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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
DERTIENDE JAARGANG NO.5
JUNI 1977

Verscl1ijnt maandelijks

School met de Bijhel
Ameide
wint voethaltournooi

schieten. AIle 22 voetballers moesten een ryenalty nemen.
Wat een spanning! ! ! Onze keeper, Rob Vermeulen, werd de held van de dag, doordat
hij slechs twee' strafschoppen moest laten
gaan. En door het feit dat onze jongens vier
strafschoppen be:tlUtte, was de beker voor
ons.

VOOR
VADERDAGGESCHENKEN
NAAR CREZEE

Een der drukkers van drukkerij Crezee
Arend van Voorst debuteert met hoek
-

Vuur ••• Hoistert Harm Jan bees. Dan subeo
de stenen door de lucht en komen met hels
lawaai op dezinken golfpiaat tereeht; nog een
handvol en nog eell, non weg.
Ze rennen naar hun schuilplaats. Een heidens
lawaai breekt los in de keet. Vanuit hun schuilplaatskunnen de jongens het duidelijkhoren.
Stoelen worden opzijgesmeten, rauwe, kreten
klinketl, gehuil van een kinderstem - dat is
jantje - flitst het door Albert heen. Drie, vier
gedaanten komen de hoek van de keet omstuiYen.

Staande v.l.n.r.: Jan Walop, Tom v. d. Pocl,
A. G. Holman, Rinie Weeda, Jan Blom, Johnny Alblas, Jan Lakerveld (dam:achter J. de
Haan) en Rob Vermeulen; zittend v.l.n.r Aric
Rikikers, Aart Versluis, Edwin v. Diermcn,
Marcel. v. Ze,ssen en· Hein Haringsma.
Dinsdag 31 mei werd in Meerkerk eengroot
voetbaltoernooi gehouden. Nie.t minder dan 13
scholen uit de wijde omgeving namen hieraan
cieei. Doordat s'ommige scholen met twee dffallen hadden ingeschreven, waren er in totaa~ 16 teams in de strijd.
Ook de School van meester de Haan was; met
twee ploegen in Meel'kerk vertegenwoordigd.
En de "Haantjes" deden het weer best. AlIereerst werden de jongem winnaa::' van hun
gr~ep door achtereenvolgens de ,scholen van
Lexmond, Spijk en Arkel te verslaan. De ui tslagen van deze wedstrijden waren 1-0, 6-0
en 3-1.
Zo kwam Ameide in de halve finale terecht.
Tgenstander werd daarin de ChI'. School van
Hoornaar. Ook dit werd een klinkende overwinning: 4-0.
En die betekende dat we in de finale zaten.
De Openbare School uit Hoornaar was de andere finalist
Hoewel Ameide betel' speelde en de beste kan,sen had, einidigde deze wedstrijd in 0-'-0.
Toen begon het zenuwslopende strafschbp-

- Waar zijn ze! Waarzijn ze! roepen ze.
- Kom eens bier als je durlt.
.
- Honden, schooiers.
Albert en Harm Jan weten zich geenraad, deels
van pret en deels van angst. 0 wee, als ze
oJ:ltdekt worden. Hoendennan smijt hen gerust
bij .de varkens in het hok als hij je te pakken
krijgt.
Het bovenstaande fragment is uit het zojuist vel'SChein jongensboek: Twee Veluwse jongens in
001'10 stijd. Hiermee maakte de Schoonhovenaar
Aren van Voorst ziin debuut als schrijver. Het

Siagerij Van der Hek 75-jaar
Runt U het zich voorsteUen wal1neer wij
schrijven "in 1902 Hep een zekere Jan van de,r
Hek uit Schoonhoven - van beroep slager naar Ameide over de Lekdijk en daar aantgekomen huurde hij een huis op de Dam en begon daar de eerste Rund- en Varkensslagerij?"
Het klinkt natuurlijk een beetje roman tisch
- doch het is het begin van de geschiedenis
van een 75-jarige
.J an van del' Hel( had zijn winkel op de Dam
tot 1914. Toen liet hij een zaak in de Fransestraat bouwen met woonhuis - alwaar momenteel nog de slagerij gevestigd is en weer
beheel'd wordt door een Jan van del' Hek.
Toen in '23 Ameide ook elektriciteit kreeg liet
Van del' Hek als eerste in de gehele omgeving
en koelcel bouwen.
Dat van del' Hek een vooruitziende blik
blek te hebben en de koelcel van groot nut
bleek te zijn bewees de zeer warme zomer van
1923 met haar temperaturen van Tond 37 graden. In 1937 werd de ,slagerij overgenomen

is een vlot leesbare vertelling, die de jeugd best
zal aanspreken. Van Voorst heeft veel herinneringen opgetekenduit de tijd, dat hij als jongen
in een Veluws dorp woonde ten tijde van de
tweede wereldoorlog. Hetis zijn bedoeling de
hedendaagse jeugd iets te laten proeven van de
toen heersende spannende sfeer. Dat is heel
goed gelukt. Toch heeft Van Voorstniet nagelaten ook tal van kwajongensstreken op. te tekenen, zodat het· oorlogs;gebeuren slechts terloops
om de hoek komt kijken. De hoofdfiguur is
HarmJzn, een ondernemend knaapje, wiens
ouders een joods jongetje als onderduikertje in
huis opnemen. Het is een stadskindje, waar
Harm .Ian het als plattelandsjongen aanvankelijk maar moeilijk mee heeft. Tach wordt Albert
zijn beste vriend en samen beleven ze met
andere jongens heel wat spannende avonturen.
Van Voorst heeft ill de praktijk al bewezen goed
met kinderen te kunnen omgaan; in zijn hoek
bevestigt hij dit nag eens.
Twee Veluwse jongens in oorlogstijd is een uitgave
van De Vuurbaak te Groningen en kost f 11;90.
door Adriaan van der Hek.
Toen de oorlog uitbrak moesten aUe slagel's
uit de omgeving vanClf 1941 cen,traal slachten
bij slagerij Van der Hek, omdat deze de grootste slachterij bezat.
In 1942 liet Ad:l;'iaan van del' Hek de slacihtplaats nog cens vergroten, zodat tot 1949 hie:~
centraal geslach werd voor de omgeving,
want tot 1949 was het vlees in Nederland op
de bon.
In 1960 kwam een moderne gekoelde toonbank, hetgeen natuurlijk weer een vooruitgang was.
In 1970 nam Jan van del' Hek .II', de slagerij
van zij'nvader over een vier jaaT later bouwde Jan een mademe werkplaats-wor,stmakerij.
Nu bestaat slagerij Van der Hek 75 jaar en
hoe kan hetook arl~.er's moeten wij weer
schrijven "er vindt~~.~r weereen verbouwing pla~ts". 27 juniaY~f;hoopt de ,familie Van
der Hek l!aar geheel gElDtoderniseerde slagerij,
welke dan weer ~~-to-date is en aan aIle hedendaagse eisen zal voldoen, U met trots te
tonen::Vanaf deze'plaats van harte proiiiciat

Bestuur en leden van de v.v. Ameide geeft,
me,t gr()te verslagenheid kennis van het.overlijdenvan het lid en bestuurslid

DE HEER H. PLiEGER·
Gedurende 16 jaar was hij bestuurslid en vanat de aanvang vertegenwoordigervan de Toto
en Lotto.
Zijn grote inzet en kameraadschap zullen wij
niet Iicht vergeten.

