
Wordt gratis &efsp;~id in Ameide. Tienhoven. Langerak, Nieuwpoort. Go~driaan. Noordeloos i
-l1ctgrnaiu, Hoogblokland, Meelkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

.,-;{~1f-,,_~-,:>. -', ,::,-.- - -_\~:_:/:: '. __ - "

UIT,ii>.VE: DRUKKERIJCREZEE. AMElb~
ZEVENDE JAARGANG. no. 6
JUL11971-

Verschijnt maandelijks
Oplage 5000 exemplaren

Orgel- en;Muzieklevenhiw'(Illeide· .,Aq~lekverkoop in een ahtiekpand

zijn, in geval van plotselinge Weers.,.
omslag, geen overbodige luxe.
Fabrikanten van moderne bUiten~

boordmotorEm houden uiteraard reke"
ning met de wensen van de sport·
visser.

Zo' mda:kt Mercury de populaire "vis
motoren" van 4 tIm 20 pk, die zijn
uitgevoerd in het "Glide Angle" mo
del, hetgeen voordelen biedt bij het
vissen aicht onder de vv:al· of ' daar,
waar onderwaterplantenveelvuldig
voorkornen.

De speciaal door Mercury ontworpen
schuin geplaatste staart heeft het
grote voordeel, dat de motor over zich
onder. water bevindende obstakels
heenglijdt. Bovendien worden water
planten opzij gedrukt, ' zodat de
schroef niet kan vastraken.

De 4, 7%, 10 en 20 pk Mercury mo
toren zijn voorzien van een "ondiep·
water"-stand, die de motor automa
tisch in een hoger opgetilde .positie
vastzet, ombeter in zeer .. ondiep wa
ter te kunnen blijven varen:.
Een voordeel voorde sportvisser is
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en dangekonfronteerd wordt met het-t
oUde interieur' met bedstede's en
fraaie betimmering.
Debeide enthousiaste ondernemers
hopen dat hun opzet zalslagenen dat
er eventuee~aan:J?jedingen gedaan zul
len worden am, antiek 'te kunnen ko·
pen - want zij willen met hun zaak
voldragen met kommissiegoederen
doch. "a,Ueen .datgene wat zij zelf ge
kocht en opgeknapt :p.ebben verkopen.
Dat het antiekIn zijn oorspronkelijke
v:orm. gemaakt z'al worden daar staan
beide heren door hun vakmanschap
borg voar; . /
Wij wens~n de h~rellKooistra en Ver~
veer toe, dat zijin;'hun:opzet'zullen
slagen en dat wij. Alblasserwaarders
van hun belangstelling blijk zullen' ge-
yen. '
De openingstijden' zijn
vrijdag 's' avondsvan 19 tot 21 uur en
zaterdags de gehele dag:
In·enverkoop'alle werkdagen: Doel"
akkerw:eg 49 - telefoon 01836-559.

Er is een ware doorbraak aan de
gang in de bootvisserij. Er zijn al
1 miljoen 'hengelaars in Nederland,
die jaarlijks enige tienduizenden vis
bootjes aanschaffen. Vele sportvissers
wordt het te druk aan de waterkant.
Ze vluchten het water op, waar ze
met de boot tot dusver onbereikbare
stekken kunnen bevissen.

Deze boothengelaars kopen vaak snel
Ie polyester-jollen als visboot. Ze ge
bruiken hunbuitenboordmotor aIleen
om hun favoriete 'visstekkies te kun
nen· bereiken.

De afsluitingen van het Veerse Meer,
Grevelingen en andere. Deltawateren,
brengen eennieuw probleem met zich
mee. Wie op zout. water vaart ofvist,
'moet bij de· keuze van een bwten
boordmotor' specfaal .op zoutwaterbe
stendigheid' letten.

Wie op stroom en wat ruimer water
vaart, (ijent trouwens te 'weten dat hij,
rekening houdend metstroom en'wind
op de Wadden, Deltawateren of het
IJssehneer, een, "altijd betrouwbare"
buitenboordmotor koopt metvoldoen
de pk. Een paar paardekrachten meer

Tips voor de "boot-hengelaar"

Zaterdag 18,september: Bert Wisger""
hof uit Veenendaa1.

