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Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

UITGAVE DRUKKERIJ CREZÉE. AMEIDE
JANUARI 1966

Verschijnt maandelijks
Oplage 4800 exemplaren

Onderstaande prijzen van de Sint-Nicolaasactie zijn nog niet afgehaald

Een verj aardag is voor haar geen
overbelasting van de post "onvoor
ziene uitgaven", want zij heeft er op
gerekend en van te voren voor en
kele dubbeltjes materiaal gekocht,
dat haar nu méér dan die enkele
dubbeltjes bespaart.

En daarnaast dan nog het attractie
ve van het zelfgemaakte presentje.

Lapjes van twin ti g centimeter krijgt
men haast cadeau in de winkel,
maar als men er de aardige étuitjes
en toilettasjes van ziet, die zelfs 'n
onervaren naaister kan maken, zijn
ze veel waard.

Een onooglijk lapje brocaat levert
bij voorbeeld een snoezig avondtasje
:lp

Voor de vrouw, die de energie hier
toe kan opbrengen, is de uitverkoop
een heerlijke tij d, want zonder veel
moeite en kosten, komt haar uitge
putte geschenkenlade weer vol en
het hele jaar door heeft zij er een
rendabel plezier van.

jaardag in de kennissenkring, dan
heeft zij alleen maar in de la te
duiken, om er iets toepasselijks voor
hem of haar ui t te halen.

Wie niel
adverleerl

1Nordl vergelen
Pockets

Ameide

Romans

Reflexcamera's

Smalfilmcamera's

Diafilms

Boek- en Fotohandel

in de opruiming bij

Crezée

VAN PRULLETJES

Van kleine lapjes kunnen sommige
men sen de aardigste verjaardags
cadeaus maken. Ik ken iemand, die
een la vol met pakj es heeft, zoals
zelfgemaakte handwerkjes en snuis
terijen. Is er dan de zoveelste ver-
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~EFKERK I
~ ruimt grandioos op! ~IZie elders in dit blad !

Die koopjes komen! Dat staat vast.

Het is nu eenmaal mode geworden,
dus men "doet" er aan.

En toch is he t voor ons allen weg

gelegd, om van de uitverkoop-oor
log te profiteren.

Want al te vaak blijken de zo be

gereno~"' ''''''' artikelen tegen die·.,v
lage .~p'oor de.. uitverkoop
veel en v~.__,,:,vger te ZIJn.

EERST DENKEN, DAN DOEN

Het is werkelijk het verstandigst

van te voren eens een kijkje te ne
me n en dan thuis even rustig te be
denken , wat men van al die koop
jes werkelijk zou kunnen gebrui
ken.

De z.ak~mensen , ~llen, in ~eze

zich zo sriel veranderlijke modegril
len-tijd, hun voorraden vaak kwijt
om ~- w·~.~e ruimte te scheppen
voor 1,.. :~euwe voorraden.

De ui tverkoop is een ideale tijd voor

handige, fantasierijke mensen. Voor
mensen, die nu al weten, dat het
juist begonnen jaar weer een aan
eenschakeling van verj aardagen
brengt en dat er in de zomer van
1966 gebruik kan worden gemaakt
van nu voordelige couponnetjes ka
toen en nylon.

Maar goed, voor het zover is, moet

er thuis een balans worden opge
maakt van hetgeen er het eerst no
di g is. Dan komen we niet thuis m et
wa ar devoll e goederen en laten we
geen kans voorbijgaan de echte hi
aten aan te vullen.

ALLEEN DE VROUW
MET OVERLEG
KOMT ONGEDEERD OP HAAR
BASIS TERUG

Zodra het nieuwe jaar inzet, voelen
veel vrouwen de strijdlust in zich
ontwaken. De strijdlust om "koste
wat-het-kost" in de uitverkoop goed
te slagen.

Grote advertenties en raambiljetten
trachten dat gevoel op te wekken
bij onze zusters, die zich in het ha
len van koop-jes mindar thuis ~'':e7" ' "

len.

Wie weet, zullen in de grote steden
weer vele dapperen zich een nacht
waken getroosten, om zich voor en.,
kele guldens de eigenaar van een
televisietoestel of wasmachine te
kunnen noemen.

6506, Bankstel . 7685, Platenspeler - 20646, Boek

17901, Koperen Gieter - 45104, Baddoek met Washandje

Deze nun'llTiers blijven geldig l.nI.
31 dANUARI19&&

Mededeling Winkeliersvereniging Ameide

DE STRIJD
ONTB-RANDT

WEER!
I



OPRUIMING

vanaf

Wij behoeven niet te goochelen met kortingspercentage's

U we-et het toch wel

I

• • •

13 januari
a.s,

Onze opruimingsprijzen zijn

fantastisch laag!

