
Uitverkoop rag·e begint weer.....
Profiteert van de vele koopjes

Nog enige dagen en dan kunt u
weer profiter:en van zeer vele
koopjes die er tijdens de uitver~

koopdagen te halen zijn bij
praktisch aBe winkeliers in uw
woonplaats of daarbuiten.

Ret is aIle jaren zo, dat niet aI
leen mindere kwaliteiten er uit
gaan·· 'tegen.afbraakprijzen 

.c1och'zeervele artikelen waar
. then. me~ i~ .. blij"en, zitten of

welke· aan .mode· onderhevig
zijn ..'. welke. tegen ongelooflijk .

lage prijzen er uit moeten om
de zakenmensen weer gelegen~

heid te geven om in de eerste
plaats kontanten te verkrijgen
en in de tweede plaats ruimte
voor de komende mode-artike
len.
Lees de advertenties in de Weg
wijzer en U zult zien, dat wij
niet te veel gezegd hebben ---:
doch dat het zeer zeker weer
de moeite· waard zaI zijn.
Wij wensen allen die op 'ware
koopjes uit zijn heel veel succes.
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I 1.000,'

110.000,

f. 30,000,-

AM EIDE

7.500,-* 01 500,-

I 3.000,~

2

I 2.000,

I 250,-,

15.000,

I 45.000,-

•

VERZEKERDE BEDRAGEN
voor personen tot 70 jaar

Combinatie Corribinatie Combinade

1

I 3.000,

I 250,-

I 60.000,-

voorstraat 6

BLOM

telefoon 01836 ~ 3 4 0

SPELLEN
onder andere:. HALMA - MONOPOLY,
TIKTAK - STRATEGO EN SELECTA.

+
POPPEN - POPPEKLEREN - AUTO'S,
GARAGE'S enz.

Dam 11 - Telefoon 01836 c 404
Anna v. Burenstr. 1, Tel. 03474-521, Lopik

BAGAGE (sieraden, foto/filmappa
tuur, horloges enP91lt; t
Geld engeldswaarden •••,:,.

ONGEVALLEN
a. bij overlijden . . . . • . . . • : .

voor kinderen tot 14 jaar f 2,000
b. bij blijvendeinvaliditeit •....

voor kinderentot 14 jr.! 60.000
GENEESKUNDIGE'KOSTEN
a•. bij zieke .... //•••••

~XT~AO~i~~~\iN'f(;' ;.....
VERBLIJFKOSTEN. , .

tengevolge van ziekte, ongeval
.of p10tselinge terugroeping ...

TRANSPORTKOSTEN
voor overbrengi~hhet stof
felijk overschot ..overlijden
door ziekte of ongeval . .• . . .

MODERNE REISVERZEKERING

denhartogassurantie ameide

SPEELGOED

25 tot 50

·procent

K0 RT I NG!!

-/

I

0,98
2,50
9,95

49,50
98,50

•. .-"•• ' •••••0 .•••••

•

2-pers.wollen DidasDEKENS

Rest. HERENCOSTUUMS v.a.

DAMESSLIPS v.a "

PRIMA SLOPEN

PRIMA LAKENS

Dorpsstraat 46
Telefoon (03474) 415

'LEXMOND "

.;~

Aileen deze maand

. .'Ant. Liefhebber

RIJWIELE.N.. en
BROMFIETSEN

HET JUISTE ADRES VOOR

KOMT, ZIET EN OVERTUIGT U!

Oak voor aile ELECTRISCHE APPARATEN

enorme seizoen~artikeJen ..pruiming

SENSltTIONEtE
AANBIEDINGo~

IARMENRIJK
slaagtbijVan .Dijk'$

Europa-dekking omvat:., Europa, de landen rond de Middellandse Zee,
Madeira, de Canarische eiIanden en de Azoren.
* Dit verzekerde bedrag "geldt per rubriek en voor de drie rubieken gezamenlijk. VOOJ: extra

reis,.;- en verblijfkosten bedraagt de vergoeding -max. 20% van het verzekerde bedrag
VLIEGRISICO: medeverzekerd bij gebruik van _vliegtuigen eoer erkende luchtvaartonderne
ming
MOTOR/SCOOTERRISICO : medeverzekerd. Dirkering bij nverlijden max. f 2000.-.

