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UITGAVE:DRUKKERIJ CREZEE: AMEIDE
zEvENDE JAARGANG. no. 2 .

MAART 1971
Verschijnt maandelijks
Opl.g'; 5000 exempl.r¢n

, Word! gratis verspreid in Arneide, Tienhoven, Langerak,~Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexrnond, Hei· en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

.Dag vogels,. dag hloemen, dag vacantie!!

Bouw dorpshuis ,,'t Gat" gaat van start
Naar het zich laat aauzien zalwerk dat hiet in alIe gevalIen
op korte termijn de bouw vau even gemakkelijk was. Daarom
het dorpshuis eenaanvaug ne- verdienen het stichtingsbestuur
men. Aan een lange periode van en de verenigingsraad vauaf'
voorbereidingen, is hiermede een . deze plaats alle eel'.
eind gekomen. Men is e1' zich echter terdege

. '. ,. van bewns!' dat' dit resultaat
~ deze. perlOde vau voorberel- niet zou zijn bereikt zonder de
dingen IS er achter de ~chermen enorme steun die het gekregen
hard gewerkt om tot dit verheu- 'heeft van de bevolking.
gende moment te kom~n, een Vervolg pagina 4

Enige bestuursledl3n vari'de "Stickting Yrije 'Recreatie"

lijk buitenalle politiek te hou· 'heid-dat er goed'gekampeerd
den en het verschiI' van inzicht kan worden".
over,vrije recreatie in de diverse De gebruikte argumenten lopen
Nederlandse - gemeenten blijktniet over aau overtuiging. Vit
ook duidelijk als men weet dat ervaring . weten wij overigens
een P.v.d.A. raadslid in de Pro- dat het op het gebied yaude sa-
vincie Brabant en een' V.V.D. nitaire voorzieningen in door
raadslid in de Provincie Vtrecht honderden' mensen bevolkte
gelegenheid tot recreeren geven kampings, die weI een vergun-
zonder vergimlling.", Daar heeft Mng hebben, soms miserabel ge--
men ccht burge:rvaders en 'geen steId is, daarom w'aarschijnlijk
burgerplagers" aldus.v: d. Berg. ook de opmerking .dat zo'n ver-
Laten wij ook eens gaan kijken gunning maar {jnige zekerheid
wat de tegenstanders van de schept. .
Stichting Vrije Recreatie te Zeg- Mogen wij besluiten door te zeg-
gen hebben. Een woordvoerder gen datieder over deze zaak
van de A.N.W.E. zegt dat het mag denken zo hij wil, dat is een
initiatief van v.d. Berg hun sym- democratisch recht dat V hebt,
pathiek aan doet maar kinder- een democratisch recht dat Wil- .'
lijk is. ,;Hetmag nu eenmaal lem v. d..Berg volgens zeer ve~
niet" is een kreet die men steeds len moet hebben ophet gebied
tegenkonit, "Denkt V .alleen van de recreatie..
maar aan desanitaire voorzie-- Wij hopen dat v. d.Bergmet de

.ningen." overheid tot overeensteJllDliJlg
Dit is oO,k de opvatting van de kan komen aI was het alIeen
heel' v.nent van-de Nederlandse maar om velen de gelegenheid
Kampeerraad die verdeI' nog te geven eenmaaI per jaar de
zegt dat er plauologische bezwa- ' stad te ontvluchten en de vrij-
ren zijn en men te ,maken heeft heid te vinden. Een stad ,te ont-
met bestemmingsvoorschriften. vluchten waar de auto's nu even
Tevens moet men rekening hou- sneIzijn als paard en wagen van
den 'met de vergunning die de 50 jaar geleden, I)laar waar de
eigenaar moet hebben, "zo'n paardenvijgen vervangen zijn
verguniling schept enige zeker- door giftige uitlaatgassen.

en uitspraken van bekende per-
sonen.- ' ,

Allereerst de verbordeling van
Willemv. d. Berg. Dit moe! eer
der uitgelegd' worden als een
overwinning voor hem dan als
een nederlaag. '

