UITOAVE: DRUKKERIJ CREZf:E, AMEIDE
NEGENDE JAARGANG, no. 3
APRIL 1973
Verschijnl maandelijks
Oplage 5500 exemplaren

)\bra~

-,

.'

," 'c

:

'..,.

' . ::.

:<, '"

:.

'.

._

',' . , ' . '

,

INordt gratis verspreid in Arnalda, Tienhoven, Langerak. Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland. Meerkerk, Laxrnond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

VVeeda gedecureerd

Help mee ons milieu schoon te houden

to aanwezigheidvanfamilie, buren,diverse kerkeraadsleden der Neder, lands Hervormde Kerk, difectieleden en personeelJ allen metechtge:no~en,
werd op donderdag 29 maart door burgemeester D. Wessels aan Abraham
Weedauit Ameide de bronzederemedaille verbonden aan de Ord" van
Oranje Nassau uitgereikt.

Aan het begin van de avond heette
een der direc~euren de heer C.
Terlouw van de firma G. C. Terlouw en Zn. c.v. aIle aanw€zigen
'welkom, in het bijzonder de heer
en mevrouw Weeda en vanwege
de 40 jaren trouwe dienst werd
deze feestavond de heer Weeda
. ddor de firma aangeboden..
Vervolgens kreeg burgemeester
Wessels het woord. Hij vergeleek
de heer Weeda .met een van-de
kurken waarop onze maatschappij
dreef. "De vrije tijd die de heer
Weeda heeft gegeven aan onze gemeenschap ,en VDar alles wat U
daarvoor voar onze gemeenschap
hebt gedaan en voor de 40 jaren
trouwe dienst ben ik als burgemeester. erg trots' en daarom heeft
,het Hare Majesteit behaagd U de
bronzen eremedaille verbonden

aan de Orde van Oranje Nassau
. door,mij te doen uitreiken."
Namens de directie bood de heer
C. Terlouw. de heer Weed" een
gouden polshorloge met inscriptie
aanen aan.'.mevrouw Weeda een
prachtige bas bloemen.
Tenslotte bOodde heer G.Labee,
namens" het personeel, een electri..
sche 'boormachine aan.
I Wanneer men met de Reer Weeda:
praat dan hoort men dat hij als 12jarige jongen reeds is'gaan werken bij de firma Terlouw - van
Gent en B. Streefkerk(fruit, teen
en manden),
lIet w~8vrOeger'vaakeenfamilie:"
aang~legenheid, want zijn vader
werk'te oak bij dezefirma's_ wat
dan oak weer inhieXd, dat. vader
het loon bij de baas in ontvangst
nam en Abraham zijn zakgeld
thuis kreeg.
In 1933 trad hij in vaste dienst
van firma G. C. Terlouw en Zn.
Eerst fruit plukken en daarna
naar Rotterdam (eierhandel) eerst
met de heer Niek Terlouw, daarna
met Cees en nu met Ton Terlouw.
Vele funkties heeft de heer Weeda bekleed: bestnurslid Ziefenfonds Gorkum e.o., bestuurslid
C.N.V., pemngmeester van de Bestnrenbond en van de Chr. Kleuterschool; bestuurslfd Spaarballk
Protestants Nederland, Kerkeraadslid van de Ned. Herv. Kerk;
Kerkvoogdij/notabel).
"Een avond waarop de familie
Weeda met dallkbaarheid en vreugde zal terugzien", aldus de heet
Weeda, waarin hij zijn dank uitsprak voor de verleende Ridderorde en de aangeboden feestavond.

