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Fa.N. Pek en Zn.
opendehaar nieu'Wezaak
Velen Uwer zullen rt!etis e~h bezoek hebben gebracht aan,
de schitte!~nde,.we kunnen weI spreken .. van een geheel
nieuwe;zaak.
.• Na.datveel·· genodigden bijeen warell in een del' zalenvan
'"Het Spant", sprak de heer H. Pek een welkomstwoord:
"Dames '. en Heren,
Mijn broer en ik hetenu
heel hartelijk welkom. In
het bijzonder Burgemeester
Wessels, die bereid is straks
onze vernieuwde zaak te
openen.

Wij dachten dat het misschien weI leuk is om een
klein stukje geschiedenis
van onze zaak te vertellen.
Tot 1959 had mijn vader een
garagebedrijf in combinatie
met Hamoen.
In 1959 ,werd een afzonderlijk bedrijf begonnen waarin
fi€tsen, bromfietsen enz.
werden verkocht en gerepareerd, daarnaast radio, televisie en amfere electrische
huishoudelijke artikelen, Bovendien taxi- en autoverhuur.·

het h~i~lige woonhuis" met
winkel.
Wij vonden toch dat de uitbreiding van onze zaak 11,0dig en verantwoord was. Immers de wensen van de plattelandsbe'l()lking worden
In 1972hebbenBram en ik

de zaak overgenomen. In al
die jaren heeft de sortering
van artikelen weI wat verandering ondergaan.
Voordat we tot de nieuwe
uitbreiding besloten, hebben
Bram en ik hierover tnenig
woordje gesproken.
Vooral omdat de economL
sche toestand niet zo roos~
kleurig is en de werkloosheid hoog waardoor de koopkracht is aangetast.
steeds meer, en het publiek
kieskeuriger.
Voorheen was de verzorging

VOORTAAN ZAL "DE WEGWIJZER"
IEDERE MAAND VERSCHIJNEN
De winkel was de voorkamer van ons huis aan de
Broekseweg. De werkplaats
zoals die er nu staat werd
toen nieuwgebouwd. Ruim
een jaar later verrees daar

en sortering op het platteland geen punt. Voor burger
en middenstander leverde dit
geen probleem op. Dit is de
laatste jaren weI veranderd.
Het gedrag van de koper is

gewijzigd. Men wi! graag 'n
ruime keuze en een uitgebreide sortering.
Vindt men dat ter plaatse
niet dan gaat men naar een
andere en meestal grotere
plaats. Het autobezit maakt
dit gemakkelijk.
Een
ruime sortering en meer
.
keus is een eis van de tijd.
Een winkel moet daarom een
steeds groter draagvlak. . hebben om rendabeite kun.nen
zijn..
."
In kleine plaatsell isuitbteiding veelalniet. rendabel en
daardoor' worden veel winkels .' ;ges~oten. In 'onze. getneenteisdit. gelukkignog
niet het·· geval..-YV;ijhebben
vertrouwen in de bevolking
en hopen nogsteedsop de
aanwijzingvan onzege:"
meente tot kleine kern. De
middenstand van Ameide
. hoopt steeds te blijven voldoen aan de wensen van het
koperspubliek.
. Met onze vernieuwde zaak
bieden wij dit publiek een
veelheid van artikelen en '11,
ruitne sortering".
Hierna sprak burgemeester
Wessels zijn vreugde erover
uit, dat Ameide weet een
nieuwe zaak rijker was gewor(len en weI een zaak, die
er zijn mag.
Namens het gemeentebestuur (de wethouders de
Kruyk en van Oort waren
beiden aanwezig) bood de
burgemeester zijn hartelijke
gelukwensen aan en wenste
de heren Pek veel succes toe.
.Daarna begaf men zich naar
de nieuwe zaak alwaar burgemeester Wessels de zaak
qfficieel opende door van '11,
levensgrote televisie de
beeldbuis te vernielen.
Hierna kon men de rijk gesorteerde zaak met wasautomaten, radio's, televisie, fietsen, bromfietsen, doe-hetzelf artikelen en ga zo maar
door, bezichtigen.
Aannemersbedr. Streefkerk
met architekt Middag uit
Vianen hebben er werkelijk
iets fraais van gemaakt.
Lundia winkelbetimmeringen geven het geheel een
waardig en functioneel aanzien.

REUZE' INITIATIEF VAN DE MEERI<ERKSE
ONDERNEMERSVERENIGING

Autocro.ss teMeerkerk
Meetkerk zal op 30 APRIL 1976, net als voorgaande jar'ell,
in het teken staan van een cross, echter met een motorcross, maar een" groots' opgezette . autocross, .georganiseerd
door MAC MAGNEET in samenwerking met de Onderne;.
mersveremging Meerkerk.
Voor deze crossdag heeft de het. te~~~vanZessen ~e
MAC Magneet. de . .• gr,ootste M:e~r~~r~;;L>:eelnemers aaIl
vereniging opautoci:ossg~' deamateu:r:-autocross...dieJ:l~'
bied in Nederl'and, de Ezha- zich VQQx: 15 april
p ~e
co, kunnen kontrakteren.In geve,n
het
at
de pauzes tussen deIEzhaeo-' MAC
ritten kan er gereden wor- wei:t.f,
den door amateurs.
Infot'

>'

41

met al belooft de;z;e dag;

~fj

~:a:b~e:;~o~Ott:ri<l~:h:~~~

lee'o-l'

Tenslottel1Og dit:
De cross wordt gel1oudenop

X:'. de ama!ratIs ~por Ie..
~letr;
CMagneet en
v9.orledElJ:liyan de O.V.M.
:De insc:~tij'\Tingskosten voor
niet-ledenbedragen f 12,50.

een dag te worden met veel
st:untwerk door de rijders en
lachen, igieren, brullen voor
detoeschouwers.

Veen,
Insc
teur

. J'v:~

QO.

VOORTAAN ZAL ....DE WEGWIJZER"
IEDEAEMAANb VERSCHIJNEN

Concert "Open VeIlsters"
Op 6 januari heeft de muziekvereniging "Vnie" onder
zeer grote belangstelling van
de bewoners haar eerste concert van dit jaargegeveJ:l in
"Open Vensters". Toende
"Unie" om precies half acht
het podium betrad, was de
l'ecreatiezaal al tot de laatste plaats bezet.
De directeur van "Open
Vensters, de heer Nagtegaal
maakte tijdens zijn openingswoord bekend dat er
toevallig die dag twee van
de bewoners in ondertrouw
waren gegaan, waarop ,Unie'
op verzoek van de directeur
spontaan reageerde met het
spelen van "lang zullen ze
leven".
Na een vijftal muzieknummers volgde een pauze,
waarin "Unie" een kop kof-

fie werd aangeboden.
Na de pauze werd nog een
half uurtjegespeeld, waarbij
werd uitgevoerd een selectie
waarin 34 melodieen verwerkt waren. "Unie"'loofde
een taart uit aan dfegene, die
het. juiste aantal raadde of
het dichtst benaderde.
De heer de Groot werd winnaar met 32 nummers. Het
gehele programma viel bizonder goed in de smaak, gezien het feit dat tot aan het
laatste nummer de zaal geheel bezet bleef.
Na a£loop kreeg "Unie" van
de aanwezigen een staande
ovatie, waarna de heer Nagtegaal "Unie" bedankte voor
dit concert.
Als blijk van waardering
bood hij de dirigent, de heer
van Mourik een £les geestrijk vocht aan.

