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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
NEGEtlDEJAARGANG, no. 2
MAART 1973

Yerschijnt maandelijks'
Oplage 5000 exemplaren

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexl1)onq, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

MESI(ER hondt weer
1973 een voorjaars-show

Ameide maakt zich reeds op voor

Ameide · Lichtstad
vangt U tijdens de show 10%
korting op de voorradige
meubelen.

Zoals de heren· Mesker zei
den, worden er nog vele
koopjes aangeboden.

Aan belangstelling zal het
zeker niet ontbreken . . . .
bovendien zal de gratis con
sumptie het kijken en kopen
veraangenamen.

rekening opent bij het agent~
schap· met een minimum in;.,
leg van f 50,-.

U kunt deze spaar - Q - bus
in bezit krijgen door eens bij
het Agentschap van de NMS
Assurantiekantoor Den Har
tog, Voorstraat 6 te Arneide
langs te komen. Geopend is
deze maandag en woensdag
van 10 -12 uur, vrijdag van
10 - 12 en van 19 - 20 uur en
tevens volgens afspraak.

gevol'gen van de z.g. kwaad
aardige nieuwvormingen
(kanker).
Het verkeer elste tensiotte
3.323 slachtoffers (2.493 man
nen, 830 vrouwen).
Uiteraard zijn onder deze
cijfers ook kinderen begre
pen.
Hoe tragisch het ook is: wij
mogen niet verhuIIen, dat de
hartaanval op steeds lagere
leeftijd de mensen overvalt.
Er is dus geen halt toegeroec
pen aan de volksvijand nr. 1:
het hartinfarct, door de We
reid Gezondsheids Organisa
tie gekwaIicificeerd als "ge
sel van de twintigste eeuw".
Uit de anglo-saksische lan
den - waar reeds een tiental
jaren eerder' sterke Hart
stichtingen van de grond
kwamen - bereiken ons nu
bemoedigende berichten. Er
is een tendens, dat het do
denpercentage ten gevolge
van hart- en vaatziekten
stokt, terwijl hier en daar
zelfs een kleine daIing zicht
baar wordt. Het is niet ge-

Vervolg op pag. 5

Traditioneel houdt de firma
Mesker te Arneide van dins
dag 13. tot zaterdag 17 maart
a.s. in haar meubelshowroom
een grote voorjaarsshow met
vele hieuwe iedeeen op meu
belgebied en in woningtex
tiel.·
Ideeen, zoals in de adverten
tie wordt gesproken, die Uw
woongenot zullen verhogen.
AIs speciale attraktie ont-

Deze staat voor u klaar bij
de NMS. Het is een handige
spaarpqt met een spaarvak,
waarvan aIleen u de sleutel
krijgt.

En met een open· zakgeld
vak waar u kleingeld in
spaart, zodat u het altijd snel
bij de hand heeft.

Deze spaar-Q-bus krijgt u
van de NMS gratis! !
AIs u in de periode van 1
maart tot 15 april een spaar-

Uw hart" uw leven . . .
wees royaal met geven!

Gratis SPAAR·Q·BUS
bij de NMS

Voor de collecte 1973 heeft
de Nederlandse Hartstichting
deze slogan bedacht om dui
delijk te maken, dat er een
relatie bestaat tussen de zorg
voor het eigen hart en onze
gemeenschappeIijke verant
woordeIijkheid in de strijd
tegen de hart- en vaatziek
ten. AIleen wanneer miljoe
nen willen bijdragen aan de
acties van uw Nederlandse
Hartstichting is het mogeIijk
het doel te bereiken. Het
terugdringen van de vroege
dood door hartinfarct is een
opgave geworden, waarvoor
wij ons gezamenlijk zien ge
s.t.eld. De cijfers over 1971
Iiegen er niet om: we Iiggen
nog steeds vooraan ...
In 1971 overleden in totaal
110.243 mensen in Nederland
(61.148 mannen, 49.095 vrou
wen). Daarvan stierven er
50.095 mens~n (27.141 man
nen, 22.954 vrouwen) aan de
gevolgen' van hart- en vaat
ziekten.
In datzelfde jaar' overleden
25.707· mensen (14.820 man
nen, 10.887 vrouwen) aan de

Dinsdag 4, woensdag 5 en
donderdag 6 september zal
Arneide met een vlootbezoek
worden vereerd.

Dat het aan belangsteIling
zeker niet zal ontbreken ge
loven wij zonder meer.

zelf een nieuwe winkelbe
timmering te maken en dien
tengevolge alles ook econo
mischer in te delen.