GELUKKIG, HEY IS ZOVER ..••
DONDERDAG 12 APRIL, 's-MORGENS OM 9 UUR

. Enige weken geleden hebben velen in Ameide een circulaire in huis ontvangen van leden van "de Natuurvriend" uit Ameide, betreffend" het
milieu.
~
.
.
naar wij hier te doen hebben met zeer jeugdige en enthousiaste natuur,v.riende,n .hebbenwij a}leen maa}" .waardel"ing,·:voor.,hun. posi.tiev~,~n_. d~J.'HI,~ ~
werkelijke opstellin~.
' . . . .
Daar het milieu ons allen aangaat, voIgt hieronder de volledige cireulaire:
AMEIDE, 25-3-'73
vogeltjes, nee: ditmaal gaat het am
, onze omgeving, am ons leefmilieu,
Geachte lez~r,
waar onze kinderen later in 'mbe';'
Op het ogenblik, dat u deze circuten, leven, maar dat U en wij, als
laire ontvangt, zijn overal rand
we
zo ,doorgaan, naar' de knoppen
Ameide jonge mensen bezig het
helpen.
afval op te ruimen dat wij alleVogels geven nietom plastic, oude
maal daar hebben neergekwakt.
fietsen en meer van dergelijk afWij met z'n allen, die een steeds
valmateriaal: zij passen zich aan.
grater wordende welvaart hebWilt U zich aanpassen aandit
ben, steeds ,me,er willen, steeds
nieuw
gecreeerde "leefmilieu", of
meer produceren, gooien eenvou-'
wilt u er wat aan gaan doen ? !!
dig weg alles wat we niet meer
Vandaag hoeft dat nag niet; dit
nodig hebben in slaten en in het
keer ruimen wij de' r01p.mel nog
riet: "als het maar niet dieht bjj
op; maar morgen knnt U er voor
ons huis terecht komt.
zorgen dat dit niet meer hoeft
Wij moeten ons met z'n allen
te gebeuren:
doodschamen am zo'n rot mentaliHELP MEE ONS MILIEU
teit ten toon te spreiden. U en oak
SCHOON TE HODDEN! ! !
wijzelf zijnveel te gemakkelijkgeMaak geen misbruik van het feit
worden. "Maar het is toch niet zo
dat wij de rotzooi dit maal opruiveel wat wij weggooien", zegt U;
men.~Enmaak,ookgeen misbruik
maar alles bij elkaar wordt het
v'an de natuur om-' u heen, voortoch een ep.orme rotzooi ! !
zover die nogaanwezig is, door'
Nu staan wij bekend als: "vogeluw overboclige "welvaart" daar
vriendjes". Maar dit keer gaat het
neer te kwakken.
eens niet in de eerste plaats om
Vervolg op pagina 5
~
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interieurverzorging.

AM E IDE

Tel. 01836-212

met diverse ATTRAKTIES en AANBIEDINGEN
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UwBovag Auto-riteit

Maak nn een afspraak
voor een

waa..rborgt .zorgeloos autorijden

GRATIS

•

Aile lllerken AUTOMOBIELEN '

•
voorJaars-

inspektie

Specialiteit: de raspaarden van
FORD en OPEL

Autobanden 10, 20, 30 0/0 korting
Indnstrieweg 4, telefoon 402, Ameide
_"n __,_:_:;,.;
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In verband met
Nu worden winterschoenen

G 0 E D E V R IJ DA G

OPGEBORGEN

is de koopavond nu op
DONDERDAG 19 APRIL 1973

Maar laat de VAKMAN ze eerst

VERZORGEN!!

De Ameldese
Winkeliersvereniging

UW SCHOENREPARATEUR

Fa. KAASSCHIETER

•

MA N I CUR E
PEDICURE

A.M. KOOLVERHOEF
Tiendweg 1 - Amelde
Telefoon 01836 - 337

Toistraat 27 - Telefoon 01837-697 - Meerkerk e.o.

Firma N. Pek & In.
AMEIDE

*
*
*
*
*

Ook voor

TELEFOON 01836·271

TAXI WERK
ZIEKENFONDS VERVOER

•

DAMES-,

•

HEREN-

•

KINDERSCHOENEN

•

LUXE LEDERWAREN

en

TROUWRIJDEN
Op tijd now de schoenmoker

ROUWRIJDEN

!

VOLKSWAGENS voor 9 personen

Het gehele

AGFA

Prijsopgoven voor

VAKANTIE AUTO'S

Restaurant "BRUGHUIS"

ALLES MET ZEER. GOED MATERIAAL I !

vraagt

tegen scherpe prijzen.

vrouwelijke hulp
voor enkele dogen per week.