De witte pomp

Nu wij uit ooze zaak stappen, is het ons een behoefte,
allen die in de afgelopen 23 jaren ons hun vertrouwen hebben geschonken, heel hartelijk dank te zeggen.

op de DORPSSTRAAT in LEXMON'D

blii't a'ltiid
Het was bijzonder prettig om met l:J zaken te mogen
doen.

goedkoper

Wij hopen da\ de banden van vriendsbhap, die 'hierdoor zijn gegroeid, blijven voortbestaan.

Tank dus
steeds bll

Keesvan lessen
LEXMOND

DQrpsstraat 72

T. P. KLEIJN
G. KLEIJN·'t LAM
MEERKERK,apriI1976
Toistraat 19

U gaat verloven?
Dan nodigen wij U harte!liik uit
Onze nngen EEN SYMBOOL VAN TROUW

samen eens te komen kijken naar onze

enorme kollektie

•
rlD.gen

")n ' t6ilberbups"
RIKKOERTS

Wijrnenen dat ook Uin. ,,'t Silverhuys" de juiste,6ij
Owperso()rl
pa~sende ri'Qg zult vinden
.
".

" - ,',

.,'-"

c·

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

~,'

-

J UWELIERSBEDRIJVEN

i

Voor een

naar

Daarom voor

*
*

DAMES- en HERENKAPSALONS

KWALITEITSVLEES en

DE WIT

FIJNE VLEESWAREN naar

J. v. d.Hek
RUND- en VARKENSSLAGERIJ
Fransestraat 23
Ameide
Telefoon 01836-239

Dorpsstraat 54
Lexmond
Tel. 03474 - 244

Molenstraat 1
Amelde
Tel. 01836 - 464

Van der Ham

zlln voer
P.S.

Ook voor VERSE KIP, KIPPEPOTEN en
KIPFILET!

Foto albums
Receptie albums

vindt U bij

8C'REZEE
AMEIDE'

DAM 6 TElEFOON (01636) 229

voor elke boer I
n~ VAN DER HAM

~

VEEVOEDER

Grote Waard 42

Noordeloos

DENIM SPIJKERBROEK
100% katoen, 6 zakken
en kOhtraststlksels,
116-170 en 116
(zonder riem)
20,kl. st.p.maat
T-shirts In, diverse
dessins, 5,!!0 en' 7.90
van Ato! Z geklead biJ Zwijnenburg

I~I.

Tols!raa! 17 • Meerkerk

ving van Anieide en Tienhoven onder het motto: "Ken
uw streek".

Koninginnedag te Ameide
Het bestuur' van de Oranjever'eniging "Beatrix" heeft het
programma voor de viering van Koninginnedag samengesteld na overleg met de ledenvergadering.
's Morgens om 9.00 uur de rna aangeboden in "Het
traditionele aubade door alle Spant". We willen niet alles
schoolkinderen op de Dam. verklappen, maar goochelen
De kinderen worden door de en poppenkast in ieder geDrumband bij de scholen
val.
opgehaald.
's Middags om 2.00 uur
Na de aubade krijgen de
wordt er gestart voor de
kinderen een leuk program- puzzelfietstocht in de oroge.

Ik wist het niet

's Avonds om 8.00 uur wordt
iedereen weer in
"Het Spant" verwacht. De
bevolking van Ameide en
Tienhoven gaat daar zelf optreden. Want de beide muziekverenigingen en de
Drumband gaan daar een
populair concert verzorgen.
Ook zal een jeugdorkest(je)

optreden en daar hun rouziek ten gehore brengen.
Maar het hoogtepunt van deze avond zal' zeer zeker de
TALENTENJACHT zijn die
door de Oranjevereniging
wordt georganiseerd. Vorig
jaar is n.l. gebleken dat er
in Ameide en Tienhoven
nog al wat talent schuilt. am
dit talent voor het voetlicht
te halen wordt deze talentenjacht gehouden.

Men kan zich tot en met 24
april a.s. opgeven bij G. de
Vroome (de nieuwe voorzitter) in ,,'t IJzerwinkeltje",
aan de J. W. van Puttestraat
65. Jeugd van Ameide en
Tienhoven: hier ligt jullie
kant!!!! !
Het belooft een geweldige
avond te worden.

Had ik het maar geweten, dan was ik eerst bij jullie

komen kijken. Waarom kijkt U dan eerst niet bij ons ? ? Wij zijn GOED en GOEDKOOP I Wij staan altijd voor U klaar, met de
beste service die U zich wensen kan, en betaalbare prijzen o.a.

ZEEUWSE SIERRADEN :
hangers, broches, armbanden, ringen.
KELTUM·PLEET
GESCHENK ART.:
Zoals Bloemvaasjes,
Bonbonschaaltjes,
Lepeldoosjes,
Glaasjes op zilveren
voet, enz.
MINIATUREN v.a. f 12,ROBBE en BERKING
Juweliersbestek in staal en
90 gr. verz. en 150 gr. verzilverd.

PRONTO HORlOGES :
DAMES
chroom
HEREN
chroom
HEREN
staal
HEREN
double
DAMES
double

vanaf f 92,vanaf f 112,50
vanaf f 119,vanaf f 89,vanaf f 99,75
stofdicht

HORLOGE BANDEN: Staal - Leer Chroom - Double

KL:OKKEN
ZAANSE, SALLANDER,KAPEL-KLOKKEN
De NIEUWSTE COMTOISE KLOK, en nog vele
andere modellen.
WEKKERS - BAROMETERS
KEUKENKLOKKEN
vanaf f 40,-

OORBEllEN:
De nieuwste madellen o.a. Sterrenbeeldenknopp.p. f 10,jes
Ennog'lele andere soorten
vanaf f 7,-

MARTINSHOF VERlOVINGSRINGEN:
vele modellen, glad of bewerkt.

AI deze artlkelen, E!n nog veel meer blJ :

RINGEN:
Vriendschapsring
smaI
v.a. f 3,en diverse andere
modellen, geheel zilver
of met steen

ZILVER: COLLIERS, aile lengten
ARMSANDEN, vele soorten
HANGERS, klassiek en modern

Hel Huis mel de Klok

G. J. VAN DERVlIES • MEERKERK

Gorcumsestraat 6 - Tel. 01837 -1424 - Giro 624376
Vrijdagavond koopavond tot 9 uur - Zaterdag geopen d tot 5 uur - Graag tot ziens

Hendrik Jan de tuinman

V

is verhuisd
CADE:AUSET 1421/1580
Courante snoeischaar 1421
samen met de bekende grasschaar 1580 (met hard verchroomde messen)

Voorheen kocht U ziln gereedschappen bij
T. P. KlEIJN in de Toistraat.... maar NU
haalt U ze natuurlijk bij

G 't LAM
Baze+dijk 19

Tel. 01837 -1810

MEERKERK

TER GELEGENHEID HIERVAN

EXTRA: VOORJAARSAANBIEDINGEN
tot 30 "april a.s.

