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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE. AMEIDE .

.ACHTSTE JAARGANG. no; 4
JUNI 1972
Verschijnt'inaandelijks
Oplage 5000 exemplaren

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland; Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leer~roek en Nieuwland

In Meerkerk
hegon de victorie

.voor kampeerhoeren

vinciaal bestuur voert ten aan
zien van het plaatsen van cara
vans en waarom. Het natuur
schoon in Znid-Holland is zo
schaars, dat je maar niet zonder
meer overal caravans kan neer
zetten, aldus mr. Engelsman. Hij
vindt het storend wanneer IDooie

vergezichten worden onderbro
ken door een verzameling witte
blokkeridozen met meestal oran
je-blauwe voortenten.
Een eerste voorwaarde is daar
om, aldus mr. Engelsman, dat
reeds voldoende beplanting aan-

Vervolg op pag. 5

De eerste mini-camping van de
Stichting Vrije Recreatie in Ne
derland met alle vergunningen
van provincie en gemeente is op
zaterdag 27 mei jl. officieel ge~

opend door Znid-Hollands ged~

puteerde mr. H. B. Engelsman.
Het is de mini-camping van
SVR-voorzitter Wim van den
Berg aan. de Broekseweg in
Meerkerk. De gedeputeerde ver
richtte de openingshandeling
door het wegtrekken van een
doek Voor een aan de schuur
bij de ingang van de camping
bevestigd bord, dat werd"ver
vaardigd door G. Langera.k nit

Ameide. De naam van de mini
camping laat aan duidelijkheid
niets te wensen over: "De Victo-. "rle· ....

Mr. Engelsman maa.kte er in zijn
openingstoespraa.k geen geheim
van, dathij zich in "het hoI van
de leeuw" had gewaagd. Een
jaar geleden ~nden Wim van
den Berg en; ! provinciaal be~ .
stuur van Zuict:Hollfmd immers
nog als kemphanen tegenover
elkaar;
Mr. Engelsman was tochgeko
men, om nog~1!ens dUidelijkte
veriellen weC",?eleid het pro- 1:'1 fUNI

Keuze nit de gehele voorraad

twee

Neem er snelf 14.50
f 7.25
f 21.75

Terlenka broeken, truitjes en stropdassen

Voorbeeld:
1e overhemd
2e overhemd
flU 2 voor

1001
heren overhemden

Nu het 2e overhemd, voor
de halve prijs

vanA totZgekIeed bij Zwijnenburg

AZW[b1]m~rnrnrnrnrn
Tolstraat17-Meerkerk

De gedeputeerde, Mr Engelsman, verricht op bovenstaande foto,
onder grote belangstelling, de opening van mini-camping "De Victorie"
bij boer v. d. Berg te Meerkerk -
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ARTS dames,tassen nv
Industrieweg 11 - Ameide - Telefoon 01836-462

vraagt met ingang van augustus

rnedevverksters . ,

om opgeleid te worden In de

rnode-techniek

Wie wil werken in een
o.a. HOOGLOON

hypermodern bedrijf met goede
3 WEKEN VAKANTIE

socia Ie voorzieningen
0--/ .

10 SNIPPERDAGEN

,

4 ft•

()
..,. .

Maak dan een afspraak of gaeens praten. Wil je ~erst ons bedrijf zien aNorens
te beslissen, oak· dat .kan

Q
.ft

.

I

Grote. kollektie RijwieleCan Racefietsen~ ,
met 5, 8 en 10 versnellingen

Diverse kinderrijwielen

Bromfietsen, Kreidler, Zundapp, Sparta

Sparta damesbromfiets met achtervering
voor slechts 1618,- '

Koelkasten en Diepvriezers

AARDGJ:) in Uw huis
Wij verzorgen geheel uw gasleiding voor yerwarming
en koken of c.v.-installatie met eigen monteur

Voor VADERDAG electr. scheerappara
ten o.a. Philips, Remmington en Braun
of een boormachine voor de "doe het
zelver" - Altijd een welkom geschenk I

tel. 01836·271 Fa. N. PEK & Zn. Ameide

.

