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Oplage 4800 exemplaren

De •nleUWe Openhare School te Ameide werd geopend

Bovenstaande foto Mont U een klein gedeelte van de zeer stijlvolle showroom van Firma
Streefkerk, Fransestraat te Ameide. Eenenorme keuze vipdt U daartentoongesteld. Onge·
twijfeld zullen eT velen, tifdens de showdagen van 10 t.m. 13 mei, een kijkje gaan nemen.
Dat hetde moeite waard is kunnen we U weI alvast verklappen

nieuws voor weggehruikers
altijd zodanig moot regelen dat
geen gevaar of hinder voor an
dere weggebruikers of schade
kan ontstaan?

7. dat bij dichte mist of sneeuwval
die het zicht ernstig belemmert
mistlichten mogen worden ge
voerd? Het veeren van enige
andere verlichting is dan echter
niet t?egestaan.

8. dat' alleen andere naar voren
gerichte lichten mogen worden
gevoerd in de gevallen waarin
het gebruik van grote lichten
is toegestaan?

9. dat in de gevallen, waarin het
gebruik van grote lichten niet
is toegestaan slechts een berm
licht is toegestaan, behalve bij
het op korte afstand volgen van
een ander voertuig?

10. dat er nog steeds in de gemeen_
te te veel onbeheerde fietsen en
bromfietsen staan?

Als u dit mogelijk nog niet wist,
dan weet u het nu en kunt u er bij
voorkomende gevallen rekening
mee houden.

bel aan.
Daarna werd de aanwezigen een

kopje koffie ,geoffreerd, waarna al
len een rondgang door hetnieuwe
gebollw rnaakten.

De school bestsat uit drie lokalen,
waarnaast een flinke _gang, die men
via een kleine hal betreedt. Gaat
men na het passeren van· die hal
directrechtsaf, dan bereikt men via

'een gangetje, dat aan een zijde een
warm aandoende houten betimme
ring heeft, die vooral 's avonds door
de daarop aangebrachte lampjes bij
zonder gezelli.g aandoet, de spreek
kamer met daarachter een leermid
delenkarnertje en kitchenette. Om
dat de spreekkarner ook door de
schoolarts voor het jaarljjks onder':'
zoak van de leerlingen gebruikt zal
worden, zijn. voor de spreekkamer
twee kieedcabines. Tijdens het on"
derzoek kan door hetuitschuiven
V'an_ee~a~hte_~_d~_ ~etin'line:l'in~ge
'monteerd~:::.cl'Slw-'ho:t:,gede-IiHte>,fan.;de;
gang naast de 'spreekkamer van de
overige gang ,gescheiden worden, zo
dat de kinderen ongezien de school
arts kunnen beteiken. Tussen deze
cabines en het eerste lokaal bevin
den zich verder de w.e.'s, een werk
1mst voor de schoolwerkster en de
toegang naar de kelder voor de cen
trale verwarming - een volautoma
tische installatie.

Vele ouders, oud-leerlingen en
verdere belangstellenden maakten
's avonds van' de gelegenheid ge
bruik een kijkje in de nieuwe school
te nemen, waarna hun door leden
van de oudercommissie een kopje'
koffie werd aangeboden.

Menigeen slaakte de verzuchting:
,,'k Wou, dat ik mijn jonge jaren
ook in zo'n schooltje had kunnen
doorbrengen".

Het schooltje is gebouwd onder
architectuur van het architectenbu
reau ir. G. en T. Hoogevest uit
Amersfoort, de aannemer was de
heer Van der Bijl uit Zeist.

-- Behmgrijk
WIST U:

1. dat spelen (waaronder ook
voetballen) op de rijbaan ver
hoden is?

2. dat het verboden is zeisen, hooi
vorken en andere scherpe voor
werpen welke niet afdoende
beschermd zijn over een weg te
vervoeren?

3. dat fietsers slechts dan aileen
naast elkaar mogen rijden in
dien zij daardoor het overige
verkeer niet hinderen?

4. dat voetgangers indiEm er een
voetpad of een trottoir aanwe·
zig is hiervan gebruik moeten
maken? Slechts indien geen
voetpad of· trottoir aanwezi.g is
maakt de voetganger gebruik
van het fietspad of de rijbaan.

5. dat het andere weggebruikers
(ook hromfietsers) verboden is
een voetpad of een trottoir te
valgen dan wel een trottoir, an
ders dan waar dit verlaagd is,
over te steken?

6. dat men afgezien van de maxi
mwn s1elheden, zijn snelheid

de hoop uit te spreken; d"t op het
terrein naast .de nieuwe lagere
BOhool, dat bestemd is . 0 Qr een bij
2londere neutrale kleu1;;_","/,.:hool, weI·
dra gebouwd zal wornen.

De architect, de heer ir. T. van
Hoogevest, dankte het gemeente
bestuur voor de hem verstrekte op
dracht.

Mej. Van LuYn,sprekend namens
de federatie Utrecht van Volkson
derwijs, wensle Ameide geluk met
dit keurige schooltje. Zij hood een
boekwerk aan.

De heer Mazurel, het woord voe
rend narnens de A.B.O.P. (Alege
mene Bond van Onderwijzend Per
soneel), overhandigde het. hoofd
eveneens een boek.

Burgemeester Wessels sprak nog
maals en bood het personeel een
koffiezetapparaat aan.

De heer G. Streefkerk hood na
mens de afdeling Amelde/Tienho
ven van de Vereniging Volksonder
wijs een prachtige koperen schooI-

,',_ ...:- .. :',-:'-, ,",':.,"

vande. stede Ameide. Hij hoople
echter, dat. in dit' _gebouwzo vol
licht de <- -'''Iliteit van de Dude
school terli~>~ vinden zou zijn, zo
dat de kinderen zich ook hier ge
borgen zouden weten.

Oud-burgemeester De Ridder
vond, dat de school geworden was,
zoals men zich destijds voorstelde.

De voorzitter v,an de oudercom
missie, de heer P. van Gelderen,
dankte het gemeentebestuur voor
al het werk, dat er VeTzet was om
de bouw te verwezenlijken. Hij bood
'de school verschillende cadeaus aan:
een prijzenkast, een kIassebiblio
theek voor de laagste en middel
k1;assen, planten veor de lokalen en
gang, honderd koppen en schotels te
gebruiken op ouderavonden.

