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Verschijnt maandelijks 
Oplage 5000 exemplaren 

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos, 
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland 

MET DE SPIEGELREFLEX 
OP FOTO A VONTUUR 

De eenoogspiegelreflexcamera is in ste
vige opmars. Deze camera verheugt zich 
in de stijgende belangstelling v:m het 
fotograferend publiek. 
Een begrijpelijke ontwikkeling aangezien 
men tegenwoordig meer geld over heeft 
voor de hobby, men wil mogelijkheden, 
men wil kwaliteit. 
Bij de kortelings gehouden Photokina te 
Keulen, wereldtentoonstelling voor foto
en filmapparatuur, bleek de voorkeur 
van velen voor deze camera nog eens 
overduidelijk. 
Wat is de oorzaak van deze voorkeur? 

GEEN ZOEKERAFWIJKINGt 
ledere amateurfotograaf kent wellicht het 
verschijnsel van het beruchte "afge
sneden hoofdje", de foto van baby, ge
fotografeerd met de box, waarop het 
lieve kind met een geheel of gedeeltelijk 
afgesneden hoofd prijkt. 
De oorzaak was de z.g. zoekerafwijking 
of parallax, voorkomend bij camera's 
met een apare zoeker. 
De eenoogspiegelreflex kent dit ver
schijnsel niet. Men kijkt nl. door het op
name-obejectief, naar het te fotograferen 
onderwerp. · 
Een schuingeplaatste spiegel tussen film 
en lens, werpt het licht op een prisma 
of matglas. Vlak voor de opname klapt 
deze spiegel even weg en laat zo de 
lichtstralen passeren, op weg naar de 
film. 

VERWISSELBAAR OBJECTlEF 
Een ander groot voordeel van dit type 
camera is het feit, dat men naar wens 
de normale lens kan verwisselen voor 
een ander objectief, met korter of langer 
brandpunt. De lange brandpuntlens, po
pulair gezegd het tele-objectief is bijna 
een modeverschijnsel geworden. 
Men kan er immers verre objecten 
"dichterbij" mee halen, of beter gezegd 
groter op dia of negatief afbeelden. 

BIJ DE FOTO 
üit de veelheid van nieuwe modellen die 
op de recente Photokina werden ge
toond, kiezen wij als voorbeeld e Top
con-Unirex. Deze camera heeft, in tegen
stelling tot vele andere eenoogspiegel
reflexen, een zeer nauwkeurige centraal
sluiter en een dubbele belichtingsauto
matiek. 

De Unirex heeft een Seikoshasluiter van 

le. een integraalmeting door de 2 ge
koppelde CdS-cellen; 

2e. spotmeting (meting op een klein de-
tail) door de meetcel in de spiegel. 

Beide systemen werken bij volle lens
opening en dat is nog steeds een opval
lende zeldzaamheid met grote voordelen, 
men heeft nl. voortdurend een glashelder 
en briljant zoekerbeeld. 

De Unirex heeft een Seikohasluiter van 
11500 sekonde + B. Men levert er een 
serie excellente, volledig verwisselbare 
objectieven bij van 28-35-100 en 200 
mm, alle met automatisch diafragma en 
ingebouwd UV-filter. De Topcon-Unirex 
heeft een vaste prismazoeker met micro
instelraster, terwijl de belichtingsauto
matiek uitschakelbaar is. 

Wat wij aan deze camera plezierig vin
den is het feit, dat het toestel desgewenst 

. wordt geleverd met twee objectieven, 
resp. de UV Topcor f3.5 / 35 mm. AD 
en de UV Topcor j4.01100 mm. AD. 
De 35 mm, een echte grootboek, geeft 
30% meer beeld op hetzelfde dia of ne
gatief. Het 100 mm objectief is ideaal 
voor het dichterbij halen van bepaalde 
details uit een landschap, denk aan uw 
vakantiefoto's en heel geschikt voor 
pQrtretfotografie. 
De Unirex is in feite een "anti-systeem
camera", waarbij men niet verplicht is 
om een hele santekraam van extra hulp
stukken, voor veel geld aan te schaffen. 

