
t
···~···'i. sL' :-':,. . .

. ;: ; "
~ ;-

UITGAVE: DRUKKERIJ CREZ~E, AMEIDE

ELFDE JAARGANG, no. 2

MAART 1975

Verschijnt maandelijks

Oplage 6000 exemplaren
Word! gratis verspreid in Arneide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoor!, Goudriaan, Noordeloos
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexrilond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland

f

"Je moet maar brutaal wezen" z,egt Piet Bassa grinnekend
, vanachter zijn altijd aanwezige' sigaar en nog nagenietend
vertelt hij het verhaal hoe zijn riante behuizing in zegge
en schrijve 1 dag werd gebouwd en zonder vergunning. Om
dit laatste bekommerde Piet zich nauwelijks en toen de
pIllatselijke overheid even "dreigend deed" voegde hij hen
toe: ."Kom maar ,op ik heh thuis zeven -geweren staan". Ze
kwamen natuurIijk niet en de Bano-baas bleef in zijn wo
ning. Vergunningsmoefiijkheden heeft hij vaak gehad, zo
was er zelfs sprake van dat hij zijnbedrijf moest verplaat
sen naar het industrieterrein van Groot - Ammers. "Jekan
doen wat· je wilt ma~r m'n Aabriek' wordt ~iergebouwd"

was het typische-Bassa-antwoord aan het lid van gede
puteerde staten wat daarop had aangedrongen en waar zijn
fabriek is gebouwd weet iedereen.

Het is tekenend voor deze markante fabrikant die zeker
niet opzij gaat wanneer hij wordt tegengewerkt en krasse
uitspraken bepaald niet schuwt. ·Wanneer hij denkt in zijn
recht te staan houdt niemand hem daarvan af,

"Ik haat onrecht van wie dan ook". Dat zal hem vrienden
en bewonderaars opleveren, maar oak zeker vijanden, het
maakt hem tot een omstreden maar in ieder geval cen veel
bespr.oken man in de wijde omgeving. Het deert hem wei
nig en voortdurend een verse sigaar opstekend geeft hij
zijn onverbloemde visie op bijna elk gebeuren in het lanL
deIijke Noordeloos en ver daarbuiten.

Het levensverhaal

van

grote.kleine mensen

Piet Bassa:
"Ik ben niet de vent die de beesten
zomaar neerknalt AIs er geen jagers
waren was er ook geen wild".

Even doet hij. het voorkomen "niet zo'n' prater te zijn",
maar dat za! hij zelf natuurIijk nauweIijks geloven, want
zijn woorde'nstroom stokt' zelden en aan gesprekssto£ is bij
hem noait gebrek.· Daarvoor zijn z'n interessen te veel,ijdig
en geeft hij te graag zijn oordeel over eigenlijkalles "van
dronken ministers tot griendaanplant".
Vooral de politiek iri al zijn facetten boeit hem bijzonder
"claar kan ik tot diep in de nacht over ouwehoeren" en dat
zal de inworiers van Noordeloos niet onbekend zijn. Tijdens
de jongste gemeenteraadsverkiezingen deed hij met zijn
groepering gemeentebelang "die' partij is in enkele secon
den geboren" een seTieuzepoging de gemeenteraad te' halen.
Een. poging die strandde bij gebrek aa,,''"'\; stemmen. Dat
verdriet, hem nu nauwelijks. j'

-Hij zegt zijn doel "hetweren"l4tdegemeenteraad'van'niet'~'

aangepaste"nieuwe inwoners"- bereikt te hebben. ,Vo()ral,. de
P.v.d.A. en de VVD heeft hij in dit verband "met genoe
gen dwars gezeten" ~

Overigens zal Piet Bassa oak bij de vio·-'-"'~~de gemeente
raadsverkiezingen weer van' de partij zijiT"yol overtuiging
verklaart hij: "Ze moeten niet denken dat ik nu met de
staart tussen mijn benen wegloop!" Noordeloos kan dan
weer apeen krachtige Bassa-c~mpagne l;"ekenen,. wanneer
hij zich ergens vaor inzet spaart hij kosten n~ch rp.oeite,
dat zal zijn mede-dorpelingen bekend zijn. Over enige jaren
~an het dorp dan ook een nieuwe ;,Noordeloos moet Noor
deloos blijven" actie' verwachten.
Een bepaaide partijganger is Piet Bassa beslist niet "Ik kijk
niet naar links of rechts, maar ik sta aan de kant van hen
die het goed doen" predikt hij bijna bezwerend.
Hij is niet aIleen gejnteresseerd in de politiek van zijn
dorp maar hij stelt belang in het hele Noordeloos-gebeuren
en dat is niet zo verwonderlijk vaor deze geboren en geto
gen Noordelozer. Vooral de voetbalvereniging gaat hem na
aan het' hart.· Voetba! is een jeugdliefde van hem en jaren
lang heeft hij hartstochtelijk gevoetbald, in zijn geboorte
dorp maar ook in het Hoornaarse Stedoco, waar hij zijn
prettigste sportherinneringen heeft (Stedoco ook aan hem,
hij schonk de?e club een tribune) Samen met Arie de Vries
en Arie Jan Sterk vormde hij daar "het gouden trio".
Hij heeft nog talloze foto'suit die tijd waarop hij staat af
gebeeld ais een lange, magere en fanatiek ogende speier te
midden van zijn elfta!.. De gezette Piet Bassa van nu is nau
welijks meer te herkennen.
Ook bij het voetballen trad Piet op de voorgrond en speelde
verschiIIende malen in vertegenwoordigende elftaIlen. J e
zou bijna zeggen uiteraard, was hij vele jaren lang bestuurs
lid van de v.v. Noordeloos ,tot hij er enige jaren geleden uit
stapte omdat hij meende en nog steeds meent dat er on
verantwoord met de clubfinancien is omgesprongen. Hij
gebruikt in 'dit verband zelfs het woord "manipulaties".
Samen met zijn accountant heeft hij cen onderzoek inge
steld waaruit hij concludeerde dat er in 5 jaar f 60.000,
is verdwenen, "onzichtbaar is weggevloeid". Hij is niet
voorzichtig in zijn )litlatingen en voora! de bestuursieden
Bovekerk en Admiraal moeten het ontgelden.
"Zij regeren de hele zaak, de rest zijn maar meelopers. De
goeie mensen blijven thuis, dIe kunnen daar toch niks be
reiken". 'Oak de voorzitter kriJgt "een veeg": "De v.v. Noor
deloos is de enige club in Nederland waar de voorzitter zijn
vrouw betaalt". Hij bezit een uitgebreide cor,respondentie
over deze affaire met het voetbalbestuur, waarin hem o.a.

