnin

Altijd uit voorraad leverbaar een grate sartering
Einnen- on buitenlands Gedistilleerd, Port

HOTEL-CAFE-RESTAURANT

en Sherry,

L. H. DIEPENHORST

Lhnonade

~rnport

Wijnen, Likeur, Bier en

Verveer, Ameide

zijn wij ruim gesorteerd

\..

)

ADVERTEREN. .
doet verkopen

Wij demanstreren

Vol-aulolTlalische WaslTlachines
Wij leveren aile merken
Wasmachines. Centrifuges.
Koelkasten. Diepvrieskisten en -kasten

* Rokken

* Pullovers en Vesten
Verder leveren wij aile electrische huishoudelijke apparaten

* Tweedjassen

Zoekt U gezelligheid? Neem dan een

• Regenjassen

T, V. TOESTEL OF RADIO

* KoStUUIllS

Verlichtingsartikelen vaar Uw gehele waning

* Pantalons

Een ELECTR. VERWARMDE DEKEN
brengt uitkomst in koude nachten

•

!

ELECTR. KACHELS voor constante warmte
Kom dit alles eens bekijken bij:

Jongens- en Kleuterjassen
enz. enz.
1ste Idas kwaliteit en . . .
vandaag de mode van morgen

-:
"

Electro-technisch
Bureau

•

A,STREEFKERK
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7exft"elhan.del-'
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J. W. van Puttestraat 73
Telefoon 01836-232
Deelnemer Najaars-taarten aktie
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Ameide

Banketbakkerij A. van Gelderen
Uw adres voor alle soorten KOEKJES en GEBAK
Kom met de marktdag eens kijken in onze
modeme .winkel €m overtuigt U van onze

.~

HoudtUwkinderen bezig, laat ze
. .,",.:Maar
- ,- '> .' .,"

lee~zaam

spelen!
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Laat U adviseren . door:

ADR{ VAN PEEr ....

grote
sor.·~e.ring. ,ko.ekjes
en ~ebakj¢s.,
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., , . . . .
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MEERKERK

Wilt U onbezorgd en

Gorcumsestraat 14, Telefoon 01837·398

prettig rij den
Stap dan over op

HONDA
met de 20.000 km garantie

HEREN-, DAMES-

Enkele voordelen:
Geen mengsmering (4·takt motor) - geen vuile bongie's

en

krachtige remmen - luchtgekoelde motor . goede wegligging ~

KINDERKONFEKTIE
Kom eens zien
De nieuwe mode kunnen wij U tonen
Telefoon (01837) 401
Textiel
Confectie

MEERKERK
Meubelen

Voor demonstratie en proefrit

Motor- en RiJwielhsndel

Koekkoek»
MEERKERK

Bij A.Z. koopt U kwaliteit

Telefoon (01837) 297 en 461

BETALING IN OVERLEG TE REGELEN

Voor Kinder-, Jongens-, Meisjesboeken en ROIllsns
DAM 6 . TEL. (01836) 229 . AMEIDE
Deelnemer Najaars-taarten actie

BoekhandelCREZEE

~~""""""'~'~~~'~'~l

Sparen hijeen Raiffeisenhank
is

DOg

steeds "IN"

en . .. 't is HANDIG en VERSTANDIG
Even een kleine herinnering:

OKTOBERMAAND - SPAARMAAND
OKTOBER heeft de RAIFFEISENWEEK
dit jaar zelfs 10 dagen, van 21 tot 30 oktober omdat vorig
jaar de banken nauwelijks de stroom spaarders konden verwerken in een week

Natuurlijk is er voor de spaarders in de raiffeisenweek weer een prettige verrassing: een kadootje en/
of premie
U bent altijd welkom, maar vooral in de gezellige
drukte van de raiffeisenweek, bij Uw eigen raiffeisen bank

