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Bestuur Oranjevereniging "Beatrix"
te Ameide en Tienhoven was 21 jnni een dag te gas! bij
onze Marine
Voorl1itlopend op de feestweek "Ameide Lichtstad '73"
welke van 30 augustus tot
en met en met 8 september
te Ameide wordt gehouden
en waarbij de Marine een
groot aandeel zal hebben, is
het voltallig bestuur van de
Oranjevereniging door de
Marine uitgenodigd.
Donderdag 21 juni vertrokken vQorzitter Crezee, sekretaris:Versluis, penningmeester Langerak, erevDorzitter
burgemeester D. Wessels en
4€ overige bestuursleden van
Oranjevereniging al-vroeg
naar de _MariJl€stad Den Held~rj alwaarzij om 9.45 uuy
aanwezig dienden te zijn.
Met eeo Marinebus werden
zij naar de haven gereden,
alwaar o.a. 3 Marineschepen
onder stoam lagen, welke deze dag bij de oefening betrakken zouden zijn, te weten Hr. Ms. Poolster, Zeeland en Noord-Brabant.
Hr. Ms. Pooister is het bevoorradingsschip- der Kon.
Marine. Zij heeft ca. 16.800
ton waterverplaatsing is 169
meter lang en ruim, 20 meter
breed. Haar machinevermogen van 22.500 pk kunnen
het schip een vaart van 21
zeemijl (± 39 km. per uur)
geven.
Haar bemanning- bestaat uit
± 200 man en zij heeft 2 helicopters aan boord.
Hr. Ms. Zeeland en NoordBrabant zijn ohderzeebootjagers van de zgn. HoUandklasse. Met hun waterverplaatsing van 2765 ton en
haar machinevermogen van
45.000 pk kunnen zij een
snelheid van 32 zeemijl per
uur halen.

de

Beide schepen hebben elk ± In de namiddag voorvliegen
van helicopters, en lange af200 man aan boord.
He t gezelschap uit Ameide standsverkenningsvliegtuiwerd geembarkeerd op Hr. gen van de Marine -IuchtMs. Noord-Brabant.
vaartdienst en daarna 't bijz.
Nadat de conunandant van spectaculaire, het overgeven
het schip een ieder welkom van Mariniers op zee. Hierbij
had geheten en men koffie kwamen de' beide jagers op
in de longroom had gedron- zeer korte. afstand van' el ~
ken" kon men eerst vrij het kaar met volle snelheid vagehele schip bezicbtigen,
rend en -werden ,lijnen overeventueel o.l.v. een der offi- geschoten en aangevoerd. Op "Terwijl de aanstaande veicieren.. ,
.
iedere j ager staan ongeveer ling de gemoederen van de
Om 10.30 uur begon de .oefe- 50 marinemensen de touwen gegoede stand bezighield,
ning met oplanden van· de en lijnen vast te, houden om had de mindere man de
WASP-helicopters aan boord hierlangs personen of goede-:- de mond vol over Nee!tje
van de Pooister.
Kersp~rgeny?n L~,kerveld
.'ren' o\rel' -te-geven;
WASP-helicopters zijn de N a deze spectaculaire stunt enhaar man Claas Ariensz.
boordvliegtuigen van fregat- werd weer richting Schul- van den Dopl.
ten van de Van Speijk-klas- pengat naar Den Helder ge_ Deze ,twee 'konden toveren
se. Zij fungeren ~ls wapen- varen.
en de buren e:n omwonenden
drager bij de onderzeebootwaren daa.rcniet van gediend.
bestrijding en zijn dan uitge- Alvorens van boord te gaan, Het liep zo hoog, dat de
rust met doelzoekehde torpe- bood burgemeester Wessels schout van Noordeloos, Arie
aan de commandant van' het
do's.
schip,
een fotocopie in fraaie Donkersloot er ,aan te pas
Door het moederschip wordt
-Inoest ,komen en de twee
lijst
aan
van een oude kaart
de helicopter naar een posibooswichten naar OUdewater
tie nabij het onderzeeboot- van Ameide en Tienhoven.
stuurde om daar op de hekcontact gedirigeerd en' lan- Op zijn beurt ontvingbur- senwaag gewogen te worden.
gemeester Wessels een pla- Iemand die toveren kon,
ceert daar haar wapen.
Om 10.45 - Il.35 uur werd er quette van de jager Hr. Ms. woog immers zo goed als
via het Schulpengat naar Noord-Brabant.
niets, want die vloog zo
open zee gevaren.
Begunstigd door het zeer maar op een bezemsteel door
Hr. Ms. Pooister fungeerde mooie weer en de tamelijk de lucht.
als vlaggeschip voor het ver- kalme zee was' dit een dag
band der schepen.
om nimmer. te vergeten en
Om circa 11.45 uur waren er verkreeg men een beeld van
schietdemonstraties voor
de taak en werkwijze der
luchtdoelen.
schepen en vliegtuigen.
Door Hr. Ms. Zeeland wer- Het contact dat nu reeds geden zgn. springpunten (wolk- legd werd - "contact Bevoljes) verschoten en deze wer- king-Marine" - is reeds geden als richtpunt door de slaagd en zal wanneer de
overige schepen gebruikt
Marine tijdens de feestweek
voor 40 mm anti-Iuchtdoel- Ameide bezoekt met daarvuur.
aan verbonden de demonOm 12 uur vonden vliegde- straties van helicopters en Voor de Ie maal wordt op
monstraties van de boordhe- diukers en optreden van de .zaterdag 11 augustus de ,eerlicopters plaats, demonstra- Marinierskapel, zeer zeker ste wielerronde' van Nieuwties van drenkelingen redden nog meer aan haar doel be- . poort Langerak gehouden.
etc.
·Dit wielerfestijn, waaraan
antwoorden.
diverse bekende wielrenners
zullen _deelnemen, zal worden gehouden op het prachtige parcours achter de Wiel
beziggehouden heb. De hek- tenissen.
in Langerak, op de ruilverserij en alles wat daarmee Nu stelt U in uw artikel dat kavelingswegen.
samenhangt, heeft wellicht Jannigje Lakerveld rdet aIEr wordt gereden in twee'
in Europa miljoenen slacht- leen de laatste heks uit Lex- klassen.
offers geeist de eeuwen door. mond is geweest, maar ook
Het geloof in heksen, of be- de laatste klant van Oude- Om 16.00 gaan de veteranen
ter de angst voor hen is nag water. U plaatst dat gebeu- van start, waarna om 17.30
niet geheel uitgestorven. Af r~n omstreeks 1700, een nog- de amateurs de strijd aanen toe wordt er nog eens wat al rekbare aanduiding.
vangen.
over geschreven, naar aan- Het is de vraag of het .door Door het voor ons verheuleiding van recente gebeur- U gestelde met de vroegere ge,;,d grote aantal aanmel-

