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UITGI\VE DRUKKERIJ CREZEE. AMEIDE
MAART 1966

VerschiJnt maandeliJks
Oplage 4800 exemplaren
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naar

BI!{!{ER
Zouwendijk 113a

Telefoon 01837 - 249

MEERKERK

Aan de bevolking van

Ameide en Tienhoven

Voor Was· en
!(oelapparaten

En weI om u - mede namens mijn
vrouw - heel hartelijk te bedan
ken voor alle hartelijkheid en ge
negenheid, die u ons t.g.v. ons
vertrek uit Ameide en Tienhoven
hebt betoond. Het heeft op ons een
onvergetelijke indruk gemaakt hoe
zo talloos velen per brief, telefoon
en in persoon afscheid van ons heb
ben willen nemen en de wijze,
waarop u dat hebt willen doen. Mijn
vr0UW en ik durven niet bepaa1de
dingen te noemen om de andere niet
tekort te doen. Wij willen graag dit
alles omvatten in de dank voor het
prachtige Perzische kleed, dat ons
via de verenigingen namens de be
volking werd aangeboden. Het siert
ons nieuwe huis en het zal een blij
vende herinnering zijn aan de goede
tijd, die wij in uw midden hebben
doorgebracht.

Weest vriendelijk gegroet,

De Ridder.

A.Z. voor konfektie

In het gemeentelijk mededelingen
blad "Schakel" van begin januari j.I.
heb ik reeds een woord ten afscheid
geschreven.

Ik heb er echter behoefte aan en
er ook alle reden voor om mij nog
maals - en nu vanuit Hendrik-Ido
Ambacht - tot u allen te wenden.

april, hun diensten bewezen hebben.
Sommige van deze takken vormen
op water vrij gemakkelijk worteis.
Als u zo'n tak eerst binnen in een
bloempot zet en eind april, begin
mei, de plant uit de pot haalt, heeft
u een "eigen" gekweekte heester,
die een hoekje van uw tuin kan
vullen.
WeI wil ik u waarschuwen dat de
eigen gekweekte "sierheesters" soms
maar enkele jaren meegaan. Van
het "Chinnes klokje" zult u het
meeste plezier hebben, dat wortelt
niet alleen best, maar kan jaren ais
heester mee.

D.

Een "wonder" apart is het laten uit
lopen van de knoppen van de kas
tanje. Eerst ziet u de knoppen zwel-

Door middel van de televisie en van
de persverslagen heeft het volk de
discussies in de volksvertegenwoor
diging kunnen volgen over de wet
houdende toestemming tot het hu
welijk. De gevoelens van het volk
vonden in de kamerdebatten hun
weerslag.
Nadat de regering het wetsvoorstel
met overtuiging had verdedigd,
werd het tenslotte met overweldi
gende meerderheid van stemmen
aanvaard.
Het optreden van de Frinses ken
merkt zich door spontaniteit en har
telijkheid. Zij bereidt zich daarnaast
met ernst voor op haar toekomstige
taak en toont volle belangstelling
voor allerlei ontwikkelingen in de
Nederlandse samenleving. Zij slaag
de 1961 voor het doktoraal examen
vrije studierichting, waardoor zij
doktorandus in de rechtsgeleerdheid
werd. Sedertdien verdiepte zij zich
in het bijzonder in een aantal as
pekten van het - ""1aatschappelijk
leven. Zij is presid ' van de Euro
pese werkgroep, di~-aktiviteitenvan
jongeren bundelt en o.m. de weder
opbouw 'Ian E'en ;n 1!lfl1 door een
aardbeving verwoest Perzisch dorp
ter hand heeft genomen. Op ver
schillende grote r'~- 'n bezocht zij
o.m. Iran, PakistaI", ),dia, de Philip
pijnen, Japan, Surmame, de Neder
landse Antillen, Amerika en Canada.
De heer Von Amsberg heeft zich
sinds zijn verloving grote inspan
ning getroost om in zo kort moge
lijke tijd zich zo goed mogelijk te
orH~nteren op de Nederlandse sa
menleving van vandaag. Hij zal het
in overleg met de Nederlandse re
gering opgestelde werkschema ook
na zijn huwelijk blijven uitvoeren.
De vraag kan gesteld worden of de
soms felle kritiek op de verloving
van Prinses Beatrix de band met
het Vorstenhuis heeft verslapt. Het
kan ook zijn, dat deze houding juist
voortkomt uit genegenheid voor de
Koninklijke familie en dat de kritiek
daarom gezien moet worden als een
vorm van liefde. De Nederlander
verliest vaak zijn nuchterheid ais
het om zijn koningsfamilie gaat. Het
is zijn familie. De bruiloft van dit
voorjaar moet een 'Nederlands farni
liefeest zij n.