HUSQVARNA
MAAIMACHINES
met 10 % korting
Prijzen vanaf

f 129,- tot f 235,-

Nu van f 39,75

voor f 33,40

Ruime sortering artikelen voor de landbouwer en de tuinman I
Tevens slijpen van GAZONMAAIEF,lS

DIVERSE ANDERE MERKEN
MAAIMACHINES.
v.a. f 49,90
GAZONHARK van f 4,70 v. f 2,95

•
kaas
E/ke week extra rek/ame In
JONGE ROMIGE KAAS
PIKANTEMEIKAAS .
BOERENKAAS, pikant .

.

ALLES lste KWALITEIT

I 6,80
I 8,20
I 9,80

1 kilo
1 kilo
1 kilo

IllS mT DE E.E.6.
200
200
200
200

gram
gram
gram
gram

VERSE BRIE . •
SNIJCAMENBERT
NOTENKAAS
KIRSCHKAAS

I
I
I
I

200 gram ALPENKRUIDENKAAS
200 gram BRIALI •
200 gram SELDERIJKAAS
200 gram GORGONZALA.
1 CAMENBERT, le kwaliteit

2,50
2,80
3,00
2,80

I
I
I
I

2,80
2,80
2,80
3,20
2,55

Verder VELE SOORTEN DIEI:ETKAAS o.a.
HUTTENK~SE •
NU I 1,85
KWARK (Duitse)
NU I 0,85
ROOMBOTER.
NU /1,98
ledere vriidag van 9.00 -12.00 uur achter 't Stadhuis
te AM E IDE!!

Van Loon's kaashandel
Wllk en Aalburg

Komt U eens langs Uw beurs vaart er wei bij

Zon

Voorstraat 6~'
Telefoon 01836 -340"
.
.

Vrije tijd
Vakantie

Na 18.00 uur 01836-340 -

DEN HARTOG ASSURANTIE AMEIDE

of zo maar LEKKER LUIEREN
Korn kijken naar onze ENORME KOLLEKTIE

TUINSTOELEN
PARASOLS
TAFELS, enz. el1z.

Zie onze etalage,.. Fransestraat 17

Combinatie 1

Bagage
~~eJ:~:ri'e~~~~/fi~~a~ar~~~~~kehr~~o~6~)n

Geld en geldswaarden.

.

.

.

.

f
bont

5.000,-

Combinatie 2

f

3.000,~

a

..

Personan van 70
jasr of ouder:

VERZEKERDE BEDRAGEN
(voor personen tot 70 jaar)

MODERNE .REISVERZEKERING

*
*
*

01843-370

Combinatie 3

f

2.000,-

Combinatie 4

f

·2.000,-

zijn Yolledlg

250,-

250,-

250,-

250,-

25.000,-

20~000,-

15.000,-

1.000,-

75.000,-

60.000,-

45.000,-

Ongevallen
a. bij overlijden
veor

kinderen

.

.

.

tot 14 jaar I 2.500,-

b. bij blijvende invaliditeit

Geneeskundige kosten

Ook ruimgesorteerd. in

a. bij ziekte. . . . . . .
b. bij ongeval . . . . . .

SLAAPZAKKEN

ExIra re!s- en verblijfkosten

*

1.500,1.500,-

ten gevolge van ziekte, ongeval of piotselinge
terugroeping
. . . . . . . . . . . .

15.000,-*

10.000,-*

7.500,-*

lJ)OO,-

Transportkosten
voor overbrenging van het stoffelijk overschot
na overlijden door ziekte' of ongeval . . .

.

ESKER
EUBELEN

.

ANUFAKTUREN

Exira prem{eper dag:

M

Prernie per dag Europa
Wereld
Verhoging veriekerde bed rag voor geld
geldswaarden, max. verhoging f 500,- p.p.
Wintersportrislco (uitsiuitend personen tot 60
,MINIMUM-PFlEMIE PEFl PEFlSOON.

AMEIDE
Fransestraat 15
Telefoon 01836·235
Na 6 uu'" 453 of 461

Kosten' per B'ewi"svan

Inschri'ving

I

.

.

.

.

.

.

5.000,1,1,50

1,50
2,25

0,50
3,7,50

0,75
1,15

0,50

0,50

~,50

2,-

5,-

3,75

1,-

1,50

0,50
3,75

3,

Europa:~de~klng_:omvat: Europa, de eHanden 'in en de landen rond de Middellandse
Zee, Madeira, de Can arise he eil3nden en de Azoren.

Vllegrlslco: medeverzekerd.

*,

-DWverzeketde bed rag geldl per rubriek en voor de drie rubriekengezamenlijk,
met dien verslande dat voor extra reis- en verblijlkosten de ....ergo,;lding 25% van
het verzekerde bedra'g niet te boven zal gaen.

:: :_

Motor/Scoolerrlslco: medeverzekerd:
Uitkering bij overlijden max. I 2.000,-.

De Sigarotheek
Medio mei hopen wij onze nieuwe zaak Ie openen!
In deze zaak komi een enorme

assortimentsuitbreiding
maar daarvan kunl U nv al gebruik maken
Bijvoorbeeld: ALLE HUISHOUDELlJK ARTIKELEN
SPEELGOED (LEGO en PLAY-MOBIEL enz.)
VANAF JUNI: VISARTIKELEN
AI ziet U het niet staan, .vraag er noar want het staat nog
opgeslagen i:v.m. ons ruimtegelirek!

G.

J.

DE

van de laatste jaren deden wij
toel'l wij de

VAN VEEN
DORPSPLEIN 2 - 3 -

MEERKERK· -

TEL. 01837-1700

-

VEENO·FIETS

Avento Caravans

zagen.

EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT

De fiets van klassieke kwaliteit,

Afmeting 2.95 ot 7 meter

moderne vormgeving

Priizen vanaf /6495,00 tot

en een

f

acceptabele prijs

14.49~,- incl.

B.T.W.

CARAVANBOUW VAN DER HAGEN
MEERKERK

GROOTsTE. ONTDEKKING

NIJVERHEIDSSTRAAT 2

- TELEFOON 01837 - 2044

Regelmat,g goede gebruikte caravans, vouwwagens
en bagagewCigens.
Caravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN • LUIFELS • KOELKASTEN • KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN
Reparatie en onderhoud van aile merken CARAVANS, VOUWen BAGAGEWAGENS

Reeds vanaf

f 298,-

KOrT! zelf het assortiment fietsen eens bekijken
bij

De Groot's

Technische bedrijven b.v.

