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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE. AMEIDE
DERDE JAARGANG. no. 5
SEPTEMBER 1967

Verschijnt maandelijks
Oplage 4800exemplaren

Wordt gratis verspreidin Arneide. Tienhoven. Langerak. Nieuwpoort. Goudriaan. Noordeloos,
Hoornaar. Hoogblokland. Meerkerk. Lexrnond. Hel- en Boeicop. Leerbroek en Nieuwland

Oud-gebruik herleefde •In Hoornaar Kweldamleed werd
De Kweldam kwelt thans niemand

meer,
Een ieder kan er gaan als heer. '
Het is een lust er nu te komen,
Maar nog veel mooier er te wonen.
De stinksloot is voorgoed gedicht,
En's avonds heeft men er een zee

van licht.
Een woord' van dank aan ieder die

zijn best deed,
Om ons te verlossen van het Kwel

damleed.
De firma Streefkerk, die het werk

vervulde,
Brengen wij hiervoor veel hulde.
AI werd een"der firmanten hierbij

nog gewond,
Gelukkig is hij thans weer kern

gezond.
De 'Kweldam.' is "thans een mooie

straat;

Kweldamvreugd I
Voor ieder is het zeker weI de

moeite waard.
Om te zorgen dat hetgeen hier werd.

gemaakt,
Niet onnodig weer wordt, gekraakt.
Auto's en dergelijk verkeer' niet op

het trottoir,
Blijf daarmee op de bestrating maar.
En als men ziet dat wie of wat, '
Eens af raakt van het goede pad.
Geef dan even' een tip aan, de ge-

meentelijke administratie,
Opdat die kunnen zorgenvoor 'een

spoedige reparat~e. ,_ '0,' "

Hopelijk zijn er dan geen technische
of financieel-techn. problemen
als te voren,

En .heeft het gemeentelijk bestuur
dan niet meer te,maken met die,
belemmerende factoren.

Kweldammer.

WINTERAVONDEN·
h~h_:'((iie: ~i;'buv;~ri-:-'bf::n{a.nn~~,aie er
op .'uit tr~kken omdathun resp. echt':'
genoten een avondje} aIleen thuis
zi~' '\ weI heel ~rg lekker rustig
vl...-.._)n) en b. de -heIden en heldin
nen (zij die -zonder medewerking
van hun huwelijkspartner, tach ge
zond actief een avondje hun ont
spanning buitenshuis durven zoe
ken.)

Zo zijn er in de wereld een hele
boel mogelijkheden (die 50ms al
jaren bestaan) waar niemandeigen
lijk aan denkt, ook natuurlijk in
Ameide en omstreken. Er is hier bij
ons bijvoorheeld een vereniging
waarin je onder de allergezelligste
omstandigheden de grootst moge
lijke prive-aktiviteit kan ontwikke
len en waar echte mannen graag
zijn omdat ze hun capaciteit als
bevelvoerder en strateeg zo fijn
kunnen etaleren. Een winteravond
ontspanning van de eerste orde.
Een ontspanning waarbij alle dage
lijkse beslommeringen vergeten
moeten worden.

Dit kunt u elke maandagavond in
cafe Lekzicht zomaar beleven.

Op 18 september a.s. start in
Ameide het nieuwe seizoen van de
schaakclub. Jeugd vanaf 14 "jaar,
mensen die weten wat, schaken is
en zij die nog nooit geschaakt heb
ben, kunnen ongevraagq binnen
lopeno Elk lid is de leraar van de
nieuwkomer!

Draaiavonden Vogelvereniging "Ons Genoegen"
Vogelvereniging "Ons Genoegen" Rad van Avontuur, schieten, speer~

te Ameide, i& voornemens om op 29' werpen, grabbelton en nog diverse
en 30 september a.s. een draaiavond andere attrakties. Het zal plaats
te houden ten behoeve van haar.kas. vinden in de oude oJ.school te

Door de snelle toename van leden Ameide. .
is deze vereniging genoodzaakt over We hopen dat velen, dus ()ok u,
te gaan ~ot aansc"f;1af va~ meer ten- een bezoek zalbrengen aan deze
toonstellmgsmatenaal. Hlervoor dan . . .
oak deze draaiavond. zeker gezelhge draalavand':m. Ver-

Er zal van alles te doen zijn, o.a. geet het niet, 29 en 30 september a.s.

