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UITGAVE, DRUKKERIJ CREZEE. AMEIDE

TIENDE JAARGANG, no. 1

JANUARI 1974

Verschijnt maandelijks
Oplage 5500 exemplaren

Wprdt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak. Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk. Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland,

Vrijdag 11 januari 1.1. werd de nieuwe zaak van de Gebroe
ders Koekkoek aan de Tolstraat te Meerkerk geopend. De
voormalige electriciteitszaak van de firma Van Iperen was
gedeeltelijk verauderd - doordat ook een overzichtelijke
afdeling was. gereserveerd voor rijwielen en bromfietsen.

Gebr. Koekkoek • Meerkerk Bovendien is er op overzich
telijke wijze te zienwat er
te koop is bij de gebroeders
Koekkoek op het gebied van
radio en televisie, gramma
foons, bandrecorders, casset
terecorders, stofzuigers en
electro huishoudelijke appa-

raten.
Door. de vestiging van deze
hernieuwde iaak heeft de'
Tolstraat nog meer aanzien
gekregen.
De gebroeders Koekkoek
met hun vrouwen wensen
wij heel veel succes met hun

nieuwe zaak en wij geloven
zeker, dat hetgene zij op hun
uitnodigingskaart gezet heb~
ben zeker bewaarheid zal
worden: "op een DOg vlotte,..
re wijze hun verkoop, repa
ratie, service en garantie
zullen kunnen brengen".

CONCERT •KOOBZANG· VIANEN "The Young Credo Singers"
Het grote koor, opYallend

.door' de, zeer fraaie koorkle
ding, verstaat de kunst het,

. publiek tot aan de laatste
toon te boeien en in het ge
heel van de avo,nd fe betrek

.: ken (samenzang).
yVoor dit koor is het niet zo

maar een concert, maar
eigenlijk een stuk verkondi
ging, die werkelijk een ieder

Douderdag24 januari1974 zal er itl de Hervormde Kerk tel')) zal aanspreken en waar naar
bate van de "Aktie Kerkbouw" een uniek -concert wordeP je heel stU kunt luisteren.
gegeveu door het bekende koor "The Young Credo Singers" Het koor heeft de laatste j~-

't R tt d A 20 15 ' ren een enorme bekendheld
UI 0 er am. anvang . uur. verworven door het regel-

Het uit 150 leden bestaande heer Arie Pronk met als vas- matig optreden voor radio
koor staat al,10 jaar onder te begeleider de organist Jan en T.V. (onlangs hebt U ze
de bezielende leiding van de van Weelden. nog' kunnen zien in een

Kerst-T.V.-uitzending vanuit
,.,De Doelen" in Rotterdam.
Het koor brengt dezeavond
naast enkele geheel nieuwe
Engelse en Amerikaanse
bymns, een a'l"':'oI door de- ;-,'»~ -,
grammofoonplE; )1.. van het
koor bekend" geworden
eigentijdse en. ritmisch ge
zongen--eenvoudige- geestelij.;;.
ke liederen.
Daatnaast zal de. alt Reinata
Heemskerk een,&)ntal liede
ren :aileen en iir..,' combinatie
met het koor ten gehore
brengen.
De organist Jan van Weel
den kunt Ubeluisteren in
eigen orgel-improvisatie.

AI met al menen wij U eeri
programma te kunnen bie~

den, dat in deze omgeving
uniek genoemd -mag worden
en dat bij een ieder van U in
de smaak zal vaHen.
Gezien de te verwachten be
langstelling en het beperkt
aantal zitplaatsen, is er een·
YoorverRoopadres, . opdat .U
ze~er kuntzijn van_'een:
plaats.
De prijs voor dit avondvul
lend programma bedraagt
f 4,75 per persoon (t.m. 16
jaar f 2,50).
Voorverkoopadres: Boekhan
del· Crezee, Dam 6, Ameide.
Crezee Lopik.

