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VerschlJrit maandellJks
Oplage 6000 exemplaren

,

Wordt gratis verspreld In Amelde, Tlenhoven. langerak. Nleuwpoort, Goudrlaan, NoordeJOC)I
Hoornaar. Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hel~ en Boelcop, Leerbroel< en Nleuwland

WIMBOVEI(ERI( "De A. merlekaan" van Meerkerk!
Meerkerk - De 43 - jarige Meerkerker Wim
,Bovekerk heeft niet alleen .plezier in het
leven, maar daarnaast ook in het doen van
zaken. .Zaken waarin, velenhoogstwaarschijnlijkgeen.· boterhamzien, maakt Bovekerk tot een "gouden" business. Laat onze
(~iWillem maar schuiven!! De manier waarop
(":Wim Bovekerk sommige handel aanpakt
heeft een Amerikaans trekjeoverzich.
Men z<>u hem schijnbaarin het land met de
onbegrensde mogelijkheden "the golden
boy" noemen.· Toch heeft onze Willem
geeri .kaps<>rres\gekregen. Hij realiseert zich
maaral tegoed dat met door dehanden
uitde'll1ouwente steken er iets te bereiken
valt. Daarnaastis Wim Bovekerkondanks
het sappeleneeri· optlmistisch' mens· gebleven.
Bovekerk issarrren'metzijn vrouwJanny'
de tegenslagente hoven gekomen. Zijn gezicht vertoont weinig sporen van jaren
hard werken; Alleenzijn haardos blijkt er
enigszins doorgeteisterd. Maar ..... waar
verstand zit, zit geen· haar zullen we maar
denken!
Vrachtwagenchauffeur.
'<:)118 weWim 'llovekerk bezoeken in zijn
." geriefelijk .'. ingerichte bovenwoning in het
pandvan de voormalige plaatselijkezuivelfabriek, lijkt zijn huis. net de zoete inval.
We tell~J:ljnde mime keukenzeker een
stuk oftieJ:l>killderhoofden, maar' even"
later horen\y~'Van. Wim en Janny datze
maar 2 kinderenhebben. De rest isfamilie
en aanloop!
Voordat we hadden aangebeld keken we
watrond ill: hetenorme pand van de voormalige ,zuivelfabriek·'. aan de Gorkumsestraat,IiteeIi. We ~~nkludeerden snel, dat·
Wim Bovekerk -wie hijdan' ook ll1ocht.zijngoed had geboerd. Eenmaal in dewoonka"
mer vertellen Wim~n Jan y,dat ze eind
ll
april hetpand herl;)l,:ien betrokken.En
.....
'twas de ruimte die Willem brcodnodig
had voor zijn.· bedrijfsvoering "evenemen"
tenverzorging".
Hoe komt een mens in vredesnaam op het
idee?!?!. Laten we bij het begin beginnen.
Tot 1966 was Bovekerk vrachtwagenchauffeur bijde kaashandel Schep, hetgeen betekende dat hij dagen nacht op de weg zat.
Ncm heeft Wim Boveketk aangetoond niet
te beroerd te zijn om de hemdsmouwen op
te stropen, maar dan moet hijzelf er weI
iets van merken. Mag 't even?!?! Wim en
Janny vatteritoen hetidee op om een fri-

Het levensverhaal
van grote-kl,1ne
mensen

testent in LexID<>ndte beginnen. "Er was
, toen nog ni:-ts van. iets dergelijks in die gemeente", verchlicielijktB()vekerk terwijl hij
,zijnsnor wat"fats<$eneert.
Ze, visten echterachterhetnet;want toen
Wim op het gemeentehuis verscheen was .
net iemarrd •. een.dag eerder· op .datzelfde
idee gekomen;"Lang blevenze niet bij de
pakken neerzitten! Ze koehten. snel daarop
de oude fritestent van Versluis aan de Tolstraat. De fritestent waseen vaste kiosk.
Cafetaria. "D~Iialte".
Wim en>Janny hebben 3 maanden in de
fritestent in de.Tolstraat. gedraaid. Maar de
rusteloze Wim Bovekerk wilde meer dan alleen eenfritestentje. Hetduurde ·zoals eerder opgemerktniet erg lang of hij kocht
een winkelparid, waarin de voormalige
bakkerij Van Veen was geweest. Hij gaLzijn
cafetaria de naam van "De Halte" mee.
Maar naasthet cafetarianam Wim "evenementen-verzorging" terhand.
Het cafetaria. werd geopend op 13 juli 1966
door burgemeesteiA.Bel'ends.
Wanneer was heteersteevenement dat
Willem verz<>rgdk;;,Het eerste dat wij
verzorgden was de paardenkeuring in augustus dat jaar. We hebben toen de oude fritestent versleept. Het was zeer primitief werken.Za primitief dat wezelf erziek van