Een programma met zang, dedama.tie toneelspel en een modeshow, waarin de
creativiteit van de dames tot uiting
kwam.
Oak nam men afscheidvan Mevr. Versluis-Verolme, die na 12 jaarpresidente
te zijn geweest de voorzittershamer
overhandigde aan de nieuwe presidente,
Mevr. De Vroome-Vink.
Na 25 jaar verenigi~g te zijn met een
ledental van 148.leden bewijst het nut
van deze vereniging, waar nieuwe leden
van harte welkom zijn om het doel en
de -grondslag van de Chdstelijke Plattelandsvrouwenbond te steunen en uit
te dragen.

Bestuur en Leden
v.v. Ameide

C.P.B. ·afd. Ameide en Tienhoven
viert 25-jarig jubileum
Op 17 mei 1977 vierdende Christe:lijke Plattelandsvrouwen in Het Spant te Ameide feest omdat d.e C.P.B. afd.
Ameide en Tienhoven 25 jaar bestond.
Met ruim 100 leden hielden zij van 6-7 uur n.m. een
broodmaaltijd, welke gevolgd werd door een receptie
waar men afvaardigingen ontving van gemeente en
plaatselijike '\rerenigingen eIl\ C.P.B. afdelingen uit de
regia.
Na de receptie werd er een gezellig programma gepresenteerd, verzorgd door eigen leden.

Open huis
,,'t Oude Koetshuis"
Ameide
Dinsdag 21 juni hoopt de heer F. Graaf,
Fransestraat 14, de bekende onderzaal
van 't Fortuin, Fransestraat 14 te Ameide zijn "a la carte restaurant" te openen en zal t.g.v. dit feit 's avonds van
20.00 tot 22.00 UUr' open huis houden
voor belangstellenden.
Het geheel beloofd een zoor sfeervol r'estaurant te worden. Wij raden U aan ga eens kijken - zie verder de advertentie.

GAARNE
LEVEREN WIJ
UW

SCHOOLBOEKEN

* VROEG IBESTEL:D •••
UW BOEKEN
DAN
TIJDIG
IN HUIS ! !

DIVERSE AANTREKKELlJKE
SCHOOLAANBIEDINGEN !
Altijd welkom bij

~CREZEE
AfAEIDE

Of< • 6 TEl

Il ..)" (!

Doe meer als anders en zet eens

extra "LUISTER" hij
met V ADERDAG

•

J. W. VAN PUTTESTRAAT 73

TELEFOON 01836 - 232, b.g.g. 614

Zomertijd...
Zomershirts
Stap bij ons binnen
voor 'n nieuw lomershirt. Afgestemd op
zonnige dagen. Ze
zijn er in tal/oze
kleuren en dessins,
met lange en korte
mouw. Lekker luchtig
en los, of korrekt getailleerd.
Kies uit de eindeloze kol/ektie shirts
in onze mode-speciaalzaak.

Lange
mouw. van Ato! Z gekleed bij Zwijnenburg

iffimrn. ~. ~~g::~ve
Meerkerk - 01837-1401

•

Nieuw!

Atag afzuigkap

Geld
IS EEN ZAAK YAN YERTROUWEN
Bij een contractdatum
18 mnd. 24 mnd 36 mnd. 48 mnd.

(1)(1)

co "0

60 mnd.

2000
3000
4000
4500
5000

129.58
191.73
253.22
283.64
314.05

101.56
149.73
197.26
220.70
244.13

107.74
141.30
157.75
174.21

126.28
139.25

107.4o
11'8.2 8

5500
6000
6500
7000
7500

344.47
374.89
405.30
435.72
466.14

267.57
291.01
314.45
337.88
361.32

190.67
207.13
223.59
240.05
256.50

152.22
165.19
178.16
191.13
204.10

129.15
140.0 3
150.9o
161.78
172.65

8000
8500
9000
9500
10000

496.55
526.·97
557.39
587.80
618.22

384.76
408.19
431.63
455.07
478.51

272.96
289.42
305.88
322.24
338.79

217.06
230.03
243.00
255.97
268.94

183.52
194.40
205.27
216.15
227.02

WIJ lULLEN U
METUW KEUS
GRAAG ADVISEREN

Type 63 SUPER met merkbaar
minder geJuid va~,,~30,- voor

f 285,-

VULPENNEN
MONT BLANC
v.a.

(Geld blnnen 24 uur In huls)

f 11,95

BALLPOINTS
f 0,75. f 1,00
f 2,95· f 5,95
enz. enz.

~CREZEE

SMEDERIJ-YERWARMING

C. 'I LAM
Bazeldijk 19 -

Meerkerk -

Tel. 1810

:.. . 'v1EIDE ,-,,,'/' 6 TElUOl)N

(018.lt;1) ),21

ASSURANTIE • FINANCIERINGSKANTOOR

DEN TOOM
Meerkerk

Yoor al Uw goede zaken
Het Bos 9 Telefoon 01837 - 1640

Wij leveren U
TUINGROND - SLAKKEN voor erfverhardlng

FIRMA J. VAN lESSEN

*

Handel en Transport van Zand en Grint
Telefoon 01837 -1226
MEERKERK

Opmerkelijk
Waarom zijn er
zoveel Vaderdaggeschenken
die je ziet, gekocht bij
8CREZEE B.V.

Voor aanvuJling van de reeds bestaande groep vakmensen in ons
bedrijf, zoeken wij :

JONGELUI
met enige ervaring in
Tlmmeren of
Machlne/Bankwerken
om verder opgefeid te worden tot

MACHINALE
HOUTBEWERKERS
TIMMERLIEDEN:.

DA'S GEEN WONDER!