U kunt 16 maart zelf van
Uw belangstelling bIijk ge
ven en profiteren' van de
feestelijke openingsreklame.

t.m. zaterdag 8 september 1973
20.00 uur optreden van een
steelband uit Trinidad met
Limbodans..

3 september:
20.00 uur Volkszang o.l.v.
Marie Cecile Moerdijk in ,,'t
Spant";
Na afloopoptreden van een
Boerenkapel op de Dam.

4 september:.
Voetbalwedstrijd Marine-vv.
"Ameid.e".

5 september
9.00 uur· AIlegorische op_
tocht. welke za1 galln <:I0or
Arneide - Tienhoven - Arnei
de - Meerkerk - Ameide.
15.30 uur Duiker- en HeIi
kopt~rdemonstratiesdoor de
Maririe;
17.30 uur ontvangst Mari
niersk:apel;
19.45 uur mars Marinierska
pel door gedeelte van Arnei
de;
20.00 uur concert Mariniers
kapel;
23.00 uur groot vuurwerk
aall overzijde van de'Lek.

6 septelJlber:
20.00 uur optreden van het
Utrechts Byzantijns Koor.
7 september:
Optreden Beatband ,AIlquin'
uit Delft.
8 september:
13.00 uur:
wiellerronde op nationaal ni
veau oJ.v. wiel<.rcIub groep
Midden-Nederland;
20.00 uur optreden van de
internationaal bekende dans
groep "Radostan" uit Rotter
dam.

en de volksdansgroep Rado
stan uit Rotterdam, die _vele
iilternationale- tournees heeft
gemaakt en ditjaar waar
schijnlijk naar Japan gaat.
Waarschijnlijk zal de beat
band "AIlquin" uit belft ko
JUen, indien ~eze band (wel
ke zeer populair wordt)
geen buitenlandse verpIich
ling heeft voor radio of T.V.
Hieronder voigt een voorlo
pig dagprogramma (wijzigin
gen vo?rbehouden):

31- 8 -1973:
19.00 uur Opening door bur
gemeester -Wessels; optreden
alle plaatseIijke vereniging
gen en lampionoptocht.

1 september:
10.00 - 18.00 uur Ambachten
en Antiekmarkt;

14.00 ,uur wandeltocht door
"Op Mars" georganis~er~;

van vrijdag31 augustus
Op de enige weken geleden gehouden jaarvergadering van
de Oranjevereniging "BEATRIX", Ameide en Tienhoven,
maakte voorzitter Crezee -in zijn openingstoespraak reeds
gewag van de kQmende grote lustrum Oranjefeesten. Het
5e lustrum Oranjefeest valt samen met het 25-jarig rege
nngsjubilettm van Hare Majesteit Koningin Juliana.

JiIij was de heer Crezee voor hetfeit dat diverse i)uurt
verenigingen al geruime tijd bezig zijn met voorbereidingen
voor de verlichting - want we kunnen alIeen dan ODze tra
ditie van "AMEIDE - LICHTSTAD" voortzetten indien wij
als "een man en ecnsgezind onze beste krachtengeven voor
dit 5e lustrumfeest, dat wanneer dit mogelijk is het vorige
grote feest minstens' kan eyenaren".

J)~aroJ1l'-\verd_.' aIle _afgeva~r~igden_ vall ve_~enigingen, (en dU,
w~ell eJ::. -zeer, velenl-:verzocht om-"het kdmend feest met
elkaar te doen slagen en elkaar steeds positief te benaderen,
en zich niet neglltief op te stellen - want als. bestuur vlln
de Oranjevereniging kunnen wij het niet aIleen en U aIs
buurtvereniging kan het niet aIleen - we moeten het met
elkaar doen en daarom, zo besloot de voorzitter, hopen wij
als hestunr van de Oranjevereniging op Uw aller loyale me
dewerking."

De grote opkomst voor deze
vergadering 'getuigt reeds
van enthousiasme voor het
kOlllende feest. Het bestuur
van de Oranje - vereniging
ontvouwde deze avond -reeds
in grotelijnen haar voorlo
pig programma.
Als primeur en met enige
trots werd gewag gemaakt
van het feit, dat het feest
mede in het teken van onze
Marine 'zal staan met o.a. een
driedaags vlootbezoek .van
de Marine - optreden van de
Marinierskapel - duiker- en
helicopterdemonstraties.
Traditigetrouw een volks
zangavond en optreden van
het Utrechts Byzantijnskoor
en naturIijk de allegorische
optocht.
Nieuw voor Ameide en om
streken zal zijn de Steelband
uit Trinidad met Limbodans