Bij A. SPEK

Lexmond

Grote sortering SCHOENEN • SANDALEN - SLIPPERS
MUlLEN - Ook kindermaten van 11,95 tot 37.95
SPORTSCHOENEN ADIDAS . '
f 30,75
I/IIPORT . . ..• f 14,95
SOKKEN - NYLONS - PANTY'S
ONDERHOUDSMIDDELEN enz. enz. enz.
Beleefdaanbevelend

8CREZ.~E
AMEIDE DAM 6 fElEFOON (018311)

Hoog Io.on

~~9

LOP1K PFiWAl(XANDEAS1R 2(03415)100

Aanmelden blj
MEVROUW VINK,
Toistraat 34

FOTO· en
FILMASSORTIMENT
voorradlg

Voor 01 Uw
Meerkerk

Gereedschappen
G. DE VROOME
J. W. v. Puttestraat
AMEIDE

..DE WEGWIJZER"
/

Denk aan· u' zelf, maar denk vaor...;
al oak aan uw kinderen.
Verbeter de wereld en begin daarmeedoor morgen uw- Dubro-'bus
nu eens in d'e vuilnisemmer te
gooien! i! !
"De Natuurvriend"
Wanneer U de foto bekijkt, welke
wij op die bewuste zaterdag namen, dan. moeten. wij ODS tach
doodschamen over zoveel afval en
vuil, dat averal maar weggegooig
wordt.
.
Enfin, we behoeven all~n aileen
-maar buiten ooze voordeur te kijken.
Papier, schillen enz., aHes gooien
we maar op straat. We zijn er niet,
door inee te kankeren op vuile 10dustrieen en op -de olielozingen -op
zee en zo zouden-we door- kunnen

PAGINA 5

e

gaan.
Wilt U daadwerkelijk er iets aan
gaan doen, dan begin bij Uzelf en
doe ,er iets aan .....l... praat er met
Uw: kinderen over.
'Wanneer ,we in kleine kring er
over gaan praten en elkaar er op
gaan wijzen - dan kan die druppel een olievlek worden en dan
krijgen we' een leefbare wereld
waarinwe nog volop. van' de natuurkunnen genieten.
Jongelui van "De Natuurvriend",
fantastisch wat jullie gedaan hebben - ga zo door -- we,-"weten zeker, dat velen door jUllie werk
zelf nu :ook gaanmeewerken om
onze omgeving schoon, te houden
en· niet zoals jullie schreven, onze
"overbodige welvaart'maar ov'eral neerkwakken".
F

geen 'vorig jaarzeer' geapprecieerd
werd.
Het programma ziet er. voor .Koningjnnedag als voigt uit:

MEERKAMP
op 30 april
te Langerak/Nieuwpoort
Ret Oranjecomite is er dit jaar
in geslaagd een meerkamp te or-.
ganiseren waaraan 8 enthousiaste
ploegen van 8 personen met 1
ploegleider zullen meedoen.
De uit te voeren spelen zijn: sleetrekken - skilopen - autoduwen watertransport - laddertransport olympische ringen - kistjestransport - marathon en een rode
draadproef welke pas op 30 april
bekend gemaakt zal worden.
Ret programma ziet er voor deze
Koninginnedag als voigt uit:
'sMorgens:
Aubade door aile scholen.
Daatna kinderfeest op' het ter-·
rein Minkema.
13.30 - 18.00 uur:
Meerkamp op terrein Vezelpers.
'sAvonds:
. Lampionoptocht.
Lampions worden beschikbaar
gesteld door d e '
Winkeliersvereniging.

9.00 uu,,:
Aubade met deklamatie op de
. Dam;- daarna puzzelwandeltocht..
13.30 uur:
Zeskamp.
20.00 uur:.

Concert door de Chrr Muziekvereniging "Crescendo",. met
taptoe waaraan de drumband
zal medewerken. '
Prijsuitreiking "Zeskamp".