Molenstraat 10

Telefoon 01836 - 262
AMEIDE

SpeciaLe
q)""rjaar6ClaHhieainta
SLAAPKAMERTAPIJT

DE GEHELE KOLLEKTIE 1976

400 breed, keus uit 6 kleuren

47,50 p.m.

Polaroid zonnebrillen·

400 breed kan los gelegd-worden.
Nu nog yoor Pasen in het NIEUWI I I

*

vindl U bij ons!

*

GROTE SORTERING

POLAROID ZONNEBRILLEN vertegenwoordigen
wij ALLEEN voor Ameide en omstreken!!

TERLENKA PANTALONS
in Terlenka, Wol, Diolen, enz. enz.
KEUS UIT

HONDERDEN OVERHEMDEN

Verrekijkers

TEVENS DIVERSE MODELLEN

SPIJKERBROEKEN

IN EEN UITGEBREIDE KEUS (met tas)vanaf

f 75,-

Ranger, Cowboy enz. enz.

WEItKSPIJKERBROEKEN

'1.0.

M;~~~~~~UREN
De zaak waar U altijd welkom bent

29,50

AMEIDE
Fransestraat 15
Telafoon 235
Na 6 uur 453 of 461

Voorjaars

Mode-aanhiedingen
VAN

Val1<Toor Fashion

Onze nieuwe, zeer modieuze kollektie is w~er
binnen. Ter gelegenheid hiervan hebben wij
voor U een aantal grandioze Voorjaars Modeaaribiedingen !

DAMESKONFEKTIE
Bij aankoop vaneen MANTELkrijgt
U een mooie

sjaal cad.eau

Bij aankoop van een JAPON (of ROI<
en BLOUSE c0l'Tlbinatie) krijgt U een
paar

HERENKONFEKTIE

GR AND 10 Z E K 0 L L EK T IE S in
JAPONNEN,' MANTELS
JEANS, ROKKEN, BLOUSES
etc. etc.

*

Bij aankoop van eenCOSTUUM een

Overhernd cadeau
(t.w.

panty.'s .
cadeau
'

f 30,-)

Bij .aankoop.·van ..E)eniREGENJAS een

.laal.~ad.!Jlu

J.D."TOOD

Bij aankoop vaneen PANTALON een
paar sokken cadeau

F1I8DIO~

'*

G RAN D I 0 Z E .K O. LL E K TIE S in
COSTUUMS," PANTALONS
OVERHEMDEN, JEANS
T-SHIRTS, etc. etc.

FRANSES.TRAAT 31, AMEIDE
DAMES/HEREN/KINDERKLEDING: ALMKERK/AMEIDEIWERKENDAM
UITSLUITEND DAMESKLEDING:

DEZE AKTIE IS GELDIG TOT PASEN

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

SUPER 8 FILMS •

CT 18 - 36 DIA .

•

•

..

•

m
aem

GORINCHEMNlANENINIEUW£GEINIOUDEWA~TREEFKERK

.".:..

-, ..

-.... ,-,.'..

f 14,95

3 voorI40,OO<

f 14,95

3 voor' 140:00· : .

'

8CREZEE B.V.

Ook op FILMGEBIED

altijd scherp in prijs

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

Wasautornaten
Diepvriezers
Koelkasten

D. BIKKE>R

SPECIALE AANBIEDINGEN VAN DIEPVRIEZERS

ZOUWENDIJK 123. ,-TELEFOON 01837--1249 - MEERKERK

met 5 jaar garantie!!
VOOR VAKKUNDIGE
SCHOENREPARATIES naar

KAASSCHIETER
De schoenmaker voor Meerkerk
en omstreken

Boekvan deMCiand:

Fredericvester , " , " \
Hoe w'ijdc.:ilkcil, Ic'i~l~-cn vcrgctcn.
HOE
DENKEN•• I:.
·····1·
'I"k
I·kk····
leren\lV1,
enVe.-g~.':ten \ ,en \~tttns( l:.tppt,IJ C ontt (;
IOgsrcls
""ii;:.~~' >:;{
',. naar ooze gflJzccclicn.

ten bdang\vekkend bock, 01' een
\. begrijpelijke manier gescbreven. Met
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Voor Amelde en Tlenhoven bezorgen en afhalen

Dinsdag- en donderdagavond v~n 7· 8 uur.
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MlIIOI: DAM 8 TElEFdON (Ol838) 229

J. W. van Putlestraat • Amelde
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EN~

CDakmaH"

DOE HET ZELF
Zouwendijk 26'
Telefoon 01837· 1405 ~ 1662
MEERKERK

*
*

HOUT
VERF
'GEREEDSCHAP

*
*
*

BEHANG
TIMMERWERK
ZONWERING

Zorg in hetvoorjaardat' uw ZONWERINGINORDE IS:
Wij kunnen aanbieclen,5 ~oorfenZONNESCHERMEN indiv. prijsklassert, v.a. / 225,~
ROLGORDIJNEN ."anaf /44,TOP • Uit onze houtafdelirtgprintplaat122 x 244'in div houtsoorten /24,75 p.st.

PIANO·
,

.'

Nu ,GOEIOKOPE AANBIEDINGEN

Afw~h~iVmyl
NU PER ltOL

vanaf

en ',·ORGELSPECIAALZAAK

H.E.KROPFP

:",".'

f

Uwadres voor nieuwe en ·bespeelde

PIANO'S" en ·.ORGELS

8,50

GEWONE BEHANGSOORTEN
per rol reeds vanaf / 2,50
Verder ruim gesorteerdiA

Inruilen financiering mogelijk.
.Showrqom Herenstraat 27, Jutphaas, welke
uitsluitend vrijdagsavonds van 7 - 9 uur geopend is of belt U ons voor een afspraak
oponsprive-adres, Kastanjelaan 14, Lex"
mondi telefoon 03474 -.755.

DOE - HEY - ZELF - ARTIKELEN
VERF en BEHANG
haalt U natvurlijk bii de schilder !

U bent dan verzekerd van een
vakkundig advies!!

D.Jdi88ftila8der
,

Bdzeldijk 15 a

Telefoon 01837 -1295
MEERKERK

schooltassen
slecht, f 6,75
8CREZEE B.Y..

KEURSLAGER
A. MUILWIJK VIEL
WEER IN DE
PRIJZEN
Op de foto ziet U slager
Muilwijkzijn zoveelste beker in ontvangst nemen,
vanwege het behalen van 't
kampioenschap worstmaken.
Muilwijk van harte pro£iciat.

ten nieuwe ~ente
met zomerse aanbiedingen
VEEL FIJNE VRIJETIJDSKLEDING VOOR HET HELE GElIN!!
Nieuwe briljante LENTEKLEDING • Nieuwe ZOMERMODELLEN
Zi.e onze

FLEURIGE - KLEURIGE - RAVOT-MAAR-RAAK - KOLLEKTIE
Ook op onze afdeling INTERIEURVERlORGING sprankelende
meuwe VOORJAARSAANBIEDINGEN!!

