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Een IOO-jarige in Tienhoven

Natuurlijk zal ieder graag wat bij
zonders in zijn tuin aanbrengen,
maar er zijn toch weI enkele regels
te geven, waar u niet van af moet
wijken.

In willekeurige volgorde komen er
hier enkele:

1. In elke tuin zal weI een gras
veldje voorkomen. Hoe kleiner de
tuin, maakt u het grasveld naar ver-

ben zich intensief met het conflict
tussen de politie en de provo's bezig
gehouden. Dit is op zichzelf niet
vreemd. Deze media hebben immers
zowel een registrerende als een
voorlichtende taak. Men kan de me
dewerkers van pers, radio en tele
visie dan ook niet verwijten aan de
gebeurtenissen te Amsterdam aan
dacht te hebben besteed. De lange
reeks van incidenten kon immers
moeilijk worden genegeerd. Een deel
van de pers - en met name de re
dactie van een actualiteitenrubriek
van de televisie - heeft naar onze
mening bij de berichtgeving te zeer
de nadruk gelegd op de onvolko
menheden in het optreden van de
politie. Het behoeft waarlijk geen
betoog, dat voorlichting van deze
aard koren op de molen der provo's
is.

Ook een gedeelte van - wat ge
makshalve weI wordt aangeduid als
- "de burgerij" heeft zich de afge
lopen maanden evenwel uiterst kri
tisch opgesteld tegenover de politie.
De vroegere eerbied voor het gezag
heeft in vele gevaIlen plaats ge
maakt voor koude onverschilligheid.
Men denke slechts aan de kritiek op
het Koningshuis en recente uitspra
ken van de rechterlijke macht (de
Tres-affaire). De uitslagen van de
laatste verkiezingen spreken in dit
verband eveneens een duidelijke
taal: ook veel ouderen hebben geen
vertrouwen in en zijn ontevreden
over de bestaande maatschappelijke
structuur. Niet ten onrechte is dan
ook weI gesproken over de "verkie
zingen van het onbehagen". Het is
de verdienste van Godfried Bomans,
dat hij de oorzaak van dit onbehagen
zo duidelijk heeft blootgelegd.

't 7 augustus haar lOOe verjaardag gevierd

zlet U haar met haar zuster Huibertje Vermaat, 86 jaar,

verzorgt

In een vervolgserietje wil ik u nu
wat verteIlen over het aanleggen
van een tuin.

Voor we hiermee daadwerkelijk
beginnen, moet er eerst een plan
zijn voor de indeling van de tuin.
Dit plan houdt nauw verband met
de oppervlakte van de tuin, de
grondsoort en de ligging, t.o.v. de
zon.

Ret; aanleggen van een t;uiu (I)

eigenlijke kern van de provo-bewe
ging vrijwel uitsluitend uit studen
ten, die worden aan~evoerd door
Roel van Duyn, een lent in de
filosofie. De periferie ",,,,tdt gevormd
door groepen zeer negatief ingestel
de jongeren, die kunnen worden
vergeleken met de vroegere nozems.
Hoewel zij in wezen dus slechts
meelopers zijn, treden ze bij con
flicten met de politie steeds bijzon
der agressief op. Tussen deze beide
uitersten komen aIlerlei "overgangs
vormen" voor. Het behoeft dan ook
geen betoog, dat de provo's als geheel
in hun optreden onberekenbaar zijn.
lets anders kan men van een zo
wonderlijk samengestelde groep ook
moeilijk verwachten!

De verhouding tussen de politie en
de provo's, welke in juni van dit
jaar te Amsterdam een dramatisch
dieptepunt bereikte, is nog altijd
zeer gespannen. De ongeregeldheden
hebben zich zelfs uitgebreid tot en
kele vakantiecentra in het zuiden
van ons land en bijna wekelijks
worden groepjes "happenende" jon
gelui door de politie opgepakt en
soms voor enige tijd in hechtenis
genomen. Deze gespannen situatie
zal waarschijnlijk nog geruime tijd
voortduren, omdat de provo's nu een
maal "uit principe" gezworen vijan
den van de politie zijn. Het is daar
om te hopen, dat de nieuwe leiding
van het Amsterdamse politiekorps
er in zal slagen de moeilijkheden
op afdoende wijze het hoofd te bie
den. De onlangs ingestelde commis
sie van "wijze mannen" kan uiter
aard voor de hoofdstedelijke politie
in dit opzicht een belangrijke steun
zijn.