Vrijdag 29 september "DIA.WEDSTRIJD"
m. m. v. Jan A. KLEIJN van de Stichting ter bevordering van de

Amateurfotografie in hotel .:t" Fortuin" te Ameide
Boeiend. doch vooral leerzaam

To~ga~gsbewijzen verI<rijgbaar bij Foto-Cine Crezee" Dam 6. Ameide

,.:/~'

Loerew.d gevaar
$'p vrijdag9a4g11~ttu;'19,67.,,::'te' om..
stre'eks'15.45' uur vond,op·de, Lek
dijk -te Tienhoveileen, verkeers
ongeval" plaatf3:dat achteraf gezien
ge!ukkig bett"A,elijk goed is afge
lopeno De 9-j~~e A.v.d.G. uit Tien
hoven, die met zijn vriendje per
fiets in de richting Tienhoven reed,
begon, op het moment dat een auto
bus van De Twee ProvincH~n uit
tegenovergestelde richting komende,
hem reeds dicht was genaderd te
slingeren, waardoor hij door de
autobus werd aangereden. Hij werd
van zijn fiets geslingerd en kwam
beneden aan de Lekdijk terecht.
Dokter Eenink die eerste hulp ver
leende constateerde enige schaaf
wonden en een lichte hersenschud
ding. Hij bracht de jongen naar zijn
woning te Tienhoven. De autobus
chauffeur treft geen schuld. De
autobus werd licht beschadigd.

Wist u:
1. dat het zeker gewenst is dat U

uw auto geregeld laat controle
ren en dat daarbij zeker de
remleidingen niet mogen wor
den vergeten?

2. dat bromfietsen op ieder wiel
tertmiIiste moeten zijn' voorzien
van een goed werkende rem?

3. dat bromfietsers het verzeke
ringsbewijs steeds bij zich moe
ten hebben en op de eerste
vordering ter inzage moeten ge
ven?

4. dat wagens ook overdag moeten
zijn voorzien van reflectoren of
lengtedriehoeken?

5. dat la.ndbbuwmotorvoertuigen
steeds' moeten zijn voorzien van

. het juiste bord, dat 'de 'snelheid
aangeeft waarmede mag wor
den gereden?

6. dat de, Lekdijk een weg is, waar
het' eigenlijk" niet verantwoord
is- om met twee fietsers oaast
elkaar te rijden? Zeker niet als
er ander verkeer tegemoet of
achterop komt?

7. dat bromfietsers ninuner met
twee naast elkaar mogen rij
den?

8. dat men slechts in enkele ge
vallen links doch overigens zijn
voertuig uiterst rechts op de rij
baan moet parkeren? Beter is
in het. geheel niet op, de weg.

9; ,d~t'·ciok de kentekenverlichting:
tot~e 'V'erlichtingb~ho()r~.en'zo-.
d~J:1igmoet.',ziju,"dat'.het 'gellele~
kenteken,,' behoorlijk ,:wordt. v~r':::
licht'zodat '-het' ,op":een'~fstand,
van 20, meter" behoorlijk zicht..
baar is. '

10. dat men buiten debebotiwde
kom zijn voertuig niet meer
mag parkeren inrlien ,niet is
voorzien van twee stadslichten
en twee achterlichten? Voor
heen kon men volstaan met
slechts een parkeerlicht.

Mogelijk dat U dit wei wist doch er
niet altij d rekening mee heeft ge
houden. Het is mischien voor u nag
niet te laat om dit thans te doen.

