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I(OEI(OEI( NIET"TENDODE"OPGESCHREVEN
Houding gemeente Tienhoven verheugend

Als het van de gemeente Tienhoven afhangt, blijft camping "De
Koekoek" aan de Lek de eerstkomende decennia als recreatiecen
trum bestaan.
De raad van dezegemeente s!elde namelijk op 24 juni j.1. het
bestemmingsplan "Koekoekswaard" in een openbare vergadering
vast. Het bestemmingsplan heeft echter ingrijpende veranderingen
voor de uiterwaard in zijn huidige vorm ten gevolg.

Waterpartij
Ten eerste zullen er beschermende
maatregelen worden getroffen met
het oog op de natuurwetenschappe
lijke waarden van de rivierduinen
en de aansluitendehooggelegen ge
deelten van de waard.

Dit houdt in, ,dat pet gedeelte, ,dat
1angs- deLek ligt vrijwel zeker voor
de kampeerders verboden gebied
wordt. Dus nietmeer kamperen in
dedirecte nabijheid .Vab. de Lek.
Spijtiggenoeg,-maar er is nie.ts ,aan

'J~",P8~B;;,'N{::p::1tAW<j1Bl:lI7~l:"mep".:rp;et(if}~_
ze"maatregelen: niet, accoord' gaat ,zal
er van kamperen op de Koekoeks
waard waarschijnlijk·,helemaal niets
meer komen.
Het directe gevolg is, dat men een
ander deel van de waard heeft aan

.gewezen voor de kampeerders. Dit
wordt' het gedeelte wat in de nabij
heid van de Lekdijk ligt en het

- laagst gelegen is.
In het bestemmingsplan is een dui
delijke scheiding aangebracht tus
sen het natuur- en recreatiegebied

door middel van een waterpartij.
Met deze waterpartij wordt de mo
gelijkheid geopend het mettertijd
verdwijnen van de Lek als recreatie
object te compenseren.
Het westelijk deel van de waard
blijft een agrarische bestemming
behouden zonder enige vorm van
bebouwing.

Negati~f .
Men kan gl~t bijzonder verheugd
zijn .over de houding van de ge
meente Tienhoven in deze. De raad

" ,;It;e:ef~:: l:h,li<I~:~j~k,,:J1:lg~:Zi~n,:_,.,~~W~,:J.)~,7o'
, langrijkeconseq1J.enties' het recrea
tiecentrum voor Ameide en Tienho
ven, kan he9h~n.

Wat zijn Ji le' gevolgen voor de
voetbalvere:dJging ASVA?
Zeker is, dat er een gedeelte van de
waard zal worden aangewezen ter
legalisering van debestaande sport
accomodatie.
Een eventuele uitbreiding zit er ook
in, want in gesprekken met de uit:
voerders van het bestemmingsplan
en de gemeente Ameide is de moge-

lijkheid' van een tweede veld diver
se malen geopperd.
Bij de voorbereiding van het plan is
overleg gepleegd met diverse in
stanties, besturen en organisaties:
het college van Gedeputeerde Sta
ten, de besturen van de gemeenten
Langerak en Lopik, de Nederlandse
kampeerraad, Rijkswaterstaat, de
Rijks plano1ogische dienst, Staats
bosbeheer, het Ministerie van De
fensie en tenslotte het Hoogheem
raadschap van de A1blasserwaard
met Arkel beneden' de. ZOllwe.

Maar niet iedereen denkt er pre
cies eender over. Het departement
wat de "lieftallige" Marga Klompe .
onder haar ho'ede heeft vindt het a1
lemaal maar niets. Men staat vrij
sceptisch, tegenover het hele plan en
als belangrijkste arg~,~_ent .voert
men aan, dat het g,'.: It op' de
waard vanaf de Lek ~ aan de
overkant bijzonder haar zou zijn.

m'en"beetJifnegatlef o~~rigeris-,"wanf
er zijn il). Nederland tientallen cam
pings te' vinden, die he~.ndschaps

schoon op een veel grL., ,i'iiker ma
nier verpesten dan de Koekoeks
waard, die veeleerder een fijne, ge
zeIlige en kleurrijke aanblik biedt.

Het is te hopen, dat de mensen die·
voor het behouden van de Koe-

. koekswaard .streven hun zin krijgen.
En dat zit er in. Want hoewe1
's-Gravenhage heel machtig is 
wanneer de belanghebbende instan
ties en personen (en dat zijn er nog
al wat) doorzetten - trekt 's-Gra
venhage aan het kortste eind.

Hetzou erg jammer zijn, wanneer
dit alles, dat letterlijk met de han
den van de grond af aan is opge
bouwd, op een dergelijke manier
zijn einde zou vinden.