OOK VOOR ANNULERINGSVERZEKERINGEN

0,25

1,40
3)":"-

f
f

f

0,75 I 0,60
1,15 I 0,90

0,25

2,
3,75

1,- I
1,50 I

I
f

EX,tra premie per dag:
Verhoging verzekerde bedrag voor
geld en geldswaarden, resp. mede-
verzekerden per f 500,- . . . . . . .. f ' 0,25
Wintersportrisico (uitsluitend per
sonen tot 60 jaar) .'.. . . . . . . .. 'f
Minimum~premie.pel; persoon: . .. f
Kosten per Bewijs van Inschrijving
f 2,-

Premie per dag Europa
WereldKofferschrijfmachines

vanf 199.50 voor ........ I 115,
(inclusief B.T.W. en 1 ja')r garantie)

•
Ga kijken bij,:

7

VAKANTIE!

maar •... laat het geen "pech-vakantie" worden
Laat uw auto grondig nazien voor u vertrekt, dat voorkQmt moeite en kosten

Ook verkoop
van nieuwe
en gebruikte auto's

Garage Gebr. van Tuyl
Zouwendijk 125, Telefoon (01837) 412, Meerkerk
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fv\Sai,'Ph~W~h~gj~~ih()~~mPhrnet•• dre~~9ir, ,.taf~l,
4 stoeler, ~an}18t~O.. ,.:.: ..;:.:..:..;u~oor'895 .......
fiken bergmeubels, nu vanaf' .. ;. .. ;:.:,,:,750;;.;..0
Sc:hitteierideeikenWebe~(ft met.. .. ...•.....'

~~~~~~;~~~I n~las~i'~k' 'b~~';~i' '1'~~5: ..... ;.~.~ .~~:::
ComfortabelklassiekbanksteI1450.-' riu 1250.
Klassieke fauteoils, nu :........... 175.
Eiken eetkamerstoelen met skai of mqquette, diverse
prijzen.
Moderne teak eetkamerstoelen 135.- nu .95.
Pracht b,mkstel m. wollen stof 2475.- nu 1975~

Moderne donkerbruine ribbank 995.- nu 795.
Schitt. oranje/zwart bankstel 2398.- nu1895.-·
Degelijk Wenge bankstel
(keerbare kussens) 2410.- nu 1975;-
Zuiver wollen dekens, groet en klein; tegen zemer
prijzen.

277.
79.50

129.50

.........

Donderdag 13 juli starten wij weer met het halfjaarijkse koopjesfestijn! ! !

SPOTKOOPJES IN ALLE SEKTOREN kopen issparen

T EVEEL OM OP TE NOEMEN duizend en een aanbiedingen

IIADIKALE PRIJSVERLAGING 10 - 20 _ 30 ~ 40 - 50. 60% korting

E'NORME AANBIEDING KINDER- EN KLEUTERKLEDING volgens de laatste mode

EIGENTIjDSETExrfI~L. van vooraanstaande fabrika~ten
F AVORIETE VRIJETIJDSKLEDING leuk en gezellig

KONFEKTIE MET 20 .30 • 40 • 50 • 600/0KORTING moet u zien

EXTRA OPRUIMINH GORDIJNSTOFFEN oude voorraad moet wijken

RUSTIG KIJKEN en zelf lekker rondneuzen in: onz& meubelshowroom

KAPITALE MEUBELS TEGEN ABNORMALE PRIJZEN van de beste leverancierst,Enkel~ voorbeelden:

r . TE~EEL ~M OP ~~ NOE~;N .

~,..,..,... -""' .. - ......

liE VERDERIN ONZE EtA:LAGES EN BEDRIJFSRUIMTEN

Webe • Gardisette • Ploegstoffen dealer

TQpkwaliteitsgarantie Betaalbare prijzen Vakkundige service

STREEFKERK
INTERIEURVERZORGING
TEXTIELHANDEL AMEIDE FRANSESTRAAT 7

TELEFOONOI836 .. 212
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Voor de vrouw door Martine

Meer oog voor OM
,~.p$el
.. •De laatst;; tijd consta~ ik d/I.~

mijnsexegenoten meell' o6g1
·.gaajJ.krljgen voor !lUll ka~.• , .

Een kl!-pseldat l\0ed zit, welke