Wordt het weer
zo'n grote os
De bekende TOP-slager Jan Jongkind uit Ameide heeft traditiege~
trouw weer een bakbeest van een
os gekocht waarmee hij naar de
Paasveetentoonstelling .in Rotterdam gaat.
Op deze tentoonstelling hoopt hij
oak nu weer, evenals vorig jaar,
hoog geklasseerd te raken om hem
daarna voor· de consumptie te
doen bestemmen.
Reer Jongkind, veel succes!

ZESKAMP
te Ameide

In ons vorig nummer vermelden
wij al iets over de opening van·
een ,;Sigarotheek" te Iv.reerkerk op deze foto staat het trotse echt- .
paar Veen - Schep met aandacht te
luisteren, hoe"burgemeester A. ~e~ ",_
rends' een geestige openingsrede
uitsprak.
Ret Algemeen Dagblad maakte in
eenvan', haar kolommen aan de

nieuwe naam "Sigarotheek" 'ook' al
gewag.
De DQe-Ret-Zelf gedachte is door
de heer en mevrouw Veen in
praktijk gebracht en met zekere
trots toonden zij .15 aart aan de
genodigden hun nieuwe zaak, die
door.~de nieuwe: zelfgemaakte win..:.
kelbetimmeringen een" gehele· gedaanteverwisseling had ondergaan.

rn

Traditiegetrouw organiseert 'de
Oranjevereniging 'ook dit jaar
weer de bekende Zeskamp op Koninginn.edag 30 april bij de Meelfabriek Kruyt b.v. 9 ploegen zullen elkaar weer bekampen op on- .
derdelen die naar de inening' van
de orgamsatoren nog leuker zullen
.zijn dan andere jaren, omdat het
.dit jaarbij de meeste proeven op
meer behendigheid zal aankolllen.
Er bestaat, wlaer een goede kans,
dataannemersbedrijfWoudenberg
b.v. een tribune zal bouwen, het-

ALLES.

OP
FOTO··
GEBIED
FOTO-CINE

CREZEE • AMEIDE

DOE - HET - ZELF en T1MMERBEDRIJF
RESTAURANT

ff

BrughuJs
Toistraat 34

ff

,~,DE

VAKMAN"

Zouwendijk 26
Tolstraat 23

Meerkerk
Meerkerk

Telefoon 405
Telefoon 662

Meerkerk
HET BEKENDE ADRES

Het betere adres voor:

VOOR ALLE MATERIALEN
OM ZELF TE

Familie· of Zakendiners
Bruiloften • Recepties en Partijen
WIJ VERZORGEN DAGELlJKS VOOR U

.'*
'*

*
*
*

TIMMEREN
SCHILDEREN en
BEHANGEN

Koude schotels· Hors d'Oeuvre's

EEN N!IEUWE LENTE
EEN NIEUW GELUID
MAAR OOK . . . .
EEN NIEUWE LENTE
EEN NIEUW GEZICHT.

Salade's ook Nassi of Bami·
schotels, kunt u dagelijks betel len.

De Dorpsstraat in Lexmond heeft een nieuw aanzichtgekre.
gen door de

NIEUWE POMPEN
van

KEES VAN ZESSEN
U TANKT MET PLEZIER el) GOEDKOOP
Vroegtijdige reservering onder tel. 01837 - 319
gewenst.

Dorpsstraat 72
Telefoon 03474- 229,
Lexmond
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Fa. N.Pek&Zn.

