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Alvorens ditverzoek vastere .'
vo:rmel1:'" .. te"-·latetrC-afu'ill~hlen·-":is,·_ ......."""",+=t

steeds gesteld: volleybal? ja
graag, maar dan eerst een trai-
ner.

V!in U w reacties hangt de reali
sering, een spoedige realisering,
af.

Helaas. Ondanks zoeken met
een 100 Watt lamp .... geen be~

taalbare trainer.

Vandaar de vraagtekens.

Een ieder die nu graag de vol
leybalsport 'Iou willen beoefe
nen,w-omt de vraagvoorgelegd:
a. wilt U meedoen om volley

bal in.'t Spant mogelijk te
maken?
en

b. wilt U meedenken en helpen
een trainer te vinden die het
spel kan begeleiden en ont
wikkelen?

20 ja, dan kunt U zich met aan
melding ~n reacties wenden tot
de heel' B. G. van den Akker,
Lijsterbeslaan 9, Ameide, tele
foon 01836 - 435.

Uit herha.alde gesprekken en
oak verzoeken is de wens naar
voren gekomen om, .nu het Ge
'meenschapscentrum .',,'t Spant"
haar voltooiing nadert te komen
tot de oprichting van een vol
leybal vereniging. Een vereni
ging waar zowel diegene te~

recht kan dieecht het volley
balspel alszodanig wi! beoefe
n€n, als ook diegenen die' de
volleybalsport .zie!,. alseen mo.
gelijkheid om fit. te bUjven of te
worden. .

plaatsen daarvan, zijn vaor re
kenirtg G.E.B.

Voor het leggen van de dienst
l€idingen (de aftakkingen van
de hoofdleidingen naar de gas
meters) is echter eenbijdrage
verschuldigd. Deze bedraagt
VOQlr een normal€' leiding van
1" f 115,- (119,60), tenzij in de
openbare weg meer dan 12 me
ter en op het t€rrein van de
veJ'bruiker meer dan 5 meter
leiding moet worden gelegd.

Voar gratere diameters en voor
grotere l.engt€n moet volgens
vaste tarieven worden bijbe
taald. Hierbij komen nog de
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FEESTELIJKE
VERGADEDING "DE GEER"

De Gemeenschap "De Geer"
houdt haar jaar1ijkse feestelijke
vergadering op vrijdag 10 maart
a.s. des avonds om half negen in
de zaal van de heel' I~. Boote.
De avond zal worden opgeluis~

terd doo·r het gezelschap "Los
Broekos" en de kleine uurtjes
zullen wo·rden begeleid door de
Boeren:kapel.
Leden en belangstellenden in de
wijk en daarbuiten worden har
telijk uitgenodigd.
Voor niet-Ieden is de toegangs
prijs f 1,25.

Anleide's verenigingsleven
AMEIDE EN TIENHOVEN VOLLEYBAL 'VERENIGING

24 januari j.l. werd de eerste "AMEIDE" ? ? ? ?
jaarvergadering gehouden van
de nog zeer jonge vereniging,
het bejaardenkoor "VOOR ONS
GENQEGEN" van Ameide en
Tienhoven.
Ondanks de zeer jeugdige leef
tijdyan deze verenigingkan
!liet gratevoldoening eenterug
blik worden geworpen op het
afgelopen jaar, te weten: bezoek
met de lede!, aan Oogst- en
Fruiteorso te Tiel met een volle

~~iarinins~~~~::j;~tt~~ft~}
laasavond op.2 decem6er.'-

Meteen,I<erstav()ndl5:'°rg"ni-
'sE!E!l'd'in samenwerkiiig met de
Alg. Bond van Bejaarden afd.
Ameide €n Tienhovep•..i)'\"erd dit
jaar besloten. . ,'",)
Tevens werden op deze· verga
dering plannen gesmeed om het
komende voorjaar een dag op
reis te gaan, hetgeen tot dusver
een 40~tal deelrtemersopleverde.
Ook ·1972 belooft een goed jaar
teworden.

is of de keuken te klein of on
voldoende geventileerd is.

Dikwijls moet bo'vendien een
luchttoevoer-opening worden
gemaakt.