De NIEUWSTE MEUBELS van· de laatst gehouden internationaJ~ beurzen!! (Ook in klassiek).

In ieder geval EEN NIEUWE LENTE - EEN NIEUW GELUID

UW SPECIAALZAAK IN TEXTIEL EN INTERIEURVERZORGING

Fransestraat7

Ameide

Telefoon 01836 .. 212

-~l

Elektronische rekenmachines van Crezee
Scherp in prijs. en uitkomst!! - U kunt altijd .op Crezee rekenen - Altijd service en goede begeleiding
SHARP POCKET ELECTRONISCHE REKENMACHINES
Sharp WETENSCHAPPELIJKE ELECTR. REKENMACH.
ADDO pocket schrijvende electr. REKENMACHINES
KOFFERSCHRIJFMACHINES
vanaf

f 79,f 229 r

Vraag vrijblijvend demonstratie!!

f 495,;-

f 199,-

*

Nieuw in Nederland -Wij zitn er dealer van
SCM KANTOc>R SCHRUFMACHINES
10 maal lint verwisselen in 3.Gseconden!! .
PRIJZEN f 860,- en f 1190,;-

*

OOK U VINDTDE JUISTE MAAT
en . . .• DE JUISTE MODE
IN ONZE KOLLEKTIE

De zaak waar U altijd welkom bent

SCHOENEN
OP l'N PAASBEST!!

Tot Posen bij elk paar schoenen het juiste onderhoudsmiddel
gratis
STEEDS HET NIEUWSTE IN
LUXE· en
HUISHOUDELlJKE
ARTIKELEN
Regelmatig Yoordelige aanbiedingen, dus
altijd demOeite waard eens te komen kik
ken.

GA DUS 00 K NAAR

filma H. iVfiRHOEf

Telefoon/01836- 251 - Ameide

Zaterdags tot 5 uur geopend

Aileen het allerbesitels goedgenoeg voorU!!
DAAROM KOZEN WIJ VOOR
*Een l.Iitgebreide sortering verlichting van aileen topmerken.
*

Philips geluidsinstallaties - Zwart Wit- en Kleuren T.v,'s, voor betere
geluidsweergave en natuurlijker kleuren

*

Was- en Droogapparaten, fornuizen, koelkasten, Diepvrieskasten of
-kisten enaUe verdere elektrische apparaten waarvan de ervaring
ons heeft geleerd dat deze van UITSTEKENDE KWALITEIT zijn

•

KIEST U MET ONS MEE????
Loot U dan vrijblijvend door ons informeren.

Goed gereedschap

. J. W. VAN PUTTESTRAAT 73
TELEFOON 01836- 232, b.g.g. 614

qjeZffgtli'rtgl' /:

van 'n oetf/ie

geeft

dubbel tuinplezier

Begeleidi uw ja"woord' met eenAnjer
verlovingsring. Kies uit o~ze royale
collectie in een plezierige sfeer.

SUBSIDIE
ANJERFONDS
"UNIE" AMEIPE
Door het Anjerfonds is aan
de muziekve~niging "Unie"
e,en sllbsidie toege~endvalf'
f 3500,- als bijdrage' in de'
aanschaf van instrumenten
en uniformen.
"Unie" is het And
zonder dankb'
l>ijdra~e.p
dank: uit naar
ter van AmeidejV00r
.
verleende medewerking bij
de subsidieaanvrage aan het
Anjerfonds;
Het is U wellicht bekend
dat er ieder jaar een huisaan-huis-collecte wordt gehouden t.b.v. het Anjerfonds. Vanuit dit fonds worden veel zang'- en muziekverenigingen gesuhsidieerd.

De winkelier van,

'leHarik aaH
aetuiHIftCLIt
kunt U daar alles over vertellen.

Kom ook eens aan in

TALENTENJACHT
AMEIDE!
TIENHOVEN
J. W. van Puttsstraat 65 - Amelde .. Telef()on 277

Maak uw DIEPVRIES rendabsl
Wijleveren aile soorten
RUND- en VA~KENSVLEES ult elgen,slllchterl)

HARRY MULDER

(Voorbouten, achterbouten en halvevarkens).
Gratis klaargemaakt - VrlJblljvend prljs()pgaaf

Voorstraat 21
Telefoon 01842 - 650
Groot-Ammers

Siagerij A. ZWUNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838- 224 - Noordel()os

Voetverzorging
Nieuwland en omstr.
Behandeling volgens atspraak, ook bij u aan huis.
Liefst 'savonds bellen

Gedipl.PEDICURE
N E L MO,U R I K
Kwakemaak 111, Nleuwland
TeletOon 01837· 912

BIJVERDIENSTE :
VERKOPERS!STERS

gevraagd voor
geboortetegels, in
kleur en Delfts Blauw.
SIERKUNSTATELIER
KERAMEIKOS,
Postbus 125,
Katwijkaan Zee

Vorig jaar bleek dat er in
Ameide .en Tienhoven nogal
talent schulit.
Dit talent ,lordt nu gezocht.
Op Koninginnedag wordt
'savonds een TALENTENJACHT gehouden.
Ieder die hieraan wil meedoen kan zich tot en met 24
april' opgeven bij 't IJzerwinkeltje", J. W. van Puttestraat 65, telefOon277.
Gedacht wordt aan duo's
groepjes, solisten,. zowel
zang als muzikaal of gecombineerd.

Veer al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGENgevenwij U graag
- uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar advies.
Desgewenst onmiddellijke dekking.

J. VAN DIEREN
G..

.

,.\\JOH. HEY. LAM Johxn.

g.,;~,laaoA:,~:'I:~:::~~::::~;::~tel 01836·230

11/>..
... •..•. .. .

Voor landbouwrisico's' en veeverzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

List15 april tim 8 mei
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15 april tim 8 mei

Leer-show te Nieuwpoort
Dit moet U beslistkomen zien. 't LEER is

het waard
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luisterrijkeNOIIastil~show levert het zichfhare,

tasthare, ruifchare hewijs: .
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Leelheeftzoteel maar
Lee' h·•• ft \.... me_, dan w.. k. and.re m.uli..b.kl•.
dingsslof ook.L.er is puu, ••h! .n·ad.llijk. Slerk,diiu,.
loom .n ni.1 mod.ge,oelig. Leer blijfl daarom altijd .
harmonisch te combineren met elke meubelstijl. \\'8;J1r.
borg! gezond zitten en· is bijzonder gemakkelijk in h~t
onderhoud. la, wie voor leer kiest kan er zeker van zijn, tot
in ,Iengle vaojaren chic en lorgeloos te zuUeD won'e~.,

leer-rijice voorjaansh.
De inkopers 'oan Novastil zijn volleerde ,Jeermeesters". Wat zij de afgelopen maanden hebben g~elec.
h~erd"nrtegen~oordigtdan ook het allerbeste wat,er. op
het gebied '''an leren zitmeubelen in Europa wordt,ge.~
maakl. V kunt het 'anaf morgen bij ons komen bewQnde·
reno Dan begintol1ze$~ci!ll~leershow die u geziennuiet
hebben om ~r~chter te kunnen komen hoe zalig en'tijdeloos go.d het leven met lee. kan zijn.