De moderne publiciteitsmedia heb-

Mej. Anna Vermaat

Op bovenstaande foto

die haar steeds trouw

GEZAG
en in de zich daarvoor vaak maar
al te gemakkelijk lenende radio- en
televisieprogramma's. Aan deze al
gemene en nog altijd actuele discus
sie willen wij in deze kolommen een
- zij het voornamelijk beschouwen
de - bijdrage leveren.

Het woord "provo" is voor het
eerst gebruikt door een Utrechts
socioloog, en weI in een proefschrift
over de hedendaagse jeugd. Het is
afgeleid van provoceren, een syno
niem van uitlokken. De Utrechtse
geleerde besteedt in zijn proefschrift
niet aIleen aandacht aan de doel
steIlingen, r"qar ook aan de maat
schappelij~ achtergrond van de
provo's. Hi] komt daarpij tot de
conclusie, dat de tot deze groep be
horende jongeren van zeer hetaro
gene sociale afkomst zijn. De meest
karakteristi"'ke kenmerken van de
provo's zii ijns inziens hun ge
meenschapl>a:tijke afkeer van de hui
dige maatschappelijke structuur en
hun angst voor de toekomst. Tevens
constateert hij bij vrijwel aIle pro
vo's een afwijzen van aIle vormen
van gezag en een vijandige houding
ten opzichte van - wat zij zien als
de verpersoonlijking van het gezag
- de politie. Toch slaagt de schrij
ver van het proefschrift er niet in
- hij geeft dit zelf ook toe - in de
motieven van de individuele leden
der verschillende groepen verder
veel eenheid te ontdekken.

Dit is ook nu - geruime tijd na
het verschijnen van het proefschrift
- nog geen gemakkelijke zaak. WeI
is bij de gebeurtenissen rond de
tiende maart en in het begin van de
maand juni van dit jaar duidelijk
geworden, dat onder de provo's veel
anti-monarchistische (dus republi
keinse), pacifistische en anarchis
tische elementen schuilen. Ook is
komen vast te staan, de ze in zich
zelf verdeeld zijn. Zo bestaat de

Bovenstaande foto toont U een kijkje in Cafetaria "De Halte". Een goede
aanwinst voor Meerkerk. De heer Bovekerk wensen we vee1 succes.

"De moderne mens tracht zijn
materiele behoeften zoveel moge
lijk te bevredigen. Hij verliest daar
bij zijn geestelijk welzijn veelal uit
het oog. Deze wijze van leven is in
wezen in strij d met de meest mar
kante eigenschap van de mens 
zijn zoeken naar de zin van het be
staan. Het eenzijdig streven naar
materiele welvaart maakt de mo
derne mens dan ook niet gelukkig.
Hij voelt zich eenzamer dan ooit; zijn
leven heeft geen dubbele bodem
meer. In onze dagen klinkt in deze
leegte de stem van de provo's. Hun
geluid, dat het beluisteren om meer
dan een reden zeer zeker waard is,
komt echter vervormd tot ons. Zij
slagen er namelijk niet in hun
levensbeschouwing op een passende
wijze te presenteren, ook al omdat
grote groepen negativistische jonge
ren zich onder hun vanen hebben
geschaard".