De gehele :litting stond in het
teken van veel begrip en sympa'
.thie bij officier van justitie en
kantonrechter.
Er was echter een wet die vroe
gel' eens doorenkele mensen.
was uitgedokterd en deze vel'"
biedt dergelijke aktiviteiten llP
het gebied van ,de' recreatie.
Daarom moest men tot eeli ver
oordeling komen.
De ziimswijze vau officier en,
kantonrechter werden weI heel
goed duidelijk toenzijv.d.13erg
ideeen aan de hand deden om tot
een weI t()egestane manier van
recreatie te kamen. Tevells werd
de boeren aangeraden om door

'het voeren. van acties de ge
meentebesturen van hun onge
lijk te overtuigen.
Een bekend persoon in de recht
spraakMr. Hartsuiker vindt in
dit, geval' de 50 processen die
momenteel tegen renreatie ge
vende boeren aan de gang zijn
ronduit belachelijk, een uit
spraak die aan duidelijkheid
niets te wensen overlaat. '

. De Stichting wenst zich duide-

Dit hebben vele, -vooral stads
mensen, met een blijde tinteling
in de ogen uitgeroepen als zij
op de lauderijen van 170 boeren
en fruittelers, gratis. of tegen 
een geringe vergoeding, een
weekje van hun weI verdiende
vacantie 'kwamen doorbrengen.
V zult al begrepen hebb,en dat
wij het hier hebben over. de
"Stichting Vrije Recreatie"
waarvau oprichter'en voorvech
tel' Willem T.v. d. Berg niet on
bekend zal'zijn. Bijria wekelijks
yerschijnen er berichten over
hem in dag- en weekbladen. '

Tevens werd door radio en T.V.
vele malen aandacht aan v. d.·
Berg en zijn stichting besteed. .
De laatsteontwikkelingen rond
het vrije kamperen zijn V onge
twijfeld ook bekend. V. d. Berg
werd in Gorinchem veroordeeld
tot een boete van 50 gulden
voorwaardelijk.
Beh,kent dit nu dat de vele men
sen die hetgehele jaar opgeslo
ten zitten in de betonnen blok
kendozen die men steden noemt
niet meer met·vacantie kunnen
gaan omdat zij daarvoor niet
voldoende geld hebben of niet
na een jaar massaalgeleefd te
hebben ook nog eens massaal
met vacantie willen 'gaau. Wij
geloven het niet. Deze mening
staven wij aan de werkelijkheid

(JIU het 'nu vanaj het Dorpsplein 0/ vanuit de Gorcumsestraat be
kijkt de conclusie is, dat de gemoderniseerde zaak van Gebr. Koek
koe7teen zeer g~slaagd- project is. Als winkel, nu dubbel zo groot,
voldoet het aan aUe eisen en moyen we spreken van een harmonieus
geheel. Wat de buite'ltkantbetrefi, het mag gezegd woriJ,en dat Meer-
kerks centrum er beslistniet minder om is geworden. ,
Toen we er een kij7ije namen ontdekten we dat Gebr. Koekkoek aan
de Gorcumsestraat nogeen showroom bezitten met maar lie/st 150
stuks /ietsen en brom/ietsen van diverse merken. Een compliment is

. hier zeker op zijn plaats.



"DE WEGWlJZER', PAGINA 2
we .

'" • " :J' , ". • J' 4 ",. .~ ".,,, "",. ".. ",.. - .ft ",. . 41 '

'Fa., N~ Pe.ken In.
, . " . " .' . . . .

t~tefoon 01836-271;Ameide

Nog' een beperktaantal

ERRES WASAUTOMATEN
Denkt U over de aanschaf van een

KOELKAST voor de zomer
wacht nietlanger en profiteert van de nu aantrekkelijke prijzen '

140** ' liter Erres 335," voor299... ,

l55**liter Erres 369,- vaar 329.