De heer De Blank, sprekend na
mens het bestuur van de Bijz. Neutr.
Kleuterschool hood zijn felicitatie
aw en deed deze verg,ezeld gaan
van een magnetisch verkeersbord
mcl toebehoren. Hij eindigde met

Dinsdag, 14 maart, was vow het
openbaar onderwijs in onze gemeen
te een belangrijke dag. In aanwezig
held van vele genodigden: de wet
houders van Ameide en Tienhoven,
de .oud-buxgemeester van Ameide,
de heer De Ridder,. de inspecteur
van het L.O. in de Lnspectie Go
rinchem, de heer J. E. Aartsen, de
inspecteur van de Lich. IOpv., de
heerE. Brieninck, de sohoolarts, dr.
Boo, het hoofd van de Bijz. Lagere
School, de heer J. de Ha.." de hoof
den van de beide kt\~uterscholen in
onze gemeente, de heer Bunskoek.e,
hoofd van gemeentewerken, de heer
K()~lOVaar, ambtenaar ter secreta
rie, afgevaardigden van de school
besturen van de- bei6:e kleuterscho
len, en de Bijz. Lagere School, de
A.B.O.P.. enVolksond.erwijs .ov~r;
handigde .burgemee~terD. W<isse1".
na zijnop¢ningswoordjn~e~:.Yan
de lokal~_-.vB4;-'de,,·nieuW~_~-1a~~J:e_:
school,.de.·.vel'sierde,s!eutel· .,aer
school aan hcl hoofd ten taken; dat
hij het gebru!.k V1an het .gebouw aan
hem en zijn medewerkers overclroe.g.
De burgemee-stelr was ervan -over
tuigd, dat het onderwijzend perso
neeI in deze omgeving nieuwe. a,r
beidsvreugde zal vinden. Hij legde
er de nadruk op, dat de school bin
nen drie jaar tot stand was geko
men.

Hcl hoofd der school aanvaardde
het gebouw vol vreugde, een vreug
de, die men pas ten volle kan be
seffen, als men de omgeving. kent,
waarin tot nu toe is gewerkt. Een
vies, vochtig en tochti.g gebouw.

"Met een klein beetje fantasie kon
ik mijn leerlingen aardrijkskunde
leren van de op vele plaatsen be
schimmeldemuren: de tekening, die
daardoor was ontsrtaan ste-Ide vol
,gens mijn fantasie de blinde kaart
van Franikrijk voor".

De heer J. E. Aartsen geloofde,
dat de .nieuwe school zal roogen
meewerken aan de meerdere glorie



Fa. N. Pek &,In.
Meidoornlaan 1a, tel. (01836) 271, Ameide

A. VERSLUIS
Prinsengracht 65, teleloon (01836) 480, Amelde

Verkoopadres voor

BENEGAS en ESSO PETROLEUM
I

Een Erres Koelkast
in de moderne keuken

Nu de zomer op handen is kunt U er niet meer bui
ten want .. een koelkast houdt alles Iris en vers

Prijzen v.a. f 255.~ (135 liter)

Bromfietsen en Rijwie/en
zijn nu weer "IN"

De bekende merken bromlietsen zoals Sparta, Batavus, HOilda
Kreidler en de goedkope
Mobylette E.E.G. voor slechts f 399,-

Dames-, Heren- en Kinderrijwie/en .
nu een- geheel compleet rijwier reeds v.a. 175.-
Een grote kollektie staat op U te wachten

Maak de kleintjes eens blij met een
Autoped of Oriewieler

24-uur-service door eigen personeel

Ook voor rnoederdag
zult U bij ons zeker slagen

. Wist U al dat U bij ons ook
kunt· sparen voor Uw wintervoorraad petroleum

Vraagonser vrijblijvend naar en U ontvangt van ons aile ge
wenste inlichtingen

MIaDEDEL~NG.

AMEIDE, mei 1967.
Molenstraat 23

Bij de overdracht van mijn zaak aan de heer Heikoop wi! ik
U allen oprecht danken voor het vertrouwen mij geschonken.

Ik meen in .de heer Heikoop een goede opvolger te hebben
gevonden en beveel hem danook vol vertrouwen bij U aan.

Hoogachteni:l,

Mevr. LABEE- VERHEIJ.

In aansluiting op bovenstaande delen wij U mede datwij zul
len trachten op dezellde wijze de zaak voort te zetten..

Wij hopen dat ook wij van U het vertrouwen mogen ontvan.
gen dat U Mevrouw Labee hebt geschon ken.

~It.\l£NJ i'l1~ , '_.:"" ,,""'- :m
~ """"""%"". I"l'l
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Fl£URO"
P;ijs •naderoveree~' te komen

Te bevragenbij'

BOEKHANOfJ; CREZEE, Ameide I
~~'::PEERTENT MET"LUIFEL' ..
EENOAMES- EN" EEN· MEISJESFIETS

Te

••

Maak met MOE D E R D A G een goede beurt
Verras haar met MOO~ BLOEM EN!
't Is de manier . Y

III Bloemen III Aardewerk
III Planten III Kristal ....
III Apart Bloemwerk .II Kope~ .
III Een ruime keus

- . C'"
.... VERVEER "MARJA" . J. W. v. Putt'b2Y"at 2 . Telefoon 356

Een geschenk voor Moeder?

Natuurlijk, wij hebben een leuke sortering
Schoenen

Komeens kijken in anze moderne zaak want er is'

VOOR ELK WAT WILS
en ... het is bij ons prettig winkelen

Luxe-en

Huishoudelijke artikelen

Speelgoederen

U bent

van harte welkom I
Fa. H. VERHOEF

TELEFOON (01836) 251, AMEIDE

)

.

Wet f'~" li/ee, "'"e~e,~~s!

Maaker een gezellige dag van, maar,. A. VAN IP.ER·.EN
ga eerst even kijken bij

TOLSTRAAT 5
MEERKERK'

Bij ons vindt U de mooiste cadeaux

die moeder. maar wensen kan

r
VERREKI..JKERS in

PHILIPS Haardroogkappen • lichtgewicht Strijkijzers

Koffiemolens - Mixers enz. - moderne Verlichting . Wandlampen - Schemerlampen

GERO Zilmeta en Zilduro 'Te veel om op te noemen
.

diverse soor'en en prij:zen
FOTOHANDELCREZEE, AMEIDE

~



NUGRATIS I(OPEN
van onze her-

zowel in de aanvangsprijsk1asse als in de duurdere scorten
RUIME KEUZE BANKSTELLEN

ZEER FRAAIE EETHOEKEN

U een grote sortering
VAN UITSLUITEND KWALITEITSMEUBELEN

ter gelegenheid van het gereed komen
nieuwde afdeling woninginrichting

In onze moderne showroom vindt

van woensdag 10 MEl

tot en met zaterdag 13 MEl

Tijdells de SHOWDAGEN

i~~~~~~~~~"~~~~~

i
i ~--'---'-'---'--'---'-'---'--'---'-'---'---'--'-,----'-"I~

I
i

ontvangt U reeds bij aankoop voor een
bedrag van 25 gulden'

een cheque
. waarvoor. U .gratis. artikelen in onze

zaak kunt ullzoeken

Lees' hierover meer in aDze advertentie elders
iIi' de, "Wegwijzer"

waarondecWebe..meubels met 15 jaarconstructie~garantie

SLAAPKAMERS
in diverse uitvoeringen (ook aanbouwkamers)

Een uitgebreide collectie tapijten en lopers, linoleum, cocos
en aIle andere vloerbedekkingen, gordijnen, dekens, spreien,
plaids, bedden enz.