Nee camping "De Koekoek" is. be
slist niet "ten dode" opgeschreven
en a1s alles een beetje meezit zullen
er nog heel veel mensen heel veel
jaren genoeglijke tijden kunnen
doorbrengen.

I(oning klant
onttroond?
ULTVERKOOP!! Tijd van neuzen en
speuren voor de op koopjes beluste
Nederlandse huisvrouw.
Deze zelfde Nederlandse huisvrouw
is echter de laatste jaren door een
groot deel van de Nederlandse win
keliers en ondernemers als klant
onttroond.
Uit een onlangs gepubliceerd rap
port hierover kunnen we enkele be
langrijke conclusies trekken:
Opiniepeiling is thans voor ve1e ca
tegorieen in het commercieIe leven
een interessante aangelegenheid.
Het is de toverformule. waarop de
verkoopexpert zijn theorieen ba
seert, waarmee hij de clienten het
geldt uit de beurzen schudt, en
waarmee hij zelfs de verstokste
scepticus murw maakt.
"Geef de mensen een motief, en
reikhalzend trachten zij hun ver
meend ideaalvan televisietoestel,
pick--up,' mixer en--andere' electrische
apparaten te verwezenlijken", luidt
het parooI. Ledere weifeling in de
klantenkring" moet worden voorko
men. De consument van huishoude
lijke artikelen b.v. wordt allerwege
bestookt met een onzaglijk aantal
demonstraties, folders, brochures en
dagbladadvertenties.
De klant, die pas na lang aarzelen
een duurzaam verbruiksartikel aan
schaftte bestaat daardoor nagenoeg
niet meer.
Bovendien wordt de klant belaagd
door buurdames, collega's en al die
medemensen, die meer kopen uit
behoefte dan weI ter bevrediging
van hun geldingsdrang.
Menigeen, die zich naar. de laatste
mode kleedt, auto rijdt, en naar de
televisieprogramma's kijkt, slaapt in
een van grootmoeders geerfd ouder
wets ledikant, omdat toch niemand
hem ziet.
Dit marktonderzoek heeft dus dui
delijk aangetoond, dat de klant niet
meer Zijne Majesteit is, maar slaaf
van zijn grootdoende omgeving.
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Geniet van een onbezorgde vakantie!

Sluit vooraf een MODERNE VERZEKERING
Een veilig gevoe] up re~s !

VERZEKERDE BEDRAGEN
voor personen tot 70 jaar

Combinatie Combinatie Combinatie
123

I 1.000,- I 1.500,- I 2.000,-

I 500,- f 750,- I 1.000,-

I 2.000,- f 3.000,- I 4.000,-
I 2.000,- I 3.000,- I 4.000,-

I 10.000,- I 15.000,- I 20.000,-

I 30.000,- I 45.000,- 'I 60.000,-

I 500,- I 750,- I 1.000,-

I
I 3.000,- I 4.500,- I 6.000,.,- iI 0,50 I 0,75 I 1.-
I 0,75 I 1,15 I 1,50

1401**
85 X 44,5 X 60 em I 309,- NU f 284,-

155 1* *
85 X 49 X 60 em 1339,- NU f309,-

170 1* *
104 X 49 X 64 em 1459,- NUf 419,-.

180 1* *
89 X 60 X 60 em 1449,- NU f 409,-

Aile koelkasten met 5 jaar

fabrieksgarantie

Deze aanbieding is eenmalig

Firma N. PEK en Zn.
Meidoornlaan 1 A - AMEIDE - Telefoon 01836 - 271

i

BAGAGE .
(sieraden, foto/filmapparatuur, harlages
en -bont zijn medeverzekerd tot max.
25% van de .verzekerde som).
Geld (indien medeverzekerd) .

GENEESKUNDIGE KOSTEN
a. bij ziekte , , .
b. bij ongeval .

ONGEVALLEN
a. bij overlijden .

voor kinderen tot 14 jaar 12.000,-
b. bij blijvende invaliditeit .

voor kinderen tot 14 jaar 1 60.000,-

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

TRANSPORTKOSTEN
vOOr overbrenging van het stoffelijk
overschot na overlijden door ziekte of
ongeval , .

Premie per dag Europa
Wereld

De volledige voorwaarden van verzekering bevinden zich op ons kantoor.
Polis klaar terwijl u wacht.
Het vliegrisico is automatisch medeverzekerd.

ST IGTE R'S
WONINGINRICHTING EN· MEUB~N
J. W. van Pnttenstraat 6-8, Tel. 01836-501, Qde

Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen bij :

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

i................................................................
ItP

ruimt weer fantastisch op!!
BANKSTELLEN ~

Wie echt VERANTWOORD wil huishouden
gaat nu zelf

DIEPVRIEZEN
Het hele gezin vaart wei bij diepvriezen. Gegarandeerd!
Ubewaart voortaan voorjaars.. en -zomervitaminen

voor z 0 n 10 z e wintermaanden. U slaat vlees en vis

en fruit goedkoop op voor maanden lang.