VADERDAG!
:

SCHOENEN
LUXE· EN

HUISHOUPELIJKE
ARTIKELEN

SPEELGOEP
, STRANPARTIKELEN

Veel leuke idee'en veer hem in enze exclusieve sorlering

STAP EENS BINNEN EN VRAAG ADVIES. 't Is tenslette veer vader

Fa. H. VERHOEF,
Telefoon 01836·251 Ameide

Een moderne zaak, een moderne sortering, en ... eenprettige sfeer tijdens het doen van uw inkopen I

.
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Op jubileum-en relatiege

schenken geven wij hoge

. kortlng.

Gediplomeerd Juwelier
Goud- en zilveJsmid .

Op verzoek bezoeken wij u

oak thule

J. J. Hakkesteegt
Wasl 8, tel; 01843·481

LANGERAK

Het jUiste -en
voordeligste adres
voor al uw sieraden
in goud,zilver, pleet

enzovoort

Aile soorten
klokken en

.Olympic horloges

••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

A. M. KOOL-
VERHOEF

Tiendweg 1 - Ameide
Teletoon 01836·337

Gehwol
voetverzorgings.
artike/en

Steunzolen _

Pedicure - Manicure

Adviseuse
Rhea sylvia cosmetica

Blsteunkousen en
·Panty·s
Elasueken kousen
Knie· en
enke/stukken

Neem vrijblijvend kontakt

met ons op

Ook mogelijkheden voor
jaarkontrakten

Met vaderdag
komen er

sigaren of
sigaretten
aan te pas

aansteker
of asbak

U ku nt het ook eens
proberen. met een

Steek eens op ~bij

mej.N.deWit
Fransestraat,tel.0183 6· 301
Ameide -

VADERDAG! Dat is toch geen probleem
Wij hebben een ~norme sartering ,

sigaren,sigaruten enrokersartikelen"
Oh ... rookt hij niet !"n is er . ~
sc~eergerei, portemonnaiesen portefeuilles

GRAF\NERKEN
naar D. H._ISOTTER
Hazelaarlaan 54, telefoon 01836·424, Ameide

Voor restauratie en onderhoud aan

• voor het bedienen van machines en bij·
komende werkzaamheden

Voor directe indiensttreding
gevraagd:

ZILVERFABRIEK

A. MESKER & ZN.
Koestraat 128 - Schoonhoven
Teletoon 01823·2293
('s avonds 2332. J. van "Bloisstraat 4)

medewerkers

"DE WEGWIJZER!'

KAASSCHIETER voor schoenen
Tolstraat :27 tel. 01837·697 Meerkerk

GEMEENTEHUIS MEERKERK
Het telefoonnummer is gewijzigd van 270 in 644

Kom eens kijken bij It) S. VAN MILL DorpssJt,Lexmond

I ...

Levensver
zekeringsmij.

..Utrecht"

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

Eerst bij schade leert U Uw verzekeraar kennan

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
"De Zoom", tel. 03474·284 Achthoven 46a, te1.01836·230

LEXMOND
Aile verzekeringenen financieringen

Voor landbouwrisico's en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

..Holland
van 1859"

Dordt

Zouwendijk 9, telef. 01836·419, Ameide

'~~';;;~~~F~TR'EUREN I
o.a. aanrechten met roestvrij stalen blad •. .
servieskasten, bovenkastjes, hangkasten
legkasten enzovoort

Geen baard zo ZlNaar of onze apparaten
spelen het wei. klaar
Maak daarom nu keus uit onze kollektie

electr. scheerapparaten
SpeCiaal •• voor de vakantie

batterij-apparaten
om uzelt overal vlug te kunnen scheren

Volop voorjaars· en zomergroenten, dus nu een

koelkast 01 een dlepvrlezer
Wij verstrekken u gaarne aile inlichtingen

Misschien wei wat voor vaderdag I

•
J. W. van Puttestraat • Teletoon (01836) 232
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eenwaardevol geschenk

Ruirne keuze in Herenhorloges o.a. Sandor, Commodoor,
Juquet-Droz, Verdal'" .
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Onze ruimte is klein ,
Onze sortering is groot

in overhemden', week-enders,
hoeden en petten
o.a. strohoeden f 3,95,

Beleefd aanbevelend.