Met deze woorden gaf Godfried
Bomans zijn mening weer over 
wat tegenwoordig weI wordt ge
noemd - het "provotariaat", toen
hij onlangs werd geYnterviewd in
"Voor de vuist weg" - het bekende
televisieprogramma van Willem
Duys. De heer Bomans was bij die
gelegenheid naar de studio gekomen
om zich te verdedigen tegen de aan
tijging, dat door een artikel van zijn
hand in het dagblad "De Volks
krant" een aantal provo's voor de
rechter zou zijn gedaagd. De schrij
ver van "Pieter Bas" is niet de
enige, die in de afgelopen maanden
met deze veelbesproken groep - in
hoofdzaak Amsterdamse - jongeren
in conflict is geraakt. Hij is even
min de enige, die in woord en ge
schrift aan hun doelstellingen aan
dacht heeft besteed. De provo's zijn
immers - vooral door hun afwij
kend gedrag - doorgedrongen tot
de voorpagina's van onze dagbladen

DE CRISIS
VAN HET



13 september a.8. hoopt Firma Van Toor haar 3e zaak te openen. Er zijn nu
dus vestigingen in Ameide, IJsselstein en Oudewater.
Meer nieuws hierover in onze advertentie "FEESTET TTKE HERFSTAKTlE".

T'W'ee honden vochten OIll een been
de derde ging er IDee heen!

Tildeliike aanbledlng:

I
i

Bij iedere literfles gedistilleerd ontvangt U, naar keus, i
een gezinsfles i
Seven Up Sparks Tonic of i
Royal Crown Cola d.w.z. pl.m.

70 cent extra korting i
•
I
i

iCafe
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: 0 1] i
• •i Leo de I(uyper:
I uu belangrijk

I bier voordeel! :
• •
i Bij 1 krat Breda Pils (9.36) ontvangt U een
i prachlig oudervvelsi BIERGLAS CADEAU II

: 1 krat Chass Royale Pils slechts f 7.00i 2 kratten Chass Royale voor f 13.50
• en 3 kratten Chass Royale voor slechts f 20.00

blufte kollega's keken elkaar be
teuterd aan.

De schade bedraagt maar liefst de
prijs van drie koeien, vuil gewicht.
Dure deuken dus.

We hopen echter dat de kollegiali
teit er zonder kleerscheuren is af
gekomen en dat de vleesprijzen nu
niet hoger zuIlen worden. Een ding
is echter weI zeker. De garage
houder, waar ze als goede koIlega's
aIlebei klant zijn, vindt het echt nog
nfet zo gel" >~r zal best een flinke
worst overs~.leten.

er: "wie zich aan een ander spiegelt,
spiegelt zich zacht."

Koopt u ook nooit op de markt of
van wagens langs de deur, al5 u niet
beslist heeft gezien dat deze planten
bij anderen een zeer goed figuur
sloegen. 80ms staat het goed daar
dagen in zon en wind, het ziet er
nog weI aardig uit, maar heeft te
veel geleden.

6. Wanneer moet u een tuin aan
leggen. Zo mogelijk plant u begin
november, verder tot plm. 10 decem
ber en dan na de vorst tot plm. 25
april. Wilt u later planten, dan moet
u turfmolm gebruiken, dat u klets
nat in een groot plantgat legt en de
heesters regelmatig nat maken. Bij
erge warmte tot 6 a 7 maal per dag.

Wat doet u voor het planten?
Bij een nieuwbouwshuis is de grond

meestal erg geruYneerd. Bovendien
zit er veel puin in de grond. Daarom
moet u er op staan, dat aIle puin
afgevoerd wordt. Laat u niet wijs
maken dat het dient ter versteviging
van de fundamenten, dat is larie:
het dient aIleen om de bouwer de
kosten van de grondaanvoer in de
zak te laten houden.

Maakt u voor het planten de
grond minstens 60 a 70 cm diep los
en mengt u op de plaatsen waar de
heesters staan ook op de 2e en 3e
steek wat mest door de grond. Hier
voor gebruikt u het beste gedroogde
stalmest of een korrelmest, speciaal
voor siertuinen.

Bewaart u dit artikeltje?

Het gebeurde enkele weken geleden

Woendagmorgen om 12 uur kwa
men de' twee Meerkerkse slagers
met hun auto's op niet onzachte ma
nier in botsing in Nieuwland.