Voor v~rvolg, zi~ pagina 2

VAKANTIE
1975
Niet voor Diets organi'seert
de NCSV (Nederlandse
Christen-Studenten Vereni
ging) dit jaar zo'n 60 kam
pen voor jongeren tUBsen de
12 en 20 jaar.

Uitgangspunt bij aIle kam
pen is de behoefte bij jonge
ren om te praten over wat
hen bezighoudt. Dat praten
kan over alies gaan:"Je
leert zo' andere mensen ken
nen en je hoort hoe die den
ken over school, over geloof,
o,\"er-zichzelfen over jOll".
Een deel van de kampenis
tip -een onderwerp gericht,
zoals miljeu (op Terschel
ling), NAVO (Brussel), on
derwijs (Londen) en Derde

'. Wereld (Montfoort);
. De meeste kampen zijn echte

d6e-kampen, .varierend v~n

sporten en zeilen tot werken
op een boerderij (Staverden)
en in een ziekenhuis (Em
men). In hel( pakket zitten
ook natuurbeschermings
kainpen z6als rietwerkers
en bosbouwkampen.

Veel mogelijkheden biedt de
echte boerderij in Ansen.
Behalve het rijden in huif
karren en het paardrijden is
er gereedschap en ruimte ,om
oude ambachten te loren.
Voor de Iiefhebber.s zijn er
kabaret-, theater en handen
arbeidkampen.
In de meeste kampen komen
aan de hand van de kamp
kollekte (vorig jaar voor een
buurtcentrum in Paramari
bo) diskussies los over het
onrecht in de wereld, de te
genstelling arm-rijk, enz.
De kampen worden gehou
den tussen 29 juni en 16 aug.
en duren meestal 9 dagen,
sommige ~, weken.
De prijs van zo'n kamp va
rieert van f 110,- tot f 450,-.
Korting is mogeIijk omdat
de vereniging vindt dat
iedereen die graag meedoet
ook mee moet kunnen doen.
Voor ieder die Iiever zeilt
dan luiert, liever z'n eigen
potje kookt dan zich verveelt
met een zak patat, Iiever zelf
muziek maakt dan in een
diskobar hangt, is een
)'iCSV-kamp een goeie va
kantiebesteding. .

AIle inlichtingen voor gratis
kampkrant '75 bijNCSV,
"Woudschoten",. Zeis't, tel.
03439 - 233.
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!ee:n .ondeskundigheidl11.b.t~ ,formele .zaken'en een persoon
lijke visie wordt verweten.
Een rake karakterisering van. dit bestuur, 'Wallt aan fOrlna
liteiten heeft Piet Bassa zichnooit veel gelegen laten liggen
,en zijn manier van handelenzal inderdaad altijd een s,terk
eigen karakter hebben. Overige~ is de winstmarge,van' de
cantine we! gestegen van 53% tot 83% en Plet Bassa is daar
blij om. Hij ziet deze verhoging al~ het resultaat van ,zijn
voortdu~ende bemoeiingen. Dat' ex-bestuurslid Bassa, weI
eens ergens gelijk kon hebren bewijst het verslag van ,de
kascomroissie over '1971 - 1973 dat hij uit zijn omvangrijke
documentatie tovert. Hierin zegt deze commissie dat het he,
laas niet moge!ijk is alles opf~ancieel gebied te controle-,
ren en ze besluiten met de opmerkelijke conclusie dat ze,.
halv~rwege,hun controle plotseling werden verplicht te con
troleren in aanwezigheid van 'n bestuurslid, Is dit een kwes· .
tie vari wantrouwen van het bestuur vragen zij zich af, Voor
Piet Eassa is het antwoord hierop duidelijk.

Heel1ang kan hij over deze 'verwikkelingen doorgaan, maar
op een' gegeven moment moet het gesprek, toch komen op
zijn grote hobby: de jacht.

Hijkan zich 'voorsteUen, dat vel~n h~t een·zinloze llloord
par~ viu<:len,en pelS inteJ.'essant "wann+eer de hazen terug
kunnen schietenll

, ,maar ,hij ,zou Piet Bassa met zijn als
zijn liefhebberij niet vol overtuiging verdedigde. "Ik ben
niet de, vent die de beesten zoinaarneerknalt, de meeste
,mensen,vergeten, dat wanneer de jagers et niet zouden zijn
ook h<!t wild verdwijnt" en dat k~n in zijn geval best klop
pen,Hij doet veel, heel veel zelfs, om de wildstand te ver
beteren en het komt zelfs voor dat in hUi~e Bassa jon¥e
moederloze haasjes door-"dejager ze1£" met' defies worden
grootgebracht. Uitvoerig betoogt hij dat een bepaald afschot
nu eerunaal nodig is en hetjagen als status-symbool ziet hij
helemaal niet zitten, "AIs je moet gaan jagen naar de .dikte
van je portel11onneehoor. je in het{ veld" niet thuis" is zijn
overtuiging' en wie zal,het ,met 11e111 oueens'~ijn~

De jager-Bassa. en de natuurliefhebber-Bassa zijneigenlijk
niet tecombineren en toch is Piet en een fanati~kschutter
en, ~en,ferventbewo~~eraar"van, al1~s ~atgI"o?iten bloErlt~'.