zijngeweest", vertelt Bovekerk grinnekend
Maar de bezige bij Wim Bovekerk had han
den aa;n zijn lijfen b01.1Wde daarop volgen
de ,winter een friteswagen. "Willem's eerstf
trots", zegt het foto-alJ;>um. In april '6':'
volgde het tweede evenement,een motor
cross. De wagen was toen nog niet helemaa
klaar. Bovekerk begon een aardige businesr
tezien in . • dergelijke evenementen..Win:
begon een aantal freelance medewerken
aan te trekken.
Tot en met 1970 beschiktenze maar ove;
een friteswa.gen. Wim~ovekerk:"Zo had
den we bijvoorbeel;i;i:r 1970 in Hellouw
'~~~i,:r7)

(doorPieter A·t~~~rkwijk.)
een feestterrein gepacht. Daar. stond toen
op: een schiettent, een ballengooientent,
een grabbelton, eenVi'orstkraam en een fritestent. Het was bij deze gelegenheid dat
IIi'n broer Dick's nachts de schrik van zijn
leven kreeg. De friteswagen bleek in brand
te staan.Het zaakje brandde goed af en leverde een schadepost op van ongeveer
14.000 glds. Wewarendaar voor niet verzekerd. La.ngz~merhand ging onze Golden
Boy meerdere terreinen huren. Dit jaar was
hij nag in Dordrecht bij de grote landb<>uwtentoonstelling Mens en Dier. Er wordt
(Voor vervolg zie pag. 2)

momenteel jaarlijks vooreen bedrag van
f 100.000 terreinen gehuurd. Tel uit je
winst!! Naast dE1 evenE1rnenten,staan ze ook
op vaste standplaatsen zoals in Noordeloos
en Hierden.
Eenmiddelgroot bed~jf geworden.
Wim Bovekerk beschiktlliomenteel over 4
snackswagens, 2 diepvrieswagens voor' het
vervoer van ijs, kramen en een bestel-aanhangwagen. Denaain Wim Bovekerk evenementen-verzorgin.g ikanmen overal in Ne. derland tegen' komen, zoals bijna 1::>ijalle
wielerronden in Limburg. Daarnaast ver~
zorgtmen feestjes en, recepties. Volgens
WiJ!em kan men als het nodig is beschikken
over 40medewerkers. Het is Wim Bovekerk
niet te vreemd of te bont of hij verzorgt
het weI even tot in de puntjes. Hij heeft
zelfSvroegernog trouw' en touvv gereden.
En de ANWB kon rustig op hem een beroep
doel1 om eengestrande auto vande weg te
halen en thuis te bezorgen. "Yillemplikten
LEDENVERGADERING