De laatste "heksen" te Oudewater
Zeer. geachte E. R. Dal.
De Wegwijzer van jurd 1973
trok mijn aandacht door de
titel "de laatste heks uit
Lexmond".
Ik heb het gelezen en wil u
er graag voor bedanken.
In de voorbije jaren is dit
'n onderwerp geweest, waarmee ik .mijeens diepgaand

werkelijkheid overeenkomt.
Ik heb zelf namelijk een andere lezing gevonden. Bij het
lezen van een boek van P.
Horden J Z., "Een kleine geschiedenis van het Land van
Vianen", 1963, tref ik op de
pagina's 152 - 153 het volgende aan. Het gaat daar over
een verkoping, de grootste
die ooit in het land van Vianen en Ameide heeft plaatsgehad. Het was in de, jaren
1727 tot en met 1729. En wat
dan voigt geef ik als een citaat uit dat boek van Horden:

Claas was 37 jaar oud, kortachtig en enigszins spichtig
van lichaam, had blauwe
ogen, bruin vel en haar en
woog, schoon aan de haak
(met hemd) 122 pond. Hij
kon dus NIET toveren.
Neeltje, oud 31 jaar, matig
van postuur, bruin van vel,
blauwe ogen, woog aIleen
gekleed in haar hemdje, met
een zwarte. "falie" over haar
blote lijfje en met het haar
los, 11 0 pond.
Het was weI een beetje verdachtzwaar, maar er moet
bij gezegd worden,. dat -ze
hoog,:",zwanger was. Men besloot dus dat ze NIET kon
toveren.
Ze kregen het bewijs van
hun onschuld van de Oudewaterse magistraten en dat
moest~~ ze maar aan 'd,~Ab~",:;;>
ren oneler Meerkerk' laten'
zien".
En da.n even verder: "Ret
was de laatste keer in de
geschiedenis, dat Oudewater
wat te wegen kreeg". Het be-:wijs van hun onschuld was
bekrachtigd op 21 jurd 1729.
Dit alles overwegende kan ik
niet anders zeggen dan dit,
dat niet J anrdgje LakerveId,
maar Nee!tje Kersbergen uit
LakerveId en Claas Ariensz.
van den Dool de laatste
"heksen" te Oudewater geweest zijn.
Langerak,
DB. B. Schroten

Zaterdag 11 augustus

Ronde van
Nieuwpoort en Langerak
dingen, is een felle strijd
voor U en voor. ons verzekerd.
Wat de prijzen betreft, hebben de organisatoren niets te
klagen, er zijn reeds veel
premies binnen. Desondanks
hopen we dat de middenstand nog diverse prijzen beschikbaar zullen stellen, hetgeen voor hen een goede reclame betekent voor hun bedrijf, want wat de publieke
belangstelIing betreft, rekenen wij op veel belangstelling.
Dus tot zaterdag 11 augustus
aanstaande!

.
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Uw Bovag· Auto-riteit

Wij wensen U
prettige
vakantiedagen

waarhorgt zorgeloos autorijden

Maar ...
laat uw auto een
GOEDE BEURTgeven
Dat geeft

nog meer .

zekerheid

AIle nlerken AUTOMOBIELEN
Specialiteit: de raspaarden ,van
FORD en OPEL

Autohanden 10,20, 30 0/0 korting
Industrieweg 4, telefoon. 402, Ameide

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

.

Wij staan niet aileen ten aile tijde klaar om nieuwe posten af te sluiten
maar 66k als er schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn
Earst bij schade Isert U Uw verzekeraar kennen
Levensver·
zekeringsmij.
IlUtrecht"

. Joh. het Lam Johzn

,Holland'

Gregoriuslaan 11, lei. 03474·284
Achlhoven 46a, lel.01836·230
LEXMOND

J. van Dieren

.van 1859'
Dordt

Aile verzekeringen en flnancleringen
Voor landbouwrislco'sen veeverzekeringen ge6igende betrouwbare verzakeraars

"

•

"

Koop nu extra voordelig
in de seizoen-opruiming
••
Zomerschoenen nu voor zeer lage prlJzen
Ook in huishoudelijke artikelen
veel extra koopjes

Op niet-afgeprijsde artikelen 10 of 5 p.et. korting

Fa. H. VERHOEF

Benedendamsestraat, telefoon 01836-251, Ameide
•••

•

•

•
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met veel voordeel voor ,u !
Lees maar eens verder .
Aldeling kindermeube/en
1 LEDIKANTJE met bijpassende
COMMODE 390,- voor 275,1 LEDIKANTJE met bijpassende
COMMODE 334,- voor 248,.