9ktober: Koorcoricert nog niet vast~

gesteld.

Zaterdag 20 november: Piet v: Eg
mond. uit Amsterdam.

AUe concerten beginnen om halfacht
en U bent van harte welkom.

Met vr.gToeten
Henk v. Egmond

en minder b~kendeorgahisten. En '. Vrijdag 2 juli 1.1. hebben Kees Verveer
meestal horen we dan de,reactie,,,ik,:/::'~: ~h<.raJIKooistra, ,respectievelijk wo
wist niet dat hier' zo'n .' mooi.' orgel,~, '_:rLeIl4:;te" Tienhoven en -Arneide, 'op ,de
staat".Daarbijkomt ook nog de, p;e:r;,~,<c,\ 'hoelPjifransestraat en Kerkstraat het
fecte rUimte: van hetkerkgebouw die, ",C' oude;: paI,ldje van "Oareke op, het
een voortreffelijke n,agalIIl :.,.h~,eft",·'-;:< hoekie'" geopend.met .·,de bedo,eling
waardoor het, klankbee~d,;,~~trfr~a.id daarin antiek te gaan verkopen.
wordt. Erworcit op he~ oge~1J~'~a.:t;d"' Daar het. een vJ;ije tijdsbesteding b~~
gestudeerd via muziekschole:qyio~:,an~'. :,0 "tref,t zal,er niet dagelijks iemand aan-
dere i,nstantie."Dit geeft,ons:,W;~~e:lijk:_' wezigzijn, doch een bezoek' aan de
veel voldoening. Ook voor: ee:rt[orgaw

-', verkoopruimte kan altijd gerealiseerd
nist is hetprettig om te -verii~men' worden door telefonisch een afspraak
dat er geluisterd wordt naar,';wa~'If:leri te maken. onder no. 559 of doormon-
speelt.· Ook het 'muziekleyen ',:verder d t k t ..
d t h d Is kijk . eling .eeil .afspraak '.e rna en he zlJ
,oe etgoe, a ... we'. en, naar voor direkt of later op Doelakkerweg
koren· en::' muziekver,enigingen;':Zelfs 49 te Arneide.
de ouderen hebbell ge:,zegd ·Willaten
,het er niet bij ;z<itten "~n begonnen dus "Het\initiatief van deze jonge ,mensen
ook een;'bejaarde~koor. is: prijzenswaardigen zeker passend
bok' ditjaar,~ijn,er'W'eer,'Ye,rJ:I~~hle~< ,~tr~:t~:gevingvan de Dam en-Kerk""
de·.··concerten.· gepland." .Een-:,pa.8.1"_:::r'~P: -",
er,reeds geweest,maar er ,,,plgenLll'\?g 'Het interieur van' het pandje. leeilt er
v~J::schillende"mooie'avondeil..",,",',::;, zU:h ookbij~itstek voor.

;:Graag*il':i~!U.(i~... data:Js':'ddJ~"i~:~~i!.[" . ;U" zult he<zelf' ondergaan wanneer
, ' ,"" . ." . ~". .'. '. " . :t6/\i;:. u van:",Y~,"-~,~,l.~~~~~e~l,ingblijk ge~ft

Zate~d~g. '28a~g~stus:':J~l1.',BO~~f~'~~'
uit Gorinchem.

ik'-aan'tJv/verzoek'voiaoen 
om iets vertellen rond het -orgel
en muziekleven vanhet maoie stadje
Ameide.' Ik bedoel het orgel -van de
Ned. Berv. Kerk. Al is het zo dat
deze- kerk voar -de brand -een prachtig
Blitz-orgel bezat, tach -deet dit hUi~

dige instrument er met voor onder.
De laatste jaren is dit -orgel goed in
de bekendheid gekomen. Bij de stich
ting "Orgelcentnlm" was dit orgel al
genoteerd als €\en- van de moo~ste.