A. VAN DIJK, AMEIDE
". u ."

•
4 _

;. ue.". .."'. ".. '('.','r""", tb ...,

Juwelier -Horloger Harry Mulder,
Voorstraat 21, telefoon 01842·6.50, Groot·Ammers

KAASSCHIETER voor schoenen
Tolstraat 27 - Telefoon 01837-697 - Meerkerk

"DE KOEKKOEK" 8.PECIALITEITEN

PONTIAC HORLOGE

• AMEIDE

Geslaagd?l!

GEEF EEN FOTOCAMERA
in luxe geschenkverpakking slechts45,-

'CREZEE

Kaasschieter Schoenreparaties
Tolstraat 27 - Telefoon 01837-697 - Meerkerk

".

Verf

".

Drogisterij

Juwelier

Parfumerie

u;we.

De zaak waar· service( wa,ar
gemaakt wordt

"DE KOEKKOEK" MEERKERK

Wij staan vele uren voor u klaar
maar zaterdags na 12 -uur zijn
wij ge510ten

"DE KOEKKOEK" MEERKERK

Voor een Yamaha zo'n driftkikker
meLA versnellingen naar de
se,vicezaak "DE KOEKKOEK"

Honda de zuinlge. schon/ en
ger~isloze- brornfiets tekoop bij
"DE KOEKKOEK"

roooooooooo~oooooooooooooooooooooooooo,

2 g
g Vitrages (dealer Egger) g
~ Gordijnst~ffen en Velours ~
" Meubelen in modern en klassiek 0

~ (dealer Roskammeubelen) , ~

i Pullman, Rawi, Hazet en Olga Bedderi i
§AaBe en Van Wijkscheerwollen Dekens ~

i Z~ndapp.Kreidle" TomosenPuch 8 Tapijten o.a. Parade, Louisde Poortere, g
ve,keop "DE KOEKKOEK" \0 l(lema. KVT en vele anderen . . . 0I . Parasols -,I

o Tuinstoe/en 0

~ ~ Campingbedden ~-
g,-uchtbedden m. pompje 2
g .Windschermen, 4 en 5 g

.. ~ m breed i
Slaapzakken g

.. .1 ~ Visstoeltjes ~

~ Dit alles bij - 3

I STI GTE R's "I
~ complete woninginrichtingi
8 J. W. van Puttestraat 6:8, telefoon 01836·501 g
8 AMEIDE g
"~ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooJ

.:we

Vaderdag .geschenken
Voor fiets of brol,11fiets of auto
"DE KOEKKOEK" MEERKERK
01837-297

Te koop z;9.a.n. jongens· en _
ineisjesfiets pl.m. 5 jr. f 72,50
pe, stuk "DE KOEKKOEK"

.f""

Grote keuze uit transistor radio's
vanal 129", metlichtnet 152,50
"DE KOEKKOEK" MEERKERK
01837-297 ,

Te koop een gebruikte stereo
pick-up met hauten boxen f 175.
"DE KOEKKOEK"

Te koop Hometrainer f 110,"
"DE KOEKKOEK"6

'"p. ",

Veor Ameide, Bakker v'an der Zijden. Dam, telefoon 01836·456

Voor Lexmond: W. Chaigneau. Weth. de Jongstraat 45, tel. 03474·330,

Uw zoonof dochter geslaagd?
Geef dan een

Voor vader

Horloges,goudenen zilveren man
chetknopen, dasspelden, ringen
en nog vele andere kleine geschenken

.

/

.

."

Ook vrijblijvend bij u thuis

BL-OM
AMEIDE
Dam 11 - Tel. 01836·404

,.,

Sportfietsen. Hollands fabrikaat
in kleur 1159,-

"DE KOEKKOEK"

Nieuwe Jietsen. Een keuze ult
170shiks st'aat klaar.dus kopen
en meenemen
"DE KOEKKOEK" .