Raiffeisenhank
Raiffeisenhank
Raiffeisenhank
Raiffeisenhank

AMEIDE
LEXMOND
NIEUWPOORT
NOORDELOOS

("~)
;\;£:'

-,'"'"

1925-1965
Aan de klanten; kennissen en vrienden
van de

FirIlla F. BOS &. Zn.
te NOORDELOOS
In oktober vieren "Wij het

40-jarig bestaan van onze zaak
Wij hebben het plan ook U daarvan te laten profiteren
En "WeI op de volgende Illanier:
Voor 10 0/0 van het totale bedrag dat U in oktober bij
ons gekocht en betaald hebt kunt U in de eerste
t'Wee 'Weken van noveIllber

GRATIS KOPENI
,

Tot ziens in onze zaken!

Fa.F. BOS &,Zn.,Noordeloos
Alles op hel gebied van rneubelen en 1IVoninglexliel
De zaak van k1lValileil

s

I

Als vacondi; met de markt caar
Met de Paardenmarkt

gezellig winkelen

Wij schenken het bier op z'n best

in onze NIEUWE ZAAK

NETTE BEDIENING ec BILLIJKE PRIJZEN
BENEDENDAM 3

\.

SCHOENEN
·PANTOFFELS
LUXE· en
HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN

SPEELGOEDEREN

Fa. H. Verhoef
Telefoon 251, Allleide

Wi" " ~l tJ(~t
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BAROMETERS v.a, f16;··
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]ev~rt5~jt~ .v6orraO atie:

typen

T.V. toestellen

Ii

Pionto speldjes zijnmc>oimaar ".

Pronto. horloges nog mooier!
Pronte brengt steeds

van: de bekende merken

he~

beste

Het wordt steeds weer kouder
Meet daarom Uw kamertempe.
ratuur met een thermometer

Aristona

Diverse afmetingen en soorten v.a.
f 1.50 tot f15.R ,in voorraad

Philips

Grundig

Erres

VRAAG ONZE SPECIALE (ONDIfiES
betrel1ende HUUR en HUURKOOP

EXCLUSIEVEMODE
BINNEN UW BEREIK

'U kunt "kiezen uit'.,
meer Clan ':40' rilciaellen . .. , .

• hebben ·en

"let ~tcif ,.,et tJ(e kll1k
G. J. v. d. VLIES
Gorcumsestraat 12

Meerkerk

158.-

Speciaa/zaak
Dames-, Heren- en Kinderkleding
De zaak van deze streek
met de grootste sortering
in aile afdelingen

Ameide, Fransestraat 31
IJsse/stein, Voorstraat 8·10
. Wij bezoeken U ook aan huis (telefoon 01.836·394 of 372)

Deelnemer Ameidese najaars-taarten-actie

Het hele gezin vaart wei bij diepvriezen.
Gegarandeerd! U bewaart voortaan voor·
jaars- en zomervitaminen voor z 0 n I 0 z e
wintermaanden. U slaat vlees en vis en
fruit goedkoop op voor maanden lang.
Heus, een diepvriezer is goedkoper dan
U denkt!
Het ad res voar vakkundig plaatsen is:

Ga ook over op wegwijzer-reklaIlle
want . . . die is echt "in"

A. VAN IPEREN
Electro-technisch Installateur

MEERKERK - telefoon 265

"-.;...

U heeft ze weer nodig !
Ja, straks wordt het weer koud eu dan wilt ook U
weer gezellig warm zitten -

Stoak dan

Ook verkrijgbaar

HOUTSKOOL om de kachel aan te maken
Haute Couture

In verband met de vrije zaterdag verzoeken wij U vrijdags voor
12 uur Uw bestelling op te geven
\

Kalen of,Olie
Van der Grijn's
Besteladres voor Tienhoven, W. NOMEN

Broekseweg 51, tel. (01836) 216
AMEIDE

BRANDSTOFFENHANDEL

Voor kille avon den de

ROL GASKACHEL

Wij zijn goed gesorteerd in

CONVECTORS

compleet met ties en regelaar f 106.85

Haller Facetta Oliekachel f 94.50

T. P. KLEIJN

verkrijgbaEr blj:

zowel

Juwelier

KOLEN

Rikkoert & Zn.

als

Haven 5

O,LIE

Tel. 651

Schoonhoven

Toistraat 21, Meerkerk

Ruime keuze

";'~€-A)tfk€l€ ..