Een "SIGAROTHEEK" in Meerkerk
Op donderdag 15 maart a.s. ten, tijdschrlften, kosmetika,
des namiddags 4 uur hoopt bijouterieen en kunstnijver
burgemeester A. Berends ,de heidsartikelen.
Sigarotheek' van de heer en Dat aan bovengenoemde ar
mevrouw G. J. Veen officieel tikelen in Meerkerk behoef
te heropenen. te bestond bewijst hun omzet
Dit sympathieke, onderne- hierin.
mende echtpaar nam in 1970 Daardoor werd hun winkel
de sigarenzaak over van Leo te klein en a1 maanden zijn
<;Ie Kuyper. de heer en mevrouw Veen
Na enigehjdwerd het assor- met medewerking van de
timentuitgebreid met p1a- heer Hogendorp bezigom
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Levensver·
zekerlngsmij.

"Utrecht','

Wij staah nlet aileen ten aile tijde klaar orn nieuwe posten af te sluiten
maar o6k als er schade is zijn wij direkt present om Uvan dienst te zijn

, EeBt bij schade Isert U Uw verzekersar kennen

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
"Do Zoom", 101. 03474·284 Achlhbvon 46o, 101.01836.230

. LE'XMOND
Aile verzekeringen en 'financleririgen

Voor landbouwrislco's· en veeverzekeringen geelgenc:le betrouwbare verzekeraars

"Holland
van 1859"

Oordl

PAGINA 2

Yoor .. siertuinaanleg naar

c. TRE:UREN
Burggraaf 16, telefoon 01837-687, Meerkerk,

KOUDE SCHOTELS
is een van' onzespecialiteiten

Heesters, Rozen, Coniferen enz.

Gazonmatten; Gdzonzaad,Compost, Potgrond, Zwarte grond

Diverse soorten natuursteen.

. U kunt ze dage/ijks bestellen bij

ReS tau rant "B RU GHU IS' ,
TOLSTRAAT 34 . MEERKERK TELEFQON 01837~319

Wii vragen wegens vele reserveringen voor gezelschappen, HULP zowel in de huishouding als voor de

zaak. Werktiiderr kunnen zonodig worden geregeld.

Uw Bovag Auto-riteit

.

waarborgt zorgeloos autorijden

AIle merken AUTOMOBIELEN

Specialiteit: de raspaarden van
FORD en OPEL

Autobanden 10, 20, 30 010 korting

Industrieweg 4, telefoon 402, Ameide
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Een
een

•nleuwe
•nleuw

lente
idee

esker
eubelen
anulakluren T~lefoon 01836·235"

na 6 uur 453 of 461

houdt voor u weer een

VOORJAARSSHOW.
om .u te latenzien welke

NIEUWE IEDEEEN
op meubelgebied en in woningtextiel 'in'
onze toonkamer aanwezig zijn

Ideeen, die ook Uw woongenotop een
hoger peil kunnen brengen"'

U kunt geheel vrijblijvend vanaf

dinsdag 13 tot zaterdag17 maart a.s.
in onze meubelshowroom, Fransestraat 15, Ameide al dit
nieuws komen bekijken, iedere dag van 15-18 en van 19-22 uur
Zaterdagmiddag tot 17 uur'

Ais ex.lra voorlaars

op alonze c;::c:.::~lge meubelen nu 10 010 korting
Slaapkamertapijt ~6~iV:::erkl~:r:~ met foam-rug nu per meter voor 59.50
Dezeaanbiedingen zijn aileen geldig tijdens de' showdagen

GRA TIS CONSUMPTIE!
........................

•
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Er wordt nog. volop gehamerd en gesjouwd .
maarhet einde van de bouw komt inzicht .
Ret blijft nog even behelpen, maar de nieuwe
voorjaal'skollekties stromen reeds binnen.

Ook nu ishet prettig kopen bij

STREEFKERK
TEXTIELHANDEL - INTERIEURVERZORGING

Ameide - Telefoon 01836-212

. r' r . , ..... • • oJ . • 0- " on

Telefoon 01836·271

_n.en
Ameide

a.N.
Meidoornlaan 1a

S PARlA
KR E ID L E R

, ZUNDAPP
BATAVUS
YAMAHA

. '
'.

Het adrEls.voor BROMFIETSEN ell RIJWIELEN • Ook staall wij klaar
voor REPARATIE•.

BIJ AANKOOP VAN SPORTBROMFIETS

een valbelrngratis !.!
GROTE KOLLEKTIE' D A ME S
SPARTA MATIC 1973
Diverse klfiluren.