"Stijve Molen"
blijft behouden

Er is goed nieuws voor de molen
liefhebbers. "DeStijve Molen" op
de grens tussen Noordeloos en Meer
kerk blijft behouden. De molen,
vroeger· eigendom van de polders
Middelbroek, Ameide en Tienhoven,
werd een jaar of vijf geleden' aange
kocht door de heer Kooyman uit

\ Vianen. De oUde wipwatermolerl
was toen al in een slechte conditie.
De laatste jaren werderhelemaal
niets meer aangedaan. Het dak vari
demolenkop is kapot, het rietendak
van de romp is kapotgewaaid, het
hekwerk van de wieken' is verteerd,
de molen is scheefgezakt enz. Door
al die gebreken viel er niet, meer te
denken aan het behoud van de
molen. De eigenaar deed er Diets
aan en de molenstichting "AIblas
serwaard en Vijfheerenlanden" had
geen geld om bij te springen, omdat
een restauratie zeker tientallen dui
zenden gulden zou kosten.

Daarom had destichting reeds ge
. adviseerd de molen te slopen, om
. dat er geenreddmg meermogelijk
zou zijn. Bovendien staat de molen'
uit toeristisch oogpunt gezien op een
ongunstige plaats.

Zoals altijd, wanneer de nood het
hoogst is, 'is de redding ,ilabij. De
trouwe wachter is aangekocht door
n.v. Aann.bedrijf Woudenberg te
Ameide en zal geheel gerestaureerd
worden. Dat is een geluid, waarop
niemand meer had durven hopen.
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nieuwvoor nederland!

GROOTDE
Induslrieweg 4, lei. 01S36-402 en 32S

AMEIDE

GARAGE

Verkoop van nieu""e
en gebruikle "

super

winters

, .
numon
matras

• gemaakt van de draka
polyaether

• onverslijtbaar
• stofvrij anti-aHergisch
• 's:zomers koel en's

warm
• altijd komfortabel

aan beide zijden doorgestikt met

tiiri
l1ii1

attentie
voorde

pluspunten
vande

•n1euwe
•union

-select
m"atras

natuurlijk
in de kollektie van:

Fransestraat ·15

Telefoon (01836) 236

esker

eubelen
anufakturen

Autornobielen

MEERKERK telefoon 265

Wie echt VERANTWOORD wit huis
houden gaat nu zeit

DIEPVRIEZEN
Het hele gezin vaart wei bij diepvriezen.
Gegarandeerd! U bewaart voortaan voor
jaa')n zomervltaminen voor z 0 n I0 z e
wintermaanden. U slaat vlees en vis en
fruit goedko~p o~vdor maanden lang.

. Heus, een diepvriezer is goedkoper' dan
Udenktl

-~
Hetadres voar vakkundig pla.~"---.:;,.an is:

A. VAN IPEREN
Electro-technisch Installateur

;

LA KERVE10 ' s
BANOENVERIeJ°P

Wi' bi'!!denU

-25 -. 30 procent ko~~ing

OPI::~~:::::~';,:::: BAN rYE N
Gratis montage Vraag vrilblijvend prils

(S.F.GOOdrich)
Zouwendiik IS - Teleloon (0IS36) 247

AMEIDE

Victor Telmachines
v.a. 198.-

BOEKHANDELCREZEE
AMEIDE voor gelukklge~

Jonge mensenfJiJ1!91

E.M. JAARSMA 
INTERNO

HOENSON
FRISIA

BECKERS
ETNA

811 diver~e andere
marken

Gezellig zulnig stoken
maar . . . koop dan verantwoord en vertrouwd

Hat kiezen van de julste warmtebron is nlet een kwestie van voorkeur maar van verstand
,

Uw kechelsmid zel U graeg informeren over KOLENVERWARMING

Maar ook als U denkt over olie~ of g8sverwarming bent U daar aan hat juiste adres .
want Uw kachelsmid geeft U de meeste warmte