Uitvoerigschildert hij de' schoonheid van het. polderland
schap rond Noordeloos; een landschap dat hij zelf mee

.~hielp verfraaiendoor de .'. verwaarloosde,.eendenkooi, om te
"toveren" in,'.ee,n,schitterend natuurparadijsje.· Le~s "wat
vee0g:r~heeftgekost" maar'W~ar hij terec2rirots op is,

c'.. ... ... , c,,;,,'j#

,
Hijzou'nog veel'me~rwillen doen,deNoordelose Kade b.y;
opnieuw beplanten "het is toch zonde dat dit. mooie stukje
natuur nu wordt vertrapt door ponnj~,s':": ",:..,'

Zelf vindt'hij het ook vreemd"aan de ene kantcl<i dieren
sparen en laan de andere kant doodschieten;'. Hij heeft dui
de!ijk hartvoor het wild en zalze'ker. niet "zoinaar raak
knall~n",,Vorig jaar nog heeft hij e~n jager die zich daar·
aan bezondlgde weggestuurd, " ,. , . ' ,

Hij laat vele foto's 'zien (weinig mensen zullen tfouwens
zO'n fotoverzameling hebben) waarop hij staat temidden van
rekken gedode hazen, "Gek eigenlijk he dat zo'n natuurvent
dat kan' doen" iszijn" wat berustend commentaar.
Na:tuurlijkzoll een onbemiddelde Piet Bassa deze hobbies
hietkunnenuitoefenen, maar onbemiddeld is deze ex-srriids
knecht allang niet meer,
Begonnen in eenklein schuurtje "met een veiligheidsspeld
en een oude fietsband" heeft hij door hard werken en twee
rechterhanden bloeiende zaken opgebouwd, die aan zo'n 25
man,werk· verschaffen.
Glunderend vertelt hij ho~ hij met zijn eerste uitvinding 
de kunstmeststrooier _ Oil de markt in, Gorinchem ,stond, '
hij had geen cent om een kop koffi~ te kopen, hij kwa",
daar in kontakt IIl",t de handelaar Cor van Beuzekom ult
IJsselstein,en hij kreeg een voorschot van f 3,000,- "ik'had
nog nooit' een,briefje van duizend gezien".Van zijn kunst
meststrooier zijn er' honderden en honderden afgeleverd en
zijn merknaam"Bano" is' een begrip geworden; Vele tech'
nische vindfugen heeft hij nadien. gedaan en Piet Bassa
boerde best "maar ik heb armoe zat geleden" bekent hij en .
zijn vrouw knikt instemroend,. Die tijd is allang voorbij en
sarnen met zijn zoons, zoon Jaap is .mededirecteur ("die
lastte al als jochie van 9" zegt 2;ijn vrollw·vertederelld)'\iV0r"-,·.1
den. de zaken nog gestadiguitgebreid, AIlesdoen zet~ou-.
wens zelf~ de Bassa-boys, van metselen tot· auto's,repareren.i
Naast het constructiebedrijf is er'een buizenhandel,maar
Piet Bassa beperkt zich niet tot het verhandelenvan buizeni
bijna aIle handelpakt hij aan en het is hem nietgau", te
gek, Of hetnu om grote partijen siersteenen of 3,000 to"
cement gaat, Zelfs fungeert hij als aannemer van~ote
lJoerderijen en de lichtmasten langs,het Rijn-Scheldekanaal
zal Piet Bassa leveren. ,

"Och ,de mensen in Noordeloosyr:~tenniet half' "Yat1E?'ft11e.;; . i
maal doet" zegt Piet Bassa gelaten en bedachtzaam steekt.
hij zijn zoveelste sigaar op, ' .iiJ)j,

Wi
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NU
NOG GROTER
GESORTEERD

in
TAPIJTi:N
GORDIJN
STOFFEN
VITRAGES
MEUBELEN
B,EDDEN
en
DEKENS

van de BE S T E
fabrikahten

STIGlER
Ameide
J, W, van Pultestraat 6" 8
Telefbon 018:36- 501

Schoonhoven
Koestraat1 01
TelMoon 01823 - 2450

TE KOOP AANGEBODEN
partij z.g,a,n,
KLAPSTOELEN
ook in gedeielten

GEVRAAGD
nefte
ambulanfe 'HULP
voor verzorging van

onze DINERS,

Res f a,u ran f
"BRUGHUIS"
Toistraat 34
Meerkerk

TEL 01837 - 332

KEURSLAGER

H. J. van Dijk
KERKSTRAAT 14
MEERKERK

Keurslager kwaliteit is ook vOor UW

Paasdis

'...fiET SPREEKT .vOOR ZICHZELF

'Speciallteitop het gebie,d van'

FONDUE~VLEES.en SAUZEN

Daarbm voor de FEESTDAGEN UW
VLEES en VLEESWAREN
halen bij

pas e'ch! goed genoeg ! !

Inruil en financiering mogelijk,

Showroom Herenstraat 27, Jutphaas, welke
uitsluitend vrijdagsavonds van 7 - 9 uur ge
opend is of belt U ons voor een afspraak

: op ons prive-ad,res, Kastanjel,a.an 1,4' Lex-
: . mond, telefoon 03474 - 755.

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

r';;:~~:'::"~:::~;;~;::;::"~""i
,i H. E.KROPFF . 'i
: l)w adres voor nieuwe en bespeelde

PIANO'S en ORGELS

Azet brengt dejuniormodevanvandaag; Een kleurigeinternationale mode
vaor jongens van 2 tot 12 jaar. Stoer, sterk, mooioBlijvend mooi'. Dat is
biezonder vandaag~de-dag.Zeer bieionder. U¥imode-adviseur toont u graag de
nieuwe azet kollektie.

Bijaankoop voor een bedrag van f 100,- of meer

EEN HEERLIJKE SLAGROOMTAART CADEAU

D~ ljesteredenomAzetjuniorOlode
,. ?:,~

, eens goed te bekiJken isuwzoon.
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HETWASEN()~'M!!
Was U ookonder de, belangstellenden, vrijdag 14

maart bij "DE VAKMAN in MEERKERK" ? ?
I, .'

Hartelijk bedankt voor uw spontane reakties.

Wij kunnen U nu geheel van dienst zijn met

TIMMERWERK'
en

MATERIAlEN

I

'I
I

U KUNT NOG TOT 31 MAART PROFITEREN VAN DE

SPECIALE

OPENINGS·
AANBIEDINGEN

Latex MUURVERF emmer 4 kg, in wit
,

Diverse kleuren

7,50

11,00

•

I
7.65

Ameide

01837 -405 en 662 ,
Gijs v. d.Berg / Henk Spek

BRUILOFTEN, PARTIJEN en VERLOVINGEN
verzorgen wli uw

DRANKENPAKKET
en, '

SERVIESGOED

10010 KORTlNG!

Uit onze voorraad BE HAN G

HOBBY KASTJE

WANDSCHROOT parana pine 6 em br;, p.m. 1,05

WANDSCHROOT gr~nen 9 em br., per meter 1,20

Mogen wij LJ in onze

NIEUWE, ZAAK VE~ACHTEN

Ook panklaar maken van DINERS, BITTERGARNITUREN en
DIVERSE KOUDE SCHOTELS

ALLE SOORTEN
DRANKEN
Voor de .PAASDAGENdiverse AANBIEDINGEN

SLytery ,,'t FORTUIN" F. J. Graaf

Fransestraat 12 Telefoon 01836 ·355

•

DOE - HET - ZELF· en TIMMERBEDRIJF," ~.:ti

Zou\lvendijk 26, MEERKERK ~. TEL.

vpor DOE" HET -' ZELF en:

IN ONZE WINKEL

* VERF

* BEHANG

* GEREEDSCHAP

* IJZERWAREN

* BOUWBESLAG

* PICOBOXEN

* TOUWKRUKKEN .Jnz. , enz.

