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Voor het eerst in de politieke·
geschiedenis van Ameide zal de
V.V.D. deelnemen aan de ge
meenteraadsverkiezingen.

Weliswaar nog niet geheel on
der eigen vlag, maar in combi
natie met ;,Gemeentehelangen".
De volgende .groslijst is op,ge-
maakt:
1. A. Langerak (2ittend raadslid
gemeentebelang); 2-. H. Franken;
3. G. Streefkerk; 4. J. Weiland;
5. T. v. d. Broek; 6. G. J. StraM
vers; 7. A. M. de Jonge; 8. A.
Verboom; 9. A. F. de Jongh en
10. A. de Kruijk. .

Weer zo'n joeker
van een stier

Prot. Chr. Kiesver.
te Nienwpoort
Op de algemene ledenvergade
ring van de Protestantse Chris
telijke Kiesvereniging te Nieuw
poort is middels schriftelijke
stemming de kandidatenlijst
voor de eerstkomendegemeen
teraadsverkiezing samengesteld.

De kandidaten zljn:
1. W. Buijs;
2. C. Brokkingj
3. J. W. Muijs;
4. C. P. Bakker;
5. H. J. Vlot;
6. J. H. Kirsten;
7. J. Ouwerkerk;
8. Mw. C. den OudenM

Stout;
9. T. van Beuzekom en

10. J. Bood.

DE V.V.D.

Slager Jongkind· T.O.P.-slager·
te Ameide ·zet·'de jaarlijkse tra
dttie-van dlLPaaskoe voortt

Bi}gaarid~f ioto toont U de ge~

weldige koe welke, naar onze
. indruk, hoge·. ogen za1· gooien
op de Paasveetento'onstelling' te
'~~~.~J:1;9geD,l:>9~,9fl~.

Daarna za1 de koer.geslachtwor
den en ruimschoots voor Pa
sen zal dit heermke malse vlees
Uw ogEm· en ffi8ag kunnen stre
len.

LEERBROEK

Een der hoogtepunten was onge
twijfeld de verloting van een
vlsboot, door W. van Arkel
eigenhandig vervaardigd en te
gen kostprijs beschikbaar ge
steld. T. Schippers werd de ge
lukkige ei.genaar. Buiten deze
verloting was er ook een meer
officiele. De leden van v.v.
Ameide waren erin geslaagd

- binnen drie weken 4000 loten
aan de man (en vrouw) te bren
gen. De uitslag van de trekking
luidde:
1195 draagbare t.v., 1127 radio,

·3613 scheerapparaat, 192 radio
951 personenweegschaal, 398
tuinset, 516 sierschaal, 2364 lan
taarn, 1110 koelcassette en 211
badmintonrackets.
Met deze avond- kwam een einde
aan de aktiviteiten voor dit sei
zoen. Medio september komt de
aktiviteitencommissie weer met
een nieuw programma. Wellicht
ook wordt deze zomer nog een
autocross ·georganiseerd. Gezien
de inzet van een groot aantal
leden hoeft ASVA ook op voet
balgebied nog lang met te wan
hopen.

r~l

Skledar en Branuwijk
Middelkoop' 41

Teletoon 03459 - 287 - 387 "488.

SPECIALISTEN IN

open haarden
* EIGEN WERK* WINKELPUIEN* VENSTERBANKEN* WAND- EN VLOERTEGELS* DORPELS* OPEN HAARDEN (KOMPLEET)* ALLE NATUURSTEEN* EEN EERLlJK ADRES

Alles wordt geleverd en' gesteld. At depot en

tabriek:

Sportverening A.S.V.A. Ameide
Op de groene velden gaat het de voetbalvereniging Arneide
niet zo "voor de wind", zij het dat er. de laatste weken een
lichte verbetering is te bespeuren. Van deze hopelijk tij
delijke malaise op sportief gebled is gelukkig in de overige
verenigingsaktiviteiten niets te merken. Dit werd duidelijk
gedemonstreerd door de daverende draaiavond, die de ak
tiviteitencommissie van deze vereniging afgelopen zaterdag
bij J. de Joug organiseerde.

K. van Oord, J. Roodhorst, E.
van Ooy, G. van Mourik, J.
Bloemendaal, G. Waarts, de ge
broeders Westerhout (Jan en
Henk) en liiet te vergeten de
,speakers" G. Grootendorst en
D. de Blank hebben "ber;gen
verzet" om deze· middag en
avond tot een succes te maken
en het is gelukt, zowel qua be
langstellil1!g als financieleresul
taten mag ASVA op een ge
slaagd evenement terugzien.

Was de belangstelling 's middags
nog wat gering, 's avonds leek
geheel Ameide bijJ. de Jong
verzamelt. Vooral het rad van
avantuur Igenoot intense belang
stelling. Maar liefst 89 kilo kar
bonaden verwisselden via dit
gokinstrument van eigenaar.