Wed. B. van Woezik & Zn.
Dam 2 - Ameide

Juwelier

Rikkoert & Zn.
Haven 5 Telefoon 2651

Schoonhoven

'---,....-----_./
Adverteer 66k eens

A.SPEK
DORPSSTRAAT 90, TELEFOON 218, LEXMOND

Voor Laarzen, (rubber en plastic) en Regenpakken
Werkschoenen (hoog en laag), Pedula's

Jongens- en Kinderschoenen, Barna, Sokkets
Schoolsloffen, T.V.-slippers, Pantoffels enz. enz.
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•
- Ameide

voor het stookseizoen '67'68

•
Meidoornlaan 1a - Te/efoon (01836) 271

Zie ,in onze etalage de nieuwe kollektie

Haarden en Convectors

Wij tonen U de meest bekende merken, o.a.

Beckers, "aarsrna, Elna en Hoenson
voor kolen- en olieslook

Aile reparatie's aan
Kolen. en oliestook

Aile soorten
Kolenkitten. Pijpen
enz.

'vlflt tI eet.t se~ellfs 1lI~'''' ~ftte .. ?
Laat U dan door ons voorlichten over de ca
paciteit welke Uw haard of' kachel moet heb·
ben ten opzichte van. Uw kamer

Philips Ventilatorkachels
vana' 49.49

Radiatoren Inventum, Dimplex enz.

Gaskachels (regelbaar)

van 79.50·99.50.127.50

Electrische Dekens
1-pers. boven 120.-
1-pers. onder 87,50
2·pers. boven 1 regelaar 140,
2- pers. boven 2 regelaars 160,
2-pers. onder 109,-

I

HUishoudelijke apparaten

MIXERS v.a. 39,95
KOFFIEMOLENS v.a. 19,95
BROODROOSTERS v.a. 69,50
STRIJKIJZERS v.a. 29,95
STOFZUIGERS 179,-

C)ast ·onze grote kollektie Haarden
bieden wij U ook de

Te/evisieserie '67'68
rm~gen sterk verlaagde prijzen

Philips Erres Aristona

48 em, 1e, 2e en 3e net voor 658,-
59 em, Philips voor slechts 599,
Inlornleer bij ons nUl al naar

kleuren T.V.
Ais de avonden langer worden en' U wilt muziek die
U graag hoort, koopt dan een

Ph iii p s P Iaten s pel e r Y. a. 89.-
ook draagbaar met batterijen, allen met diamant safier

. Ook een grote sortering DRAAGBARE RADIO'S
vanaf 49,95 (met Veronica)

KOELKASTEN Erres 299,
WASAUTOMATEN Erres 748,-
Voor Uw oude machine 60·250 gulden terug

Bruin blijven en tagsn de winter weerstand hebben

Koop dan een
PHILIPS o' HAUNOUW

HOOGTEZQN

Speciale aanbieding geldig tot 14 oktober a.s.

CENTRIFUGES nu extra Yoordelig
van 228.- nu van 189,- nu van 159,- nu

Op aile artikelen eigen service
Gemakkelijke betaling in overleg 205,- 170,- 143,-

' .



GORINCHEM

levert nil voorraad alle typen

T.V. toestelleu
van de bekende merken

OLIEof

•In

Telefoon 251, Ameide

Firma

U heeft ze weer nodig !

Ja, straks wordt het weer koud en dan wilt ook U
weer gezellig warm zitten

Stook dan

van

KOLEN

~ ..
. . t

Nfll4lf1lf.#I"ft,."tJ.1 I
SCHOENEN I

tNuweer volop keus in modieuse kleuren en modellen

Kom naar hartelust kijken en passen' bij :

H. VERHOEF

Ook steeds .het nieuwste in Luxe- en Huishoudelijke artikelen en Speelgoedereu t. .' . . . . t
................................................................................,-