.

.

.

.158,~

BABY KLEPKAST.

.

.

.

.' 227,- voor 175,-

COMMODES

.

voor 118,-'-

1BRUINE WIEG, mooie ruit bekleding
1 ONBEKLEDE WIEG,.

.

.

..

.

49,75
.

29,75

slaapkamermeube/en

760,- voor 598,-

1 Noten BERGMEUBEL 180 br.

890,- voor 598,-

1 Wenge BERGMEUBEL 230 br. 1090,- voor 898,1 PAll· AANBOUWMEUBEL
160 breed voor slechts 598,-

210,-,
57,50
,69,50
27,50

Eethoeken
EIKEN, 1 RONDE TAFEL met tuimelblad
,4 stoelen skai' bekleed . . . 820,- voor 625,'EIKEN 1 SCHAARTAFEL met 4 stoelen
skai bekleed
. . . . . . . ..
.

.

1 RONDE TAFEL met 4 ladder stoelen

.

.

.

331,,:,, voor 248,-

475,-'-,

1 TIENERCOMBINATIE LEDIKANT
met ombouw, "kleur creme rnet oranie
LEUK DIVANBED 80 x 190 . .
,1 POLYETHER MATRAS 80 x 190
RESTANT SPREIEN vanaf . '. .

.'.

.

Diverse FAUTEUILS, zowel modern cds
bejaarden fateuils

1 LEDIKANT 130x190 met opbouw en verlichting
2 NACHTKASTJES met opbouw en verlichting
1 TOILETMEUBEL met opbouw en verlichting
wit met wengekleur 598,-,

.

Als speciale aanbieding
DRAAIFAUTEUILmet hoge rug en een .
goede zit voor. . . . . . . . . ., 179,-

Bankstellen
WENGE BANKSTEL losse kussens 3-2-1-zits
1740,- voor 1325,-

,

1 KLASSIEKBANKSTEL losse kussens
wollen mohairstof, 3-2-1-zits 2950,- voor 2250,11 KLASSIEK BANKSTEL losse kussens
3-zits met 2 clubs.. . . 1690,- voor 1498,1 BANKSTEL 3- en 2-zits'losse kussens, bruine rib
1935,- voor 1398,-

490,-

1 BANKSTEL 3- en 2-zits spec. prijs

280,-

ModernBANKSTEL met een hele goede zit
1975,- voor 1490,-

275,-

1 TAFEL met 4 stoelen groen gebeitst
met leuke ruitsJof . . . . . . . . . 298,Moderne EETHOEK chroom buiswerk
tafel met 4 stoelen . . . . 825,- vOor 598,EXCLUSIEF MODEL 4 stoelen

1 Eiken BERGMEUBEL 170 br.

1 BUREAU pali

LEDIKANT 130 x 190 wit met teak
STAALDRAAD MATRAS 130 x 190
NACHTKASTJES
TOILETMEUBEL
. COMPLEET

4 STOELEN in noten kleur

, Komt U kijken, dit alles is nog maar een klein
, gedeelte van wat we hebben.

KLEINMEUBELEN o.a.SALONTAFELS teak en pali
vanaf 39,75

SPECIALE AANBIEDING IN
1
1
2
1

Wandmeubels, aanbouwmeubels,
slaapkamerkasten enz.

905,- voor 690,-

.

.

798,-

Modern BANKSTEL 3-2-1, losse kussens
1575,- voor, 1150,1 BANKSTEL Ivoor kleur rib

1495,- voor

995,-

Aldeling coupons

175,-

40 COUPONS TAPIJT van 20-40 % KORTING van
1 tot 10 meter EN G RAT I S GELEGD.
Komt U kijken en breng de maten mee, ze moeten
weg.
VITRAGE • OVERGORDIJNEN
NOEM MAAR
OP HET MOET WEG!

Nieuwpoort, te/eloon 01843·248

Meerkerk, 01837·409

EETHOEK TAFEL met 4 stoelen biezen
zitting, kleur Old Pine . . .

550,-

NU OF NOOIT!
4 STOELEN met een goede zit, zitting
en rug met skai gestoffeerd

VA
,
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OPRUIMINGbij

SLAAPKAMER AMEUBLEMENT
van 1623,- nu veer .' .

STIGTER'S

GORDIJNSTOFFEN van 14,95 p.m. nu veer

4,98

GORDIJNSTOFFEN van

3,98

complete woninginric.hting
J. W. van Puttestraat 6 - 8, telatoon 01836·501, Ameide

Waar vindt U eeriBANKSTEL, 2-zits en
3-zits voer slechts

795,-

BANKSTEL 3 - zits, 2 - zits en een CLUB
ribcord nu veer .
1098,Pracht EETHOEK, met tafel (eiken)
van 779,- nu voer .

579,-

998,-

9,95 p.m. nu veer

VITRAGES veer' zeer veerdelige
oprui!"ingsprijzen
Op bedden gebied staat U versteld van de prijzen terwijl kwaliteit op hoog niveau bliift.
Nog vele andere koopjes in :
MEUBELEN, TAPIJTEN en KLEINMEUBELEN
vindt U bij:

STIGTER'S
Complete Woninginrichting

uw

administratie

belastingzaken
worden vertrouwelijk en deskundig behandeld
door administratiekantoor

th.· c. j. van doorn
. hazelaarlaan 70

teletoon

ameide

I

Grote
opruiming
in

8CREZEE
A~At:,r,l

Gramofoonplaten
Knip deze advertentie uit, misschien, komt zij van pas!