II

<..f~',~

II

Ontis cognacglazen
~n Leetdam
Cognac bij leer verhoogt de sfeer. Elke
koper op onze leersh~wontvangtgratis tw~e
originele Gourmet rogilacglazenvan de
Koninldljke Nederlands.he Glasfabriek
Leerdam.

Pruc!tliue rll,rd/ederell !wl'kcom-

..~~.

tr'.1.k;j
BANKSTEL FARMHOUS'E

hillel/il' m<'I"C'(';,' :('('r bii=muJerc' hijpas.wlldl' /WC'k/U!l'l. D;~'l1alI !tel .

Exc!usie(eikell bunkste/ mel wild/f"(,11 kll.'i.~en.'i

:::.i('III'ml rUlld/e(JC'r. H('tbm'C'lIbludis

('II

dOllkerbruinJw'bt'itst. De =(iarmet/
1'(111 d(' hanke" Z(/11 l'cuduXf' It'cluurIUS~j('11 niur=lell.

urn~tiuppen.

3-:iI5 bunk
2-:::.its bunk
/twtC'uil./)(;r'sruk

/11(illd

l'WI

d(',,~a~,kell clU/'R<'PWi/('

/(~(C'/ IS r()J1CIOJ~Lbl'kll'('d/11C'/ ('II I'()(n~

2325..1770,1235"';'"

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT

C()~'lph'(,I'ajj:~rg('b('('/d-21\\'C'('=il/ers

I'll dC' /~j(-I/(Jtua/ s/echts

2995.,--

~

NOVASTIL

Hazelaar'aan 5
Telefoon 595

voor mensen die
van wonen weten

Voor

•. · t·..
LI
i
•...

.

.

s ·... .

.

Aanmeten van

voetverzorging

interieurVilJr.~orginy
.meube'toonza.'en
zonwerrng
textiel

NIEUWPOORT TEL. 01843 -248

Steunzolen en
.Elastieke :kousen
Indien nodig
bij U aan huis !

SIERRAAD
SURPRISE
8mm zilveren
slavenarmband.
Fijn om te vragen,
fijn om te dragen.
Als Sierraad Surprise
geenf~maar

slechts

39Z§

J. F. Th. BLOM
Dam 11
Ameide

SUBSIDIE
ANJERFONDS
HERV. KERK
AMEIDE
Bij schrijven van 21 januari
1976 heeft de Kerkvoogdij
van de Hervormde Gemeente te Ameide van het Anjerfonds Zuid-Holland bericht ontvangen, dat voor de
restauratie van het orgel in
de Hervormde Kerk, Ameide, mag worden gerekend op
een bijdrage van f5000,uit dit fonds.
Wij maken hier met grote
dankbaarheid melding van.
Naast de bijdragen, die het
Anjerfonds de afgelopen jaren heeft beschikbaar gesteld voor verschillende instrumentenfondsen in Ameide, heeft dit fonds nu ook
f 5000,- beschikbaar willen"
stellen voor de restauratie
van het orgel in de Ned.
Herv. Kerk te Ameide.
Dit onderstreept eens te
meer, de belangrij4:h~id van
het werk, door het. Anjerfonds verricht.

SUKSESSEN
KEURSLAGERS
UIT AMEIDE EN
MEERKERK
Simon M ilvvijk ~n Kees v.
ll
Dijk behaalden.. enige wekEm
geledElnhet go.udencertificaat, voor< hunprhnaworst
en leverworst.
.
Weer een prachtig resultaat
van deze twee jonge keurslager,~. Vanl}.arte proficiat!

VOOR AUTO· VARIA

Gebr. vanTuyl
Zouwendijk
Meerkerk

125

lEL. 01837-1412

Drukwerkagentschap
voor

Nleuwpoort

VANAF HEDENKUNT l.J uw
VERLOVINGSKAARTEN
HUWELlJKSKAARTEN
GEBOORTEKAARTEN
VISIlE KAARTEN
alsook
HANDElDRUKWERK
bij ons agentschap

**
**
*

*
',,*

*
*

M. LAKERYELD
NIEUWE AUTO'S
GEBRUIKTE AUTO'S
ALlE REPARATIES

Heulkamp 19
Langerak
Bestellen en bespreken
Monsterboek aanwezig

~

-

C"CREZEE B.v:.

VERKOOP BENZINE
AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

De zaak waar U altijd welkom bent
Probeer het ook eens •

U zult tevreden ziJn

RUILBEURS
HENDRIK VAN
BREDERODESCHOOL
TE AMEIDE

Blom's Parfumerie
heeft de volgende
* PAASAANBIEDINGEN voor U ! !
DEODORANT BAC
van 9,75
voor
met gratis dierenposter
DROOGSPRAY DEOCOLOGNE
van 4711 vc;m 8,55
voor
PHYRIS
.

Woensdagmiddag 24 maart
werder voor de eerste keer
op de Hendrik van Brederodeschool een ruilbeurs georganiseerd.

f 4,95
f 3,95

Deze ruilbeurs was voor de
kinderen van de school
maar ook andere belang~tel
lenden waren welkom.
De opkomst was erg groot.
Zo'n vijftig kinderen hadden hun verzamelingen uitgestald met hun naam erbij,
zodat iemand,die geinteresseerd was de betreffende
verzamelaar kon opzoeken.

Nieuwe huidserie, dezelfde fabrikant, dezelfde geur, kwaliteit als SANS SOUCIS

Leuke WEGGEEFDINGETJES
zoals bijvoorbeeld een nieuw
PARFUM
vanaf f 2,50

TEENSLIPPERS
ook weer voorradig,
Wees er vlug bii!!
ZONNEBRILLEN,POLAROID

TV-t

De n jell wsie
oe steffen
die er ,pit komen" vindt U
,. n d e ,.1-<. leu t':' r ~i k e k0 II e kti e

NEOPHAN, de ideale bril in het verkeer!

Versterkt kleurcontrasten bij b.v. stopIichten en geeft geen vlekken op de ruit.
LEUKE HIPPE BRILLEN
KINDERBRILLEN

Zojuist binnen de
NIEUWSTE KRALEN COLLIERS
in de nieuwe modekleuren.

Om twee uur waren de tafels
bezaaid met sigarenbandjes,
bierviltjes, speldjes, lucifermerken, postzegels, enz. enz.
Er kwam al spoedig een levendige handel op gang.
Na afloop van de ruilbeurs
ging iedereen met zijn nieuwe aanwinsten tevreden
naar huis. We mogen het
een geslaagde middag noemen, die zeker voor herhaling in aanmerking komt.

