
UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE. AMEIDE
VIJFDE JAARGANG. no. 4
JUNI 1969

Verschljnl maandelijks
Oplage 4800 exemplaren

Wordt gratis verspreid in Ameide. Tienhoven. Langerak. Nieuwpoort. Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

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

De Arneidese Middenstand
geett nu nog rneer service

VRIJDAG '6 JUNI 1969 STARTEN WIJ MET EEN

~A~~') NIJ"-,,If " . ". ," ".'

",+xi,x"" "ii'i k ""'. " i;~
VAN\: TOT 9 UUR

In Ameide kopen is prettigkopen!

Moderne zaken • Groot assortiment

Vakbekwame bediening

Prijzen die lager liggen dan elders

Ruime keuze mogelijkheden

Royale parkeergelegenheid

Tijdens de eerste koopavond in vele zaken'
SPECIALE ATTRAKTIES
Zaterdagsmiddags 5 uur gesloten

Siagers en Levensmiddelenbedrijven 4 uur gesloten

In Arneide is nog steer!

De eerste twee koopavonden worden opgeluisterd met
romantische draaiorgelmuziek

Een gezellige reden om in Ameide Uw inkopen te doen

I................................................................................................- .
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VERLORENEN
GEVONDEN

VOORWERPEN

Inlichtingen : Post-
commandant der Rijks
politie te Ameide.{Z.H.).

Verloren: -een bruine~

portemonnaie _met knip
sluiting, Inh~ plm.. f 0,07; .'
1 herenpolshorloge, ver
chroorn,d, -merk "Lena'"
met _ zwart kunstleder

;bandje; -1 rechter hand'
schoen, nylon, kleur
bruirl; 1 gouden trotiW
ring,initialen "Greet 5-
6..'63"; 1 verzekerings
-plaatje bromfiets GMT
635; 1 bruin suede jasje,
ffierk "Inka:~'; 1 gouden
munt met uitgewerkt
leeuwtje~ ",I

I,: __~" G~vo~den_: 1gebr,e;ide
shawl, kleuren zwart en

:..blal,lW.;,_":J ;paar:',z'Warte
glace handschoenen, ge
voerd; 1 grijze regen
broek;:.li·' don}t:~rgrQen

jasje van mantelpak.

I
I

Gemeente Ameide
Sollicitanten worden opgeroepen veer de betrekking
van

gemeenle-timmerman
Taak:
Het zelfstandig uitvoeten van onderhouds
werkert· aan wop.ingen en openbare gebollwen.

Saiarisgrenzen (per 1-3-1969):
MaxiInum.loongroep 5: f 799,01 per maand.
Maximum loongroep 6: f 859,88 per maand.
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de
2% -!oonsverhoging na 1 januari 1969.
De vakantie-uitkering bedraagt 60/0 per jaar.
Aile gebruikelijke recbtspositieregel1ngen zijn
van toepassing, zoals de verplaatsingskosten
verordening, premie-, spaar- en studietoelage
regeling, kindertoeslagregeling overheids
personeel. De gemeente heeft tevens een
:uitstekende ziektekostenregeling.
Een goede woning wordt beschikbaar gesteld.

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van
dit blad te richten aan de burgemeester.

ADVERTEER TOCH MEER

l AKERVE l 0's
BANDENVERKOOP. . '

'.. .

Wij bieden U

25-30 procent korling
op luxe-, vracht-, tractor BAN·DEN

en landbouwwagen~

GRATIS MONTAGE VRAAG VRIJBLlJVEND PRIJS

(B.F.Goodrich)
Zouvvendijk 15 - Tel. (01836) 247

AMEIDE

Nu ook Uw adres voor

olie verver5en·

en doorsft'leren

,

VOOR ALUW

our
2

, ,..

BLOEMEN .EN PLANTEN
tUinplante~ en aanver~~ht~':artik~ien_,~'c.

Dam 6 . Tel. 01836-229 - Ameide

PONNEBRILLEN

Bloemenmagazijn J. Wink
·Meerkerk - Prinses Marijkeweg 16a

·:···:,_4~,_!li~~w~t~:}]~q4e~_I~1!

vindt U bij

BOEKHANDEL CREZEE

\.

Voortaan ook op vrijdag geopend

19~OOt()t 20.00
Kantoor Al1'1eide, Voorstraat
., /""'."\
tetefqop (01836) '\c,:J1

IJQEmt. w~J~om bijde·

Aigemene ·Ban~~,Nederland
'<d

Wij breiden onze service uit

. ,

,

't IS LENTE, LENTE . . .

