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Dan nag even enkele planten voor
bloembakken. Hiervoor lenen zich
hangplanten, nl. de hangende gera
nium, de petunia's en de begonia
pendula, een knolbegonia die u klint
voortrekken onder glas in maart en
na half mei buiten uitplanten.

Ais u een vlaggestok in de tuin
heeft, die niet gestreken hoeft te
worden kwit u die oak goed laten
begroeien met een clematis. Een
klein hoekje in 't grasveld om de
stok heen, kunt u weer laten be
groeien met wat lage plantjes om
de voet te beschermen tegen de zon.

Over enkele maanden kan ik u
nag weI eens iets over de zomer
bloemen en het aanleggen van een
border vertellen.

DRANK
bestellen

Klaas Renes
bellen!

(01843) 379

loon het gerechtelijk archief aan de
gemeente Noordeloos afgestaan.

Hiermede is dan het proces
verbaal van de lotgevallen van de
Noordelose archieven afgerond.
Men kan natuurlijk reageren door
er eens hartelijk om te lachen. Men
kan oak de conclusie trekken, dat
er in Noordeloos in de loop der tij
den bijzonder slordige 'mensen ge
leefd hebben. En dan overgaan tot
de orde van de dag;

Met deze bedoeling· werd dit ar
tikel met geschreven. Men is er niet
mee klaar een oordeel te vellen
over die van Noordeloos.

Men is pas klaar indien men voor
de eigen gemeente de zekerheid
heeft, dat aIle te achterhalen ar
chieven oak inderdaad achterhaald
zijn en dat met de aanwezige ar
chieven geen ongelukken gebeuren .
kunnen. Men gnuive pas indien
voor de ei'gen gemeente vaststaat
dat men zich het gnuiven permit~

. teren kan.

chief ter tafel.
Hoe waren deze documenten in

Meerkerk in particuliere hand te
recht gekomen?

Elm vande voorvaderen van deze
bezitter had in 1829 het erfhuis op
het Slot te Noordeloos meegemaakt
als bediende van de notaris.

Toen alles verkocht en wegge
haald was, stond er nog een kist
met boeken.

Die schonk de notaris aan zijn
trouwe dienaar, welke een liefheb
ber van oude zaken was. Hij kon
zijn hart ophalen, want de kist be
vatte - u hebt het reeds begrepen
- genoemd rechterlijk archief.

De liefde voor de historie heeft
deze notarisbediende zijn nage
slacht in het bloed mede gegeven.

De boeken veierfden en werden
van geslacht .op geslacht met grote
zorg omgeven. Ik trof ze' in bijzon
der goede staat aan.

Na het overlijden van bedoelde
rijwielhandela~~eftzijn weduwe
tegen vergoediri:'c~-kan een bewaar"

kopen!dan

DRANK
bestellen

Klaas..Re~es
bellen!,

(01843) 379

In~t gemeente-archief ving ik
al si, . lig' bot.Een-gemeent~.,.secre~-'
taris' Was in. een bepaald-ja~ met
het a,ankomen van ,de,:bl~cleJ:'el1.~~~.
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dat in 1847 in de dagen van BtiUn- zo tegen. Het huiskan-dus langs de weldat ze voldoende licht heeft.- ~,.'.'"

melkamp en Schalte vanuit Noor- muren best beplant worden. Maar Gebonden en gesnoeid moet wor-
deloos einigratie naar' Amerika ha¢l een gevel, die geheel onder het den de pyracantha of vuurdoorn, die
plaats gevonden. Dat afscheid met met witte bloemschermen en oranje
h t d 1 d . b t groen schuH gat, verliest zijn karak-e moe er an Is zo a rup ge- bessen uw gevel siert.
weest, dat generlei contact meer ter. Die mag dUs niet meer dan voor
bestaat met de nakomelingen van 1/3 a 1/2 begroeid zijn. Daarnaast kunt u de blauwe regen
deze emigranten. Omdat ik door goed op een zonnige plaats planten.
"de -goede zorgen" van de getikte De ouderwetse gevelbegroeier was Ze moet opgebonden worden maar
gemeentesecretaris in het gemeen- de klimop. Gelukkig is die eruit.Het steunt oak zichzelf weer, doordat de
te-archief geen gegevens daarom- blad was te somber van kleur en takken om elkaar draaien. Dit doet
trent meer vond, hoopte ik op het de kalk uit de muurvoegen werd ook de kamperfoelie, die met heer-
archief van de Clrr. Cere£. Kerk. op!?:elost, zodat de muur te veel te lijk geurende bloemen bloeit in au-