EEN GREEP UIT ONZE
AANBIEDINGEN
DROOGKAP, met statief
Paradeprijs

GAZON MAAIERS
Aile typen en prijzen.
Uit voorraad leverbaar

f

39,95

E~ECTRISCHE

MAAIER
f 199,-

PHILIPS CASSETTE RECORDER
, Paradeprijs

ERRES STOFZUIGER
600 watt voor

f 149,:f 164,f

A.E.G. KOELKAST

MEIDOORNLAAN HI

140 liter

TELEFOON 01836- 271

PHILIPS STRIJKIJZER
Paradeprijs

AMEIDE

290,~

MOTOR MAAIER'
Groot model, zware motor

f 335,-

49,95

Ook uit voorraad leverbaar

31,50

nu een groat en:een. klein model

FLlJMO MOTOR MAAIERS

PHILIPS STRIJKIJZE'R
Pa!adeprijs

f

Vanaf

PHILIPS KOFFIEZE;rAPPARAAT
voor

MOTOR MAAIER,

f

f 199,f

26,50

Wij repareren en sliipen
.
aile soorten
GAZONMAAIERS
MACHINES

en

Voor al Uw

IJzerwaren
G. DE VROOME

PANNEN

PANNEN

J. W. v. Puttestraat

Koop nu een·

AMEIDE

KOOKSET

Regenmode In
top"orm.

Sensationeel'

Eerste klas kwaliteit

·SHARP 803
Electronische
Rekenmachine
slechts f 480,- ex.
Sharp ELSI MINI
zak electronische
Rekenmachine

Prachtig Oranie decor
Ook geschiktvoor Elektra .

SPECIALE P R IJ S

159.75

ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT

Fa. MOURIK
NIEUWPOORT

/525,- ex.
'AMEIDE

~~i~·~'"

""""'"

~;

VOOR DE PAASDAGEN
EEN NIEUW BLAZER VEST

Philips POCKET MEMO
zak dicteerilpparaat

f

375,- ex.

lang en kort

3-M
KOPIEERMACHINES
vanaf f 395,- ex.

SHIRTS

Vraag vrijblljvend

. 'lange

+

korte mouw

demonstralies of kom
zelf eens kijken bij

WEEKENDERS

Toppermodel regenjas, met wijd klokkende
rug. Terlenka legen regen en vervelende
kreukels. Superzakken, vel'll stlksels, vlot
en ... goedkoopl Maten 36 tIm 44 75.-

voar de kinderen.

KleurigeTRUiTJES. en
BROEKJES
BABYKLEDING

8CREZEE
AMEIDE

Trefpuntvan mode voormorgen

DA,~1 G fEI Hoa>.; (Ol8J61 129
Al£X·N"~R~lR ,10341,1'00

lOPIK "11 \\

A. J. STRA VERS
Kortenhoevenseweg 18
Telefoon 03474- 430
LEXMOND

Vooral Uw

Tuingereedschappen
G. DE VROOME
J. W. v. Puttestraat'
AMEIDE

MET PASEN
op .z'n .paasbest met schoenen uit onze moderne kollektie
Ook in luxe en huishoudeIijke artikelen steeds het nieuwste

irma

•

er oe

Telef()on 01836-251
Ameide

"DE,wEGWIJZER"
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U gaat toch ookJ6or

PAASFEEst . •.
NAT UURl.IJK .•••••

"*

WIJHEBBEN OP U GEREKEND
EN KOCHTEN EEN GEWEWIGE

*
*
*

OS
EERST GAM HIJNAAR DE.PAASVEETENTOONSTELLING EN. ..WE,NERWACHTEN DAT HIJ HOGE ()GEN ZAL
GOOIEN..

.: *

QESCHENKEN
G.LA S-en A A R DEW ERK
SPEELGOED
CtE ItE ED S C HAP
HIINSTOELEN en PARASOLS

NAAR

DAARNA WORDT HIJ VAKKUN~
DIG GESLACHT OM .DAN ALS
HEERLlJK MALS VLEESTEGEUREN BIJ UW P A A S DIS.

. ·T~lstraat
Telefoon 01837 - 219
MEERKERK

Geniet erook van en haal
KWALITEIT bij TOPSLAGER

JONGKIND

Imperial

MOLENSTRAA:t 41
TELEFOON 01836" 336
AMEIDE

.KoffersgbrUfmCiCbines
"ar'laf.'''~9., .... (~xcl. STW)

~.CREZEE
AMEIDE DAM 6 TEltYOQN (D,S',) 12°

LOPIK PA II 'Lt.x' oJc%ffi 1m!'I",

()(I

,~

Voorsi~rtuinaanleg

naar

t1eeste~~,·Ro£el1,,. Coniferen·enz.