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

Want bij Crezee koop je pas ECHTE geschenken
voor vader - er is een grote sortering artikelen .
"STADSE" priizen, doordat zij aanges/otenzijn bij de
grootste inkoopcombinatie van Nederland -een gezellige zaak en .... je bent er a/tijd we/kom.

en

Graag zien Wi) daartoe mensen,
die met interesse mee willer. werken bij het maken van aen goad
produkt.
Daartegenover stelien wij een
goede beloning en interessant
werk in een prettige sfeer.

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET·B~.
specialisten in machinate en
ambachtelijke houtbewer.king

~OGEWAARD 1 - AMEIDE-TEL 01836 544..ol1

BALPENNEN
VULPENNEN
POCKETS
ROMANS
OORLOGSBOEKEN
BURO ARTIKELEN
POCKET REKENMACHINES
SCHRIJFN\ACHINES
FILMS
FOTO· en FILMCAMERA'S
VERREKIJKERS

Wij openen het
BARBECUEI" SEIZOEN 1977
met de intro1"'--"'-,
duktie

U ZOEKT lETS VOOR

tlA~~'
Dan zult U zeker slagen als U eens
rondneust in onze zaak

van
de nieuwe

BARBECUE
SCHDTEL
KEURSLAGER
De barbecueschotel KEURSLAGER bevat 4 sodrten
vlees + 2 barbecuesauzen - samen
op een handig partybord, voor maar
"
Bovendien ontvangt u een speciale barbecuefolder
met de nodige voorlichting - 66k over
Veiliger Barbecuen.
.
De Keurslager uw barbecuespecialist!
Wij hebben: rolladeschijven - shaslicks -karbonade - kippeboutjes - champignonschijven cevapcici - sate - T-bone-steak - entrecote diverse schijven - biefstuksoorteo.

VOLOP KEUS IN

*

*

698

PORTEMONNAIES

*

VISARTIKELEN

*

GEREEDSCHAPPEN

*
*-

*

PLATEN en CASSETTES
SIGAREN en SIGARETTEN
PARAPLUUS en vele andere
artikelen

Hans en Jannyde Jong

Wij hebben ook aile barbecue-apparatuur voor u. En
HOUTSKOOLBRIKETTEN branden langer en beter
dan gewone houtskool.
BARBECUE VEILIGER Laat de spiritus in de kast!
Gebruik altijd de aansteekkap.
vqor koekepan

SPORTKLEDING

DORPSSTRAAT 71
TELEFOON 03474 -786
LEXMOND

en barbecue

VAN DER HAM n..a:"..
VEEVOEDER

VOOR BETERE RESULTATEN MET

KEURSLAGER

H. J. v. Dijk &zn.

A. Muilwijk

Kerkstraat 14, tel. 018371332 en 1561, Meerkerk

Dam, tel. 01836-395,
Arnelde

waarom zou u 't met minderdoen.

II

•
•

UW DIEREN
Grote Waard 40
Noordeloos
Telefoon 01838 -1235- 2030

',

SPECIAALZA4K WASAUTOMATEN

KOELKASTEN DIEPVRIEZERS

EIGEN SERVICE-DIENST
Zouwendijk 123

MEERKERK

~

Telefoon 01837 - 1249

WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN 1 JULI T.M. 17 JULI A.S•

Kinder-vakantie-feestweek in Meerkerk
Nog een week of drie en dan is het zover, dat in Meerkerk de kindervakantie-feestweek door de edelachtbare heer Burgemeester Berends geopend wordt.
Omdat het vorig jaar zo I n groot succes is geweest, zijn een aantal aktiviteiten van vorig jaar weer opgenomen, terwijl het totaal spelletjesprogramma uitgebreid is.
Het programma van de feestweek luidt:
Maandag 4 julj.
14-16 uur i8'strumenten maken
18.30 uur start optocht eindigend om 19.30 uur op het voetbalveld Rijskade
19.45 uur aftrap door Burg.Berends voor een gecostumeerde voetbalwedstrijd
Dinsdag 5
10.00 uur
14-17 uur
20-23 uur

juli
paardenshow met paardrijden voor de jeugd
puzzlespellentocht kinderen 6-10 jaar
schaaksimultaan alle leeftijden

Woensdag 6 juli
9.30 uur straattekenen 4-16 jaar
14-17 uur keurmiddag voor kinderen met huisdieren
18-20 uur fietspuzzletocht 10-16 jaar
20-23 uur damsimultaan alle leeftijden

Donderdag 7 juli
vanaf 9 uur kinderspelen voor alle leeftijden
Vrijdag 8 juli
17.30 uur bromfietstryal 12-20 jaar
20.00 uur disco-avond vanaf 14 jaar
Zaterdag 9 juli
8 030-10 uur viswedstrijd
10-17 uur jaarmarkt OYM
10-17 uur rijden in ponykar
17.15 uur poppenka.st
20000 uur grote feestavond
Gedurende de hele feestweek kunnen de kinderen in het timmerdorp zich
uitleven.
De jaarmarkt van OVM zal wederom gehouden worden op de Pr.Marijkeweg
dit jaar echter uitgebreid met de Kon.Julianastraat, zodat het publiek nu
echt een "rondje" over de markt kan lopen. Deze markt bestaat uit 70 kramen en daarnaast ca.30 standplaatsen. Er zal veel omtrek te bezichtigen
zijn, oude ambachten en natuurlijk zal er allerlei lekkers te koop zijn.
De hele vakantiefeestweek wordt georganiseerd door Meerkerkse Verenigingen. Vele mens en besteden dan ook heel wat vrije tijd om de jeugd
een onvergetelijke week te bezorgen. Al waar deze mensen nu nog op
hopen is: mooi weer.

I

BLOEMEN

en

VIS
ART.

I
DOE HET ZELF ARTIKELEN

PLANTEN

LEDERWAREN

BYOUTERI~N

ZACHTBOARD
HARDBOARD
SCHROOTJES
VUREN LATTEN
GIPSPLATEN
DECORATIEPLATEN
HOEKLATJES

TUINGEREEDSCHAP

VIS-ARTIKELEN

PLATENCASSETTES

LEDERWAREN

COSMETICA - ZONNEBRILLEN
ZONNEBRANDOLIE

1

BOEKEN.