A.s. bruidsparen

1,'''"-,lf'OI

10'"

"th~",1

1'J

I,e"

DAMES GRIJP DE WINST I
Nu tljdelijk '20% zomerkortlng
DUrZENDEN KORTE EN LANGE

BONTMANTELS
bonthoeden, -colliers, kollektie
1973. Nu kopen en in de winter
betaran. GRATIS bewaren. 3 jaar
waarborggarantie. Desgewenst
zeer soepeJe kredietservice. De
grootste en goedkoopste bont~
zaak van Nederland.
DE BONTKONING
Hoogstraat 97, Rotterdam-C, tel.
(010) 117.117. Groot par'eerterrein. Bij koop: trein, bus, autobenzine, aile reiskosten terugbetaald. Vrijdagavond tot 9 uur geopend.

ZOEKT U TROUWAUTO'S?

Laat dit
UW.

LOFlK\

BRUIDSSTOET wezen

NU GEHEEL COMPLEET MET DE LAATSTE
NIEUWE MODELLEN MER C E DES SEN

Zowel bruidsaulo's als volgaulo's

'*

'*
'*

BRUIDSWAGEN

naar keuze
wit ot zwart

Veer uw

GOEDE SERVICE
en billijke prijzen
BEL VROEGTlJDIG
voordat Uw datum
bezet is

VAKANTIE
alles ep

FOTO· EN
FILMGEBIED

VOOR EEN VERZORGDE WAGEN EN EERSTE KLAS SERVICE
NAAR

Tevens verhuur van
VOLKSWAGENBUSJE
ROUWRIJDEN

!~IEKENHUISVERVOER

bij

Taxibedrijf en autorijschool
TELEFOON 01836 -

375

J. HAARS

HAZELAARLAAN 34

AMEIDE

8,CREZEE
AMEIDE DAM 6 rELc>O,) {O,a"");29
LQPIK p~ w NO"JDER~T"" ,'J " co
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OM ALTIJD!BEREIKBAARTE Z1JN VOOR EEN IEDER DIE U BELT
OM DAARDOORGEEN ORDERS TE MISSEN
OM MEER SERVICE TE BIEDEN AAN UW RELATIES

introduceren wij' delSOPHON TELEFOONBEANTWOORDERS

ISOPHON:
, WERELDMERK

ZEER EENVOUDIGE BEDIENING
VOLLEDIGE GAR.ANTIE
NIET TE OVERTREFFE'N

GOEDKOOPSTE VAN EUROPA
ALTIJD TE WISSELEN ANTWOORDTEKST

In gebruik bij 0.0. Rijkspolitie in geheel Nederland, kruisverenigingen, 'artserl, wijkverpleegsters, K.1. stations,
elektriciteitsbedrijven, raden vanarbeid, Leger des Heils, de PH enz. eni:.
BOVENDIEN:

Ter introductie bijaankoop van een ISOPHON 25 (f 440,- ex. B.TW.) ofeenlSQPHON 50 (f 515,-,' ex. B.TW.)
tijdelijk G E H 'E EL G R A TI Seen TEL-LOUD telefoonversterker. (Winkelwaarde f 72,-', ex. B.TW.). '
Profiteert U nu van deze fantastischeaanbieding en belt of schrijft U onsom meer inlichtingen of 'p demonstratie.
'
(Geheel vrijblijvend natuurlijk).
ISOPHON, voor eenieder, die zijntelefoon nifilt onbezet wil achterlaten, de goedkoopste ,en meestbetrou vv"
bare oplossing !
"
"
'

Vakantieaanbieding :

ENKELE 2e-HANDS SCHRIJFMACHINES
1 REX ROTARY ELEKTRISCHE STENCILMACHINE
(1'12 jaar oud - in zeer goede staat).
1 NIEUWE VLOEISTOFDUPLICATOR (Geha) met toebehoren,
voor SPOTPRIJS.
ALLE MACHINES MET VOLLEDIGE GARANTIE.

EIGEN SERVICEDIENST.

•
KALENDERS van f 4,95 voor

.

f 1,50

«De Sigarotheek»

HANS en PIEN WIEBEL van f 2,95 voer

f 1,95

SIERADEN EN BYOUTERIEN vanaf

f 1,95

Ullverkoop aanbledlngen

Restant PIJPEN

TEVENS VESTIGEN

WIJUW AANDACHT OP

G . .J. van Veen

DE, L.P:s

uitzeeken
VAN

DE

.

voer

.

.

.

.

.

f 1,50

TELEVISIE - REKLAME

'Derpsplein 3 - Tel. 01837-700 - MEERKERK
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GEEN PRIJS BLlJFT HEEL IN ONZE G RAN D I OWZ E

MID·ZOMER·OPRUIMING
19,-, ~9,-, 39,-

2000 JAPONNEN

19,-

ROKKEN
HERENKOsTUUMS normale prijs 229,COLBERTS

NU

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229
LOPIK; PR.W.ALEXANDERSTR.-2·
TEL. (03475) 1700
-

129,-

NU59,- en 69,19,29

PANTALONS

HEEFT NIET VEEL OP TE RUIMEN
Maar als ze iets kwijt willen
dan, is het ook echt.... en voor

VERDER DUIZENDEN SPECIALE AANBIEDINGEN

RADIKALE PRIJZEN.