'. dagvaii de weekh'et ook~':·z:Un::·; .- -. ---,' _:~_: -.. - "-'.-" -~-)

' ..yoor,.cen,deelis deze, v~~
gaiig~d,t.iik'eh'aan het felt~

aan . normaaI' zonlicht, zodat,
zwemen en, .schaduwen niet
voorkomen.

,.J;ll", Wl"OWIJZER"

FtlTSENINVAKAN'I'lETldD'

;Xleurenzwemen',?
!. KIeurzwemenzoaIs die vroeger
· nogal eens bij dia's voorkwa-
•men, zijn vrijwel verdwenen.
KIeurzwemen als gevolg van
forse reflecties echter zijn weI
degeIijk mogelijk. Wij noemden

. al de blauwe of oranje tuinpl\.
ra"ol . (tenthi,ifel), iva,ai-blj h,,~

"zorilicht "door het doek" valt en
daarvan de kleur aanneemt. Lo-
gisch dat iII zo'n geval de per
sonEm ook die tint aannenien. '
Ook dat. verbeteren wij door
eenhoeveeilieid flitslicht op die' ,
plaats te brengen. Retflitslicht .
vaneen. kWaI!te.it~~!ec.t~RIlei.1- .'

.:flitser beziteenkleur (tempe~

ratum) "die practisch •. gelijk.Ji;

Waanzinof wijsheid .,
ijstaat 3 an een heetlijk zonnig
strand, uw vi'ouw of Vriendin
staat in haa.r badpakjeYoor..u,
Wflnt~,egaat op "de~iek". Ret Kwaliteitsflitser? .
l.ijkt .een droom van e\,ri foto ¢
4ia te worden, lriaar hel~as flls Computerflitser
het resultaat :ria de vakantie Er zijn momel1teel zoveelflit-
yoor u Iigtis het ,,n.et niet dat". sersiride hal1d\'1 dat de,geworie
Deklimren zijn prima, maar de amateui-doof de bomenhet bos
schaduwen bijria purper. ni.et meer' zieC Daarolll. grijpen
Blj zwartwit heeft ti volgens het wijuit' d\, niass" '. een typedat
boekje io'n fraaie tegenIi~htop~ zich in detests' guristigheeft
name willen maken en nublijkt onderscheideri. .
uw .vrouw opeens l1iet bruiri, Ret. is, .zoals u op de foto ziet,
,maar. nagenoeg ;i:W#t. tezijn. de Meti-Ma6oblitz 193. Deze
I):aar gezicht is cen siIhouet. flitsefheeft als extra b1jiollcler- '
Inde schaduw van een parasol heid, datzeeen ingebouwde
iittend rieemt u een klei:ITendia computer lleeft, die !let lJitgeo
enthuis hebben aIle mel1sen, straaldelichtdoseertizodatfoii-
()nderclie tiiinparasol, .eenheei- Heve beljc4tlllK Vl'ijw,;l niet
Iijk ()ranjeroodgezicht,isde ~anvoorkomen;'J:)(),c>rdespe-

'.. piiras()l blauw..• ;. dankrijgeri c;ialecel""'0I'~t4et)i~ht:,,~nqe
. ,de mel1sen4ie tint.' . flitser, dar "",eerkaatst.vall;het

I,.igt dat nouaan die kleuren- . ol1derwerp,opgeval1gen en op
films? Rebt u bij zWartwit het . dat ogenblikwordt het flitslicht z()rgeloos wil fotograferen.Ove- . Fwlaitas;nhe,btriiogotr'thet licht
verkeerde filter gebru,ikt?);;r • ineteen onderbrokeri .. ;. maar rigemi,vandittypeMetz-Maco- .' '.'
ut toch eeri kleurloos lJV'fil" clitgebeurt in een oricleJ:deefY~~ blitz is een hele serie uiteenlo- Flitsen is uiteraard voormeer;
ter op, allemaal volgens het een secoride. Roe.verderhet ob-' . pend in prijs en karakter indedoeleil1dennuttig, want in ca'-