170*** liter Erres 539,~ voor4S9.-

Wij kn~ppen graagit~li~tsopt
maar als:dat te veel~gaatkosten hebbe~wij voor Li een

,nieuwe fiefs' voor 178,40
MetkBatavLis, in ~Ieur,compleetvoor dames of heren

Prijs f1199,
Terug voar uw oude machine f 400,-

nu voor79$1,-
Er staat een grote kol/ektie

Da.m~sbrornlielsen
SPARTA MATIO - BATAVUS· VESPA- KREIDLERFLORETTE

ZUNDAPP - spARTA SPORT

Leverbaar ,in 2, 3 en' 4 versnellingen met Sachsmotor

Voor reparatie van wasautomaten, kaelkasten, centrifuges enz;

, l1ebben wij een vaste monteur in dienst

, ,

. Voar uw aude stC?ffer en blik geven wij U4S.-
, -""~.;;.,--,-.;;.,---

u betaalt nu dus 134,-
Bovendien gratis 30 papieren'stofzakken .

De'schoonmaaktijd staatvoor de deur

,Een Erres Slolzuiger 179,-
Reken eens' uit wat het u scheelt en profiteer nu

Veronderstel, u koapt een

Esla 200 I•. diepvriesklSiI
de norma~e prijs die u hetaalt is' 499,-
U krijgt levensmiddelen cadeau voor een bedrag van 100.:"

U investeert dus maar399,
Ditgeldt ook voor de 300ltr 699,- en de 420'ltr 959,-

.. , " .,. we ,.",. "",.' ....... • 0- . "'" .....

Sligier's complete wonihginrichting
J. W. van PuttestraatQ-8, - tel. (01836) 501 ..; Ameide'

Voor hel feest van de lente

Tapijten
inmeer dan 100 soarten' en .kleuren

AI~deze stalen stellen wij ter beschikking
om uw keus te, rnaken en wij geven U hier
bij gaarne gratis advies

Over
gordijnstoffen
in dralon of terlenka velours
in vela kwaliteiten

, Prachlige,
~ . . :.

"Eggervj,frlg,~~c~" c'
Ook in d~ze ~en groie s~rftrlng

Dit zijn de enige

echte Zwitserse geborduu,rde

Zonwering Meubelen
zoals Ballastore, Luxaflex en SuniNay ,zowel In klassiek als-rhodern

Voor buiten MARKISOLS Een grate kelJs hierin

met gratis prijsopgaal vindt U zowel bij ons als in de fabriekstobnkal11ers

Ook in HEDDEN

,

,

hebben wij, een

Pullman -
mime sortering, o.a.

Hazel -Olg~ - RaWi

, Kom eensgeJJeel vrijblij~end inlormerfm n~ar de enorme mogelijkheden die onze ko/lekties u bieden

.
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. hangt klaar bij

.ModehuisZwijnel1burg.

fijn omfijn om '
tegeven*te ontvangen

e om de ,', a.s. lente tot een feest
te. maken

. .e ontvangt ,U .bij,' ons vanaf
6-20 ,maart a.s.

,datkan, .... e gratis kado-bonnen
nooit missen!
Bij aankoop voor e'en bEidrag van 150,.

gratis een koopbon
van 12,50

'MODEHUIS ZWIJNENBURG '
brengt U het nieuwste

,voor elke leeftijd"

T91straat

Teleloon 01837·401

MEERKERK

Moderne vrouwen en meisjes gaan werken bij Arts

Waarom?

Korte werkweek

Lange vakanties

" Haag loon

Inlichtingen:

, .

ARTS ,d,amestassennv"
Industrieweg11 - Ameide - Telefoon 01836-462

,
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Deze mensen hun afva! depone
ren en _hun toilet legen op de
openbare weg, over gevaar voor
de volksgezondheid gesproken.
Het eens tijd wordt dat deze
mensen de tuin van Minister
Klompe, aandoen,menkan van
gedachten veranderen nietwaar.

, .

Ameide bijna kampioen is:
En Meerkerk de bereidWillig uit.;
gestoken hand van Arke! heeft
aanvaard.