...., .. :....•... ,

B ROM F lETS E N
VAN t 618,-. . . nu voor t 5~8,

ZO LANG DE VOORRAAD STREKT

Gespecialiseerd op het gebied van:
KOELKASTEN STOFZUIGERS
WASAUTOMATEN GASKACHELS
CENTRIl"UGES . KOOKPLATEN

AUe doorons verkochte apparaten worden

door EIGEN MONTEUR gerepareerd.

Grote kollektie

RI..JWIELEN

UNION BATAVUS
WIJ GEVEN EEN HOGE INRUILWAARDE VOOR UW
QUDE RIJWIEL TERUG.

GROTE KOLLEKTIE RACEFIETSEN met uitval naven.
IN DE KLEURENPAARS • GROEN • ROOD

met 5 en 10 versnellingen•

. Aile rnaten KIND ERR IJW I E LEN in diverse kleuren .
.

Nu bij ons
2 GLOEILAMPEN
VOOR 1 GULDEN
Da's pas goedkocip I I

VOORJAAR IN HET LAND. SPONS EN ZEEM IN DE HAND

Voor al uw schoonrnaakartikelen naar

T.· P. KLEI.JN
Tolstraat 19 Telefoon 01837·219 Meerkerk

Couserieayond yan schoonheidssalon "Arianne" was eln groot succee
Door de grote opkomst, was het niet mogelijk aile dames gratis hUidanalyse
te geven. Alsnog is daarvoor gelegenheid In de week van 12 - 17 maar!. .
WeI telefonische afspraak maken. U bent van harte welkom.

Schoonheidssalon "ARIANNE"I Meerkerk
TELEFOON 01837 - 215

Schoonmaak!
Vernieuw dan ook
eens die LAMP.
U was het al lang van plan?
Korn dan eens ,kijken in de
uitgebreide kollektie
Ibij

P. CETON
ZOUWENDIJK 32 TELEFOON 01837·259
MEERKEHK

I P.S.
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FRANSESTRAAT 31 -AMEIDE -TEl. (01836) 394-372

J.D."TOOR
F1\.SDIO~b."

De zaken
waarU altijd welkom bent

legen.
scherpe prilzen

Fotocamera's
Filmcamera's
Projektoren
Flitsers
Vieuwers
Rolfilms
Ontwikkelen
van al uw films

3CREZEE
AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229
LOPIK: PRe W. ALEXANDERSTR.2 (03475)700

• u .

••••u .

rijk voor ons versprei
dingsgebied) medede
lingen, berichten over
nieuwe artikelen, vere~
nigingsnieuwse.d. aIs
tekst aan ons doorge

.ven ter plaatsing.

heterdaad in de timmerfa
briek bettapten en 0 dat
dank. zij hun. doortastend
optreden een reeds lang
gezochte beroepsinbreker
kon worden ingerekend.
Dank zij de alarminstalla
tie (geleverd door Crezee
Ameide) is dit mogelijk
geworden.

dat Stigter's complete wo
ninginrichting.op 30 ma~rt

1973 een tweede zaak in
Schoonhovengaatopenen.

TooI' met nieuwe' filialen in
zich snel uitbreidende woon
gebieden.
.Na o.a. "Piazza _Center" te
Gorinchem en "Makad~,Cen
ter" te Nieuwegein nu aan
de Voorstraa~ te Vianen
weer een modezaak met Da
mes- en Kinderkleding, wel
ke zeer smaakvol is inge
richt.
Ook nU weer (evenals yier
maanden geleden geschreven

. in oos blad) "proficiat en
heel veel succes met uw
nieuwe aanwin~t".

• •WIST U

HERHAALDE
MEDEDELING

dat Fanfarevereniging ,Unie'
te Ameide dit jaat 75 jaar
bestaat en ter gelegenheid
hiervan als klein onder
deel van haar feestpro
gramma -nu reeds op -vrij
dag16 maarta.s. in ,,'t
Spant" een feestconcert
geeft waaraan o.a. Olga
Lowina medewerking ver-

o leent? .
!

dat G;'br. Van Es te Meer-
k~rk-twee _weken geleden,
's nachts - een _inbreker op

Maak gebruikvan tlDze
unieke g rati sse r
v i,~ e. Geheel kosteloos
kuntU (indilm belang-

Het is zeker de bescheiden
heid van de heer . en me
vrouw Van Toor, dat ziJ

. geen officiel;, opening heb
ben· verbonden bij de inge-
bruikname van het nieuwe
filiaal aan de Voorstraat te
Vianen, doch aIleen dins
dagavond 6 maart recipieer
den om zakenrelat(es en be"
kenden h~n nieuwe, aan
winst te tonen.
Enig begrip kunnen wij hier
,we! voor hebben - want met
de regelmaat van de klok 
penetreert de firma Van

waagd ", te veron.derstelIen,
dat 'de intensieve acties ter
bevord'eri:~g'vandeprev~n

tie en voo~ desnelle hulp na
~~rtinfarctvan collega-Hart~
stichtingen daar mede debet
aan zijn.
In vele plaatsen .van oos
land wordt er in de week
van 2 tim 8 april 1973 ge
collecteerd. Er zijn rulm 500
afdelingen en ,coll,ecte':'comi
tees, die zich ijverfg voorbe
reiden op een intensieve
campagne,
Oak in onze gemeente vindt
deze collecte plaats.