H~:b"jE/he~"n'~dig 'en je hebt
hem:niet.dan heb je hem niet
meer nodig.Geet"vader.dan maar
eenseen 'helm

"DE KOEKKOEK"

Te ~oop·2 Sparta Matic nieuw,
f 90" onder ~nieuwprifs

."DE KOEKKOEK" MEERKERK
0183.7·297 -

...........................................................................................................:

Yoor W3sautomaten
koelkasten,
diepvriezers

D. Bikker
MEERKERK

Zouwendijk 123
Telefoon (0183]) 249

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



"DE WEC3WIJZER" PAGINA 5

4'

keer "stilletjes" een bezoek aan
de camping van Wim van den
Berg had gebracht Hij vonddat
het -er allemaal keurig nitzag ...
Het ziet er overtgens Ilaar nit,
dat heel binnerikort het gerucht-

. makende advies van de- Neder
landse Kampeerraad (kamperen
bij de boer tot maximaal 72 uur
beperken) met stille trom zal
worden begraven. In de Tweede
Kamer is geen fractie te vimlen
die dit -advies durft verdedigell;
In de "wandelgangen" van de
Tweede Kamer wordt nu - ge
dokterdaan een oplossing, die
het kamperen bij de boer (vol
gens bepaalde- spelregels) in

·ieder -geval gedurende een heel
. seizoen mogelijk maakt. Op 30 __

meihebben de CRM"kamerleden
er oriellterend over gepraat met
staafssecretaris Vonhoff.

van V",n Zilssen". Desondanks den de kampeerders feest op de
wellste hij het echtpaar Vall den deel van. de boerderij van Van
Berg geluk met hun victorie. den Berg. Het door mr. Ellgels-
De openiilgspleehtigheid werd man onthulde bord werd door
bijgewoolld door Ilagelloeg aIle de kampeerders aangeboden. Ze
kampeerders bij Van .den Berg. deden er nog een 1::)loemetje en
Een paar dagen v66r de opening een flesje bij voor mevtouw
kreeg hij van het p~ovinciaal Van den Berg. Een fles drank
bestuur nog de officiele vergim- . -- was er voorts nog voor Elly
ning voor het plaatsen van cae van Wijnen nit Rotterdam, die .
ravans in. de boomgaard Ilaast al bijlla eell jaar lang haar vrije
de mini-campillg. Van dell Berg weekelld belangeloosdienstbfiar
mag IlU 22 caravans plaatsell. . maakt voor het Ilog steeds tOe-
Het zijn er thalls 19. Ilemellde administratieve werk
De avolld Ila de opellillg vier- van de SVR.

Staatssecretaris VONHOFF
als "LOERDER"

·,.:we ..

Deopelli)lg van de mini-cam
ping van boer Vall dell Berg in
Meerkerk werd voor eell' deel·
ollgemerkt gadegeslagell door
CRM - stRiltssecretaris Vonhoff.
Hij passeerde zaterdag. 27 mei per
auto omstreeks kwart over drie
de Broekseweg opweg naar AI
blasserdam, waar hij eell biblio
theek moest opellell. Hij zette
zijll opvallellde 'auto ollopvallelld /
aim dec kant van de weg ell
"verschanste" zich achter -een
politiebusje, dat voor de ingallg
van de milli-camping' stO)1d ge
parkeerd ....
Het was overigeils niet de eerste
keer dat de door de. SVR fel·
bestreden staatssecretaris op de

'Broe.kseweg was. Aan.·~V.d.A.c
kamerlid Wim Meij~ heeft
staatssecretaris Vonhoff oulangs