Willem met z'n rugtegeJ:ldemuur stond.
Maar een oplossing voarhem kon men niet
bedenken! De z,aakleverde wel.een flinke
diskussie in deraad. Men tOdndezelfs
fIoeveel uur per dag werktonzevvim Bove"
bewondering .voor '., Willi Bovekerk: .' Willem
kerk?!?!
.
.
vondlater zelf de oplossing:
'...'
Hij begint 's morgen~ om7 uur erlgaat zo "Natuurlijkzitten Wim en Janny veel op de '
door tot 11J1Jr 's ;nachts. En dat dan 6. daweg~Ze beleven dan ook de nodige toestangen inqe.vveek! Naastzijnwerk,zijn vrouw
den; Zo in de nacht van 4 op 5 oktober '76.
Janny ende~IlderenheeftWillelUnog een
Ze·reden met een friteswagen q.ie nacht
liefhebberij. Dlitjs ID;ot?rCrossen! Een kiek- ' onder de Meern. Plots keek Willem in de
je in het foto-mbum '1)eves'tigt.heteen en ' zijspiegel van z'n auto en zag de friteswagen
ander. 'Doordat BovekerkQver ;een Ol~ naast de auto lopeno Zijnbroer Dick en
depotheschikt is hi} jnde wielerronden . zijn vrouw Janny lagenteslapen. Met wat
, terechtgekoIllen:
bij te remmen kon de wagen worden opgeIn de winter ishet vrijrustig en daardoor vangen. ,Even later kwam er eenzware
kan danalles vvat worden opgeknapt. Het vrachtwagencombinatie voorbij stuiv,en.
pand van de vQormalige zuivelfabriek was Bovekerk moest er welevel1van bijkome'n.
een uitkomst voor Wim Bovekerk. Vorig Eten de Hollariders veel frites? "De :Belgen
jaar kwam hij .door. ruimtenood in het hebben de naam, maar de Hollanders
nieuws~ Bovekerkhad de raadvanMeereten ze", zegt Wim luid lachend. Ach ja,
kerk. gevnlagd een loods te mogen 'bouwen ondanksalle beslollimeringen 'blijft onze
, in Het, Bos aande Kerkstraat. Dekomplete Willerridehaildel zien!
",
.',
Meerkerkse raad was het er over eens dat
heeft alles aangepakt. De, duvelen zijn
ouwe
!

gen de uitnodiging hiertekomenaangenomen,we hebbenmet unooiteenconflictsituatie gehad al zijn er weI eens harde
onderhandelingengevveest. Ais wij een
sportman van het jaar mochten aanwijzen
zouu dat origetwijfeld geworden zijn.
Maar ook op andere terreinen komen we
u tegen. Zo bentu ook zeer aktiefgeweest
inhet verzet, u bent voorzitter van de
pluimveevereniging en zit ook in de commissievolkskerstzang. Mensen als u kunnen we in een samenleving als Meerkerk
niet missen. Met. een variant op de. vader
van Dik Trom zou .ikwillenzeggen:
"Het is eenl:)ijz;onclermells~ndatisie".
Ais tastbaarhlilk, viulwaarderirigoverhandigdede·burgeme,estereeqimposante
doo~sigaren.
.,

De ledenvergadering van de Sportvereniging Meerkerk, welke vrijdagavond 6 januari op ,,'t Hoog" werd gehouden, is een
grootse huldiging geword,en voor de scheidende voorzitter P. Versluis sr. De kantine
was nieer dan vol en onder devele aanwezigen zagen we o.a. Burgemeester A. Berends en dewethoudersP.t Lam enP.
v.d. Berg, deheer Jonas, \roorzitter van
de afd. Dordrechtvande KNVBmet'echtgenote e·V· a . '. ,' ..'
Nadat het h4ishoudelijkegedeeltevan de
vergadering wasafgehandeldrestte nog de
bestuursverkiezing.Diep ,ontroera .nam
P.. Vershiisafscheid.,;Ik heb q.it altijd
met plezier gedaan,.:Vooral vQor de jeugd
van Meerkerk:·" Voor mijhestaater maar'
een vereniging en dat is SVMen dit vooral
omdat in ,deztvereniging allelagel'l van
de bevolkingzonder onderscheid .van religie of politieke . kleur, zijn verenigd. Nu
ik 70ben geworden vind ik de tijd gekomenqe hamer aan jongeren over te dragen."
'
Tot voorzitter werd gekozen ,Jan Priem, in
de vacature Wisschoff, K. v.d.Berg, voor
de afd. voetbal W.J.· Scherpenzeel en vaor
,de afd.gym C. Koorevaar. Voor delaatste
keer wildE1 P. Versluis de nieuwe bestuursleden een. persoonlijk woord rneegeven,
wat hij op de hern eigen manierdeed.
Hierna werd de leiding van de vergadering
overgenomendoor de heer J.W. Versluis,
voorzitter van de afd. voetbal. Deze zei: , Vervolgens:was aan d~ beurt de heer
"Pit is een historisch moment. Voorz.
Jonas, voorzitter vande afd. Dordrecht
P. Versluis heeft afscheidgenomen. Voor
van' de KNVB. Deze zei:"Ik hebgezien
hem is dit moeilijkgeweest, hij heeft het
dat u verbaasd was dat.. jk hier was. De
dan ook meer dan 20 jaar gedaan. Onder
KNVB is echter vanmening dat U ook
zijn leiding is SVM van een armetierig
heel veel hebt gedaan voorde voetbalclubjeuitgegroeid tot een volwaardige
sport. Voorzitterzijn .van een omniversportvereniging. Zijn grootste verdienste is
eniging is erg nioeilijk.Vertegenwoordidat hij,hoewel gym-man in hart ennieren,'
gers van de afdelingenzijn geneigdhun
problemen als de urgenste te zien. De
erin is geslaagd de.· vereniging objectief te
voorzitter moetzich in al deze zaken verleidden en een open oor te hebben gehad
diepen en eenobjectief oordeel vormen.
voor de problemenvan de andere afdelinUbent daarin gesillagd enkunt, watmij
gen. Het zou. te ver voeren alle ,verdiensten
bet..rdt,gerust " t:rots<en met ,de borst
van Piet Versluis te belichten; zijn inzet
vooruit, door Meerkerk.lopen. Vooruw
op'elk gebied is gewoon geweldiggeweest.
vele verdiensten wilde KNVBu eren
Onder ovationeel applaus werd de scheimet de goudell KNVBspeld.
dende voorzitter tot erelidbenoemd, welDe goudenspeJd werdoverhandigddoor
ke benoemingvergezeld ging van een
fraaie oorkonde. Namens de vereniging
de nieuwe voorzittel' ·J.Priem" die tevens
werd hem een gouden horloge met inscriplid is vanhet dagelijks bestuur vande
tie aangeboden.
KNVB.
Burgemeester A. Berends was de volgende
Vervolgens was hetde beurtaande jeugd.
spreker. Hijzei: "Wehebben met genoeCor Bot zei dat.ereenspontaneaktie was