maar bij' het orgelpubliek is dat naar
mijn mening gegroeid omdat er de
laatste paar jaar regelmatig con
certen worden.gegeven door bekende
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DONDERDAG 1~ JULI STARTEN WIJ WEER METHET'HALFJAARLIJKSE KOOPJESF:ESTIJN

Spotkoopjes inalle'sektOren kopen issparen'

... eveel Om op te noemen duizenden een a~nbiedingen(,

Radikale prijsverlaging10~20-3()-40"50-600f0flf8orting" " , , "

• ".'" ," ,." .' ..,.\ i" • '.. " 'I::hormeaanbieding kind~r-en kleuterl<leding volge~sde/aatst~mode

Eigentijdse textiel vanvooraaMtaandeiabrikanten

'Favoriete vrijetijdskleding Jeulcen gezellig
.' ,:,' , ' _ ' . . . " . '; ",,~ye I'

Konfektie met 20-30-40-50-60 %l<orting tnoet u zien

Extra opruiming gordijnstoffen 'oCidevoorraad moet wijken

,lIustig kijkenenzell lekker rondn.~uzelJ

'Kapitale meubels legeM abn()(O'lale prijzen vande ~este/everanciers

ENKELEVOORBEELDEN

Moderne lichtgewicht costuUITlS
nu 199,95 en 139,95

MeisjeSjurkjes vanaf 7.95
Rest~:mten meisjesrokken 9.95
Grotekollektle' damesstoffen

, 20-30-40-50 p.et. korting
Sokken in moderne. kleuren

normaal .4,50 nu. 2 paar voor 7.00.
Jongel1s' Terlenka jacks 25 p.et. korting
Nachthemden, bekend merk.

van 13,95 voor 7,50
Modieuze Zomer-jongens

en~herenpantalons nu extra korting
EI-Mior'tlerenoverhemden

van 19,90nu 11.90

rvi~derne!Wenge eethoekrnet,wi.tfron!
dressoir, tafel met wit blad, 4 gestoHeEHde
stoe.len· van 1482,50 voor 995,- '
Eikenbergmeubels nu vanaf 750,
Prachtig klassiek bankstel nu1350,
,Prachtig klassiek bankstel 2050,- nu 1195.
Ie klas modern bankstel. 1895,-nuI695,
.le klas modern bankstel 2325,- nu 2125.-
l·pers. polyether matras, nu 78,95
l·pers. illterieur ,matras nu 79,50
Aile teaksalontafelsnu, halve prijs
Op onzellormale kollektie zuiver wollen deken!
20 prorient korting 'enz. enz.enz.

. ZIE VERDER INONZE ETALAGES EN ~EDRIJFSRUIMTEN r

WEBE - GARD/SETTE - PLOEGSTOFFEN DEALER '

Topkwaliteitsgarantie - Betaa/bare prijz8n· Vakkundige service

/NTER/EURVERZORG/NG
TEXT/ELHANDEL AMEIDE
w* 4 w .. "" we w"" U 4 ft • U

.. • •

FRANSESTRAAT 7
TELEFOON 01836-212,

U4! .... w ",' 4""] U •
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D.Bikkervoof\vasautomaten MEERKERK, . zoiJwendilk 123

koelkasten endiepvriezers ~~I~~.~~:~;.~;~~
Esta Diepvriezer metgratis voorlOO.-Ievensmiddelen
Ook nog enkele overjarige wasmachines tegen speciale prijzen
u.uu••••••••••uu•••••••••••• u ••••u ••••••• u •••• u .

NU MODIEUSE SCHOENEN
voor sterk verlaagde prijllen!

DAMESSCHOENEN &,98, 7,98,9,98enz.

HERENSCHOENEN 14,95, 17,95, 19,95

KINDIIRSCHOENEN5,98, 7,98, 9,98 '

Reslanlen ZOMERSCHOENEIII
, ' 4,98, &,98, 8,98

MANDl SLIPPERS, nog enkele maten nu 3,98

(

iIn onze huishoudelijke aldeling

Kop en echol.ls van 1,75 nu 1,45 per zes 7,95
,

Diepe borden creme, per stuk 0,9& per 6 4,98

,Desserlborden creme, p. st 0,90 per 6 4,48

"us ct'Orangeglaasjes 2,65 nu 6 voor .1,98

Plaslic"emrners,lO liter ~u1,'78
) . . . . .