Alvor€ns tot ombouwen van een
geiser wordt overgiegaan, ial
eerst gecontroleerd worden of
de ruimte, waarin de geiser zal
komen, aan bovenvermelde eisen
voldoet.

Wat kost een gasaansluiting?
(prijzen tussen haakjes zijn incl.

. oB,T.W.)

De kost€n tim het leggen van
de hoofd-Ieidingen i.n de straten
en die van de gasmeters en. het

komstI
Voor aardgas zijn geen speciale
pannennodig. ,
Wat kost aardgas?
Voor aardgas gelden de volgen
d€ tarieven:
Bij een jaarafname van 0 tim
300 m 3 )sde prijs 25 (26,·) cent
per )l1S +een vastrecht van
f 18," (18,72).
Bijeen'jaarafllame van 301 tim
600 m 3 is de prijs 20 (20,8) cent
per m 3 + eertvastrecht van
133,c (34,32);
Bij een' ja~4,l1amevan 601 tim
2100 m 3 ist',:~!Jiijs 10 (lO,4) cent
per m 3 + eenvastrecht van
f 93,-(Q6,72),, < . .............'
Bij een jaarafname boven 2100
m 3 is de p,?~ 8 (8,32) cent per
m 3 + een (. )trecht van f 135,
(140,40). ",,,,.-
De tussen haakjes vermelde ta
rieven zijn inclusief B.T.W.
Met deze tarieven en de verge
lijking met andere brandstoffen
kunt u gemakkelijk nagaan wat
u moet betalen indien u in plaats
van uw. huidige brandstoffen
aardgas gaat nemen.

Aardglls wordt per m 3 goed
koper als u meer gaat verbrui
ken. Het is dan ook zeeraan
trekkelijk het ook voor de ver
warming van uw woning te gaan
gebruiken,

Zijn aile gastoestellen geschikt
voor aardgas?
Neen, aangezi€n elk, gas weer
andel's is. Veelal zijn er achter
ombouw-onderdelen verkrijg
baal', waardoor een gastoestel
weI voor een andere gassoort
geschikt kan worden gemaakt.
Indien voor uw hnishoudelijke
toestellen ombouw-onderdelen
zijn te verkrijgen, zijn de,ze op,
voordelige voorwaarden om te
bouwen, echter alleen geduren
de het eerstejaar, rradat met de
gaslevering in uw gemeente een
aanvang is gemaakt.

Geven geisel'S nog problemen?
Meestal wordt de geiger ge
plaatst in de koeuken boven de
gootsteen.. Het is echter betel'
deze op een afvoerkanaal aan
te sluiten, zodat de verbran
dingsgassen naar buiten worden
afgevoerd.

Deze afvoer is zeUs vereist voor
badgeisers en ook vereist voor
keukengeisers, indien in de wo- ,
ning geen douche-geJegenheid

Aardgas
AARDGAS .. , WAT MOET U
DAARVAN WETEN?
Aangezien het de bedoeling is
dat binnen €nkele maanden met
de levering van aarclgas b€gon
nen wordt, stellen wij er prijs
op u de navolgende inlichtingen
te verstrekken:

Hoe komt dit aardgas bij U?
Het aai'dgas wordt onder zeer
hoge druk naar ontvangstations
verzonden, waar de druk zoda
nigverlaagd wordt,.dat het kan
worden gebruikt voor huisholl
delijke doeleinden... '.
Het wordtdanweer verder ver"
veeI'd via in de straten aan te
leggen HOQFDCJeidi:llgert.

. V:ia te makeR aftakkingell
DIENST-Ieidingen) komt het
gas in tiw woning naar te plaate
sen gasmeters._ I

Vanaf de gasmeter komt het gas
dan via doorERKENDE instal
lateurs aan te leggen BINNEN
lerdingen naar de daarop aange
sloten to€stell€n.

Wat is aardgas?
1 m 3 aardgas heeft een warmte
inhoud van circa 8000 kilo-calo
rieen (is circa 8 Mega-calorieen
of afgekort circa 8 Meal).

Aangezien de~e aanduiding u
misschien weinig zal zeggen,
voIgt hier €en overzicht van de
hoeveelheid warmte, die aard
gas geeft in vergelijking tot
brandstoffen, die u thans ver
moedelij)<: gebruikt.