Heus, een diepvriezer is goedkoper, dan U denkt!

VANA.
Het adres voor vakkundig plaatsen is:

f 784,
f 312,-

f 998,
f 1422,-

van f 1493,- voor
van f 1762,- voor
enz.

BERGMEUBELEN
van f 1784,- voor
van f 568,- voor .
enz.

EETHOEKEN
4 STOELEN EN TAFEL (TEAK)
van f 393,- voor f 293,-
van f 468,- voor f 279,-

Slaapkamer ameublementen
MET 3.DEURS KAST
van f 678,- voor f 462,-
van f 783,_ voor f 642,-
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Dit is geen
Fabeltjeskrant
maar een
opruiming met
aileen maar
FABELACHTIGE
PRIJZEN.

JA! ER ZIT WEER VAIRT IN.

Tututuut, dan moet ik vlug zijn. Want als MESKER
opruimt zijn er altijd MEEVAL·PRIJSJES.

Zoef zoef, ik wil deeerste zijn.

Stalen keukenstoelen
met formica

extra voordelig, nu

24.90

Royaal
BANKSTEL

lossekussen in rug
en op zitting

SKAY.LEER, beige

van 1075.- voor

Terlenka BROEKEN
grijs en groen

maten 46.52

29,50

DIT ZIJN MAAR ENKELE VOORBEELDEN. ER IS NATUURLlJK NOG VEEL MEER

295,·

met dralon bekleding

per stuk van 80,50

39,·
nu voor

met garantie

van 625,- voor

EETHOEKSTOELEN

3-zits BANKSTEL

675.-
Restant BADSTOF PYJAMA'S

van 16,90 nu voor 4.50

NYLON TEGELS, zelfkIevend
veor de doe-het-zelver

nu per tegel . . .. . . .. . . .. 2,60

HEREN SINGLETS
maat 5, nu, 0,75

HEREN SPIJKERBROEKEN
maat 45-52, nu . . . . . . . . 8,95

ZOMER NACHTHEMDEN
zander mouw, nu 3,98

BOLLEN WOL
diverse kleuren. 0,95

WOLLEN PLAIDS.
restanten ; . . .. 19,75

Op aile voorradige artikelen
10'!, KORTING

Werkmanskleding 5'!, KORTING.

Groot assortiment

52.50

10% KORTING

Ook voor litsjumeaux

nu voor zomerprijs

DIDAS DEKENS

2-persoons

Polyether matrassen
120 em breed 94,

80 em breed. reeds vana! 29,25

EXTRADIK

S L A A P K A MER (wit)
Lague, gouden bies

MET 3-delige TOILETSPIEGEL
3-deurs KAST

NU VAN 955,_ VOOR

855,-

RESTANTEN CLUBS

MET SKAY.LEER

NU HALVE PRIJS

55,-
WIJ STARTEN DONDERDAG 17 JULI, 's MORGENS OM 9 UUR.

In al onze afdelingen
vindt u vele
VOORDEELTJES
Haarze nul

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Fransestraat 15, tel. 01836 -235, Ameide

Na6uur: telefoon 01836·453
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VOORL.T.S.'ERSDIE
MEERKUNNEN

EN VERDER WILLEN
ONZE BEDRIJFSSCHO'OL vangt medio aug.aan met de cursus voor

CONSTRUCTIEWERKER/
PLAATWERKER
• 1 1/2 dag per week theorie
.3 1/2 dag per week praktijk onder lei·
ding van een leermeester
• gedurende de opleiding ontvangen de
leerlingen het normaIe loon
Ook voor
MACHINEBANKWERKERS
DRAAIERS EN LASSERS
is verdere opleiding, via het leerlingen·
stelsel Bemetel, mogelijk.

Aan jongens en hun ouders, die interesse
hebbenin €len van bovengenoemde vak
ken, verstrekken wij gaarne inlichtingen.

Zij kunnen zich hiertoe persoonlijk of
schriftelijk wenden tot onze personeels
dienst, postbus 2028, Utrecht, telefoon
(030) . 88 42 22 of's avonds Zwanen·
burgstraat 17, Jutphaas.

Het bedrijf~te bereiken met de bus van
de Twee P'0f!vincien, richting Jutphaas,
halte Ballast of met de stadsbus, lijn 6,
richtingHoograven tot halte Kastelenplant'
soen.

9,:.,
dochter van de N.V. Amsterdamsche Ballast Mij.

OOK U PROFITEERT toch ook weer van de

OPRUIMING

enz.

enz.

em.

em.9.98, 12.90

6.98, 8.98

van onze g rot e v 0 0 r r a den tegen z e e r I age prijzen

In onze Huishoudafdeling
nu vele extra voordelen in glas.. aardewerk. plastic. en
roestvrij stalen artikelen.
Wij doen slechts een greep uit de vele koopjes. .