boekje en toch.... ject hoe langer het duurt voor handel. De compacte en handige ravan, tent of hotel is.;:4et oolt'

de flitser het ..lichtcuit~tralen :flitser pastnogiIl.een dames-. vakantie. Juist op diepIaatse*
Lichtcontrasten stopt.... hoe meer llcht 'het tasje. Deil1gebouwde NCbatte-. missen wij zo vaak deleuke mo,:'
;warineer u iemand fotografeert motief ontvangt .. Qmgekeerd, 'rij is oplaadbaar aanhetlicht- menten.Momenten die>nooit ift

. ):iij zonnig weer, zijn de contras- hoe dichterbij het object, hoe net. . . .net album komen. .. .'
'; tenovereerikomstighoogtussen korter de flits. Dewareflitser Importeuris ODIN N.ve,Post- Tenslotte dit, ook de'V';ikantie~

licht en schaduw. .voorde ..'ge'l¥0ne~.mMe)lr .die. ;bus 2436, .Nijmegen.kiekis .cen goede callrerawaard~

; 'Bijbedekte lucht gaat het vaak :.·..i·.~..~.... " Op de foto gebruikt l1etcha~.
):ieter, tenzijhet bepaald somber L wa.. >........ ".1lla]l,teme~~je e~n¢a1ll~ra.va'n
is Wanneer we even technisch""; . ""allure;de Leica M5in·beschaaf-.·

•. fuogen zijn . in de zon' is een '''elu'kk."tt· . '+Y de !f'l¥ilC\'t~);1ip;V'l~rin,gi'J;)lj.l11:'i~~,
" }ibeveeIheidlicht 4 x z~ sterk ''1,.'.6-- - " - ,;, ". .ca1ll"ei'amet· geKP1jp¢ldll" at.
i als iri deschadiIw. ' . ,,'i'... ,e,', '. . ." ' • stand'sinete.r.'en.'·);eVl'irts·inge-
~ Uw zwartwitfiImkan die "con" bouwaktiviteiten;iRAmeide inzicht '.' ....~ ....." '" , .. , bouwdebelichtingsrneter.·.

t ·· t h" d'" g eg It} , . ,,' ,', .~.,.j. ' '..' K.lein" -s"m,a..1.·._,..,ha.ndig...e.. n z. ek~".I'.•,ras ver ou mg. ,ew.oonw. IiilYijp;rijzen 'ol1sg?lukkigU als : ~~lt uitgi. . rdzu~leri worden
, nietaan.. . een der•• eerstenmte.k1.lnnen' ' Z\)ngeproJe teerdm het plan Tot slot "
i lJwkieurenfilm beter, maar ook lichten over de.aktiviteitendie,· Aiikster.veld '" aan weerszijden :Bewaaruwc~ineral;iietih een
, dan Hat de kleiirenweergavlil . hetgemeentebestuur van Arnei- van de straat' die langs de gloeiende autq' achterhefgla~,
, yailk 'te',wells~#;.0Yer., ,iil~4~ . " de weIlichtbinrien'zeer Korte nieuwe chr. schooliri zuideIijke waar hij lekkerbroeiim: Kan ¢j:1 ,
· doordathet hlauwehemeIIicht . tIjd gi"it re-aliseren. richtirig wordt aangelegd. duidelijk zichtbaar is voor grijli-

(we\'rschijn van de blauwe Wijvindenhetprettig U dit te De blokken varieren wat lerigte ' graagvolk.
lucht) cen rol speelt·t<:unnenme~d.~len,.daa:rY'Cij.,()~s betreftvan .4 tot 9woningeit· Leg hem liever op het dak, dap.
W,at doenwe aaa,raan? weI eens kr.ltI~chhebb~ll u~tge- aaneen. Dewoningen krijgen 3 bIijven slot en ruiten heel, wan-

laten over naar onze mening te I k t t 2 t neer u de cameraniet wilt mei\~W,.anneer we irers.tandig 'ziJ'n'ge- .... '" . .'; ,. ; . , ',' ,..... s aap, amers, e we ~n gro e eIl . "
germgeaktnlltelteni dIe nu'wel 1 kleine sll1apkamer. De zeer dragen. , .

weest en de £litser in ..de vakan- grotendeels gelogenstraft gaan ruiJne' wooIikilmer krijgt een De besteplaatsop reis is in d~.•'