SCHRIJFWAREN

SPORTARTIKELEN

ONS ADRES:

Jannie en Hans de Jong
DORPSSTRAAT 69 - 71
TEL. 786 - LEXMOND
ROOKARTIKELEN
AANZICHTKAARTEN
ROKERSBENODIGDHEDEN
VISLlEFHEBBERS OOK VERKRIJGBAAR MAAIEN

Maak !!VADERDAG" voor vader tot een fijne dag I
GEEF VADER EEN RIJWIEL
GAZELLE UNION
BATAVUS
RIJWIELEN
vanal f 229 -

Voor de aulo

PHILIPS SCHEERAPPARATEN
3 KOPS VERSTELBARE SCHEERHOOFDEN
NU f 135,00
3 KOPS NORMAAL met tondeuzen

BOORMACHINES

**

* AUTOPOETSMIDDELEN
AUTO WASBORSTELS AUTOWAS
*
,
* GEVARENDRIEHOEK
SLEEPKABEL
I GAZONMAAIERS
vanal f 73,00
*
ELECTRO MAAIERS
f 205,00
'MOTORMAAIERS
FLlJMO MAAIERS
Voor de luin
TUINSLANG
ALLE SOORTEN TUINGEREEDSCHAP
** rUIN
SPROEIERS
I

vanal f 151,BOSCH met hulpstukken
DRAAGBARE RADIO
NU f 19,95

*

ZOEKT U lETS WAT HIER NIET STAAT

N. PElt< &~ZN.

MEIDOORNLAAN 1a-AMEIDE-TELEFO·ON 01836-271

Weet U wat op een zomeravond gezellig is:

FUN BARBECUEEN

VOOR ELKE VADER,
VINDT MOEDER
EEN PASSEND GESCHENK
ZOAlS:
De a'lom bekende

PRONTO HORLOGES

*
*

kwaliteitsgarantie

•

.J• .JONGKIND

~

Molenstraat 41 - Tel. 01836-336
Arneide

BORRELGLAASJES op
zilveren vaet
BAROMETERS,
KLOKRADIO'S
HORLOGE'BANDEN
enz. enz•

FRANK TREUREN
Burgm. Sioblaan 36
Meerkerk
Tefefoon 01837 -1889

Tot ziens bij:
G. J. VAN DER VLlES
Gorcumsestraat 6 -

Wij hebben vakantie van 27 juni t.m. 9 juli a.s.

HET ADRES VOOR
BOUWMATERIALEN, ZOWEL NIEUW ALS
GEBRUIKT 0.8.
GOLFPLATEN. Asbest
Gegalv., Polyester
- VLAK ASBEST
- HOUT
- CREOSOLTPALEN
~ DEUREN
- ISOLATIE
MATERIAAL
- MULTIPLEXPLATEN
in div. soorten en
. dikte.
- WANDSCHROOTJES
Vuren, Paranaplne
BIJ

MEERKERK
Telefoon 01837 -1424

Het Huis met de Klok

ADVERTEER

IN
DE
"WEGWIJZER"

S.M.B.
SAMENWERKENDE
HAVEN BEDRIJVEN
TE ROTTERDAM
vraagt

FLINKE WERKKRACHTEN
leeftiid 21-40 iaar
Haag loon
Goede sociale voorzieningen
Prima pensioenregeling

INLICHTINGEN
A. P. J. DE VRIES
Zouwendijk 107
Meerkerk
Telefoon 01837 -1462

lOEKT U EEN GESCHENK
VOOR VADER
loek dan eens bij

B. Lakerveld
Zouwendijk 5
Meerkerk

Tel. 01837 - 1466

Grote sortering

*

TABAK, SIGAREN en
SIGARETTEN, ASBAKKEN,

CREZII!E-AANBIEDING
3 CT 18 DIAFILMS, 36 opnamen

45,-

5 SUPER 8 KLEURENFILMS

&5,-

DE ZAAK WAAR U ALTIJD WELKOM BENT!!!

AANSTEKERS en PUPEN

Kom kijken, wij hebben gewoon leuke dingen

@-CREZEE

voor aile vaders !

AMEIDE':

DAM 6 TELEFOON (01836) 229

Hendrik van Brederode bericht
Voetbaltoernooi Regio
Onze school speelde op 31 mei mee in het "groot voetbaltoernooi van de
regio", waarin de elftallen van verschillende basisscholen van de
streek het tegen elkaar opnemen. E~n van de leerlingen van de Hendrik
van Brederodeschool geeft hierover het volgende verslag:
Schoolvoetbal 1977

door

Andr~

Holleman, klas 6

Ook dit jaar was er weer het traditionele schoolvoetbaltoernooi. Het was
met zoals voorgaande ja:cen in Hoornaar of Arkel, maar voor de eerste
keer in Meerkerk.
Ook de Hendrik van Brederodeschool deed mee. Ik zal over deze dag en
over oris elftal zo veel mogelijk vertellen. Om negen uur vertrok heel de
stoet. Doordat de beide meesters een goed tempo aangaven, kwamen we
rond de klok van half tien. aan op sportpark 't Hoog. Nadat we ons hadden
omgekleed en onie trainer een paar aanwijzingen gaf, was het zover, de
eerste wedstrijd namelijk tegen Hoog-Blokland. De aftrap was voltooid,
door goed storen kwamen we meteen in balbezit en gelijk werd ~~n van 0
onze vleugelspitsen aan het werk gezet. Deze gaf knap voor, en het zag
er naar uit dat het 1-0 zou worden, maar doordat middenvelders en spits
volledig faalden, bleef het 0-0. Toch waren we steeds in de aanval maar
Hoog-Blokland gaf goed verweer. Totdat de laatste man van Hoog-Blokland over de bal trapte. Toen kon Henny Venderbosch aIleen doorgaan
en tikte de bal beh-eerstin het net. Het bleef steeds ~~nrichtingsverkeer,
toch bleef het tot de rust 1 -0. Na de rust was het meteen raak en weer
Henny Venderbosch met een afstandschot 2-0 en na nog een fraaie aktie
van Ronny Alblas werd het 3-0. De scheidsrechter vond het zo weI genoeg en' gaf het eindsignaal en zo waren de eerste 2 punten binne!U. Ais
tweede wedstrijd stond Spijk op het programma. Spijk was niet zo'n bijzonder sterke ploeg, aIleen de laatste man, want die had allesen dat
bleek ook tegen ons; het bleef een doelpuntloos gelijks·pel. Ais laatste
was Schelluinen aan de beurt, er moest gewonnen worden om de halve
finale te bereiken. Direct na de aftrap nam Schelluinen het offensief in
handen en als het houtwerk er niet geweest was, hadden we het welkunnen vergeten. Toch kregen we meer vat op het spel. Ja, we gingen zelfs
de aanval in. Toch kwamen er geen doelpunten van, totdat Ronny Alblas
zijn vaste bewaker passeerde en aIleen door kon gaan, maar dat werd
hem belemmerd want hij werd onderuitgehaald. Even was het stH tot de
scheidsrechter opde penalty stip toeliep. Vreugde bij ons want het was
d~ kans om op 1-0 te komen. Het was Simon de boef, die zich met het
karwei ging belasten. En hij deed dit met succes 1-0. En dit bleef de
stand tot de scheidsrechter affloot. Schelluinen droop af maar vreugde
bij ons. Wij hadden de halve finale bereikt. Het lijkt mij leuk om te vertellen wie er nog meer de halve finale bereikten, namelijk: twee scholen
uit Hoornaar en de twee scholen uit Ameide, waaronder ook wij behoorden. Direct na de wedstrijd tegen Schelluinen werd er geloot. Het re-