Brabantia Strijktafels
van 37.90 nu voor ,.. 29.95

Brabantia Thee- en Cacaobusjes
van 2.45 nu voor ........ ; 1.28 en 0.98

Aardewerk kop en schotels
nu 6 voor 4.78

Let maa~ eens opt

Herenschoenen

Restanten Zomerschoenen
4.98, 6.98, 8.98

Damesschoenen 4.98, 6.98 en 9.98

Kinderschoenen

Kinder Kaplaarzen
wit rubber. maat 30.35 8.95 7.95 nu 5.98

Diepe be:trden
nu 6 voar 3.98

Kom zelf eens kijken in onze moderne zaak. Het is er l'rettig en vooral ook voordelig winkelen, jnist nu !

Te1efoon (01836) 251

AMEIDE
Firma H. VERHOEF
Schoenen, Luxe. en Huishoudelijke artikelen, Sl'ee1goed en Strandartike1en
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Hieronder vindt u de tekst afge
drukt:

,,Hoe moet er vrede komen,
waaT we allen van dromen.
Hoe lang ;za1; dit nog duren,
de strijd om recht.

We zullen moeten stridden,
er moeten ouders lijden,
want hun zoo11. moet sterven,
in de strijd om recht.

Ginds is een kind gestorven,
en claar een vrouw ,gedood.
Ze kan niet verder lijden,
in de strijd om brood.

De aarde is vol oorlog.
De aarde is vol hanger.
De aarde is vol angst.
WaaT gaat het heen.

We wiNen vrede vinden,
want straks voor onze kinderen,
is er geen plaats te vinden,
in de strijd om recht.

Laten we dan nu proberen,
elkander goed te leTen.
Dat dit niet VDort kan duren.
Dee'z strijd om recht.

Eens zal het lan'd weer bloeien,
zal er geen bloed meeT vloeien.
Zal' alles anders worden.
Maar ach wanneer?

Dit bewijst weI, dat de jongelui tot
iets in staat zijn en iets presteren.
Het is hun toegewenst, dat ze veel
vooruitgang boeken in de komende
tijd, en zoals het er nu uitziet zit
dat er weI in.

Koopavond te
Ameide

Hoewel men ·in Ameide, wat betreft
de koopavond, zeer ver achter liep,
heeft men nu sinds enige weken een
koopavond op vrijdag.
Met enig feestelijk vertoon heeft
men het een en ander geanimeerd.
Gezien de gezellige drukte in diver
se winkels, kan men van succes
spreken!

Nieuwe winkel te
Lexmond

Aart Spek, geen onbekende in onze
omgevingj heeftzijn winkel ver
plaatst naar een meer centraler
punt in de Dorpsstraat, en zet daar
zijn handel in schoenen, Iaarzen,
klompen enz. voort. Een roaoie mo
derne opzet getuigt van een goed
inzicht.
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Een bedrijf, dat met haar tijd meegaat, kunnen we achter de Jong's
levensmiddel.enbedrijven schetsen. Bovenstaande foto geeft u een in
druw van de verbouwde zelfbedieningszaak op de Dam.

Leg uw vakantie vast voor later
Bij ons vindt u de juiste apparatuur voor foto en film

FOTO-CINE CREZ~E.AMEIDE_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.-._._._._._._.
• •· ~t JUI·St nu naar Omdat zij toonaangevend zlJn in If • • • de levensmiddelenbranche 1
~ jf Zij brengen steeds nieuwe arti- ~

• kelen die aan de wensen van de ~
f klanten voldoen •i ~ELFBEDIENING Bovendien zullen de sympatieke f
• prijzen()n de 4 = 6 u ook gaan ~t acm~pr~~en ~
t 4= 6 KING SIZE S
f De 4 = 6 organisatle is de eei ! ~

I in Nederland, die uitkomt met een S I GAR E T TEN j
f eigen merk sigaretten filter of normaal ~· }f U gaat geen 1.75 per pakje betalen E-E-N GULDEN f
t maar altijd een gulden if per~~e··.· ~~. WAARDEBON 70 CENT ~Inleveren voor 22 juli 1969 ..

f •
~ 4=6 BOERTJE t
~ K 0 F FIEME L K Iiterblik van 169 voor t· ~~ .i Uw naam Naam winkelier f
~ f
• 4 = 6 TKT trouwe klanten troef ~f •· ~

f LOGEERBED I
f met matras (winkelwaarde f 79.-) • 5 0 1
~, Ingeklapt neemt het bijna geen plaats in en het is verrijdbaar, ideaal ~•.
I voor flatbewoners. Uitgeklapt is het 't meest ideale logeerbed dat U en inlevering }
~ zich kunt indenken van 1i Trouvve"=& klanten 4 TKT. kaarten t

hebben de t roev en in handen ! (Zie monster in onze zaak) j

~. . ~• • •.........................""""'....--...."'""."""" ........,. """ ~ ..........
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OPRUIMING
vanaf donderdag 17 juli

Profiteer van ooze koopjes!.
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SERVICE-BUREAU

D. BIKKER
MEERKERK. Zouwendijk 12, telef. (01837) 249

met hoge inruilwaarde voor uw oude machine

ERRES WASAUTOMATEN

i

KOP EN SCHOTELS
Aardewerk 98 ct.