Samen waren ze hun klanten daar
aan het bedienen. Misschien hadden
ze weI haast om elkaar voor te
blijven. Toen gebeurde het. Terwijl
de ene slager van een boerenerf af
wilde rijden kwam die andere er
ook toevallig weer aan. Het ging
met een klap op elkaar. Twee ver-

houding groter, anders geeft het
onvoldoende "rust" in de tuin.

2. De omringende beplanting mag
niet te dicht zijn. Hiervoor moet u
dus weten hoe breed een heester of
boom na b.v. 5 a 8 jaar is. Een te
dichte beplanting geeft kale plekken
en gaten in uw heester. Wilt u toch
een dichte haag hebben, plant u dan
dahlia's of hoog opgroeiende I-jarige
zaaibloemen tussen de heesters. Die
komen later uit en geven de hees
ters dus eerst gelegenheid zich te
ontwikkelen.

3. Plant niet te hoge heesters. Nu
komen we bij een moeilijke zaak, we
kopen de heesters meestal klein,
maar hoe hoog worden ze? Een
goede tuinman of catalogus van een
firma kan u hier antwoord op geven.
In een klein voortuintje geen hees
ters planten, die uiteindelijk hoger
dan 1 a 1.25 m worden.

4. Plant niet te veel in de tuin.
Heesters geven maar korte tijd
bloem en zijn verder "saai". Ook
koniferen maar weinig aanplanten,
die hebben weI een groene kleur in
de winter, maar zomers doen ze
wat "doods" aan.

5. Bij wie moet men planten ko
pen? Als u geen adres weet, infor
meert u dan waar kennissen koch
ten en hoe dat beviel. Ais u ergens
ziet dat de helft v ,n een planten
assortiment maar goed groeit, dan
weet u weI dat er aan die planten
mogelijk iets mankeerde en geldt
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2.000.000.000,

3.000.000.000,-

4.000.000.000,
5.000.000.000,-

MIJlPAlEN
Tel/en de plaatselijke banken met miljoenen (zo pas
seerde de bank in Lexmond in juli de 7.000.000,-)
onze lande-lijke Raiffeisenorganisatie telt met miljar
den. Dank zij de spaarzin van de Nederlandse be
volking werd dezer dagen door gezamenlijke Raif·
feissenbanken·Boerenleenbanken de belangrijke
mijpaal van 5.000.000.000,- spaargeld gepasseerd

Gesteund door het vertrouwen van ruim
2.000.000 spaarders gaan wij verder

Raiffeisenbank

Uw eigen bank in eigen hand

Coop. Raiffeisenbank "AMEIDE"

COOp. Raiffeisenbank "lANGERAK
NIEUWPOORT"

COOp. Raiffeisenbank "lEXMOND"

COOp. Raiffeisenbank "NOORDElOOS"

1.69

MEERKERK
Telefoon 366

nu samen

Geldlg 101 25 seplember 19&&
CA- flacon W.C.-Cleaner 1.45
V A- fles Teakolie (blank) 0.95

totaal 2.40

SEUL
3 voor 1.49

Groenten en Fruit
Gesneden en gewassen DE ZAAK

Z. B. 6 waar oak U zich thuis vaelt

normale prijs per stuk 80
nu slechts 59

Ook Aardappelen,

NA.JAARS-AANBIEDING
Kwaliteits

BOS 4

Spons



Philips Erres Aristona

em, le, 2de en 3de net voor 699.-
em, automatiseh voor 749.-
em, voor 799.-

48
48
59

Ais de avonden langer worden
U graag hoort, koopt dan een

Philips Platenspeler vanaf 89.-

l-pers. boven 98.-
l-pers. onder 79.-
2-pers. boven 1 regelaar 118.
2-pers. boven 2 regelaars 138.
2-pers. onder 99.-

Electrische Dekens
nu nog voor de oude prlls
(zolang het strekt)

II'" /4et N~;~~'

Philips Ventilatorkachels
vanat 49.49

Radiatoren Inventum, Dimplex eDZ.