C.. ·TREUR;EiN

.Gazonmatten,GazonzaC!~,Comp()st, Potgrond,Zwarte grond
Diverse SQorten' natuur$te~n.

Burggralll16, telefoon 01837':ili87, Meerkerk: ,

................................................
UW ADRES VOOR:'

WAS~enDRGGGAUTGMATEN

KOELKASTEN enDIEPVRIEZERS
VAATWASMACMINES'
SE RV ICE B UR EAU

D. BIKKER
01837 - 249·

Zouwendijk 2~-

Telefoon

-

Meerkerk

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

-VQor . Jijne"

J)etijaeni~gescherlkE}n

~QalsbijlJels, dpgboeken en theologische uitgaven

J. A. C. de BRUIN

PAASAANBIEDINGEN VOOR

PRINSENGRACHT19

2 sla en komkoml1'lert krat AlTIstelEpils

'AMEIDE

; .. :;~.

19,2() en 21 april

. f.'$I~~31:.1,I'tlr::;~~£]k>:

voor 7 9

&

van 112," voor 9 . 8 9

TELEFOON 01836 - 497
PRINSESMARIJKEWEG 45~
MEERKERK·

1 kg bananen

1pak Supra koffie
nUVl10r·

79

: van 2;55 \'00r1.99
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ST~OP

*

Pi
~

VESPA OIAU of eenE.E;G. 40T5
BROMFIETS
ontvangen tot en met 21 aprila.s.

U

I
U

~

aile accessoires gratis!

~

DENK OOK OM UW VEltiGHEID EN KOOP

Erls nogfrisse lUCht, e~ zijn
nogvogels en bloemen.

Trek erfijn op deifietsopultl

Maar••• op een fonkelnleuwe

~.

fietsgenlet u dubbel..Kom

eeqslangs om aen proefrlt
temaken!

~u

nu een tlelm

I

Want als je hem nodig hebt .en je hebt·
hem niet,dan heb je hem nooit meer
nodig. Wij hebben nog steeds de groot11
ste, voorraadin maten, kleuren en merken.
~

Ileis

Genlet dubbel op een fonkel~ieuwe
Kies daarom uit onze kollektie van
Iiefst 160 stuks, die fiets die U past.
Een eehte Hollandse fiets
voor f
Oe mooie en goede fietsen van Union
·vanaf f
of Batavus al
Wilt U een eehte klassefiets:
Pak dan een GAZELLE van f 260,· • f

maar
189,·

448,·

YAMAHA,· ZUNDAPP • KREIDLER
SPARTA • PUCH • '[OMOS· en
HONDA '
Sinnen 24 our leverbaar en betaling in 6 of
12 maanden.

- Meerkerk

..

........

•

•

Voorjaarsvoordeel bij

1165,1350,-

NOV~STIL'
VOOR MENSEN DIE VAN WONEN WETEN.
"ROMA"
is de naam van dit luxe semiklassieke bankstel. Geheel met
aeryl velours, losse zitkussens,
)'erfykte zit, gegarneerd met
leuke kwastjes.
. .

I

1995,-

.

fa. v. d. Vlist
Nieuwpoort,
Meerkerk,

Telefoon 01843 - 2!18
Telefoon 01837 - 409

~~"""""'~

esker
eubelen
anufakturen
In de PAASWEEK van 16":'21
koop van een

I
I

3 ;!:its + 2 zits bank +fauteuil 12105,3 zits bank + 2 fauteuils
I 1905,Afdeling tapijt,
. KAMER8REED TAPIJT wordt door ons gratis gelegd. 10-tallen COUPONS. TAPIJT
20 • 25 Ofo kortlng en gratis gelegd.

"De Koekkoek"
-

3 zits + 2 zits bank
3 zits bank + 2fauteuils

BANKSTEL "FRANS HALS"
Massief eiken in aparte vormgeving, gekdmbilleerd met briljante dralon streepvelours.

*

l~lefo:01837)297 e::61

VOORDELIG LUXE RIBCORD
BANKSTEL .STELLA
met :zgn, matraskussens voor
ziteomfort van klasse. Katoenen
. ribeord in diverse kleuren leverbaar.