lijden had. gustus, en september. Bij een 1ang-
Id . d d' zame groei de bloemen uitnijpen

WeI goed is de wi e wmger, Ie kan deze plant het soms goed doen.
in de zomer een licht groen en in
het najaar een rood blad heeft. Een plant die enige extra zorg
Treft u het dan bloeit ze met een vraagt is de bruidssluier. Langs
geelgroen trosje en geeft later paars . bungalows, garager_anden enz. groeit
blauwe trosjes vruchten. deze best. Ze moet opgebonden

Een plant met bloem doet het oak worden en windt de ranken zelf
altijd aardig, staat de muur goed in weI weer om - eenmaal gebonden
de zan dan is de roos ap zijn plaats. ranken.
Rood, geel, wit of rose. U heef!

De Handelingen van de Kerke- maar te kiezen. Geeft u vooral jaar-
raad uit die dagen waren ten huize lijks gedroogde koemest en dekt u
van een ouderling tijdens een boer- de plant 15 cm hoog af met turf-
derijbrand mede vernietigd en ~e molm. De occulatie moet bij het
ledenregisters waren door de DUlt- planten 10 em onder de grond ko-
sers in de laatste oorlogswinter uit men.
de pastoriekelder verwijderd. Voor Ook goed kunt u de clematis ge-
een reconstructie van deze emigra-
tie _ Amerika heeft een gemeente bruiken. De kleinbioemige soorten
Noordeloos _ heb ik mijn gege- kunt u averal gebruiken. De groot-
vens tenslotte uit Amerika moeten blaemi.gen zij~ wit, blauw of. paars,
k .. g de klembloemlgen oak rose. De voet

TlJ en: "::"" van een clematis mag niet recht-_
Nog.ls het relaas van het merk-Qstreeks in de zan staan, ,zetu er dus

Waa~dlge l?t van .de Noordelose een laag plantje voor, b.v. een cal-
archieven met ten elnde.. .. luna soort (heide) of een doronicum.

Op een goede dag berelkte mlJ die bloeit in april mei en augustus
het bericht, dat een rijwielhande- met gele bloemen.'
laar. in Meerkerk "oude boeken" Oak geschiktis de Euphonirnus,
over Noordeloos zou hebben. die bont- of groenbladig tot plm. 1

Men kan zich mijn verwon~ering meter hoogte tegen de' muur op-
en. vreugde voorstellen. toen lk ten groeit. Ze hoeft niet gebonden te
hUlze van bedoelde ffilddenstander worden evenmin als de wilde win-
het vrijwel complete rechterlijk ar- gerd of Emphelopsis die zich zelf
chief van Noordeloos en Over- hecht. '
slingelaJ:.ld tussen 1548 en plm. 1700 WeI gebonden moet worden de

aa~~~fde in het Rijksarchief aan- hydrange~, die m~t rose witte blo~~
wezigen delen lag door deze vondst men bloelt en vrlJ Iangzaam groe~t.
het complete, voor geschiedschrij- Onder een raam kunt u ge~rUlk
ving zo belangrijke rechterlijke ar- maken van de cotoneaster horlZon-

De koopjes komen! Dat staat vast.
Men wil de voorraden vaak kwijt,
om daarmede ruimte te scheppen
voor de nieuwe voorraden. Laat uw
kans niet voorbijgaan.