Daarnaast nog eens 33 kippen,
luxe huishoudelijke artikelen,
een boute verzameling 'bereide
schapenvellen, kalverhuiden en
natuurlijk flessen drank in di
verse variE:~teiten.

Oak de sjoelbak en buks wer
den veelvuldig bespeeld.

bine van de heima,chine; waar
:ria hij onder het wakend oog
van de machinist de handels
bediende, en zo het bijna 3 ton
wegende gevaarte de grond in
dreunde.
Dit was dan een van de 221 pa
len waarOtp straks het huis zal
rusten.
Ret totale 'draagvermogen van
deze' betonreuzen is berekend
op 13.000.000 kilo. Gedachtig aan '
het spreekwoord ,na gedan,r""''t'M ,
b~id is hetgoed ,rusten", w~.. .;ll

de genodigden' door het stich~

tingsbestuur, uitgenodigd' in het
lcer.l:tf;!IijJ~:'~ntr1,1l1lvande, Her.·
vormde Gemeente.
Daar werden, bij eenkop koffie
sigaaren het gebruikelijke n:las
wijn door verschillende sprf' 'S
gelukwensen ruitgesproken,---lri
werd o.a. "door qe burgemeester
gememoreerd het vele voorbe
reidende werk dat er is ge
schied.
Door deze officiiHe eerste paal
werdnu een periode van 5 jaar
werken achter de coulissen af
gesloten. Aangezien de ,gemid
delde tijdsduur van voorberei
ding voor een dergelijk groot
project plus minus 10 jaar is
springt deze termijn zeer gun
stig naar voren, aldus spreker.
Het . stichtingsbestuur dankte
bij monde van haar voorzitter,
allen die hebben meegewerkt
om dit plan te helpen realiseren,
daarbij een bijzondere aanteke·
ning aan het adres van Rijk,
Provincie en de Gemeente
Ameide.
Het bestuur neemt in overwe
ging om de gelegenheid tot aan
melding voor gegadigden onge
veer half mei open te stellen.
Nu nog enkele officiiHe data:
Aanvang bouw: 25 februari '74;
Bouwtijd: getPland op 250 werk
bare dagen.
Proefpaal: 7 maart 1974;
Officiele eerste paal 12 maart
1974
Laatste paal 2-2 maart 1974.

"Het Verzorgingstehuis"
12 maart 1974 zal voor het stichtingsbestuur altijd als een
vreugdevolle dag in haar notulen blijven vermeld.
Dit was de dag Waar naar was uitgezien. Op deze dag ging
namelijk onder fors gedreun de officilHe eerste paal de
grond in. De heimachine werd bij deze gelegenheid bediend.
door de burgemeester van Ameide en Tienhoven, de edeI
achtbare heer D. Wessels.

In verband met goede' vrijdag wordt de koop

avond verplaatst naar

Dinsdag na pasen om 1 uur n.m. gesloten

De Arneidese winkeliers.

DONDERDAG 11 APRIL

Bij dit feestelijk ·gebeuren wap
percle de driekleur boven in de
top van de heistelling van de
firma Manschot uit Lexmond.
Hetweer dat er aanvankelijk
niet zo aantrekkelijk uitzag,
"klaarde 's middags op. Toen dan
oak rond half drie verschillen
de genodigden en belangstellen
qen zich op het bouwterrein,
verzameld hadden, was het mild
maarts weer.
Onder de Igenodigden merkten
we op o.a. Ir. Kievit directeur
van Volkshuisvesting en Bouw~

nUverheid in de provincie ZuidM
Holland, vervolgens vertegen
woordigers van de N.C.H.B.;
van architectenbureau Visser;
van een adviesbureau voor be~

ton en staal; van een adviesbu·
reau voor de installaties; van
aannemingsbedrijf B.V. Wou
denberg; B. en W. van Ameide;
Igemeentewerken en het stich
tingsbestuur.
Nadat de voorzitter van de
stichting Ds. J. den Hoed de
burgemeester. had uitgenodi,gd
om de officHHe eerste paal te
slaan, nam deze plaats in de ca"

HEUS VOOR APARTE STOELEN

STREEFKERK WOONKUNST
FRANSESTRAAT 7 AMEIDE

DIE BIJ U GOED STAAN

BIJ DE BUREN HEERLlJK ZITTEN

EN BIJ ONS FANTASTISCH LOPEN
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tkw~II_-l-fe,ub.ikJIll<J.e~
GERRIT DE VROOME
J. W. v. Puttestraat 65 - Tel. 01836-277- Ameide

HEREN OP ZIJN

PAASBEST GEKLEED
begint bij .

MESKER
Kom daarom eens kijken naar onze KOLLEKTIES
afgestemd op lente. enzorner !