Plastic 'wasbakken nu 1,98

Tulrisloelen van 13,95 nu 8;9,8

,

Benedendamsestraat, telef. 01836-251, Amelde

Vanaf donderdag 15 juli

s'morgens 9 uur

Schoenen
Lllxe- en hUishoudelijke artikeleil
Speelgoederen

Fa.H. Verhoef

. ". .:. ,,:_' " :" ,._1
••u .

OPRUIMING
bij Stigter's complete woninginrichting

BANKSTELLEN
b.v. van 1242,- nu 995,- en van 1381,- nu 1181,- enz.

Waar vindt U:

GORDIJNSTOFFEN
van 14.70 voor 3,98 p.m. - van 16,95 voor 5,98 p.m. enz!

VITRAGES voor 3/4 en 1/2 prijzen

Eethoeken en vele andere" meubelen
vindt U in deze,opruiming

STIGTER'S
Vele coupons gordijnstoffen en vitrages voorwaggaafprij:l:an

)

Ook onze BEDDEN en DEKENS
:l:ijn dra.tisch in prijs varlaagd

COMPLETE WONINGINRICHTING
J. W. van Puttestraat 6.8, telefoon 01836·501

Ameide

Levensver·
zekerlngsmij.

"Utrecht"

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

Eerst bi} schade leert U Uw verzekeraar k~"Jnen

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
"De Zoom", lei. 03474·284 Achlhoven 46a, lei. 01836·230

LEXMOND
.Alle verzekeringen en, flnanclerlngen

Voor landbouwrisico's en veeverzekerlngen .gelligende betrouwbare verzekeraars

"Holland
van 1859"

Dordl

Arm en rijk
slaagt bll van Dijk

Totale zomeropruiming
Spotkoopjes in aile aldelingen
Komt, ziet en overtuigt U
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Moderne vrouwen en meisjes gaanwerken bij Arts

Waarom?

Kortewerkweek

Lange,vakantie

Hoogioon

.Inlichtingen:

ARTS.··damestassen nv
Industrieweg 11 - Ameid~ - Telefoon 0183.6-462

" \ \

.. . . , ", ...... .-

Wij bieden aan:

Ford 17M 1700 S '68
\ Ford 12 M 1300 '69

. Ford Cortina E '70 \
Ford Escort 1100 '71
Ford Transit bus '67
Volkswagen 1300 '70
Renault R 10 Major '68
Simca 1000 '64

Financiering en inruil mogelijk

W", 4 ft '" ". We ~ 4 ft ., .. •

UW BOVAGAUTO·RITEIT

.W.AARBORGT
ZQRGELOQS AUTO·RIJDEN

Onderhoud
Reparatie . Schadereparatie

Verkoop en inruil

, . .. • -. :w .,. 4~ ..,.. wft ,.. ...
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Elektrt'sChe, installatie: 'A. van ,Iperen
te Meerkerkj
Centrale verwarming: S. J. Staal N.V.
te Gorinchemj
Sanitair: J. Havelaar te Leerdamj
BestratinK: P.' Versluis' te Meerkerkj
Meubilering:Firma CrezeeteAmeidej
Stoffering: Firma v. d. Vlist te Meer
k~rk en Firma H. "Vink te ArkeI.
Khiisinstallatie: Firma' Martens te
Doetinchem.

Zowel voor als acliter de bank is een
parkeerplaats aangelegd voor vijf
auto's.

BESTUURSFUNCTIES
Voorzitter van het Bestuur:

H. A. Bax te Meerkerk.
Secretaris van het Bestuur:

"A. de Jong te Meerkerk.

Voorzitter Raad van Toezicht: '
A. Verhoef te Meerkerk.