PAGINA 4

Anieide/Tienhoven
Nog onlangs heeft men ge
tracht, speciaal voor. de oude
ren van dagen, een aantal boe
ken bij het bejaardencentrum te
Ameide onder te brerigen om
zodoende de bejaarden de gele~

-genheid te biedim om dicht bij
huis een keuze te bepalen.
Door qmstandigheden liggend
buiten het terrein van de Stads~

bibliotheek Ameide·Tienhoven
, kandit niet doprgaan en heeft
de betreff"nde cOlnmissie beslo
ten deze serie van 100 boeken
in haar eigen collectie op te ne
men ten gerieve van de bejaar
den.

,Indien men een of meerdere boe
ken wenst te lezen, welke niet
in de Stadsbibliotheek -aanwezig
zijn,dan kunnen deze z,onder
extra kostenworden aange-
vraagd. _' , -
De 'openingstijden zijn. iedere
vrijdagmiddag van 16.00-17.00
uuren vrijdagavond van 19.00
20.00 uur.lnschrijfgeld per lees
seizoen per gezin is t 0,50 terwijl
het lezen van een boek per week
voor volwassenen f 0,10en voor
de jeugd f 0,05 kost. .

. .. .WIST U DAT
De Oudendijk ook werkelijk een
olide dijk is. '

Het natuurreservaat nu echt
het aanzien waard is geworden.
De aardgasaansluiting in de
M.A.L. gemeei:tten duur gekocht
moet worden.

Meerkerk is teruggekeerd naar
het Wilde westen van de 1ge
Eeuw, herhaaldelijk' wordt het
aangedaan door grote groepen
"trekkers".

,StadsbihHotheek
Z.oals velen, Uwer bekend is, be
staat in de gemeente Ameide
Tienhoven sinds oktober 1969'
eenStadsbibliotheek, gevestigd
in het Raadhuis op de Dam in
Amelde.
Destijds is, men _begonnen met
een 700 boeken, doch aangezien
de belangstellingvan vele zijden
zeer groot was, bleek al snel dat
genoemd aanta! te gering was.
De betreffende commissie was
dan ook zeer verheugd het lees
seizoen 1970/1971 in tekunnen
gaan met ruim 1200 boeken.
Men heeft een indeling gemaakt
na;tr leeftijd, zoals "
bocken' voor volwassenen

voor de jeugd
voor de kleuters

en 'voor de bejaarden

Ook naar inhoud iseen Indeling
gemaakt, zoals

streekromans
liefdesromans
dokterromans
detectives
science fiction
oorlogsboeken
historische' romans

Bovenstaande joto zal het in een album voor "oude prenten" niet
slecht doen. U herkent het vast well De 'entree van Ameide.
Onbilgrijpelijk, dat men deze bouwvallige toestand laat voortbestaan.
Hilt is niet aUeen levensgevaar:lijk bij storm- dochmenkanhet
evenmin een visitekaattje voor het"Stedeke aan de Lek" noeinen.

. '

AMEIDE, Dam 6, tel. 01.836·229 ..
LOPIK, Pro W.AlexandeJstr. 2, tel. 03475·700 ~ .

, !

Kotter- en standaard schrijfmachil)es
Telmachines (hand- 'enelectri$ch)
Elektr6nische rekenrtlachines
3M kopieerapparaten
Ruime keus - Eigen serviClldienst .

Kantoormachinehandel

CREZEE

alles om draaide.
Eij lIijn afscheid werd hem een
nieuwe autoradio aangeboden,
als blijk van waardering voor
het zeer vele werk, dat hij altijd
pro deo voor de Oranjevereni
ging heeft verricht~
z.oals de' tweede voorzitter bij
zijn dankwoord zei "CeeE\, je zult
dit cadeau wei veel te erg vin
den, doch het, is je van harte
gegund en je hebt het volkomen
verdiend - zie het als een her
innedng aan de Oranjevereni
ging, die' je altijd na aan het
hart lag. We hopen, dat je veel
'plezier van deze autoradio zult
hebben en ik zou je aanraden
koop er' een mooie bijpassende
auto bij. ' ..