Zie hiervoor onze huis-aan-huis folder.

GRAMOFOONPLATEN •• , ••
met meer dan 50"10 KORTING ! !

J.D.~TOOR

FASDIONb....

Exclusleve dames-,
heren- en
, klnderkleding.

FRANSESTRAAT 31 •AMEIDE·TEL (D1836) 394·372

ALLES VOOR DE SCHOOl '
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN.
Zie onze speciale schoo/krant.
~

SIEMENS

•

KWALITEIT

•

SIEMENS

DIEPVRIEZ~~S:ENKOELKASTEN

voor verrassend lage prijzen
'-..

VRIESKISTEN

200 liter van t

715,255 liter van t 840,325 liter van t 998,500 liter van t 1248,-

VOOR

t 524,t 615,-

VOOR

/731,-'" ,

VOOR

~ 912,-

VOOR

Gratis lolderop aClOvraag.
KOELKASTEN

kortingen

met

van

20

tot

25 0/0

ELEKTRO - TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

A. VAN IPEREN
Tolstraat 9

MEERKERK

Telefoon 01837 - 265

HORLOGES - KLOKKEN
GERO
VERLOVINGSRINGEN:
-

ANJER

•

A. Spek
Lexmond

o.a.

Tel. 03474 - 218

A.S.
Voor
al
Uw'
SCHOEISEL

JUWELIER - HORLOGER

Harry Mulder
Groot· Ammers

Telefoon 01842· 650

Wij gaan met vakantle van 16 juli tot 30 juli.

'1' 66
~NI.LBO>l
~NI.LBO>l

~NI.LBO>l

101 0 L
101 0 L
101 0 L

RECLAME
IS

N:I:I:l01S
SB:lAOllnd

u!al>f ua

IOOJ6 JOOA

DE
N:I>lBnrB:lWOZ

DNIWlnlJdO· N30Z13S
S.»rlo Nt!A (,q ~6eels lI('.I ue

.'

Let tijdens de
UITVERKOOP
op de speciale aanbledlngen I
Zie de etalage! I !

SNOlAN • llNVd N:I~nl:l.LS &
S:JrdOO>l LOOL
'zue 'zue 'zu:l

"100&
"loOt
"loOt

G. de Vroome

GOUD - ZILVER - DOUBLE

H.D.Z.

Voorstraat 21

HET
GAR DEN A
SYSTEEM
Hippe geweldig goeie
grijs - oranje
TUINSLANGEN
GAZONSPROEIERS
AUTOWASBORSTELS
'TUINSPUITEN
Alles passend op
EEN slang'stuk.
W AA R???
Blj
NATUURLIJK I!!
J. W. v. Puttestraat
Amelde

NOG STEEDS UW ADRES voor

*
*
*
*

EEN
SYSTEEM
GAAT
DE WERELD .
ROND

MOT 0 R
VAN UW
BEDRIJF ! !

W.lY

,

Speciale
drank~

,iaribiedingen

van Renes
dranken
Krat
KELLERBIER
.geen /12,- maar 9,84
Liter BESSENJENEVER 200/0
van ,8,95 voor 6,95
Liter ABRIKOZENBRANDEWIJN 20%
van 8,95voor 6,95
GRATIS
pracht WIJNGLAS bij
2 flessen
MOEZELWIJN
2 Liter Kruik
SHERRY
van 13,95 voor 11,95
Krat SINAS Iimonade
11 liter van 10,50
voor 8,85
Liter VIEUX ••• 35%
9,95 3 FLESSEN
voor27,OO
Literfles
VRUCHTENWIJN
van 2,95
voor 1,99
Liter
KERSEN
BRANDEWIJN 8,95 +
5 gratis flessen
Up-drank
GRATIS pracht
BORRELGLAS bij
Mispel Blom
BRANDEWIJN

•

Uw vakantie dubbel

fijn met een heerlljk

glas WIJN
PREFONTAINE
per Iiler
3,95
2 f1essen 6,95
W IJ N HAND E L

KLAAS HENES
Nieuwpoort- Tel. 379
Groot-Ammers
324
Prijzen gelden afgehaald,en conlant
betaald.

PAGINA7

.,DE WEGWIJZER"

• •

Donderdag 19· juli
STARTEN WIJ WEER MET
VEL E KOOPJES.
ZIE ONZE ETALAGES!

•

•

VOOR UW TELEFOON:
Een telefoonversterker, zodat he,t
gesprek luid en duideJijk door.
het gehele vertrek wordt weer":'
gegeven en Uw familie, vrieriden
of callega's kunnen meeluisteren

Fa.H. F. VAN EWIJCK

Geen installatlekosten.

SCHILDERS- en .
BEHANGERSBEDRIJF .
Kon. Julianaslraat 18 en 28
te MEERKERK
Uw adres voor hel BETERE schilderwerk en
EKSKLUSIEVE wandafwerking.
BEL 01837 - 631 of 308
Maakl NU Uw afspraak en wij komen bij U voor
een GRAnS en VAKKUNDIG advies.

DE uitkomst Yoor.rumoerlge

OP TEXTIEL ONTVANGT U
10% KORTING VAN·
.19 TOT EN MET 28 JULI.

yertrekken.

Prils slechts 72,:' ex. btw.
Laat U dit prachtige apparaat demonstreren of vraag· meer innch-

tingen. '(Zie Oak onzeandere

A. J.Stravers

advertentie elders in dit blad).