6 voor f 5.79

KOP EN SCHOTELS
Porcelein f 1.29

\

6 voor f 7.59

ERRES KOELKASTEN
zolang de voorraad strekt extra voordelig

SAUSKOMMEN

BLOEMVAZEN

f 2.29

fO.98

Uw extra voordeel bij uw vakhandelaar:

24 uur eigen service·dienst

Bovendien arbeid voor de aansluiting gratis
en dubbele garantie '

VAKKUNDIGE VOORLICHTING

LA KERVEL 0' s
BANDENVERKOOP

Wii bieden U

25-30 procenl korling
op luxe-, vracht-, tractor BANDEN

en landbouwwagenw

GRATIS MONTAGE VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJS

(B.F.Ooodrich)
Zou1IVendiik 15 - Tel. (018S&) 247

AMEIDE

Nu ook Uw adres voor

olie verversen

endoorsrneren

Kom gezellig eens zoeken naar

PLATEN
in onze disco-bar

BoekhandelCrezee
Dam 6, telefoon (01836) 229, Ameide

Wij zijn met VA· IA NIl E
van 10 juli t.e; 25 juli

'Onze zaak is normaal open voor verkoop en
service. Aileen de koopavond van VRIJDAG

11 JULI is voor een keer verplaatst naar

DONDERDAG 10 JULI.

Voor de vakantie nog extra aanbiedingen, o.a.

KOELKAST
van f 289,- voor f 220,-

DIEPVRIES
van f 790,- voor - f 690,-

BUNGALOWTENT
van f 325,- voor ........ -... f 250,-

Aile camping en tuinstoelen

10 tot 20% korting

Jo v. d. Leeden
TELEFOON 03474 - 297 - BEICOP

Unieke
resultaten

bereikt u

als u

uw kleding

chemisch

laat reinigen

bij

chemische

wasserij

en ververij

UNIEK
Schuttersgracht 104

Telefoon 01830-2797

GORINCHEM
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............................................................................................................
i . iI OllGELOOFLIJK LAGE OPRUIMIIIGSPRIJZEN! •
:. UW GULDEN IS BIJ A-Z VEEL MEER WAARD

I
i

DE OPRUIMING BEGINT 17 JULI A.S. OM 8.30 UUR ~ Dinsdagmiddag gesloten ~ Zaterdag om 5.00 uur n.m. gesloten

... 2.28

...... 0.88

40 wollen AaBe DEKENS

THEEDOEK
NU PER STUK ...

Glad
SLOPEN

WOL, Neveda
Per bol ... ... ... ... ... ... ... 0.98

verchroomd, met tafe1blad, restanten 37.50
KINDERSTOELEN

MATRASJES
Alpengras bijbehorend. nu ... ... 19.50
BOXEN ... ... ... 10% korting
500 OVERALLS
De alom bekende kwaliteit voor speciale prijs
Geen 21,90 nn ... ... ... ... ... 19.50

DAMESPYAMA'S
Maat 38-48 7.98

NYLON
NACHTHEMDEN 5.95

ONDERJURKEN 3.88
j'7'""'><-

JUF'w)NS ... ... ... '" 2.48

JONGENS EN MEISJESsues 0.88

DAI~i"issuPS
3 stuks ... ... .." .... •.. ... ... 3.25

Meubeltjes • Spotgoedkoop
KINQERLEDIKANTJES
120 x 190. wit ... 49.50
120 x 190. ivoor 59.50

8.88

10.-

78.-

4.88

59.-

15.-

17.25

39.75

24.50

29.75

12.50

5.-
9.95

letsvuil SPOTKOOPJES

van goede kwaliteit 139,~ - 98, ~ ... ... . ..
RESTANTEN KOSTUUMS

Lichtgewicht Trivira kostuum
VRIJETIJDS KOLBERTS
in polyester ... ... ... ... ... ... ... . ..

PANTALONS
in polyester/terlenka
zonder riem ... ... ... ... . .. . ..

Restanten, .SPORTHEMDEN

REGENJASSEN
. in polyester en katoen

in klassieke en sportieve modeUen

DAMESPAKJES
In tricot gebreid ... ... ... ... ... ... ...