Maak thuis eerst de balans op
van hetgeen' er het eerst nodig is.
Dan komenwe niet thuis met prul
len, maar met echte, waardevolle
goederen.

Alle kopers en verkopers wen
sen we een goede uitverkoop toe!

denken,

en

Eerst
Vele" huisvrouwen zullen de on

weerstaanbare lust tot het kopen
weer in zich voelen opkomen, wan
neer de officiEHe datum van de uit
verkoop is -aangebroken.

12 januari zal men er weer op uit
trekken.

De advertenties in ons blad kun
nen voor u een wegwijzer zijn, om
thuis reeds een- keus te maken.

De zakenmensen willen u laten
profiteren van delage prijzen.

Tussen appelkist
fietsenmaker

In de herfst van 1946 ontdekte ik
op het Sl9t te Noordeloos 'een aan
talappelkisten met een merkwaar"'"
dige inhoud.

Ze-hevatten,niet,e€m,.;select.ie-uit
de kelU" van vruchten, die de
b()0D:lgaarden random het Slot zulk
een- gaede naam v~Fschaf.fen.-

Neen: het'was het· archief-';.;,......later
zau blijken: een gedeelte ...:...:. van de
ambachtsheerlijkheden van Naor

:~;;~;deloos eil Oversli,ngeland.
e'!"- Door de vriendelijke medewer

king van OllZe Ambachtsvrouw w~s

het mij mogelijk dit archief dat In
een chaatische toestand verkeerde,
te ardenen. Thans is het opgebor
gen in een safe. Al ordenende kreeg
ik de smaak. tepakken. Het recon
strueren van de geschiedenis van
mijn dorp leek mij een oirbare en
nuttige vrijetijdsbesteding.

Om diereconstructie zo compleet
mogelijk te doen zijn, zocht ik naar
meer .bronnen.

Ik began met de Nederlands Her
vormde Kerk en verkreeg op guIle
wijze toegang tot het gehele' ~erke:
Hjke archief, dat in de conslstorle
bewaard wordt.

10k moet. evenwel een kleine cor
rectie aanbrengen: tot het nog be
staande gedeelte. Ik ontdekte ~:;
melijk, dat de -gegevens van voor
1700 ontbrake~. In het verleden
haddit archief in een kist in de
pastoriekelder gestaan. Die kelder
liet water -door met als gevolg: de
onder in -de kist lig-gende delenwa
ren -dermate door het water aange 
tast, dat men ze in de pastorietuin
begraven had. Opgraven had geen
zin, want het was in 1919 ges~ed.

Men had de documenten in de
kist in chronologische volgorde ge
deponeerd: de oudste onderop. ,Z:0
verdwenen de gegevens van voor
1700.

Onder Noordeloes resorteren 4
polders. Polders· zijn in de v66r
revolutionaire tijd in dit lege Wes
ten ten plattelande de hoedsters
van het a~gemeen belang geweest.

Mijilbelangstelling ging dus ook
naar deze archieven uit. Ik vond ze
van aIle 4, vrijwel compleet in <!e
polderkamer in een wote ka~.t, dle
_ schrik niet! - ZlJ aan zlJ met
een grate kachel stond.

Met medewerking van de polder
besturen heeft het historisch ge
deelte van deze archieven een vei
liger en verantwoorder plaats ge
kregen.



I~~~ Telefoon 352, MEERKERK

GEACHTE LEZER

Allereerst wens ik U allen nog een gelukkig en voorspoedig 1967 Ook in dit jaar
sta ik weer voor U klaar met mijn artikelen lndien U dit wenst komen wij iedere
maand bij U langs - Zeer binnenkort komen wij bij U informeren wat Uw wensen zijn