•.'•
it·
i
1· ' '• . r .".".". ".. . ...... , .,',,', ..".,,;'_, ,:, ,,' _, , " " •.............................................................................................................
"De Vakman" '..

Voor

opepde hobby-zaak te Meerkerk

Vrijdag 14 maart opende "De Vakman" te Meerkerk zijn
hobby-zaak te Meerkerk.

Wij kunnen de oprechte trots van beide firmanten van den
Berg en Spek voorstellen toen zij vrijdag hun zaak in hobby
artikelen voo'r genodigden, familie en zakenrelaties ope~

stelden.

Ollgeloof' lijk wat zij van de oude schuur gemaakt hebben
· . .. een ruime en Qverzichtelijke zaak, waar de doe-het
zelver zijn hart\<an ophalen. Alles is er werkelijk te koop
voor de doe-het-zelver. '

Zeker eon ware aanwinst voor Meerkerk. Onze hartelijke
gelukwensen;

WILT U THUIS

GELD VERDIENEN

U kunt voor ons truien breien it f 10'-ller
kg, lessen gratis aan huis. Aanschaf ma
chine in Qverleg.

Vrijblijvend inlichtingen: MEVR. PEL,
Beukstraat 26 - Utrecht c Tel. 030 - 510608 of
030 - 512005.

TE KOOP

witte

TROUWJAPON

met toebeh., m. 40·42

Niet in omgeving ge-
• dragen

Vlietstr. 22 - Nieuwpoort
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DRAAITOP van t215,-veer t 189,-

-Ameide

Telefoon 01836 -271Zn.en
OCCASSION

N. PEK
PHILIPS

Fa.
HOLLAND ELECTRO
voor SPECIALE PRIJZEN met inruil

ERRES SLEDE van t 246,- veer t 189,-

ER.RES WASAUTOMAAT

van t 949,- veer t 759,- .

•

I
ERRES DUBBELDEURS KOELKAST

275 liter van t 978,- veer
225 liter van t 868,- veer

t 699,
t 649,-

IGNIS 140 liter KOELKAST veer t 125,-

KOOKPLAATPELGRIM aardgas veer t 75,

Alles zo goed als nieuw

Door omstandigheden in ons bezit

* 1 YAMAHA 9 maanden oud ALS NIEUW

* 1 ZUNDAPP 1974 ak nieuw

* 1 KINDERFIETSJE paars ± 5 jaar.

* 1 SPARTA DAMESBROMFIETS

* 1 BATAVUS RACEFIET~5 VO, goud kleur

ESTA KOELKAST 170 liter··

van t 488,- veer t 428,-

DAMES BROMFIETSEN SPARTA LUCKY

nieuw van t 884,- veer t 799,-

met oud model stuur, kleur rood * 1 KINDERFIETSJE ± 9 jaar I
AL DEZE AANBIEDINGEN GELDEN ZO ~ANG DE VOORRAAD STREKT

.....................................~ .
•

RAB09ANK De back voor iedereenl .

SPAREN

Gewene spaarboekjes

Jeugdsparen + 10%

.Scheelsparen

Termijnsparen

LENEN

Hypotheken voor

Weningbeuw

Bedrijfskredieten

Perseenlijke leningen

OVERIGE DIENSTEN

Vakantiereizen

Reisdeviezen

Reisverzekeringen

Aile everige verzekeringen

Coop. Railleisenbank

/

AMEIDE LANGERAK· NIEUWPOORT

LEXMOND· VIANEN MEERKERK

NOORDELOOS

••• _ ••• n • •

en dan ook nog een jaar garantie!
, Zie onze elalage

.Aanbieding :

voor . de verkoop van

BUIZEN en STAFMATERIAAL

vraagt

NOORDELOOS

BAS.SA/ BUIZEN

Sollicilalies uilsluilend schriflelijk Noordzijde 90,

Noordeloos

aktieve
vertegenwoordiger

TELEFOON 01836 - 404

van t 95,- voor t 60,00

van t 75,· veer t 47,50

t 65,- veer t, 37,00

AMEIDE

Zeer modieuze
DAMES-, .HEREN- en KINDERHORLOGES
ZWITSERSE UURWERKEN

HERENHORLOGES .

DAMESHORLOGES .

MEISJESHORLOGES

DAM 11

J. F. Th. SLOM



"DE WEGWIJZER" PAGINA 5

Veer landbeuwriSice's an veavarzekeringen geeigende betreuwbare verzekeraars

.

1974

1974

1972

1972

1974

1972

1972

1971

1972

1971

1970

1971

Topslager
J. Jongkind
Molenslraat 41
Telefoon 01836 - 336
Ameide

1 FIAT 127

1 OPEL - KADETT C

1 OPEL - KADETT SPECIAAL

1 OPEL - ASCONA 1600 S, 4-DEURS

1 -TOYOTA - COROLLA

1 FORD - CONSUL 2000, COUPE

1 SIMCA 1100 SPECIAAL

1 SIMCA 1100 G.L.S. 4-DEURS

1 PEUGEOT 504 DIESEL TYPE

1 FIAT 850

1 2 C.V.-4

1 AUTO BIANCI A 112

TE KOOP

Fa. Gebr. v. Tuijl
Zouwendijk 125

MEERKERK

Telefoon 01837 - 412

<&aa~ CU. "erl""en ?
Wij hebben voor U eenexclusieve
sortering .

·Clng'.e:n
uit de kollekutr van H.D.Z.

B,ELlJDENISGESc:HEN~~N ...
ir··joud,..zilver Of double·

oak ruim gesorleerd in diverse merken
CASSETTES! .

Blijf bij de tljd en maak keus uit onze kol
lektie
OLYMPIC DAMES- en
HERENHORLOGES
ALLE SOORTEN KLOKKEN

J. J. HAKKESTEEGT
JUWELIER, GOUD- en ZILVERSMID
Waal8 - Telefoon 01843 - 481
Langerak

Op verzoek ook bij U aan huis !