A.Z. voor rneubelen

wat langzamer bij en u ziet eerder
"een gat" in de vorm.
Als u deze takken snijdt in een
periode dat het buiten vriest of vrij
koud is, zet u de takken eerst en
kele dagen in een koele kamer. Af
en toe maakt u ze eens nat met de
bloemenspuit en na plm. 1 week
brengt u ze in de verwarmde kamer.
Het uitkomen van de bloemen ver
loopt niet altijd even snel, dat hangt
van het tijdstip buiten bloeien af en
van de temperatuur buiten, toen u
de takken sneed, en binnen in de
kamer.
Tot de bloemen opengaan blijft u
het hout een a tweemaal per week
nat maken en elke week zet u de
takken op fris water.

: A.Z. voor vlaggennl
stokken en vvirnpels

A.Z. voor
vloerbedekking

In uw tuin kunt u soms ook over
heesters beschikken, waarvan u nu
al kunt genieten.

U kent immers het "Chinese klok
je" weI? Met de vreemde naam aan
geduid: de "Forsythia" is ze ook
weI bekend. Buiten bloeit ze in april
met gele bloempj es op het kale
hout. In huis kunt u ze vanaf ja
nuari bloeiend krijgen. Deze hees
ters groeien snel weer aan, dus u
kunt jaarlijks weI van een flinke
heester enkele takken afsnijden.
Ook kunt u verschillende "sier
kersen" gebruiken om zelf in bloei
te trekken. Dan moet u weI oplet
ten waar u de takken wegsnijdt,
want deze heesters groeien meestal

Prinses Beatrix heeft dat gedaan.
Zij heeft Claus gekozen. Maar zij
heeft haar keuze ook voorgelegd
aan de natie, waarover zij eens zal
regeren. Ais het zou moeten gaan
tussen haar plicht en hart zou de
plicht voorgaan, heeft zij gezegd.
De keuze van de Prinses heeft bij
een deel van het Nederlandse volk
teleurstelling gewekt. Hoezeer de
regering ook verklaarde, dat er op
de persoon noch op het verleden
van de heer Von Amsberg iets was
aan te merken, toch kon een aantal
Nederlanders moeilijk een jonge
man als toekomstig prins-gemaal
accepteren, die tijdens het Hitler
regiem, zij het dan ook in de Iaatste
maanden daarvan, de Duitse uni
form heeft gedragen.
Om deze reden heeft de verloving
van Prinses Beatrix gedurende
maanden de gemoederen in Neder
land beziggehouden.

nu al in huis!

•Ill.

,
H'aal de lente

Dit jaar viert Nederland de bruiloft
van Koningin Juliana's oudste doch
ter, Prinses Beatrix. De man van
haar hart is Claus von Amsberg, tot
aan zijn verloving diplomaat in
dienst van het ministerie van Bui
tenlandse Zaken der Duitse Bonds
republiek. De stralende gezichten
van het jonge paar op de bij dit
artikel geplaatste foto houden de
beloften in van een gelukkig huwe
lijk, waaraan, zoals het hoort te zijn,
niet anders dan liefde ten grond
slag ligt.
De tijd is voorbij, dat koningskinde
ren om redenen van staatsbelang
werden uitgehuwelijkt. Zelfs is de
tijd voorbij, dat zij hun keuze moes
ten beperken tot teIgen uit vorsten
geslachten. Zij hebben hetzelfde
recht op geluk als alle andere ster
velingen. Zij kunnen de stem van
hun hart volgen.