Probeert U- eens ons nieuwste artikel: Oude Jel1ever 10.90 '/2 liter 5.75

Fantastisch smakende Bokma 12.00 6.20

~IJN.COGNAC 6.25 BoIs. stenen kruik 12.05 6.25

U proeft de Franse Cognac er bovenuit Jonge Jenever 10.25 . 5.30

I
Bij iedere f1es een prachtig cognacglas cadeau Citroen Jenever 9.20 '1.85

TienerchaD1pagne 295 Dikke Citroen 8.35 'lAO

Vieux Dujardin 10.50 5.'15
Pr.achtige sierkaraf Vieux Marie Antoinette 10.05 5.20
Keizer Bitter 9.95 Keizer Bitter 9.95 5.20·

• Zoete Spaanse Wijn 3.50 Brandewijn 10.65 5.60~

gratis sleutelhanger Bessen Coebergh. I liter 9.30. '/10 liter 6.90. 3/10 liter 3.90

Krat PHs 9.36 (4 glazen cadea~)

Krat Chass Royale PHs 7.- (Bie~p.l cadeau)
~~;jI .

I
Landwijn. wit en rood 2.50
Beaujolais 1961 '1.35
Rijn- en Moezelwijnen vanaf 3.- tot 8.25
Rosewijn op sierfles '1.50
Verlof Likeuren Wenneker '1.25
Sherry van 5.95. 6.95 en 7.95
Jus d' Orange 2.25 en. 1.95
Vermouth Martini Wit-Rood-Dry 7.25