Kies voor UW smakelijke PAASMAALTIJDEN uit

ons uitgebreid assortiment van

*' ROLLADES en FONDUEVLEES
tot*' FIJNE VLEESWAREN en*' SPECIALITEITEN

EN NATUURLlJK, TRADITIEGETROUW
ALLES VAN ONZE

BEKROONDE PAAS·OS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tevens inbouwen en verkoop van L.P.G.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. i

re, plaats. "Brilservice" kan
dat waar maken, zich ge
steund wetend door 4 vakbe
kwame pel'soneelsleden. Dat
moet de garantie zijn voor
het slagen van deze optiek
in' Werkendam.
"Zeker kun je verkopen", al
dus direkteur P. J. v. d.
Berg, "maar mensen verkoop
je nooit. De vier opticiens
willen niet louter en aileen
brilverkopers zijn, ze willen
meer zijn, goede adviseurs
voor onze klanten, waarvoor
hun een moderne apparatuur
ten dienste staat. Het zijn
geen betweters. Als door
hen een medisch vooronder
zoek van belang worde ge
aeht, dan zal de belangheb
bendezeker ~aar een oog
arts worden verwezen.

14 maart de opening van
"Brilservice" in G6:rinchem
in de Westwagenstraat 57,
teleloon 01830 - 31493.

Vanzelfsprekend' een feeste
lijk gebeuren. Vier mede
werkers die trots hun pracb
tige Optiekzaak toonden en
handen tekort kwamen van
mensen die hEb kwamen ge
lukwensen met· deze nieuwe
aanwinst en die naar wij
hopen aan hun verwachtin-

. g~n geheel zal be-antwoor
den.
Dat het aan Hans BeUken
holdt, Thijs van Zuidam,
Erik van Gulik en Ton
Krans niet zal liggen, dat
weten wij zeker.
Heel veel succes!

te viertal ging direkteur P.
J. van den Berg. in zee, VDor
al omdat. zij zeer goede COll

taeten met de bevolking
hadden.

8 februari de start in Wer
kendam en' dit werd een
eclatant .succes.

I
Juist door "Brilservice" kan
een volledig pakket worden
gebraeht. De sam~nstelling

van brillen:Js van dien aard,
groat in aarit'al en breed van
assortiment,- dat ieder 'be-
drijf zieh niet kan permite
ren, zeker niet in een klein~...

ook in Gorinchem"Brilservice" nu

Het bovengenoemde viertal
zijn voar onze streekbewo
ners geen oll'gekenden.

Tot voar enkele maanden
werkten zij in Gorinchem bij
eeo andere zaak. Na overna
me van dit bedrijf, hetgeen
ee'n enorme teleurstelling
voar hen was, konden zij
_zich niet verenigen met het
te voerenbeleid, wat'hen
deed besluitenontslag te ne
men.

De firma "Brilservice" b.v.
te Arnstelveen bracht de op
lossing. Met het enthousias-

Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGEN geven wij U graag
- ulteraard zonder e~ige verplichting - offerte en betrouwbaar advies.
Desgewenst onmiddellijke dekking.

J. VAN DIEREN JOH. HET LAM Johzn.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 - Achthoven 46a, tel. 01836-230

LEXMOND

Aile verzekeringen en financieringen

Het moet onteg~nzeggelijk voor Hans Benkenholdt, Thijs
. van Zuiden, Erik van Gulik en Ton Krans na de opening

van "Brilservice" in Werkendam een grote· dag geweest zijn,
nn zij ook een optiekzaak in Gorinehem hebben gevestigd.

. F.
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Diefstal benzine nit auto

Diefstal uit woningen
Donderdag 20 februari 1975
is er, tijdens afwezigheid van
de bewoners ingebroken in
twee naast elkaar gelegen
woningen aan de Liesveld
weg.

Men is de woningen binnen
gekomen nadat de ruit van
de keukendeur was. vernield.

Uit beide woningen is wat
geld verdwenen, alsmede 7n
aarital munten en twee hor
loges.

In de nacht van 7 op 8 maart
1975 is er uit een auto, staan
de op het pleintje aan de
Liesveldweg, ongeveer 20 li
ter benzine gestolen.Sporen

Ult het onderzoek Is geble
ken dat de daders vermoe
delijk een voertuig hebben
gebrulkt, dat een tijdje ge
parkeerd heeft gestaan op
de verbindingsweg tussen de
Doelakkerweg en de Lies
veldweg.

Een ieder die op die avond
iets bijzonders heeft gezien
of op andere wijze inllchtin
gen kan verstrekken, ver
zoek ik zich met mij in ver
binding te stellen.

van de dader(s) ontbreken.
Hetzelfde felt Is die nacht
gepleegd in Nieuwpoort.
Autobezltters het Is dus zaak
op uw voertuig te letten.

Wist U dat
vanaf 1 maart er een
nieuw verzekerings
plaatje op uw bromfiets
behoort te zijn aange
\,racht (kleur blauw),

vrachtwagens met meer
op wegen binnen de
bebouwde kom mogen
worden geparkeerd, be
halve op wegen die
daartoe zijn aange
wezeo,

de vrachtwagenchauf
feurs zich daaraan ge-,
weidig houden (bedankt)

, enkele beyvoners van
Ameide nu lopend hun
boodschappen moeten
doen of lopend naar de
bus moeten omdat hun

fiets plotseling was ver
dwenen,

het dus handiger is am
de fiets op slot te zetten,
hetgeen trouwensook
verplicht is,

de brandweer er op 10
3-1975 weer vlug bij
was om een heginnend
brandje op de Zouwen
dijk te blussen,

enkele brandweerlieden
het lie'dje over die
schoorsteenveger uu
veel beter kunnen zin
gen,

een alarmsjrene ook
weI eens kan overgaan
zonder dat er onraad is,

het wei hlnderlijk is als

je dit hoort terwijl je in
de kerk zit,

sommige men'sen dach:"
ten dat ~e vals zongen,

de koffie voor velen die
avond later werd inge
schonken,

door de oplettendheid
van een .inwoner ,van
Ameide belangrijke aan
wijzingen zijn ,gekregen
over eeri bend'e welke '
zlch bezlg hield met in
braken in kledingzaken,

toen hlj dit zag, hij geen
pet op had,

eep goed vQorbeeld, er is
, om na te volgen.

postcommandant te Ameid~

J, W. Hogenblrk,
Telefoon 01836 - 265.