Geen feestelijke heropening
door nieuwe verkoopruimte, maar wei

aanbiedingen ~met enorme kortingen
VAN DIV. ARTIKELEN, MET SOMS WEL MET MEER DAN 500/0

Kom eens vrijblijvend zien, U zult verrast zijn ! En bovendien be.amen

CREZEE is de zaak waar U altijd

welkom bent en de prijzen door

scherpe inkoop laag weet te houden
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waarhorgt zorgeloos autorijden

Industrieweg 4,

te1efoon 402,

Ameide
'Onderhoud ~ Reparatie - Schadereparatie

Verkoop,en inruil

Een goed afgestelde motor,' is een ZUINIGE MOTOR

Laat. daarom juist nu Uw motor vakkundig afstellen met onzeelektronische apparatuur

Ook vOOr uitlaatgas-C?;:;;trole bent U bij 'ons aan het Jtsteadres,

.' . . ", ' ..................................................................................................,............. '

UW ADRES VOOR:

* WAS- en

DROOGAUTOMATEN

* KOELKASTEN en

DIEPVRIEZERS

* VAATWASMACHINES

SERVICEBUREAU

D. Bikker
Zouwendijk 123

'Telefoon 01837 - 249

, MEERKERK

VOORUW
ZEKERHEID

een vertrouwd buro
voar snelle en korrekte
afwikkeling van al uw
schadeclaims :

DE KRUYK b~f.'
assurantien
BROEI<SEWEG 4 - AMEIDE- TEl.1 01836) 362

Een bezoek aan onze zaak brengt altijd z'n geld op !
• .. •

, ~'CREZEE
A:.MEIDE Dn,.' 6 TELEFOON (Old3G) 1~

I OPIK p~ NA'[YANDEASrA ~(O"4 5) 0

DIverse artikelen zoals:
schrij'. en telmachines
platen, spellen, boek~n enz.,
TEGEN ABNORMAAL LAGE PRI"ZEN
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VVij hebben voor U

geen benzinebonnen
want' die' hebben we zelf noaig, om onze
bekende service aan onze klienten te blijven,
verlenen. Wei heel veel

opruimings-koopjes
ondanks 'de vele prijsstijgingen. Lees maar eens

,/"""), \

3.35 mt.J

PARAD'e '.' DROOMLAND
3.60 breed, van / 266,35, kleur berken

NUt.C),·

Door zeer vroege inkoop van onze VOOR
JAARSKOLLEKTIE
DECOR - GORDIJNSTOFFEN.
kunnen wij U deze nu al aanbieden

VOOR DE OUDE PRIJS
EN OOK NOG 10 Ofo
KORTING

GORDIJNSTOF 120 breed
Modern, dralon van 18,95.' NU 8,95 p.m.
Klassiek dessin van 12,95. NU 6,95 p.m.
Klasslek dessin van 13,90. NU 7,50 p.m.
Modern dessin van 12,90. NU 7,90 p.m.

/"-'-'--'\
6.50 mt.-ecA'
ZUIVER WOL TAPIJT ,
3.80 breed - kleur goud - van / 1300,- '

NU VOOR 750,-
PRACHT NYLON
SLAAPKAMERTAPIJT
Foam rug - gemeleerd - beige - 3.80 breed
STUNTPRIJS

per meter 49,75

,Gekleurd geborduurd
LAKENSET
2-persoons 180 x 250
+ glad 2-persoonslaken van / 59,50

NU 45,-

/ 81,
/ 139,50
/ 166,50'

QUIN NOTENKAST
180 breed 65'0
van /865 NU , ,.

4.90 meter
NYL('J TAPIJT
Oranl~%eige, foam rug - gehele coupon
van 4 meter breed van / 563.50

r~'\ . VOOR 290,-
\ .. -_.}

Op vrijwel aile voorradige artikelen '
10 Ofo korting op de oude prijs
Door sterke katoen prijsstijging , niet
op Hollandia ondergoed en werk-
manskleding •

KOM EENS, NAAR ONZE ZAAK
WANT DAAR HEBBEN WE

NOG VEEt MEER
,DAN WE HIER NOEMEN!!!

NYLON TAPIJT
Foam rug - 3.,80 breed - kleur berber - per

,

meter 'N'U 69,.

POLYETHER BEDDEN

AANBOUWELEMENTEN ' ROYAAL EIKEN BANKSTEL
BANKSTEL met combinatie-mogelijkheden 3 - zits - Dralon streepbekleding

5 stuks in voorraad NU 975,-
Bekleding beige dra,lon - Per. stuk /399,-

_ NU 199,-

voor oude voordelige prijs en nu nog eens, ,

10 Ofo KORTING '
80 x HiO van 90,- voor

120 x 190 van 155,- voor
140 x 190 van 185,- voor '

Onbeperkte voorraad
INTERTEST TAPIJT
5 jaar garantie - 400 breed - foam rug 
bruin - beige van / 115,- per meter