II~('II'II '..'.'. '. '; .•co"•......•'.. '. I +~i' i .
"115:',!; I

!;''I"I');: ':'---,,-
" ~:~-"\

Solina electronische

Garderobe
LefYkasten

ORGELS
v~naf f 1495.-

of f 33. - per Maand zonder
aanbetaling

lriruil oude instrument
mogelijk

Stemmen en reviseren
van piano's en huisorgels

Nieuwe en bespeelde instru
menten waarbij fin. moge1ijk

Piano- en orgelhandel

H~ E. K.ropff
Julianastraat 49 Tel. 03471~255

Jutphaas

~ ~
Een gezel1ige winteravond

met een goed

MUZIEKINSTRUMENT

UNIEK VOOR DEZE OMGEVING

Voor spoedgevallen service binnen 24 uur

Voor Huishoudelijke.
Luxe-, Geschenkartikelen
Souveniers en Speelgoed

*
ALTldD

HET

NIEUWSTE

*

Fa. HEIKOOP
v.h. M. LABEE

Molenstraat 23, tel. 01836-280

AMEIDE

Vraag'onze speciale' condities
belreHende HUUR en HUURKOOP

Aristona
Philips
Grundig
Erres

Wij r~.zorgen per tankwagen u.w.·. hUisbrandolie~:"'.:,_i
Dus ~engeknoei 01 gemors meer . "J

, ',',' ! "'.

Glazenwas· en Schoonmaakbedrijf
Hazelaarla.n 54, telefoon (01836) 424, . Ameide

Bl9AM"

Het verzorgen van het schooumaken vanafge.
bouwde huizen e.d.

Ontstoppen en inwendig schoonmaken van af·
voer en rioolbuizen

Stofvrij vegen vau schoorstenen, alsmede het
schoonmaken van haarden. en kachels

Van der Grijn's
BRANDSTOFFENHANDEL
Broekseweg 51 - Teleloon(01836) 216 -' Ameide

, ,

1 delln"
17Ox60x40 em. leg __ 69.50
17OX60xGO em. hang 69.50

_gelakt grijs-wlt
170x58x50 em. leg 92.50

2 deuTS .1k hang 'k leg
170xlOOx52 em. 92.50
17OX120x60 em. 112.00
gelakt gri.is-wit
170xlOOx52 cm~ 125.00
gelakt' wit-Pallisander

J70xlOOx52crn. , , 149.50
uitg,ev0E!rd In Afro.;.Teak
17OXl00x55·'cm. 145~Ofl

3-de~rs2j3 hang 113 leg'
170x140x60 em. 135.0G
gel.kt gtijs-w1t
17Oxl50x52 em. 165.00

Klnderkast lk hang "h leg
145x82xSO 'em. 78.50
gehee] leg 83.50

1 deurs leg
19OX6Ox40 em. '19.50

I d...... hlUlg
190x60x60 em. 79.50
Bovenkasten
lOOx65x52 em. 57.00
120X:65x60 em. 62.00
140x65x60 em. 72.50

AUe kasten zijn van dubbel~
wandig materiaal. dUB geeD
latieskasten maar oersoUde.
U ziei bet voor elke hoek of
gat hebben Wij VOM Ueen
kast. waar vindt U zo'n sor·
tering en tegen zulke lagE'
orii!': -i~t l~<,.., "nopr ;..,

t~o\Jwpakke"enhui$

Stadhuisstraat 17 ~ Tel. 2537
SCBOONBOVEN
Wfl zUn zate'rdagsde gehele
dag GEOPEND.

HERFSTPROBLEMEN

,
Electrotechnisch bureau
d. W. v. Pultestraat 73, lei. 0183&-232

worden opgelost

door

, .