~'CREZEE

. Kortenhoevenseweg 18
Lexmond
Telefoon, 03474 - 430

••••••••••••••••••••••••••••••••

EN IN.

Oak voar DOE HET ZELF ARTIKELEN
en ZONWERING.

AMEIDE ')~M 6 ThlcL}ON ,0 3'0' /".
1.0PIK PRWAlcX\f.lEolS '" m ,1 O~

•

Adverteer ook eens in "De WegwiJzer"

Tevens LEERLING SCHILDER gevraagd.

VAKANTIE!
maar . . . . laal hel geen "pech-ilakanlie" worden
Laal uw aula grondig nazien voor u verlrekl, dal voorkoml moeite en kosten.
Ook verkoop
van nieuwe
en gebruikleaulo's

.*

..

Ga...age. Gebr.va.-.Tuyl
:ECluwendijk 125. lele'00n·(01837) 412. Meerkerk

..

".

..

.'

"'~ 1/ r{;

Z1

;:rneruitverkoop .1973

/;/ I1\'"

vanal dondenlag

19

juli groot Icoopjes-Iestein

GROTEKO~LEKrIE VRIJETIJPSKLEDING (b.v. JONGENSBATTLE - DRESS PAKKEN
ENORMEKEUZEOVERHEMtlE~L .... RESTANTEN KINDERBADGOED - HALVE PRIJS

LEVI PAKKEN300f0KORTING
EN NOG VEEL MEER MODE VAN VER ••.. DICHT BIJ HUIS.
Uitgebreidekollektie HUISHOUDTEXTIEL tegenzomer-prijzen (b.v. op een laken
Kom rustig kijken"LEGIOKOOPJES in ,,'t ouwe school".
Ook voor de vernieuwing v()n uw interieur veel
VOORDEEL .,. AANBIEDINGEN
CHENILLE SPREIEN 1 persoons van f 49,90 nu f 24,95
2 persoons van f 75,90 nu f 37,95
Prachtige, MATRASSEN nu vanaf . . . . f 77,95
Schitt$rend BANKSTEl. met wollen bekleding
f 2750,- voor f 1895,- en f 2475,- voor f 1795,-

Textiel· .en interieurverzorging

FAUTEUIL nu vanaf..

f

HALVEPRIJS)
DAMES MISS

5,- K()RTING).

f 379.50

Wenge, DRESSOIR • EETKAMERTAFEL en
4 stoelen . . . . . . van f 1550,- NU f 650,Als klap op de vuurpijl: zuiver wollen kamerbreed
TAPIJT
NU f 159,50 en f 185,Schitterend nylon kamerbreed TAPIJT . NU f 80,-

FRAN'SESTRAAT 7

AMEIDE

TELEFOON' 01836 - 212 .

,;OE WEGWIJZER"
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I Bi·

MESKER·

··.1

want . . . wij beginnen op de vastgestelde
dag,donderdag 19 juli a.Sil,· met onze

I

U profiteerde voorheen, maar ook nu weer van onze werkelijk verlaagde prijzen. Kom maar eens kijken!

1

MEUBELAFDELING

JONGENSJACKS restanten van 29,50

EIKEN BERGMEUBEL breed 220 van 1095,- nu 725,-

~

SLAAPKAMER AMEUBLEMENT
Wit, bruine knopen - bestaande uit 3 deurskast
1 l.edikant 140 - 190, 2 nachtkastjes, toiletmeubel met
driedelig ronde spiegel - geen 1170,- maarllu f 940,-

1,70
KINDER T-SHIRTS maat 116 - 152 . .
. . 3,95
HEREN T-SHIRTS.
. . . . . . • 4,50
HEREN KOIJBERTS
20 % OF MEER KORTING
HERENTRUITJES
VANAF 20% KORTING
Restanten WEEKENPERS
. . . . . . 9,50 -12,50

~

.~ ...

~.
~.

EHHOEK A teak stoelen zit drdlonbekleding
prijs norlllaal f 112,50 per stuk
NU HALVE PRIJS

ELEMENT - FAUTEUILS iliis AANBeUW - BANKSTEL
zonder feuningen -Moderne dralon
van 399,- - NU f 299,- per fauteuil
SALON TAFEL donker marmerblad
goedkleurig onderstel
van 199,- NU 119,- eenmalig

.

. TREFFER LAKENSET 2-persoons, met galon garnering
180 - 250 . . . . . . . . van 36,50 NU 25,l-persoons van 27,50 NU 19,ZOMERNACHTHEMDEN

.

.

.

.

.

.

.

.

12,50

DAMESBLOUSE korte mouw
tricot diverse kleurf,ln . '. .

7,50 p. st.

ZUIVER WOLLEN DEKENS
Moderne effen· kleuren .

NU

85,50

HEREN~ONGENSMODE
TREVIRA ZOMERKOSTUUMS
..
.. ..
nu. voor DE HALVE PRIJS
Terlenka PANTALONS
maat 45-50 diverse kleuren 17,50 wijde pijpen
.

"

ESKER

.

~\

MANlI.IFAKTUREN

BEDDEN EN DEKENS

Wasbare HOOFDKUSSENS

~

Gekleurde JONGEN5SLlPS bleu .

DAMES PULLOVERS zonder of korte mouw
NU HALVE PRIJS

80 - 130 breed en 120 - 140 breed
. met uitlopende kleuren
TIJK, 25% minder dan normaa!.

~

NU 12,50

EIKEN BANKSTEL - wollen bekleding
van 1525,- NU 1325,POLYETHER MATRASSEN van bekend merk
.1. .

~

KNAL.-KOOPJES -RA eEl

~.