Secretaris ~aad van Toezicht:
P. Kloek te Meerkerk.

dat "lekkere stuk" van jOll in ,het
donker van '" bomen of een steeg
staat, ze wi! er graag goed op
staan . • . .• vrouwelijke ijdelheid
joh! . .

3. Frommel eens een'geelfiltertje op
die lens als je in zwartwit kiekt
knallen' die wolken er zo fijn uit,
weet je wei? Maar laat dat gele
glas maar thuis als je kleurenfilm
gebrulkt.

HOE VINDT JE DITSNELLE
TOESTEL ..... bUts DIet?
De camera die deze mooie vrouw
vasthoudt is een '''konipak ,300", lens
5,6 - 38 mm. Altijd raak, nikE! te rege
len, volautomatisch, film erin, knip
pen maar! ,Roodsignaal aIs je te'wei
nig licht hebt, dan flitsblokje gebrui
ken weet je weI. De camera is zomaar
ingesteld voor 90% van alle soorten
foto's, maar als je dichterbij wilt foto
graferen trek je gewoon een schuifje
onder de lens uit en je gaat' je gang,
schuifje springt weer meteen terug
als je klaar bent met de opname, toe·
stel wordt geleverd met hip buideltje,
fotohandelaar weet er meer van.

DANNY.

Eris een tijd geweest dat "Pan een
zwart vierkant doosje gebruikte voor
het maken van kiekjes~

Die oude box was heilig, hfj fotogra
feerde er "altfjd scherp", mee en wfj
"kinderenu mochten eramper naar
wJjzen.
De oude box heeft afgedaan. Modeme
eigentijdse comera's van moderne
vormgeving beheersen het terrein
van de amateurfotograaf en wij .• '••.
wJj fotograferen zelf!
Wij hebben een elgen stijl, vaak dwars
tegen de theorieen van het boekje in.
Wij leven snel, wfj leven feI. Rond
razend op de, brommer, het meisje in
hotpants en met wapperende haren
achterop ..'..• de camera in de zijzak
van ons jack met zwierige franje.
DOE JE OOK ZO?
Ben jij Qok zo, leef je fel en snel?
Houdt dan iets vast van dit flitsende
leven .van de jaren '70. Wil je een
paar tips?
1. Hardstikke scherp wordt je foto

pas,' als je de camera lekker vast
tegen het voorhoofd drukt en
vooral sill houdt bfj de opname.

2. Gebruik even een flitsblokje als

vrlje baUe, '-'die ·hetpersoneel ,en de
financHHe bescheiden tegen ongewen's';'
tebezoekers beschermt.

Onder' leiding van de directeur, de
heer G.' Bikker diesinds 1 januari
1967 deze functie bekleedt, ,zuBen in
de tgekomst twee personeelsleden hun
clU!nten ten dienste staan. Zoals be
kend houdt de bank ook zitting te
Nieuwland op het Dorpspleln 1.
ALGEMENE GEGEVENS
Het gebouw be,staat uit een,entree,
ee,n hal met 'drie gescheiden loketten',
kantooriuimte, een dienstgang, een
kluis' met, nachtkluis, een directeurs
kamer en een, spreekkamer, "terWijl
op de eerste verdieping zich de ver
gaderruimte" het archief en de" machi
nekamer bevinden.
Hetgebouw is ontworpen door arch!
tectH. Verkuil te Gorinchem, aanne
mer is A.' Bot te Meerkerk.
De volgende onderaannemers verzorg..
den, de aankleding van het bankge
bouw: 1

Schnde~erk: B.den Ottelander te
Meerkerkl

Er mag worden teruggezienopeenCc_"" J~1!gd fotog:ra£~ert
geslaagdemiddagvooralleaanwezigen,

hetgeen voor de juffrouw en de ouder·

commissie, een inspiratie 'zal 'zijn om

het komende jaar hun beste krachten

a~m de school te~geven.

De feestmiddag· werd door vele ouders
en aanverwanten bezocht., AIle be~

zoekers maakten gretig gebruik van
de attracties.