tie):iagage hebben gestopt, I:<,:n- worden, daar er achter,descher-afnietingvan 3.60 x7.lio m. De auto OIlder de voorba:rik, schot.
nen we die contrasten vermm- men weI het een en ander is ge-, , keuken geeft plaats voor een' klllar ,,"oor eeit leuk moment (a18
deren tot 1 :2. beurd. . aanrecht _ een kookplaat of een .het tenminste niet te' heet..is,

.Wanneer u een fIitser van goede Met debouw van 70 wonmg- fornuis een koelkast etc. De ,want dangaat de film naarde
: kwaliteit hebt, geeft deze de wetwonin~eIizal binnen, ni"t al i wa~ma~hine kan men· plaatse'u bliksem). In vIiegtuig, treiri ~'
". hoeveeIheid die nodig is om die te lange tIJd begonnen worden. ,jn de doucheruilllte. boot ili deparaattas .om nY'
.contrasten te verminderen; De goedke\iring,voor het finan" :",' ... " hI'

ciele gedeelte 'zal hoogst waar,- De:zolderzaltoegarikehJk ZIJn a S.
'hoO loOk d' d .. t .' t·· . door' een vaste trap, waar ook
~ D1Jn IJ

R
nu ,oor

d
e
k

msdan le~:.:cJ.e:m;;t gas te stoken.c.v. ketel
11' en aaggoe ge e\frwor7"""'dfg'e 1 atst '
den daar de overeengekomen Y'(0r. p a .
prijs met de aannemer de curve;. . p" '. schuurtjes zijn aan elkaar
prijs praktisch benaderd.· gebouwd en sluiten deachter-
De woningen welke naar een tuin aande achterzijde geheel
ontwerp van de C.S.W. te De af.
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MARTINE

Persoonlijk ad-vies van
. ,Dik PeMer~ '.

Het is in dit verband, weI lenk .
om n iets te vertellen omtrent

<'le"hliarVerZl>rgin:g.t)lUiS'~,.Jlleer4eal<t~e"P9IyhllJIT::t4Y~es,~7!",hliarVerzorgiDMproduktiesop, ken van eenpasselldkapSeI:. ;
in zw;t)igra;t1l:t, . '"w'a;arv;tn,ik net kennis,kreeg>zijn naam lieeftst3an voorda:.· Dit adviea isverW'erkt in de
Men is geneigdom meertedoell ',' M~ri heeftde bekende<jo:nge mesbladen lils OOses;Libelle," vornivan een speciaalhaarpas
dari die ene keel' in de zoveel . AmsterdfiIllse ," haarstylist Dik Eva en Margnet. , '.' llOort. Een Iiandig bookje waar~

. tijd naar, de kappergaan.· Peetersbeteid 'gevondeIiom.,u· Wamleer uprijs stelt oJ,) J,)ei'~ .. " in itlle gegevens' staan die van .
Datm,*,r ,doenis danv;takhet. persoonlij1l:Mvieste geven bij . sooriIijk Mvies van Dik P~eters, . belang zijIi.Het paspoortstaat .
zelf maken vap. cen vlot kapselc het hi3ken van cen vlotkapsel. . knnt ,ri bij nw leveTimcicr van 'op naam en is gennmmerd,
tje met de hnlpmiddelcn die de. :bik P,ceters is cen kappersvakc."., ,Cosmetica, eenforD1Ulier krij=
cosmetische industrie" in '.' moo' man in hart en nieren, die "het": gen ,dat n, ingevuld, knnt' op- z;elf kappenmoeilijk~

. menteei in steedsrnimeremate in zijn vingers heeft. zenden aan de afd. Voorlichting . Het zelf aanleggen van een een~
verScl:!..aft. . Hijiseen man achter de scher- van Poly-haarcosmetica, Weec ,.. yondig permanent met by. poly•.