geweest onder de leden. Moeilijker was
het. ietste vinden wat opa Versluis mooi
zou,vinden. We zijn ertoch in geslaagd
zei Cor Bot en hij liet door de dochtel'
van Z.Lagendijk en de kleinzoon van P.
Versluis overhandigen: Een gereedschapsset, een natuurboek, de volledige werken
over de2ewereldoorlog van dr deJ~t:;t\
en, alweer,. een.·zeer grote doos sig~~
Uiteraard werd ook mevr Versluis niet vergeten, haar werd een prachtig bloemstuk
en eencadeaubonoverhandigd.
De laatste spreker, wethouder P. tLam
bracht hetin hethumoristischevlak. Hij
had eenstuk op rijm gel;>racht van schepsels. die Piet Versluisniet zograag mogen
(de mollen) (Versluis is narnelijk ooknog
een verwoedmollenvanger).Onder daverend applaus overhandigde hij een viertal
nieuwe mollenklemmen.
Met een brok in de keel dankte P. Versluis voor de vele goede gaven en de lovende woorden. Hij h~oJite dat SVM zal
voortgaan op de ingeslagenweg.Alleen
dan kunnen .we wet doenvoor onze
jeugd en deze jeugdverdiendhet da:t we
ons voor hen inspannen.
Tot slot sprak de nieuwe 'Voorzitter. Hij
zei: "Deze avond . zal.. . een.. nlijlpaal zij1f!.··~~i\
het leven van P. V~rsllJis,de steriunYtig
van .. yanavond •. getlligd·van een hechte
SVl\1pand. Ik hoop dat u ook mij dit
vertrouwenzult 'Nillen geven. Ongetwijfeld '. zal ik·het. ande:rsdoen dan de .schei,dende voorzitter, maar ik beloof u dat ik
mijn uiterste best zaldoen.
.
Kv.d. Berg.

O.V.M. SintNicolaasaktie 1977 Meerkerk~
Op·. de volgende 'nummer& zijn. prijzen gevallen,
deze zijnnognietafgehaald.

,167195
165390
114073"
119355
120653
187375
181943
194133
180055
127583
166097
125084
108183

105774
171285
177221
158422
107083
162555
156144
118683
,170497
'108855
129113
160635
161478
117090
168046

Deze prijzen kunnertwordenafgehaald tot uiterlijk 31 januari 1978. .
Bij G. Versluis, Tolstraat 22, Meerkerk.