Gespeeialiseerd vloerenbedrijf voor het gehele land

I~~er~,~ll':_.is' hartelijk welkom,om ODze exposie

tie'"te;~,.komen bezichtigen

Wij geven U vrijblijvend vakkundig. advies .
STREEFI(ERI(
UW ADRES VOOR NET IETSBETERE INTERIEURVERZORGING

I -'--_----'" {, Fransestraat 7 . Telefoo~ (01836)(J2 . Ameide
",,"';

Levens
verzekeringsmij.

"Utrecht", Utrecht

Ameide

Foto-Cine

voor
Foto- en Filmcamera's
Rolfilms en- Cinefilms

Projectoren en Accessoires

Uvv fotohandel

CREZEE

DE HALTE"" .

Verzekeringen uitsluitend

bij maatschappijen

die bekend staan wegens hun cQulante

schaderegelingen en betrouwbaarheid

Bromfietspolissen en plaatjes

worden door cns gelijk afgegeven

uw

A. 't LAM

Cafelaria
MEERKERK

Burggraaf 12
MEERKERK

(vliegenvijand no. 1)

koopt U natuurlijk bij

"Holland
van 1859"
Dordrecht

J. VAN DI~EN . JOH. HET LAM Johzn.
"DE ZOOM", tel, q.o,,)J 4·284 Achthoven 46a, tel, 01836·230

',j LEXMOND

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

ge-eigende betrouwbare verzekeraars tegen een schappelijke premie

Maak het eens extra gezellig met onze

VAPONA STRIP

HARTIGE HAPJES
Slaatjes. Bitterballen, Gehakthallen, Croqnetten, Patat a Frites en••

....................................................I~f!tefMlvm~.~t)~V . I
• •• Bij aankoop van een tI Droogkap van 59.95 i
i etm standaard van 23.50 geheel gratis i

I Nu een moderne Kroonlamp i
• voor een SPECIALE MOEDERDAGPRIJS i
• van 90."· nu voor slechts 45. i
i •i. Prachtige Wandverlichting I
t Een decoratief sierraad in Uw kamer

Nu van 15.75 voor 12.95t. ii Deze aanbiedingen zijn slechts tijdelijk •

t Ook U w adres VOor het vakkundig plaatsen van U w iI Koelkast of l)iepvriezerI
i . i
t i

I.. I
I' J, w, van Puttestraat 73 - Telefoon (01836) 232 I
t.. .



4 GULDEN
. PER H.L. DE ENIGE ECHTE. SUPER DIAMANT~ANTHRACIET

Regelrecht van de beste mijn naar verbruiker

......-----------------------------..,

Gegarandeerd is deze prachtige Super Diamant beter dan de beste. Geen steen, sintels,
roet, gruis. Konstante kwaliteit.Zeer weinig as

Een k""alileil, de hoogsle! Een prijs, de laagsle!

UITSLUITEND KONTANT

vanaf 10 hi 8.00 1000 kg 110.-

AFGEHAALD EXTRA KORTING
,

1000 kg 145.-vanaf 10 hi 10.754 en parel 11.50 per hi

5.jes 8.50 per hiSUPEReeeeen BETER

GOEDKOPER

BEL
(03474) 215, b.g.g. 479
KANAALDIJK 6
HEI- EN BOEICOP

Fa.C. WESTERHOUD &In. Sinds1916

Electrotechnisch Bureau

DE GROOT
Telefoon (01836) 262. Ameide

INRUILAKTIE RADIO'S
Bij aankoop van een

LOEWE OPTA RAlQ"p
I·.',

·ontvangt U HONDERD GULDEN voor Uw
oude radio (ongeacht in welke staat)

• . r:<)
VERLICHTINGSORN~MENTEN
modern eo klasiek. keuze uit meer dan 60 modellen •

•
VOOR MOEDERDAG
speciale leuke geschenken. Kom eens zien in onze
showroom

•
Bij aankoop van een

HOOVER AUTOMAAT
ontvangt U VIERHONDERD GULDEN voor Uw
oude machine

•
Grote kollektie

GAZELLE. en BURGERS RIJWIELEN

ASS URAN TIE K ANT00 R

P. JOH. DEN HARTOG

. Vooral 'Uw

VERZEKERINGEN
ADMINISTRATIES
HYPOTHEKEN
FINA N CIERINGSZA KEN

AMEIDE - Voorstraat 6 . Telefoon 01836·340

Speciaal Heren· Dames- en Kinderldeding

AMEIDE, Fransestraat, 31

IJaselstein • Oudewater

Bij aankoop van een kostuumof kombinatie

een Bel-o-Fast Overhemd (17.90)
•gratIs



Recreatiecentrum I(oekkoek"

,~ ", ". ,

DRUKKERI-.
CREZII!:E
Dam 6 . Telefoon (01836) 229
AMEIDE

Sollicitaties richten aan

en een

leerling
drukker

Goede vooruitzichten
Prettige werkkring

Leerling drukker bezoekt
een dag per week Grafische
School te Utrecht
Enige jaren Mula- of Am
bachtschoolopl. strekt tot
aanbeveling

kunnen wij plaatsen
een drukker
voor onze H.C.A.

In onze

drukkerij

Gemeente Tienhoven

GEVONDEN VOORWERPEN
Een kinderfiets; een zwarle dames
handschoen; een zwarte zijden
handschoen; een ree-hter lederen he
r-enhandschoen; een paar witte kin
derschoenen; een gouden ring met
steen.

VERLOREN VOORWERPEN
Een damespoLshorloge, (double

met double bandje, een grijze wild~
iederen herenhandschoen.

Inlichtingen bij de Postcomman
danten der Rijkspolitie te Ameide
e~ Tienhoven.

Inwoner van Tienhoven

schouwt de· heer' De Haan in" menig
opzichtaIs een mijIpaaL'in" zijn le
ven. Voor wat de "School met de
Bijbel" betreft heeft hij maar een
wens: een nieuw gebouw. Over die
"nieuwe school" praat hij nu al met
enthousiasme. '"Het zou eigenlijk
een school moeten worden met al
lerlei voorzieningen voor de jeugd
zoals een sportveld en misschien
zelfs een zwembad", filosofeert hij.
De heel' De Haan beseft echter, dat
zijn plannen vooralsnog moeilijk te
verwezenlijken zullen zijn. Hoewel:
hij is - gelukkig voor het onder
wijs in Ameide - voorlopig nog
niet aan zijn pensioen toe, zodat hij
de "overgang" naar de nieuwe
school wellicht "in funetie" kan
meemaken. Zijn oUd-leerlingen
wensen hem dat van harte toe!