DICHTBIJ ZONDER LICHTVERLIES 
Door bij de Unirex een paar simpele 
close up-lensjes te kopen, voor weinig 
geld, is het mogelijk van heel dichtbij 
te fotofraferen op bv. 25 cm. Denk aan 
opnamen van paddestoelen, insecten enz. 
De close up of voorzetlenzen geven 
geen lichtverlies, zoals bij tussenringent 
De Unirex met standaardobjectief naar 
keuze "in chroom of zilver" kost f 
598,50. De amateurs, die het werken met 
het eeuwige 50 mm. standaardobjectief 
beu zijn, kunnen de camera met de 35 
en 100 mm. lens aanschaffen voor f 
788,-. Wij vinden de Topcon-Unirex 
een juweeltje van Japanse camera pre
cisie. 

JAKpress. 

VAN DIT, VAN .. DAT 
VAN ALLES WAT 
WINTERTRIPt Ga eens naar een onzer 
overzeese gebiedsdelen. 
Een probaat middel tegen de spanningen 
van ons dagelijks leven is het nemen van 
een korte wintervakantie. Daarvoor be
hoeft u echt niet naar Arosa of Sankt 
Johan te gaan. Denkt u eens aan Texel. 
Dat is een van de gemakkelijkst bereik
bare waddeneilanden. Zowel met het 
openbaar vervoer als met uw eigen auto 
kunt u daar gemakkelijk komen. De 
Texelse VVV heeft goedkope hotel- en 
pensionarrangementen ingesteld geldend 
van 15 september 1970 tot 15 mei 1971. 
Een voorbeeld? 3 dagen Texel per eigen 
auto f 38,-, per trein f 57,-. De 
treinreis is wat duurder, maar dat komt 
omdat de volledige trein-boot-busreis
kosten hierin zijn verdisconteerd. 
Bijzonder plezierig voor wat grotere ge
zinnen lijkt ons de mogelijkheid van een 
"bw1galow" wintervakantie op dit eiland. 
U kunt" nl. een serie weekeind lang zo'n 
bungalow huren tegen zeer aantrekkelijke 
prijzen. 
Voor bv. 5 weekeindsmet een gezin van 
vier personen betaalt u f 87,50 totaal. 
Voor een enkel weekeind met vier per
sonen f 17 ,50. 
In deze prijs is begrepen de huur van 
de bungalow, incl. gas, licht, water en 
verwarming. Het auto- en personenver
voer Den Helder-Texel v.v. en een reis 
en annuleringsverzekering. U kunt tele
fonisch of schriftelijk nadere informaties 
verkrijgen bij de VVV Texel, Groene
plaats 9, den Burg, telefoon 02220-2844. 

WAT ETEMENU? Franse Bruinebonen
soep. 
Condésoep is de officiële naam van een 
pikante bruinebonensoep, rechtstreeks uit 
de Franse keuken. Het recept is vrij 
simpel. 

Zet 500 gram bruine bonen een nacht in 
de week. Kook ze daarna gaar. Trek van 
ca. 100 gram poulet een bouillon, maar 
als u weinig tijd hebt gebruik dan twee 
bouillontabletten. Fruit twee middelgrote 
uien en voeg dit toe aan de bouillon, 
voor de liefhebbers ook een teentje 
knoflook, en wat soepgroenten, maar 
niet teveel. 

Een ons mager spek in dobbelstenen 
gesneden, even uitbakken en toevoegen 
aan de soep. De bonen bijvoegen en 
alles een kwartiertje laten doorkoken. 
Zout en peper naar smaak, eet smake
lijk. 

CINESHOT 

De Nederlandse Organisatie van Ama
teurfilmclubs heeft een nieuw blad voor 
Smalfilmers ten doop gehouden. Het 
heet Cineshot en dient mede als vervan
ging van het Maandblad Smalfilm, uit
gave Focus/Elsevier, dat per 1 januari 
1971 wordt opgeheven. Alle leden van de 
genoemde organisatie zullen Cineshot 
ontvangen. De inhoud van Cineshot be
staat uit mededelingen van de NOVA, 
maar bevat ook instructieve artikelen 
over amateurfilmen. 

Informaties verstrekt de NOV A, Eisen
howerlaan 8, Utrecht, telef. 030-934341. 

Sprekende Etalages 

In Berlijn beproeft een warenhuis een 
systeem, waarbij de grote ruit als "mem
braam" fungeert. Geluidsgolven afkom
stig van een bandrecorder, worden naar 
het raam gevoerd, waardoor dit tot een 
enorme luidspreker wordt gemaakt. De 
voorbijgangers kunnen de verkoop bood
schap direct horen. De geluidsterkte 
blijft gelukkig tot de trottoirs beperkt ... 