Gaskachels (regelbaar)

van 99.50 - tt9.50 - t27.50

....................................................................................·..········..··········1: .
:
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! • • • ii Meidoornlaan 1a Teleloon 01836-271 Ameide i
• ii •i STOOKSEIZOEN '66 '67 i
; Wij starten zaterdag 10 september nam. 2 uur 1
: i
i i· :: Dan vindt U bij ons een grote kollektie •

I Haarden en Convectors I
! voor kolen- en oliestook o.a. Aile reparatie's aan i
: Beckers, eJaarslTla, Elna en Hoenson Kolen- en Oliestook :
• Aile soorten •i Pijpen, Kolenkitten +.i.i~ enz.

I Wilt fJ ~::~ ~~~:~ ~::r ::":oorlichten over de ca. Ii
paciteit welke l.. iI haard of kaehel moet hel:r-
ben ten opziehte van Uw kamer

•i
Naast t" ..ze grote' kollektie Haarden !
bieden wij U ook de :

Televisieserie'66'67 I.
legen slerk verlaagde prlJzen f

en U wilt muziek die i
:

Hulshoudelilke apparalen ook draagbaar met batterijen. allen met diamant safier

MIXERS v.a. 39.95 Ook een grote sortering DRAAGBARE RADIO'S
KOFFIEMOLENS v.a. 19.95
BROODROOSTERS v.a. 69.50 vanaf 49.95 (met Veronica) i
STRIJKIJZERS v.a. 29.95 f

i
Bruin blijven entegen de winter weerstand hebben K oelkasten Wasautomaten :
Koop dan een E 298 E 748 :

i
PHILIPS ot HAUNOUW rres.- rres.- i

H 0 0 GTE Z 0 N Centrifuges Stofzuigers •
Op aile artike/en eigen service :

i Erres 169.- 165.- ::.:i Gemakkelijke betaling in orer/eg •

i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1



HERFSTPROBLEMEN!

worden opgelost

door

•Electrotechnisch Bureau - J. W. van Puttestraat 73

Regen of s/echt drogen!
Laat ons geheel vrijblijvend een van onze

Centrifuges
voor U demonstreren en U zult zelf zien
hoe gemakkelijk en vlug Uw wasgoed
droog kan zijn
Diverse merken en prijzen

Komt U eens even langs?

Met de komende lange avonden brengt
de T.V. veel kijkgenot

Nu Philips toestellen
tegen verlaagde prijzen

- Tel. 0 1836 . 232 Ameide

Koude of gure dagen!

Geen noodl

Maak het bij U thuis gezellig en warm
met een goed en veilig electrisch

Ver1Narrnings
apparaat

Wij hebben diverse modellen in voorraad

Kom gerust eens
vrijblijvf,nd bij ons kijken

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

voor een
GARAGE

DE GROOT
Induslrleweg 4, lei. 0IS3&-402 en 328

AMEIDE

Heeft U al
Wlnteraardappelen
besteld?

Nog nlet!

Doe het dan nu I

Hel scheell U

GULDENS.
Ook Uw adres voor

ELECTRISCHE·

OF GASKACHEL
voor hijverwarnrlng of

voor kille avonden

Verkoop van nieu1Ne
en gebruikte

Autornobielen
,,

vers Fruit
en verse Groenten

Groenten- en Fruithandel

A. de KRUYK & loon·
]. W. val! Puttestraat 34, tel. 387
AMEIDE

.............~J+••••••

is natuurlijk

A. Liefhebber
Dorpsstraat 46 - Tel. 03474-415

LEXMOND

ook in Herenpantalons, Kostuums, Demi's
~ongens Kostuurns. (bruin, 6-16 jaar)
pl.rn. 135.- beneden norrnale prils

Ook voor,dit Najaar
zijn wij weer jed voorzien in

HEDDEN EN DEKENS
OOK DRALON

65.-

33.50

Tel. (01836) 235, na
6 uur 484, 485, 478

esker
eubelen
anu'akluren

2-pers. gewatteerde Dekens
gebloemd, wollen vulling, nu voor een speciale prijs

Dat is goedkoop!
Zuiver Scheerwollen Dekens
double face, div. kleuren, 2-persoons van 78.50 nu
DAY KAN ALLEEN BI~ MESKER

Bankstellen, Bergmeubels, Slaapkamers, Eethoek
stoelen enz. tegen scherpe fabrieksprijzen

Bretz S/aap~~t~~~~~!tof,nu slechts 650.-

STOKEN
geen probleem te zijn

Wij geven U veel warmte voor weinig geld want

o LIE blijft TOCH GOEDKOPER!