GEMEENTE AMEIDE
Het gemeentebestu.ur van Ameide m.aakt
, het vol~ende.bekend: ..
..'.
De Minister van Verkeeren Waterstaat
heeft op 28 juli 1977 een nieuwe parkeerfaciliteitenregeling vastgesteld vo()r invali"
den. In bepaalde gevallen kunnen. dan aan
invaiiden parkeerkaarten worden verstrekt.
De parkeerkaart biedt dan aan de houder
daarvan de ruime parkeerfaciliteiten, geldende.voor het gehele land. '"
.Wat zijn de mogelijkheden' die deze kaart
u biedt?
Deze kaart geeft u recht op Park~ren:
* op algemene invaliden-parkeerplaatsen
*voor onbeperkte tijd in parkeerzones en
op parkeerplaatsen, aangeduid door bord
. "P" waarde parkeerduur d.m.v. een zogenaamde onderbord is beperkt .
* gedurende maximaal 2 uren bij parkeetverboden aangeduid door de. bekende. horden (rond blauw bord met rode rand)
Wie kunnen er een parkeerkaart aanvragen?
1. Personen die kunnen beschikken over
een motorvoertuig of een invalidenvoertuig
en. die zich ten gevolge van invaliditeit
met een permanent en progressief karakter
zonder hulp van een ander redelijkerwijs
niet overeen langere afstand dan 100 meter
te voet kunnen voortbewegen.
~., Personendie.voor ver})laatsingen buitens\.~~luis zijnallngewezen op vervo~l'doqr~en
ander,. die 'zich ten gevolge van invaliditeit
met een permanent. of progressiefkarakter,
zonder hulp van een arider niet kunnen verplaatsen en die zich' niet plegente verplaatsen in een invalidevoertuig dat door eenan"
der te voet wordt voortbewogen.
Waar en bij wie kanmen de parkeerkaarten
aanvragen?
Aanvraagformulieren VOOl'., invaliden-parkeerkaarten kunt.uaan het loketvan het
gemeentesecretarie'verkrijgen.

Het loket is van maandag' tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur geopend.
De aanvrage dient gericht te zijn aan het
college van burgemeester, en. wethouders
'
,
van Ameide:
Bij afgifte van een parkeerkaart zal u f 4,50
aan leges in rekening worden gebracht.
Het gemeentebestuur van Afueide.

RUNDVEEHOUDERIJ
Het consulentschapvoor.de rundveehouderij te Gouda orga:n.iseel't evenals andere
jaren weer eeri "Open Huis".
Op een 5-taI bedrijven kunt u weer kennis
nemen van de ontwikkeling van de, bedrijfsgebouwen voorde rundveehouderij.

4. A. DeJong, Grote Waard30, Noordeloos
3- enltijigeligboxenstal"geisoleerd, met
roostervloeren.. Aarigebouwde . hooitas.
8 stands visgraat. 61 eetplaatsen, 66 ligboxen.
5. Fa. De Leeuw - Kortleve,
Overslingeland'14, Noordeloos,
2 x 1 rijige ligboxenstal, geisoleerd, roostervloeren. 8 stands. visgraat met meetglazen. 74 eetphiatsen, 80 ligboxen.
Zoals u ziet veeInieuwe ,toepassingen.
Gaat u 19 januari tussen 10 en 3 uur eens
kijken bij bovengenoemde bedrijven. .
Het verrijkt uw kelmis, en in~icht en weIlicht dat 'uzelf ook aktiviteitEm gaat ontwikkelen.

De volgendebedrijven zijn te hezichtigen:
1. D.C. Aanen, Lage Giessen 41, Hoornaar
.
Holl. stal met 100 mk-standenen.20jongveestanden. Melklei<ling met 8 apparaten
metafname-apparatuur. Mestkelders 'met
stalen roosters 'op de groepen. Koetrainers. Deze stalis geisoleerd.
,

"

NIEUWE SLUITINGSTIJDEN
VOORAMEIDE

Per 1 januari 1978

2. W. Beyen,Lekdijk 17, Tienhoven
Gezwaaide .Holl.• stal. Hierin zit veeI doehet-zelf-werk.Geisoleerd... 46 grootveestanden.. MeIkleiding met 5 '··apparaten.
Over de gi'()epen stalenroosters met eron"
der de mestkelder.
3. CombinatieGebr. Van H()uwelingen,
C.M. v. Houwelingenweg 3, Giessenburg
4-rijige ligboxenstal, roostervloeren, niet
geisoleerd. Apart melkhuis met'16 stands
visgraat, meetglazen en afname-apparatuur.. , Eigen waterwinning. 210 eetplaat.
sen, 220 ligboxen.