Dud-leerling H. van den Heuvel

In de gemeente is men thans be
gonnen aan de verbetering van de
Kweldam. Met het leggen van de
riolermg is reedseen begin ge~

maOOct. HE>t ligt in dE> bedoeling Om
er een behoorlijke straat met een
trottoir aan te leggen. Hoewei het
vanzelisprekend thans een ver~

schrikkelijke modderboel is, zal het
leed nu spoedig tot het verleden bee
horen. Het werd dan oak weI eens
tijd dat hier eindelijk eens wat aan
werd gedaan. Het is weI gewenst
dat men in de toekomst eerst de
wegen gereed maakt en dan pas
gaat bouwen, dat voorkomt een
hoop narigheid.

Het voorjaar heeft zijn intrede ge
daan. nat is reeds weer aan alles
te merken. De bomen -en heesters
beginnen reeds weer mooi groen te
worden. Enkele exemplaren bloeien
reeds.

Ook op de Camping is men reeds
weer druk bezig. Er wordt door de
beheerder vee! gedaan om het de
gasten zo' geriefelijk en aangenaam
mogelijk te maken. Een kampwin
kei behoort onder meer tot de uit
breiding. Veien zullen de komende
zomer,· hopelijk met mooi. weer,
weer kunnen genieten van de Ian:..
delijke rust welke velen zo van no
de hebben in deze jachtige tijd en
die de gemeente Tienhoven hun
biedt.

Wij geloven stellig, dat men de
(grote) boot gemist heeft.

De middenstand dient in deze
vooruit te zien en zal zich mooten
insteIlen om in de naaste toekomst
honderden vakantiegangers en
weekenders zoveel mogelijk service
te bieden. Niet a11een door assom
mentvergroting, maar ook door
goedeen vooral vlottte bediening.

In deze zich snel ontwikkelende
tijd is het za.ak steeds op zijn hoede
te ·zijn·en wat veer tien jaar gele
den voor OIlS dorp voor onmogelijk
leek, blijkt Diet tegen te houden.

Daarom laten wij het toejuichen,
dat "ooze" Koekoekswaard ten
dienste· V8JIl ons -allen komt.

U~ bevolking van Tienhoven en
Ameide" ontvcmgt een grote' reduc
tie voor e.en vaste staanplaats of
voor uw bewijs van toegang.

Laten wij ditweten te waarde
ren! Laten wij OIlS positief opstel
len voor q.e. recreatie! Uw beide
Gemeenter:aden weten in deze hWl
plaats, D""rvoor Diets dan lof. La"
ten we· de kansen ,gr_~en en be~
nutten, welke ons i/~!"-;~ ,recreatie
biedt!' ',,-.. ).

onderwijs. Weinig inwoners van
-h-meide zullen immers na de ~ twee
de wereldoorlog meer functies .in
het plaatselijk verenigingsleven
hebben vervuld dan.,,·q,e heer De
Haan, die bovendien::rQP kerke
lijk en maatschappeliJ><' gebied al
tijd zeer actief is ,geweest. Zo is hij
op het ogenblik achtereenvolgens
secretaris-kerkvoogd van de Her
vormde geroeente van Ameide, se
cretaris van de' ai-deting Ameide en
Tienhoven van het Nederlands Bij
bel Genootschap, voorzitter van de
Nederlands Hervormde Mannen
vereniging, ere-voorzitter van zo
weI het christelijk dameskoor "Ho
sanna" als het christelijk mannen
koor "De Lofstem" en bestuurslid
van de Christelijke Kleuterschool
vereniging. Voort's vervult hij de
functie van voorzi'tter van de afde
ling Ameide en Tienhoven van de
ZHV "Het Groene Kruis" en is hij
correspondent van de Koninklijke
Militaire Bond "Pro Rege" en van
een aantal instellingen met een al
gemeen charitatief karakter. In het
verleden is de heer De Haan ook
nog voorzitter geweest van de ge
meentelijke dienst voor sociale zorg.
Zonder enige overdrijving kan 
mede gelet op het bovenstaande 
worden gesteld, dat de jUbilaris
zich gedurende een lange reeks van
j aren geheel heeft ingezet voor het
geestelijk en maatschappelijk wel
zijn van de inwoners van Ameide
en Tienhoven.

Vanzelfsprekend heeft de heel'
De Haan vaak in zijn vacanties en
sorns ook 's avonds laat en's nachts
moeten werken om niet met het
een of ander achter te geraken. IlIk
heb mijn werk vrijwel altijd met
plezier gedaan, want het werd door
velen gewaardeerd", zegt hij zelf.
"Van het schoolbestuur moet ik
zelfs het eerste verkeerde woord
nog horen". Door zijn vele en uit
eenlopende contacten met de in
waners van de gemeente is meester
De Haan zo langzamerhand een
"echte Termeyenaar" geworden.
"Hoewel ik een open DOg heb voor
de moderne ontwikkelingen, be
treur ik het verdwijnen van het
dorpseigen van. Ameide", vertelt
hij. "Dat is een verarming. Het le
yen in de gemeente wordt ex on

. IJersoonlijker door".
De eerste mei van dit jaar. be-

"De

- heeft in de afgelopen 25 jaar in
Het tegenwoordige "Hoofd der

Ameide veel zien gebeuren en 
vooral - zien veranderen. 20 telde
de school toen hij in september '49
de heel' M. de Kuiper als hoofd op
volgde, 6 leerkrachten en 190 leer
lingen tegen 8 leerkrachten en 290
leerlingen thans, waarbij nog in
aanmerking moet worden genomen,
dat het aantal leerjaren in de tus
senliggende periode is terugge
bracht van acht tot zes. Ook de
mentaliteit van de schoolgaande
jeugd van Ameide is naar de me
ning van de, heer De Haan in de
loop del' jaren - veelal ten goede
-:- veranderd. "Zo'n jaar of vij'ftien
geleden trokken de leerlingen van
mijn school op straat nog weI eens:
bare lagere school", herinnert hij
ten strijde tegen die van de open
zich. "TegenwQordig vinden de
krachtmetingen tussen de beide
scholen plaats in het zwembad te
Utrecht of op het voetbalveld. Dat
is een hele vooruitgang". De posi
tieve instelling van de hedendaag.se
schooljeugd ten opzichte van het
onderwijs is zijns inziens een direct
gevol~ van de invoering. van nieu
we leermethoden. "Vroeger kwa
men de leerlingen soms aIleen maar
naar -school om kattekwaad uit te
halen. Gelukkig is dat nu heel an
ders, ook al omdat de omgang met
de leerlingen veel gemakkelijker is
geworden", aldus de heer De Haan.

De verdiensten van het school
hoofd liggen evenwel met uitsIui
tend op het terrein van het (lager)

snel, zo ook de levensgewoonten!
De mensen hebben zaterdags vrij 
men heeft behoefte aan -rust ~ an
ders te leven dan men thuls doet
tijd-ens de weekends - van de na
tuur genieten - gezond buitenleven
- zuivere luc-ht enz. enz.