(

~

. . . . . 12,95

TAPI.JT
KAMERBREED TAPIJT 400 breed
per meter. . .'. . . . . . van 112,- nu 69,Met garantie - eenmalige aanbieding
KAMERBREED TAPIJT 400 breed'
met garantie van 115,- nu 79,. Restant INTERTEST TAPIJT berber kleur
normaal 131,50 p.m. nu 100,- p.m.
OP ALLE NIH AFGEPRIJSDE ARTIKELEN
10% KORTING
WERKMANSKLEDING 5%

KORTING

FRANSESTRAAT 15
TELEFOON 01836 - 235
NiA 6 UUR 453 of 461
AMEIDE

"DE WEGWIJZER"
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W IJ N, HAN D EL

voorstraat 6
telefoon 01836 - 340

KLAAS

.•

RENES

assurantie ameide
MODERNE REISVERlEKERING

•
Personen van
70 ja;,r
of .ouder:

Verzekerde bedragen (voor pers. tot 70 jr.)
.

.'Combinatie 1

I

'..

I

Cembinatie 2

f 3.000,-

I 2.000,-

I

I

I

ONGEVALLEN
a. bij overlijden

.

.

.

.

.

.

. 250,-

250,-

I 20.000,-

I 15.000,-

I 75.000,-

I 60.000,-

I 45.000,-

voor kinderen tot 14 jaar 12.000,---

b.

I

bij blijvende invaliditeit

I,

250,-

I 25.000,-

'I

,TRANSPORTKOSTEN
voor overbrenging van het stoffelijk
overschot na' overlijden door ziekte
of ongeval
Premie per dagEuropa
Wereld

Wlntersportrislco (uitslUitend personen
tot 60 j a a r ) .

15.000,-"

I 10.000,-"

I

7.500,-

I

.

f ·1,f 1,50'

f 1,50
f 2,25

EXTRA premie per dag:
VerllOging verzekerde bedra.g voor geld
en geldswaarden, (max. verhoging
f 1.500,· p.p.) per I 500,-

I

1.000,-

LET OP •••
Liter kruik
JONGE GEIIIEVER

35 % 8,95'
Liter VIEUX'"'

35% 8,95

f
f-:.

0,75
1,15

f

0,25

I

500,-

I

~.ooo,-

f
f

3/, Liter
Zachte ADVOCAAT
van 7,25
voor 5,95
Liter krulk
.
CITROEN
BRANDEWI.JN
6,50
Liter krulk BESSEN
6,50
GENEVER
3/, Liter ZOETE
SPAANSE WIJN
voor 2,95
van 3,95
3/, Liter
MARTINI
van 6,05
voor 4,95··
ROSE D'ANJOU
3,25,
Per fles
3 FLESSENvoor 8,95
GRAVES SUPERII:UR
5,25
NU voor 3,95
Heerlijke .'
RODETAf'I:L WIJN
CORBle!'tESof
MINERVOIS
\Ian 3,95
voor 2,95
Verder
GROTE KORTINGEN
op al Uw BINNEN en
BUITENLANDS
•
GEDISTILLE:ERD

I

0,75
1,15

,
.

0,25

I
I

3,~

f

f 3,--";;
I 7,50

0,25

I 2,50

f 2,~
I 3,75

5,-

EUROPA-DEKKING.omvat: Europa, de land en rond ,de MiddellandseZee,
Madeira,. de Canarische eil,anden_ ends.. Azoren .

,

250,-

I 1.000,f ·1.000,-

EXTRA REIS- EN VERBLIJFKOSTEN
ten gevolge vanziekte, ongeval of
plotselinge terugroeping

..

I

KOOP NU
PRIMA DRANKEN
LAGE PRlJlEN ! ! !

-

GENEESKUNDIGE KOSTEN
a. bij ziekte
. b. bij ongeval

Minimum-premie per persoon
Kosten per Bewijs vanlnschrijving f

conlanl belaald

I 2.000,-

(sieraden, feto/filmapparatuur, herleges. en_
bent zijn volledig medeverzekerd tot de verzekerde sam)

Geld en geldswaarden

Afgehaald en

I Cornbinatie 4 -

Combinati~ 3

I 5.000,-

BAGAGE

.

I 0,25

..

I

3,75

Vnegrisico: medeverzekerd--'bij;: gehruik'

_

van- vHegtuigen erier bekende lucht~
* 01t verzekerd.ebedrag geldtper rubriek en VQor de drle rubrieken geiza:"_.I_=vac.,a_rlo~n~de_r~ne_m~,in;:.g_,_ _~
-':'-I
menlijk, met dienverstande dat voor extrareis~- en verblijfkosten de veTMotorlscooterrisico: medeverzekerd.
goading 25% vanhet verzekerde bedrag n'jet te~oven zal gaan. _
, __ uitkering bij overfUden maX.. fc2.000,--'-.
_'

.......................................................................................
................................
HET JUISTE ADRES VOOR

Fa. H. F. VAN EWIJCK

EN IN. .

Voor Touw en
afrastering - materialen
G. DE VROOME
J. W. v. Puttestraat
AMEIDE

Telefoon (03474) 415
LEXMOND

01837 - 631 of 308

BEL

Maakt NU Uw afspraak en wij komen bij U voor
een G RAT I S en V A K K U N DIG advies.

NU
NOGGROTER
GESORTEERD
TAPIJTEN
GORDIJNSTOFFEN
VITRAGES
in MEUBELEN
BEDDEN
en
. DEKENS

••••••••••••
SPECIALE AANBIEDING!