1 hI cokes
= circa 43 m 3 aardgas

1 hI anthraciet \
= circa 73 m 3 aardgas

1 hI eierkolen
= circa 70 m 3 aardgas

100 1 haardolie
= circa 107 m 3 aardgas

100 I huisbrandolie
= circa 114 m 3 aardgas

1 £les met 13 kg handels
hutaan = ca 20 m 3 aardgas
1 fles met 10% kg propaan

=' circa 16 m 3 aardgas
1 fles met 35 kg propaan

circa 53 m 3 aardgas

Aardgas is niet giftig en niet ge
vaarlijker dan andere brandstof
fen.
Voor aardgas is geen opslag
nodig.
Aardgas is bovendien een scho
ne. brandstof en gemakkelijk te
regelen.
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automatische
stookiiJrichtingen

, '

NAAMLOZE

ZOALS

de pomp vervangen is
door de kraan

,

de petroleumlamp vervangen is
door electrische verlichting

zal ook de v~rwFfming helemaal
~- ''''?'if ' " , .

overgaah.op..aardgas . ~.•~~.D~.. '<0lJ

Ais het.over aardgas',gaat
raadpleeg de vakmeester
met 10 jaar ervaring

calculatie
besparing
beoordeling

.Onze telefo~>nnummers zijn

Kantoor: 03475·714

'savonds:
Koekman, 03475·711

, D. Ruinard. 03478·2995
!

, I

\ - , - _' ' I _', _ _ _ _,' _ '. ,_ _. _',_ ',_ _ __',< 1.................................................................................................................~
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VENNOOT$CHAP

"centrale

huisverwarminginstallaties

"DEWEGWIJZER"••••••••••••••••t ···········1
, . I " ' , .

IF centrale verwarming . I
reeds valJaf·f 1900,- bouwpakketten
reeds vanaf f 3400,- C.v. geheel ge"installeerd ..

,~, '<., "

~ .

.. hursverwarmingen - overheidsgebouwen - scholen
kerken' - kwe~erijen . wasserijen" - bakovens

,smeltovens - moffelovens

~
' ~ 1" omb.ouwtot aardgas

..~'.-------------------------

. ' ..

Ik benge'interesseerd

,

, ,

, ,naam: o v~or c.v. kortingtot 8%
straat: 0 voor omboulN

plaats:
~

korting tot 8%

.,' 0 lokale toestellenvoor . gratis aansluiting
te!.: .

,
, ,

,

,
"

.

'.

Beter kan niet, duurder hoeft niet

Stuur ons deze coupon
.. "

,

~

, ,7

i . .:, "'-::':""_>_";".0'~......................................... " " ..,' '. ""'. '. ",.'" .Ii ' " ,. .' • •••••••••••••.,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,



Voorjaars
aanbieding

met Yolledlge garantie

en nog Vee' meer maten koelkasten met hoge korting

160 Itr2sterren.koelkast
vanf 409,. voor "299,-

oj

PAGINA ...
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"DE WEGWIJZER"

koelkasten
•
Goede service is onze kracht

WASAUTOMATEN, inruil· tot f 300.-

D.BIKK
Zouwendijk123, telefoon (01837) 249; Meerkerk

Levensver·
zekeringsmij.

"Utrecht"

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

Earst bi/ schade 'eert U Uw verzekeraar kenneR

J. van Oieren Joh. het Lam Johzn
"De Zoom"; tel.O~474·284 Achthoven 46a,tel.08~6-2~O

. LEXMOND
. , , Aile verzeketlngen en financieringen

Voor Jandbouwrislco's en veeverzekerlngen' gel!lgende betrouwbare verzekeraars,

"Holland
van 18~9"

Dordt

Steunzo/en

Gehwol
voetverzorgings-
artike/en' .

A. M. KOOL
VERHOEF

Tiendweg 1 - Arneide
Telefoon 01836·337

BI steunkousen en
-Panty's
Elastieken kousen
Knie- en
enke/stulcken

r~oooooooo~oooooooooooooooooooooo~~;r~'-.",,- ,_,C_~'~"~"_<'" ....