3-zits bank +
hoge en loge fauteuil

240,·

Brornllelsen

I
U

,

Oat zijn o.a. DRAGER, MANDJE, SPATLAP en GEREEDSCHAP.

.' fietse1l.
·:Jieeftu
denatuur
. terul•••

t

~

Met de gedaehte aan een NIEUW BANKSTEl ?
Dan zijn hier een paar voorbeelden uit de
nieuwe NOVASTIL - KOLLEKTIE.
Gevarieerd vim vorm en stijl en kwalitatief gegarandeerd.
Eehte zitruimte om lekker in weg te zinken.
Komt U eens langs om de hele kollektie te be- _
zien?

NEE, UKRIJGTGEEN VERBAAL!
maar wei EENGOEDE TIP.
Allen, die van p.Ian zijn over te gaan. tot
het aansehaff,en van een

~

.

Speelt uwel eens,.met.degedachte?

I

april 0.5. ontvangt

U bij aan-

··:······································1
Zet u ..
uW leven
Op het spel?
OF IS UW VEILIGHEID
U ME):R WAARD !
Indien het laatste het geval is, laat dan
Uw auto regelmatig goed na~ien.
Doe . ditinde garage, waar
op Uw veiligheid degroot5te
nadruk wordt gelegd.

kostuultl
EEN OVERHEMD NAAR KEUZE GRATIS
Of bij aonkoop vaneen

DEZE SERVICE VINDTU BIJ:

Terlenka 'pantalon

Garage Gebr. van Tuyl

EEN PAAR SOKKEN GRATIS

Zouwendijk 125
MEERKERK

Telefoon 01837 - 412

Uw adres voor

EXCLUSIEVE HERENMODE
AMEIDE

..

.

Fransestraat 15 Telefoon 01836 - 235 No 6 uur 453 of 461
wft

we

..

"

.

.

.

•

Rijdt niet even langs, maar rljdt
eens even bij ons binnen.
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Onze tapijtkollektie
Welke soort KWALITEITS VLOERBEDEKKING U
ook zoekt; WIJ HE'BBEN HEM.

HEEFT EEN ZO LANGE SOORTENLlJST, OAT WE.
ER EIGENLlJK KORT OVER KUNNEN ZI.JN.
Aile bekende kwaliteitsmerken zoals
BERGOS
DESSO
HATEMA
K. V. T. en PAR A DE·
zijn er uiteraard ruim in vertegenwoordigd.

BOS

•

•

Koop voor Uw vloeren merktapijt bij een
SPECIALIST.
Dan loopt U geen risico.

••

•

Interleurverzorglng
•

•

•

LEXMOND • Telefoon (03474) 274

·!O

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i•

DE GROOT

laat u nooit·

HAASJE REPJE
naar de FLEtJROP BLOEMIST
Voo[een vrolijk PAASBOEKET
l.
. eenPLANT of.
BLOEMSTUKJE

~
~

·indesteek

Bloemenmagazijn"MARJA"
Van Puttestraat 2

Omdat ikde brommer verkoop die door autoconstructeurs
gemaakt word!. Kun je·pas zeggen als er 'Peugeot'
op staat.Comforloptweawielen.
En op die Peugeot geef ik u 2 x 6 maanden .
garantie. Da's een vol jaar.
En toch is elke Peugeot goedkOper
dan de andere v.ergelijkbare merken:
Peugeot en u passen bij elkaar.

ARM en RIJK SLAAGT bij

VAN DldK
Tricot

POLO BLOUSES
OVERHEMDEN

DEGROOT's
technisch bedrijt
Ameide

'n brommer van auto

Ameide

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

Kom even kijken bij:

PEUC;EOT

~.

-

Pastel kleuren OVERHEMDEN
. Bedrukte Tina SHIRTS
Pracht
..~

OVERGOOIERS, diverse modellen
BLOUSES, enz. enz. enz.

r""'.'._..