VOOR 85,-

BANKSTEL- COMBINATIE
3 - zitsbank kleur bruin
2 - zitsba,nk, 1 fauteuil

VANAF 775,-

COMPLETE SLAAPKAMER
Wit-bruin Jaque
3-deurs kast - 2 nachtkastjeS - Ledikant

140 x 190 - Van /852, NU ,752,-

ORIGINEEL PALISANDER

EETHOEKSTOELEN
'met wollen bekleding
Per 4 stuks geen / 470,40

MAAR 250,-

VOOR DE HEREN
,COLBERTS v.a. / 9,75
DEMI'S . . . . . '.' v.a. / 39,75
COSTUUMS. .. .. v.a. / 49,75

NOTENHOUTEN EETHOEK
Bekleding velour mohair. Kleur fraize.
1Uinielta.fel, fa50,e.:- 4,stoelen / 700;:'-

Sarnen / 1050,~ NU 650,-,

4.55 meter
INTERTEST TAPIJT

• 400 breed, kle,ur beige, foam rug. Van 625,-

,NU 425,.

•

I

ESKER

EUBELEN

ANUFAKTUREN

ONZE OPRUIMING BEGINT

donderdag
, 1!~

17 januari1974

om' 9 uur v.m.
enduurt tot en met 2 februari

Fransestraat 15 Telefoon 01836 - 235, na 6 uur 453 of 461 AM,EIDE

................................................
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Ook
, veel,

Koop nu extra'voordelig in de seizoen-opruiming
Schoenen .nu voor zeer lage prijzen

in huishoudelijke artikelen
extra koopjes

,

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

, Fa. H. VERHO'EF
BENEDENDAMSESTRAAT, TELEFOON 01836·251, AMEIDE

m •

• I

I .

uw administratie

en

belastingzaken .

. VOOR

KOLEN,
OLIE

I

UITVERKOOP

bij

Aart
Spek.

I· worden vertrouwelijken deskundig behandeld
'. 1 ',', .

door administratiekantQor

r";

tho c.. j. Van doorn
I

I
I
I

hazelaarlaan 70

ameide

telefoon

(";01836-598 .

EN

BENZINE
NAAR

van
Dorpsstraat, LexmoO

Telefoon 03474 - 229
.',

O.a. bruine en
zwarte Heren-
schoenen /
vanaf f 20,-
'Bruine Heren
werkschoenen .

I. met dikke zool
130,-

Restanten Pantollels .
. en Muilen'voor

I . SPECIALE PRIJZEN I
enz. enz.

- Zie de etalage -

• Ole passagiers kunnen vrierlden zijn of ,
zakenrelaties,doch tevens zijn zij gasten.
Vaak zijn het vrouw en kinderenl

• Een goede rijder weet, ook dater altijd iets
. kan gebeuren en neemt tijdig maatregelen.

Hij sluit een ongevallenverzekering voor
inzittenden, (ook van kracht voor de be
stuurder!) zodat - €lIs er iets gebeurt 
altijd een uitkering .is gewaarborgd, n.L:

f 2,
f 3,95
f 1,95
f 1,
f ·0,50
f 3,50
f 1,75
f 2,95
f 2,50
f 1,95 .
f 1,95

goed verzorgd KAPSEL,

aangepast aan Uw type en
persoonlijkheid en een
HAARVERZORGING,

die niet ontaard in routine
afwerking be;wek dan eerls

Hoofdstraat 47, Nieuwpoort
Telefoon &1843 - 368.

KAPSA LON

AD
DIJKSTRA

Ais U prijs stelt op een.
BROEIRAMEN,

GLAS en

ONDERBOUW

Burg. Sioblaan 36

(Industrieterrein)

Meerkerk

TeL 01837 - 889

Te koop:

F. TREUREN

Dorpsplein 3

De Sigarotheek
laot U ook In de UITVERKOOP niet In de steek - De aan
biedingen zijn voor ieders hand, vandaar dat WI( U dit willen
laten weten via deze krant.

Pantyp. rood f 1,75 ..... Panty P. groen
Pretty Hair (haarlak - versteviger - shampoo). .
Spaans drinkglaasje van f 2,95 voor
Sierflesjes van f 1,60 voor
KaarsbolletjEls . van f 0,95 voor
Kaarsen, 4 stuks van t 4,95 voor
Ogenschaduw . '. . . " van f 2,35 voor
Deodorant (Odorex en Folrage) van f 3,95 voor
Lichtbeschad igde accubakJes. van f 5,- voor
Corsages \ van f 3,30 voor
Oorbellen, ultzoeken .
Tevens op aile biJouterie!!n 10 010 KORTING !