TUINGEREEDSCHAP

en

TUINARTIKELEN

koopt . U natuurlijk bij

En •••• tot en met 13 APRIL A.S. EX TR A V 0 0 R DE EL
voor U, want bij aankoop vaneen

KOSTUUM, KOMBINATIE

KOLBERT of PANTALON
-

.mag U voor 100/0 van het door U besteedde bedrag
. .

GRATIS .KOPEN
MANNENMODE VINDT UBIJ

ESKER
EUBELEN
·ANUFAKTUREN

Arneide - Frahsestraat 15 - Tel. 01836 -235 - Na 6 uur 453 of461

MET PASEN

ACCORDEONVERENIGING

- "AVANTlE" • AMEIDE
Wij hebben nog diverse

KLEINE LESACCORDEONS,
. die U kunt huren als U lid wordt van

onze verJ'lniging.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij A. WEEDA,
Doelakkerweg 53, Ameide.

SUNKISTFRISDRANK. • NU 89 cent
Per hele liter

1 KRAT AMSTELBIER yah 12,24 voor 10,50

Slijterij ,,'tFortuin 11

F. J.GRAAF

Fransestraat 12 - Telefoon 01836 - 355-· Ameide

Groot's
technische bedrijven· b.v.

Q~olenstraat 10-12 - Lekdijk 37 - AMEIDE
'''felefoon 01836 - 262

Het adres voor :

• Rijwielen - Bromfietsen - Radio
T.V. - Wasautomaten - Afwasau
tomaten - Koel- envrieskasten "
Verlichting - Het maken van elek
trische installaties in woningen
en bedrijven.

Tevens
Nieuwe en gebruikte
auto's
met
BOVAG GARANTIE

Speciaal ingericht voor het maken van al Uw
autoschade.

op .z'n paasbest met schoenen uit onze moderne kollektie

Ook in luxe en huishoudelijke artikelen steeds het nieuwste

•Irma • er oe Telefoon 01836·251
Ameide

Zaterdag tot.5 uur geopend
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RADIAAL BANDEN

Per 4 stuks, inklusief B.T~W. en montage

155 SR 12 TL
165 SR 13 TL
1758R 13 TL
185 SR 14 TL

f 258,95

f 269,12

f 306,24

f 366,56

UwBovag Auto-riteit

zorgeloos' autorijden~!larborgt
\.-.,.j

Industrieweg 4,

telefoon 402,

Ameide1
i· . .............................................................................................................

DIE GEWELDIGE

DIK BIL
die U op de foto zag wordt
door ons. vakkundig geslacht
en verwerkt tot

MALSE ROLLADE

MAGERE LAPPEN

BIEFSTUK

RIBLAPPEN

of

SAPPIGE DOORREGEN

LAPPEN ENZ.

Bestel vroegtijdig en geniet er van bij Uw

Paasmaaltijd.

Haal topkwaliteit bij topslager

-JONGKIND
Molenstraat 41 - Tel. 01836 - 336 - AMEIDE

P.S. Ook U heel! bij ons kans op 'n

gratis vliegrels naar· Parljs I

GROTE SORTERING
POLAROID ZONNEBRILLEN
bij

CREZEE
DAM 6 - . AMEIDE TEL. 01836 - 229

ARM enRIJK

SLAAGT BIJ.
VAN DIJK

Pracht kollektie
HOEDEN
PETTEN
OVERHEMDEN
SPENCERS
OVERGOOIERS
plus BLOUSES
KINDERJASJES

I (Regenkleding)
enz. enz.

NU
NOG GROTER
GESORTEERD

in
TAPIJTEN
GORDIJN·
STOFFEN
VITRAGES
MEUBELEN
BEDDEN
en
DEKENS

van de BESTE
fabrikanten.

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

:'jnwege de grote belangstelling

prolongeren wij onze .

Permanent de Paris
ledere dinsdag voor slechts 19,-

Tevens is er ledere maand behandellng mogelijk
door een SCHOONHEIDSSPECIALISTE, (vole
gens afspraak).

Vanaf 17 april, tijdens de zomermaan
den, woensdag en donderdag gesloten.

Aileen bij bijzondere gelegenhedert Is
behandeling mogelijk.

Kapsalon

" Dominique"
Lid club de Coiffure Midden
Nederland.

De Geer 3 • Tel. 01836·635 .

Arnelde.

.Wilt U thuis
geld verdienen

U kunt voor ons truien breien a f 10,- per
kg, lessen gratis aan huis. Aanschaf ma
chine in overleg.

Vrijblijvend inlichtingen: MEVR. PEL,
Beukstraat 26 • Utrecht - Tel. 030 - 510608 of

. 030 - 512005.,.,.... . . ".wi ....



"DE WEGWIJZER" -PAGINA 4

.."