·De plaatselijke EHBO Afde
ling' org~.niseert deze collecte
enkomt met .de collectanten
en megafoonper :auto huis
aan huis aanbellen. Steunt
dit doel met spontane gave.
Deze aldie zal ook ditmaal·
weer worden gesteund, door
affich~s, door artikelen en
gesponsorde advertenties' in
de bladen, door radio" en te
levisiepro'gramma's en,door
hetbekendmaken van een
speciaal giro- en. bankreke
ningnummer" voar dege.p.en,
die niet door colleCtanten
worden beteikt: .
Ret uitbouwen van 'een" lan
del.ijk net iran plaatselijke
yertegenwoordigingen, -is 'n
kwestie van tijd. Een andere
.nationale volksgezondheids
organisatie heeft er Hefst
1.500. De Yrienden van de
Hartstichting kunnen· zich
dUB nag verdrievoudigen.
l)aar is aIle reden toe, omdat
de strijd tegen het epide
misch hart- en vaatlijden
voor wat betreft de mede
werking van het grote pu
bliek pas is begonnen:

Heet! plaats voor medewerkers in haar aldelingeri :

B.V. 'van ZUTPHEN

MACHINEFABRIEK:
ONDERHOUDSBANKWERKER.
LEERLING BANKWERKER

SCHEEPSREPARATIE:
.SCHEEPSIJZERWERKERS, ook zij die daarvoor opgeleid wensen
Ie worden. .
LASSERS.
CLASSIFICEERDER.

TELEFOON 01836·271AMEIDE

Prijsopgaven voor

VAKANTIE AUTO'S

VOOR ALUW

* TAXI WERK* ZIEKENFONDS VERVOER* TROUWRIJDEN* ROUW· RIJDEN* VOLKSWAGENS voor 9 personen

ALLES MET ZEER GOED MATERIAAt!!

Firma N. Pek & Zn.
te Vre~swijkWierselaa,n 133

Telefoon 03402 "9741 (ook's-avonds)

DAMESKAPSALON

A. H. Dijkstra
Hooldstraat 47 Nieuwpoort
Teleloon 01843·368

CONSTRUCTIE:
CRASSEURS.
SAMENSTELLERS.
LASSERS.
TRANSPORTEUR.

Geboden wordt: Goed loon, plus aandeel in de wins!.

Bedrijlskleding wordt verstrekt, alsmede reisgeldverc
goeding.
Cursus gelden worden veelal in zijn geheel vergoed.

BETER en

MODERN KAPWERK

In een persoonlijk onderhoud, kunnen wij U verder in
lichten over ons bedrijl en Uw vragen beantwoorden.

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

Paslolo's
dlrekl klaarl 8CREZEE

AMEIDE DAM 6 TElEFOON (018361219
lOPIK PR \'1 AlEXA~DE~STR 210J415)700
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MEERKERKTELEFOON . 01837 . 352KLEINE KANAALDIJK

. Ne!lm er eens, eentje uit onze voordeligeaanbiedingel!! .
. " . !

Op Uw verzoek bezorgen wii gratis thuis. Ook telefonisch te bestellen.

AMSTEL BIER .
Heel krat
Normaal f 12-,. . . .. . NU f 9,50

COGNAC, REMY MARTIN
per fles f 26,25

NU VOOR f 23,85 .

KELLER BIER
20 halve liters. . . . nu slechts f 12,36

Bij aankoop van een hat
HEINEKENS BIER van f 12,..,.
Nu een fles JUS D'ORANGE van 1,98

VOOR 98 cent

f n,95

WITTE BACARDI RUM
van f 17,25 NU VOOR f 14,75

RELSKY, WODKA
normale prijs f 14,95

WHISKY BLACK and WITHE
van f 17,65 . . VOOR f 14,50

HENNESSY COGNAC
Normale prijs f 19,95 NU VOOR f 17,75'

NU SLECHTS r 12,95

2 LITER LINSON SHERRY
Medium drai . . . . .

,

VOOR f 0,85

.... . . t 3,25

.
JOY lIMONADE
per liter van 1.02

VERLOF L1KEUREN
van··.WElnneke 15;85
NU SPECIALEPRIJS

Tevens onfya!'gt Utegen inlevering van HET LEEUWTJE uit onze advertentie 1 KRAT AMSTEL BIER
VOOR SLECHTS f 9,-

Oak verhuur vanGlaswerk, Kop en Schotels, Tafels en Stoelen
Prijswij:Ziging voorbehouden. Zaterdag tot 5 uur geopend.