Fa. G. J. VAN, VEEN
Telefoon 01837 - 700 - Meerkerk

".I_ .. -
(I

.""'1~-
Voor al Uw

GLASWERK

,,'t FORTUIN"
F. J. Graaf

Fransestraat 12
TeL 01836 - 355
Ameide

.

voorstraat 6
tel. 01836 - 340

l 01836 - 340
~a 18.00 uur 01843 _370

DEN HARTOG ~.
ASSURANTIE AMEIDE ~.

• Een kapltaalsuitkering bij overlijden of bij
blijvende invaliditeit, onafhankelijk van de
vraag of er iemand vopr het ongeval aan
sprakelijk Is.

• Ook U zult ongetwijfeld tegenover Uw
passagiers en U zellverantwoord wiilenzijn

.. Neem daarom vandaag nog het besluit deze
onmisbare voorziel'l.\ng te trellen.

• Eengoede rijder houdt rekening met zijn
passagiers en is ook in zijn auto een goede
gastheer:

Ongevallen-inzittende

Verzekering

I

.
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'VANAF DONDERDAG 12 JANUARI

BALANSOPRUIMING
ONDANKS STERK STIJGENDE PRIJZEN - EXTRA AFGEPRIJSD

Nog enkele zeer mooie BERGMEUBELS
van, 895,- voor, 495,

en van 425,- voor 149,-

EIKEN BERGMEUBELS 1865,- en 1490,-

MODERN EXCLUSIEF BANKSTEL
van 2445,- voor 1895,-

SCHITTERENDE KLASSIEKE BANKSTELLEN
NU 1795,-

MODERNE WENGE EETKAMERTAFEL
met 4 biezen stoelen van 1375,- VOOR 995,-

ZUIVER WOLLEN DEKENS
1 persoons van 111,- VOOR 74,95
2 persoons van 154,- VOOR 114,-

SPREIEN NU VANAF 24,95

Een goede MATRAS REEDS VANAF 79,95

Grote keuze OVERGORDIJNSTOFFEN* EXTRAAFGEPRIJSD!,

OP ONZE AFDELINGBABY ARTIKELEN

Diverse attraktieve aanbiedingen o.a.* LEDIKANTJES en BOXEN,
met HOGE KORTINGEN!!

ZIE ONZE ETALAGES VOOR ENORME KOOPJES IN DAMES- JONGENS. en MEISJESKONFEKTIE!!!

,Loop vrijblijvend eens binnen en konstateer zelf.

S-rREEFKERK
'TEXTEL- en INTERIEURVERZORGING TELEFOON 01836-212

.
• ft

.. ..
"p '!' • ....

AMEIDE

Iii .

")

'" .- , .- .- 4-

•
Levering van tractoren en ane

landbouwwerktulgen

AMEIDE: DAM"6 TELEFOON (01836) 229
LOPIK: PR WALEXANDERSTR.2 (03475)700

a 20 stuks

in ruime
mate
voorradig

De zaken
waar U altijd
welkom bent

~CREZEE
AMEIDE DAM 6 ToLuoa" f01B'~J 219
LOPIK pn w AlfX~"PF;RS'R 1(~3' 5)100

Grote
sortering

Huisvuil
zakken

Prisma
Verrekijkers

GA

EENS

KIJKEN

BIJ

LEXMOND
A. Lielhe'bber
O.a.

Hanglampen v.o. . . . . t 7,50

Staande schemerlampjes v.a. t 6,

Lampekapjes v.a. . . . . t 1,50

Grote staande pullen, kompleet
met kap . . . . . . . t 75,-

Sinasappelenpers van Indola
voor t 32,-

Haardrogers met kap (Philips)
voor t 20,-

Roestvrij staal Pannenset
voor t 85,-

Stofzuiger van fl59,-'
voor t 120,-

<Stofzuiger van t 199,-
voor t 165,-

KOOPJES HALEN BIJ

Droogtrommel van t 457,-
voor t 357,-

Droogtrommel van t 528,-
voor t 395,-

Wasemkap vanaf . . . t 195,-

En verder' nog diverse afgeprijsde
artikelen

DORPSSTRAAT 46

TELEFOON 03474·415

AmeideTel. 01836 - 307

In de toekomst hopen wij U weer

van die'!st te zijn met' een zo

'goed mogelijke service.