* AL(ES VOOR UW TUIN *

Tuincen!rum C. SPEK
Kortenhoevedijk 5 - Lexmond Tel. 03474-573

10 ROZEN f 12,50 IN VELE SOORTEN

Verder GRASZODEN, aile BEPLANTING, HEKWERKEN, TEGELS
MAASKEIEN, KINDERKOPJES, HOBBYKASJES, enz. enz.

AANLEG en ONDERHOUD van TUINEN

uw admi,nistratie,

en

belastingzaken

Meubels kopen?
DAN EERST MEUBELS KIJKEN
SLAAPKAMERS - BANKSTELLEN - WANDMEUBELS

EETHOEKEN .enz. enz. - Een kolleklie..... GEWELDIG

worden vertrouwelijk en .deskundig handeld

door administrat.iekantoor

tho c. j..Van
hazeJaarlaan 70

ameide

dOArn
~""')

telefoon

01836-598

Afdeling TAPIJT:

ZUlVER. (~)LLEN BERBER TAPIJTvan239,~ voor 179,

NYLON TAP1JT. DE/:lSO GOUDKLEUR van 169,_ voor·· .119,

NYLON TAP1JTBERBER, AANBIEDING 72,50 p.m.

Deze lapOn zijn 400 breed en gralis gelegd.

VAN DER VLIST
NIEUWPOORTi 01843.,248 - MEERKERK, 01837 - 409

.. .

STENEN - STENEN

BETONBLOKKEN
in dikten van
10 - 15 en 20 em.

Diverse soorten
SIERSTENEN

BANO
Noordzijde 90
Noordeloos

KOM KIJKEN BIJ

AART SPEK

Mooie Dames- en

Herenschoenen

Slippers en Mullen

Kindersandalen

al vanaf 18,95

Zweedse Muilen in di-'

verse soorten

Laarzen

Werkschoenen

Klompen enz. enz.

AUTORIJSCHOOL

J. HAARS - Ameide
,

AI 19 jaar lang het vertrouwde adres

vO,or deskundig lessen

Bij ons

120,- peruur
U wordt gehaald en gebracht Voor

de theorie avonden wordt U opge

haald met de V.W. bus

Hazelaarlaan 34 - Tel. 01836 - 375 - Ameide

In verband met goede vrijdag, koopavond op
donderdag 27 maarl 101 9 uur. Dinsdagmiddag
1 april om half 1 gesloten.

DE AMEIDESE
~IDDENSTANDSVERENIGING

.

OP Z'N PAASBEST DIT JAAR

Dat kunt U bereiken door eens bij
ons te komen kijken

*
Wij bieden U een ruimesortering
voorjaars arlikelen zoals:

RIJWIELEN ,en.
BROMFIETSEN

VERLlCHTING

WAS- en

DROOGAUTOMATEN

RADIO en T.V.

en nog vele andere artikelen

Dit alles tegen betaalbare prijzen

DE GROOT's
Technische bedrijven b.v.

Molenstraat 10 Lekdijk 37
Ameide ~ Tel. 01836 - 262



;,DE WEGWIJZER" PAGINA 7.

HEEFT U KLEURENMOED ?

ERKELENS-LANGERAK
BROEKSEWEG3 AMEIDE

Kom eens langs, wij kunnen U vast helpen •.••.

Met 0.0.:

* TREFEX MUURVERVEN
* GLANS~ en ZIJDEGLANS VERVEN
* DIV. VINYLBEHANG
* FOTO BEHANG
*'VLOERBEDEKKING in iedere breedte
* ROLGORDIJNEN
* JALOUZIE~N

* BUITENZONWERING

OOK U VINDTDE JUISTE MAAT
en • • .• DE JUISTE MODE

IN ONZE KOLLEKTIE SCHOENEN
OP Z'N PAASBEST!!

Steeds het nieuwste In
GA DUS 0 O. K NAAR

LUXE- en

HUISHOUDELlJKE

ARTIKELEN Firma H. VERHOEF
Telefoon 01836 :251 - Ameide Zaterdags tot 5 uur geopend

..,. ... .- .- • .. • .. .... . :we: u- .. • ..- 4 .. ..

ol1tvangt U va., 22-29 maart a.s. bijaankoop voor eenbedrag van f 50,--

in ,ele \....,-tkelbesteedt,.· 9 rat i s (}

..•.....

AMEIDE

Fransestraat 15

Telefoon 01836 .. 235

Na 6 uur 453 of 461

•..•.

Dat is nog eens voordelig. Trouwens, datis bij MESKER altijd %o!

ESKER
EUBELEN
ANUFAKTUREN

•-,..

U GAAT TOCH OOK V,OOR AL UW

GESCHENKEN Van der Ham
* G LA S- en A A RDEW ERK
* SPEELGOED

* GEREEDSCHAP

* T U INS TOE LEN en PAR AS 0 L S

* PORTEMONNAIES en
DAM E ST ASS E N

zijn voer

voor elke boer I

NAAR

T. P.KLEIJN
n.L VAN DER HAM

11II VEEVOEDER

Toistraat Te'lefoon 01837 - 219 Meerkerk Grote Waard 42 Noordeloos

Zie ook onze speciale folder van Hendrik Jan de Tuinman
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U'W' adres vaar

Was- en Droogcautomaten
Koelkasten en Diepvriezers
Vaatwasmachines
EXTRA VOORJAARSVOORDEEL OP KOELKASTEN en DIEPVRIEZERS

SERVICEBUREAU

D.·BIKKER
Zouwendijk 23 Telefoon 01837·249 Meerkerk

)

Huisversierkunst
nieuwe kleuren in huls

EEN NIEUWE LENTE BUITEN

*Aparte afdeling voor contactlenzen,
... onder leiding van ervaren, gediplomeerde

contactlens-specialisten. .