Laat dus vlng uw

ZOMERKLEDING
chemisch reinigen

Natuurlijk bij

"UNIEK."
Qok uzultverrast zijn ov~r de resultaten

,

Chemische wasserij en ververij

"UNIEK" - GORINCHEM
Schuttersgracbt 104, telefoon (01830) 2797

Ook Uw kleding
weer zo £ris als lentekleuren I

_._._._._._._._._._._._.-._._.-.· ~~ .· ~~ .
• Cadeaux voormannen ! .~~ .
• f~ in aile prijsklassen ••

~ t
• Vierkleurenballpoints vanaf 4.95 ~~.i Pockets, romans, oorlogsboeken ~

• Grammofoonplaten, L.P.'s reeds vanaf 4.90 }

~ Fototoestellen en Filmcamera'sI· ~~ Polaroidcamera's 79,- 99.- 129.- enz. •

i Rolfilms in zwart-wit en kleur f
1 Verrekijkers vanaf 63,20 )

" Schrijf- tel- en electronische rekenmachines 1· ~~.· ~~ Hartelijk welkom in onze zelfkeuze - zaak •

~ !
f BOEK- EN FOTOHANDEL Crezie .~••
" Dam 6 - telefoon (01836) 229 - Ameide· ~~, :.._._._.-._._._._._.~._._._._._.~
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groot assortiment
ZOJUIST ONTVANGEN :

Poef's

50 X 50 em, wol/nylon, 5 jaar garantie

en loch maar ., 5.95

EXTRA AANBIEDING :

Barwick nylontapijt
4.00 m breed. met. wafelrug, Ideur berber

Alleen deze kIeur, zolang de voorraad strekt

f 89.- per meter

Bonita tegels
NIEU'w!

Ell'" voor.a.s.,-Vaderdag is het- bekende s.o.s.-.in, rp.ime· mate voorradig!
'-"" -,. ~ ~, ,<, < .' ,",

Gedurende de le en 2e koopavond geven wij als feestelijk begin

bij .l:tankoop vooreen bedra.g ,van f 25,~
'" J • - - l"

een pak KOFFIE (van b~okend merk)
voor slechts lkwartje

..M:~~=~::UREN
AMEInE
Fransestraat 15 - Tclefoon 01836; 235 en '153

: .
: WI} DOENOOK MEE!

i
i
i

i

I ' •

c ~ ..

wnw • .... , .

KOM EN PROF1T!;:ER:HIERVAN BM : ' 0.·

..we• w..we'"'u

Meidoornlaan la, telefoon (01836) 271
Ameide

Wij starten met een '

GRANDIOZE ACTIE
tijdens de eerste twee koopavonden

Koopavondprijzen:

Philips Draaitop voor 129.
Erres Jumbo van 179.- Voer 1&4.
Philips draagbare Radio's

van 67.50 voer &2.50 0

van 74.50 voor &8.50
van 79.50 voer 72.50
van 159.'- Voor 1219.
va'n179.'-voorI59.-

ErresKoelkasten vanaf 275.-
r"'l
~,,/,

Grote kollektie

RIJWIELEN EN BROMFIETSEN

Fa. N. Pek & Zn.

Voor vaderdag:
Van der Heem Boormachine met hulp
stukken voor de prijs van 7&.50

ATTENTIE!

Deze aanbieding
geldt aileen
VOQl', 6 en 013. jl,lD.i.
's avoI;l.ds
van 7 tot 9 uur

Polaroid
call'lera's
vanaf '79.-

Fotohandel

CREZIaE
Dam 6, tel. 229, Amelde

Foto's In
10 seconden
klaar

~~
\

Molenstraat 23
. ''relefa:"n 01836 - 280

AMEIDE

lUS, reklqmevoor deze lste koopavond
'cmtyangt ll; bif.een, besteding

, vanf 5,":" : een SnlRPOT of VAASJE
en bij f 10,-: een SIERPOT met plant

of vaasje met bloemen
CADEAU!

Bij aankoop van-eeo bedrag van VIJF GULDEN

ontvangt u vanrOIlS'oeeilP0ltSEoLEINENo IWP El'lSCHOTEL
van f 1.70

VOOR EENKWARTJE 0.0

Wij starten deze-,koppavQnd met 'eeD. sensati'onele regen ;van

KOP ENSCHOlElS

FA. HEIKOOP

•
'M.~.'"

o .0

, '0

Bloemenmagazijn "Marja"
J. VERVEER
j. V{. Puttestr.aat 2 - Telefoon 356 - Ameide

Ook op de koopavond, even naar de bloem.",t
o. >ZoaIs ,a!tijd:"

een ruime sortering en prima kwaliteit

T er gclegenheid
vande

eerste koopavond '

ontvangt ieder die voor f 10.- of meer koopt

EEN PRAKTISCH GESCHENK

voor schoellen
I~x~ ,nl1uis,l1~udelijk,~rtikelen

speelgoe~ere".