"'---.-J
_I

Rum Jamaica

Franse Cognac Hennessy

Advocaat 5.85, '/10 liter

Tip van Bootz

Likeuren van Bootz

10.95·

22.50

3.75

7.95

7.95

fI"

-
~~~~~~"""~~/~'.

~,,,,,~,

RijwielVerkoop:
Gorcumsestraat 25

Telefoon (01837) - 461
MEERKERK

Motor, en Rijwielhahdel
DE KOEKKOEK

GORINCHEM

ADVERTENTIES kijkeri' -is· 'iter'&""
zo gezellig a1s WINKELEN

Vraag ~nze speciale condities
betreffende HUUR en HUURKOOP

Aristona
Philips
Grundig
Erres

levert nit voorraad aIle typen

T.V. toestellen
van de bekende merken

vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding:

a. Magazijnbeheerder (mnl.)
voor haar Grondstoffenmagazijn

Industrieweg 4, tel. (01836)-402 - 328
AMEIDE

Verkoop van nieuvve
en gebruikle

AUTOMOBIELEN

GARAGE .. ''0

DEGRUOT

N; V. Zilver- en Staalwarenindustrie

Maderne reparatie inrichtin9

uNieuwpoortU

Buitenhaven 11 - Nieuwpoort

b. Magazijnbeheerder (mnl./vrl.)
voor haar gereed product magazijn

Gegadigden dienen enige kennis van administratie te hebben

Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres

Volop lees",aleriaal bij
Boekhandel CREZIlEE, A",eide

Speciaal voor verjaardagen, bruiloften en partijen
Alles wordt bezorgd en weer afgehaald

Deze W'eek EXTRA REKLAME:

1 fles Vruchtenwijn van 2.95 voor 1.95
Bij 1 fles Spaanse Wijn 1 fles Jus d' Orange gratis
Bij een fles Limonade Siroop J.T.S. sleutelhanger gratis,
Grote sartering Frisdranken

Slijterij en Wijnhandel

"MONTILLA"
KLAAS RENES, Nieuwpoorl . Hoofdstraat 48, tel. 01843-379
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Limonadeglazen
nu per zes maar 1.68

Jus d' Orange-glaasjes
nu voor slechts 1.98 per zes

Desserthorden met gekleurde rand
van 1.10 nu 79 per stuk

Diepe creme Borden
per stuk 75, nu per zes 3.78

Eet-, Thee- en Onthijtservies
Porcelein . 60.delig

van 223.25 nu voor 149.50

Korn zel' eens kii.ken. .

ill onze rnoderne lIVinkel

nn voor 4.98, 6.98, 8.98 enz.

OPRUIMING v.a. donderdag 12 januari 'smorgens 9 uur
Profiteer nu van onze grote voorraden A d k K . S h I

.TEGEN ZEER LAGE PRI.JZENBar ewer op en cote s
DAMESSCHOENEN per stuk 85, nu 6 voor 3.98

nn 2.98, 3.98, 5.98, 7.98, 9.98 enz.

DAMESLAARZEN
van 29.90 nn 22.90 van 27.90 nn 19.90 van 24.90 nn 16.90

MEISjESLAARZEN
. . van 26.90 nn 18.90 en van 18.90 nn 14.95

HERENSCHOENEN
nn voor slechts 9.98, 12.90 en 14.90

HEREN VACHTSCHOENEN
van 22.90 nn voor 19.90

KINDERLAARSjES
nn 9.98, 12.90 en 14.90

RESTANTEN·PANTOFFELS 2.98,4.98,6.98

HEREN SOLEXLAARZEN
Bruin, 29.90 voor 19.90

jONGENS COWBOYLAARZEN
maat 32 tot 38, van 25.90 nn voor 18.90

KINDERSCHOENEN

Fa.H.VERHOEF
T~lefoon (0 '836) 2S(.)MEIDE

SCHOENE;N
LUXE-, HUISHOUDELI.JKE ARTIKELEN

() SPEELGOEDEREN

,¢~~'" ...'-'),

'. .f tj)..

Grandiose Kolenprijsverlaging
NU GULDENS GOEDKOPER!
Koop ze nil en overtuig Uzelf, dat stoken echt niet duur behoeft te' zijn!

Anthraciet IV en Anthraciet parel 11.50 per hI.
bij afname van 10 hI. 10.75 per hI.

voor 1000 kg. betaalt U slechts 145.-

Anthraciet V 8.50 per hI.
bij afname van 10 hI. 7.90 per hI.

voor 1000 kg. betaaltU slechts 110.-

BRIKETTEN p. 100 kg. 9.50
en dan nog wei verpakt

EXTRA VOORDELIG

Laura Eierkolen, glansrijk de hardste

. Anthraciet II en III, generator 6/2 Cokes

Sintraciet, aile soorten Industriekolen'

Bij grpte hoevee/heden of a/s U ze zeit afhaa/t aantrekkelljke kortingen

Deze anthraciet is absoluut steenv.rij, slakt niet, weinig as (pl.m. 4 %),
gegarandeerd geen zwarte ruiten. zeer goede kwaliteit

U ziet het

veel goedkoper dan U dacht

Westerhoud, Brandstottenhandel
Kanaaldijk 6 - / Telefoon (03474) 215, b.g.g. 479 - Hei· en Boeicop
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2-pers. Polyether Matras
Ubica, zander kussens 90.50

1-pers. Interieurmatras
met winterkant en kapok gevuld kussen

Let wei, nu maar 5 6-.50

KONFEKTIE

en U behoeft echtniet te

GOOCHELEN MET MILJOENEN
want Mesker maa~t schoon. schip
en daarom kunt ook U tijdens de cfb

BALANSOp:"RUIMING
.weerprofiteren van een enormekoopjesregen

MEUBELAFDELING
iOYiALBANK!Ta'''t'fS'E~·\1:[(;~~I~

zwart skay, losse kussens (ruit)
normale prijs 925.- nu maar 59B.-
NOG EEN PRIMA BANKSTEL
losse kussens, bekleding groen

nu 4&5.- in plaats van 565.-

· ~ j
Destrijd ontbrandt weer! i

f
f

! i
i

Kinder Tuinoveralls nu voor 2.95
Khaky en blauw, Sanlor, leeftijd 3-9 jaar

-

Flanellen Hemden, 1e. kwaliteit 3.98
250 2-pers. Treffer Lakens, p. st. 7.75
500 Siopen, 1e keus, per stuk 1.95

TREFFER NACHTHEMDEN nu maar 6.90
Satin Ilanel met kleine schoonheidsfolJtjes

EETHOEKTAFEL (teak) nu vanaf 44.50 Diy. lTIaten ..Jongensc:ostuulTIS
4 EETHOEK STOELEN (teak) hoofdzakelijk bruin b.v.leeftijd 15 jaar 58•.50
groene crimmer bekleding, voor spotprijs ..Jongens Coats·nu slec:hts 33.50

37 SO k uitknoopbare teddyvoering, leeltijd 4~16 jaar .

i~a;c~ci:~E~~TOv:L~N (tea;). ~er stu tV~~~~~~_lf:~O F~ITI Bac:k 9.50

~t~~~,~~~~~~~~~~~~~~-I-:ui:.!'D'::..:et::;.....--..~j.:i==-...----.coo....a,;.. ;,:;"<i:e'j.u--"",-,>.t.o.n~~~-'--ct-~

3 DEURS LINNENKAST Enige 'reslanten CC;;sIUUITIS '45••
-F, Restanten Not:)-on OverhelTlden

HOUTEN SLAA~K~~:Ri:trt2;~~·::: wit in diverse maten, pak weg voor 3.50 i