. men dieveie bekende TV-stare .reriweg 17teZwanenbm'g N.H.,' lock-schnimwave is beslistniet
ren aJs Jenny Aryan en Adele Warineer ri o]>geeft welke ge-' moeiiijk, nzon het echt eens

. BloemendaaJ van een boeiend zichtsvorm u hebt of gewoon 'n moeten proberen.
ka,llsei woot te voorzien.· . pasfotobijslnit, krijgt ri eenper-

,.' Hij is het bok die de bekende soonlijk advies ""oor'het zelf ina-

l}W administr~tie'

en

belastingzaken .
- -' '."

W,?~e,n v~rtro~~elijken'.desk~ndig behan-.
deld door administratiekantoor

tho C:. j. van doorn

, b

.-:-.

-,-';

•. van

t,',

', .. ,.

.

. QAOOK EENS KIJKEN

'Q
•
''". '" - ·';r.J:·:\;:;--:;:: <'.; >. ,. 111";

.• "'d"e"))
'., '-, .-. -

, ,.' ,. ·······.···;;GRAMMO'OONPtA1EI·

.'. .:'..:OPRUIMING '. "

telefoon

'",,",,,---

hazelaarlaan 70

ameide

OPRUIMING
, ~iBI" lUI". GEKOCH1.
• ;'15'VOORDEEL'IEIOCIT !

K,OPE!':t SCHOTEj:.S· :. . . . . • . . • •• 6 voor
. BOTE;RHl\:MBORDJES ' ';; .. :. 6voo!,
DIEPE .BORDEN '>c... 6 voor

.. D:rrnNE LIMONDADEGLAZEN' •• 6 v'oor
'i'Hlm!:pOTTEN ....... , . . .. vanaf ~,69
Slit all. PANNEN a4strilj:s : 22.95

Plastic· emmeFS en wasbakken
Enkele damestassen halve prijs
en vele andere koopjes. .

•
ZIE DE ETALAGE.

T.P.KLEIJN
Toistraat 19 • Tel. 01837· 219 • MEERKERK

(JPRUIMING
" ; 'Van 1'3,..;.22' jnti ont" '

vangt u

10% kotting

Crezee
AMEIDE '0 DAM 6 '. TELEFOON (018$6) 2~9

LOPIK • Prins Willem Alexanderstraat 2 (03475) )700

. '-'-.".,.

op textiel- en min.
meubelen••.. ... - ,_._".. -. --- ,-._._- .... ~._--_.~-.- - .. '--------_..

Verder nog,vele. wle ' ;
koopjes. ,

••

Uweethet

. AU WE OPRUIMEN DOEN WE HET oof<
V00R BELACHELlJKE PRIJZEN !

. - - . - - , -,
,'.; Kortenhoevenseweg 18, telefoon 0:iii4 ~ 430 .- - . - ,. -., - - --.

·LEXMOND ,,- .,
0""

' •• -, !Of • ·'-·c,_' ,,-~.:.. - ' ••"-' _",C,"

""~
_ i,·'C'
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OPRUlMItI
Zoekl U

een goede en toch niet
Ie dure AUTO?

•
Kom dan geheel vrijblijvend eens
kijken bij:

Crezee
LOPIK • Prins WillemAlexand~rstraat2 (03475.» 700

AMEIDE • DAM 6 TELEFOON (01836 )229

NOG ENKELE

•

De Groot'stechnisch bedrijf.
AFDELING AUTOMOBIELEN
Lekdijk 37 -Ameide
•

OOKVOOR AL UW AUT()-BEN()DIGDIIEDEN

Motor- en el~btrrkthe
GAZONMAAIMACHINES

voor Uw tuin

~""'~-':'f "",
Vraagt demonstratie enprijzeh bij:

A. van IPEREN
MEERKERK - Telefoon~7-~.65

van f 65.- veer

f 45.-.
(in geschenkverpakking)

. ".'

.ARCHIMEDES
='-~.- ~'PENTA

BU InE N BOO f\~'MOTORE N·

. voor anM'"yPen boten. Betrollwbaar - 25% mlnder ben- .
.. zine-verbruik en 2 jaar garantie. Vraa,i inli~htingen bU: .

.A.VANIPER~.. Meerkerk ~Tel~.01831~265

bij Stigter's
complete
woninginrichting.

BANKsTELLEN
b.v. van 1356.- nu 889.- en van 1162.- nu 815.• enz.

Eethoeken en vele ander~ mellbelen