Nu ik dit stukje schrijf zitten buiten
alle heesters onder de ijzeI, de
grond is bevroren en u probeert al
glijdend boodschappen te doen.
De lachende derde is misschien de
kolen- of olieboer, die wat extra
omzet heeft, maar anderzijds ook
met transportmoeilijkheden kampt.
Wilt u in deze tijd nu toch over
bloemen in huis beschikken, dan
kunt u zonder grote kosten te ma
ken, uw hart toch weI ophalen.
In de eerste plaats vindt u overal
langs de wegen de gewone els. Hier
kunt u dus vrij wat takken afsnij
den. Neemt u ze van verschillende
lengte, dan kunt u straks thuis de
vaas mooi schikken, zodat de Iang
ste takken op de achtergrond komen
en de kortere naar voren of soms
ook geheel overhangend of opzij een
aardig geheel vormen.
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Uw rijbewijs geeft U

EEN BETERE BAAN!

Wij lessen met nieuwe Simca's 1966
en de lesauto voor iedereen, de DAF

Gezellige theorie-avonden met dia's en koffie

Neem nu een les·abonnement

10 lessen voor f 75.-
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RIJSCHOOL

"DE SNELLE VLIET"
HARDINXVELD·GIESSENDAM, telefoon 01846 -21 05

Voor Ameide:

MESKER, Molenstraat 6, tel. 01836-484

N.V. v.h. firma A. KRUIJT
AMEIDE - Telefoon 01836-305

vraagt

FLINKE WERKKRACHTEN'

. vanaf f475.
II f 276.-
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Bankstellen ,
Eethoeken .. .
grote tafel met 4 stoelen

SlaaPka~; ... , ..
Riemers. Kinderwagens.
voor het If ~ het beste
Kamerbre\i-. Tapijt enz.

J. HAMERLING;~MOND
KOMPLETE WONINGINRtHTING
Dorpsstraat 73 en 52, t' \on 03474-275, b.g.g, 375

II

II

f 119.
f 99.-

.
Dan is het juist nu tijd om over te gaan tot de aanschaf van Uw Hoover

Stofzuiger, Wasautomaat of Centrifuge
en U bent er van verzekerd dat U prettig werkt

U weet toch van onze
Laat voor de schoonrnaak Uw elec
trische installatie door ons controleren
en zonodig weer in orde rnaken
Dit voorkornt veel narigheid

Ook plaatsen wij vakkundig

alle electrische, apparaten,

Boilers en Fommen

WASAUTOMAAT-AI{TIE
Nu een Hoover 66 en een Centrifuge

, samen voor slechts f 1200.-
Bij ons de hoogste inruilwaarde voor Uw oude machine

Ga voor alles naar de vakman, ga naar electro-teclmisch bureau

ERKEND
INSTALLATEUR

DE GROOT, AMEIDE
Molenstraatf.12,E- Tel. 01836-262

l



Wie echt VERANTWOORD wil huis
houden gaat nu zeit

DIEPVRIEZEN

Dealer voor glas-automobielen
voor de Alblasserwaard

Veer al Uw leedgieterswerk
reparatie en nieuwbeuw

Loodgielersbedrij'

D. V. d. Vlisl &In.
HOOGBLOKLAND Dorpsweg 13
Tele'oon 01831·292

~~

Veer Uw verveer

Transporlbedrij' D. v. d. Vlisl & In.

Veer al Uw reparatie's

Garage D. v. d. Vlisl & In.

Vee~ al Uw Auteschade

Plaalwerhrij D. v. d. Vlisl & In.

Veer al Uw electrische instal
latie's, reparatie en nieuwbeuw

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

is met ingang van

verplaatst naar het

1 maart a.s.

Meidoornlaan 2, Ameide

Spreekuur:

op dinsdag en vrijdag
van 5 tot 6 uur n.m.

De praktijk van

Tandarts

A. W. Eygensteyn

Wijkgebouw van
"HET GROENE KRUIS"

MEERKERK - telefoon 265

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!