~~~~:~;;:~t~B~~~i~~~~~~~~~; ~:~~:;:~~::::ORTWOL .i
,,~~, ~e ,,1)~e t.et ~eltle'Jn effen; van 3.25 voor slechts 1.88

Ve/e testanten VloerbedekkingHOLLANDIA ONDERJURKEN, diY. maten 1.95
worden nu zeer voordelig geruimd KEUKENDOEKEN neem maar mee yoor 1.25

TAFELKLEDEN nu 6.95 per stuk

BEDDEN EN DEKENS
Zuiyer ""oUen Dekens P. Y. z.
beslist goed, 2-pers. van 63.50 nu slechts 48.75
Fabrieks opruiniing

Chenille Spreien. 2-pers. nu 24.50
P9U~le Fase Dekens. 2-pers. 58.50
100 % scheerwol, de laatste restanten

..Jaspe FlaneUen Lakens 2-pers. 8.25

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Fransestraat 15
Telefoon (0183.6) 235

AMEIDE

Ook voor U
ligt er, zeker W'el
EEN KOOP.JEI
in onze etalage's

- .' . .~. . - ...............................................................................................................



GROTE PRUZENSlAG
OP WASAUTOMATEN

Ais er een prijzenslag geleverd moet worden kunnen
wij het ons niet permitteren hierin achter te blijven!

75 tot·
150 gulden· korting
bij aankoop van. een

,

Ert"RESA U.,.O(IV/A·TIS£HE
";." ,-' -:,',. ---'''--''---'-'''-''''"'\---'-'';j"':;'<';~''~'-----'-------.'-'--_.

W/jSMA£HIN~S ..

Bovendien tot een maximumbedrag van

500 gulden terug
voor Uw gebruikte wasmachine

Deze aanbieding is tijdelijk
Bovengenoemde machines zijlJ de nieuwe model/en 1967

Wij beschikken over een eigen service-dienst lTIet fabriekserva
ring en opleiding vandaar dat _ij service binnen 24 uur verlenen

SERVICE-BUREAU

ZOUWENDI..JK 113 a. TELEFOON (01837) 249. MEERKERK

Voor bezoek aan onze toonkamer wordt U geheel vrijblljvend afgehaald. .



.Dames- heren-.. , ,

10, 20 t.m.
en kinderkonfektie
50 0Iokorting

U kunt

30, 40 of 50 gulden
:- ".

.:[>
:.,/: j'
it '

f-. :' /~ .

~ \

~,J,,
..~

"~,,~.~~w:-~X'~

korte of lange mouw

VESTEN, PULLOVERS
EN TRU ITlES

Nu voor de prijs van

5.85, 7.95 en 9.85
GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!
Koop nuenorm voordelig een kwaliteitsartikel

100 stuks Italiaanse

verdienen wegens het niet doorgaan van een grote
export order

Wij kochten gezamenlijk(500 zaken)
bij Nederl. grootse konfektiefabriek

modern, splinternieuw, mode '67

en

voor zo'n

LAGE PRIJS!