Waar vinilt U:

GORDIJNsTOFFEN
van 12.65 voor 4.95 per mtr. - van 9.25 voor3.95 per mtr.enz.

VITRAGEs voor 3/4 en 1/2 prijzen
Vele coupons gordijnstoffeu en vitrages voor weggeefprijzen

Ook onze BEDDEN en DEKENS
zijn drastisch in prijs verlaagd

vindt If in deze opruiming.

Let op! SPecialeaandacht voor onze coupons TAPIJT
voorHALVE PRIJZEN.

(: om p I. won i n. gin ric h t in g
J. w; van Puttestraat 6.8, Tel. 01836-501, Ameide

Levensver
zekeringsmij.

..Utrecht"

Wij staan niet alleen ten alle tijde klaar om nienwe posten af te siniten
maar 66k als er schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn.

Eerst bij schade leert U nw 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.lan_dbomV~isico'~ ~11, ~e~,yer::~~~ring~,: _~e~~s~n,4ei.~~tr~u1Nb<ln: ye~z,e~er~aEs.,

"Holland
van. 1859"

Dordt
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•
~9.IVBI::RSGtiOENEN,· nuvoor zeer

/Iagca prijzen!

NUMODIEUSE SCHOENEN
voor~teik:verlaagdepruzen ! !

.6.95 -9.95 "14.95 enz•
14.95 ·19.95 enz.
5.95· 9.95 enz.

OOK IN HUI8HOUDELIJI\:E ARTIKELEN

VEELKOOPJES!

•

.·Damesschoenen
.Herenschoenen
Kinderschoenen

Schoenen
Luxe- en huishoudelijke' artikefeIi
Speelgoedeten '

Vanaf donderdag 13 juti

's-morgens 9 uur.

Benedendamsestraat, Te,1; 01836-251, Ameide

--------------~

Fa. H., V.erh.oef

;" -,-><'<;--',>-.-. -, ,- '-,'

van 24 jlili Un.' 5 augustus

'" ,<
--...j

DE ,YERKOPER ,YAN-, ,.', /i- ',- ·'c

N.Y. PALTHE

GAAT~ET 'VAKANTIE

Voor echte koopjes naar A, Spek. Enkele Pitren
en restantenvan prima kwalitei(voor sterk ver-
laagd€prijzen. Zie tJeetala,ge'!' ,

Schoe~en . Slippers.·Pantoffels

A.S PElt -"
'DORP 95 LEXMOND

'J;'ielldwegt~,Anieide,',
TelefoonO 1836.337

Stennzolen

Knie- en
enkelstnkken

BI stennkousen en
-Panty's'
Elastieken konsen

Gehwol'
voetverzorgings
artikelen

. .

Dorpsstraat 72 -Telefoon 03474·229
Lexmond.

Wijsta.an, zoals altiid. weer voor u
kJaar.
U kunt nu uw kolen bestellenvoor
zomerprijzen en u weet het toch:' Gezel
Jige menSen stokeil nog altijd kolen !

v. Zessens Brandstoffenhandel

" Vakantie of geen v~ka~tie. ~ .••' It' Pedicure - Manicure I
Rijden doet u toch weI. Zorg altijd dat, , Adviseuse
uw ,tank gevul~ is met ' Rhea sylvia cosmetica

ben z i n e uit de Witte 'A. M.'IOOL
Pomp van Cees v. Zessen
.'" ." '" -'VERHOEF

Wilt u kOl11ende winter
'graag warm zitten,

'-
.

.Uw lovag .Auto;.riteit

INDUSTRIETERREIN 4 . AMEIDE

TELEFOON (01836) 402, b.g.g. 328

..

ElM DE R
waarborgt z0 r gel 0 0 s aut 0 rij den

Onderhoud . Reparatie . Schadereparatie
Verkoop en' inruil
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45.......
11.95
9......
1.7$

19.50

14.95

variaf 25.......
198.- riu-49:1S
239.- nu 69.75

Terlenka pantalon.
Koiltuum.;< .
228.- nu 59.75
enz..
Eitkele kolberts'
Weekenders I.m.
Ruitoverhemden I.m. a/le m. nu
Badstof .okk"n '