Electro-technisch Installateur

Het adres voor vakkundig plaatsen is:

A. VAN IPEREN

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn.
"DE ZOOM", tel. 03474-284 Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND

Aile verzekeringen en tinancieringen
Landbouwrisico's en veeverzekeringen worden ondergebracht bij daarvoor

ge-eigende betrouwbare verzekeraars tegen een schappelijke premie

Levens
verzekeringsmij.

"Utrecht", Utrecht

Verzekeringen uitsluitend

bij maatschappijen

die bekend staan wegens hun coulante

schaderegelingen en betrouwbaarheid

Broinfietspolissen en plaatjes
(na 1 maart)

worden door ons 'gelijk afgegeven"Holland
van 1859"
Dordrecht

3 MILJOEN
4 MILJC N

5 MILJOEN

6 MILJOEN

7 MILJOEN

Wij schenken een goed glas bier o~ ~en fijne borre!

Ook voor bruiloften en ~ilrtijen naar:
I

Cafe "LEK7~CHT"

"Cafe met sfeer"
Daar is het pas gezellig

H. Boote, Lekdijk, Ame£e

Zoek het dan in het

WI] SERVEREN TEGEN BILLIJKE PRIjZEN

!~d fe~e, 'eeft;
Aan de zwier
met BREDA BIER I

Voorjaarstijd - Vernieuwingstijd
U kunt kwaliteit waarderen . . . daarom kiest U

WEBE MEUBELEN
- WAARBORG MEUBELEN 
funktioneel . dekoratief . degelijk

Als dealer
weten wij als woningadviseur van Uw hois een thuis te
maken

GARDISETTE GLASGORDIJNEN
- PASSEN BIJ IEDERE. WOONSTIjl 
perfekte harmonisatie met Uw interieur

Als dealer
hebben wij voor U de gehele koUektie in voorraad

VLOERBEDEKKINGEN
- zeer grote keuze - afwerking van topklasse .
speciale behandelingen van diverse ondervloeren

Dit alles vindt U bij:

STREEFI(ERI(
VOOR DE BETERE INTERIEURVERZORGING

Fransestraat 7 - tel. 01836-212 - AMEIDE

Ook voor 1966 hebben wij weer een

moderne kollektie Behangselpapier
o.a. Japans Grasweefsel en Houtimitatie voor wanden

Schildersbedrijf P. DE JONG, Ameide

MIJLPALEN

In 1965 passeerden de Raiffeisenbanken
Lexmond en Noordeloos een mijlpaal en in
het begin van dit jaar maakte J. A. Quint
in Ameide de 5.000.000 vol
Hij ontving de bekende enveloppe, evenals
mej. G. van der Zijden en mej. M. Streef·
kerk die juist voor en na hem een storting
verrichtten
Gezal]1enlijk gaan we verder naar de vol·
gende mijlpalen!

RA IF F.E I SEN BAN K
spaar- en leenbank waar iedereen welkom is!

Coop. Raiffeisenbank "Ameide"
Coop. Raiffeisenbank "Langerak-Nieuwpoort"
Coop. Raiffeisenbank "Lexmond"
Coop. Raiffeisenbank "Noordeloos"
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TOOR
LENTESEIZOEN met een feestelijke

ORANJE
VOORJAARSAKT1E

Swall en Fitwell
Regenmantels

Helvetia en Nickel
Blouses

Nur- en Langemeier
Mantelkostuums

Italiaanse en Franse
Bonneterie

Inca en Gelmok
Dames- en Heren Suede

Setterlaine en Italiaanse
Heren·Bonneterie

Martini en Ria
Regenjassen

Deno, Rexalco en EI·Mondo
Overhemden

Blogg, Zwacon, Young Lady
en Standard Coat

Mantels

Neu.Euro-Style en Louis-oder
Sportkolberts

Euro-Tergal en New Belt
Pantalons

VAN

Precies In 't modebeeld brengen WIJ

de nieuwste modellen
in fraaie stoffen en kleuren

opent het

Ter gelegenheid van het a.s. prinselijk huwelijk geven wij aan
dit begin van het nieuwe seizoen EEN FEESTE"LIJK TINTJE