(BASF persdienst). 

DOOR LICHAAMSBEWEGING 
EEN GEZONDER LEVEN , · -.- ·~-~~.:~ 

. - ~· ' ·~ · ~ 
Het belang van lichaamsbeweging wordt zittend leven leiden steeds m~er ~eiisen 
tege~_woordig steeds meer ingezien. Vele want met de welvaartsstijging neemt d~ 
bedn]ven gaan er dan ook toe over om arbeidsintensiviteit af. Auto's en allerlei 
gelegenheid te scheppen tot het z.g. apparaten ontnemen de mensen de kans 
"trimmen:•. . . .. op lichaamsbeweging en inspanning. De 
En wat wil tnmmen nu eigenliJk zeggen? hoeveelheid vrije tijd · neemt toe maar 
Het betekent zoiets als korte lichaams- wordt teveel doorgebracht in 'auto's 
oefening, kortdurende sportoefening etc. caravans, strandhuisjes e.d. De mens' 
En is het inderdaad waar, dat trimmen die sjouwt terwijl het zweet hem van het 
hart- en vaatziekten voorkomt? Of hèlpt lichaam gutst, wordt meer en meer on-
deze ernstige ziekte te voorkomen? gewoon. 
Hart- en vaatziekten nemen steeds meer Wij hollen niet meer bijv. de trein, de 
toe in onze geciviliseerde maatschappij, bus of de tram te halen, en ook fietsen 
vooral in de laatste 10 à 15 jaar zijn we vrijwel nooit meer hard om op tijd 
deze ziekten sterk toegenomen, vooral op ons werk te zijn, want de auto of 
onder "managers" (vandaar de naam: brommer is er (in de meeste gevallen) 
managersziekte). voor in de plaats gekomen. We stappen 
Men is tot de conclusie gekomen, dat er in en zitten er in zonder lichamelijke 
achtereenvolgens de volgende factoren inspanning te verrichten. 
het ontstaan van verkalking in de krans- Voor de "ontspannende" momenten, zo-
slagaderen van het hart in de hand kun- als hollen naar de trein en luisteren naar 
nen werken: de grappen van de conducteur, is erger-
1. overvoeding, vetzucht en verhoogde nis en angst in de plaats gekomen. We 

bloeddruk. ergeren ons aan de openstaande brug, de 
2. het roken van veel sigaretten. mist die plotseling is komen opzetten en 
3. het leiden van een zittend leven, aan onze mede-weggebruikers die ons 

zonder voldoende lichaamsbeweging snijden etc. (zie punt 4). 
dus. En daarom is het beter, dat de moderne 

4. zware psychische spanningen. mens zich aan het trimmen gaat wijden. 
Wanneer we deze punten eens bezien ' Trimmen kan bestaan uit hardlopen, 
vallen ons de punten 3 en 1 op. Een Vervolg op pagina 5 
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KOLEN, OLIE EN BENZINE Op alle 
drie produkten waar u niet huiten kunt niet afgeprijsde textiel artikelen 

ontvangt u VAN ZESSEN's brandstoffenhandel 
Dorpsstraat 72, telefoon (03474) 229, Lexmond 

brengt U steeds voordeel 

Besteladres voor Ameide 

VAN DER GRIJN 
Broekseweg 51, telefoon (01836) 216 

Voor Tienhoven 

W. NOOMEN Lekdijk 

10°/o korting 
van 14 t.m. 23 januari 1971 

A.J. STRAVERS 
Ook voor GOEDKOPE BENZINE 

Kortenhoevenseweg 18, telef. (0347 4) 430 

LEXMOND 
naar Dorpsstraat 72, Lexmond 

KI .IK 

met de uitverkoop 

ook eens bij 

-.1. v. Mazijk 
Dorpsstraat 93 - telef. 03474·305 

Lexmond 

Zondags gesloten 

Wegens steeds toenemende administratie

kosten zijn wij genoodzaakt onze verkoop 

en reparatie's 

uitsluitend à kontant 
uit te voeren ! 