J. F. Th. BLOM
DAM 11

AMEIDE

Hypotheek
Persoonlijke leningen
·Doorlopend krediet

,
•

Een kwestie van vertroliwen
en een goed advies, aangepast
aan Uw omstaridigheden! I

•

Rabobank

HOORNAAR
MEERKERK
AMEIDE

GELD EN GOEDE RAAD

Polaroid
ZO'nnebrillen vanaf

115,-

3CFlEZEE
AMEIDE:

DAM 6 TELEFOON (01836) 229

De zaak waar U altiid welkomb~nt!!
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Met Pasen eet U gr889 leu feestelijks,
Special voor Uw smakelijke Paasmaaltijd
presenteren wij het beste van het beste
uitonsuitgebreideassortiment.
Ons Tops!ager·embleem is de gar8ntie

.. "-.-,
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~U~-';;st~ijk~p;;~~ti~---

··A~h;ofds~h~eiv~or '
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HEERlIJK GEKRUIDE

~

U vraagt, wij mengen.
Er staat in onze zaak een kle<Jrenmenger
van Histor. Met 850 kleuren. Daarmee maken we, waar U. bijstaat, de kleur die u
hebben wilt. In een paar tellen.
Of 't· nou om seringen-paars gaat of clematis - rose.
Wat zegt U? Da's gemakkelijk?

t-

II

vaorTopkwaliteit.'·

rosbief

1

Dot< VOlOP KEUS IN

I
I

• ""
frikando. NEEM Oot< EENS ~
.heerlijkk· kalfsvlees~~~
~

I biefstuk.varkenshaas.

ROLLADE
•

~.

NAAR KEU.ZE RUND
OFVARKENS
SOOGRAM VANAF

•

iI

~

• '.

I. verse Ip HEel OF IN DElE

_(

fj~~ ~"--:--------~--~-E;N-;E7;E~J;-::';;;~~;~-;;'I;'
MET EEN
Gevarieerd fondue vlees
ZELFGEMAAKTE SOEP HIERVOOR HEBBEN WIJ
en diverse sauzen .

SIERRAAD'
SURPRISE'
8mm zilveren
slavenarl'l1band.
Fijn om te vragen,
fijn om te dragen.
Als SierraadSurprise
geen~ma,ar

s,echts39Z§

"'ClOP' KEUS IN VLUGKlAAR VLEES

Olinde vinken. runder vinken;
diverse schnitzels enz.
Voor Uw smakolijke Paasmaaltijd naar:

Molenstraat 41 - Tel. 01836 - 336
Arnelde

Voorstraat· 21
Telefoon 01'842 - 650
Groot-Ammers

Daar was 'tHistor nou precies om begonnen.

HISTOR VINDT:
gemak dient de mens.

Speciale 'i'aa6aanbieJin'i/en
WIJ GEVEN VAN 12 TOT EN .METJ7' A'RI10R'

*

DAMES- en HERENKLEDING en
HUISHOUD TEXTIEL

10% KORTING'
Profiteer hiervan en kom eens een kijkje nemen

ERKElENS-lANGERAK
VERF - BEHANG - ZONWERING
BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

uw

belastingzaken
worden vertrouwelijk en deskundig behandeld
door·administratiekantoor

hazelsarlaan 70·
ameide

1.

.VOOR MEER KWALITEIT!!

·De laak 25

LEXMOND

administratie
en

t~.c.

BOS

vandoorn
tele100n

01836-598

TUINC!NTRIJLlli C.SPml

Kortenhoevedijk-5 ,. Lexmond, te.I.03~74-$7~
Aanleg en ondemoud van tuinen - Aile TUIN-

en 'PLANTMATE~IALEN
.. . ..>'i . • •. •. _.
Bomen, Coniferen, Rozen; Hekwerken en
Tuinafscheidingen (speciale aan~ieding)

I

)

Natuursteen, Graszo.d.en, .Vijvers
.• .•.•. en.z.....n
. ·. z.. •. . . )••.
- bee. Geopend, maandag,. vph
dag en zaterdag.

,--l,

Schaatsjeugd uit Ameide
schittert in Utrecht
Woensdag 28 januari was er een groot schaatsevenement in
Utrecht het zogenaamde "Heinek.en Schaatsfestijn". Voor
Provincie Zuid-Holland, Noortl-Bolland en Utrecht.
Er waren 148 jeugdrijders
Barry Schakel h~ar zenuwen
van 7 tot 12 jaar, waarvan met de baas was, want er
10 uit Ameide. Er waren 3 had zeker een 3e plaats in
groepen ingedeeld.
gezeten.
7de
10
de
12
de

Aart Spek
Lexmond

Onsbedrijf dat aktiviteiten ontwikkeld in zowel nieuwbouw, verbouw
als renovatie, heeft, werk voor. een

aUround Timmerman
Van deze man verwachten wij dat hij
met plezier een goed stuk vakwerk
wi! en kan maken.
WIJ BIEDEN:
een goed loon ell afwisselend
werk in eenprettige sfeer
BOUW- en AANNEMINGSMIJ.

VAN VLIET

*

SCHOENEN
LAARZEN

8 jaar 300 meter, hiervan
6e beste in de finale; 9jaar 500 meter, hiervan
6 beste in de finale; 11jaar, 800 meter, hiervan
6 beste in de finale.

De eerste finalist bij· de
meisje~ 7 - 8 jaar was de 8jarige Martine v. Arkel. De
tweede finalist bij de jon...
gens was de 10.jarige Arjan
Blokland. Toen· kregen we 3
finalistenbij de meisjes 910 jaar, Janneke v. Oort,
Barry Schakel, Anita v. Arkel. Het was te mooi om
waar te zijn. Maar het werd
waar. Martine van Arkel
werd Ie op de 300 meter. De
eerste gouden plak was binnen. Toen Arjan Blokland Ie
op de 500 meter.
Toen kwamen de 3 andere
meisjes op de 500 meter aan
de start. Het was weer raak.
Janneke van Oort Ie, Anita
v. Arkel 2e. Jammer dat

Maar we haden 3 x goud en
1 x zilver. Grote vreugde in
het Ameidese kamp.
Op f8 februari werden de
kampioenschappen Alblas-'
serwaard verreden, ook ditmaal weer in Utrecht, en
het waS opnieuw de zeer
snelle ·Ameidese jeuga.· de
suksessen behaalde.
Bij de meisjes 8-9-10 jaar
waren bier Ie Janneke van
Oort, 2e Barry Schakel en
3e Anita van Arkel (ondanks
haar val op de 300 meter)..
Bij de jo~gens 8-9><:10 jaar
werd hier Arjan Blokland
Ie, Peter Heikoop 2e.
Bij de meisjes 11-12.13 jaar
was het Sylvia Bijleveld die
3e werd.
Deze schitterende resultaten
waren tot slot de kroon op
het werk van trainers-begeleiders, al met al een zeer
geslaagd schaatsseizoen.
Van harte proficiat ! !