Electronische rekenmachines
Telmachines
S'chrijfmachines
Kaartsystemen
Kopieerapparaten

Vraagt vrijblijvend demonstratie

"Eigen service dienst
en speciale prijzen

8CREZEE

Lekdijk 25

Garage Hamoen

Deze adverlentie had in de Nieuwjaarsgroel gePlaatt')

moeten worden. Daarom plaatsen wij hem nu alsnog:

Wij wensen U alsnog een voorspoedig I
NiIEUWJAAR.
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* En nog tientallen '

andere koopjes

* Zie onze etalage

I 149,- - I 89,

I 69,- - I 49,

. .' I 20,- - 110,
HALVE PRIJS

17,-
. . . I 5,-,

~8D;hoDefe .
spaarrentebij de

Rabobank
tot

En nogvele andere aantrekkelijke spaarvormen; heUs de,moeiteen
de" rente waard eens te gaan praten bijde

RABOB,ANK

" ,',::, .'.... "", ..' ','" .... "',.- . "

'VERB OUIINGSOPRUIMIN6

ZO noernen zlch Ralffelsenbanken en Boerenleenbanken

VERDIEN VEEL GELD!!! -. VANAF DONDERDAG9 UUR

(van spaarvormen meteen looptijd van 5 jaar vast)

LANGERAK -NIEUWPOORT - AMEIDE - MEERKERK

LEXMOND - VIANEN - NOORDELOOS

KOSTUUMS

KOLBERTS .. . • •

JAPONNEN • • • . •

TUNIEKPAKKEN MEISJE

JONGENS SPIJKERBROEK • • .

MEISJES en JONGENS-cOLTRUI .

vanA tot Z gekleed bij Zwijnenburg

AlW[tJJQ]~Q]uHI2rn
Tolstraat 17-Meerkerk

TELEFOON 01837 - 401

SCHOON SCHIP/!

Atot let opruiming is uniek: in deze STREEK
'REKKEN VOL KLEDING "
MET 10 -&0 oro PIIAU.JSVERLAOING
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zijn voer

Van·der··Harn

voor elkeboer!

nL VAN DER HAM

IIJIVE E va ED E R LEKDIJK 73

TEL. 01843 - 233

LANGERAK

met Bovag· garantie naar

gE!brulkte. auto

AUTOBEDRIJF

Voor een go~c1~, betrouwbare

Gebr. Roestb.v.
ADVERTEER

IN

"DE WEGWIJZER"

Gevraagd

NET

MEISJE
voor de snackbar
en
de hulshoudlng

v. d. HEUL'S
snackbar
Hoofdstraat 15
Telefoon 01843 - 494
Nieuwpoort .

NoordeloosGrote Waard 42

Levensver·
ze kering 8mij.

'"Utrecht"

Wij staan niet aileen ten aile tijde klaar om nieuwe postenaf te sluiten
.maar· 66k als el' schade is zijn wij direk~ present om U vandienst te zijn

Eerst bij schade Isert U·Uw'verzekeraar kenneq .

J. van Qieren .. .. Joh. het Lam Johzn
Gregoriuslaan II, lei. 03474·284 .. Achlhoven 46a, lel.01836·230

LEXMOND .
; _.1' <_ Alle,'ver~e,k_eringen"en' financleririg'en, .

Voar' landb~uwrisico's' en veeverzekeringen geeigende- betrouwbare verzekeraars

,Holland'
,van 1859'

Dordl

ARM :en RIJK
SLAAGT BIJ VAN DIJK. .

Ondanks sterk stijgende prijzen!!!.

bij ons ook dalende prijzen!!!

van 10, 20·30 en400f0 in onze

BALANSOPRUIMING

Komt, tiet en overtuigt· U

KLAAR

.

Pasfoto's

-

. TERWIJL

U WACHT·

." ""/,/".,,\-.0-,.-.
BEWUSTBEHANGKIEZEI'rJ

Behang blijlt de rneest aantrekkelijke
wancfbeklecfin!j ~en datis· niet ver·
wonderlijk want als U onzecolleclie
1974 bekijkt, kuntU kiezen uit ruim
1500 soorten behang,.- Will 0 iets
aparls I Kom dan eens kijken naar:
BEHANG met. bijpassende gordijn
stoffen • Kurk - Chinese structuur - 23
nieuwe soorten structuurbehang.
Wandweefsels, jute, linnen weefsels,
behangtapijt enz.