Ant. Liefhebber 
Dorpsstraat 46 - Telefoon (03474) 415 - LEXMOND 

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 /eert U Uw verzekeraar kennen 
Levensver

zekeringsmij. 
J. van Dieren Joh. het Lam Johzn "Holland 

van 1859" 
Dordt "Utrecht" 

"De Zoom", tel. 03474·284 Achthoven 46a,tei.01836-230 
LEXMOND 

Alle verzekeringen en financieringen 
Voor landbouwrisico's en veeverzekeringen geêigende betrouwbare verzekeraars 

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

i · Lt.14k fe/.ft.fft.l : 
voor LAGE PRIJZEN in de uitverkoop hij 

· A. Spek n..p..rr .... lEXMOND 

! .......................................... . 

Nu langspeelplaten voor 4.95 

Singeltjes nu voor maar 2.50 

Boekbandel Crezée 
Dam 6, telefoon 01836-229, Ameide 

Ook nu vveer 

KOOP-JES 
bij Juwelier-horloger • 

Harry Mulder 
Voorstraat 21, telefoon (01842) 650, Groot-Ammers 

Julianastraat 16, telefoon (01843) 422, Langerak 

Voor Ameide: 

Bakker van der Zijden, Dam 8, telefoon (01836) 456 

Voor Lexmond: 

W. Chaigneau, Weth. J. de Jongstraat 45, telefoon (034 7 4) 330 
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Sensationele dekenprijzen 
Züiveï wül van Aa-Bé (effen) 

1-pers. prijs 1970 54,- NU 39,75 
2 pers. prijs 1970 64,50 NU 47,75 

enz. enz. 

Palisander dressoir 

250 cm breed, iets beschadigd 19 8 
oude prijs 620,- Nu voor ,-
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Profiteer er nu nog van 
tijdens de uitverkoop v.a. 14 januari 
want ondanks prijsverhogingen koopt u bij 

MESKER, AMEIDE 
voor oude prijs en bovendien 10°/o korting 
op meubelen, bedden en dekens - heren- en jongenskon
fektie - truien, vesten, pullovers en japonstoffen 

Alle andere artikelen ook voor de oude prijs en 5 °/0 korting 

De kortingen zijn alléén geldig op in voorraad zijnde artikelen 

De verhoging van de BTW wordt bij ons nog niet toegepast 

Lakensets Polyether bedden 
1-pers. NU 14,95 2-pers. NU 19,75 1.pers. vanaf 53,- 2-pers. vanaf 119 ,-

Flanellen lakens (gestreept) 1-pers. ledikanten 
1-pers. 9,95 2-pers. 11,50 rnet prima spiraal 5 2 ,50 

Eiken ladenkastje Palis. eethoekstoelen 
zwart kunstleer van 94,50 voor 60,-

iets beschadigd 

van 165,- voor 100,- T eak eethoekstoelen 
draion bekleding van 115,· voor 75,-

. 

3-zits bankstel (hoge kwaliteit) Wit laque slaapkamer 

losse kussens, Deense stof, skaileer armleggers 498 • 
met garantie van 985,- voor ~ 

3-deurs linnenkast, ledikant, 2 nachtkastjes 

nu compleet van 790,- voor 

Bijpassende toiletspiegel, 3-delig rond 245,-
695,-

Herenkonfektie Trainingspakken Klassiek bankstel 
enkele winterjassen 

alle maten in voorraad rondom franje, groene draion bekleding 
van 155,- voor 39,75 
van 119,- voor 19,75 Nylon kinderjacks 

losse kussens, normale prijs 1195,-

Costuum doorgestikt, neem mee voor 17,9 5 nu voor 795,-
maat 44 van 179,- voor 79,- enz. 

Sterke blauwe denin Blauwe overalls Tweedpantalons 
spijkerbroeken alle herenmaten nu 20,- "hippi" nu geen 22,50 maar 7,95 

Geruite werkoverhemden Restanten maillots 
nu slechts 7,50 diverse maten, één prijs 3,75 alle maten, van 23,90 nu slechts 16,95 

Balatred, 200 br., kleur oranje en geel 

nu &,25 per m 2 

Nylon kamerbreed tapijt 
400 breed 
berber kleur van 110,- nu voor 95,-

ESKER 
EUBELEN 
ANUFAKT UREN 

Fransestraat 15 

t e l e l. 0 1836- 235 

na 6 uur 453 en 484 

W IJ starten om 9 uur 
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(IJ ~ lil ] I ~411 ~ [B. 
vanaf donderdag 14 januari 

's morgens 9 uur 

Fa. H. Verhoef 
Schoenen 
Luxe- en huishoudelijke artikelen 
Speelgoederen 

Benedendamsestraat, telef. 01836-251, Ameide 

PAGINA 4 

Darnesschoenen 

Darneslaarzen 

4,98 - 7,98 - 9,98 

van 39,95 nu 14,9& 

Herenschoenen nu slechts 14,95, 19,95 enz. 