Bij iedere' eerste aankoop voor een bedrag van f 100.
EEN GROTE ORANJE-TAART

Vanaf zaterdag 5 maart als sur"prise bij iedere eerste aankoop voor een
bedrag van f 30.-

EEN FRAAIE RIJK GEVULDE BEKER
met afbeelding van het prinselijk bruidspaar

Bij iedere eerste aankoop voor een bedrag van f 50.-
EEN HEERLIJKE ORANJE-TAART

Elvi, Plutina, Efec, Geo, Setterlaine
Japonnen

Stylgroep Groningen en Duitse imp.
Herenkostuums en Kolberts

Deze Oranje-verkoop
duurt vanaf zaterdag 5 maart
t.m. zaterdag 19 maart 1966

met foto van Beatrix en Claus

bij aankoop voor een bedrag boven f 10.-

GRATIS
ORANJE BALLONNEN
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i Het kostuum waarin :••

vrouwen U graag zien.
DE ZAAK VOOR DEZE STREEK Terlenka in bescheiden

• en smaakvol ruitdessin. •
: Speciaalzaken dames-, heren- en kinderkleding Moderne 3-knoops •
• alsmede meubelen en woninginrichting sluiting, pantalon :.
• zonder omslag.
: . AMEIDE - IJSSELSTEIN :i Telefoon (01836) 394 en 372 - (03478) 2106 i
i !



ONZE KOLLEKTIE

Voorjaarsschoenen
IS WEER GEREED

Ook in

Luxe- en Huishoudelijke artikelen
steeds het nieuwste

Het is prettig winkelen in onze moderne zaak

Kom eens kijken, het verplicht U tot niets

Firma H. VERHOEF, Telefoon 01836·251 Ameide

FINANCIERINGSZAKEN

en

VERZEKERINGEN

ADMINISTRATIES

HYPOTHEKEN

Voor al Uw

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

AMEIDE
Voorstraat 6 • Telefoon (01836) 340

ASSURANTIEKANTOOR

P. JOH. DEN HARTOG

Mooie moderne Schemerlampen voor extra gezelligheid

Ook voor Was- en Koelapparaten bent U bij ons aan het adres waarop U kunt vertrouwen

Voor Uw electrische apparaten dus naar de erkende electro-technische installateur

Wilt U iets echt moois,

kom dan bij ons Uw keus maken uit de uitgebreide sortering

Huiskamerlampen, Slaapkamerverlichting,
Hang- en Ganglampen

NIEUWE LAMP HANGT

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN
TELEFOON (01836) 235, AMEIDE

Tot 30 maart a.5.
ontvangt U bij aankoop van een

BANKSTEL
gratis
1 WOL HOOGPOOL KARPET
140 x 180

•

!
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Ret is pas schoonmaak geweest al -er

Onze sortering is weer enorrn 'zoals altijd

Haal dan bii. ons

de nieuw5te soorten behang! GORINCHEM

levert uit voorraad aile typen

van de bekende merken

T.V. toestellen

Aristona
Philips
Grundig
Erres

voor

aparte wanden
tienerkamers

en gangmuren
en ook de prachtige

houtimitatie's

Speclaal behangKorn zelf eens kiezen

qoecl. em. £"aneerak
SCHILDERS· en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE

Kom eens kijken bij onze sortering

KanloorlTleubelen en -machines
BOEKHANDEL CREZEE AMEIDE

VRAAO ONZE SPECIALE CONDI TIES

betreffende HUUR en HUURKOOP



G.M.S. - MEERKERK
Donderclag '10 ntaart zijn de G.M.S.-zaken de gehele dag gesloten

Een Erres automaat en een centrifuge hij ons slechts 907.-

D. Bikker, Meerkerk

DE NIEUWE ERRES' IS ER

Een 5 kg
wasautomaat

de

E
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 Ecomatic kost slechts f.748,-

Kom hem bewonderen blJ

Service-bureau

ZouwendijK 113a, 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 aileen bij ons ontvangt
U
2 ;aar volledige schriftelijke
garantie
en service binnen 24 uur