Heelt U interesse in een

WASMACHINE
01 CENTRIFUGE
Iicht beschadigd
legen zeer aan~
Irekkelijke prijzen

Korn dan een~ .kijken, maar wacht niet
te lang, dat voorkomt teleurstellfng

Zorg voor veilige. reukloze warmte
DOE HET ELECTRISCH
Bezichtig bij ons de diverse rnogelijkheden

Maak van het wasdrogen geen pro
bleem want met een
CENTRIFUGE
heelt U Uw was zo op het droge!!
Wij dernonstreren, U hoe vlug het weI gaat
Oak Wasmachines en -automaten

's Avonds gezellig thuis bij :
RADIO OF T.V.-TOESTEL
Aileen de beste merken geven U de
grootste service en garantie

Onze modeme
VERLICHTINGS.

ORNAMENTEN
maken donkere avonden gezellig Iicht
Maak keus uit onze grate kollektie

•



Ook voor U behoeft het STOKEN geen probleem te zijn

Wij geven U veel warmte voor weinig geld want

o LIE bUjlt TOCH GOEDKOPER!

Ook de Gas-verbruiker kan bij ons tereeht

Tevens leveren wij:

OLIE- EN GASKACHELS
Ook bij ons kunt U voor Uw brandstof sparen !

Koop vvarllnte bij =

Nu nog voordeliger autorijden want

SUPER
BENZINE

voor slechts 54 p.l.
Dat scheelt U guldens per tank

A. VERSLUIS ,GEBR. VAN TUVL
,

ESSO·OLlEHANDEL . BENEGAS·DEALER

Prinsengracht 65 . tel. (01836) 480 . AMEIOE

Zouwendijk 125 • tol (01837) 412 • Moorkork

...............
Gezorid s/apen geen probleem!

in de grootse zaak van deze streek

VLAK BIJ HUIS
U vindt 't

12 em dikke polyether matras
in warme en stevige ondergrond

. voor een gezonde slaap, met·
moderne damastovertrek en be
stikte bovenkant van' 100 % wol
nu voor speciale. herfstprijzen
130 x 190 em 149.-
120 x 190 em 129.-
80 x 190 em 98.-

•

• Koop nu uw
i Aabeen;Z8,alber9 DEKENS
t ' 100 % zuiver scheerwol· ....: llunog.voorzomerprlJzen
• l-persoons nu •vanaf24.50

2·persoons nu vanaf 29.50

De keul'slager
.......-I·roo:......~;.-" UW voorkeurslager

VICTORELECTRISCH E
TELMACHINES v.a. f 298,

B()EKHANDEL CREZEE
DAM 6 TELEFOON 229 AMEIDE

Goed gevoed de WIN T E R tegemoet

Wij maken voor U

Rookworst (aile maten)

jachtworst

heerlijke Haagse Leverworst

i ~;::~~;:~: in ~
l· FljNE VLKESW.A'REN~·

~ Ons vlees is altijd van prima k"-..,iteit

~ VOOR DE ZELFSLACHTERS NOG DIEPVRIESLADEN TE HUUR

~ Kerkstraat 14, teldoon 01 837-332, Meerkerk Z

i ~_~~~~~~

VOOR KWALITEIT EN BETERE SERVICE NAAR

D.·BIKKER
ZOUWENDIJK 123 - TELEFOON 01837-249 - MEERKERK

Voor bezoek
aan onze toonkamer

wordt U door ons
vrijblijvend afgehaald

WASMACHINES, KOELKASTEN.

EN DIEPVRIEZERS

MET DUBBELE GARANTIE



met een

voor 94,50
~e IVc"te, ./t.'ft "'c,,~e,
HALLER FACETTA OLIEKACHEL nu
of een ROL·GAS·KACHEL vanaf 79,50
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 Fobrux, topmerkenvoor zowel

kolen- als oliestook

Vraag er naar bij de kachelspecialist .

T. P. KLEI.JN
TOLSTRAAT 21, TELEFOON 219, MEERKERK

Wacht niet tot het I
geheel winter is
maar kom op tijd Uw keus
make'n' om teleurstelling te ,
voorkomen ,

En ... onthouddit:

ONZE SERVICE
IS ONZE GARANTtE!

NU VLAK BI.I HUIS
van A 101 Z g.~leed bij A.Z.