De bevolking van het platteiand
dient iller ook hegrip voor te heb

, ben en. dit heeff: zij ook naar onze
mening.

Wanneer ,,De Koekoek" alie
voorzieningen kan bieden, die nodig
zijn, dan voorzien wij dart binnen
enige jaren het een zeer drukke
camping _zal zijn, waar duizenden
naar toe zullen trekken. Dan, zal
niet -- alleen een grote venantwoor
ding bij de direMie van "De
Koekoek" komen te Jiggen, doch
ook bij onze plaatselijke oyerheid;
ooze' kerken om gezamenlijk acte
de presence te geven; en last but
not le'ast bij de plaatselijike midden
stand, Dat een groot winkelhedrijf
dit jaar de bezoekers van de cam-·
ping .vail de ailereerste benodigd
heden ial voorzien ween feit waar
over de' m~~'';-~tand·zich eens ex
~ra zal diE." ..J te. beradenl.. '

T'oen de 21-jarige Jan de Ham
in 1935 de hoofdakte behaalde kon
hij niet vermoeden, dat hij nog eens
25 jaar lang (hoofd)-onderwijzer
zou zijn aan de "School met de
Bij bel" in het op een afstand van
niet mintier dan 250 kilometer van
zijn woon- en geboorteplaats Gude
Pekela gelegen Ameide. In de eer
ste jaren van zijn onderwijzerschap
leek het daar trouwens ook niet
heen te gaan. De jonge De Haan
was in die sambere crisistijd nu
eens "kwekeling met akte" en dan
weer "waarnemend hoofd" en als
zodamg verbonden aan een aantal
lagere scholen in Groningen. Zo
werd hij in augustus '39 - tijdens
de zogenaamae "voormobilisatie"
- benoemd tot tijdelijk waarne
mend hoofd van de christelijke 1a
gere 'school te Tange Alteveer (ge
meente Onstwedde).

In 1942 kwam er echter meer mn
in de carriere van de heer De Haan:
per 1 mei van dat jaar aanvaardde
nij namelijk een benoeming als on
derwijzer aan de "School· met <;e
Bijbel" te Ameide. Het was met die
benoeming overigens een wat
merkwaardige zaak; enwel· omdat
de jonge onderwijzer al was be
noemd te Nijverdal toen hij besloot
naar Ameide te gaan. Er zat voor
hem dus mets andel'S op dan net
bestuur van de Nijverdalse' school
te g;;j.an vertellen, dat hij uiteinde
lijk toch de voorkeur had gegeve?
aan Ameide. Bij het horen van dlt
nieuws was de reactie van een van
de leden van het bestuur - een
hooibouwendeboer: "Dit is het
ergste wat mij vandaag van .~e
hooivork is gevallen" - profeti
sche woorden, naar later is geble
ken. De heel' De Haan heeft het
christelijk onderwijs te Ameide nu
dus 25 jaar gediendj een feit, dat
zijn vele (oud)-leerlingen met, on
opgemerkt voorbij zullen Iaten
gaan, zoals ook blijkt un het door
hun genomen initiatief de jubile
rende hoofdonderwijzer op 2 mei te
huldigen.
School" - voor zijn (oud)-leerlin
gen nog altijd "meester De Haan"

Steeds meer gestalte Icrijgt het
recreatiecentrum "De Koekoek" te
Tienhoven. Dirt valt des te meeT op
nu het seizoen weer is begonnen en
van heinde en ver de ibezitters van
caravans, sMonwagens, tenten en
huisje's zich weer voar enige maa:Il
<;len gaan· vestigen aan de Lek.

Wat is toch de reden, dat de na
tuurliefuebbers, zich reeds' enige
jarengeleden -CLaar thUJis voelden,
terwijl zij' verstQlken waren van alle
comfort?

Wij ge16ven, dat de schilderach
tige rivier de Lek en het mooie ge
accentueerde terrein deze camping
voar de natuurliefhebber tot een
wa.ar "eldorado" maakt.

De v.oorzieningen roogen nu nog
niet aan die verwachtingenbeant-'
woorden,die tegenwoordig ooze
maatschappij stelt, maar de, laatste
j aren zien wij gelukkig een goede
verbetering

,Een ieder van ons zal hiervoor
begrip moeten hebben. Enorme 1n
vesteringen zullen hiervoor gedaan
moeten worden.

Wij geloven, dat de Ieiding van
het recreatiecentrum ,,De Koekoek"
een zij het voorzichtige, doch vast~
koers vaart. Dit te meer, daar ZlJ
een keurige kleurenfolder dit· jaar
in een,oplaag van enige tienduizen
den exemplaren heeft verspreid.

Deze camping is er een en zal
dit blijven waar men "privacy" ge
niet, waar men kan zwemmen, wa
terskieen en de kinderen zich kun
nen uitleven in een speeltuin, die
men elders in onze omgeving niet
vindt..

Dat het een en ander voor de in
woners van Tienhoven en Ameide
consequenties heeft, spreekt -voor
zich.

Men hoart zo un en dan nog weI.
\een's (gelukkig· zelden): "Het is met
onze rust op de waard gedaan":

Wij kunnen ons dit plaatsen. Ook
de direktie van ,;De Koekoek" heeft
hier begr1p voor. Doch - laten_we
eerlijk blijven, ooze tijd verande~t,

Meester De .lda.an
jnhilee rt
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TREVIWr
trekt uadn!

- <;:~".

speciale prijs

VOOR DE DAMES:

een groot aS8Prtiment
Rokken,Blo"es en Truitjes
VOOR DE HEREN:

Kostuums, Colberts en Pantalons, ~"

Modieuse TlPlenka Regenjassen
VOOR DE KINDEREN:

Blazers 28.90, Jurkjescmaat92) v.a. 10.90
Terlenka en Nylon Jacks, 6 jaar, 29.75

~,~e .J"
Is bEl A"Z.. al volop bEnnen

kleuren

wit en in diverse

KOPEN

met riem schuine zak
modern dessin

v ..a"59"so

JONGENS
TERLENKA

COSTUUM

v"a" "7"so

vanaf 2 jaar
stijgingp. m, 75 ct.