•

•.

.

Lexmond

f 160,:
f 18,-

•

AMEIDE

. ... .

Fransestraat 15
Telefoon 01836·235
AMEIDE. ,

••

Bij ons vindt U een uitgebreid assortiment
beplanting w.o.

ROZEN VOOR EEN SCHERPE PRIJS

U KUNT NU NOG PLANTEN!!

Verder o.a. Graszoden - Spoorbielzen - Div. te
gels - Hekwerken - Grond • Grind - Zand
enz. -. Vlolen en eenjarige planten.
Diverse meststoffen

Ook voor aanleg en onderhoud van uw tuin

C. SPEKTUINCENTRUM
Kortenhoevendijk 5
Telefoon 03474 - 573

"'

GEBLOEMD BEIGE· TAPIJT
400 em breed, dralon

AI JJ j~ar lang uw vertrouwde adres voor
deOdrg lessen,

NU 10· LESSEN VOor •
LOSSE LESSEN (per uur). •
U wordt gehaald en gebracht.

OoOrhuur van V.W. busjes en personenauto's

voorstraat 6
tel. 01836 - 340

l 01836-340' a
na 18.00 uur f 01843 _370 .

DEN HARTOG ASSURANTIE AMEIDE .

VOOR HET BOEKEN VAN UW REIZEN

EN HET SLUITEN VAN

REIS· en ANNULERINGSVERZEKERINGEN

AUTORIJSCHOOL J. HAARS

.

Eenmaligeaanbieding

M
ESKER.
EUBELEN
ANUFAKTUREN

Voor al Uw* SCHOEISEL,* KLOMPEN,* REGENKLEDING
enz.

EEN BUS"'E HUREN ?
De manier om onbezorgd op vakantie te gaan

HAZELAARLAAN 34 AMEIDE TEL. 01836 - 375

Naar

AART SPEK
Lexmond
Dorpsstraat 95
Telefoon 03474 - 218

Vrijdagavond tot 9.00 uur,
en zaterdagmiddag tot 5.00
uurgeopend.

Zessen
NAAR

0-·C"

( )

ALUMINIUM

HUISHOUDTRAPPEN
. Zeer .Iiehtin gewieht.

VOOR

kalen,
olie
EN

benzine

Zojuist ontvang~n:
Nieuwe kollektie

BABY- en KLEUTER:KLEDING
HERENWEEKEN'DERS
STROPDASSEN,
DAMESBLOUSES en
FOUNDATiONS

Dorpsstraat, Lexmond

Telefoon03474 - 229

van

A ..... STRAVER~)
Kortenhoevenseweg 18 Lexmond

Telefoon 03474 - 430

Tevens. speciale aanbieding in

Natuur· en .vogelwacht Alhlassetwaard
Vijfhonderd Alblasserwaardse knotwilgen zijn een kopje
kleiner gemaakt. Dat was het indrukwekkende resultaat
van de prettig verlopen regionaleknotwilg-snoeiactie, waar..

.aan maar Heist driehonderd vrijwilligers deelnamen.
Zij hadden gehoor gegeven .aan gelwacht" in:de-bresis gespron
de oproep van de "Natuur.:.' en gen en zaterdag met driehon
Voge1wacht' Alblasserwaard" om derd vrijwilligers - van 7 tot
mee tehelpen aan deze actie, 72(!) jaar - de polders introk
dieals doel had de knbtwilg in elf gemeenten: Ameide, Bles~

voar uitsteryen te 'behoeden. kensgraaf, Barndwljk, Giessen~

Deze voor het ,polderlandschap bU1'Jg, "Goudriaan, Groot-Ammers ~
ZiUlke _ karakteristieke homen Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas,

. gaan doad ,of waaien om aIs ze Schelluinen, Sliedrecht en ten
niet om de vier jaar _van hun siotte Streefkerk.
takkenlastworden bevrijd. Inde loop van de maand maart f
Vroeger werd dit hout op de werden de met bijlen en zageri
bQerderij voor. talloze. doelein- gesnoeide takke'n afgevoerd.
den Igebruikt'. De agrariiks heb- Er gaat zoveel mogelijk hout
ben het echter' nu niet meer no·- naar de papier-industrie.
dig en het 'is 'voor hen een veel Voor,zitter J. J. Bais vande Na- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite -tijdrovend en kostbaar kar- tuur- en Vogelwacht toonde zich
wei om de· wilgen goed te on- bijzonder tevreden over de. ak
derhouden. tie, die ieder jaar herhaald zal
yandaar dat de "Natuur- en Vo- worden.