Ook de Gas-verbruiker kan bij ons terecht

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn.
"DE ZOOM", tel. 03F4-284 AchthOVef1 46a, tel. 01836-230

LEXMOND

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

ge-eigendebetrouwbare verzekeraars tegen een schappelijke premie

Ook voor U behoeft het

Tevens leveren wij:

OLIE- EN GASKACHELS

Koopt 1Narrnte bll:

A. VERSLUIS
ESSO-OLIEHANDEL - BENEGAS-DEALER
Prlnsengracht &5 Arnelde

"Holland
van 1859"
Dordrecht

Verzekeringen uitsluitend

bij maatschappijen

die bekend staan wegens hun coulante

schaderegelingen en betrouwbaarheid

Bromfietspolissen en plaatjes
(na 1 maart)

worden door ons gelijk afgegeven Levens
verzekeringsmij.

"Utrecht", Utrecht

400 nleU1Ne boeken
werden toegevoegd aan de al goode kollektie die wij reeds hadden

Op zaterdag 24 september a.s. geven wij ze weer af, van
18.30-19.30 uur in het Verenigingsgebouw
Slechts 15 cent per boek per week

~eugdverenlglng ..Maranatha". Arnelde
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gezellig biljarlen

of kom eens

Pak eens een bierlje

Wed. B. van Woezik&Zn.

maar dan natuurlijk in

LANGERE A VONDEN. .
MEER GEZELLIGHEID!

GEZELLIG ZUINIG

stoken
maar koop verantwoord en vertrouwd

Het kiezen van de juiste warmtebron is niet een kwestie van
voorkeur maar van VERSTAND

UlN Kachelsrnld zal U graag advlseren
over kolenverlNarrnlng

Maar ook als U denkt over olie- of gasverwarming bent U
daar aan het juiste adres want Uw kachelsmid
geeft U de meeste warmte!

Bier
Frisdranken

Gedistilleerd
Prima Koffie

Ballen Gehakt

E.M. Jaarsma
Interno

Hoenson
Frisia

Beckers
Etna

en diverse
andere merken

\..

//

o
;:!:

u Rekent u mee?

voor de aanstaande HER F S T

H. BOOTE, Lekdijk, telefoon 371, Ameide

/

Cale "Lekzicht"
HET CAFE MEr SFEER

U "kunt weer volop keus maken uit onze nieuwe

De goede
ge/egenheid
voor Uw
BRUILOFT
en PARTIJ

f200.- voordeel
bij inruil van uw

oude wasmachine
en bij aankoop

van de Constructa
Matic M-5

100

Sterke argumenten begeleiden onze inruilaktie.
De Constructa M·5 heeft o.a. : voorweken,
kookwas op"1 00 ·C, hoOg droogeffekt, 5 spoelgan
gen, wol- en kunstvezelprogramma en dat nu voor
f 1-.160.-. Demonstratie en deskundige voorlichting
in onze zaak. "

.~ MATlCM-5 1

Juist wat U zocht, ook voor U!