6UJ1.lf0!lJ8A us ua:,.ruJ]dde l3qOS!Jl-08/8
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--------Oak dit jaar is er bij ons weer een pracht keuze in

JI? )0011 S8Jpe J,8H

aneJedaJ ap suapfn lBelS ll,mJedde

aAJaSa~

DAMESHOEDEN

pJ8oAa6l!n Jl8Z suo lOOp UapJOM s,a!reJedaCj

,Steeds de nieuwste modellen

'ZU8 J8)juez 'S8JJ3 "8'3'V' 'elelV\J 'e'o u8)jJeW ellV'
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Gez.

ueBep eneu Suepf!l Jeeqs!wuo ·3~n::lIH.LN30 uee doo)!
i 0309 0139 Mn nN l033lS38

DIEPENHORST
DAM 11

~

Zoekt Ueen

- AMEIDE

........................... -:

is

Wij hebben voor U

i~

PRACHTIGE

GESCHENKDOZEh/

Luxe doos

inhoudende een fles Franse Cognac en 2 glazen

1 Sherry-glas en 1 Port-glas f 22.90

Dit kost U slechts f 18.75

Luxe dOGS
I fl. Kresslllarrn Thalrose, I fl. Kresslllann
Monopole Rouge en 1 fles KressIllann
Monopole Sweet f 22.50

leuke doos, inhoudende 1 f1es en 2 glazen, voor £126.0

fl. Kresslllann Silvaner Aleace f 13.-

1 liter

2

J onge J enever Schielllan

Diverse dozen en kisten van div. prijzen op aanvraag

en 2 glazen voor f 12.50

Oak hebben wi; een uitgebreide kollektie dranken in zakflacons

Cale "DE DRIE SNOEKEN"
-

Tel. 03474-217

Zorg vaor droge en warme voeten in de a.s. winter
KOlin eens kijken bij : A. S P E K

Uitgebreide sartering
heerlijk warme PANTOFFELS ' KNIELAARZEN
,.Hevea" 14.75 - VIKING (bruin) 16.95 - PLOEG,
LAARZEN 13.25 - JONGENSWERKLAARZEN
10.25, 10.75 - KINDERLAARZEN
AIle maten zwart,..wit,..bruin enz.
BAMU HAARSOKKEN in Uw laarzen, nooit meer koude
voeten

WERKSCHOENEN 18.95 Verder GYM- en BASKETBALLSCHOENEN - TV SLIPPERS, BABY- en KINDERSCHOENTJES
Grote sortering KLOMPEN, oak blanke wilgen enz.

.A. SPEK

LEXMOND

'--'-~

geopend

1 kist

Dorpsstraat 67

-

BAKKERI ..

Cognac Jules Colin

Vieux Seburac

-_onze"igeh€t~_!

ge-autornatlseerde

1 £les Sherry Kopke
1 £les Rode Port Kopke

Telefoon 218

...,."

Woensdag 6 ", ()k~()b~r

-

LEXMOND

Bent U niet in de gelegenheid geweest aDze bakkerij te bezichtigen, dan bent U

alsnog altljd
hartelijk Welkorn!!

VANDIJK'S
bakkerlj
LEXMOND

P. C. van Zessen
Dorpsstraat 72

Brandstoffen
en
Oliehandel

Gaarne bestellingen

Tel. 03474·229 . Lexmond

Rijdt voordelig
en tankt bij ons

GOEDKOPE
BENZINE

opgeven voor
vrijdag 12 uur

Zondags gesloten