Levensmiddelenbedrijf

J. M. A. BOS

voor service en kwaliteit

U VINDT SIJ ONS

de mooiste kollektie BEHANG
en de grootste sortering VERF

Schildersbec~jf J. VAN ALTEN
Pro Marijkeweg 12, teldoon (01837) 340, MEERKERK,,
Ook bij ons ontvangt U J...M.S..zegels

Prinses Marijkeweg 49, telefoon (01837) 366

GRATIS THUISBEZORGEN

MEERKERK I ·Voor sfeer ~n Uw won~ng i
i

• • Amerikaans Nylontapijt per m 22.90:

: • Verzet Boucle Tapijt (speciale prijs) •

i
: 3.80 m breed, van 109. - voor 103. - :1

Deze aanbieding is 14 dagen geldig

• Vloerbedekking, gegarandeerd aIleen fabrieksmerken, •.................................................... i zoals Parade, Desso, K.V.T. Tapijt :••
.: • Wordt vakkundig gelegd, ook spijkerloos

Profiteer van onze G.M.S.-reklante! t i . Meubels, laat deze nn bekleden Bespreek vroegtijdig :
f • Uw trap beplakken I En hoe? Vakkundig I :

Gedurende 14 dagen een reklamestunt i • Tredfort, Balatred, Topifel en vele andere soorten 1
6 porceleinen Kop en Schotels! t UIT ONZE MEUBELAFDELlNG: . 1

i .! Bankstellen, Bergmeubels, Tafels, Slaapkamers, Stoelen, Kapstokken, :
met bloemdecor : • Mimi Sets, T.V.-Tafels etc. :

I h f 8 :• i U staat versteld als U onze meubeltoonkamers ziet. Velen zwaaiden ons lof toe dat Ii nu voor s ec ts 6.5 • • wij U dit kunnen tonen

· .: ! RECLAME AANBIEDING idA TRASSEN ! •: Wij zijn ook goed gesorteerd in luxe- en huishoudelijke arti- • •
• kit t' It· h t :. Bij aankoop van een Ubica Matras nu een •
• e en, assen en por emonnales, en e ee rise e appara en ..·1 Chenille Oversprei -gratis .1
: Zelfbediening in klein-ijzerwaren
• : : WORDT PRIJSBEWUST

iT. P. I( LEIJ N i i Dorpsplein - telefoon (01837) 409 :

1TOLSTRAAT 21, MEERKERK ! 1 Toistraat telefoon (01837) 401

1 t i A.Z. - OVERAL...................................................f

Telefoon (01837) 352
MEERKERK

Voor BRUILOFTEN en PARTIJEN
moetUbij DE !(UYPER ZIJN!



Spaar bij de G.M.S.-vvinkelier

1.88

57 cent
98 cent

®
DE KEURSLAGER

\\iV UW
K VOORKEUR SLAGER!!

Mager doorregen Varkenslapjes
zonder zwoerd, 500 gram

VOOR DE BOTERHAM

150 gram Boterhamworst
150 gram Rollettei '$ WOENSDAGS • GEHAKTDAG

500 gram I 2.0B 1000 gram 4.00
Bij aankoop van Uvv Gehakt
een pakje Boter voor 25 ct.

250 gram gekookte Worst 85 cent

VIS
Schol, Schel, Kabeljauw, Koolvis en Vis-sticks
Allen gefileerd - Even om en om bakken, klaar

Sardientjes voor slechts 39 cent
Blikje Tonijn in groenten, iets heerlijks 95 ct.

GROENTEN
Ja Mevrouw, te kust en te keur uit blik, pot of diepvries
en . . . klaar in een wip

Rode Kool 82 Spinazie 82
Bietjes 82 W!""te Boontjes 82
Andijvie 94 lfuerenkool 94
Wortelen 94 Qoperwten 75

Grote pot APPELMOES {'>r slechts 59 ct. S

ZUURKOOL, per pak geen 70 maar 50 ct. t
VOOR DE FIJNPROEVERS!

WIJN-ZUURKOOL in. blik

Literblik Doperwten/Wortelen slechts 65 ct.