Uvv adres voor

WAS- en DROOGAUTOMATEN
KOELKASTEN en DIEPVRIEZERS
VAATWASMACHINES
EXTRA VOORJAARSVOORDEEL OP KOELKASTEN en DIEPVRIEZERS

S ERV ICE B U RE,A U

D. BIKKER
Zouwendijk 23 Telefoon 01837·249 Meerkerk
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Een nieuwe Lente met zomerse aanbiedingen II • • •

Ookop onze SPECIALE BABY-AFDELING

vanaf . f 51,95

. ... f 7,95

HET HELE GEZIN!

met leuke stiksels

VEEL FIJNE VRIJETIJDSKLEDING VOOR

Eigentijdse JONGENS DENIM PAKKEN

BIJPASSENDE T-SHIRT

waar de a.s. moeder rustig en overzichtelijk haar inkopen

kan doen, heerst de nieuwe lente.

DEZE WEEK GEVEN Wli BIJ EEN BABYUITZET EEN LAKENSET VAN f 25,- CADEAU!!

* Grote sortering WAN DEL W AG ENS

* Exclusieve collectie LEDIKANTJES - KASTEN - COMMODES,

-
LENTE AANBIEDING:

Bijaankoop van onze SPEELSE KINDERKLEDING een leuke
opstrijkbare STICKER van f 2,- G RAT IS! !

Zie onze FLEURIGE-KLEURIGE-RAVOT-MAAR-RAAK COLLECTIE
Nieuwe brillante LENTEKLEDING - NIEUWE ZOMERMODELLEN

enz. enz.

Loop vrijblijvend eens binnen bij

STREEFKERK
UW SPECIAALZAAK IN TEXTIEL EN BABY-ARTIKElEN
FRANSESTRAAT 7 AM E IDE . TEL. 01836· 212

Eerste Rund.. en
Varkensslagerij
Ie Arnreide

uw administratie

en

belastingzaken

tho C. j. van doorn

worden vertrouwelijk en deskundig behandeld

door administratiekantoor

ALS VANOUDS
EERSTE KWALITEIT ZELFGESLACHT VEE
Voor iedere maaltijd·
Voor iedere portemonnaie.

BELEEFD AANBEVOLEN

.... VAN DERHEK
Fransestraat 23 Telefoon 01823·239 AMEIDE

. P.S. Denkt U aan de goede kwaliteit
DIEPVRIESZAKKEN
voor Uw diepvriesvlees

hazelaarlaan 70

ameide

telefoon

01836-598

........................................................................................
EEN NIEU\NE LAMP!

II
J. W. v. Puttestraat 71 Telefoon 01836 - 232

De kroon op Uw vele werk bij de grote

schoonmaak.

In onze kollektie vele mogelijkheden ••••

OOK UW AD RES VOOR

* HUISHOUDELlJKE APPARATEN

* RADIO'S - TELEVISIETOESTELLEN en

* PLATENSPELERS.....~ ~ ~ ~ .
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VALHELM HOOFDZAAK

•

Meerkerk

••

Telefoon 405 - 662

-

OOK UW KEUS IS ER WELLICHT BU !

goede service
WIJ STAAN ER VOOR IN. DAT

Pasfoto's
KLAAR
TERWldL
U WACHT

VOOR U EEN REDE TE MEER OM
VOOR

RADIO -T.V. ~. PLATENSPELER
of CASSETTERECORDER
RIJWIEL of BROMFIETS
ELECTRISCre HUISHOUDELlJKE
APPARATEN of
VERLICHT/NGSARTIKELENeens
te komen kijken naar onze
uitgebreide()ollektie. .

de bij ons gekochte artikelen

begeleiden.

Zouwendijk 26

DE VAKMAN

Het bekende adres voor Uw hobby

TIMMERHOUT VERF

PLAAT - MATERIALEN BEHANG

WANDSCHROTEN LIJMEN

IJZERWAREN CARBOLINEUM

DE~ALUX ZONWERING

EN NATUURLlJK VAKKUNDIG TIMMERWERK

Doe het Zelf-' en Timmerbedrijf

De Vakman

•

ValhehrtHoofdzaak! Jazeker, en nog letterlijk ook. Want
wist u, dat van aile dodelijke ongevallen, waarbij .bromfiet
sers betrokken zijn 80 %, ja, u leest het goed, tachtig pro'
cent, als doodsoorzaak hersen en/of schedel-Ietsel heeft?