~ 'V'oor~aar • ~ Pedicure- Manicure

g ernleuwlng 2 Adviseuse
g 2 Rhea sylvia cosmetica
g Daarvoor zijn er veel. mogelijkheden 2
2 Daarom tonen wij u geheel vrijblijvend onzeg§ kollektie g

g Vitrage- en overgordijnltoffen §
g Tapijten en meubllen g
2 Bedden In dekens g
g Kllinmeubelen enz. g
g U belt en wij komen' met een kollektie bij u 2
g aanhuis of halenu Om in onze zaak'uw keus g
2 te maken g

g Dealer Roskam m~ubelen. IJs~elstein g

~STIGTER'S ~
g complete woninginrichting g
2J. W. vanPuttestraai6:8. teI;01836·501, Arrieicfe g
g '. . . . g
ooooooooooooooooOOOOOOOO~oooooooooooooo

A.J.Straversr ... ,.

naar uw plaatselijk en landelijk erkend gasfitter

vDorlichting

Voor

aaardgasinstallaties

Kortenhoevenseweg 18, tel. 03474-430., Lexmond

en·

Bespreek lijdig !

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

..........................................
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f . . Intertest - Silvester i_ I

~ J'
# --. ~

I I, I
_ l,
~ .
- ~1 Zekerez.aken zijn Heuga-dealer. Want lang niet elke woning- _

l' imichter komt daarvoor in aanmerking. Waarbm een Heuga· #
~_.. dealer' uw voorkeur verdient? Is zijn assortimen! g~varieer. i .

. der? Zijri vakkennis groter? Is hij meer op dienst verlenen 'I'f. ingesteld? Aet is aan u het antwoord te ontdekken. J
~ .· ~l Merken die) instaan voor kwaliteit 'en daarom 5 jaar J
fi, garantie geven op hun artikel J
# Wie ·
• #
~ de Firma MESKER te Ameide ~

~ Wat J
# tapijten meubelshow (voorde3e keer) •
i. f'""'.;i.:d'.' . • Bij aartioopvan een t· ,Wanneer \:ij> 'I'

~•. vandinsdag14 t.m. zaterdag 18 maart bankstel ~t Van 15.00-18.00 en yan19t9-22.00 uur (~'=J J
I. zaterdagmiddag tot 17 uur . t
1 ,geven wij, !
'I' Waar '#i in.onze meubelshowrooms aileen tijdens de' show, •
• . . #
~ achter de winkel honderd #

. ~ Hoe J
t door u het laatste nieuwe op tapijt- en Id Jt meubelgebied te tonen o.a. Acrilan, 9u en J.
t Dupont en Scheerwol . '#
# Voor wie voor uw oude bankstel •
i voor iedereen die gratis vakkundige of 4 clubs fi vQorlichting wilt hebben. Tijdens de f
• showdagen geven wij gratis consumptie #
# •
- #
#_. MES·K.ER Vanzelfsprekend tonen wij u nog vele andere .I

artikelen voor 'de woninginrichting ..
# •
) ~
~ AMEIDE.-i EUBELEN ~r:~s~~:r:~~ 1:~ ~~~foon 01836-235 ~
~ .
I ANUFAKTUREN I· . .. . ..' . ...~.__._._._-.-..-._.-...-..-..-..-.-..-._._._._.-.-._-_._.-.
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DE NIEUWSTE VOOR..JAARSMODEIN,

SCHOENEN

KOM DIE NU VR•..JBL.dVENDZIEN lB....

Firma H.' VERHOEF
, "

Teleloon (018S6) 251, Arneide

voor jouw koop ik kleding bij Modehuis

-

Waarom?
omdat
het zo mooi
is!

omdat
het stoeisterk
is!

en c •• omdat
het netto
prijzen zijn!

••

.gratis reiisbonnen

11
~

Bovendien bij aankoop voor f 50,- of meer

Maeder zegt

van AtotZ gekleed bij Zwijnenburg

AZWflJJ~ll~anIaE
Tolstraat17-Meerkerk

vervolg pagina 12.