RadioverSlerker
2 X 20 watt, met het nieuwste
4-kanaalsysteemen microfooningang
met HI - Fi - boksen van 11218,•

. .

..

Telefoon 01837· 297 • 461
Meerkerk'

. !-,----.,......--~--'--------'

uw

administratie
en
belastingzaken

worden vertrouwelijk en deskundlg behandeld
door administratiekantoor

van de BE S T E
fabrikanten

f 1048,-

"DE KOEKKOEK"

WIE NIET ADVERTEERT
WORDT VERGETEN!
,

~ ~

Dorpssiraat 46

Uwadres voor net BETERE sChilderwerk en
EKSKLUSIEVE wandafwerking.

•

KLAAS RENES
Nieuwpoort
,Telefoon 379
Groot - Ammers
Telefoon 324

Ani. Lle'hebber

Kon. Julianastrilat 18 en 28
te MEERKERK

•

WIJNHANDEL

Ook voor aile ELECTRISCHE APPARATEN

SCHILDERS- en
BEHANGERSBEDRIJF

NU VOOR •

.

rijwielen en bromfietsen

.

leer Speciale
Paas aanbiedingen
Geldig van 16-21 april

STIGlER
Amelde
J. W. v. Puttestr. 6-8
Telefoon 01836 - 501
Schoonhoven
Koestraat 101
Telefoon 01823 - 2450

I

tho c. J.• van doorn
hazelaarlaan 70
amelde

telefoon

.

01836-598

I,

ADVERTEERin de"Wegwijzer"

"DE WEGWIJZER"
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WEEr U, OAT U BIJ ONS ALTIJD SLAAGT VOOR:
RADIO - TELEVISIE - RECORDERS (vanaf f 125,-)
KOEL· en VRIESKASTEN
·WAS- en AFWASAUTOMATEN
FORNUIZEN en COMFOREN - VERLICHTING
en - aile HUISHOUDELlJKE en
ELECTRISCH HUISHOUDELlJKE ARTIKELEN
Maar ook voor

*
*
*
**
*

ostUUI11.
voorde
.man die
weet
wathij
wil

BROMFIETSEN EN RIJWIELEN
Tevens hebben wij een ruime sortering

AUTOMOBIELEN
in diverse modellen en prijzen, benzine olie en accu~s en
andere AUTOACCESSOIRES.
Ook beschikken wij overeen
. - voor alUw autoschaden.
VOOR TAXI - VERVOER DAG en NACHT BESCHIKBAAR

DE GROOT's

technisch bedrijf

MOLENSTRAAT 10
AMEIDE

..

LEKDIJK 37
TELEFOON 01836 - 262

.....

..

..

..

.

• =

.....

MAAK. KEUZE UIT

*:

H.D.l. of
A.S. ringen

*:,
JUWELIER - HORLOGER

Schoonmaak!

HARRY MULDER

Vernieuw dan ook eens die LAMP.
U was het allang van plan?
Kom dan eens kijken inde

u i t 9 e b rei d e k 0 1I.e k tie
bij

.

.

P.CETON
ZOUWENDIJK 32
MEERKERK

GERO CASSETTES

Voorstraat 21 - Groot-Ammers - Tel.· 01842 - 650
. Julianastraat 16 - Langerak - Tel. 01843 - 422
t'"

'u

• =

¥ .-

,

.

..

.=

..

Fantastische aanbieding
TELEFOON 01837-259

*: BIJ ONS SPECIALE PRIJZEN

POLAROID CAMERA'S

nu voor f 49,95

Vraag demonstratie

GEWONE SPAARBOEKJES
JEUGDSPAREN + 10 Ofo

RAIFFEISENBANK

/j
~

TERMIJNSPAREN

*:
*:

~.

~

20 Ofo

LENEN
*: HYPOTHEKEN

DE BANK VOOR IEDEREEN

I Raiffeisenbank
COOp.

A.p.w. +

BOERENLEENBANK

voor
WONINGBOUW
BEDRIJFSKREDIETEN

PERSOONLIJKE LENINGEN

~
~

=:::="'.

;V:;';;:;'::TEN ~

Meerkerk
Noordeloos

*:
*:

REISVERZEKERINGEN
ALLE OVERIGE
VERZEKERINGEN

I

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Het boek van de maand

n,ln den beginne

Jl

een fantastisch mooi fotoboek in kleuren f
.
voor' slechts'

12'.5'0
J

CREZEE'"

ga vrijblijvend 'kijken bij
••••••••••••••••••••••••

Tel-, schrijf-, reken- en elektronische rekenmachines"
3 M' kopieerapparaten dicteerapparaten, pocketmemo.
l

in een grote verscheidenheid
ga vrijblijvend kijken bij

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

CREZEE

Modern en klassiek drukwerk
.Iaat het verzorgen door'

·'CREZEE

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

Kantoormeubelen
laat U adviseren door

I

CREZEE

'de zaken
waar U altijdwelkom bent
enwaar .op alles gerekend is.•.
speciaal op U II
....................................................................................

I
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In onzemo ezaak
te AMEIDE

10dagenlang

10°/0 KORTING
op .

Onze nieuwe KOLLEKTIES
DAMESHEREN- ~n
.
KINDERKLEDING

Vana' woensdag 11 april tim zaterdag ,21 april
bij aankoop in onze zaak.

J.. H. van TOOR
EXCLLJSIEVE

DAM E S·

HER E N· en
'KINDERKLEDING
AMEIDE
FRANSESTRAAT .31
",

.ft,

·0;';".

n

",

..

JI!l~

_