Kinderschoenen 4,98, &,98, 9,98, 12,95 

Restanten Pantolleis nu 4,98, &,98 enz. 

In onze huishoudelijke afdeling 

Nu vele koopjes in porselein, plastic- en 

roestvrij stalen artikelen 

Wij doen slechts een greep 

Kop en schotels van 1,75 nu 1,45, per zes 7,75 

Diepe borden creme, per stuk 0,95 per 6 4,98 

Dessertborden creme, p. st. 0,90 per 6 4,48 

..Jus d'Orange glaasjes 2,65 nu 6 voor 1,98 

Plastic emmers, 10 liter 

Plastic wvasbakken 

nu 1,48 

nu 1,90 

U geeft de voorkeur aan ons Jongensbroeken 
Terlenka, O 
maat 140-172 12,5 
Overhemdjes 

In de balans-opruiming geeft maat 28-36 3,95 

MODEHUIS A-Zet 
Heren overhemden 
Bel-o-fast 

~,- SI,- 12,-
Damesjaponnen 
maat 36-42 

voorkeur aan· U 

Ongelooflijk lage prijzen 
U komt en profiteert 

Donderdag 14 januari 1971 

DIA-WEDSTRI~D 
Zaal Boote te Arnelde, 20~00 uur 

10,- 15,- 25,-
Herenkostuums 
Polyether/wol 59,• 
78,50 98,-
Terlenka pantalons 
maat 46-56 nu 251 • 

Dames rokken/truitjes 
5,- 10,-12,50 
Meisjesjurkjes 
maat 116-167 

~ ,50 10,- 15,-

Vrijdagavond koopavond 
servlee-avond 

ledere deelnemer mag 2 dia's meebrengen 

ter beoordeling door de bekende publicist 
-Jan A. Kleyn 

Nog een beperkt aantal kaarten à f 2,50 

verkrijgbaar bij onderstaand adres 

Fotohandel CREZEE · 
Dam &, telefoon Ot 836-229, Arnelde 
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touwtje springen, zwemmen, turnen en 
oefeningen aan allerlei apparaten zoals 
het droogroeiapparaat en het bokskussen 
en tenslotte gymnastiek, indoortraining, 
voetbal etc. 

dagpauze of op een ander tijdstip. 10 à 
25 minuten intensief oefenen is lang ge
noeg. Maar er is dan natuurlijk wel een 
accommodatie nodig (kleedkamer etc.) 
Een voordeel van het bedrijfstrimmen 
is, dat men gemakkelijk meedoet, ieder
een trimt en men kan dan gemakkelijk 
meedoen. In de auto trimt men niet en 
ook niet voor het televisietoestel. Trim 
dus mee, mede tot behoud van Uw ge
zondheid. En gezondheid is toch 's men
sen grootste schat? 

in geheel Europa. De sporttoestellen van 
Berg voldoen aan Internationale eisen en 
zijn derhalve volkomen betrouwbaar. In-

formaties over BERG sporttoestellen 
worden verstrekt door Handelmij. Neer
landia, Keizersgracht 370, Amsterdam. 