Half januariwerd bericht ont
vangen van het ministerie van

, C.R.M. waarin deze verklaarde', '
de aanvraag goed te keuren en
de maximale subsidie toe te'zul:
len kennen welke f 93.175,
groot is.
Van de Provincie wordt dan nog
eens f 25.000,~ ontvangen, De
gemeentesubsidie bedraagt
f 186.350,- terwijl de gemeente
tevens garant staat voor een

. lening van f 106.696,-. '
De' -N~derlandse Sportfederatie .
zal in de kosten, die·momenteel
geraamd zijn op f 496.221,-, ' '
f 40.000,- bijdragen. Deze ver
krijgt men wanneeralle,overige
subsidies ontvangen zijn.
Onmiddellijk na het verkrijgen
,van de goedkeuringen is het
Stichtii:tgsbestuur in bespreking
gegaan met architectenbureau,
Schaafsma uit Genemuiden,
waar werd beslotenop 23 febru
ari de aanbesteding te houden.

'Dat heeft tot resultaat gehad
dat de ,Fa. Mulkhuize de laagste,
inschrijver was metj 310.225,
als tweede de Fa. Diepenhorst
met f ,314.435,-, derde Fa.
Streefkerk f 3H.800,-, vierde
Gebr. -Alblas f 324.000,
en als vijfde N.V. Woudenberg
j327.900,-. '

De gunning werd op voorhand
voorlopig' aangehouden daar
deze aanbesteding ongeveer
17% boven de aanvankelijke be·
rekende bouwkosten ligt.
'Als men bedenkt·dat deze bere
kening dateert uit 1968,fs een
dergelijke stijging zeker reeel.te
noemen.

Het stichtingsbestuur is wei ver
plicht Wer goedkeuring voor te
vragen aan het min.van C.R.M.
Laten we echter hopEm dat de
totstandkoming ,van het ge
meenschapscentrum nog dit
jaar verwezenlijkt kan worden,
zodat Ameide en Ti,enhoven dan
een gebouw rijk zullenzijil waar
op men met recht trots kan zijn. ,

Ten afscheid
,Woensdag24,februari U. be
'dankte de heer C. Terlouw als
, voorzitter van de Oranjevereni~
ging "Eeatrix" teAmeide en
Tienhoven omdat hij meende dat
zijn,tijd nu gekomen was en. hij
de wens te kennen gaf het lets
rustiger aan tEi gaan doen.
De heer Terlouw, heeft vanaf de
bevrijding zitting in het b"stuUr
gehad, waarvan 20 jaar als voor-
zitter. " ,
In deze :20 jaar zijn de vijfjaar

'lijkse Oranjefeeste,n tot iets
grootsgeworden. ,
Steeds stond hij op de bres om
alles in goede banen te lijden en

. was hij de'manager en spil waar

Daarom. wil zij duidelijkgesteld .
zien dat het <Ie inwoners van
Am~de en Tienhoven geweesf
zijn die ditgrootse werk in deze
gemeenteri niogeIijk - gemaakt
hebben' en zij het -zijndie de
dankwoorden verdiend hebben.
We moeten terug gaan naar 18
oktober 1968 toen deeerste stap
op deze weg gezet werd nadat
at eukele jaren de wens, om tot
het bouwen van een dorpshuis
te komen, onder de bevolklllg
leefde.

, Op deze datum werd officieel
het bestuur van de stichting
Dorpshuis Ameide in het leven
geroepen, dat van start ging
met het vl?orbereiden<'/ werk.
Omstreeks juli 1970 kwamen
dan de 'eerste berichten los, een
informatieboekje werd ver·
sprcid en een maqliette van het
dorpshUIs was te bezichtigen.
Tevens-werd een aktie gevoerd
die f 41.000,- moest opbren
gen, dit was 10% van de totale
bouwkosten 'welke inklusief' de '
lnrichting op f 410.000,-,- werd
geraamd.
Voor dit bedrag zou men dan
een gebouw krijgen waarin gym
nastiek, . ook voorde school
jeugd, zon kunnen worden be
dreven.
Tevens waren er mogelijkheden"
voor het houden van vergade
ringen, ,jeugdbijeenkomsten,
hobbybeoefeli.ing, muziekbeoefe
ning, koctom dit gebouw was
geschikt voor welke vereniging
ok klub !'lan ook.
In de grote zaal die een opper
vlakte krijgt van ruim 300 m'
zullen drie tot viEirhonderd men
sen cen, plaats .kunnen vinden,
tevens komt er' een muziekzaal
met een 0J?pervlakte van 65 m'.
Na dezepresentatil, werd het