Kom kijken en passen bij:

Firma H. VERHOEF
Telefoon 251 AMEIDE

Het adres voor vakkundig plaatsen is:

A. VAN IPEREN

Ook steeds het nieuwste in

Luxe-, Huishoudelijke artike/en en Speelgoederen I
Ook verkrijgbaar HOUTSKOOL
om de kachel aan te maken
Wij bezorgen per tankwagen Uw
HUISBRANDOLIE
Dus geen geknoei of gemors meer!
In verband met de vrije zaterdag verzoeken
wij U vrijdags voor 12 uur Uw bestelling op
te geven
Besteladres voor Tienhoven, W. NOMEN

Broekseweg 51

Telef. (01836) 216

AMEIDE

U heett ze weer nodig !
Ja, straks wordt het weer koud en dan
wilt ook U weer gezellig warm zitten

Stook dan

Kolen of Olie

Van der Grijn's
BRANDSTOFFENHANDEL

een goed onderhouden

KINDERWAGEN

TE KOOP

Electro-technisch Installateur

MEERKERK, telefoon 265

J. M. Verheij, Broekseweg 95, Ameide



G. M.S. VOORDEEL G. M.S.
Ook in

zijn wij ruim gesorteerd

Kinderfietsjes en Autopeds

NU bij ons een
KOMPLEET RI.JWIEL
voor slechls 1142.50
Dus GOEDKOPEA dan vvaar ook

Dit buitenkansje kunt U ha/en bij Motor- en Rijwielhandel

Telef. (01837) 297/461

MEERKERK J J DE KOEKKOEK J J

Zoekt U een haard of confector? Wij hebben een goede sortering
Kom eens kijken naar de verschillende merken, O.a.

Hoenson, E. M. }aarsma, Etna en Fohrux, topmerken voor zowel
kolen- als oliestook

p~ IVf"t~, t'ft "'f"~~' met een

HALLER FACETTA OLIEKACHEL, nu voor
of een ROL-GAS-KACHEL- voor 94.75

Vraag er naar bij de kachelspecialist

T.
TOLSTRAAT 21, TELEFOON 219, MEERKERK

Zoals U al gewend bent hebben '~j voor U van al·
les in voorraad op het gebied- .in Verf, Behang,
Muurverf, Plakplastic, Carbolineum (groen en bruin)
en Copperant (de beste buitenbeits)
Onze aanbiedingen zijn nog weer uitgebreid met
Trappen, Toiletkastjes en Afzu~ _""rs

Kom eens kijken bij: . '-'"

d. VAN ALTEN, MEERKERK
Telefoon 01837·340

! Ht"ft • • .'n/! NATTE, KOUDE DAGEN
Geen naad. want met een

ELECTRISCHE KACHEL
doet U wonderen

Vlug even aanzetten en een bran van behaag'lijke
warmte kamt U tegeinaet

Oak wij hebben een leuke sartering electrische artikelen a.a.

Haardrogers, Scheerapparaten, Koffiemolens,

l
(Transistor Radio's, Stofzuigers en Strijkijzers

Oak bij ans verkrijgbaar de veelbespraken

PHILIPS HAARKRULSET
Ren uitgebreide kallektie vindt U bij:

"DE I(OEI(I(OEI("
Telefoon (01837) 297, Meerkerk

Op al deze artikelen verstrekken wij gratis G.M.S.~zegels

KOM VRIjBLIJVEND EENS KlJKEN I

94.50



SERVICE-BUREAU

BIJ DE G. M.S.

• BIKKER

..

WASAUTOMATEN
WASMACHINES
CENTRIFUGES

KOELKASTEN
DIE PVRI EZ ERS

VRAAG VRldBLldVEND INLICHTINGEN
TELEFOON(01837)249

Met dubbele garantie
en eigen service-dienst
binnen 24 uur

HDGE INRUILWAARDE
voor Uw

DUDE MACHINE

ZOUWENDIJK 113a, MEERKERK

De nieuwe Najaarskolle...~de's zijn binnen
Wij nodigen U uit eens te kdmen passen

"11

Wij bieden U

prettige bediening

juiste prijzen

comfortabele omgeving

Een grote kollektie

Dames-, Heren-
en Kinderkonfektie

alsmede Meubelen
en Woningtextiel

vindt U in de grootse
zelfkeuzezaak van deze
streek

Grote gezellige herfstaktie I
Vanaf heden tot en met eind september 1966
ontvangt U bij aankoop voor een bedrag van

£25.- een waardebon van £2.50
gratis

B.v. bij £100.- een waardebon

van f 10.- gratis!
Spaar deze bonnen want in oktober a.s.

kunt U voor het gespaarde bedrag bij ons

GRATIS !(OPEN!
U ontvangt toch normaal G.M.S.-zegels

Dorpsplein . telefoon (01837) 409

Tolstraat - telefoon (01837) 401

PROFITEERT
BIJ A.Z.