G ATIS
SPARENI

HELANCA VESTJE

TERLENKA ROKJE

Profiteer vali'll oli'llze grote voorjaarsaldie

De gehele maand mei ontvangt U bij aankoop voor
een bedrag van 10 gulden

EEN WAARDEBllJET VAN f 1.-

Deze ak'ie is aileen geldig voor kon'ek.ie

GRATI

Bij aankoop voor een bedrag van 100 gulden dus

10 WAARDEBllJETTEN VAN f 1.-
Bewaar deze biljetten zorgvuldig want ...

: vail 1. t.m.. 15 juni kunt U bij ons voor het ge·
spaarde bedrag

· ...
: .!ii •_pill. §/ i

~~~~! I
r~ I

LEACRIL
NYLON DUSTERS

DAMESVESTEN TERRASSTOEL .

Uni gekleurd
voor Moederdag

NU

i
i

i

I

I

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



EEN GESCHENK VOOR MOEDER?
Zojuist aangekomen de nieuwe
ERRES TOMBO MATIC EN ECO MATIC

A.utomatische Wasmachines
Kom deze bezichtigen in onze toonkamer

Wij leveren uitsluitend met DUBBELE GARANTIE en een BLlJVENDE SER
VICE BINNEN 24 UUR

135 liter vanaf 255.- Dit kan aIleen U""

ERKENDE HANDELAAR
U bieden!

Wat de

K~euslager snijdt

is kwaHteit

Wij bieden U voor de gebele week:

Doorr'~f.arkel1slappen 500 gr.. 1.98
hierhij l!J"O gr. Boterhamworst 58 .

WOENSDAG GEHAKTDAG
met de welhekende kruiden

Voor het weekend:

Oak maken wij voor U

JACHTWORST 150 gr. 78

HAM en SNIJWORST
van elk 100 gram, nn samen 1.18

VARKENS FRICANDEAU
nn per 500 gram 4.08

SOEPCOMPLET 1.38

Diverse vlugklaarartikelen
VOOR EEN GEMAKKELIJKE MOEDERDAG!

LEUKE GESORTEERDE SCHOTELS

Mooie pak.af tassen

RokzaQ enz.

C
MaJ1dje en drager

I K K E R
ZOUWENDIJK 113a, TELEFOON (01837) 249, MEERKERK

een pI"aldisch geschen~

WOOl" iedel"een

MEERKERK telefoon (01837) 297

SERVICE-BUREAU

HDE KOEKKOEK n

U kunt ook keusmaken uit onze sortering

Strijkijzers, Stofzuigers, Broodroosters

Koffiemolens, Haardrogers, Theelichtjes

Ba~yflesverwarmers,Electr. Koffiezetapparaat

VOOR SPECIALE MOEDERDAGCADEAUX

Porceleinen Kop en Schotels (ook Engels)
Prachtige sortering Vazen en Sierpullen. I·

Vuurvaste Schalen, Rolvegers, Stadstassen
Portemonnaies, Byouterieen en Kapspiegels

Als extra Moederdag.aanbieding

6 mooie porseleinen K 0 pen S c hot e I s
netjes verpakt in doos van 9.- voor 8.45
en nag gratis G.M.S.-zegels
Deze aanbieding is aileen geldig van 8 t.m. 13 mei

Nn eens geen pap maar . . ..

IJS TOE!
Wij hebben vele soorten, vanaf 15 cent tot f 3.85

Kies Uw geschenk bij:

Till P .. ·KLEI..JN KERKSTRAAT 14, MEERKERK

Tolst..aat 21, telefoon 219, Mee..ke..k

\ )
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KOLEN EN OLIE
KOPEN
IS EEN ZAAK VAN
VERTROUWEN

Keus genoeg in banden!

Klassieke conventioneel opgebouwde
banden of de moderne X-band voor
pittige wagens en sportieve chauffeurs

Ve!'schillende maten en typen in v~or!'aad

MICHELIN X 300 B

Garage De GrootBestel nu Uw

WINTERVOQRRAAD
tegen

ZOMERPRIJZEN

i•t
i

IndustrieW'eg

adviseert U

Ameide

Brandstoffen- en oliehandel

P. C. van Zessen
Dorpsstraat 72 - telefoon 229 - Lexmond

Van der Grijn's brandstoffenhanllel

Broekseweg '51 - telefoon 216 - Ameide

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

KING CORN ZWEEDS
KING CORN STOUT
KING CORN KRENTENBROOD
MOEDERDAGTAARTEN EN CAKES
Gaarne vooruit bestellen !

.. Banketbakkerij· C. Pellikaan
J. W, van Puttest.raat 31, telef, 01836-379. Am~ide

••••••••••••••••••••••••

AuT0MOBIEL-

(van 10 uur 'smorgens tot1() uur 's avonds)

DE NIEUWE DOELEN • GORINCHEM
VRUDAG 19M~ ZATERDAG 20 MEl

Een volop inte·ressante show, U aangeboden door de official Ford-dealer:

De nieuwe CORTINA. de nieuwe ZEPHYR, de volledige TAUNUS-serie,
de CORSAIR en aile andere Ford-suksessen, zowel personen-, kombinatie
als bestelwagens en trucks, vrijblijvend ter bezichtiging met gelegenheid
tot het maken van een proefrit

GORINCHEM - TELEFOON (01830) 2445

ROMEIJN & VAN ZANTENo

VOORDE.
ZEKERHEID

Omdat wlj er idles .van wElten
en u misschien nag ntet~ en
amdat Luxaflex ® aluminium
jaloEtzleen %oveel onzlchtbare
extra's hebben, daarom krijgt
~ vanaf nu blJ aankoop een
Zichtbaar extraatje: ean derde
koordknopje met tWEle-· rode
hartjes (als sleutelkettlng).
Voor de zekerheld.

Vraag er eens naar bij:

MEUBELEN

MANUFAKTUREN
Telefoon 235

AMEIDE

MESKER

Volop

ROLFILMS
verkrijgbaar bij

FOTO-CINE

CREZE:E
AMEIDE

••••••••••••••••••••••••



Overal kan men uurwerken kopen invakzaken die ook
andere artikelen verkopen op bonnen enz.
Maar wilt U vertrouwd kopen. koop dan bij die zaak
die er verstand van heeft en zelf alles maken kan. Hij
zal U beslist geen slechte kwaliteit verkopen daar ze
dan terug komen en dat kost geld en tijd. Wij repa
reren aile uurwerken zelf in eigen' zeer moderne werk....
plaats. Vrijblijvend te hezichtigen.
Wij hebben verkoc~t de volgende merken in horloges
Stowa. Remova. Kienzle. Prisma. Pontiac, Lasita. Plato,
Olma en Pronto

Hiervan is het m~rk PRONTO overgebleven omdat het oerdegelijk is,