Truien, k.m.• I,!'!tste mode
Nog enkele Safarl-ja••en
longen. Terlenka broeken
diverse materi
longell' ovememden
korte mouw, aUe maten . ,. '4.75
Moder,;e anklet. . l'ilU 2.$0
Restanten overhemden . Ii.9$'
Kinderjacks,' div. maten,. spotpr!jiEM11

Nog,enkele restanten 1- en 2-pe""
~preie",' '

KONFEKTIE

Restante.n baby-jurkjes en pakjes
maat 68 tot en met 98.

Da",,,spuUovers spotprijzen

Enorme sortering coupons dames~"
stoffen voOr weggeefprijzen.

,I persoo,;s l"kens, Treffer, effen,
nLi 9.75 '

2 penoons ., rfu 1L51)
Slopen vanaf 2.35 "~ Luie.." 1.20

Hoeslakens,130x190,'2 stuks 27.90
Thel!doeken vanaf '1.40
Daftj(;,s~lip.". ; l.60
Gekl. 'onllerjilrken 38-40 3.98
Mei.jes.ii~s, alle'mat'en 1.25
Camiiol~. ," 1.75

, I; Pyam.'"'' f1anel, a/le mater. 8.....:.
Grote '''ad.laken. ' 6.75
Dames nachthemden z.m. 7.98
Dames naclithemden k.m.' II.is
Gew. D. Justen, a/le maten 25."::'-
H61Iai)cll'a.

OPRUIMING
. .

bij MESKER

60.75
94.()0

". WIJST....RTEN.DONOERDACMOR;GEN '13. JULl9.00 UU~

Doorgestikt bovenblad
80x190
2 persoons vanaf
enz;- ~ni.

Witte TerleRka val, riu p. mtr. 1.40

1 pers. polfethe. matras'
80x190, ruitdamast

' ..... -.

-. . . ."

Vitrnette. modern, wit met loodkoord
220 lioog, NU per meter 1().50

Witte,:vit~age, 210 hoog ~

metb~7de kant, NUper mtr. 16.95

,?amast, groen, 9.50 NUp. m.· .5

Vele coilpons '. vitrage .en over
.toffen'· . '?' '.

1 penoo". ledikanten
80~190, diverse kleuren 59.50

8ankstel, losse ktlss.ens ;"
zeer solide, van 1450.-v. 1095....

I<inderstoel
iets beschadig,l, . NU 49.50

Schommelwieg, .hout, metbeklecling,
198.-, NU 159.

Wolle" deken., Didas,
100% scheerwol, 2 pers. NU 63.-

A~ryl d"kens, 170x220 NU 29.95

. Plaids, flinke maat NU 21.

. Meubelbekleding, 140 breed,
4 moderne kleuren, NlJ p.ni.13.50

Balatred;'
200 b~eed, geel, NU p. m. '10.95
Extra 'kwaliteit,
too br...· beige, NU per m. '14.50

Diverse coupons

Tavo stoelen, formica
div. kleuren, 41.-, NU

COrilj>l"teslaapkalftcr, hoogglans .bere
ken, 3-drs kast, leclikant 140?i190, 2
nachtkastjes. NU538.":;'

Nog enkele tuinstoelen
iefsbeschadigcl. NU 25.-

Slaapkamer tapijt
360 breed, 100% nylon, p. m. 61.-

Biezen tegels, 30x30, NU 95 tent

Ta!el bijpassencl, 60x90

Nylon tapijt, 380 breed, van bekend
merk, 119.-., NU per mtr. 89.
Nog 2 kleuren

TIENTALLEN ANDERE KOOPJES !t

Bankstel, zeer rWaal, 1e klas. nylon
bekl. Eigep i"1Port.
Geen 2195.- NU 1695•..,..

Slaapbankstel
skai armen:" NU 1050.-

Eiken eetkariierstoel
skaileer NUf"~9.-

Eiken .bergmeubel, 220 bree~)"
veel bergruimte NU 975.
en nog vele andere - Heuga-dealer

Eiken fauteuils
en~~le ;~il1ks van 165.-

Eetl<.merSfoelen,
teak, zwart'en rood ska; . 62.50

Md. meubel.m - woningtextiel

ESKER
EUBELEN

. ~" -,'. .

ANUFAKTUIlIIN'

FRANSESTRAAT 15 "TEL:. (01836)" 235

AMEIDE

Na6uur:t~lefoon(918,36)'~~ ~~1 "