• ZOMERJAPONNEN••: Maten 36 tim 44 ... ... ... ... ... ... ...
• Geplisseerde JAPONNEN

GROTE KEUS ... ... ...

ROKKEN
In· Terlenka en tweedstof 7,50

i DAMESBLOUSES
Wat vuil ... ... ... ... ... ... ...

i Damestruitjes en vesten
i Zolang de voorraad strekt ... ... ...
• BADSTOF TRUllJES

SPOTKOOPJES. Nu ... ... ... ...

KOLBERTS
RESTANTEN ... ... ... ... ...

SPORTHEMDJES
lrr ruit en gestreept ... ... ... ...

enigszins smoezelig -geworden

voor de halve prijs
en 2/3 van de prijs

LUIERS ... ... ... ... ... ... 88 ct

AL ONZE

JACKS nylon HEREN, DAMES- en
vanaf ... ... ... ... KINDERCONFECTIE iI ~~I~~. ~~~KJES f~V~t ~~;":tORTING I

............................................................................................................
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Levensver
zekeringsmij.

"Utrecht"

Wij staan niet aileen ten aile tijde klaar om nieuwe posten af te sluiten
maar 66k als er schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn

Earst bij schade leert U Uw verzekeraar kennen

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
"De Zoom", tel. 03474·284 Achthoven 46a, tel. 01836.230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrisico's en veeverzekeringen geiHgende betrouwbare verzekeraars

"Holland
van 1859"

Dord!

KOELKASTEN vanaf f 195,
DIEPVRIEZERS in diverse prijzen.

Mooie kollektie
RIJWIELEN en BROMFIETSEN

A. LlEFHEBBER
Dorpsstraat. tel. (03474) 415. Lexmond

Komt tijdens de UITVERKOOP eens hij
A. SPEK in de etalage kijken.
Restanten van incomplete series voar
AFBRAAKPRIJZEN.
ER IS ALLICHT WAT VOOR U BIJ

Kinderschoenen vanaf f 3,95 Oak in de uitverkoop:
Slippers f 3,95 A LTIJD
Damesschoenen . . .. f 3,95 SPECIALE
Leuke pantoffels .. f 3,95 P RIJZEN
T.V.-slippers f 0,98 EN EERSTE
Nylons van 2.98 voar f 1,- K EUS

A. SPEK - LEXMOND - TELEFOON 218

GORINCHEM

levert uit voorraad
alle typen

van de bekende merken

Vraag onze speciale
condities betreffende

HUUR en HUURKOOP

T.V. TOESTELLEN

Aristona
Philips
Grundig
Erres

Deze machine kunt U, door voor de Textielservice N.V.
truien te breien,. geheel terugverdienen

Dat ken op onze

supersnelle ORION

dubbe lbedbreimachine

Vraag intichtingen bij: I. Verwey, J. v. Scorelstr. 43bis

Utrecht, Tel. 030·512005 of hij:

M. P. Roos, machinehandel N.V.
Kloosterstraat 16, Naarden, tel. 02159·15840

Tevens stellen wij U in de gelegenheid
ACRYL BREIMACHINEGARENS bij ons te betrekken
tegen de prijs van 12.50 per kg.

Wilt U thuis geld verdienen ?

'0'"•

~ e,·

•..

.ft.

.....

we..

Te koop

PIm. 400 gebruikte
gegalvalrlseerde

golfplaten
nog in goede staat.

F. TREUREN
Zouwendijk 9
Ameide
Tel. 01836 - 419

Arm en rijk

slaagt bij V AND IJ K

'F'\

sp~ctaculaireopruiming
r"ENORME Vc"",)RRAAD IN

seizoengoederen

Kom voor de, prijs en kwaliteit zel! eenS kijken.

EXT RA AANBlED ING
SENSATIONEEL!

AOa Optima Rapid 125 C
camera
yan189.',nl.l, voor,,, •. ,.,,.. ,.,.·,,.:,, f 139,-

Agfa Optima Rapid 250 V

Ai'a o~~~an'R';;id" 500 ~159,-

van 299,_ nu sleehts '......... f 189,-

FOTO CINE CREZEE
DAM 6 - TELEFOON 229 _ AMEIDE

NU OF NOOIT!

Origineel KEYZER BONAPARTE tapijt
kamerbreed van f 108."", per meter, nu f 89,-

BARWiCK NYLONTAPIJT

Prachtige geborduurde BEDDEN
14 em dik, 1 pers. vana! f 65,- 2 pers. vana! f 115,-

4 meter breed. nu .

BOVENDIEN GRATIS GELEGD.

f 89,-' en opal uw meubelen 10% korting.

DOE UWVOORDEEL!