-ver het zekere voor het onzeke
re nemen 'en dus de helm dra
gen.
De Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid
maakte afgelopen zomer bekend
dat de sterftekans van 50-jari
ge en/of andere bromfietsers
tweemaal zo ,groat is bij een
bromfietsongevalals die van
jongeren!
Bewijst n, audere bromfietser,
dus door een consequente daad
uw -rijpere volwassenheid en
draag de valhelm altijd als u
zich op de brommer verplaatst~

U geeft dan' bovendien het juis
te voorbeeld aan de jongeren!
Gaarne hopen wij, dat u het be
lang van deze informatie in het
bijzonder en van soortgelijke
voorlichting in 'het algemeen '
met ons kunt looien en dien~

overeenkomstig zult willen on
dersteunen door er naar te han
delen. maar ,bovendien door lid
te worden van Veilig Verkeer
Nederland' en zo bij te dragen
tot een. veiliger verkeer.
Geeft u a4; lid ap door het star
ten van tenminste f- 6,50 op post
giro;.rekening 103400, ten name
van Veilig Verkeer Nederland
te Hilversum. U ontvangt dan
10 x per jaarhet 'ledenorgaan
Wegwijs en blijft dus van aIle
actuele verkeersveillgheidsas
~ecten_op de hoogte en kunt
dan ook door,uw grotere be
trokkenheid "een veiliger weg~

gebruiker zijn.

BLOM
DAM 11 • AMEIDE

H
Jaarlijks komen _er ruim 500
bramfietsers om het levert en
warden er 25.000 ,gewond.
Indien 'iedere bromfietser een
helm zou dragen zouden er
jaarlijks meerdere honderden,
ondanks een hun overkomen
ongeval, het leven mogen' be:
houden en enkele duizenden
niet de rest van hun leven ge~

bukt behoeven tegaan, onder
enige vorm van blijveride inva
liditeit
Lcfat ons toch niet,de vergissing
maken te ,geloven, dat "het ons
niet gebe'ureIi ' kan", maar lie~

................................
; DURF EENS MET KLEUR!
'n I VerI binnen en buiten met RIPOLIN
II·
'!Koopt het bij .

;i~.c;ERRITDE VROOME
i~'J. W. v. Puttestraat 65 - Ameide - Tel. 06-277

............................
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Tolstraat te Meerkerk weer 3 vernieuwde zaken rijker

8CREZEE
AMEIDE DAM 6 ~ELffOO"llQ'~'6J 229
LOPIK PRWAlEM'ID.RS1A 1(0'-1'" 100

2e hands
Schrijf· en
Telmachines

Pedicnre
Mw. WILSCHUT·
SCHOP
Hazelaarlaan 5

Telefoon 01836 - 595

AMEIDE

Diverse
aanbiedingen

Modecentrum Zwijnenburg te Meerkerk is
- weer. verbouwend en enorm vergroot. Wij

zeggen niet te veel wanneer we om de 3
jaar gewag maken van" veranderingen van
modehuis A - Z.Het pand van de heer en
mevr. Zvy'ijnenburg is met aileen qua inte
rieur, doch oak qua voorfront uniek, (fan":'
tastisch mooie pui). De konfektie-afdelin
gen zijn" nu gespecialiseerde Dverzichtelij
ke afdelingen voor elke leeftijd.
De klanten zullen zeker de gezellige ach
tergrondmuziekkunnen waarderen.
~ .

ldstraat 17-1v'oo1<er1<

In de grate en moderne
zaak van de gebroeders
Koekkoek kan men alles
kopen wat betreft fietsen,
bromfietsen, huishoudelij
ke electrische artikelen,
radio en T.V.

Ook deze zaak is een vi
sitekaartje vaor Meerkerk,..

Zaterdag tot 5 uur.

,Watbetekentdie~uden knoop
. Op eenSturkapak? . .

Het betekent dat u een Dit is een voorbeeld uit de .
kvvaliteitaltostuum gekocht serie luchtige,halfgevoerde
hee(t, dat opvalt door zomerkolberts van Sturka.
peuekte pasvorm en Uitgevoerd in ~l1en .

a(werking; andere lichtgewtcht
stoffen.Prijzen

vanaf
(.179,'.

Dit halfgevoerde katoenen
kostuum is de nieuwe trend
van deze zomer.De details
zorgen voor een sportie(
uiterlijk. 'n Fijn pak voor
ontspannen momenten.
Prijzen vana( (. :129.-.

Vrijdagavond koopavond tot 9 uur •

Met het vertrek van de heer Aart
Schouten uit Meerkerk heeft zich gelijk
een opvolger aangemeld en weI in de

. persoon van de heer AdvDcaat.
Een trotse collega poseert hier terecht'
vaor zijn reeds drastisch veranderde
zaak.

Hypermoderne Superma~kt
, '

OP DE DAM TE AMEIDE, VAN,DE

FAMILIE DE JONG.

Een wens van de heren de Jong ging in vervulling 
door aankoop van het naastliggend pand, om hun afde
ling drogisterij - artikelen en luxe artikelen royaler te
kunnen tonen.
Een aanwinst voor de Dam - een winkel om gezellig
rand te neuzen - ruim van opzet en alles. ieer o'ver
zichtelijk.
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MAAK KEUZE UIT

* H.D.Z. of

A.S. ringen

* GERO CASSETTES

Van der Ham

zijn voer

VOor elke boer!