Heren Kostuums

Heren Overjassen

. Nimmer brachten wij

DEZE KWALITEIT

Uitzoeken

4.95

nu 9.85

Restanten

KINDERJASJES

zelfstrijkend
wit en diverse dessins

nu al vanaf

Heren
Overhemden

Wij beginnen
donderdag 12 ianuarl a.s.
'5 ntOrgens ont 9 uur

Dorpsplein 7, meubeltoonkamer
. Verkoop:
Toistraat 17, telefoon (01837) 401

MEERKERK

Nog veel nteer voordeel
vindt~U_ln onze

speciale oprulntlngskrant

Toistraat 17, lste etage
Meubeltoonkamer, Bedden en Dekens

Konfektie enz.

MEERKERK

BEWIJZEN
HOGE KWALITEIT. LAGE PRIJZEN



*ZUINIGHEID '* SCHOONHEID
*VEILIGHEID * ~JAAR GARANTIE
OF 20.000 KM

15 MODELLEN, VANAF f. 798

Lengle lOu em, dIepte 24 em. Ultgavoerd In _r SO em boog f IID.GO:)voerr In Teak. , "" •• f 1t.GO
~ In L1mba v. afb. tot 110 em •• f 68.GO
uilgevoer<l In Teak , f 89.GO
Anderematen op aanvraag. aeon triplex Ofclatjes. IJIIIU·...
oersollde massleve houtpiaatll Elk meubel ls gemonteal'd,
due geen pakket losse plankjes of lstjes.

, neO'1' tlentallen gulc!ens kunt " verdieneR If&:

Stadhuisstr. 17, Tel. 01823-2537, Schoonhoven

.Wij zijn altijd goedkoper!!

VENSTERBANKKASTEN
vanaf f 59.00

Telefoon (01837) 297, MEERKERK

~ :HONDA*4 TAKT
VIERVOUDIGE KRACHT I

MOTOR- EN RIJWIELHANDEL

DE KOEKKOEK

Ziet

wat de kellrslager

U hiedt!

met de bekende krniden

WOENSDAGGEHAI{TDAG

Verder een mime sortering I groenten, conserven en tafelzuren in pot
of diepvries

Gefileerde Vis en Vissticks
(Sehol, sehel, kabeljauw of koolvis)

Patat, Croquetten, Bitterballen, Loem
pia's, IJsen IJstaarten, Wiener Cake
enz.bij ons steeds voorradig

BRAADKUIKENS per kg 2.78
per doos van 12 stuks 2.50 per kg.
Zeker, U ziet dit goed, ja!

2 potten Andijvie of 2 potten Spinazie
nu samen voor maar 1.08

2 bIikjes Soepballen voor 98

OPRUIMINGI

VOOR HET WEEK-END:

500 gram Carbonade 3.28 of 3.48
VOOR DE BOTERHAM: ,>_n

100gt. Rollette en 100~r. Boterhamworst
nn samen' Y90r 1.15

DE KEURSLAGER, UW VOORKEURSLAGER

KERKSTRAAT, MEERKERC

DRINK NIET UIT, EEN KOP ZONDER OOR
DAAR ZIJN ZE BIJ KLEIJN TE GOEDKOOP VOOR I

Kop en schotels pastel 79, nn 6 voor 4.49
Kop en schotels porselein 1.05, per 6 5.98
6 diepe Borden 3.9B Dejenners 1.98

THEE., EET· EN ONTBJjTSERVIES 99.50
met 12 platte en 12 diepe borden en een koffiekan

Damestasjes met lange schonderriem nu 3.9B

en nog vele andere koopjes
Zie de etalage. er is altiid vvel iets voor U bii

De oprniming duurt van 12 t.m. 27 januari a.s.
Gedurende dit tijdvak ontvangt U op niet afgeprijsde
artikelen het dubbele aantal G.M.S.zege1s

T. P. KLEI..JN
. Toistraat 2t, telefoon 219, MEERKERK

Boekhandel Crezee Ameide
ruimt op in

POCKETS EN ROMANS

Begin het jaar voordelig

Begin bij

de vrije pomp van Van Zessen

Tank daar benzine die voordeel geeft

Super Benzine 50,9 cent
Gewone Benzine 48,9 cent
Reken zelf maar, het scheelt U guldens

Zondags gesloten

Januari, hartje winter, dus , : : extra hard stoken
Echter geen zorgen want .