Fa. H. VE,RHOEF
Benedendamsestraat . Telefoon (01836) 251

• AMEIDE

Schoenen, Luxe- en Huishoudelijke artikelen, Speelgoederen enz.

GORINCHEM

levert uit voorraad alle typen

JOH. VAN DER LEEDEN
Telefoon 03474 - 297 . - Hei- en Boeicop

Dorpsstraat 72 - telefoon 03474·229 . Lexmond

Voor Kolen en Olie

P.C.v.Zessen

Binnenkort hopen wij onze nieuwe zaak te openen

Wasmachines, Koelkasten, Diepvriezers
Wandelwagentjes "Mutsearts" Boxen "Kibofa"

~ t/':'~r eens naar bij

T.V. !pestellen
van de bek ",e merken

VRAAG ONZE SPECIALE CONDI TIES
betreffende HUUR en HUURKOOP

Aristona
Phillps
Orundig
Erres

Ga naar

J. C. te Hennepe
NIeuwpoort

Telefoon 01843-239

KAASSCHIETER

BALANSOPRUIMING

Geen 3e rangs artikelen

Tolstraat 3

BIJ

Meerkerk Tel. 471

Voor al uw bank
en effectenzaken

W
Algemene Bank Nederland

(Nederlandsche Handel-Maatschappij - De Twentsche Bank)

MAAR ALLES lOOO/J KWALITEIT
Kantoor Ame/de.

Voorstreet 2 • Telefoon (01836) 401

Dagelijks geopend van 9.15-12.15 uur (behalve op zaterdag)

Ga tijdens de uitverkoop vooral bij

AART SPEK KIJKEN!
Daar is voor iedereen wat, voor lage prijzen

A. SPEK, LEXMOND
PANTOFFELS, LAARZEN, KLOMPEN enz.

A. 1. Verhoeven
Tolstraat 3 - Telefoon 471 - Meerkerk
SCHOEN- EN VOETKUNDIG PEDICURE

ZITTING: Iedere woensdagmiddag van 14.00 -15.00
uur in het wijkgebouw. Daarna volgens afspraak.

Aanmeten en levering van steunzolen, ook ziekenfondspatiënten
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PRIJtt •
De prachtigste kwaliteit~:. ~ .

HEREN. EN JONGENSKLEDING
tegen uniek, ongelofelijk lage prijzen ."aken B & S

In één slag d h pioen der

WINTEROPRUIMING 1966!
LANGENDIJK 79, GORINCHEM

--IJlT ' &. ,.

Juwelier

Chem. Wasserij en Ververij

inderdaad
unieke resultaten
bereikt U bij

"UNIEI("

voor gelukkige~
Jonge mensen~

Haven 5 Tel. 651

Schoonhoven

Rikkoert & Zn.

Schuttersgracht 104
Telefoon 2797
GORl CHEM

Voor kwaliteits drukwerk gaat U natuurlijk naar Drukkerij Crezée, Ameide

I

Is

Nieuwe kollektie

BROMFIETSEN
o.a. SPARTA met een geheel vernieuwde mater die
25 p.ct. meer trekkracht heeft .

RADIO en T.V. TOESTELLEN
in een grote verscheidenheid

Kom zelf eens kijken naar onze pracht kollektie

Ook diverse gebruikte T.V.'s

Waar warmte helpt, helpt ook een

, H O O G T E Z O N
Verdrijf winterklachten op een .
goedkope en gemakkelijk manier

Driewielers, Autopeds
Kinderfietsjes
En voor een gezonde wintersport

SLEDEN EN SCHAATSEN

Meidoornlaan 1a - Tel. 01836-271 - AmeideI
Wij geven volledige garantie en service

op bij ons gekochte

Was- en Droogapparaten,
Koelkasten en Diepvriezers

,.

en alle andere apparaten

N. PEK & Zn. ~

I



U kunt weer profiteren van een ENORM AANTAL KOOPJES!
Wintergoederen moeten geruimd worden om plaats te maken voor
DE NIEUWE VOORJAARS-KOLLEKTIES
EEN OPRUIMING voor iedere beurs en te veel om alles te noemen, .

a.s.