'zaitk de benodigde subsidies los
te gaan peuteren bij de diverse. '
instanties. _Deze verkreeg men
begin van dit jaar.
,
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D. Bikker yoor wasautomaten
koelkasten en· diepvriezers

MEERKERK
Zouwendijk 123

1elefoon (01837) 249'

Fa. RIKKOERT EN ZN. '
Hav~n 5, -telefoon 01823·2651

SCHOONHOVEN

BoodschaPpen bij sigarenmagazijn
J. van Gelderen, Ameide

Kleurenfoldermet 125 mooie,
moderne modellen. Gratis bij :

mefDesiree
uerlouingsringen '

bewijs jeUeide met Heide.

Laat dart uw woning inrichten door de erkende des
kundige woninginrichter van deze stre~k

Waat u meubelen koopt met garantie !

De zaak van kwaliteit en service

Kamerbreed tapijt wordt door ons gratis en keurig
gelegd

Wilt u.gezelligwonen?

TEXTlEL EN MEUBELEN -" NOORDELOOS

Telefoon (01838) 336 en 217

Firma ,BOS '& 'Zoon

BELANGRIJK
VOor aile be.zitters van
Cassette-Recorders

BEKENDMAKING,

Dam 6, telefoon01836,229

AMEIDE

Naast een uitgebreide
'kollektie

GRAMMOfOO~PLATEN

nu ook een ruime sortering
in 

MUSICASSETTES
bij

CREZEE

Vraagt inlichtingen bij:
, -

Aangeboden:
diverse soorten PLANTEN en VIS
ON%E SPECIALITEIT

aile soorten ,CRYPTO'S
Geopend allewerkdagen van 18·21 uur'
Zaterdag van'13-18 uur "

EEGDEMAN
Voorstraat 39, Groot-Ammers

De Koekkoek"!! . ",","
MEERKERK, telefoori (01837) 297 en 461

STEREO LIEFHEBBERSi
door ons regelmatig be.zoek aan spe·
cial.e .radio, pick-up' en t.v.·toon.zalen "
nodigen wij geinteresseerden voor ste
reo installatie uit, voor eengratis rit
naar de Telefunken dem.onstratietoon·
zaal ,

METSPO~D!

Voorjaar schoonmaaktijd

dus tijd om uw i~terieur eens te veranderen met een nieuwe klok

Zowel in moderne als 'in stijlklokken is er keus gelJ.oeg bij

Juwelier-HorlogerHARRYMULDER
Groot·Ammers, Voorstr. 21, tel. 01842-650 • Langerak, Julianastr. 16, teC01843·422 '
GEDIPLOMEERD GOUD- EN ZILVERSl,VllD

Kontaktadres vbor Ameide: Bakker van der Zijden, Dam 8, telefoon 456
voor Lexmond: W. Chaigneau, Weth. de Jonghstraat 45, tejefoon 330

Wilt U liever thui~uitzoeken, even een telefoontj~ en wij komen geheel vrijblijve,!d, bij U thuis
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DE N.V. ZILVER- .EN STAALWARENINDUSTRIE

'"NIEUWPOORT" .
BUlTENHAVEN 11, NIEUWPOORT

'Ook voor TEIIINISSCHOENEN
VOETBALSCH()ENEN
GYM· en BASKETBALSCHOENEN
naar

AART' SPEK, LEXMOND
vraagt wegensUitbreIding van haar aktiviteiten
voor spaedigeilldiensttreding ..