\

Westwagenstraatfil
telefoon 011J3O,.31413·

(»IT
TSHET

NIEUWE TEAM
VAN BRILSERVICE

Ton K1'ans

• ' 2 Jaar garantle tegen varlies en breuk

• Gralls stallenen ullra~sonlsChrelnige,"

• Snelle reparaliealdeHng

• Conlacllenzen

• Oogmeting

BRILSERV/CE-PLUSPUNTEN:

§ GORINCHEM
" Brilservice, is een snelgroeiend
~ optiekbedrijf, dat zijn naam waar

maakt door de goede service,
vakkundige bediening eneen
grote overzichtelijke kollektie
monturenin elke prijsklasse;

EEN NIEUWE BLOUSE OF PUL? • NIEUWE KLEUREN PANTIES

VOORJAARS KINDERKLEDING

Vaar de Paasdagen

Alles is weer binnen bij
noemtRIPOLINdat

EN WIJ HEBBEN A L DIE KLEUREN

\

't WORDT LENTE PAK DE· FIETS

GEZELLIG en ••...• GEZOND
Vele modellen en merken DAMES·, HEREN· EN KINDERFIETSEN

BROMFIETSEN, het gehele VESPA· PROGRAMMA in Yoorraad
Ook uw adres voor aile ELECTRISCHE APPARATEN

.Ant. Liefhebber J. W. van Puttestraat 65 - AMEIDE
Telefoon 01836 - 277

Om U daarbij fe helpen is er

DE WINKELIER van

HENDRIK JAN DE TUINMAN

*

Een nieuwe lente· brengt ook werk in

UW TUIN

LEXMONDTELEFOON 03474 - 415DORPSSTRAAT 46
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ten nieuwe £ente
met zomerse aanbiedingen

\

VEEL FIJNE VRIJETIJDSKLEDING VOOR HET HELE GEZIN!!

Nieuwe briljante LENTE - KLEDING -Nieuwe ZOMERMODELLEN

Zie onze

FLEURIGE - KLEURIGE -.RAVOT - MAAR - RAAK - KOLLEKTIE

••••••••

Ook op onze afdeling INTERIEURVERZORGING sprankelende

n1euwe VOORJAARSAANBIEDINGEN!!
!

Enorme voorraad TAPUTEN en GORDIJNSTOFFEN

De NIEUWSTE MEUBELS van de laatst gehouden internatio

nale beurzen! !

In ieder geval EEN NIEUWE LENTE - EEN NIEUW GELUID

UW SPECIAALZAAK IN TEXTIELSTREEFKERK Fransestraat 7 Ameide

EN INTERIEURVERZORGING

Telefoon 01836-212

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

LEXMOND

blijft bij de

oude prijs

Kees
van
Zessen

DORPSSTRAAT 72

Uw v~'werk bij de grote

In onze kollektie vele mogelijkheden

De kroon op

schoonmaak.

OOK UW ADRES VOOR'

* HUISHOUDELlJKE APPARATEN

* RADIO'S - TELEVISIETOESTELLEN en

*PLATENSPELERS

Een zaak voor mannenge
schenken - ga er zeif' eens
kijken - een moderne, ge
zellige zaak zult U vinden in
de Bloempotsteeg.

Gerrit Veen zwaait bier zelf
de scepter, (Joke blijft in
Meerkerk) en gaat <lit ver
der nog uitbreiden met een
speciale wijnafdeling.

Familie Veen, proficiat en
wij hopen dat jullie onder
nemingszin zijn vruchten zal
afwerpen. .

Wat dit is?

En natuurlijk - hoe kan het
anders - iets unieks ... '.
een: Men - 0 - Tiek.

EEN NIEU""ELAMP!

•

Toen twee jaar geleden Joke en Gerrit Veen hun Sigaro
theek te Meerkerk openden, toen dachten wij ~ hier zal
het zeker niet bij blijven, daar zijn zij te aktief voor - er
zal zeker nog weI eens iets ludieks volgen.

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

.~ .
Men· 0 . tiek te Gorinchem .~. i

En ja weI hoor, Gorinchem i B . d d i
is hun tweede vestigings- enzlne uur er
plaats.
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Daarom TRACTEREN al onze zaken U' tim 29 maart

De NIEUWSTE COLLECTIES van BETIY 'BARCLAY,

LUCIE LINDEN, GILBRET, ,ARA, SWORM, ELVI e.va.

zijn weer binnen.

•

Bij besteding vanaf f 200,-- krijgf. U

bij inlevering van deze bon f 25,·

terug.

•

KAD01
Bij besteding vanaf f 100,-- krilgt U

bij inlevering van deze bon f 10.-

terug.

KAD02

• • •

, ',Y,',,',')'

>J~••~TQDD
FA~DIOr\1b~

Exclusr~) Dames-, Heren- en Kinderkleding

A'NlEID,E,,< Fransestraat31
,Alrnkerk,cWerkendarn alle~11 voor ElAMESKLEDING!
GOrinch{)Vianen, Nieuwegein, OUde~ater, Stree!-
kerk, ,'Y , , ' '

RACE-FIETSEN
Korn vrijblijvend onze kollektie bezichtigen ! ! en

brangl geluk

Bij aankoop van

RINGEN gralls een

VOORDEELCHEQUE van

VIJFTI~ GULDEN

voer de aanschaf

van een CASSETTE
,

(half jaar geldlg legen Inleverlng

van deze advertentie)

")n 't ~ilberbu!,~..
RIKKOERTS JUWEUERSBEDRIJVEN

Haven 1 en 5 - Tel. 01823 - 2651 - Schoonhoven

bovendien tot
Pinksteren

, , een extra voordeelje

\
VERLOVEN MET

,/

f 690,-
f 560,-

BROMMER naar

TELEFOON 01837 - 297MEERKERK

Allemaal, allemaal, allemaal6E%ONIlHEiD!

OPDE FI.TS I
Trek er met Pasen op uit,
want.. •. FIETSEN IS GEZOND
Wij hebben voor U ke)Js uit 150 stuks Dezel!
de dag nog geleverd en". vloUe reparatie.