FA. H.VERHOEF
.Tclefoon 01836 - 251
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U kunt hiervan profiteren op 6 en 13 juni 's avonds van 7 - 9 uur

EEN LEUKE VERRASSING

Als feesteHjke start ontvangt u bij ons bij aattkoop voor f 25,
of meer

RADIO - T.V. - WASAUTOMATEN • KOELKASTEN EN
DIEPVRIESKISTEN _ VERLICHTINGSARTIKELEN EN
ELEKTR. HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Natuurlijk is het voor u Hemakkelijker en gezelliger om vrijdagavond
uw inkopen te doen.

II
J. W. van Puttestraat - Tclefoon 01836 • 232

Problemen met uw tapijt?
Met onze

TAPIJTREINIGER
doet u wonderen !

ludien u uw tapijt bij ons kocht

geniet u een aanmerkelijke korting!

VOOR UW ALGEHELE WONINGINRICHTING

STIGTER

Onze zaak is klein

Ons huis is niet mooi
Onze kwaliteit is haag

Onze prijzen zijn Iaag!

Komt u met de

koopavond
oak eens langs

en vergelijk

DE JONG'S
ZELFBEDIENING

Sinds 1872
Dam 4 - Broekse'Yeg 6
Ameide

*
OOK MET DE KOOPAVOND

VAN TOOR bericht:O

J. W. van Puttestraat 6 ~ 8 - Ameide
Telefoon 01836 - 501

4'" 4 ,. _" 4 .. 4 • -
H. Streefkerk

Prinsengracht 5

Ameide

Dubbel-zegels

en let op onze

, extra aanbieding

o
.........................~ .

Een veilig gevoel op reis !

Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen bij :

I 1.000,-

I 6.000,-
I 1,-
I 1,50

750,-I

I 750,- I 1.000,-

I 3.000,- I 4.000,-
I 3.000,- I 4.000,-

I 15.000,- 120.000,-

145.000,- I 60.000,-

I 4.500,-
I 0,75
I 1,15

3.000,
0,50
0,75

VERZEKERDEBEDRAGEN
voor personen tot 70 jaar

Combinatie Combinatie Combinatie
123

I 1.000,- I 1.500,- I 2.000,-BAGAGE ..
(sieraden, fot9/filmapparatuur, hor
loges en bont zijn medeverzekerd
tot max. 25°/0 v. d. verzekerde som).
Geld (indien medeverzekerd) ..... f 500,-

GENEESKUNDIGE KOSTEN
a. bij ziekte . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . f 2.000,-
b. bij ongeval .. .. .. . .. . .. .. .. .. I 2.000,-

ONGEVALLEN
a. bij overlijden . . . . . . . . . . . . . . . . I 10.000,

voor kinderen tot 14 jaar f 2.000,-
b. bij blijvende invaliditeit I 30.000,-

voer kinderen tot 14 jaar f 60.000,-

EXTRA REIS- EN VERBLIJFKOSTEN
. ten gevolge van ziekte, ongeval of

pletselinge terugroeping . . . . . . . . f 500,-

TRANSPORTKOSTEN
voor overbrenging van het stoffe-
lijk overschot na overlijden door
ziekte of ongeval . . . . . . . . . . . . . . f
Premie per dag Europa f

Wereld I

De volledige voorwaarden van verzekering bevinden zich op ons kantoor.

Polis klaar terwijl u wacht.

Geniet van een onbezorgde Q<antie I

Sluit vooraf een MODERNE VERZEKERING

Tijdens de
eerste 2 koopavonden
10% KORTING
OP AL
UW AANKOPEN

EXTRA AANBIEDING

CENTRUMZAAK

Speciaal dames-,
heren- enkinderkleding
FRANSESTRAAT 31

AMEIDE

• u ... u o. ... u .. in

Assurantiekantoor P. JOH. DEN HARTOG
,VOORSTRAAT 6 TELEFOON 01836 - 340 AMEIDE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Elke koopavond gezellige gramofoonmuziek in onze zaak!

BOEKHANDEL CREZEE, Dam 6 te Ameide