-laten weten, dat hij eens eell
we-

getast. Als het de eerste keer
niet mocht lukken, gaat het na
een tijdje rnisschien weI door
bijv. het aanvullen van de be
plantingen. En daarmee raakte
gedeputeerdeEngelsman in fei
te de kern van het probleem
"kamperen bij de boer".
Wethouder 't Lam van Meer
kerk kwam wegens verhinde
ring van de burgemeester het
echtpaar Van den Berg compli
mellteren. Kennelijk inhakend
op een artikel in "De Wegwij
zer" over het vrij kamperen
(mei jI.) gaf hij grif toe, dat de .
score thanS 2-0 voor de. SVR
is. "Het lijkt et op dat je alles
klaar speelt als je er maar te
gen aanschopt", aldus wethou~

der 't Lam; die bet in.di.t ver
band kwalijk v<.md dat het pro
vinciaal bestuur Meerkerk nog

- geen verguniling heeft gegevell
voor eell campillg in. de "Put

••

VAKANTIE!
maar '.' .. laat het geen "pech·vakantie" worden
Laat uw 'auto grondig nazien voor u vertrekt, dat voorkomt moeite en kosten

wezig is om. verstoring te voor
komen. Mr. Engelsmangaf te
kennen, dat die beplantillgen bij
SVR-voorzitter Van dell Berg
nog niet helemaaLin. orde zijn.
De westerzijde kan beter, oor
deelde. hij.
Een .' ander provin.ciaal crite
rium. is gelegen. in de bescher
ming van het natuurlijk mileu,
de hygienische ell vuilafvoet
voorziellingell dus. Wat datbe
treft meellde hij dat Vfm dell
Bergaan de ill redelijkheid aall
een camping - te ~tellell eisell
kOIl voldoell.
Mr. Ellgelsman erkellde, datin
Zuid-Holland grote behoefte be
staat aan meercaravanterrei":'

.nell. Het provinciaalbe$tuur zal
de nieuwe caravan- ell tellten
verordeiling zo soepel mogelijk
toepassel1, maar steeds wI wor
dell bekekell of het weI kan ell
of het lamlschap Iliet Wordt aan-

Ook verkoop
van nieuwe
en gebruikte auto's

Garage Gebr.van Tuyl
Zouvvendijk 125, tele'oon (01837) 412. Meerkerk

t""",,' • ., t • we: t • ., 4 . • • " • , . •-........•......................•......................................•.............•.......................

Vakantie 1972
Vreemd Geld I Reischeques
Reisverzekeringen
ANWB Internatioriale Reis- en Kredietbrief
Vakantiereizen - Vakantiewoningen
nog diverse mogelijkheden

.~ COOp. Raiffeisenbank
Noorde/oos I Meerkerk I Lexmond-Vianen I Langerak·Nieuwpoort I Ameide

...............................~.........•...........................................•...••.....
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.
UW BOVAG AUTO·RITEIT

WAARBORGT
ZORGELOOSAUTO.RIjDEN

I

Industrieweg 4, Ameide, telefoon 01836~402, b.g.g. 328

.
\

Geefvader
hetcadeau

wathij -
zichzelfzou'

wensen
Auto-accessoires en

poetsmiddelen
zijnaltijdl-we1kon

',._-,-" "-.../

Onderhoud
Reparatie - Schadereparatie
Verko()pen (Jlruil -

Zoek uw vaderdaggescHenk bij Kleijn

Wegens vakantie
~!l~~~~

~" 'is onze zaak
:2L,;..o_

$Jesloten
( van 26 juni

t.m. 1 juli a.s.

Voor de hengelaar: hengels, molens, telescoop- en insteekhengels, leefnetten
. en visstoeltjes. Luxe geschenken zoals lektulJrbakken en tafels, rookstandaards,
reisetuis, pottemonnaies, portefeuilles en tuinstoel,en
Aile soorten gereedschap

T.P. KLEI.JN
Tolstraat, telefoon (01837) 219, Meerkerk

en

,
uw administratie

tho C. j. van doorn
RIKKOERT biedt u die in uw eigen omgeving

Teveel om verder te vermelden

PRISMA HORLOGES, RONSON AANSTEKERS
GOUDEN RINGEN, DIV. MANCHETKNOPEN

~
~ Juwelier RIKKOERT ~.
~ 100%waterdicht Haven 1·5, teleloon 01823·2651, Schoonhoven ~~
~ vanaf89,-
~ Altiid een huis ta ontbiaden

~ll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Z*ll::!!:Z=ll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Zll::!!:Z

r~~~~~=~~~·~~~~~~~~~,

~ Een gescHenk voor vader? ~

~ .P R ISMAv Dan eens gezocht in een echte uitllebreide ~
JUWELIERSKOLLEKTIE

teleloon

01836-598

belastingzaken

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door administratiekantoor

ameide

hazelaarlaan 70
. '.