VANDER HAM

VEEVOEDER

JUWELIER • HORLOGER

HARRY MULDER
Voorstraat 21 - GrootcAmmers - Tel. 01842 - 650

- Julianastraat 16 - Langerak - Tel. 01843·422

Grote Waard 42 Noordeloos

~
NOVASTlL

voor kwaliteits-en
prijsbewustemensen

voordeel SalonkastWlLRDK heeft een

massiefeiken front, is 24SCIn1995
breedenongelooflijk ,.

. voordelig

liaal dlrekl de Novaslll calalogus 1974

Het hier afgebeelde
bankslel WILRIJKgetuigt
vaneensolidekwallle!t die de
Novastilkollektle kenmerkt Bekleed Illet

~dralonvelours, meteen streepde.ssin op de
voo~en de losse keerbare zitkussens .

~~ kost dit bankslel als afgebeeld 2145,-

-nsteec t!

RobustelkenbankstelMorold.
3.zitsbank en twee fauleuils, voorgevormde

losse kusse", met acryl slreepvelours.

l'rljsv.a. 2295,·

Eikenis niet tevervangen. Hetstoere, nobele
karakter van eerlijk, kostelijk eikens~kt al

eeuwen aUe andere houtnaar de kroon.
Vandaar dat wij er ook in onze koUektie een

ereplaats voor hebben ingeruimd. 'Trotse staaltjes
van oersolide meube1nJ.akers-vakmanschap in zwaar,

massief eikehout. Voor prijzen waar u niet zwaar
aan hoeft te tillen.Wantw!p~t echteeert is

elkenweerd. z() is dati

MEUBElSHOWRUiMTE:
NIEUWPOORl' 1000.,. LOPIK 1000m. MEERKERK 200""

Wandmeube1
VLAANDERENis24Scml1reod,

voorzienvan robuustevoorzetlijsten
en buitenzijden,
kost als afgebeeld inc!. 2145,-

Levensver·
zekeringsmij.

"Utrecht"

Wij staan niet aileen ten aile tijde klaar om nieuwe posten at te sluiten
maar 66k als er schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn

Eerst bij schade leert U Uw verzekeraar kennan

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn
Gregoriuslaan 11, tel. 03474·284 Achthoven 46a. te1.01836-230

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Voor landbouwrisico's en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

,Holland'
tvan 1859'

Dordt

IJzerviaren - Gereedschappen - Touw - Teerpro
ducten - Houtwaren • Trappen en nog veel meer

Bij GERRIT DE VROOME
J. W. v. Puttestraat 65 • Ameide - Tel. 01836-277

BELIJDENISGESCHENKEN

IN GROTE KEUZE BIJ ~-CREZEE
A~/f Of DA, " Tf' o'oce OI~ 0) 'L'
I ()P,I( ~~ t J ,Xl' ')" "" r 0 "J
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Nog hogere spaarrente
bijde Rabobank w

(van spaarvormen met een looptijd van 5 jaar vast)

SPAAR BIJ UW EIGEN PLAATSELlJKE BANK

RABOBANK
,

zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken

LANGERAK - NIEUWPOORT- AMEIDE - MEERKERK

LEXMOND - VIANEN - NOORDELOOS

Zie ookonze speciale folder van Hendrik Jan de Tuinman

NAAR

HET BOEK VAN DE MAAND
Molens van
Ned(:md
slechts /'12,50

* G LA S- en A A RDEW E R K

* SPEELGOED

* GEREEDSCHAP

* T U INS T 0 EL E N en PAR A S OL S

* P 0 RT EM 0 N N A I ES en
DAMESTASSEN

U gaat toen ook voor al uw

GESCHENKEN

NIEUWE LENTE - NIEUWE JURK
Maak zelf passende SIERADEN en koopt
de KRALEM.e.d. bij

GERRIT DE VkOOME
J. W. v. Puttestraat 65 - Ameide - Tel. 01836-277

Als U prijs stelt op een

goed verzorgd
KAPSEL,

aangepast aan Uw type en
persoonlijkheid en een

Haarverzorging
die niet ontaard in routine
afwerking bezoek dan eens ,

KAPSA LON

AD
DIJKSTA'

Hoofdstraat 47, Nieuwpoort
Telefoon 01843 - 368.

Kantoor
inrichters

T. P. KLEIJN
8CREZEE B.V,

Tolstraat Telefoon 01837 - 219 MEERKERK
AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

LOPIK: PRo W. ALEXANDERSTA.2
TEL. (03475} 1700

Voor siertuinaanleg naar
'··C. TREUREN·

Burggraaf 16 - Telefoon 01837 - 687 - Meerkerk

Heesters, Rozen, Coniferen enz.