"treft: ellteMercw:yis ontworpet.t":en
gemaakt nit eell'speciaalanti-cori'osie
aluminium-l~ge'ring, die 'bekend staat
als "XI<".. Deze legeringls 40% ster
ker dan de meest~; aIldere, in gebruik
zijnde,legeringen. "
Als accessoite' is bovendien, leverbaar
MerCathode :twee' el'e'ctroden,:verboh~
den aan een zelfdenkend schakelhuis
ter, grootte van eenpakje sigaretten,
waardoor'de ,motor tegengalvanische
corrosie' in zout enverontreinigd wa
ter wordt beschermd. De MerCathode
heeft geen bewegenae delen, dus:
geen sUjtage eneenm.inimaal stroom
verbruik.

Feestmiddag ·Op

Coop. Raiffeisenbank Meerkerk
opende nieuw kantoor
Op 15 juni 1971 heeft de Edelachtbare straat 13 te klein. Er was onvoldoen- "
heer A. Berends, burgemeester van de ruimte en gelegenheid v60r ,het
de gemeente Meerkerk, het nieuwe ontvangen van de cli~nten, terwljI d,e
bankgebouw van de Cooperatieve afhandeling der bankzaken iIl, de ka- I
Raiffeisenbank "Meerkerk" W.A. te mer achter een tafel' pIaatsvond,
lY:[eerkerk geopend. waardoor slechts een client kon wore'

den bediend'met als onprettig gevolg
GROEI wachttijden voor anderen cli~nten.
De sterke groei, die de bankwereld de Vandaar dan ook, dat het bestuur
laatste jaren in het algemeen ken- besloot tot nieuwbouw. '
merkt, is ook aan de Raiffeisenbank VEILIGHEID
Meerkerk niet ono~geme.r~~~oorbfj: Op 31 oktpber 1968'werd in het cen-
gegaan. De bank, ie op JanuaTl trum van. Meerkerk het perceel Tol- .
1913 werd opgericht en waarvan de.
oprichters H. A. Bax, A. de Jong en straat 28 aangekocht.Daarna werden
A. Verhoef thans nog in leven zfjn, nog andere, vestigingspunten in de
maakte' de laatste jaren een voor- overwegingen betrokken, die echter
spoedige groei door. , . om verschillende redenen zfjn afge-

wezen.
Bedroeg het balanstotaal van de bank In september 1970 werd met de bOllW
tien jaar geleden f, 2;105.609',54, per begonnen.
31 december van het afgelopen jaar
was dit rUim verdrievoudigd en be- Het nieuwe en modeme, bankgebouw

, voldoet aan aUe eisen, die aan de
droeg het f 6.424.193,75. accommodatie van een' hedendaagse
Ook de 'groet der spaargelden was bank gesteld mogen en moeteJi wor-
niet,onaanzienlijk. den.' Drie loketten zorgen ervoor, dat
Tien jaar geleden beliep het totaal de wachttijden toteen minimum wor-
f 1.905.202,21, terwljl het spaartegoed den beperkt.
per 31 december 1970 f 5.381.579.19 Ook de dienstverlenlng vande bank
bedroeg. wordt u1tgebreld.
De Raiffeisenbank Meerkerk is aan- Safeloketten en nachtkluisservice zor-
gesloten bij de Cooperatieve Centrale gen voor een grotere' veiligheidswaar-
Raiffeisen-Bank te Utrecht, het over- borg van gelden, waardepapieren en
koepelend orgaan van de gehele Raif- andere kostbaarheden. "
feisenorganisatie'inNederland. Voor velen, en zeker niet in de laatste
Deze centrale instelling vormt met plaatsvoor de winkeliers, biedt de
haar aangesloten plaatselijke banken nachtkluisservice interessante aspec-
de grootste spaalinstelling van Ne- ten. Na sluitingstfjd vande bankkun-
derland. . nen kasgelden bijvoorbeeld veilig blj
Ruim 25 % van de gespaarde bedragen " de bank worden ondergebracht.
in ons land werd aan de Raffeisen-or- Het streven van de bank naar een
ganisatie toevertrouwd. vlotte en veilige dienstverlening aan
Door de 'Vorengeschetste groei werd de clienten komt eveneens, tot uiting
het ~a:nkgebouw.aand~Gorinchemse-, door de'~weZigheid"vaneen'ko'gel':