Maak ook eens VAKANTIEFOTO'S

Hardstikke leuk voor later

Foto Qine Creze~. Arnelde
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De Broekse\Veg moet blijven I
Tussen Ameide en de verkave
lingsweg wordt op het ogenblik
hard gewerkt aaIl een r~on-

_structie van de Bro~seweg, een
del'll van de gewaardeerde Lek
Lingeroute vall de· ANWB.

Boomgaarden zijn al gerooid,

·sloten gedempt en de prachtige
bomenrij langs de, kanten van
de weg hebben via een rode stip
al de 'terdoodveroordeling ge~·

kregen.

SVR-voorzitter Wim van den
Berg heeft na de opening1van
zijn mini-camping door gedepu~

teerde EngelSrrian. zijn gram"
schap uitgesproken over deze
"landschapsvernieling". In een
gesprek na afloop van de
opening zei rnr. Engelsrnan aan
SVR-rnedewerker KeesNoor- .
dewier, dat het provinciaal be
stuur',waarschijnlijk rnachteloos
staat, orndat dit een zaak is

.van StaaiSbosbeheer. Hij was in
ieder geval z6 g~schrokken over

deze aantasting van een Uniek
brokje Zuidholland landschap,
dat hij zijn thuisroute wijzigde
en via Arneide' terug reed naar
Rotterdam. Hij wilde bet graag
zelf zien en zegde. toe rneteen
een onderzoek te zullen instel
len. Hij zou het zonde vinden
als de Lek-Linge-route door een
wegverbreding zou worden OP"
geofferd .aan het snelverkeer.

De school, uitgaande van de Stlchting voor
Christelijk Middenstandsonderwijs, hoopt
ook het schooljaar.1g72-1973 met een nieuwe
eers~e klas te starten
Voor . gevorderden is oak plaatsing in de
tweede klas mogelijk

..........' .

Aanvang: maandag 14 augustus om 19 uur

Plaats: Chr; Basisschool te Groot'Ammers

Aanmelding
nieuwe leerlirigen

snel bestellen bij

Schoolboeken

\
Nadere inlic!,tingen en inschrijving bij:

J. Gravelarid,dii., P(.lrenest~aat45

~.rkerk, telefoon 01837·683 .
, V~T. 'tHart, Pr. Margrietstraat 10I .. Groot-Ammers, telefoon 01842·318

•••••••••••••••••••••••••••••

/

Kaasschieter Schoenreparaties
Toistraat27 - Telefoon 01837·697 - Meerkerk

·····~::;:·~:~:;;;:::::·..·············I
.Middenstandsavondschool

voor Groot-Ammers en omstreken

voorstraat. '6

lelefoon 01836·340

VERZEKERDE BEDRAGEN
Premietarief voor personen tot 70 jaar

MODERNE REISVERZEKERING Combinatie Combinatie Combinatie
1 2 8

BAGAGE (sieraden, foto/filmappa- 1 8.000,- 1 2.000,- f 1.000,-, ratuur, horloges en bont.
Geld en .gelds'Yaarden -, .. 1 250,. 1 250,· 1 nihil

ONGEVALLEN
a. bij overlijden. . '.' . .• . . 120.000,- /.15.000,- 110.000,-

voor ]Pllderen tot 14 jaar.j 2.000 v·
b. bij blijvende invaliditeit. . . . 160.000,- 145.qOO,- /80.000,-

voor kinderen tot 14jaar 1 60.000
GENEESKUNDIGE KOSTEN
a. bij ziekte . . . . . . 1 2.000,-
b. bij ongeval .-. I·

1 2.000,-. . " .
EXTRA REIS- EN

I·

VERBLIJFKOSTEN
ten gevo),ge van ziekte, oll!(eval of flO.OOO,-* t.7.500,-* 1 500,"
plotselinge terugroeping . . .