.W" .."... • ri ....... ' ....

. voor. baar prodUktie. en kontroleafdelingen

Wij betalen een: gaed loon, Iietgeen per week bij hele dagen werk.en bedraagt:

,jeugdige rnannelijk
medewerkers .

en' vrouwelijke

Van Zessen
.U .rijdt dan altijd veilig

en goedkoop

en u gaat uwauto l1leer 'gebruiken

Laat steeds uwtank vullenbij

£ 167,_
£18,2.- .

£196.-
£204.-

21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar.

£104.-'
f 112.50
£129.-
£143~-

, £156,-'

16 jaar
,17 jaar
HI jaar
19 jaar
20 jaar

Verder kledingtoelage. e.d;

. VaOl vervoer kan eventueel gezorgd worden P. C. VAN Z:ESSEN
DORPSSTRAAT 72, LEXMOND

Sollicitaiies schriftelijk of mondeling aan bovenstaand adres

~,~,~~"""""'~,'1

Koop NU eerl Esta diepvriezer
. -Want' deze Iluitenkans duurtmaar tot 16 mei 1971 'doch

aan uw Yoordeel komi geen einde .
PROFITEER ERVAN,ZOLANG BET KAN
REKENMAARDAT HET USCHEELT!

De. schoonmaak is pas rqndals die

NIEUWE LAMP
op' z'n plaatshangt of staat,

Dit J1lrobleem is niet zo groot want
onze koHektie. is pas uitgebreid' met
de nieuwste. modellen

Veronderst~l, dat u een ESTA 200 liter diepvrleskist koopt
U betaaltdan de normale prijs f 499,-
U krijgt voor f 100.- levensmiddelen cadeau f100,- ,

U inv~steert dtis.maar 1.399,-
Ais u .uw ESTA diepvriezer eenrriaal in hui,s hebt staan, begint het v~or.

, deHge leven pas goed. De kosten van de aanschaf hebt u dan snel teru!! .

Voor vakkundig plaatsen naar erkend installatEior

Fa.'A. VAN IPEREN
Telefoon 01837·265, MEERKERK

Het is dus helemaal niet moeilijk om
de juiste lamp op dejuisie plaa}s "
te krijgen

. ,

Kom gerusteens naar onze kollektie'
kijkeil

DE GROOT's
electrotechnisch' bed rijl
Molenstraatj1 O,tel. 01836,2'62, Ameide

kolberts, pantalons en

mantels, mantelkostuums, blazers, broek
pakken, tunieks, regen mantels, japonnen
en pakjes

In maart mode-surprices bij tiw aankopen
Bij aankoop- mantel, mantelkostuum, b(oekpak 01 regeilmal1tel

, ,eerilraaie. shawl cadeau ..
Bij 'aankoop japon, blazer, pakje oltuniek. '

nu'.en panty cadeau
'Bij aankoop van een Herenkostuurylol kombinatie .'

een bijpassende zellbinder met pochet cadeau
Bij aankoop van _een regenjaseen. fraaie shawl cadeau
Bij aankoop vaneen blazertje, regenmanteltje of jack

. . een paar sportkousen cadeau .

Vrijdagavond koopavondvan' 7-9 uur

Bil, Van Toor kopen is. prettig, kopen. \Jvindt daar, grote kollektie's, goede merken,scherpe' prijz:en .
en als extra in maart fraaie modecadeaux "

Herenkostuul1Js,
regenfassen

Ook voor dekinderen is 't al leuk kiezen

Maart r~ert z'n staart, maar bij VAN TOOR is al volop lentesfeer! '
Nieuw zijn de kollekties . . . want nieuw is de mode, .

, Door vroelltijdige inkoopreeds nu grate gevarieerde kollekties

VAN,rOOR' Modecentrum voor stad en streek
AMEIDE, Fransestraat 31 -OUD!::WATER, DonkeJe Gaard.8, - ALMKERK, Kruisstraat 1 - Voor bezoekaanhuistel. 01836-394/372 .