de beste kwaliteit levert en het belangrijkste, voor ieder te betalen is
Koop daarom Pronto horloges. U zal er geen spijt van hebben

. GRATIS 2 JAAR VERZEK~RD .

G ..... V. d. VLlES, MEERKERK
Het huis lTIet de klok

P.S. Rijke sorteringWekkers, Barometers en Klokken.
waaronder de bekende Zaanlanders

Ga gezellig winke/en

Ga goedkoop winke/en

Ga bij

DE WITH
winkelen!

Een grote sortering

H U ISH OUDELI}KE,L UXE
EN GEBRUIKSARTIKELEN

LAKERVELD's
BANDENVERKOOP

De Nes 2 Lexmond

Pr.,Marijkeweg 30a Meerkerk
,

D~gelijk$ verse aanvoer
v~nWestlandse groenten

Wii bieden U

DUBBELEINKOOP
DUBBEL VOORDEEL

viudt U bij:

Fa. HEIKOOP, AMEIDE
v.h. M; Labee Molenstraat 23, Telefoon (01836) 280

100 %' waterdicht
vanaf 89.-

Eigen reparatie-atelier.
Aan huis te ontbieden

Kussens
.verkopen wij niet ...
maar wei fietsen
waarop u zo zacht en
veerkrachtig rijdt
alsof u op een kussen
zil.' Hel merk? .
Natuurlilk Gazelle.

1)e KO(lkkoek
cTelefoon 01823;461

MEERKERK

. C);-Elzelle.
a/~eende wind leopt lichter;.

PRISMA
V

Juwelier Rikkoert &> Zn.
Haven 5 - Telefoon (01823) 2651

SCHOONHOVEN

SladhuisSlraat 17 - lei. 253i
S C BOO N H OV EN

Wij ·zijn l:aterdags de gehele
dag GEOPEND.

Garderobe
LeQ'kasten

1 (tel.<. ~

170x60x40 em. leg 69;50
170x60x60 em. hang 69.50
gelakt grijs-wit

", 170x58x50cm. le$l 92.50

2 'deurs %0 bang 'k' leg
170xl00x52 em. 92.50
170xI20x60: em. )12..00
gelakt, 'grijs-wit
170xlPOxS2:cm.' ,125.00
gelakt ,wit-PaIlisandei
170x~005t'52"cm-._-, ,,-"149~5'~-'
uitgevoerd _in: Afro,T'eak
170xi~ox55cm.· 145.0(c

3-deurs 2ig hang' 113 leg
170x140x60' em. 135.0~

gelakt grijs-wit
170x150x52 em. 165.00

Kinderkast :Ih hang lh leg
145x82x50 em. 78.50
geheel Ie$! 83.50

1 deurs leg
190x60x40 em. 79.50

1 deurs hang
190x60x60 em. 79.50

Bovenkasten
lOOx65x52 em, 57.00
120x65x60 em. 62.00
140x65x60 em. 72.50

Alle Kasten zijn van d:Ubbel
wandig materiaal. dus geen
tatjeskasten maSt oersolide.
U ziet het voor elke hoek of
gat hebben Wij voor U een
kast. waat vindt U zo'n sor
tering en tegen zulke lagt
ori;fl .,."t 1... " .... ,,11<><>,., ;1""

,.De \\oegwijzer" adviseert
koopt bij de zaak die adverteert .

op luxe, vracht, ·tractor
en landbouwwagen

GE\'RAAGD:

VAKBEKWAME TIMMERLIEDEN

25 - 30 procent korting

BANDEN
Voor vervoer_wordt gezorgd Gratis ft'Iontage Vraag vrijblijvend prijS

Aanmelden:

Fa. H. PELLIKAAN (B. F~Goodrich)
Vissersdijk 25. Gorinchem. telefoon (01830) 2772

of Julianastraat 11 te Langerak

Zouwendiik tS - Telefoon (Ot836) 24':1'

AMEIDE



~GORINCHEM

heet

De enige echte
100°/0 natuurlijke

kamerplanten
Yoeding

NIEUW I

Quick

QUICK
~)~",'rrff7.@

MESTSTOFFEMMEKSSEl4-B--l

GARANTlE
4 Ol~ S~~'lor ,,,,••1, ....."''" 2 O!" ",.wn·nihloF. T",..I".

h.lt. "...li~llof ~.ml ....,,1.,. kipponmo,,_bloed_
.Ieo._!>e<.d...... pI.'m,"","I.

6 0/" Fotl<l"oo,IP2 05) opl••I>o" ,. mI I ....,.
7 ./. 1'.1, (K20) onl••b." 1.",01••. An " .hloo,.

.:!P.... N.;.,,,,,,,,,,. wEElD'O(B.~"..1
~ u.,u•• I<'N MACHI n. HR.'.209'0

ONTliE'fINGN.,619

GEBRUIKSbANWUZING

~ IEOERE M"AND : ~R gf mOtl' I ...pl.~l.

o..ick op d. 100g......I:I. TEEtTAARDE
~,d"""._~"R

Grote flacon, 500 gram

12.50

NET MEISJE
voor winkel ... en
huishoudelijk werk

Dinsdag de gehele
, dag vrij

gevraagd een

Met spoed

Gorcumsestraat 14, tel. (01837) 398

Meerkerk

Adri van Peet

Volop leuke
GESCHENKEN
BoekhandelCrezee

Ameide

Mijnheer/Mevrouw

,
levert uit voorraad aIle typen

T.V. toestellen
van de bekende merken

Aristona
Philips
Grundig
Erres

Vraag onze speciale condities

betteffende HUUR en HUURKOOP

MEERKERK
Z. B. de Witb,
PT. Marijkeweg 30a;

LEXMOND
'Z. B. de Witb, Nos 2

HEI EN BOEICOP
De,Leeuw,
H. en Boeicopseweg 31;
1. Middelkoop en Zn, ,
H. en Boeicopseweg 133

LEERBROEK
W. Verbaan,
Leerbroekseweg 28

NmUWLAND
A. de Groot, Zijlkade 4

Verkrijgbaar bij onderstaande winkeliers

HOOG BLOKLAND
Boogert, Dorpsweg 33;
Vonk, Dorpsweg 72

AMEIDE
A. de Wit, Molenstraat 1

TlENHOVEN
Kersbergen, Lekdijk' 63

De vakman gebruikt het
Oak Uw planten varen er wei bij!

LANGERAK
W. Rozendaal, Lekdijk 157

NlEUWPOORT 0
Witsier, Hoofdstraat 39

GOUDRIAAN
Terlouw, 163

NOORDELOOSO·
v, Stems, Botersloot 13'

HOORNAAR
Zonneveld-Piek,
Dorpsweg 86;
J .Bijsterveld, ViBserslaan I

Bazeldijk 7 b, telefoon (01837) 295, MEERKERK

Het juiste adres, ook voor U

VOOR GOED SCHILDERWERK
DEN OTTELANDER, MEERKERK

U kunt ook aile inlichtingen verkrij£!""j bij
'''_, .. ,J '

G. LANGERAK,. AMEIDE
Pro Marijkeweg

B. den OTTELANDER

Vraag dan eens inlichtingen bij:

SCHILDERS., BEHANGERSBEDRIJF en SPUITINRICHTING

Heeft U GLAS·, SCHILDER·, BEHANG· of SPUITWERK
en stelt U prijs op v IO,1t e en va k k u n dig e afwerking

AIle artikelen voor zelfschilders voorradig

Koperen
Rugspuitjes
om gemakkelijk Uw tuin
of boompjes te bespuiten

5 liter vanaf 24.95

i········ ············~···························· ~ .