Daarbij mag de leeftijd of de geringe 
ontwikkeling van het spierstelsel geen 
rol spelen. Ook' mag men niet bang zijn, 
dat men er van gaat transpireren. Sport
kleding is daarom wel aan te bevelen. 
Bijna iedereen weet, dat ook de bejaar
den nog aan sport en spel kunnen doen, 
maar dan in hun eigen tempo. 
Trimmen is eigenlijk niet bedoeld zozeer 
voor jonge mensen van ± 18 jaar, bij 
wie de lichaamskracht op het hoogte
punt is, maar trimmen is juist bedoeld 
voor die leeftijdsgroep van mensen, 
waarbij het z.g. hartinfarct de belang
rijkste doodsoorzaak is: 30 tot 45 ja
rigen. 
Deze groep van mensen is juist het minst 
bereid om mee te doen aan sport of 
spel ûmdat zij in deze levensfase hun 
carrière definitief gestalte geven. 
Maar wat blijft er van een carrière over 
wanneer men reeds op jeugdige leeftijd 
een levenslange beschadiging van het 
hart heeft opgelopen of het leven heeft 
verloren. Daarom is het speciaal voor 
deze groep gewenst, dat zij gaan trim
men. 
Men kan beter meerdere malen per week 
trimmen gedurende korte tijd dan een
maal in de week meerdere uren. Bij de 
eerstgenoemde methode brengt men het 
hart- en bloedvaatstelsels toch in betere 
conditie. Daarom is trimmen op het werk 
gewenst, voor het werk, tijdens de mid-

Th. v. Lookeren, Arts. 
BIJ DE FOTO 

Een spel met hometrainers 
Het maken van extra lichaamsbeweging 
bv. door middel van sport is een me
thode die vooral de jongere mens wel 
aantrekt. De oudere krijgt men daar 
nauwelijks toe, die vinden zich al "spor
tief' als ze zondagmiddag op de tribune 
hebben gezeten, kijkend naar een voet
balwedstrijd. 
Daarom is het in feite een psychologisch 
handige manier, een ruimte met speciale 
"trimwerktuigen" in te richten. 
Deze apparaten verleiden er gemakkelijk 
toe, gebruikt te worden. Trimfietsen, 
halters, medicijnballen en roeitoestellen 
lokken de mensen als het ware om het 
"voor de gein" eens te proberen, van 
hieruit is het een gemakkelijke stap om 
regelmatig te gaan oefenen. 
In sportkringen is de naam BERG een 
begrip. De Firma Kaspar Berg uit Neu
renberg levert al sinds 1920 voor alle 
Olympische spelen ter wereld atlethiek
en keepfittoestellen. 
Het is de grootste fabriek op dit gebied 

I~ 

BALANS-OPRUIMING 
bij STIGTER's complete vvoninginrichting 
d. W . van Puttestraat AMEIDE Telefoon (01 83&) 501 

ENKELE BANKSTELLEN 
van top kwaliteit tegen zeer lage prijzen 
b.v. van 1242,_ nu 998.~ 

van 1242.~ nu 495.~ 

BERGMEUBELEN in teak en eiken 
van 912.~ nu 812.~ van 897.~ nu 797.~ 
van 476.~ nu 399.~ van 346,~ nu 298.~ 

EETHOEKEN 
4 stoelen, teak. van 212,~ nu 175.~ 

4 stoelen, teak, van 414,~ nu 296.~ 
4 stoelen, eiken, van 296.~ nu 225.~ 
4 stoelen. eiken. van 516.~ nu 416.~ 

Keukenstoelen 
Houten keukentafels met 
formaa t 60 x 90 

nu vanaf 29,50 
formicablad 

Clubs op draaivoet 

EETHOEKTAFELS 

van 52.~ nu 31.~ 

nu 159,50 

rond en rechthoekig, zowel in teak als eiken 
NU ZEER VOORDELIG 

Teak SLAAPKAMERAMEUBLEMENT 
3~deurskast, ledikant 130 breed. 
2 stoeltjes met tafeltje nu 693.~ 

Prachtige stalen SLAAPKAMER 
met suwide bekleding en met verlichting 
2 stoelen met tafeltje compleet nu 367.~ 
Dito. zonder verlichting compleet nu 297.~ 

INTERIEUR MA TRASSEN 
van topkwaliteit 

130 breed van 159.~ nu 129.~ 
130 breed van 289.~ nu 212.~ 
120 breed van 147.~ nu 119.~ 
120 breed van 246.~ nu 198.~ 

POL YETHERMATRASSEN 
130 breed van 198.~ nu 172.~ 
120 breed van 188.~ nu 167.~ 
90 breed van 94.~ nu 79.~ 
80 breed van 89.~ nu 72.~ 

Zuiver SCHEERWOLLEN DEKENS 
2~pers. 180 x 220 nu 74,50 
l~pers, 150 x 220 nu 64.50 

Spreien nu vanaf 29.~ 

PRACHTIGE KARPETTEN 
nu erg voordelig 

VITRAGES 

van 343.~ nu 243.~ 

van 7,95 voor 3,75 per meter 
van 5.85 voor 2,95 per meter 
van 4.75 voor 2.50 per meter 

OVERGORDIJNSTOFFEN 
voor 3,95 - 4.95 - 6,25 enz. 