*. REVILAC VERF, PRACHT VERF

* BLOM'SBEHANG, PRACHT BEHANG

* EN ALLE BIJBEHORENDE ARTIKELEN

SLOM
DAM 11

TELEFOON 01836 - 404

AMEIDE

..............................
Nu de lente weer, in zicht, ;s .

leveren wii weer aile soorten •
VLECHTWERK zowel gegalvaniseerd
als geplastificeerd.
Ook PUNTDRAAD, DRAADNAGELS,
en KRAMMEN in ruime mate aanwezig

bij het vanouds bekende adres
T. P. KLEldN Toistraat 19. Meerkerk.
Zie de SPECIALE FOLDER VAN HENDRIK JAN
DE TUINMAN.

••••••••••••••••••••••••••••••••••.................... ..
Voorstraat 6

Tele/oon 01836·340
Na 18.00 uur 01836 - 340-01843·370

DEN HARTOG ASSURANTIE AMEIDE a
Ie koop

BROEIRAMEN
en
ONDERBOUW

Ook voor

KLOMPEN
naar

Aart Spek
LEXMOND

Altijd goed' !

. UW AOVISEUR IN:

* VERZEKERINGEN

* ADMINISTRATIES

* FINANCIERINGEN

* HYPOTHEKEN
* PERSOONLlJKE LENINGEN

Tevens:
Agentschap NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSSPAARBANK

F. Treuren
Zouwendijk 9

TeJefoon 01836· 429
AMEIDE

••••••••••••••••••••
~CREZEE
AMEIDE DAM 6 TELEFOON waJ5) 229
lQ"\K PR W AL'X.\~D1A$TI! ~(OJ' 5'"0')

en voor
LAARZEN

en voor
SCHOENEN

'en voor
SANDALEN,
enz. enz. enz.

••••••••••••••••••••

_N_O__g...'-e-n..,.i-g-e--t...w......e-.-e-d...e..,._h-a-n--d.:,.s--__------__-------_.....---_-.I!~.tel.· 'en rekenrnachines·· ~
8CREZEE
AMEIDE 0,,1.< (; "I<l<'OC'J '0 8 & ,7Q
LOPIK PR WACf,VM ;),""''i 7 a J <) "n

__ ' ... .":-. __... c, . ._
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UW ADRES VOOR:
/

WAS- .en DROOGAUTOMATEN'
KOELKASTEN en DIEPVRIEZERS
VAATWASMACHINES

SERVICEBUREAU

D.BIKKER
Zouwendijk 23 Telefoon 01837·249· MEERKERK

OOK VOOR UW

G ESC H EN KEN I N

* GOU'D'

* ZILVER \

* DOUBLE

* UURWERKEN

1< HORLOGES

MODE in schoenen

HEREN • DAMES GEMAKSCHOENEN

JONGENS • MEISJESSCHOENEN.

SLIPPERS·

KLOMPMUILEN

.KAASSCHIETER
MEERKERK . TELEFOON 697

JUWELIER • HORLOGER

HARRY MUl.DER
Voorstraat 21- Groot-Ammers - Tel. 01842-650

Julianastraat 16 - Langerak • Tel. 01843 - 422

Tevens Uw adres Voor

Vakkundige Schoenreparatie

Vrijdag koopavond.

's Zaterdag tot 5 uur geopend.

U WEET HET TOCH ?
ALLES VOOR. DE TUIN

Tulnslang • Siergaa$ • Grasmaaiers - Sproeiers· .
Gleters - Schoffels • Harken en Spaden enz. eni.

Vindt U bij

G. de Vroome
Vanzelt ook al het andere GEREEDSCHAP
voor de VAKMAN en HOBBYIST.
En een grote sortering IJZERWAREN en
TOUW, maar dat wist U al.

VOOR AUTO. VARIA·

U gaat

in de goede richting

Wij gaan naar: .

Stigter's
MEUBILERING
STOFFERING .