~
uit I

, s

ONDANKS PRIJSSTIJGINGEN
GROTE OPRUIMIN'G per 13 januari

Alle restvoorraden moeten er nu maar eens

per 100 gram 1.75

RESTANTEN prima

BREIWOL

RESTANTEN

Dames ondergoed en BéHá's
VOOR EEN WEGGEEFPRIJS

11l4l ..14 11141 lf....~"'ft ';;
Geborduurde Lakens, ~-pers. 8.95
Gebordu:'~p.. Lakens, 'l-pers. 7.50

·r ~Slopen --' 2 stuks 3.50
Theedoeken vanaf 0.98
Keukendoeken nu slechts 1.65

Grote sortering FLANELLEN LAKENS

Nylon Huishoudduster
- nu 13.75

Nylon Brush Nachthemden
nu slechts 9.95

NYLON ONDERJURKEN
nu 4.25

DAMESSLIPS (bekend merk)
·nu 2 stuks voor 2.75

Een zeer mooie

VOLOP KOOPdES !

KLASSE OV~1{HEMDEN

Restanten pracht ELMIOR A~.

van 17.90 voor 9.95

laatste mode. toonaangevende kwaliteiten

ti
~~~/"""'\ HEREN- EN

\

JONGENS REGENJASSEN

Dames Jumpers en Vesten
Grole korlingen Bollen Wol voor de HALVE PRIJS

wat denkt U van een TWINSET van 30.50 voor 19.95

met 10·20·30·40-50·60 % korting

Ook voor meisjes en kleuters

een ROKJES-sortering om "ja" tegen te zeggen

Unieke sortering Herenkostuums
MODERN VAN SNIT - KWALITEITKOSTUUMS

nu lager in prijs in een tijd van prijsverhogingen

Grote opruiming ft i .

. IN DE DAMES· EN MEISJESSEKTOR
Ongekend lage prijzen!

Onze nog schitterende DAMESROKKEN
moeten plaats maken voor de nieuwe soorten

Koop dus nu een

TERLENKA ROK

Grandioze uitverkoop

Mohair- en Tweed Herenjassen
geroemde kwaliteiten nu abnormale prijzen

b.v. van .f 134.50 voor I 49.50 en 1O~20~30~40~50 % korting

I
I

I
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Warme Flanellen gestreepte
HERENPYAMA's nu 11.95

Restanten DAMESPYAMA's 6.95
NU EXTRA VOORDELIG

Restanten MEISJESWANTEN nu 0.98

De texlielzaak mei vandaag de mode voor morgen

Fransestraat 7 AMEIDE Telefoon 01836-212

p,~ ..14 11141 "'tn4,~~l

SPOTPRldZEN!
Aparte WINTER- en VOORJAARSTOFFEN

Nu eens een goedkoop Pakje of Japon
om er "duur" uit te zien!

.A.
L
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I Bij STREEFKERK
I op hel gebied van,

Woninginrichting
VELE PRACHTIGE AANBIEDINGEN

I
i
I

I
I

I
I
i
I

Kinderlijk eenvoudige bediening!

Schitterende

Begin de dag goed uitgerust

GROTE KEUZE BEDDEN
Interieur- en Schuimrubbermatrassen. Ook Kapok is veel gevraagd

BERGMEUBELS
EETHOEKEN

GEMAKKELIJKE FAUTEUILS
SALONTAFELS

TOILETMEUBELS
LADENKASTEN

Aanlokkelijke prijzen De hoogste kwaliteit
I: -IJ,,, tl(e killie.. ;

STOELEN EN TAFELS
In alle soorte~l - ,t- prijsklassen DOE NU UW VOORDEEL!

- - - - - - - - - -

Necchl Naaln'lachlne Dealer
Nu nog de fantastische volautomatische

Zig-zag machine voor 495.
(zigzaggen - borduren - knoopsgaten maken - automatisch rijgen
vlakke en vrije arm machine)

Nu een prima INTERIEURMATRAS
1-persoons voor 67.50 2-persoons voor 107.&0
Pracht polyether Matras nu 59.50

Wollen Dekens. Draion Dekens. Tiener Dekens
Grote kollektie met alleen maar voordeel

b.v. van 865.- voor 695.

van 775.- voor 550.-

COUPONS

van zeer luxe tot de meest eenvoudige modellen

Uitgebreide kollektie Ove,_'~rdijnstoffen
VAN WERELDNAAM

passend in elk interieur SPECIALE UITVERKOOPPRIJZEN

Erkend GARDISETTE DEALER
(U weet wel, die Europese wonder vitrage)

maar ... EIST DE ECHTE
Wij hebben voor U ALLE DESSINS in voorraad

Speciale aanbieding
Complete stalen ~-per~oon~ ~' ~APKAMER