Belangrijke mededeling voor automobilisten!!

Will uveilig rijden?
Will u goedkoop rijden ?
Will u snel rijden?
TANKT DAN VANAF MORGEN

Tuin- en
Ligstoelen
Speciale geschenken

voor moederdag

Grote sortering

Verlichtings
ornamenten

SUPER
BEN'ZINE

Firma G. A. van Tuyl
ZouW'endijk 113 c. MEERKERK .

SUPER BENZINE 50,7 cent per liter
Uw Auto Presteert Meer Voor Minder Geld

Keuze uit 120 soorten

Ook U vindt Uw keus bij J .

Dam 6 . Telefoon (01836) 229 - Ameide

Boekhandel CRE.ZIEE
Joh. v. d~ Leeden

Telefoon (03474) 297
HEI- en Boeicop

Een lTIool geschenk voor lTIoeder! Verkrijgbaar bij:
300 fraaie handgekleurde reprodukties van
Stads· en Dorpsgezichten naar oude gravures
Prijs '15,- ingelijst in antieke lijstjes van 19 x 21 cm



ontvangt U tijdens de showdagen van

WONINGINRICHTING

Op gebied van al Uw textiel en konfektie

tot en met

Zie andere advertentie in dit blad

Enkele artikelen uitgezonderd

bij iedere aankoop voor een bedrag van
25 gulden een

cheque voor 3 gulden gratis
kopen

ZATERDAG 13 MEl a.s.

deelt mee in de feestvreugde

WOENSDAG 10 MEl

EvenaIs in onze vernieuwde afdeling

Ook onze afdeling

TEXTIEL EN KONFEKTIE

r"\
Volop geschenken voor Moederdag bij

~!]!!JE'!!S!fRK I
~=::J

~I't Is feest!/....lliii8'
~ HONDA
\ VOLAUTOMATlscH

....... 1448.-
".'.......................

1. Gemakkelijke,lage instap: geen G. Voo~rk mel schommelarmen.
motor of tank. aan -het frame krachtlge trommelremmen

2. ladel (schulmrubber) en stuur 7. Plattetank(~ra,bagagedrager)

telb a. Aile' mechamek valllg In het
vers aar schierwiel; volmaakte

S. Bagagedrager v66r geWlchtsverdeling
4. Stuurslot __ 9. Honda 4--taktmotoT, schoon. ga.
5. Starke koplamp metlngebouw. rulsloos, zulnig

de snelheidsmeter' 10. Volautomatisch

MAAK ZDNDER VERPLICHTING. EEN PRDEFRIT BIJ:

·DE KOEf':KOEK. , - . "-,.-,

MEERKERK..telefoon (01837) 297

~X·M};!~Ca'!~!~1~R•
Voor Moederdagtaarten

en vele andere lekkernijen zoals

luxe. dozen Bonbons, Chocolade euz.
natuurlijk we~ naar

A. SPEK, Lexmond
Mooie pantoffels, slippers, muilen, sandalen enz.

Telefoon (03474) 218

Van Dijk's hakkerij
Dorpsstraat 56. telefoon (03474) 282. Lexmond

Krantenreklame, de voordeligste manier

\

HET WORDT WEER.TlJD VOOR EEN ZOEKT U lETS VOOR

I( 0 E L I(A S T
want aanstonds is er weer volop groenten en fruit

MOEDERDAG!

Bewaar ze· langer -- Bewaar ze vers

Wij hebben voor U nu

Erres, Zanussi en A.E.G. Koelkasten
waarvan enkele tegen zeer seherpe prihen

Ook geven wij gaarne aIle gewenste inlichtingen over

Diepvrieskisten

VVij hebben voor U

EEN LEUKE KOLLEKTIE

LEDERWAREN

BYOUTERIEEN
en

Volop gesehenken voor moederdag! TOILETBENODIGDHEDEN

A. LIEFHEBBER
LEXMOND, Dorpsstraat 46. telefoon (03474) 41~

A. S.VAN .MILL
DORPSSTRAAT 71 - TELEFOON (03474) 396 " LEXMOND

Advertenties. lezen is net zo leuk als winkelen



Haal het bij

Tevens leuke geschenken voor moederdag

."

___ ."... --"'!I

'van
·/\CI1:Gll .,

.allekanten
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lJekijkelll
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0 ZOEKT U
voor Moeder

CONSTANT
een blijvend

VERLOVINGSRINGEN geschenk
De maoiste, de ,modern..
ste ringen die U kJezen
kunt. Maar Ilefst 40 mo· maak
dellen,waaronderde aller·

dan bij ons Uw keusnietiwste ringen- Claudia
en Madeleine met en zon·
der brilianten.
Zle de komplele kollektle
bU: Adri. v. PeetJuwelier

RIKKOERT&Zn. MEERKERK
Schoonhoven

c~l Gorcumsestraat 14

Tele!. (01837) 39B

•

Lex·mondtel. (03474) 229

U kUl1t verder rijden voor mindergeld\' ' r,
- f'b)

Doe het echter voordp,\jg.
(\i':'~)

HAALGOEDKOPEBENZINE

VANZESSEN

Het beste costuum van Nederland
Subliem van pasvorm en kwaliteit

B 0 S heeft deze

.prachtige Costuums

Kent U het

Groninger Costuum ?

Dames, ook voor U hebben wij
HEEL· LEUKE ..JAPONNEN

Dorpsstraat 72

1)t ~~"'t' ff f" AA"t,e/4t
en dan gaat ook U weer volop genieten

S··O·S NOORDELOOS
. . Telefoon (01838) 217 - 336

u BELT EN WI" KOMEN!

(
Weet U dat U moeder heel blij kunt maken
met een persoonlijk geschenk

Komt U eens bij ons kijken, U vindt beslist iets
naar haar smaak

COSMETICA - PARFUMERIEEN

KAPSALONS DE WIT
JEXMOND, lelefoon 244 . AMEIDE, Telefoon 464

TOILETARTIKELEN Eeh uit ean groat aantal
fantasiecostumes. U treft
rullen, strepen en effan, in
de rijen die klaar hangen.
Een kollektie dh~ niveau
heeft, ultfrisse modebron
nen van overal, tar keuze
vear U bijeengebracht.

Ameide, april 1967.

De zaken van onderstaande adressen
zijn in het vervolg op dezaterdagen

om 5 uur gesloten

KAPPER BOOGERT
P. VAN KEKEM
P. G. J. DE JONG
A. VERSLUIS.
A. DE WIT

Dames-, Heren.. en Kinderkleding

AMEIDE, Fransestraat 31 "

IJsselstein· - Oudewater

Ontdekt Van Toor
'het modecentrum van deze streek

Wij hopen dat U met het bovenstaande rekening wilt houden