Bi. al U"" aankopen

GRATIS G.M.S.-ZEGELS

Kerkstraat 14, tel. 332, Meerkerk

P.S. Er zijn nog enkele diepvriesladen te huur

I·

BROOD· EN BANKETBAKKERIJ

H. ALTING, MEERKERK

SPECIAAL VOOR:

Gebak, _Koekjes en Stukgoed
o.a. Bolissen, Krakelingen, Amandelbroodjes en

Eierkoeken

Voor een goede schoen

en een goede schoenreparatie

naar schoenservice

Fa. !(AASSCHIETER
Tolstraat 3 - MEERKERK - Tel. (01837) 471

OOK UW ADRES VOOR

LUXE LEDERWAREN

PEDICURE VOLGENS AFSPRAAK

Bloemen en Planten

"""', Land- en Tuinbouwzaden

Bomen en Heesters

Meerkerkse Bloemenhandel

A. DE VRIES
Zouwendijk 101h . Gorcumsestraat 9

Telefoon (01837) 462 . MEERKERK

.

Voor aX voordeel naar

"DE KOEKKOEK"
In Meerkerk op de hoek

Electrische ~pparaten en auto-accessoires met G.M.S. zegels
Mengsmering en super benzine met extra korting
Voor rijwielen en bromfietsen de beste service

ZOEK DUS UW VOORDEEL. BIJ:

Motor- en Rijwielhandel ~~De Koekkoek~~
Meerkerk • Tel. (01837) 297 en 461



U vraagt "••
••

~I.J

•
draaieIl.

Wetenschappelijk s8Illengestelde

Illengvoeders Illet "TROUW" Producten

Vraagt inlichtingen bij Graanbebrij£

W.BOR&Zn.

Met het juiste BULKSYSTEEM

Geen ontmenging tijdens vervoer

Voor aIle silo's leverbaar

Door eigen personeel en dit Bulksysteem
is de beste kwaliteit guldens goedkoper

Door onze grote aktiviteiten beschik
ken wij over goede voorlichting en
adviseur voor "TROLIMDEK" systeem

Huisvesting voor 260 Mestvarkens

Hokgrootte 20 m lang, 9 m breed

"Vloervoeding"

Wij' leveren U bulksilo's voor uiterst
lage prijzen Sluis 21 Tel. 01836-:204 AMEIDE

Bij, aankoop van 5 gloeilampen

gratis een onderzetter
voor Uw gasHes, dus geen kringen meer op Uw zeil
of vloerbedekking

Voor het a.s. voorjaar I

zijn wij weer ruim gesorteerd in de beste merken

BROMFIETSEN
Wij hebben een demonstratiemodel klaar staan van
de nieuwe J.l.O.-motor waarmee de nieuwe Sparta
is uitgerust

Voor Uw dochter een

Kapteyn Mobilette voor f 399.-
Ook in voorraad een' grote sortering Rijwielen en Autopeds

Diverse Wasautomaten van 748.-
o.a. Hoover, Erres, Miele, Rondo en A.E.G.

Een Erres WasautoIlloot
en een Centrifuge
SOIllen slechts f 907.-

Uw Philipshandelaar geeft U f 150.- terug voor Uw oude
T.V. hij aankoop van een nieuwe

Fa. N. PEK ~ Zn.
Meidoornlaan la, telefoon (01836) 271, Ameide

····················•··················...·········1· -· . \: '

·V B· ii oor enzme !
i die 5 cent i
igoedkoper is dan normaal i
• •: ii naM :

! P. C. VAN ZESSEN i
: Dorpsstraat 72, tel. 03474.229, Lexmond :

iSuper Benzine 51,5 cent i
i Gewone Benzine 49,2 cent i
i ZONDAGS GESLOTEN :

! GRATIS LUCHT I• •: :• •....................................................

Voor de schoonlftaak
Een grote sortering

Sponsen, Zelften, Borstels, Bezelfts,
Dvvellen, Trappen enz.

Plakplastic voor verschillende doeleinden
Ook in Kastpapier en ·randen vindt U bij ons wat U nodig hebt

ADRI. VAN PEET
Gorinchemsestraat 14, telefoon 01837·398