bestaande uit: Ledikant ~ i

Tafel nu 149.50
Stoel

PRACHTIGE BANKSTELLEN
DRASTISCH IN PRIJS VERLAAGD

Ook de meubels ""orden duurder maar •••

Grote kollektie houten en stalen

SLAAPKAMERS worden geruimd wegens plaatsgebrek
o.a, Teak~~- Noten - Essen kamers (alles prima kwaliteit van de meest
vooraanstaande fabrieken)

en tegen prijzen die U beslist in onze showroom moet zien

Tapijten - Overgordijnstoffen - Vitrages - Balalux

Jabo enz. enz. VOOR FEESTELIJKE PRIJZEN!

I
t

i
!
I
I
I
t

I
I
I
i
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KOOP VERSTANDIG! En U weet het . . 1966 wordt het VLAGGENJAAR

In Vloerbedekking. Trapbekleding enz. komt er
langzamerhand zo'n verscheidenheid, dat U bij
de vakman moet zijn voor een verantwoord advies

Gespecialiseerd vloerenbedrijf (Ook voor U)

Wij hebben een flinke voorraad in diverse maten en kwaliteiten
(waaronder de ijzersterke Nylon)

Wacht echter niet tot de lOe maart. U voorkomt dan
teleurstelling

Ook de "STADSVLAG" van Ameide in voorraad! I

Uvv adres voor de belere inlerieurverzorging

STREEFI(ERI(A.I
~

S Fransestraat 7 AMEIDE

~~,~,~~,

i
Telefoon 01836-212 I
~~""~,



BOS OPRUIMING
begint 13 januari a.s., 's morgens
om 9 uur

U vindt bij ons

vele koopjes in alle afdelingen

Opcouranle lexlielarlikelen

10% korting

SPECIALE GORDIJNSTOFFEN VOOR
DE HAL VE PRIJS

U koopt nu konfektie-artikelen
·VOOR EXTRA LAGE PRIJZEN

In onze meube/atdeling nu kwaliteit

VOo~ speciale uilverkoopprijzen

BOS
Meubelen, Konfektie, Woninginrichting

Telefoon (03474) 274 en 377 - Lexmond

i
,
s

I
ASSURANTIEKANTOOR S,

P. JOH. DEN HARTOG
,
i Voor al Uw

I VERZEKERINGEN

ADMINISTRATIES ii HYPOTHEKEN I
,
s

I en

FINANCIERINGSZAKEN ii
I

AMEIDE
Voorstaat 6 - Telefoon (01836) - 340

t,
~

Wij. zoeken voor ons nieuwe garagebedrijf aan de Industrieweg

een all-round Automonteur
een leerling Automonteur

en een Plaatwerker

De uitverkoop duurt 14 dagen

DONDERDAG KOOPA VOND

)

Garage de
AMEIDE

Groot

r- It .. .

Ondanks alle prijsverhogingen kan 196~... 'Jl
voor U voordelig zijn! "ti'

Waarom vraagt U? Omdat bij ons

Benzine loch 5 cenl goedkoper Is I
Super Benzine 51.5 cent Gevvone Benzine 49.2 cent

P. C. van Zessen
Dorpsstraat 72, Lexmond - Tel. 03474-229

Zondags gesloten
Gratis lucht

DE NIEUWE ERRES IS ER

D. Bikker, Meerkerk

Een 5 kg
wasautomaat

de

ECOMATIC

Wij willen u gaarne dit klasseprodukt
demonstreren. U zult zien: 6 automatische
programma's met 4 varianten, speciale
knop voor kleine wasjes (economisch!),
deksel- en droogkookbeveiliging,
gemakkelijk verplaatsbaar en nog
veel meer bijzonderheden.
De Erres EcoIPatic kost slechts f.748,-

Kom hem bewonderen biJ

Service-bureau

Zouwendijk 1138, telefoon 01837 - 249

Ook voor deze machine
zijn wij volledig onderlegd
en wij kunnen ook op
deze machine weer
1 jaar extra garantie geven
dus alleen bij ons ontvangt
U
2 jaar volledige schriftelijke
garantie en service binnen
24 uur



Bij servicebureau D. BII<I<ER slaagt U altijd!

• f'

Wij bieden U

op al onze artikelen

dubbele garantie

en

service binnen 24 uur

Wij staan voor

al Uw reparatie's

aan Was- en Droog
apparaten

Koelkasten
en Diepvriezer

steeds voor U klaar,

ook al heeft U Uw
machine elders gekocht