Vervolgranpagina.l
TIPSVOOR. . .
DE "BOOTHENGELAAR"
ook d~-"vislijna~snijder".Beschermd
aangebrachtemesjes -snijden. 'de' vis
lijnen door. voordat dtizezich _QIil de
schroefas::ktmtle.nWinClen. Mogelijke
beschadiging'van de,waterkering van
de'tandWfelkast wordt· hierdoor voor
komen.
Mercury~s Thunderbolt-ontsteken,
waarbij 40.000, volt in micro-seconden
naar de· bougies wordt'·gevoerd, en
PermaGap bangles zorgen voer een,
onder aUe weersomstandigheden, diR
reet startende en .feilloos lopende buiR

te#boordmotor. JAKpress.
En wathet gebruik,.in zout water be· Zaandam.
---_.:..._--'---~-----------'-----'--'--'

"Kleuterhaven"

Zaterdagmiddag 19 juni j.1. vlerden
de kinderen de traditionele afscheids.
middag van de grotekleuters.
Dit jaar was een kermismiddag ge·
organiseerd. De kleuters traden op
als standhouders,- de stands bestonden
o.m. uit schiete~, sioelen, ballen
gooien, rad van avontuur, zelfs,een
waarzegster ontbrak op deze kermis
niet. De stands waren opgebouwd
'uit:tuinparasols welke het geheel een

fleurig aanzien gaven.



"DEWEGWIJZER" PAGINA ~

........................................................................................................ 11.',

Onderstaande
adverteerders

Hoofdaannemer

werkten rnee aan· de tot stand
.. korning van de

Cooperatieve Haiffeisenbank
te Meerkerk

Electrotechnisch installateur
, , .i

A. BOT & ZONEN
Bazeldijk 5, telefoon (01837) 476, Meerkerk .

Nieuwbouw en onderhoud

van metsel. en timmerwerken

'A. VAN IPEREN
Tolstraat, telefoon (01837) 265, Meerkerk

Voor al uw

electrische installaties

'.,.::<:'$;.:

Schildersbedrijf en 'autospuitinrichting

B. DEN OTTELANDER
Bazeldijk 19; tel. (01837) 295,. Meerkerk

Ook voor de doe.het·zelfer

Haal de verf bij de vakman

VAN DER VLIST
Interieurverzorging

Nieuwpoort. telefoon (01843) 248

Meerkerk. telefoon (01837) 409

Straatmakersbedrijf

·P. VERSLUIS
Tolstraat 35, tel. (01837) 492, Meerkerk

Grond. en puinhandel

Teve'ns verhuur van laadschop

VINI( EN WINSVEEN
Interieursadviseurs

Dam 10..,.16. Arkel
Arkelstraat 57. Gorinchem

CREZEE
Ameide
(01836) 229

Lopik
(03475) 700

N.~ MARTENS
Brandkastenfabriek

.,

Kantoorinstallaties, Archivering, Planning
Tel· en rekenmachines
INO-dealer en dealer 3 M kopieerapparaten

Melkweg 5. telefoon (08340) 2480
Doetinchem .

/

............................................................................................................
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UITVERKOOP!
15 JULI - 9UUR, V.M.

'.. ".

nu 695,,,

1-pers. stalen ledikanten
Vliletbord, teak, oranjeen. groen

met garantie nu 57,50

Veren hoofdkussens 11.95

1-pers. Polyether bed 59.75

Witte slaapkamer
hoo,gglans, 3·deurs kast
2 nachtkastjes
ledikant 130 breed

van 795,-
, .