Wij staan niet aileen ten aile tijde klaar om nieuwe posten at te sluiten
maar 66k als IIr schadll is zijn wij dirllkt prllslInt om U van dienst te zijn
ESl'st bij schade- Iserf,U Uw tfsrzekeraar kennen

Levensver·
zekeringsmij.
..Utrecht"

J. van Dieren

"Holland

Joh. het Lam Johzn

van 1859"

"De Zoom", lei. 03474·284 Achthoven 46a, lel.01836-230 .
LEXMOND

Dordl

Aile verzekeringen en flnancleringen
Voar landbouwrisico'$ en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verz,ekeraars

"""'"

. .

TOB NIET LANGER!

want. • •• voor vele huishoudelijke bezigheden hebben
wij . oerdegelijke, en bijzonder gemakkelijke

HUISHOUDAPPARATEN
Kom er maar eens om ! !

•

J. W. v. Puttestraat 71

WILT U GEZELLIGHEID EN SFEER
ER ZIJN TOCH IMMERS VELE SOORTEN
TELEVISIETOESTELLEN - RADIO'S •
PLATENSPELERS en echte decoratieve
VERLICHTINGSORNAMENTEN.

*
*
*

Tobben heet! geen enkele zin.
Telefoon

01~36

- 232

Stap gerust vrijblijvend bij ons de winkeleens in.

•

•

un
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want .. • •

we' op.eoen· ooze deuren
Met. eeningrijpende verbouwing is onze zaak vergrooten totaal gemoderniseerd. Thans presenterell wij
U een uitgebreid TEXTIEL· ASSORTIMENTin de sfeer van 1973! Koop ellkies nu bij ons in een omge.
ving die past bij deze :,dynamische tijd.
"

..

.

,

,Donderdag12 april a.s. om9 uur vm. wordt onze zaak feestelijk' hetopend
.'
.

.

.

.

I ·
.

"

.

.

:

Natuurlijk laten wij het feest van. onze HEROPENING ;niet zomaar ongemerkt aan U voorbij gaan. Tijdens
de heropeningsperiode van DONDERDAG'12 APRIL tot en metZATERDAG 21 APRIL, mag U bij iedere
aankoop van minstens f25,- €len van de bal/onnen kiezen die inonze zaak hangen. In de envelop die
onder aan de ba.llon hangt, vindt U het KQRTINGS-PERCENTAGE dat U op uw aankopen geniet.

Dekorting hangt dus bij·ons in delucht !

,,
•

•

MAAR DAT IS NOG NIET ALLES • • ••
IN ONZE NIEUW TE OPENEN BABY- EN KLEUTERAFDELING ONTVANGT U BIJ AANKOOP VAN
een KINDERl.EDIKANTJE met MATRASKOMMODE - KLEPKAST . of een complete babyuitzet

behalve de kortings-bal/on
eenTERLENKA LAKENTJE en SLOOP
van f 25,- gratis

Bij acmkoop van een BOX met BOXDEK een LEUKE SPEELGOEDZAK KADO
de KORTINGS· BALLON.

+

.

Bij een MEISJESMANTELTJE of JURKJE ontvangt. U behalve de BALLON nog
eensf 5,00 ferug.
Zeer mooie RIB LEE - PANTALONS .'feestprijs 'f 32,95 + ONZE BALmN Bij een 1 - PERSOONS DIVAN BED met matras • een leuk gedessineerd LAKENSET KADO.
.
Op de in voorraad zijnde BANKSTELLEN - een feest-reduktie van f 200,Ondanks de sterkstijgende wolprijzen bijzondere op",nirigsaanbieding in PRACHTIGE ZUIVER
WOLLEN KAMERBREED BERBER TAPIJTEN nu f 157,50 per meter en extra zwaar nu tijdelijk voor
f 179,- per meter
Tot ziens in onze zaak

~~

~

TEXTIELHANDEL
Fransestraat 7
. P.S.

INTERIEURVERZORGING
Telefoon 01836- 212
AMEIDE

Ook al zoudt u niets kopen. u bent van harte welkom en onze teest-attenlle staat voor u klaar!

~~~~~~~~~~