Wasautomaten,
Wij leveren steeds uit grote voorraad:

Wasmachines, Centrifuges, Droogtrommels, Koelkasten en Diepvriezers

Vraag vrijblijvend inlichtingen of demonstratie bij Uw speciaalzaak:

Wij komen U vrijblijvend afhalen
voor bezoek aan onze toonkamer

D. BIKKERJ Meerkerk
Zouwendijk 113a, telefoon 01837·249

In de opruilfting kopen
is eerst bij Kleijn binnen lopen

Tijdens de opruiming dubbele G.M.S.-zegels
op niet afgeprijsde artikelen

Kolft het zeil zien
en prollteer

ervan!

~·):t.,.en schotels 89 cent Per 6 stuks nu slechts 4.98
-..-:~ ~~

Kop en schotels porcelein 1.1CFf Nu 6 voor maar 5.88
- - -

Aardappelschalen vanaf 98 ct.~ Theepotten nu vanaf 1.98

(,ö:'"JJminium en emaille Pannen ~ - Stalen Strijkplanken enz.

Koop nu voordelig bij:De opruiming begint

donderdag 13 januari

t.e.m. 28 januari a.s. T. P. KLEldN
Tolstraat 21 - Telefoon 219 . Meerkerk

Het hele gezin vaart wél bij diepvriezen:
Gegarandeerd! U bewaart voortaan voor
jaars- en zomervitaminen voor zon I 0 z e
wintermaanden. U slaat vlees en vis en
ruit goedkoop op voor maanden lang.

Heus, een diepvriezer is goedkoper dan
U denkt!

Wie echt VERANTWOORD wil huis
houden gaat nu zelf

DIEPVRIEZEN

Het adres voor vakkundig plaatsen is:

A. VAN IPEREN

Levens
verzekeringsmij.

"Utrecht", Utrecht

JOH. HET LAM Johzn.
Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND

7

Uw verzekeringen worden uitsluitend

ondergebracht bij maatschappijen

die bekend staan wegens hun coulante

schaderegelingen en betrouwbaarheid

"Holland
van 1859"
Dordrecht

J. VAN DIEREN
"DE ZOOM", tel. 03474-284

LEXMOND

Alle verzekeringen en financieringen
Landbouwrisico's en veeverzekeringen worden ondergebracht bij daarvoor

ge-eigende betrouwbare verzekeraars tegen een schappelijke premie

Arm en rijk, slaagt bij VAN DIJK's

BALANSOPRUIMING

LEES DE WEGWIJZER

HET GEEFT U VEEL VOORDEEL!

Een regen van spotkoopjes in
RESTANTEN PULLOVERS, VESTEN enz. enz.

Een pracht sort. py_ama Flanel van 2.20 voor 1.50 p.m.

TERLENKA HERENKOSTUUMS VOOR SLECHTS 116.

BONANZA WEEK-ENDERS VAN 14.50 VOOR 9.75

Electro-technisch Installateur MEERKERK - telefoon 265
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De zaak met de grootste ervaring
op het gebied van
Textiel en Woninginrichting

esker
i eubelen
! anula,kluren
I ~fr~~,-~
.....................~~~

I
Treffer Satin Heren- en Dames Pyama's Uit onze enorme sortering .::.

(schoonheidsfoutjes) 40% korting " \ KON F E KT I E ART I K E L E N
Hollandia Ondergoed

als gewend (iets vuil) 30% korting Grote kollektie Herenkostuums, zeer voordelig i
: Div. soorten Japonstof, halve prijs Heren Winterjassen :

I
: Restanten Wol voor halve prijs nu nog een grote keuze en 10, 25 en 35 % korting .::

Baddoeken 1.75 Tafellakens 3.50
Heren Singlets 1.50 Slips 1.25 Zwart-grijze Herenjekkers prima kwaliteit 62.-

: Nylon Jupon nu 2.95 Nylon:Herenjekkers,lblauw en bruin 47.50:i Nylon Onderjurken voor slechts 3.75 Terlenka Pantalons nu slechts 35.- en 25.- i
i

Coupons Vitrage nu voor de halve prijs Nylon Jacks, 'blauw nu 25% korting ::
Slaapkamerkleedjes, anti-slip v.a, 4.35 •

Fransestraat 15 i, - Telefoon 01836 - 235 i
AMEIDE I

••
i

De oprullftlng begint donderdag :
13 januari Olft 9 uur ·s Iftorgens i
t-(~ i