Schoon hoven
en openen daar op 30 maart a.s. onze

2e zaak

VERKOOP BENZINE,

Gebr. Van TuyJ
Zouwendijk 125 Tel. 01837-412
Meerkerk

* NIEUWE AUTO'S

* GEBROIKTE AUTO'S

* ALLE REPARATIES

*
Probeer het ook eens • 0 zult tevreden zijn

OF U NU VOOR. Meubels of Woningtextiel
NAAR AMEIDE OF SCHOONHOVEN GAM

Blijf de goede

=richtin=gaan=houd~en.. ST IGTER
en ga eerst naar

Voor
COMPLETE WONINGINRICHTING
J. W. van.Pultestraat 6 - 8, Tel. 01836·501
AMEIDE.

Koestraat 101,. Teletoon 01823 - 2450,
SCHOONHOVEN

NU NOG GROTERE KOLLEKTIES
\
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«De. Sigarotheek»

.

.

Dorpsplein 3 - Meerkerk
Telefoon 01837 - 700.

IEDERE SEZOEKER ONTVANGT EEN LEUKE SUR
PRISE VOOR DEKINDEREN.

.
Tevens hebben wij ons assortiment vergroot met:

. .

le BYOUTERIEeN, o.a•. zilveren ringetjes en vele kettingen.
2e KUNSTNIJVERHEID, o.a. beeldjes, mobiles en netbollen.

3e Leuke VERJAARDAGSGESCHENKJES, o.a. spaarpotten 
fuiken - Hawal pennen.

Sij aankoop van sen dezer artikelen ter waarde van !1(),- ont-,
vangt U EEN ARTISTIEK GESCHENKJE. .. .

1< Ter gelegellheid van onze opening ontvangt U bij aankoop
van f 10,- kosmetica

een WENKBRAUW POTLOOD naarkeuze.

Ons kosmetika-hoekje is uitgebreid met het hele assortimeni
van het huis MARGARETH ASTOR.

De NIEUWE NAAM voor onze GEHEEL

VERNIEUWDE ZAAK die wij op 16 MAART

opensteflen voor U.

Voor bezitlers van CASSETTE - RECORDERS, verkopen wij nu. ook

AFSPEELBARE MuziEKCASSETTES
voor speciale prijzen.

Fa.G.J.vanVeen

.Openingsaanbledlngen :

\" "." .

. U bent van harte welkom.

..

POT BOEREN
JONGENS
van 5,95 VOOR 4,95 .

LITER SINAS
van 1,10

VOOR 79 cent

KRAT 15 FLESSEN
UPDRANK.van 10;50

voor 6,95

LITER
WITTE LANDWIJN

3,(;5 2,95

JONGE GENEVER
35% 8,95

VIEUX 35 % 8,95

JAMAICA RUM
35% 8,95

BLACK and WHITE
13,98

SHERRY ");5 3,95

FLES
VRUCHTENWI.JN

3,95
3 stuks voor 6,95

Alle bestellingen vanaf
f 50;- thuis bezorgd.

Aanbiedingen zo lang
.de voorraad strekt en
CONTANT SETAALD

SPECIALE DRANK·
AANBIEDINGEN
van WIJNHANDEL

KLAAS HENES
Nieuwpoort - Tel. 379

. Gr.-Ammers Tel. 324

•
"DE WEGWIJZER" ,

Het juiste en
voordeligste adres

voor al Uw
. S J ERA DE N

in
GOUD
ZILVER
PLEET

enzovoort

Op verzoek bezoeken wij U
ook thuis

AL[E SOORTEN
K.LOKKEN

en
OLYMPIC HORLOGES

OP
JUBILEUM·

EN
RELATJEGESCHENKEN

GEVEN WIJ
hoge korting

Gediplomeerd Juwelier
Goud" en zilversmid

J.J..Ha~kesteegt
Waal 8. c Tel. .01843" 48.1

LANGERAK

UNIEKAANBOD
Arm en rijk
slaagt bij VAN DIJK

Eleklronische rekenrnachine

V.a. f480,- Cexcl. STW)
P R AC H T COL L E C TIE

* OVERGOOIERS
met bijpassende

* BLOUSES

SPeCIALE AANBIEDING

OVERHEMDEN
Pastel kleuren
voor slechts • . . . f 16,95

Eigen
servicediensl

OOK AL
AAN DE
SCHOONMAAK?

•

Zet dan dit jaar eens de puntjesop de i.
Maak de schoonmaakaf met een uit onze

uitgelezen kollektie gekoien

NIEU\NE LAMF'
Voor iedere kamer het juiste modeL

Ookin Was- en Droogapparaten, Huihoudelijke artike

len, Radio, Televisie, Platenspelers enz, de nieuwsfemo- .

dellen•
.~,
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DENIEUWSTE VOOR..IAARSMODE IN

SCHOENEN
KOM DIE NU VRI..I8LI..IVEND ZIEN 81..1

Firma H. VERHOEF
Teleloon (0183&) 21S1,Amelde

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••
SCHOONMAAKTIJD! ! ! TAPIJT -TAPIJT

van,

Wij he!:?ben voor U
tientallen

coupons tapijt
van ± 2 tot 10 meter met
20 - 25% KORTING

t"1 d' , ,gra IS ge eg """'
KoMT U EENS KIJKEN

v. d. IVLIST
NIEUWPOORT' - Telefoon 01843-248
MEERKERK - Telefoon 01837-409

aantrekkelijke prijzen, bij

Iperen
Meerkerk Tel. 01837 - 265 Toistraat 9
Verhuur van TAPIJTREINIGERS

Het doeltreffende antwoord op'de vraag naarsnel
reinigen van o,a. UW V L () E R BED EK KIN G
is het aanschaffen van een ,,'
NIEUWE KRACHTI,GE STOFZUIGER.
~ HOLLAND ELECTRO - HOOVER- A.E.G.
ELECTROLUX e.a. ;

Grote voorraad tegen

A.
Attentie

EXCELSIOR
,NILFISK

Voor doe-het-zell materia/en:

vurenhout in aile afmetingen
wandbekleding van hardhoutplaten
tot behang of muurverf '
aile soorten verf-Iak en verdunning
gaas voor afrastering ,
Degalux zonwering enz.
"DE VAKMAN" levert het

DOE - HET - ZELF en TlMMERBEDRIJF

"DE VAKMAN"
Zouwendijk 26 ' Telefoon 405 Meerkerk

Deskundig
advies
gralls

DEVAKMANJIII ,', ".,
maakt hetJ

Veer vakkundig timmerwerk:
Nieuwbeuw '- Verbeuw - Onderheud

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Voo" luxe- en
hulshouclelilke ar'lkelen'

,naar

Firma. H., VERHOEF
Teleloon (0183&) 251, Ameide
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VOOR·

uw administratie

en

belClstingzaken

worden vertrouwelijk en deskundlg behandeld

door admlnlstratiekantoor

Kalen,
/Olie en,

Benzine

tho C. j.' van doorn'
C.VAN ZESSEN
NAAR

hazelaarlaan 7.0

ameide

telefoon

01836-598 . DORPS$TRAAT TEl. 03474 - 229 LEXMOND

" ". • " • =, ". • • . ". . • .

UNIEKEN TIJDELlJK! I

.BIJ AANKOOP VAN
4 ROL GOUDSMIT· HOFFBEHANG
kunt U G-H pospoorthouder worden,
dot opentde weg noor unieke be~it
tingen en konsen rond het
WERELDVOETBAL.

KOM EENSKIJKEN BIJ ONS NAAR:
* BEHANG MET GORDIJNSTOF
* VINYL BEHANG* KURKEN WANDTEGELS* TEMPEX PLAFOND- en WANDTEGELS
* MUURVERF(Alle kleuren) .
* PLAKPLASTIC

·f10ecl.A11.. ilAJ1'3erak
SCHILpERS. en BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE

SCHOONMAAK??
Ja, met VERF

en BEHANG'

- , :=t-' • ". ,- ".

........................................................................... 1111 • .

Voor al UwSIERADI:N en HORLOGES, naor de vakman, dieze zelf maken kan. Dat is toch de voordeligste weg

,,3Jn 't ~ilberbu!,5"

RIKKOERT'S
JUWELIERSBEDRIJVEN
Haven 1 en.5 - Telefoon 01823 - 2651 - Schoonhoven

SpoedboodschappeJi en bestelllngen voor AMEIDE en OMGEVING

Electrotechnlsch burea~ J.VERHOEVE, J. W. v. Puttestraat 73.
Familie' H. He/sloot, Broekseweg19.

• , • . _. . . . -.< -co •. _._ . .. J) _ ."..... _. ..'.............................................................................................................
Rabobank
RAIFFEISENBANK BOERENLEENBANK

SPAREN
*: GEWONE SPAARBOEKJES
*: JEUGDSPAREN + 10 %
*: A.P.W. + 20%
*: TERMIJNSPAREN

DE BANK VOOR IEDEREEN

... COOp.
Raiffeisenbank

Arnelde

Langerak· Nleuwpoort

Lexmond - Vlanen

Meerkerk

NClordelClos

LENEN
*: HYPOTHEKEN voor

WONINGBOUW
*: BEDRIJFSKREDIETEN

*: PERSOONLlJKE LENI,NGEN

OVERIGE DIENSTEN
*: VAKANTIEREIZEN
*: REISDEVIEZEN
*: REISVERZEKERINGEN
*:ALLE OVERIGE .

VERZEKERINGEN