KLOMPEN
ZWEEDSE MUlLEN
f 15,PANTOFFELS
SPORTSCHOENEN
REGENKLEDING

TELEFOON 03474 - 218

PLAATST
UW

B~.

ADVERTENTIE

Hogewaard 1 - Ameide • Tel. 01836 - 544

IN

Woonhuis Bram van Vliet, Molenstraat 37
Telefoon 01836 - 609

"PE WEGWIJZER"

Op de ioto van linlks naar recht :
Arjan Blokland, Anita van Arkel, Martine van Arkel, .Janneke van Oort en H. van Arkel.
.

AUTOMOBIELBEDRIJF

ElM> D:EnGROOT b.v.

"
.

I

POSTBUS14

AMEIDE

INDUSTRIEWEQ4

TELEFOON 01836·402

UITSLAG
3e TREKKING
VAN ..HET SPANT"
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Deprijzen uitd~ 3e trekking
van de loterijten bate van
"Bet Spant" isals voigt:
flOOO,- op nr.2439, E. H.,
den Hartog; f 500,- op nr.
2232, T. de Vroome, Broekseweg 45; f 250,- op nr. 2272:
K. Steijn; f 100,- op nr. 2706,
H. Rijneveld, Tienhoven 11;
f 25,- op nr. 2359, C.". Gelderen. Aaksterveld; f 25,- op
nr. 2091, Fa. Mulckhuizen;
f 25,_ op nr. 2508, Fr. Streefkerk; f 25,- op nr. 2166, B.
Verheij" Pr.gracht 79; f 25,op nr' 2605, C. Labeeen tenslotte f 25,- op nr. 2379, B.
Crezee.
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Vrijdagavond
9 uur en
zaferdag om
5 uur
geslofen
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Soepele poplin
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De volleybaiver. A.V.V.A.
wi! op de eerste plaats aIle
mensen, die lid of donateur
van onze vereniging zijn geworden, hartelijk danken.
En nu de aktiviteiten: Op
2e Paasdag organiseert de
steeds groeiende vereniging
een volleybaltoernooi., waaraan door 6 ploegen wordt
deelgenomen.
Dankzij de spontane medewerking van een. aantal ondernemers ter plaatse, zijn
er 6 mooie bekers beschikbaar waar om gestreden gaat
worden. Het beloofd een
zeer aantrekkelijk toernooi
te worden. Het begint om
's morgens9 uur tot en met
6' uurn.m..
lUj deze g(alegenheid treedt
AV.V.A voor de eerste maal
ot> in hun nleuwe tenuaangeboden door de sponsor, die
deze kleding ter beschikkiqg
stelt.
l{omt V ook eens in het
Spant kijken 2e Paasdag. Vi
zult er goede wedstl'ijden
zien,ook al omdat het toerJi()oi vrij sterk bezet zal zijn.
Een der verenigingen komt
uit Assen-Delft.

REGENCOAT
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Met grappige dubbelnaads .
stiksels en makkelijke
bindceintuur
f 159,Doe zoals velen, .koopt Europese mode voor betaalbare prijs
\lallA tot Zgekleed bijZwijnenburg
~~
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Tel. 01837 -1401, Meerkerk

Tot ziens in Bet Spant, op
2e Paasdag.
Ook dit kwartaal brengt uw boekhandel
een schitterende trilogie met een enorme
korting op de normale prijs.

q)""rjaar~kleain~
Voor gro,ot en klein

Annie Oosterbroek·Dutschun

WOLKEN BOVEN DE EYKENHOF

T-SHIRTS, VESTEN, BLOUSES

Een nieuwe trilogie van de afzonderlijk
verschenen boeken:

KORTE en LANGE BROEKEN

- De Eykenhof

OVERHEMDEN,SOKKEN,STROPDASSEN

- Hendrikje

Ook de STREEPSPORTKOUSEN

*

- 0 m z i end 0 e t p ij n
Omvang: 496 bladzijden
Prijs:

f

26,90.

Maar tot 15 juni 1976 slechts:/ 16,90.,
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SPEC. AANBIE'DING in
BIX PANTY'S
2 paar voor •

5,90

Bij
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C1
CREZEE B.V.

STRAVERS B.V.

AlllElDE: DAM 6 TElEFOON (01636) 228

KORTENHOEVENSEWEG 18
LEXMOND
TELEFOON 03474 - 430

NIEUWE ZAAK
SLAGERIJ
JAN JONGKIND
TE AMEIDE
Daar slagerij JONGKIND
'woensdag geopend is en het
te laat was voor een foto van
zijn nieuwe zaak, hebben wij
besloten, in onze volgende
uitgave hiervan verslag te
doen.

Fa. N. PEK en

Zn.
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Grandloze prllzen lTIetbetioud
van service
ERRES· $LEE-STOFZUIGER

van

J 259,-,

voor

f ·219,-

ELECTRO LUX SLEE-STOFZUIGER

van

f 248,-

voor

(199,.:-

HOLLAND ELECTRO 1700 700 watt motor
van f 305,....; .voor f 260,HOLLAND ELECTRO 2000, 700 watt motor
van f 377,- voor /325,-

*
. *

AFZUIGKAPPEN
BENRAAD
DORDRECHT
ATAG
NEFF

voor
voor
voor
voor

f 249,/ 289,/ 319,/ 355,-

Nu aJles onder een dak voor de "DOE-HET-ZELVER"
voor GELUID· en BEELD, ELECTR. ART.
GEREEDSCHAPPEN, SANITAIR enz. enz.

teveel om. op te noemen!!
'Kom U zelf $en longs, U slaagt altijd!!

DRAAGBARE RADIO'S
RADIO CASSETTE·· RECORDERSvoor

zeer speclaleprilzen

van j328,..
·l 328,van f370rvan /410,van

Veel

van

onze

artikelen

zijn

AfGEPRIJSD!!!

FILMCAMERA
AGFA SINSOR MICROFLEX

.~l!J:.=~
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Vooriranvullihg . van de reeds bestaandegroep vakmensen in ons
. bedrijfzoekf}rl\l"jj :

MAC.... INALE
HOUTS!WERKERS
en

TIMMERLIEDEN
of zij die daarvoor opgeleid willen
worden.
Graag zienwij daartoe mensen, die
met interesse mee willen werken
bij het maken van een goed produkt.

Daartengenover stellen wij een goede beloning en interessant werk

van 710, NU
.

350,-

Polaroid camejlB
van 145,- NU to ,75,van 55,-- ·NU f ·30,-van 110,- NU f 55,Dezewanbiedingen geldenalleen tot Posen

PAK UW .• KANS •••••• ENGA KIJKEN BIJ

in een prettige sfeer.

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B~.
specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

~OGEWAARD1 - AMEIDE -TEL.01836- 544...,4

De zaak waar U altijd welkom bent:

