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paarden- en ponymarkt 1970 
NIEUW 
IN.TERIEUR 

Donderdag 8 oktober zal weer de tra
ditionele Paardenmarktdag gehouden 
worden. 
Aan deze vanouds bekende markt, 
daterend uit de jare 1657, is vastge
koppeld een familiedag - de dag van 
koekkramen - koekslaan - en luiste
ren naar wat goed van de tongriem 
gesneden kooplieden hebben aan te 
bieden. 
's Morgens vroeg heerst op de Dam 
en Benedendam al veel drukte om de 
tenten en kramen te plaatsen. 
De aan deze markt verbonden keu
ring van paarden en pony's heeft in 
de Molenstraat en de Prinsengracht 
plaats tussen 10 uur v.m. en 12.30 
uur. Voor het best aangevoerde 
landbouwtuigpaard is een grote zil-

veren wisselbeker (de Mevrouw Van 
Stolk-beker) en vele geldprijzen be
schikbaar gesteld. 
Voor de pony's is ook een beker be
schikbaar gesteld met daarnaast vele 
geldprijzen. Zij die aan deze keuring 
wensen deel te nemen, moeten zich 
's morgens in de Molenstraat tijdig 
aanmelden. 
's Middags zal om drie uur aan de 
Doelakkerweg een pony-show voor 
kleine ruiters uit de omgeving plaats
hebben. 

19.00 uur. Start van de 9e AKA-rit, 
een oriënteringsrit voor auto's. 

19.30 uur: Trekking van de verloting. 
Hoofdprijs: een varken, in de zaal 
van Hotel 't Fortuin. 

Chr. Geref. Kerk te Ameide 

In de maand juni werd het geheel 
venieuwde interieur van de Chr. 
Geref. Kerk aan de J. W. van Putte
straat 5 in Ameide door de restau
ratiecommissie aan de kerkeraad, in 
een speciaal daarvoor belegde kerk
dienst waarbij ook burgemeester 
Wessels met zijn echtgenote aanwezig 
was, alsmede enkele andere geno
digden, overgedragen. 
Vooraf bediende de consulent van de 
Chr. Geref. Kerk van Ameide, de 
Weleerwaarde Heer Ds. G. Blom, 
van Meerkerk, het woord n.a.v. Ps. 
48 : 10. 

De restauratie 
Nu ik mijn bedrijf in damesmode

artikelen heb beëindigd, stel ik 

er prijs op al mijn klanten en 

relaties mijn oprechte dank te be

tuigen voor het vertrouwen, dat ik 

zo vele jaren heb genoten. 

eigen kerkleden uitgevoerd en heeft 
ongeveer 3 maanden geduurd. Naast 
het benodigde schilderwerk werden 
de vloer, de lambrizering, de preek
stoel, de banken en de verlichting 
geheel vernieuwd. Voorts werd een 
centrale verwarmingsinstallatie aan
gelegd met voetverwarming in de 
kerk en een radiator in de consisto
riekamer, welke laatste ook grondig 

' werd opgeknapt. Daar de luchtver
versing altijd veel te wensen overliet, 
voornamelijk in de zomermaanden, 
werd ook deze grondig verbeterd. 
Tenslotte werd een geluidsinstallatie 
aangebracht en diverse aansim tingen 
voor bandrecof der& Al met al bete
kent deze res auratie voor de Chr. 
Geref. gemeente in vele opzichten 
een grote verbetering, en hoopt zij 
onder Gods zegen nog vele jaren van 
dit kerkgebouw gebruik te kunnen 
maken. 

Ameide, 1 oktober 1970. 

Op elk gewenst moment 

aan hnis 

te ontbieden! 

N. DIEPENHORST 

De N.V. Zilver- en Staalwaren
industrie "NIEUWPOORT", 
Buitenhaven 11, Nieuwpoort 

vraagt voor spoedige 
indiensttreding 

a. Voor haar diverse produk
tie-afdelingen: 

mannelijke 
arbeidskrachten 
jongens 
TER OPLEIDING 

b. Voor haar inpak- en 
controle-afdelingen: 

meisjes 
Voor vervoer kan event. 
gezorgd worden. 

Sollicitaties schriftelijk of 
mondeling aan bovenstaand 
adres. 
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~ Denkt U er ~ 
~ IN DE HERFST VOORAL OM ~ 
~ uw TUIN WAT E 
~ TURFMOLM Ë 
~........ TE GEVEN! ~ 
:::: Het geeft een betere structuur aan de grond 

en een goede afdekking bij vorst 

~ van bollen en planten E 

~ UIT VOORRAAD VERKRIJGBAAR ~ 

~ P. VERRIPS E 
.... MEERKERK TELEFOON (01837) 358 ~ 

3 Tevens het adres voor tuinturf E 
.... ~ 
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Ameide en omstreken bij 

Sigarenmagazijn 

J. VAN GELDEREN 
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NU OOK BIJ 

CAFE ARIA DE JONG 
Oudendijk AMEIDE 1relef. 01836-308 

gelegenheid voor 

bruiloften en 
Dartijen 
of verraderin2en 
in een gezellig ingerichte zaal. 

Geserveerd worden: diverse goede 
WIJNEN, GEDIS1riLLEERD EN 
FRISDRANKEN! 

Als hartig hapje bieden 
wij u~ 
loempia's, braadworst, nasiballen, bamihapjes, 
kroepia's, kalfsvlees croquetten, bitterballen, 
patat frites, gehakt ballen en vers gebakken 
vis, Nasi- en bami schotels en saté met saus! 

HEBT U EEN GEZELLIGE AVOND? 

Onze specialiteit voor U 

grote feestsala~e 

Er"' ES 
VOOR JONG 

EN OUD! 

Racewagen. sportw agens. skelters. Ze gieren 
over het tafelcircuit U regelt snelheid. bochten
technrek. Wat een wedstrijden, wat een span
ning! Dit is Grand Prix in de huiskamer, op· elk 
bestaand circuit a!s Le Mans. Monte Carlo etc. 
Onverwoestbaar kunststof materiaal. Transfor
mator voor veilige zwakstroom. Vele Grand 
Prix accessoires. 

SCAlfXTRIC 49,50 
Fa. Da HEIKOOP 

Komplete set reeds vanaf 
zonder transformator 

Molenstraat 23 1rel. (01836) 280 Ameide 

WEGWIJZER-RECLAME 

de beste en • • • • • • voordeligste! 

Wij staan niet alléén ten alle tijde klaar om nieuwe posten af te sluiten 
maar óók als er schade is zijn wij direkt present om U van dienst te zijn 

Eerst bij schade leert U Uw verzekeraar kennen 
Levensver· 

zekeringsmij. 
.,Utrecht" 

J. van Dieren Joh. het Lam Johzn 
.,De Zoom", tel. 034 7 4-284 Achthoven 46a, tel. 01836-230 

LEXMOND 
Alle verzekeringen en financieringen 

'I • 

Voor landbouwrisico's en veeverzekeringen geêigende betrouwbare verzekeraars 

PAGINA2 

Boodschappen voor 

Ameide en omstreken bij 

Sigarenmagazijn 

J. VAN GELDEREN 

Pedicure 
Manicure 
Adviseuse 
Rhea Sylvia 

~cosmetica 

Ook voor 
STEUNZOLEN 

A. MK KOOL
VERHOEF 
Tiendweg 1 
AMEIDE 
Tel. 01836- 337 

M~RKLIN 

Fa. HEIKO P 
Molenstraat 23, Tel. (01836,) 280 

AMEIDE 

l'jnmmxi1 11, 
GORINCHEM 

levert uit voorraad 
alie typen 

T.V. -toestellen 
van de bekende merken 

Erres 

Grundig 

Philips 

Aristona 

V raag onze speciale 
condities betreffende 

HUUR en HUURKOOP 

,.Holland 
van 1859" 

Dordt 
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VRIJDAGAVOND 

KOOPAVOND! 

1 Speciale 
I Q,Q,",f,.iedif'lg 

3 PYROFLAM PANNEN 
Normale prijs 60,75. NU 
UW VOORDEEL f 21,-

• FILTERKAN. Glazen 
kan met plastic filter 
voor ongeveer 6 kopjes 
koffie. De kan wordt in
clusief filter geleverd. 

van 7,90voor 6,50 

39,75 
I 
I 
I 
I 
I 

PERSONEN WEEGSCHAAL 13,95 van 18,75 voor slechts 

KOOKSET 
SUPERHARD MET ROOD DEKSEL 
Pak mee voor 

met daarbij gratis een pan van 
22 c.m. I VOORDEEL VOOR u BU: 

I 
I 
I 

T. P. l Eid 
MEERKERK - TOLSTRAAT 19 - TEL. 01837-219 

- ------

102,-

-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -
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Zeer speciale 

aanbieding 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT: 

Keukenklokken 
(batterij) vanaf /29,75 

Moderne wandklokken 
(batterij) vanaf f 52,50 

Ruime sortering in 

Stijlklokken 
o.a. Zaanse, Sallanders en andere 

moderne klokken. 

GOUD - ZILVER EN DOUBLé 

JUWELmR - HORLOGER 

HARRY MULDER 
Voorstraat 21 - Groot-Ammers - Telefoon (01843) 422 

Aangeboden: 
diverse soorten 
PLANTEN EN VIS 
ONZE SPECIALITEIT 

alle soorten cryto's 
Geopend alle werkdagen van 18.00 - 21.00 uur; 
Zaterdag van 13.00 - 18.00 uur. 

E.E.G. DE Art 
Voorstraat 39 Groot-Ammers 

Nog wat op te knappen ? 

Nu extra voordelig B E H A N G 
in diverse patronen en kleuren 

Profiteer nu van dit extra voordeel 

'1Qed. 911. fangerak 
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF 
AMEIDE 

Prachtige plastic tafelkleden 
badmatjes, w.c.-matjes, 
leuke sortering plakplaatjes 

De nieuwste soorten plakplastic 
Ook voor eerste klas sch i I derwerk 
Vraag inlichtingen 
over de subsidie-regeling voor winterwerk. 
Telefoon 01836-508 (J. L. den Hartog) 
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.. " GO~DEN DAMES- en HERENRINGEN 

'· :lUWEliE'R - ~~·-·- I 7. 
. HD~L~-G~R fiSOer &~lb. I I Boodschappen voor 

Ameide en omstreken bij 

Sigarenmagazijn 
HAVEN 5 TEL : 265t SCHOONHOVEN 

J. VAN GELDEREN 

Assurantiekantoor 
PANTY P 
PASSEN 
PERFECT 

P. JOH. DEN HARlOG 

AMEIDE 

Voor al Uw voor f 1 ,75 en f 2,-

VERZEKERINGEN 

ADMINISTRATIES 

HYPOTHEKEN 

FINANCIERINGSZAKEN 

bij: 

A. SPEK· 
LEXMOND 
waar ze ook zo'n mooie 
sortering 
SC,HOENEN EN LAARZEN 
hebben. 

Voorstraat 6 Telefoon (01836) 340 En ..... . 

ERRES 

voor billijke prijs! 

. Erres 
aangevend 

op wasgebied 

Een Erres EH 9300 Standaard. 
Met 7 basisprogramma's, een 
centrifugegang van 500 toeren/minuut, 
een verwarmde voorwas, een machtig 
overzichtelijk bedieningspaneel, 
met .•.• 
Nee, kom kijken. Er valt zó veel over te 
vertellen, u moet het gewoon zién! 
En gegarandeerd dat u hem koopt. 
Over garantie gesproken: geen 
probleem. U kent ons en u kent Erres. 

Daarom. Kom kijken naar deze 
formidabele wasautomaat. 
Van uitstel komt afstel. En enthousiast 
zult u zijn over deze Erres automaat. 
En dat voor f 599,- (incl. Inruil) 

SERVICE-BUREAU 

D. BIKKER 
Meerkerk, Zouwendijk 23, tel. (01837) 249 

Alleen tijdens de marktweek 
van 5 tot 10 oktober 

* 
Bij aankoop voor f 50,-
een mooi sierkleedje GRATIS! 

* 
Bij aankoop voor f 100,
een mooi sierkussen GRATIS! 

* 
Bij aankoop van een !-persoons bed 
een 1 pers. zuiver wollen deken voor halve prijs! 

* 
Bij aankoop van een 2-persoons bed 
een 2 pers. zuiver wollen deken voor halve prijs! 

* 
Bij aankoop van een bankstel 
.salontafel GRATIS! 

* 
Bij aankoop van slaapkamerameublement 
Chemillsprei GRATIS! . 

* 
Bij aankoop van 4 stoelen en tafel en bergmeubel 
een prachtig naar eigen keuze tafelkleed GRATIS 

* 
Bij aankoop voor f 1000,- besteed aan overgor
dijnen, vitrages en/of tapijten 
een ladekastje in teak of eiken GRATIS! 

* 
Wij bieden U uitsluitend MERKARTIKELEN 

o.a. Pullman, Hazet, Olga en Bawi. 

STIGTE 'S 
Complete woninginrichting 
J. W. van Puttestraat 6-8 

Telefoon 01836 - 501 

Wilt u ook een auto ? 

GARAGE VAN 
heeft ze voor 

* FORD CAPRI 1970 1500 XL 

* RENAULT R 12 1970 

* RENAULT R 10 1968 

* DAF 44 1967 

* FORD CORTINA 1300 1968 

* OPEL CADET CARAVAN 1967 

* OPEL CADET COUPE 1966 

U ziet, keus genoeg ...... . 

AMEIDE 

TUYL 
U! 

Wij verkopen ze ONDER GARANTIE ! 

Ons adres: 

Zouwendijk 125 

Tel. 01837 · 412 

Meerkerk 

I 
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BESTELLING 

GAARNE VOOR 

VRIJDAG 12 UUR V.M. 

Besteladres voor Tienhoven: 

W. Nomen, Lekdijk 

Met de vanouds bekende paardenmarkt, 
VOOR GEZELLIGHEiD 
naar het van ouds bekende adres: 

Hotel - Café -
Restaurant 

"'1 FORTUIN" 
F. J. Graaf- Fransestraat 12 
Telef. (01836) 355 - Ameide 

Groot is onze sortering: 
GEDISTILLEERD - WIJNEN -
DRANKEN EN LIMONADES 
Annex slijterij 

ÁÁÁÀÁÄÁÁÀÁÁÁÄÀÁ444444ÀÁÁÀÁ4Á444Á4Á44ÀÁ4444. . ~ . ~ 

~ Voor HIP, MODERN EN ~ . ~ 

~ KLASSIEK E 
~ A. VAN DIJK Ë . ~ 

~ is steeds uniek! Ë 
~ PROFITEER VAN ONZE ENORME SORTERING ~ . ~ 
~TTTTTTVTTTTTTTTTTTTTlfTTTTTTTTTTTTTTTTTTTI 

Ook U brengt 

Ook u wilt natuurlijk weer 

b e h a a g 'I ij k e w a r m I e in uw woning ! 
Zorg dan nu reeds voor een VOL KOLENHOK of een VOLLE OLIETANK 

Dan heeft U als het koud wordt weer volop warmte bij de hand 

WINTER WORDT ZOMER MET BRANDSTOFFEN VAN 

VAN ZESSEN'S Brandstoffenhandel 
Dorpsstraat 72 - Telefoon (03474) 229 - Lexmond 

VAN DER GRIJN'S Brandstoffenhandel 
Broekseweg 51 - Telefoon (01836) 216 - Ameide 

Te koop: 

AUTOBOX 
aan de Hazelaarlaan. 

Adres te bevragen bij : 

Boekhandel Crezée 

Te koop 

BROEIRAMEN 

F. Treuren 
Zouwendijk 9 

Tél. 01836 - 419 

AMEIDE 

I 
GARAGE HAM 
Lekdijk 25 - Tel. (01836) 307 - Ameide 

Off. dealer 

Me. CORMICKTRACTOREN 

EN LANDBOUWWERKTUIGEN 

Sub-dealer: 

G.M. PRODUKTEN: OPEL, 

VAUXHALL, BEDFORD, 

CHEVROLET 

Alle reparaties 

Olie - Benzine - Gasolie - Esso 

WIJ HOPEN U STEEDS VAN DIENST TE ZIJN! 

met de paardenmarkt toch een bezoek aan onze moderne zaak 

waar het zo echt gezellig winkelen is. 

------------- ---~-

En ...... wat en sortering En natuurlijk ook een exclusieve sortering 

SCHOENEN E.N PANTOFFELS luxe- en 
huishoudelijke artikelen vindt u daar voor herfst en winter 

in vele modieuze kleuren en modellen. 

* 
KIES UIT DE VEELZIJDIGHEID BIJ Speciaal voor de marktdag weer een 

FIRMA H. VERHOEF 
TELEFOON (01836) 251 - AMEIDE 

I 
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i N_u is het tijd voor een i 
i DIEPVRIEZER i 
~ Kisten in alle prijsklasse ~ 

i lu Oe~omaaH .Öfi T I n 6 i 
En ... . .. wat ook belangrijk is: -

BIJ MOEILIJKHEDEN OF EVENTUELE STO

RINGEN LOSSEN WIJ HET VOOR U BINNEN 

8 UUR WEER OP. 

Keuze uit alle 
bekende merken o.a.: 
Helifrost, Philips, Erres, 
Esta, enz. 

5 JAAR GARANTIE 

I JO VAN DER LEEDEN I = = = = I Hei- en Boeicop I 
~lllllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiUIIIIIIIIIfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUlllllllllllllll~ 
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ALLES VOOR EEN GEZELLIGE WINTER 
VINDT U BIJ: 

E 
MOLENSTRAAT 10 AMEIDE TELEF. (01836) 262 

-k Het nieuwe assortiment 
VERLICHTINGSORNAMENTEN 
door ons voor u gekocht op de Jaarbeurs is reeds binnen. 
De sortering gezellige, maar ook voordelige modellen is het 
waard om door u gekeken te worden. 

-k Ook in 
radio, T.V., platenspelers en band-
recorders 
zijn wij ruim gesorteerd. 
Prachtige houtsoorten en moderne vormgeving maken onze 
sortering uniek. 

-k Voor meer warmte en gezelligheid in het koude seizoen vindt 
u bij ons zeker de voor u passende oplossing. 
Zowel electrische als gaskachels 
in diverse modellen worden door ons vakkundig geïnstalleerd 

-k Een goede nachtrust is belangrijk 
Een electrische deken 
zal daarom ook voor u een aangename verrasing zijn. Voor 
u is het belangrijk te weten, dat wij uitsluitend de veilige 
merken leveren. 

Ook belangrijk is de verhoging van de B.T.W. die voor de deur staat. 
Nu kopen is nog voordelig kopen. Stel daarom niet uit, maar maak nu uw keus 
ELECTRO-TECHNISCH BEDRIJF DE GROOT WIL U GAARNE ADVISEREN ! 

G-oed licht ,,Allicht'' 

* 

Zorg dat Uw verlichting 

in orde is en .. . . . . . 

WIJ HELPEN U DAARBIJ! 

De gehele maand oktober 
GRATIS KOPLAM.PEN CONTROLEREN EN 

LICHTSTERKTE METEN 

Grote sortering mist-bermlampen en mist-achterlampen voorradig! 

LAAT U EENS ADVISEREN! 

Tevens zullen wij u GRATIS van advies dienen over de WINTERBEHANDELING van uw auto 

Kom eens kijken en praten over uw wensen bij: 

GARAGEBEDRIJF 

E. C. DE G 
tDdystr:jeweg 4 Tel. 01836 - 402 - 328 Ameide 
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Uit, goed voor U 

Natuurlijk met de marktdag 

gezellig even naar 

Café "LEKZICHT" 
Het café met sfeer! 

De gehele dag een vlot stukje muziek 

* 
Ook verzorgen wij graag 

uw bruiloft, party of 
vergadering 
Vlotte bediening 

en besli~t voordelige prijzen 

* 
Kon:Leens inlichtingen v.ragen 

"LEKZICHT" 
H. Boote 

Lekdijk - Telefoon 01836 - 371 - Ameide 

Altijd gezellig! 
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De r;uiluerd«<.udih-g. 
IS IN VOLLE GANG 

NIEUWE WEGEN doorkruisen de polders in de 
Alblasserwaard. 

NIEUWE BOERDERIJEN worden gebouwd. 
Boerderijen MODERN VAN OPZET 

De eerste drie: "HEIHOEVE" en "DEPIONIER" te Giessenurg 
en ook één te Meerkerk 
worden voorz1en van de MODERNSTE 

ELECTRISCHE INSTALLATIES 
Installaties die in zijn 
door electro-technisch 

geheel worden 
bureau 

verzorgd 

Vraag vrijblijvend prijsopgave! 

Ook uw installatie 

wordt door ons gaarne 

met de meeste zorg 

uitgevoerd! 

J. W. v. PUTTESTRAAT 73 TELEFOON 01836- 232 

...................• ~ ......................................... . I Wij zoeken e; ~~lt;;~·d~kerk: . " I 
I van de~V:i~t ~~n~n~i~r:c~t~n~ 1 
I Telefoon 01843 - 248 i 
............................................................... 

Visitekaartjes· 
Bestel ze reeds nu! 

U heeft ze zo weer nodig 

Drukkerij ~crezée 

Dam 6, tel. 229, Ameide 
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MIDI 
en 

MAXI 
vlak bij huis ! 

MIDI-JAS 
in lak vistram 

MIDI-JAPON 
MIDI-ROK 
MODEHUIS 

98,-
49,50 
2·4,50 

A. ZWIJNENBURG 
Meerkerk Tolstraat Tel. 01837-401 

Modernste zaak van deze streek 
Mode voor het gehele gezin 
Centraal gelegen (plm. 10 minuten) 

Vrijdagavond tot 9 uur geopend 

Wie echt VERANTWOORD wil huishouden 
g~at nu zelf 
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DIEPVRIEZEN 
Het hele gezin vaart wél bij diepvriezen. Gegarandeerd! 

U bewaart voortaan voorjaars- en zomervitaminen 

voor z o n I o z e wintermaanden. U slaat vlees en vis 

en fruit goedkoop op voor maanden lang. 

Heus, een diepvriezer is goedkoper dan U denkt! 

Het adres voor vakkundig plaatsen is: 

A. VAN IPEREN 
Electro-technisch Installateur - MEERKERK - telefoon 265 

Buiten ons normale 
leveringsprogramma 

is NIEUW! 

DE POCH 
met originele voetschakeling en grote uitlaat 
VRAAG DEMONSTRATIE! 

Fietsen bij de kachel, dat kan op de 

~) 
f 875,-

GEZONDHEIDSFIETS (Hometrainer) 
met teller, rem, tijdklok en vliegwiel. 
VRAAG DEMONSTRATIE! 

VOORDEELTJE! 
Enkele NIEUWE SPARTA BROMFIETSEN met KLEINE LAKSCHADEl 

DE KOEKKOEK 
Tel. 01837 - 297 MEERKERK Tel. 01837 - 461 

Omstreeks begin november gaan wij onze zaak 
uitbreiden met een 

AUTOlOBIEL- ER 61 A6EBEBRIJF 
• Voor REPARATIE EN VERKOOP van personenauto's hopen 
we ook Ü van d1enst te zqn. 

• Tevens levering van: 
BANDEN, BENZINE, OLIE, ANTI VRIES 
EN ALLE ACCESSOIRES! 

• U wist natuurlijk al dat u bij ons 
LEUKE OLD-TIMER ASBAKKEN KUNT SPAREN 
op door ons te verstrekken benzinebonnen. 

• Tevens ontvangt u bij 20 liter benzine of 2 liter mengsmering 
1 VOETBALPENNING GRATIS! 

• 

TELEFOON (01836) 262 
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