VLOERBEDEKKING 
kamerbreed. voordelig in prijs 

COUPONS 
balalux, balatred. tapiflex, vilttapijten voor 
halve prijzen 

TAFELKL EDEN 
zuiver wol nu 59,50 - ~7.~ - 29,- per st. 

En nog tientallen andere 
MEUBELKOOPJES 

NIET AFGEPRIJSDE GOEDEREN 
IO% KORTING 

Wilt u zorgeloos autorijden met een 
uitgebr~ide service 

Vakkundig personeel 
an alar-tv-nni~r-ha 
v l I vlvVLI VI llv vl I V 

staan hier borg 

Garage Eirn de Groot 
voor 

lndustrlevveg 4, telefoon (01 83&) 402 en 32811 A melde 

Verkoop Inruil Reparaties Schade-reparaties Banden Accessoires 
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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 z6 veel over te 
vertellen, u moet het gewoon zlénl 
En gegarandeerd dat u hem koopt. 
Over garantie gesproken: geen 
probleem. U kent ons en u kent Erres. 

Daarom. Kom kljken naar deze 
forml'dabele wasautomaat. 
Van uitstel komt afstel. En enthousiast 
zult u zijn over deze Erres automaat. 

En dat voor 1&32,- (incl. inruil) 

SERVICE-BUREAU 

ERRES D. BIKKER 
Zouwendijk 123, telefoon (01837) 249 
MEERKERK 

Nog. enkele overjarige machines met 
extra korting 

OPRUIMING 

4XIJIJII1(1 I 
GORINCHEM 

levert uit voorraad 
alle typen 

-T.V. toestellen 
van de bekende merken 

Erres 
Grundig 

Philips 

Aristona 

~~ 
Vraag onze speciale 
condities betreffende 

HUUR en HUURKOOP 
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Wegens 
reorganisatie van 
onze zaak deze keer 

vele artikelen 
met 

extra korting 

Profiteer ervan voor 
de prijzen omhoog 
gaan 

ADRI. v. PEET 
Gorinchemsastraat 14 
Telefoon 01837-398 
MEERKERK 

OPRUIMING 

Kom naar Fa. Heikoop 
Molenstraat 23, tel. 280 
AMEIDE 

Arm en rijk ••• 
slaagt ook In onze 

WINTEROPRUIMING 
nergens beter 

Damesdusters 
Dames Slips 

4,75 
1,25 
2,50 

1-pers. 9,95 
2-pers. 10,94 

Slopen 
Lakens 
Lakens 
Nog enkele 
Herenkostuums v.a. 98,• 
Deken 2-pers. v.a. 19,95 · 

Maar • • . u kunt _beter zelf komen kljken 

A. van Dijk 

· "-"' '".... t "' • , ..,.. 
,_... ,,..,.. "",-"' .,~ 

Wie adverteert ••• 
••• BLI.IFT Bl.l 

Bij Kleijn gekocht is voordeel gezocht 

Zie de etalage 

T. P. KLEI.JN 
Tolstraat 19, tel. 219, Meerkerk 

Kop en schotels, porselein 1,34 per 6 7,89 . 
Boterhamborden 6 voor 4,98 
Aluminium steelpannen, teflon bodem 4,45 
Emaille pannen (klein) 3,44 
Vuurvaste schaaltjes 1,49 Borrelglazen 59 
Enkele damestassen 7,98 enz. enz. 
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Ondanks prijsstijgingen een bij-de-tijdse 
Vanaf donderdag 14 januari a.s. grote uitverkoop 
van kwaliteitsartikelen 

Enorme verscheidenheid tegen ou.derwetse prijzen! 

Teveel om op te noemen, loop daarom maar eens 
heerlijk rond 

U bent van harte welkom in onze bedrijfsruimten! MET VOGELVRidE PRidZEN 

OPGELET! 