thans door een buizennet naar
woorihuizen en industriegebie
den, naar, hotels 'en ziekerihui"
zen, naar zwembaden en kunst
ijsbanen. Steeds meer insteHin
gen en' bedrijven komen tot de
ontdekking dat aardgas vele toe
passingen kent en even zovele
voordelen biedt. En niet alleen
vanwege de prijs, maar vooral
oak door de uitstekende kwali
teit van het Gronings aardgas.
Ret Nederlandse aardgas kan
zander meer als de beste brand
stof worden beschouwd die.
thans verkrijgbaar is.
Niet aHeen aarclgas om de con-
currerende prijs .
Ret is bekend, dat aardgas een
goedkope brandstof is. Tach mo
gen naast het,prijsvoordeel dat
het aardgaskan bieden, andere
yOOl'deleryet onvermeld blij
ven. V
1. ·Opslag
Aardgas hoeft niet te ,worden
opgeslagen en vraagt derhalve
geen aps~.. kosten (rente en af
schrijvin("jan opslag). Doordat
geen invesiering behoeft te wor
den gedaan in brandstofyoor
raden en opslagruimten, is er
oak 'geen renteverlies. (Er is
soms zelfs sprake van rente
voordeel, als de verbruikte

'brandstof eerst achteraf in re
kening wordt gebracht). Er
wo,rdt oak geen opslagruimte
vereist. Als die ruimte er is, kan
hieraan €len andere bestemming
worden gegeven.
2. Transport
Aardgas transporteert zichzelf
en is direct te gebruiken, zan
der vQorverwarmersi pompen en
andere installaties. Er behoeft
dus geen transportenergie te
worden toegevoegd. Door leidin
gen stroomt het gas overal heen
waar het nodig is, wat een be
sparing op energiekosten be
tekent.

kosten voor eventueel hak" en
breekwerk, welke gemiddeld
f 25,- (f 26,-) per woning be-
dragen. '
Ret leggen van bhinen-Ieidin
gen komt niet Vaal' rekening vall
het G.E.B. Daarvoor moet men
zich wenden tot erkende instal
lateurs.
Indien een·· eigenaar vaneen
perceel, in overleg met zijn hui
dige huurder, de kosten van de
dienst- en/of binnenleiding voor
zijil. rekening neemt" mag hij
deze kosteu via eeu huurverho
ging aan de huurder do"rbere
keneu.

Dit overleg is nuttig.

De eigena~rkan dit als een vel'
betering van' de wouing be
schouwen en de huurder be
hoeftdeze 'kosten dan niet in~
eens te betalen.

Waar kunnen uieuwe toesteHen
worden gekocht?
Daarvoor moet men zijn bijde
erkende installateurs, (zie de
adverteerders) , die ze kunnen
eIi mogen aansluiten en even
tueel gelijk de binnenleidingen
kunnen maken.

AARDGAS VOOR 'KLEINERE'
GROOTVERBRUlKERS
De vondst van het aardgasveld
in Groningen heeft Vaal' de ener
gievoorziening van ons land (en
zelfs voor die van onze nabuur
landen) nieuwe perspectieven
geopend. Nederland vroeger
arm aan delfstoffen naar wij,
dachten, beschikt sinds kart over
een van de grootste aardgas
velden tel' wereld. Ret is een
enorme voorraad, die door de
nieuwe exploraties (onder an
dere die in het Noordzeegebied)
misschien nag weI grater zal
worden en die - naar mag wor
den verwacht - tot in de vol
gende eeuw zal worden benut.
In onze bodem stroomt het gas

Vaar luxe- en
huishoudelijke artikelen

naar

Firma H. VER·HOEF
Teleloon (018S6) 251, Arneide
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Drm 11 - telefoon 01836-404 - Ameide

Probeert u het eens met onze

P~ssend bij elk interieur en e~n service die bij moeilijkheden soms snel

moet worden uitgevoerd

,

pracht verf

Gaat U ook over op
aardgas?

Dan is ook nd de kachelsmid het aangewezen adres, 90k nu heeft hij weer

de grootste kollektie Haarden en Kachels! "

REVIL.AC VERF,

BLOM

Aan onze geachte clientele
Door aankoop van de garage aan de
Lekdijk 37 kunnen we u weer net als
voorheen van dienst zijn om al uw au
to-problemen op te lossen

Voor auto-reparaties of schadegevallen
staan We weer voor u klaar

Bij aanschaf van nieuwe of gebruikte
:' wagens willen we u voordelig offerte

doen I

De verkoopvan Shel olie en benzine,
banden en autobenodigdheden, o.a.
autoradio's willen we gaarne onder' uw
aandacht brengen

Gebruikte 'wagens worden onder garan
tie verkocht

Hopende u in onze oude vertrouwde
garage weer te ontmoeten, tekenenwij

DeGROOT's technisch bedrijf

P.' en. T. de Groot
w .... ~ . .. t w Nu reeds verstrekken wi] aile inlichtingen

••••
Zvve,edse,Munen
in diverse uitvbering~n en kleuren

Veor dames en hereri v.a. Uill,~5 tot 2~,95

VloUe voorjaarsschoenen
sandalen enz.