Woninginrichting G. Burger
DORPSPLEIN 7 - MEERKERK - TELEFOON 01837 -409
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We hebben vOor u 500 m2 shovC»m ruimtc met klasse meubelen,'
U krijgt bij ons op diverse bankstellen 1°jaar schriftelijke garantie..

Bij a£spraakwordt'ugehaald.

SPECIAAL AANBIEDING
Kamerbreed NYLON TAPIJT van f 120,- voor f 89,50 p.meter

. Waar u ook woont, komt u beslist eens kijken!
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Gereedschappen
Grasmaaimachines
Motormaaiers
Gazonbemesting
Potgrond
Zwarte grond

Burggraaf 16
Tel. 01837 - 423
Meerkerk

NAAR

VOOR

tuinaanleg en
onderhoud

C. TREUREN

GROOTDE

Molenstraat 23
Telefoon 01836·280

AMEIDE

Fa. HEIKOOP

MEISdE

Garage

gevraagd voor kantoor

Industrieweg • Ameide

SCHOON!
heel gewDon in 2D tell en spoelen,

SKULTUNA
PANNEN

""..,
HEEFT ZE!*metTEFLCNi7ffllilff",@

f 250,·

f 998,·
f 775,·
f 750,·

f 128,·

f 18,90zitting en rug gestoffeerd, zwart en rood

rug en zitting gestoffeerd met dralon ~stof

van f 370,- VOOr .

WAARKOOPTU

4 TEAK STOELEN

BANKSTELLEN

met tuimelblad .

Verder hebben we nog veel op te ruimen op het gebied van
BERGMEUBELEN , KLEINMEUBELEN ' EETHOEKEN '
SLAAPKAMERS enz.
Coupons tapijt Balatred , Tapiflex ' Gordijnstoffen enz.
VAN 20 ' 25% KORTING.

hier enke1e stuks uit onze grate c:oIlectfe:
van f 1198,- voor .

van f 975,- voor ..

van f 875,- voor , ..

CHROOM KEUKENSTOELEN

1 TEAK TAFEL

Alles met volledige GAR ANT IE

OPRUIMING

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

I
I

Firma VAN DER VLISlj

TELEFOON 01843,248 , NIEUWPOORT

De heer en mevrouw BOOTE

Ameide, juH 1969

Cafe "Lekzicht",Ameide

Ook wij hebben weer vele
OPRUIMINGS,ARTIKELEN
TEGEN ZEER SPECIALE PRIJZEN

HEIKOOP
Molenstraat 23, Tel. 01836-280, Ameide

Fa.

Voor de grote belangstelling, de bloemen e!!'

geschenken, die wij mochten· ontvangen ter

gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest,

zeggen wij u heel harteUjk dank.
Het is voor ons een onvergetelijke dag
geworden,

o P R U I MIN G 1969

Leg uw vakantie vast voor later
Bij ons vindt u de juiste apparatuur voor foto en film

FOTO-CINE CREZEE. AMEIDE

met onze wed..

strijd.

(zie onze speciale

krant

"Wegwezen...
bijblijven" )

en win o.a.

Dam 6
Tel. 01836 - 229

of een van

de vele andere

prijzen.

DOE MEE

Boekhandel
CREZEE

een PUC H

Een modern, sfeervol ingerichte
ge1egenheid met volop keus in
KOUDE EN WARME GERECHTEN!
O.a. Loempia's, Braadworst, Nasiballen
Bamihapjes, Kroepia's, Kalfsvlees
croquetten, Bitterballen, Patat Frites en
Gehaktballen. N asi_ en Bamischotels.
Breng een bezoek aan onze zaak.
Prod zelf de uitmuntende kwaliteit
van onze artike1en.
U bent van harte we1kom!
Belegde broodjes, Gebakken vis.
Sate met Katjang saus.
Diverse soorten Ermy,.,ijs en
diverse soorten frisdranken.
In onze bar: FRISDRANKEN,
HEINEKEN's TAPBIER en
GEDISTILLEERD

CAFETARI4 DE dONG

CAFETARIA DE dONG
OUDENDIJK. TEL. ~ (01836) 308, AMEIDE

Rake vakantie-foto's met rolfilms van
Foto-Cine Crezee, Dam 6, Ameide



Donderdag 17 juli starten wij weer met
de halfjaarlijkse uitverkoop.
Wegens plaatsgebrek diverse
aanbiedingen ver beneden de kostprijs.
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Grote lomer-opruiming
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STREEFKERK