sultaat was als voIgt: O. S. Hoornaar
0 • S. Ameide
B • S. Ameide
B. S. Hoornaar.
We waren enigszins teleurgesteld toen we het hoorden want de O. So uit
Hoornaar was ongetwijfeld ~~n van de sterkste. U als lezer zal zeggen
daar hoeft een sterke ploeg met om te geven, maar daar wij niet zo' n erg
sterke ploeg hebben, moestenwe een .beetje geluk hebben. Maar ja er
was mets aan te doen. We probeerden er wat van te maken en het was
bijna gelukt als er geen corner was geweest die mooi werd ingekopt.
Daarna vochten we voor iedere centimeter maar het ging niet meer. :be
scheidsrechter floot af. En dat was onze eerste Waterloo, want we waren
afgegaan met 1-0. Ondanks deze verloren wedstrijd een toch verdiende
gedeelde 3e plaats.

Sportweek A.V.V.A.
Inwoners van Ameide en Tienhoven, ~~n dezer dagen zult U het inschrijfformulier van de Sportweek thuis ontvangen.
De Sportweek is van 23 tim 29 juli a.s., maar de inschrijvingsformulieren dienen uiterlijk 3 juli ingeleverd tezijn.
Verder nieuws over de Sportweek voIgt in het programmaboekje, dat ook
gauw verschijnt. Inlichtingen over de Sportweek kunt U verkrijgen bij
W. v.d.Grijn, Aaksterveld 22 te Ameide.
sportgroetjes.

Burgemeester als patatbakker
Burgemeester A. Berends heeft enige weken geleden caf~taria De Halte aan de Toistraat in Meerkerk heropend. De
burgemeester deed dat door een hoeveelheid/patat-frites in het kokende
vet te scheppen.
De Halte is met ingang van 1 mei eigendom geworden van het echtpaar
Sijja en Teus Jacobs uit Leerdam. Zij zetten de zaak voort, die in 1966
werd opgezet door Jannie en Wim Bovekerk. Zij gaan in de Gorinchemsestraat ( in de voormalige melkfabriek van Amilko) verder met hun Evenementenverzorging: consumptieverzorging op feestterreinen, bij sportwedstrijden, fokveedagen, verzorging recepties en de verkoop van patat
frites uit hun verkoopwagens, die regelmatig uitzwermen naar grote
evenementen.
In zijn toespraak wees burgemeester Berends op het belang,van een caf~
taria in de gemeente. Mede gelet op het toerisme o.a. via het water,
waaraan Meerkerk in de zomer een graantje meepikt. Namens het gemeentebestuur wenste hij het echtpaar Jacobs goede zaken.
Na een druk bezochte receptie volgde 's avonds de klantenstroom, die
het vernieuwde interieur van de zaak kon bewonderen.
MEERKERK

VADERDAG OOK BIJ ONS

19 juni VADERDAG
en 't IJZERWINKELTJE
puilt uit van kado's om
vader te verwennen
Maak van VADERDAG een
Hobbypret-dag om nooit
te vergeten.
Maar dan moet U wei
eerst naar 't IJZERWINKELTJE KOMEN

,,'t· ij?ttltlinkeltje"
J. W. van Puttestraat 65
Ameide

Tel. 01836-277

geweldige aanbiedingen b.v.
Op aile AANSTEKERS 25%KORTING !
(geen wegwerpaanstekers)
Breed assortiment voor de BARBEQUE, zoals:

*
*
*
*

SCHORTEN
TANGEN
POKEN
HOUTSKOOL enz. enz.

Oo'k voor de man die lekker wil ruiken is een grote
AFTER SHAVE'S
FRESH UP
BRUT MENNEN
Dus voordat de VADER'DAG gaaf beginnen, loop dan even
vriibliivend bii ons binnen!

SNUFFELTIEK B.V.
Dorpsplein 2-3

- Meerkerk - Tel. 01837-1700

Stratenmakersbedrijf

•

Broekseweg 73

-

AAR

Tel. 01836· 850

-

Ameide

VOOR UW

WIJ KOCHTEN WEER EEN GROTE SORTERING

HENGELSPORTARTIKELEN

buiten/ands geld

tegen LAGE PRIJS, onder andere :
3 meter telescopische hengel

/ 14,95

4 meter telescopische hengel

/ 22,95

5 meter telescopische hengel

/ 30,95

6 meter telescopische hengel

/ 38,00

Kinderhengels plus tuig

/

6,25

Komt U even kijken.

DE JUNG's

LEVENSMIDDELEN B.V.
Ameide

Dam 4

en reisverzekeringen

a

,
De Rabobank
•

VAKANTIE.
BROEKSEWEG
4 JULI TOT 16 JULI

Ameide
Langerak-Nieuwpoort-Groot-Ammers
Noorde/oos
Meerkerk

winkel DAM geopend.

'DAM 4·
25 JULI TOT 6 AUG.
winkel Broekseweg geopend

AUTOMOBIELBEDRIJF

VOOR VADERDAG IN ONZE AUTOSHOP
vele praktische maar ook leuke en handige
geschenken!
Korn zelf maar eens kijken

*

AMEIDE

POSTBUS 14

*

INDUSTRIEWEG 4

TELEFOON 01836-402

fiOOEw AARD· RlJIlV ERKA\}EI.IIJ6S Wl'-6

VERRAS VADER

Dat is het nOll helemaal
Dat wil iedere Vader weI
.-.-..... ...

met een paar gemakkelijke

*
*

SLIPPERS

-..·..-....--}.11..

nu met

i

I

10% KORTINO

RUNDLEREN FAUTEUIL
tijdelijke voordeelprijs

498,-

Ook op aile DAMES- en KIN-

DERZOMERSCHOENEN
10% KORTING

Onze spektakulaire
voorjaarsaanbieding.
Gegarandeerde
kwaliteitsfauteuil in
.' twee kleuren rundleder
te leveren, met luxe
houten voet.

STIGTER

SANDALEN

H. Verhoef

SCHOONHOVEN

Koestraat 101 - Telefoon 01823 - 2450
AMEIDE - J. W. van Puttestraat 6 - 8 -

Schoenen
Luxe- en Huishoudelijke artikelen

Tele100n 01836 - 501
;

U gaat steeds in de goede richting als Stigter uw wonlng
Inricht.