. Nu zonweril'lg vrolij k, decoratief en
betaalbaar.

.CWed. 'qrz. £a,ngerak \
SCHILDER8-en BEHANGERSBEDRIJF
BROEKSEWEG 3 AMEIDE

". • • • ". . ..... . •

OPRUIMING BI.J STIG~ER
VELE COUPONS, OVERGORDIJNSTOFFEN, VITRAGES EN TAPIJT voor PRIJSJES!,

Tal van· koopjes in bedde,n en dekens
1 ; Pers. binnenvering 80 br. NU 80,- Dekens 1-pers. zuiver wol. NU 69,-

Ofpolyelher 80br... NU 74,50 Dekens 2-pers. zuiver wol. NU 84,-

Slaapkamerameublem~ntenkoopjesbij uitstek nu 650,-
Losse kast, teak, 3-deurs NU 250,- Eiken kast t 1348,-
Eethoek, eiken, van t 787,- NU 550,-

NU998,-

U weel; het is altijd de moeitewaClrd te kopen bij

Stigter's Complete Woninginrichting
. Ameide,J.W. v>P~tteslraat 6 - 8 • Tel. 01836 - 501 Schoonhoven, Koestraat 101 Tel. 01823 - 2450
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ENORME OPRUIMING
Donderdag 17 januari a.s.

1 BANKSTEL EIKEN BERGMEUBEL
498,-

995,-

140 breed
compleet met bar-indeling

3 • zits en 2 •zits, leuke streepstof 698,-

1 BANKSTEL 3· zits 2 clubs
wollen mohair velour 2490,- voor 1975,-

1 BANKSTEL 3 • zits en2· zits, 1 club
wollen' mohair velour 2950,- voor 2250,- \

EIKEN BERGMEUBEL 200 breed, T.V.-indeling,
met veel bergruimte, een pracht kast

AANBOUW MEUBEL wit met pali, 170 breed· 498,-

WANDMEUBEL creme, met zwart, heelmooi
255 breed 990,-

lBANKSTEL 3 • zits en 2 - zits, 1 club,' compleet
. ribstof 1575,- voor 975,-

1 BANKSTEL 3 • zits en 2· zits, allen met (osse kussens
met geweldig zitcomfort 1935,- voor 998,-

1 BANKSTEL 3 - zits plu, 2 clubs 1575,- voor 798,

1 massief EIKEN. BANKSTELgebIoemde kussens 1295,...

EIKEN WANDMEUBEL 285 breed

1 BERGMEUBEL w6flge. wit, 200 breed

1490,-

890,~

GORDIJNSTOFFEN COUPONS 1 tot 15 meter

VELECOUPONS TAPI..JT

HALVEPRldS

EETKAMER 4 stoelen plus tafel, Old-pine, met
biezen zitting 545,-

Dit is maar een klein

gedeelte uit onze enorme

kollektie meubelen

BED6ENAFDELING
MODERNE SLAAPKAMERi wit met geeI gebeitst;

'.. lETS HEEL APARTS
1 ledikant 140 x 200
1 nachtkastje met opbouw
1 6- laden kastje
1 verlichtingbak met verlichting
1 toilet meubel met verlichting

COMPLEET 1162,- voor 890,·
1 LEUK MODERN DIVANBED 80 x 190 59,75

1 POLYETHER MATRAS 80 x 90 75,-

:PARTIJ ORANJE DEKENS ,met vfiilour bies afgewerkt
170 x 220 voor 29,75

440,

420,-

20 Ufo KORTING

EETKAMER

EETKAMER .4' noten kleur 'stoelen met
. goudvelours 300,-

EETKAMER 4 teak stoelen, zitting en rug bekleed
Dit is geen prijs meer 179,-

GRATIS GELEGD

SPECIALEAANBIEDING
HUISKAMER KWALITEIT TAPIJT 59 50

.' 400 breed voor ,
per meter

EETKAMER 0,
4 eiken stoelen met. skay bekleed

5 jaar' garantie voor

4 wenge stoele(""IJ~t moderne stof

,J
KOMT U BESLIST KIJKEN OF MA.AK EEN AFSPRAAK EN WE KOMEN U HALEN

VAN DERVLIST
.NIEUWPOORT

TEL. 01843 - 248

MEERKERK

TELEFOON 01837-409