TELEFOON 0 1837 - 248, MEERKERK

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ H. ALTING Voor HEERLIJK KNAPPEND BROOD

en speciaal in de zomer steeds voonadig een ruime sortering

VRUCHTENGEBAKJES



't Wordt weer een

Feef'tel;;ke f#e,'f'tA/dfe
bij VAN TOOR

PI4'Iel 4eeft, ItIA"t
op de rekken waarvan U tot nu toe de mouwloze japonnen, Iiehte mantels en zo
merse kostuums koeht, vindt U thans een geheel nieuwe kollektie
warme jumpers. japonnen. pakjes. vesten, modieuze mantels en
mantelkostuums. chique. stijlvolle herenkostuums. coats en jassen.
sportieve kinderkleding enz. Met weer andere kleuren, fraaiere des
sins, weer nieuwere modellen en weer mooiere stoffen

Pl41'el 4eeft, ItIA"t
op 13 september a.s. openen wij onze derde zaak
DONKERE GAARD 6-8 TE OUDEWATER
Onze kollektie's kunnen nu nog breder van samenstelling en nog omvattender zijn

Ter gelegenheid hiervan ontvangt U bij aankoop voor een bedrag van

I 40.- 1 lies lekkere "us d'Orange
I 80.- 1 lies liine zoele Spaanse Wiin
1120.- 1 heerliike Siagroornlaarl
of indien U dat wenst dubbele zegels bij aank. voor bovenst. bedragen

Deze aktie begint zaterdag 10 september en duurt 2 volle weken

De zaak voor deze streek

Speciaa/zaak Dames-, Heren- en Kinderkleding

Ameide - Fransestraat 31, tel. 01836 - 394 -372

Vestig ..en te Ameide, IJsselstein en Oudewater

Ook U wilt natuurlijk straks' '~er

behaag'lijke warmte in Uw woning!

Zorg dan nu reeds voor

een VOL KOLENHOK
01 een VOLLE OLIETANK

Dan heeft U als het koud wordt

Winter wordt zomer met brandstoffen van

VAN ZESSEN
Dorpsstraat~72,tel. 229, Lexnlond

GRAT:lt

DE BUS
bij elke geleverde

GASKACHEL.GEYSER.GASCOMFOOR
of GASFORNUIS

U"" voordeel 129.00

Een Prometheus-13 Gaskachel
nu voor 9 4 • 7 5 (kompleet)
Ideaal voor bijverwarming

Vraag er eens naar bij:

~O v. d. Leeden
Telefoon 03474-297, Hei- en Boeicop

Vergeet ondertussen niet om Uw autotank te laten vullen met Kijk verder dan Uw neus lang is

GOEDKOPE BENZINE 'VERREKIJKERS vanaf f75.-
Foto Cine CREZEE - AMEIDE

\ /

!Ais U een uurwerk koopt moet U bij
de vakman zijn die zelf repareren kan

Hij zal U dan beslist geen sleehte uurwerken verkopen
~ Hij zal U een merk verkopen dat goed is
$ PRONTO HORLOGES worden al meer dan 75 jaar verkoeht

lover een groot aantal landen

"

Pronto horloges zijn sterk, betrouwbaar en voor ieder te betalen
Ons adres is:

S HET HUIS MET DE KLOK
~ GORKUMSESTRAAT 12, MEERKERK i

/~~

Melonz e billerballen en slaalles
U"" leesl exira geslaagd

Bestel vooral tijdig

Cal6tarla

"DE HALTE"
w. Bovekerk - Meerkerk