Gazonmatten, Gazonzaad, Compost, Potgrond, Zwarte grond

Diverse soorten natuursteen.

Bestrijdingsmiddelen - Tuinmeubelen.

Dat. moet U zien! - Zo juist ontvangen

TUINMEUBELEN
Mooie vormgeving, oersterk, degelijke uitvoering
Betaalbare prijzen Echt iets voor U!,

M ESKER .
EUB.ELEN

. . ANUFAKTUREN

Ameide - Fransestraat 15
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PEK KOPE~'
\"'.:,,;/

OCCASIONS LET OP, TUINVRIENDEN

1 250,
1465,- .

Eleklronlsch
Sharp
Complet 32
Brother

AANBIEDING
2e hands
TEL- EN
SCHRIJFMACHINES

~CREZEE
AMEIDE DAM 6 HlHOON (O'S35) n9
LOPIK PR 'fI /l.lEXANO>~S1R2 (Q:tl7S)100

Oplellen - Aflrekken
Addo X 1 115,-
Totalia 1 225,.
Olivetti-
Quanta 20 1 225,-

Oplellen - Aflrekken
Vermenigvuldigen

Addo X 1 350,-
Burroughs 1 350,-
Inzadi 1 600,-
Olivetti 1 650,-

Koffer Schrilfmachlnes
Argo f 116,,,:,,
Olivetti

Siandaard Schrilfmachlnes
Triumph 1 150,-
Triumph 1 395,-
Siemag 1 345,.

Meidoornlaan 1a

Telefoon (01836)271

Arnelde

Handmaaimachlnes vanaf / 64,-
Eleclrlsche maalers / 205,-
Molormaaiers vanaf / 305,-
Heggescharen - Grasknipscharen 
Kanlenslekers - Bladharken enz.

Koop hel bij de man die hel maken kan ! !

M'UllWIJK
'Keurs/ager

Dam" Tel. 01836 - 395- Arneide
is een van die keurslagers, wiens
vleeswaren vele malen werden
bekroond.

die de gezamenlijke

KEURSLAGERS
voor U organiseerden.

Vraag ons om aile Inlichtlngen I I

KEURSLAGER

• PROBEER HET EENS MET PASEN I I !

In vele dagbladen, in onze
etalage, in onze winkel,
gaan wij U vertellen over
de geweldige

REKLAMESTUNT

KEURSLAGERNIEUWS

Telefoon 01837 - 412

SPARTA MATIC PAARS
met voor- en achtervering

DIVERSE SPARTA MATIC
groen, blauw, rood vanaf /225,-

PRldSBElNUST KO:PEN. '. .". (''''1

i:'ilKr ·""ISKWALITEIT BI... "cj7
" 0';., ..~....-<

"'YAMAHA PAARS
nlet van nieuw te onderschijden

DEZE SERVICE VINDT U BIJ:

Rijdt niet even langs, rnaar rijdt

eens even bij ons binnenc !
......................................

Doe. dit in de garage,. waar

op Uw veiligheid de grootste

nadruk wordt gelegd.

Zouwendijk 125

MEERKERK

Indien het laatste het gevalis, .Iaat dan

Uw auto regelmatig goed nazien.

'~GARAGE

GEBR. VAN TUYL

I································........·
ZET U

UW LEyEN<i··.
OP HEtS"~L?;

OF IS UW VEILIGHEID

U MEER WAARD!

WASAUTOMATEN ~

Wi! gaan mee mel de prilzenslag

Erres wasautomaat van 1 1165,

Indisit voor. 1498,-

Aile wasautomaten worden door eigen monteur gerepareerd ! !

Bid ONS I 949.-

FIETSEN
EEN FIETSIS NIET DUUR, ZEKER NIET ALS U DE
FIETS GEBRUIKT! !

KOITI eerislimgs • Keus uil ±40modellen en kleuren

vanaf 1235,.

Grote kollektie Bromfietsen
DAMESBROMFiETSEN - SPARTA EN
BATAVUS
Yamaha - Sparta sporl - Kreidler Floret!
Zundapp

WIJ HEBBEN NOG EEN PAAR OVERJARIGE DAMES
BROMFIETSEN VOOR SPECIALE. PRIJZEN

STOFZUIGERS
Holland Electro 2000 / 303,- bi! ons / 278,

Philips Draaltop met 750 watt motor
Van / 219;" tiij ons / 254,-

Met de Wereldkampioenschappen
voor de deur

Zorg er voor dal u nlels mlsl .
Korneenslangs vOor een KLEUREN TN.
of ZWART-WIT
Inruil van uw oudeloeslel Is mogeiilk, wil
geven ll vall 200,- to1500," lerug
Zwart~wiIT.V. vanaf f498,-
mel 12maancl!!n garanlie . Erres Slede van /198,- til) ons / 173,-