VOLOP KOLEN EN OLIE
worden gaarne bij U thuisgebracht door

VAN ZESSEN's
BRANDSTOFFENHANDEL

U krijgt leklas kwaliteit, dus veeI warmte voor Uw geld

Voor voordeel of warmte. naa'r

Dorpsstraat 72, tel. 229, Lexmond

)

Dam 6, Tal. 229



o
o

Vul nu Uw linnenkast
met' goedkoop en duurzaam

TEXTIEL
o
o

Prachtig geborduurde Lakensets
150 x 250 em. 1- 95

bestaande uit 1 faken en 1 sloop nu sfeehts _.

180 x 250 em. ' 20 95
bestaande uit i laken en 2 slopen nu sleehts •

Dames Pyama's vanaf 7.95
Kinder Pyama's vanaf 3.95
Damesslips 2 ~tuks nu slechts 2.95
Schortjes, leuk en sportief v.a. 2.90

2 paar SETTER SET NYLONS
normaIe prijs 4.50, nu VOOf 3.50

1 paar Nylons nu voor slechts 0.95
-~~~~_~__~_~-,r""i--__./

~!

. Heren Overhemden
van 17:90 nu voor 9.95

Jongens Overhemden
unie kleuren, vanaf 2.95

Jongens Broeken lang, vanaf 5.90

90 X 135 nu veer 5.95

\

prima pasvorm, modieus en vlolte snit,

naar B 0 S

KWAlITC)TS KOSTUUMS

BADDOEKEN
frisse tinten, nu veer 2.45

donkere mederne tinten, nu veer slechts 2.75

( Voor een grote sortering

'KOSTU19MS
vanal 69.- 101 290.-

~ )

,BADLAKENS

Coupons Rokstoffen 3.95 p. coupon
Dames Blouses en Vesten
Kinderjurkjes nu guldens voordeliger
Dames- en heren Shawls nu v.a. 1.75
Dames Pullovers van 19.50 nu 12.50

van 22.50 nu 14.95

Washandies
3 stuks voor 1.05

,Keukendoeken
prima kwaliteit, nu 1.50Theedoeken

vanal

90 cenl
., '

DEKENS
2-perseens, 50 % wei, nu voor 19.BO
l-perseens, 100% wei, nu voor 39.75

FlANEllEN lAKENS

Als U veel keus wilt, deskundig advies en vakkundig leggen,
kom dan eens kijken naar onze

rijk geschakeerde kollektie Tapijt
met garantielabel gegarandeerd

Dok voor linoleum, tapiflex, parket, rubber en vinyl vloerbedekking
hebben wij een ruime sorteringen diverse legmethodes door ons
GESPECIALISEERD VLDERENBEDRIJF

Koelstra voor klasseW'agens

l-perseens nu veer B.40 KINDER- EN WANDELWAGENS
2-perseensnu veer 9.B5 hebben _ii in een grote sortering en

Diverse kleuren en maten in diverse kleurkolnbinaties

Voor klNalileils Texliel en Meubelen

Op aile niet afgeprijsde textielartikelen 10°/0 korting
bij kontante betaling behalveenkele merkartikelen

Zie onze etalage's lTIet vele kOopjes

OpruilTling van 12 t.lTI. 28 januari

-
DinsdaglTliddag gesloten

Donderdagavond
koopavond tot 9 uur

Zaterdag 4.30 uur gesloten I
t=~~::=~==~~~::=~==~=::::::=::=::::.:::::==~==:::::::=~:::=::::::=!