Altijd speciale aanbiedingen!!

Uvind~ bij ons een

uniek program~ma motormaaiers~

telH

Husqvarna ult Zweden

,

"'.,"' __

BS-~~~ii~i;i~~~:

DENKT U ER AAN!

I

Robuuste maaiers in twee series:
ONCORD/
met elektromotoren of met
benzinemotoren. Met liefst drie
jaar garantie op aile elektromotoren! In prijzen
vanaf /389,- voor 'n 600 Watt elektromaaial compleet met grasvangbak.
Maaibreedten van 32 tot 46 cm.
Bijna aUe machines met een
maaikast van gietaluminium
dus roestvrij en trillingvrij.
Kortorn gekonstrueerd voor
jarenlang maaiplezier.

/

middenklasse. Met de
plezierige super Io-tone
Briggs & Stratton motoren en keuze
uit drie modellen.

Vraag naar de fraaie folders
of nog beter: kom de
machines bij ons bekiiken.

e

Concord

Op het gebied van maaimachines een klinkende naam.
Zal wei duur zijn? Ach, zoveel
kwaliteit kan niet het goedkoopst
zijn. Tach zijn de Husqvarna prijzen
zeer redelijk (al vanaf / 599.-).
Keuze uit twee series. De MK 500-serie
met zijn aparte vormgeving en handige
voorwielaandrijving. De 12-Speed
met variabele rijsnelheid en
afzonderlijk regelbaar
,
toerental van het mes is

Fa.C. 'tLAM

lG' Husqvama

Bazeldijk 19 - Tel. 01837 -1810 -' Meerkerk

uitZweden

WIJ HOPEN MET MAAIERS OP DE JAARMARKT TESTAAN ! !

VOOR VAKKUNDIGE
SCHOENREPARATIES naar

KAASSCHIETER
De schoenmaker voor Meerkerk
en omstreken
Voor Ameide en Tienhoven bezorgen en afhalen

Dinsdagavond van 7 - 8 uur
J. W. van PuUestraat - Amalda

Electro-technlsch Installatlebureau

D.

v.

d. Wllngaard
Voor aanleg en vernieuwing van Uw

*

VOETVERZORGING
Nleuwland en omstr.
Behandeling volgens afspraak, ook bij U aan
huis.
Liefst 's avonds bellen.

Gedlpl. PEDICURE

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Paramasiebaan 2 - Tel. 01836-458 - Ameide

NEL MOURIK

Kwakernaak 18,
Nieuwland
Tel. 01837-1912
B.g.g. 01831 -1321

Aan aile inwoners
van Ameide en Tienhoven
Wij zijn van plan een tafeltennisvereniging op te richten, waarmee we al
in een vergevorderd stadium zitten, op dit moment hebben we al 25 leden
en willen graag naar de 35 leden om te kunnen beginnen, maar hoe meer
leden hoe liever het ons is.
We willen proberen om iedere vrijdagavond in het Spant te spelenvanaf
ongeveer 18.30 t/m 22.30 uur. De jeugd in de vroege uren, en de ouderen daarna. Het ligt in de bedoeling begin september te starten. We kunnen de beschikking krijgen van enkele inwoners over 2 tafels. Badjes zullen er nog moeten komen, dus wie ze heeft, neem ze a.u.b. mee.
De contributie is nog niet helemaal bekend, dat hangt ook van het aantal
leden af. Voor de jongeren zal het ongeveer f 2,50 - f 3,00 p.p. zijn.
Ook willen we graag enkele mensen, die een tafeltennisgroep leiden en/
of een voorlopige bestuursfunctie op zich willen nemen.
U kunt zich opgeven bij de initiatiefnemers:

J. Naarden,
Aaksterveld 27,
tel.: 905

P. Bakker,
Nieuwstraat 24
tel.: 863

UIT GOED VOOR U
DAN NAAR

Restaria «Marco»
~

.Onze speclailiell III

**
*

NASSI en BAMI SCHOTELS
PIZZA'S
BOERE OMELET
Wat voor thuis halen . . . .
1 kg VOORGEBAKKEN PATAT
f 2,75 voor f 2.45

Afscheid 6e klas
Op 29 juni organiseren de a.s.schoolverlaters weer een feestelijke middag voor de kleuter-· en lagere school. Met de kleuters en de klassen l .
m2 worden er spelletjes op de speelplaats gedaan, voor de klassen.3,4
en 5 is er een puzzelrit in voorbereiding. Er gaan geruchten over pannekoeken en volksdansen • • • • • • • •
De organisatie van deze middag berust uitsluitend bij de 6e klassers zelf.

US en IJSTAARTEN

Afscheid van Juffrouw V er~eet

VOOR VADERDAG met cognacsmaak!!
MOET U GEVEN ! !

Aan het eind van dit schooljaar zal juffrouw Verbeet onze school verlaten.
Op donderdag 30 juni vanaf half twee worden ouders en belangstellenden
in de gelegenheid gesteld afscheid van haar te nemen. De leerlingen van
haar klas zullen hun juf op hun eigen wijze gaan verwennen.

Tot ziens bij

FeesteIijke avond

Emma en Jan

Vrijdag 24 juni om half acht in "It Spant" feestelijke avond verzorgd
door leerlingen van de gehele school voor ouders, leden V.O.O. en andere geihteresseerden. Opgevoerd worden door de klassen 1, 2 en 3
de musical "De Groene Mannetjes", door de klassen 4,5 en 6 het spel
"Koeken voor de Koning". In de pauze verloting met aantrekkelijke
prijzen.

Hoofdstraat 15 -Nieuwpoort - Tel. 494

Maak uw DIEPVRIES rendabel

Voor al Uw VERZEKERINGEN en FINANCIERINGI::N gevenwij U
graag - uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar
advies. Desgewenst onmiddelijke dekking.
J. VAN DIEREN
JOH. HET LAM Johzn.
Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284

voor gezellig wat drinken en lekker eten

Wij leveren aile soorten
Rund- en Varkensvlees uit eigen slachterij
(Voorbouten, achterbouten en halve varkens).