Eiken 'Iadenkas~je

125,50

Eiken huiskamerstoelen

metskay,perstuk 85,
Eiken bergmeubel

180 breed 540,-

Slaapbankstel" a-zits

skay stol

van 1225.. nu 995,-

Palisandertafel

van 258,- IlU 149,-,
Plliisan~er stoelen

zwartsk<lY, per stuk5''4·.
van 94,- voor ,-

Teak eethoektafel

vast model 71.-

Blauwe Overalls

van '21,50 nu 19,90

Lange kaky broei<e,n 11~~r~)'

jongens!lf~!'7,50

Voor de, vakantie
Stretchbedden

ellen en gebloemd v.a. 34,.
Terlenka slaapzakkcm ..•·3.7..·•

, goed gevuId,·

Diverse modellen Tuinstoelen

Intertest tapijt
nylon, 366 breed, aileen in goudklElur

p.m. van 166,50 'voor 75,.

Nylon tapijt,cognackleur
schuimrubberrug 400 breed, 85 .

, van 110,- nu , ,.

Panty's

Siopen

Vitrage

nu 1,50

(effen) 2,35

wit, 120 breed 2
met werkje ,-

Zeer vele coupons
ZOMERJAPONSTOFFEN

Costa Brava japonstof

90 br~ed,2,5 m nu 9,-

. Enkele herenkostullms Witte overhemden 6'95 '
• . 90 maa.t 36 en 42 nu ,

kamgaren,nu slechts ' ,- 'Werkoverhem~en 7' 95
Colberts en Terlenka broeken rUlt, nu' voor ,
voor een vlotte combimltie Heren I:!adstofsokken 2 7.5
tIIuextrakorting ,van 4,95 voor ,

'" ", --', -',-,,'-, "'..-.,,',, " , ", , - " " , , " , " "", .
Tijdens deopruiming op aile voorradige artikelen 10 p.ct. korting boven f 5,- Werkmansgoed, Hollandia on-

dergoed en stalengoederen 5 p.et. korting

Vele restanten voor weinig geld'

Zie de etalage's

Geen zicht en a kontant
ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Fransestraat 15, tel. (01836) 235, Ameide Na 6uur: telefoon (01836) 45301461,
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Opruiming
Zie onze, etalages ,veil met zeer aantrekkelijke koopjes

Opruimltlg
, Op de niet afgeprijsde artikelenol1tvangt u3·dubbel

textielspaarzegels, '

BO.Slextiel. , \

voormeer kwaliteit
Wegensvakantie gesloten van 26 julit.m. 7, augustus a.s.

PEDICURE • MANICURE
ADVISEUSE RHEHA SYLVIACOSMETICA

A. M. KOOL.VERHOEF
AMEIDE, Tiendweg 1. tel. 01836·337

Steunzolen, Bi Steunkousen en, panty's
Gehwol Voetverzorgingsartikelen "
E1astieke kousen

Naar een andere school?

Dan natuurlijk een

GO E D E FI ETS !
Wij hebben een ruime keus in dl.
verse modellen

Reel(lsvanaf 169" een complete
fiets

De Groot's technisch bedrijf
Afdeling rijwielen en bromfietseR

Moienstraat 10·12, teleloon01836·262, Ameide

Opruimingsartikelen

"Komnaar FIRMA HEIKOOP .
Ameide

Molenstraat 23, telefoon 01836,:tSO

Gedurende de 'opruimlng

zeer vQordelige aanbiedingen
in zomerschoenel1, sandalen, sandaletten enz.

Kommaar eens kijken
,bij AART' SPEK

PLATEN
1e en '2e keus

gegalvaniseerde golfplaten
asbestgolfplaten-polyestergolfplaten
alles met toebehoren '

A. DE BRUIN
Bazeldijk 69 . telelooo 01837·243
Meerkerk

Kom eenskijken

want ook voor U

zijn er,

voordelige
koopjes

in de opruiming biJ

\

"J.v.Mazijk
D~rpsstraat 93

Tel. 83474-305

L'exmond

Grote'oprulmlng In PLATEN Boekhandel Crezee ~"
n,,- reeds vanal 99 cent,' Dam16 .~~Telefoon 01836·229 ; Ameide ~

~~~~=========:~::==::~~======~~,~,