..................................................................................
..... ." .. ' ..... .

••i

Ongevallen- .
verzekeringen
verkopen wij niel..,
.maar wei rijwielen die'
z6 veilig zijn dal u
geen ongevallenver
zekering nodig heelt.
Het merk?
Naluurlijk Gazelle.

~II~

Telefoon (01837) 248
MEERKERK

De Koekkoek
Telefoon 01837·461'

ME E R K E R K

<i~:z;~I1~
aileen de wind loopt IIchler.

UW
WARME
BAKKER

H. AlTING
.. ALS SPECIALE

• HERFSTRECLAME

Vanaf

,~~"""" ~~~

~~~:dranken LANGERE AVONDEN .' .. ~EER GEZELLIGHEID! i
Gedistilleerd Z
Prima Koffie ~

Ballen Gehakt Pak eens een bierlje •

De goede gele.
genheid voor uw
bruiloft of partij

of kom eens

gezellig biljarlen

maar dan natuuilijk In

Cale "LEKZICHT".'. ..

HET CAF~ MET SFEER
H. BOOTE, Lekdijk,telefoon 371, Ameide

*
POCKETS

ROMANS

KINDERBOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

*
BOEKHANDEL

CREZEEI DAM 6, AMEIDE



4 GULDEN
PER H.L. DE ENIGE ECHTESUPER. DIAMANT-ANTHRACIET

. Regelrechtvan de. bestemijn naar verbruiker

Gegarandeerd is deze prachtige Super Diamant beter dan de beste. Geen steen, sintels j

roet, gruis. Konstante kwaliteit. Zeer weinig as

Een kwvalileil, de hoogsle! Een prijs, delaagsle!

UITSLUITEND KONTANT

,
vanaf 10 hi 8.00 1000 kg 110.-

AFGEHAALD EXTRA KORTING

GOEDKOPER

eeeeen BETER

BEL
(03474) 215, b.g.g. 479
K A N A AL D I J K 6.
HEI- EN BOEICOP

SUPER 4 en parel 11.50 per hi

5-jes 8.50 per hi

vanaf 10 hi 10.75 1000 kg 145.-

Fa. C. WESTERHOUD &In. Sinds1916
-

r~~~'~~~~

Weet U dat we voor het

BREISEIZOE'N 1967
ontvangen hebben een grote kollektie

, J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn.
"DE ZOOM", tel. 03474·284 Achthoven 460, tel. 01836-230

LEXMOND

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

ge.eigende betrouwbare verzeker.aars tegen een schappelijke premie

BREIWOL
in de nienwste soorten en moderne kleuren
(patronen beschikbaar) (

MomeuseDames- en Kindervestcm
in Wol en Astralon

. "Holland
1Ian1859"

'Dordrecht

Verzekeringen uitsluitend

bij maatschappijen
die bekend staan wegens huncbulante
schaderegelingen en betrouwbaarheid

Bromfietspolissen en pl~atJ~~"

. worden door ons gelijk, afgegeven Levens·
lierzekerings l1lij.

"Utrecht"",Utrecht'

Wollen Herenvesten

! M"""U 'w _ ~......... ,~.. ''''''"'' .........., _ U I
~ gebloemde flanellen Lakens !
~ en wollen en DralonDekens
LAGE PRldZEN

Het ;uiste adres voor

Electrische of Gaskachels
voor bijverwarming of kille avonden

Slacht U ook zelf?
Bewaar het gemakkelijk en veilig in een

DIEPVRIEZER

Textiel Konfektie .Woninginrichting

Kom eens kijken bij:

BOS LEXMOND

Wij geve., een zeer hoge inruilwaarde voorUw oude was~

machine bij aankoop van een

. WASAUTOMAAT

Zeer mooie kollektie Verlichtingsartikelen

A. LIEFHEBBER
DORPSSTRAAT 46 . TEL. 03474·415 . LEXMOND