Achthoven 46a. teL 01836-230

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

LEXMOND
Aile verzekeringen en financieringen

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838 -1224 - Noordeloos

Voor landbouwrisico's en verzekeringen geeigende betrouwbare verzekeraars

IONNESCHERMEN, GRATIS meten en montage
10% KORTING als U zelf monteert

NATUURLlJK
VOORVADER

TABAKSARTIKELEN
SIGAREN of
SIGARETTEN
Een ASBAK of
AANSTEKER
windvaste -arm

S i gar e n mag a z ij n

J. v. GEL D ERE N
terras/glij -arm

ROLGORDIJNEN, DECORATIEF
Ook uit voorraad leverbaar!!
Bii zelfmontage 30% KORTING

ERKElENS-lANGERAK
telescoopveer -arm

VERF - BEHANG - ZONWERING
BROEKSEWEG 3 - AMEIDE

J. W. v. Puttestraat
Ameide

ALUMINt~M JALOUZIE~N

Bii zelfmontage
20%

KORTING

ZAKREKENMACHINES
reeds v.a. 59,-

~CREZEE
AMEIDE DAM 6 TElEFOQN (01836) :?1.9
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EN Oil ALLES EERST 8 DAGEN OP ZICHT!!
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Kleuren-t.v. Ais u de allerbeste wilt. 12 zenders.
Nog betere klEiluren door

de inruil sensatie
Q==_:==
KLEUREN T.V. 67 em
Ad·
..
f 2499
VleSprlJs,-_

de nieuwe In-Line 67 em
beeldbuis.

Min. inruil
betaalt U

~~;i~::;~ilt;

3 jaar gar. op beeldbuis!

:::

~\
'11l~~~:

DIEPVRIEZEN BETEKENT
NU GELD VERDIENEN
DIEPVRIESKISTEN

gr-

&ROCt'\U~

~

van: ARISTONA,
SIEMENS, KoRTING, DUAL en AKAI

radio e.n

=_~

~

~~~o~~

Ad:~:~prijS

:9~,~

290 Itt.

1029,-

599,-

3701tr.

1198,-

729,-

DIEPVRIESKASTEN
en: IMPALA (NAAIMACHINES), ZANKER
WASAUT. en DROOGAUT., RUTON WASen DROOGAUTOMAAT enz. enz.

5=0

~==

f 1499,-

Dit apparaat ook met afstands bed. 66K566 (= Philips 26c566/12z) - Adviesprijs f 2815,- = min.
inruil f 2100,- (heeft U niets in te ruilen dan is er ook voordeel!!)
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Hier nag een ongeken-

alspeelapparaluur

II
i
i

UW OUDE T.V•.15 NU GELD WAARD!

I
ii
i

ARISTONA 661<565

~:=_; =
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~RISTDNI=\.

i

I
I
_
I

;

xwe II

bv

Inhoud
130 Itr.
210 Itr.

Adviesprijs

290 Itr.

1183,-

Utrecht Tel. 030-318732', Maliesingel 14, bij St. Schouwb.
Deventer Tel. 05700 -17328', Poistraat 80 (bij de Brink"

Panningen Tel. 04760-1318', Schoolstraat 34 (bij Venlo)

992,-

NU

399,579,699,-
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U KUNT ZICH OOK WENDEN TOT ONZE
VERTEGENWOORDIGER ,

Radio - Teleyisie _ Electra _ Huishoudelijke
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725,,-
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SERVICE AAN HUIS §
.
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Avento Caravans

Gunjezelf
een Lovable
Beach set.
Dejuiste weg
herkent u
aan het hart.

EEN EXCLUSIEF NEDERLANDS PRODUKT
Afmeting 2.95 tot 7 meter

CARAVANBOUWVAN DER HAGEN
MEERKERK - NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - TELEFOON 01837 - 2044

Regelmatig goede gebruikte caravans, vouwwagens
en bagagewagens.
Caravanonderdelen en accessoires o.a.
VOORTENTEN - LUIFELS - KOElKASTEN - KACHELS en
CHEMISCHE TOILETTEN
Reparatie en onderhoud van atle merken CARAVANS, VOUWen BAGAGEWAGENS
Ook in de zomer kunt U bij ons terecht o.a.
voor HEKWERKEN - VIJVERS en BEPLANTING - TEGELS - GRASZODEN - EENJARIGE
PLANTEN, enz. enz.

Tuincentrum C. Spek
Kortenhoevendijk 5, Lexmond, Tel. 03474-573
Geopend aile middagen en de gehele
zaterdag.

STERKE BANKSCHROEF
bek breedte 80 mm, span wijdte 70 mm.
onder 45° te verdraaien
NU f 38,50
en nog veel meer leuke vaderdag-aanbiedingen.
SMEDERIJ-VERWARMING

C. 'I LAM
Bazeldijk 19 -

Meerkerk - Tel. 1810

VADERDAGGESCHENKEN

bii

TE KOOP:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Opel Kadett J, nieuw
Daf 46 Super de Luxe
Opel Kadett, met L.P.G.
Opel Ascona 16N, nieuw model
Opel Ascona 16N, met L.P.G.
Alfetta 1,6 met L.P.G.
Volvo 242 DL
Toyota Celica
Toyota Corolla 30 Stationcar
Toyota Carina
Opel Kadett 1200 S Automaat
Opel Kadett Caravan,
Opel Kadett
2CV 4

1977
1976
1976
1975
. 1975
1975
1975
1975
1975
1975
1974
1973
1972
1972

Fa. Gebr. van Tuijl
Zouwendijk 125 . - Meerkerk - Tel. 01837 - 1412

NUTTIGE WENKEN

SHOWROOM:
Toisttaat 19
Meerkerk

Tel. 01837 -1682

voor

VADERDAG

GESCHENKEN
Loop eens binnen bij

STRAVERS b.v.
Kortenhoevenseweg 18
Telefoon 93474:" 430
Lexmond

"Ter verzorging van onze administratie"
zoeken wij

eenadministratieve kracht

1)CREZEE
C
AMEIDI: 0"t,1

6 H:.lr 0\...'. ' L '

,

MUZIKALE
TELEFOONSTANDAARD
een
hardstikke leuk
kado
Vraag demolnstratie

f 26,70 .

Slechts

De nieuwste
SPELLEN
en
LEGPUZZELS
hebben we al
in huis

DYMO
LETTERTANGEN
reeds v.a.
f 18,75

* meer

Dlt alles en nog veel
vindt U bll

~CREZEE
AMEIDf::

[I,

'r, III

,)L\'

t

r

,

voor ons klein maar dynamisch bedrijf
Ervaring met doorschrijfboekhouding
strekt tot aanbeveling.
Voelt U hiervoor ?
Meld U dan bij voorkeur schriftelijk bij:

GARAGE HAMOEN
Lekdijk 25 - AMEIDE - Tel. 01836 - 307

De zaak waar U altijd welkom bent! !
ADVERTEER
IN
"DE WEGWIJZER"

AAN'BIEDINGEN voor VADERDAG

1 L. Jonge Genever Hartevelt van 15,- voor f 13,95
1 Liter Vieux Dujardin
van 15,45 voor f 14,75
1 Liter Tap Rose
van 3,50 voor f 2,95
1 Liter Tap Sherry
van 6,50 voor f 5,95
1 Liter Bessen Genever Hooghoudt
van 12,95 voor f 10,95
Vele SIERKARAFFEN in aIle prijzen!
OPen huis voor het rest. ,,'t OUDE KOETSHUIS"
Vrijdag 24 juni vanat 20.00 t.m. 22.00
uur.
Aile zaterdagen open van 12.00 t.m.
21.00 uur.
Diverse Vleesschotels en Visschotels
met verse groenten serveren wij dan
voor U
Ook specialiteiten !
Voor de kleintjes hebben wij speciale
gerechten, o.a. Pannekoeken ook voor
de groten.
De overige dagen van de week, is de zaal geopend
voor BRUILOFTEN, RECEPTIES, ZAKENDINERS en
FEESTAVONDEN vanat ± 20 personen !
DINERS en, LUNCHES ot KOFFIETAFELS in diverse
prijzentKom eens vrijblijvend langs. De zaal is steervol ingeIn atwachting van uw opdrachten
richt.
MIA en FOX GRAAF

SLlJTERIJ annex VERHUUR

PRECIES, U WEET WEL •.•

iuist •••••
net even dat ietsie mooier.... bii

STREEFKERK's
VRIJETIJDSKLEDING
FRANSESTRAAT 7 -

*

AMEIDE - TEL 01836-212

Bii aan'koop van een HERENPANTALON deze week
f 10,- KORTING!!

,,'tjfortuin"

F. J. GRAAF
Fransestraat 12 - Ameide
Tel. 01836 - 355

GEEF VADER EEN GOED STUK GEREEDSCHAP!

VADERDAG
Natuurlijk, bij Uw Kapper hebben ze er
op gerekend.
Daarom bij ons voor vader ook vele
leuke voordelige cadeaux.

DEWIT kapsalons
Lexmond, Dorpsstraat 54 tel. 03474-244
Ameide, Molenstraat 1, tel. 01836 - 464

VOOR VADER

* HORLOGES
* BAROMETERS

*

komt U tegemoet met e~n KORTING van 10°10 op
aile GEREEDSCHAP ! !
Isnu de keus nog moeiliik?
Dan een KADOBON voor elk gewenst bedrag •
DOE HET ZELF
GEREEDSCHAP
IJZERWAREN
BEHANG - VERF
HOUT - ZONWERING

*
,*
*
*
"DE
VAKMAN"
Zouwendijk26 - Meerkerk - Tel. 01837-1405-1662
•

MANCHETKNOPEN

*
*

"DE VAKMAN"

Kortinggeldig t.m. 18 juni

DASSPELDEN
GLASWERK
met zilveren vael

*

UNIEKE
AANBIEDING

HORL.OGEBANDEN

*

VOOR VADER

AFTERSHAVE

Deze en nag vele andere leuke cadeaux voar
vader vindtU bij :

BLOM
Dam 11

-

Telefoon 404

-

Ameide

Ballograf
BALPENSET
van f 13,90 vaar

VERREKIJKERS
vanaf
f 105,-

grote sortering

8CREZEE
AMEIDE.:

l~"'M 6 TElEFOOr, (01831)) 22;)

6.95

@-CREZEE B.\I.

Wij gaan verbiDuvven
EN DAAROM HOUDEN WIJ MET GOEDKEURING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

van 16 juni t.m. 16 juli a.s. een
,

radikale verbouwingsopruiming
Onze winkel moet terwille van de aannemer HELEMAAL LEEG. Daarom laten wij U EEN MAAND LANG profiteren van
ENORME KOOPJES en AANTREKKELlJKE KORtlNGEN !
·<h

HERENKONFEKTIE

ALONZE

Alles moe'f weg. Op aile niet afgeprijsde konfektie

Lange mouw

20%

KORTING

KOSTUUMS
Modern en klassiek
39,-; 49,-; 59,-; 69,- enz. enz.

KOLBERTS
9,-; 19,-; 29,-; 39,- enz. enz.

TERLENKA PANTALONS
20% KORTING
RANGER SPIJKERBROEKEN
69,50

NU

55,-

BABY· en KLEUTERGOED
prijzen om stil van te worden ! !

WIJ MOETEN HET

KINDEROVERHEMDEN

SEllOENGOED
RUIMEN

NU HALVE PRIJS

VERDER GEVEN WIJ

exira korllng
20 Ofo
20 Ofo
20 Ofo
20 Ofo
20 Ofo
20 lifo
20 Ofo
20 Ofo

op stoffen p.m.
op aile nachtkleding
op aile overhemden
op T-Shirts
op aile vesten
op aile truien
op baby- en kleuterkleding
op aile herenkonfektie

ONDERGOED
HALVE PRIJS
OF NOG MINDER

POLYETHER MATRASSEN
soortelijk gewicht 35
80x190
140x200, 386,75

Diverse soorten

OVERGORDIJNSTOFFEN
HALVE PRIJS
Ook vele coupons

voor

139,-

GORDIJNSTOF

MODERNE WANDKAST
250 breed, zwart-wit 1176,-

NU HALVE PRIJS

EIKEN BANKSTEL

vele COUPONS voor
WEGGEEFPRIJZEN

groene,bloem stof 2795,NU 1900,-

BANKSTEL

JONGENSKONFEKTlI:
voor WEGGEEFPRlJlEN

MODERNE llTGROEP

3-2-1
effen groen, dralon

NU met 20 Ofo KORTING

MODERNE SALONTAFEL

OVERHEMDEN

lie onze etalages of kiik eens
rustig binnen

NU MET 20% KORTING !

1995,-

2895,NU

U moet hem zien

RESTANTEN
SPIJKERBROEKEN
EN ANDERE -BRO'EKEN
EXTRA LAAG GEPRUS,D

en VITRAGE
SPOTPRlJlEN

Bijzonder mooi endegelijk

lWAAR EIKEN BANKSTEl

7,50; 9,50; 12,50; 15,-; en:i: enz.

155,301,50

EENMALIGE AANBIEDING

gebloemd gobelin
Losse kussens

JAPONSTOF

NU
NU

SMYRNA TAFELKLEDEN
100% wol 140x170
van 219,-

Vele restanten
ook Hollandia

voor de heropening, welke omstreeks half september hopelijk
kan plaatsvinden.

2195,-

SLAAPKAMER
groen essen, ledikant 140x190, 2
nachtkastjes, 1 toilet/1 spiegel
KOMPLEET 750,-

SALONTAFEL
Glasplaat en mand

esker
eubelen
anulakturen

-98,-

FRANSESTRAAT 15
TELEFOON 01836 - 235
Na 6 uur 453, 773 e" 461