Voor, vader, moeder en voor de kinderen, ja v,oor elke leeflijd de juiste tiets
Voor hen, die meer willen, zijn er natuurlijk/diverse modellen

TOLSTRAAT

Voor de JEUGD natuurlijk de lang begeerde

BROMFIETS

"DE' KOEKKOEK"

In onze kollektie vindt, U de VESPA van f 599,--, maar ook
de nieuwste KREIDLER - ZUNDAPP van f 2100,--.
ALS PAASREKLAME: HERq,JLUS BROMFIETS (geel-zwart) van
, /1675,-- . . . . . . NU f 1520,·
PUCHBROMFIETS, groen van f 1500,- . NU f 1345,-
BE,RINI 'BROEMFIETS, damesmodel rood en groen

van f 845,-- NU
TANDEMRIJWIEL (groen) van f 825,-- voor
voor EEN SOLIDE FIETS of eenBETROUWBARE

.:u.
~
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I

en onze eigen SERVICE·DIENST zorgt voor
volledig "K IJ K G EN 0 T"

TOT PASEN
SPECIALE AANBIEDINGEN

ERRES KLEUREN T.V. van 2645,- NU 2395,·
(met tiptoetsen)
PHILlF'S KLEUREN T.V. van 2695,- NU 2440,
(met tiptoetsen)
LOEWE· OPTA T.V. van 838,- NU 695,·
(met tiptoetsen)

Voor de muziekliefhebber
PHILIPS TUNER van 990,- NU 785,-
2 x 30 watt

STEREO RADIO met boxen NU 435,-
(modern zwart)
EXCELSIOR STQFZUIGER van 375,- NU 298,
'De modernste meetapparatuur staat klaar
om ook Uw apparaat te testen.
Geen hoge voorrijkosten, en altijd een leentoe
stel aanwezig

KIES KLEUR(ENTELEVISIE)

AmeideTel. 01836 - 395

Daarom gaat U met voorkeur naar

Dam

KEURSLAGER
IMUILWIJK

KEURSLAGER

Wat is lVIacrame
De kunst om draden van verschillend materiaal te knopen is duizenden
jaren ond. Knopen hadden vaak eeo magische betekenis. Er zijn in musea
voorheelden te vinden van hoe in verschillende culturen dezelfde eenvou
dige basisknopen op gelijke wijze zijn uitgevoerd. Maar toch op verschil
lende wijze gecombineerd en toegepast. Zo hebben Japanners en Chinezen,
Indianen en Arabieren hun patroneD..
De Inka's maakten zelfs voor mededelingen gebruik van knopen in ongelijk
gekleurde touwen, het z.g. knopenschrift. In Europa was de macrame tech
niek als tijdverdrijf aan de haven, en als handenarbeid in kloosters zeer
in trek. Zeelui die in de tijd van zeiischepen dagelijks aan boord met kno
pen werkten, hadden touw ook bij de hand, voor het maken van gebruiks
voorwerpen. 20 verbreidden zij de kunst over de gehele wereld. Voor het
knopen is geen ander gereedschap nodig als de vingers.
Er· kan en groot aantal materialen gebruikt worden zoals: touw, jute, ka
toen, wol voor het fijne werk b.v. vissersgaren. De patronen kunnen on
eindig gevarieerd worden, uitgegaan van een gering aantal basisknopen.
Als men aileen de weitasknoop (een heel eenvoudigf'-',achtig is kan men
al een leuke planten:q.anger, wanddecoratie enz. makbh~'
Ret kan ook een leuk 'effekt geven als men kralen verwerkt. Ook het wet
ken met spanramen, rond of vierkant in aIle maten inonze zaak verkrijg-
baarlS bijzonder .le:uk vooreen raamdecoratie. '
Voor beginners hebben wij ook kant-en-klaar-pakki..,~':-~n,met een duide
Hjke beschrijving, van plantenhangers,wanddecorat.n:::s, schellekoord enz.
Lijkt het u na dit ailes nog moeilijk? Of bent u geinteresseerd, kom eens
langs, voor een gulden koopt U een proefpakketje, waar aile knopen dui
delijk in staan. Veel knoopplezier, het macrame-materiaal vindt U in ,,'t
IJzerwinkeltje", 13. W. v'anButtestraat, Ameide. ~

"DE WEGWIJZER"
....................................................

IWilt U uw PAASMAALTIJD laten' slagen .....
ga dan ,iets aparts bij de KEURSLAGER vragen!

Wij hebben voor U een groot assortiment

: VLEES en VLEESWAREN en diverse
• soorten PATE'S

Sieng afwisseling, neem ook eens ander gehakt.
Gehakt kan een traktatie zijn ! !

Ais KEURSLAGER presenteren wij naast onze
gebruikelijke soorten, ook als SPECIALITEIT een I
ANDER GEHAKT SOORT.

Heel apart: PANKLAAR en LEKkER I

Paasdagen•prettIge

GARAGEBEDRIJF
, ,

wenst U

FORD OPEL EBRO.TRUCKS

Industrieweg 4,

telef. 402, b.g.g. 328

Ameide

VOOR VAKKUNDIGE
SCHOENREPARATIES naa.

KAASSCHIETER
De scheenmaker vaer Meerkerk

en amstreken

Vear Ameide en Tienheven be~

zorgen en afhalen

mnsdag~ en vrijdagavond van
7-8: uur.

J. W. van Puttestraat - Amelde

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

MEVR. WILSCHUT

* PEDICURE

HAZELAARLAAN 5

AMEIDE

TELEFOON 595

••••••••••••••••••••

11et~n_
15 Nil tJE" tJ4IJEt,yK
SE JNSP4NNlNC""
'N GE.10NPE ONT
SPIINNING.
KOOPT OOK teN
1"l£1'8•••• ,ell•••

"DE KOEKKOEK" Meerkerk
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U trouwt en wil een goed verzorgd feest geven? Of U viert een

Jubileum of Huwelijksfeest in de toekomst? Dan doet U er

verstandig aan om de geheel vernieuwde zaal van Restaurant

"Brughuis", Toistraat 34 te Meerkerk te bezichtigen. Wij zijn

toonaangevend In kwaliteit, sfeer en service en wij -l'erzorgen ..

al uw wensen .als Koud Buffet, Dine, Receptie, Koffietafel of

Brulloff. Geenzaalhullr, geen personeelskosten, al onze prijzen

zijQ Inclusief. Aile inlichtingen verstrekken wij gaarne zonder

verpllchting uwerzijds•. Vroegtijdige reservering is gewenst I

" -

.

u- •

.. t

,,,,.

" •

. ." -

i
L.S; U wist natuurlijk·reeds lang dat wij Salade's, BIUergar

nituren en l:Iors 'd Ouvre's gaarne bij U 'a,an huls bezorgen.

Voor de Paasmaandagbrengen wijeen grote varietijd met Vis

als Tong, Paling, Tarbot, Tongschar, Griet, Ger. Paling en Ger.

Zalm. en, VIScocktall's. Wij vergeten echter ook de Vleesfijnproe

vers nlet en serveren: Ossehaas, Varkenshaas, Kalfsoester,

Schnitsel etc., kortom voor elk wat wlls en voor ledere beurs

acceptabel. O,f U uzelf of anderen wll verwennen: Reserveer in

;~Brughuls" Telefoon 01837 - 319

\