TELEFOON (03474) 274

HOTEL.CAFE.RESTAURANT

't FOR TUIN" Ameide,, '.'
Fiansestraat 12, te1efoon (01836) 355

Wij honden ons gaarne aanbevolen voor al Uw

BRUILOFTEN, PARTIJEN EN DINERS

Diverse koude SALADES, ook om mee te nemen

Bescherm Uw bezit met·

VERF VAN J. VAN ALTEN

SUPRALUX. RIPOLIN. COPPERANT
en aile aanverwante artikelen

Burg. Sioblaan 10, te1efoon (01837) 340, MEERKERK

LANGSPEELPLATENI
Boekhandel CREZIE!:E. Darn &. Arne.de



EEN RIJKE KEUS IN

mantels en costuums
vindt U nu reeds in onze met zeer veel zorg samenge...
stelde collecties voor herfst en winter 1967

Inter Europees georienteerd in een geheel nieuwe range

VEEL MODIEUZE MODELLEN IN VELOURS, SHETLAND,
CAMEL EN TWEED

Mantels en pakjes zonder bont. maar ook met nerts.
beyer en ocelet garnering

" Vroeg kijken lokt tot vroeg kopen. omdat de eerste keus vaak
de beste is

.................................................'...
i

SALARISBETALINGEN

VIA DE

RAIFFEISENBANK

HET MODE.CENTRUM VOOR DEZE STREEK

AMEIDE, Fransestraat 31
Telefoon (01836) 394 en 372

Tevens vestigingen ,te Oudewater en I]s'selstein

HET GEMAK VAN EEN GIROREKENING

+ HET VOORDEEL VAN EEN SPAARREKENING

op dinsdag 26 september 1967
in hotel .,'t FORTUIN". te Ameide

Aanvang •s avonds 8 uur

Entree f 2.- (inc1usief koffie)

GROTE MODESHOW

AMEIDE

o

RAIFFEISENBANKEN :

AMEIDE
LEXMOND.VIANEN
MEERKERK
NIEUWPOORT-LANGERAK
NOORDELOOS

DE SPAAR-EN LEENBANK WAAR IEDEREEN
\vELKOM IS!

Fiaai en modieus IS onze meuwe collectie ...................................................

HERENCOSTUUMS!
Vaar deze herfst zijn ~arme. donkere tinten favoriet en I
hebben de modellen door een tikje meer taille een iets
slankere Hjn

Ook kostuums met vest geven weer acte de presence t

(

Ook U wilt natuurlijk straks weer

behaag'lijke warmte in Uw waning

'\

WINTERAARDAPPELENI

Speciaal heren- en jongenskleding

AMEIDE, Fransestraat 31
Telefoon (01836) 394 en 372

Tevens vestigingen te Oudewater en IJsselstein

Tot en met zaterdag 30 oktober a.s. een I
FRAAI BEL-O-FAST OVERHEMD
gratis bij aankoop;'an een dezer costuums

~

20rg dan nu reeds voor

EEN VOL KOLENHOK
OF EEN VOLLE OLIETANK
Dan heeft U als het koud wordt VOLOP WARMTE

Winter wordt zomer met brandstoffen van

V,AN ZESSEN
Dorpsstraat 72. telefoon 229, LEXMOND

DAN NATUURLlJK DE ALLERBESTE Vergeet ondertu8sen niet Uw autotank te laten vullen met goedkope benzine

Bestel ze vroegtijdig bij groente- en fruithandel

A. DE KRUYK & Zn.
Prinsengracht 19 - telefoon (01836) 497 - Ameide

Gratis thuisbezorgd !

Oak voor vera gesneden groenten

en leuk opgemaakte fruitschalen

\

Aangeboden:
handtamme papagaaien, tropische

Yogels. Australische prachtvinken
en. parkieten

P.BOUTER"
Kon. Wllhelminalaan 9. Gorinchem

Folo- en
filmoarlikelen

FOTO.ClNE

CREZ~E
AMEIDE