Baddoeken
normaal f 5,50
nn 2 STUKS vaar f 7,50

Salontafel met keerblad
van f 165,- voor .. . . . . . . .. f 115,-

EXTRA AANBIEDING
EXTRA VOORDEEL

100% zuiver wollen dekens
BEKEND MERK
I-persoons . .. . . ... . . .. . ... .. f 69,75
VOOR DE TWEEDE DEKEN
BETAALT V NU f 34,90
2-persoons .. ... . . .. . . . .. f 83,75
VOOR DE TWEEDE DEKEN
BETAALT U NU f 41,90
2-persoons . . f 94,75
VOOR DE TWEEDE DEKEN
BETAALT U NU f 47,35
Tevens 1-persoons
EFFEN WOLLEN DEKENS nu f 39,95

ijpassende stoelen
van f 120,- voor .. . . . . . . .. f 80,-

SCHITTERENDE MODERNE

wit laque slaapkamer
Ledikant, 2 nachtkastjes
grote 3-deurs kast
van f 1000,- voor f 795,";;'"

Overgordijnstoffen
Originele gardisette

STERK AFGEPRIJST

Ronde salontafel
van f 195,- voor .. . . . . . . .. f 115,

RESTANTEN PRIMA

stalen keukenstoelen
van f 35,- vaor .. . . . . . . . . .. f 28,-

STAANDE

teak-houten kaptafel
MET SPIEGEL
van f 245,- vaor . f 145,-

Teak-houten bergmeubel
van f 398,50 voor f 298,50

WeBe
palisander eetkamer-tafel

van f 325,- voor .... . . . . .. f 225,-

Bankstellen
ONDER GARANTIE
van f 1485,- voor f 1185,-
van f 1195,- voor f 995,-

Zeer modern bankstel
Met RmSTOF
van f 1527,- voor f 1195,-

Pracht toiletkast
van f 330,- voor f 195,-

Gemakkelijke fauteuils
van f 115,- vaar f 75,-
van f 246,95 voar f 175,-

f 1,65

f 1,98

f 6,75

AMEIDE-

nn

nu

nu

Damesrokken
grote kollektie - prima pasvurm
van f 33,95 voar . . . . . . .. f 19,95

" f 36,50" , f 23,95
" f 27,75" , . .. f 19,95
" f 31,50" . . . . . . . . . . .. f 19,95
" f 35,25" . . . . . . . . . . . . f 19,95
" f 26,50" . . . . . . . . . . .. f 6,95

enz. enz.

van f 32,- - f 29,95 nu voor.. f 21,95

(met kleine vlekjes) nu .. . . .. f 1,59

GROTE KOLLEKTm

Polyether matrassen
80 CM BREED

1e klas kwaliteit
nn vaar .. f 54,- - f 65,50 - f 74,95

Luiers

PRACHTIGE

Interieurmatrassen
120 em breed nu f 122,50 en f 129,95
130 em breed nu f 145,- enz. enz.

Siopen

Huishouddusters

ZEER GROTE KOLLEKTm

exclusieve zomerstoffen
STERK VERLAAGDE PRIJZEN

Dames blouses
" vesten
" jumpers

25 - 30 - 40% K 0 R TIN G

Meisjes blazers
" jurken
" jassen

30-40 -50% KO RT I N G

Dames jupons

Dames twinsets

Nylon vloerbedekking
380 em breed
van f 106,- vaar f 90,-
van f 75,- vaor f 65,-

f 3,98

f 39,95
f 69,95
f 49,95

f 127,95
f 89,95
f 39,95
f 99,95
f 149,95
f 139,95
f 99,95

enz. enz.

............ ,

van f 209195 voar
" f 163,95 "
" f 155,- "
" f,170,95 "
" f 199,95 "
" f 199,95 "
" f 153,95 "

van f 79,50 voor
" f 99,50 "
" f 76,50 "

2 stuks

Heren sportkolberts

Zeer mooie gladde lakens
1 per:soons nu f 10,95
2 persoons nu f 12,95

GROTE KOLLEKTIE SCillTTERENDE

Herenkostuums

Heren regenjassen
(FALCON)
van f 79,50 voar . . .. .. . . .. . . f 29,95
Diverse andere REGENJASSEN
van f 67,50 voar f 47;50

" f 84,50" . . . . . . . . . . .. j 54.50
" f 86,95" . . . . . . . . . . .. f 56,95

enz. enz.

Keukendoeken

Terlenka damesjacks
(ZOMERJACKS)
van f 48,95 voor . . . . . . . . . . .. f 32,95

Heren ondergoed
van f 4,- voor . . . . . . . . . . . . .. f 2,98

dongens sportkolberts
25% KO RTI NG

Heren EI-Mior weekenderc
van f 27,95 - f 24,95 - f 22,95
uu voar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f 14,95

Prachtige witte
overhemden

nn f 13,95

Dames slips
nn vaar . . . . f 1,20 - f 1,30 - f 1,40
ZEER BEKEND MERK
2 STUKS vaar . . . . . . . . . . . . . . f 3,50

Fransestraat 7
Textielhandel

Tel. 01836 - 212
- 'Interieurverzorging

---._-- - .--. -- ---