A.SPEK
~

Telefobn 03474:218 LexmW

Als u werkelijk profijt.wilt hebben van uwaardgaskachel, dan naar

Gaskachels, Gashllarden, Gasfornuizen - Ook kolen en oliekachels
Dam 3, telefoon 01836-359. Ameide

\ Q.,

.~.~.~ ..~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~_.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~'! ' ' ' , lQ) . (t' ' ;~

f 1872 100 ....AAR 1972 i
I DE dONG's ZeLFBEDIENING J
~' .· ~~ 18 april IS het 100 Jaar geleden dat de Termeienaren levensmiddelen gmgen kopen bij •
i de Jong - Vandaar deze feestactie ,t· ~f Doe rnee aan onze dubileurnaktie "altild prils" . ~
~ .· ~A •
~ Wat moet u doen: V krijgt daarvoor.: ~

~ le. 8 gulden k,'ontant •• aIleen maar zoveel mogelijk "GRATIS" ~
~ Enkabe-zegels sparen 2e. 1 pak a 6 stuks gemengde Biscuits van ~
~ Verkade gratis •
{ Vw kaal;ten zijn zo volgepl'akt. Let m oiize ~
~ winkels op de extra aanbiedingen 3e. Kans op een van de 81 fraaie prijzen •
I waaronder een vliegreis voor 2, per· ~

~ Wekelijks honderden extra gratis zegels sonen t.w.v. £1000,- draaghare televizie,· ~

~ Heeft u 8 zegelkaarten vO,l, levert dan uw wasdroger, Radio's enz. enz. •
, ~. deelnemerskaart in 4e. Kwaliteit en service t· ~t en dan maar snel door sparen voor· de volgende kaarten en u h~eft zoveel te meer kans op ~

i een van de fraaie prijzen •· ~~ " , ... , .~ ,,'

~."""""'.AllIJI.".AfIII,oo.~ , ~.~.~\ """"."""",,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,.~ ..-...... >~-
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.Aar ga~!
Maar'... weet wat u doet

ledere handelaar' wi! wei een
c.v., haard of kooktoestel leveren
Denkechter ook aan later als er soms
kleine mo~ilijkheden zijn
De installateur vlak biJ huis is dan altijd
nog DE VOORDELIGSTE '

stenuen•

Erkend gasinstallateur

Fransestraat 11, telefoon (01836) 243, Ameide

P.S. Ook voor Uw zel()ouwpakketten Vraa@Vrijblijvend inlichtingen

BUITENGEWOON VOORU!
Hang! d'r vanall
Ais u vindt dat uw huis gezellig ingericht moet zijn... U prijs stelt op een vakkundig advies ...
Dat kleur en stijl een verantwoorde eenheid vormen... Alsu staat op een vakkundige afwerking ...
En anders moet zijn dan bij anderen... En de prijs nog mee moet vallen ook ...
Inderdaad. dan Is onze zaak precles goed voor U!

INTERTEST, PARADE en K.V.T. TAPI.JTEN

DEALER VAN:
PLOEG OVERGORDIJNSTOFFEN
PLOEG MEUBELSTOFFEN
PLOEG TAPIJTEN
DESSO TAPIJTEN

GARDISETTE VITRAGES
WEBE MEUBELS
HEILBRON BANKSTELLEN
ZEER BEKENDE BUITENLANDSE SLAAPKAMER
EN BANKSTELLEN PRODUCENTEN,

'Exira schoonrnaakslirnulans:

,Uitlopend dessin Desso nylon tapijt van 94,00 voor 79,00
(Kamerbreed) . Zolang de voorraad strekt

Interieurverzorging ,Streelkerk
Fransestraat 7. telefoon (0'836) a'2. Arnelde
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