TRANSPORTKOSTEN -voor overbrenging van het stoffe-
lijk overschot na overlijden door Qziekte of ongeval. ; . •• • . . 1 8.000;-

\ PreDlie perdagEoropa 1 1;- 1 0.75 -1 0,60
Wereld f, 1,50 1 1,15 1 0,90

Extra preDlie per dag: -
Verhoging verzekerde bedrag voor egelll en geldswaardel)., resp. medever-
zekerden per 1 500, -. • • • 1 0,25 1 0,25 f 0,25
Wintersportrisico (uitsluitend per- .
sonen tot 60 jaar). . • . . 1 2,25 1 2,- 1 1,40
Minimum-premie per persoon: . 1 5,- 1 8,75 1 3,,;,,,"
Kosten per Bewijs van Inschrijving
12,- .

.Eoropa-dekking omvat: Europa, de landen rond de Middellandse Zee, Ma
deira, de Canarische eilanden en deAzoren.
• Dit verzekerde bedrag geldt per rubrieken vaar de drie rubrieken gezamenlijk. Vaar extra, teis

en verblij£kQsten bedraagt de vergoeding inax. 200/0 van het verzekerde bedrag
VUEGRISICO: medeverzekerd bij gebruik van vliegtuigen ener erkende luchtvaartonderneming
MOTORISCOOTERRISICO.: m~deverzekerd. Uitkering. bij -overlijden max. f 2000, -. .

OOK1vooiRIANNULERING$VER:ZEKERINGEN

den hartog assurantie ameide

ANUFAI(TUREN

ESI(ER

Franoeotraat 15
telefoon (01836)

235, 453 en 461
.Ameide

op herenkostuums
en kombinaties

10 0
/0

1
1

L j

korting

Vanaf heden

tot en met 1 augustus 1972Als het textiel wezen mag

Ga dan naar Mesker voor vaderdag
Een overhemd of das
Komt altijd weI van pas

(

Vader

vaderdag
geschenk

~CREZEE
AMEIDE DAM 6 TELEFOON (01836) 2'29
LOPIK PR W ALEXANDERSTR 2(03475)700
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·stalen
bureaux

typetafels

stoelen
..

Wie echt VERANTWOORD wil·huishouden
gaat nu zelf

DIEPVRIEZEN
Het hele gezin vaart wei bij diepvriezen. Gegarandeerdl
U bewaart voortaan v,,"orjaars~ en zomervjtaminen
voor .z 0 n I 0 z e wintermaanden. 'u slaat vlees en vis
en fruit goedkoop op Voor maariden lang.
Heus, een diepvriezer is goedkoPer dan U -denktl

Het adres voor vakkundig plaatsen is:

A. VAN IPEREN
Electro-technisch Installateur - MEERKERK -. telefoon 265

•

telmachines.

reken
machines

Japonnen
Japonnen
Japonnen

20 juist weer binnen .

2000
voorjaars- en zomerjaponnen
pakjes, japon.met jasje en tunieks
van Ned.meest vo'oraanstaand couturemerk _

NU WEER voor praktisch

°OEHELFT
van de normaal vastgesteldeverkoopsprijzen

o

J: H. VAN TOOR
electronlsche
reken-,
machines exclusieve dames-, heren·en kinderkleding Fransestraat 31, Ameide

Steeds grote kollekties

mantels en regenmantels (met gratis shawl), blazers, .
mantelkostuums, rokken, blouses, badkleding enz.schrijf

machines

diverse vertegenwoordigingen
eigen servicedienst

Vrijdagav~md

Is
koopavond

Voor bezoek aan huis
telefoon 01836·394·372

Speciale aanbieding

Groninger herencostuums
van dit seizoen
normaal 279.- en 298,· 10·9 _

.nu ,

kofferschrijfmachines
.speciale aanbieding f 175,-