Diverse heren winterjassen 
nu 100,- korting 

Herencostuums 

Regenjassen 

nu 50,· en 75,- korting 

nu 25% korting 

Jongens winterjassen 51,95 nu 29,95 
65,95 nu 42,95 60,95 nu 39,95 

Jongensjacks (om door te dragen) 
nu 1 0,· korting 

Jongensjacks met bont 
44·,95 nu 29,95 47,95 nu 32,95 

Meisjesjacks met bont 20% korting 

De nieuwste meisjesmantels 
69,95 nu 19,95 88,~ nu 57,95 

Meisjesjurkjes naar de laatste mode 
32,75 nu 19,95 36,95 nu 23,95 

Meisjes helanca pantalons 
nu 25% korting 

Jongens- en meisjestruien extra koopjes 

Damesrokken 

El~ Mior herenoverhemden 
van 19,90 nu voor 15,90 

Weekenders 22.50 nu 13,95 

Kinder tricot pyama's 
nu guldens goedkoper 

Onderjurken vanaf 5,95 

Jupons nu 3,50 

Nylons 0,75 

Huishouddusters vanaf 9,95 

Nachthemden nu 9,95 

Meisjesslips vanaf 0,90 

Tafellakens, Baddoeken, Theedoeken. 
Keukendoeken 

alles tegen sterk verlaagde prijzen 

Diverse spreien 

Bedden, I ~pers. interieurmatras 
(gegarandeerd) nu 85,~ 

l~pers. Polyether matrassen nu 78,95 

2~pers. prima interieurmatrassen 
130 breed nu 129,50 en 145.~ 

Pracht Divanbedden nu voor 54,~ 

Schitterende moderne slaapkamer 
extra groot ledikant 
extra grote linnenkast, 2 nachtkasten 

compleet, van 1125,~ nu 595.~ 

Zeer mooie pali slaapkamer 
ledikant met nachtkastjes 
1 stoel en 1 tafel compleet nu slechts 310.~ 

Moderne wengé eethoek met wit front 
dressoir, tafel met wit blad. 4 stoelen 

compleet van 1482.50 voor 1050.~ 

Wébé teak eetkamer stoelen 112,50 nu 85.~ 
Bijpassende originele tafel 270.~ nu 195.~ 

Moderne eetkamerstoelen 129.50 nu 95,~ 

nu met 20, 30, 40% korting Prachtig klassiek eiken bergmeubel 855.~ 

37,95 nu 9,95 49,95 nu 29,95 Extra aanbieding Tafelkleden nu 21.95 Bankstel met ijzersterke stof nu 995,~ 

Restanten meisjesrokken 

Damesjumpers 
10,- en 20,- korting 

Grote kollektie damesstoffen 

nu 9,95 

20, 30, 40, 50% korting 
Zelf gemaakt, guldens goedkoper 

Jongens overhemden 16,90 nu 9,95 

Sokken in moderne kleuren 
normaal 4,50, nu 2 paar voor 7,-

Kapstokkleden 23,60 nu 13.95 

Op onze normale kollektie zuiver wollen 
merk dekens 20 % korting 

Restanten zuiver wollen 
!~persoons dekens nu 39,95 

Extra aanbieding 
Kinderledikantjes nu voor 75,~ 

Wandelwagentjes 
92.50 nu 69,50 89,50 nu 59,50 

Bankstel, modern van vormgeving nu 850,~ 

Klasse bankstel. volledige garantie nu 1675.~ 

Extra aanbieding keukenstoelen nu 29.50 

Nylon fauteuils van 220,~ nu 120,~ 

Diverse vlotte fauteuils 
65,~, 159,95, 275,~ enz. 

Alle voorradige teak salontafels halve prijs 

Teak. minitafels 
55.~ nu 39,~ 80,~ nu 59,50 

WéBé GARDISETTE PLOEGSTOFFEN DEALER 
topkwaliteitsgarantie, betaalbare prijzen, vakkundige service 

Interieurverzorging 
Textielhandel AMEIDE 

Fransestraat 7 
Telefoon (0 1836) 212 
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NU 
SPAREN 

BIJ 
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Grootse · 

van 14 t.m. 28 januari 1971 met 
grandioos lage prijzen 

Zie onze etalage's met vele koopjes 
Teveel om op te noemen 

Nu kopen tegen 

. oude prijzen 
met dubbel zegels 

Profiteer hiervan I 

LEXMOND 
. . 

textiel en woninginrichting 
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