Slagers en De Jong ZB op zaterdagom
13.00 uur gesloten
Bakkers op zaterdag om 15.00 uurgesloten
Overigen op zaterdag om 16.00 uurge. sloten
Dinsdagmiddag iedereen gesloten
Dinsdag de gehele dag gesloten
Van'Toor Fashion
Werkplaats Pek op zaterdag om 14,OC
, uur gesloten. Winkel normaal geopene

SEL.ECT QAATDEHEL.E
KOL.L.EKTIE 'UITDEL.EN

'SELECTprofiteerde
van e.en
grandiose aanbieding
kostuums van
bekende fabrikanten
Sianke kostuums
2 voor 295,buitse kostuums
2,. voor 350,klasse
2 voor 450,-

4 HALEN, 1 BETALEN
b.v.
het eerste kostuum
kopen voor
dan een kostuum of
kolbert van 350,en ook nog een
pantalon naar keuze
van 89,bovendien een das van
15,-

350,GRATIS

GRATIS
GRATIS

Totale waarde
804,Totaal voordeel 454,-

U BETAALT 350.-

~
betaalbare herenmode
WESTWAGENSTRAAT16 GORKUM TEL0183O-32232,
VUGTE~STRAAT 56 .DENBOSCH

~,I-I

Profiteernunogvan de Winterschilder

ItN---"

Nogtot 10 rnaart f. 30,-- premie per man perdag.
Wij doen er nog eens f. 10,~ bij.
Grote voorraad in de nieu\Nste soorten behang.

Nu de
aUerlaagste prijzen
Philips vruchtenpers, "
oranie van 58,50 NU47,50
Philips keukenklok
groen van 42,50 NU 32,50
Philips gasaansteker
van 14,95 NU 9,95
Philips broodrooster
van,55,QO, NU 45,50
Philips broodrooster
van 65,00 NU 51,90
Philips haarstiiler
van 98,50 NU 84,00
Philips haarstijler
van 84,50 NU 71,50
Philips stoomstriiker
vanaf75,OO
Philips strijkijzer
vanaf 35,00
Holland ,Electro stofzuiger
Splendy van 299,00 NU 199,00
Holland Electro 2000
700 watt, stolen buizen
NU 299,00

N.PEK/&ZN.
AAKSTERVELO 2

~

AMEfDE' -

TELEFOON 01836-271

Geld
IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN
GIGI
lD"O

Sij' een contractdalum
16 mnd. 24rrilld 36mnd. 48 mnd.

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 ' 107.4o
139.25 118.2 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
140.03
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

(Geld blnnen 24 uur In huls)

ASSURANTIE - FINANCIERINGSKANTOOR

DEN TOOM
Meerkerk

Voor al Uw goede %~ken
Het Bos 9 Telefoon 01837 - 164Q

Nu OPRDIMING in RESTANTEN
Zel1 schilderen:
Maak keus uil onze vele kleuren.

Oubbele beglazing
Energiebesparend en een premie van het rijk, dus'
dubbe! voordelig.

Verfen behang natuurlijk van de schilder"

B. den'Ottelander
Bazeldijk 15a
Meerkerk

tel. 01837-1295

-

LET OP!!!

EXTRA BULLETIN
Door het wegvallen van een exportorder konden wij een aantal

Eerste klas Buiten Zonneschermen

op de kop tikken.

* kleur: oranje
* inelusief oogwindwerk met slinger (dus lieht
bedienbaar.)
* rotvrij aeryldoek
* uitval 100 em. - doekbreedte 160 em.
Ons advies:
Koop nu.

*. Nu de prijs en
300 breed van
350 breed van
375. breed van
400 breed van

de maten:
715,QO voor
765,00voor
E305,PO voor
825,OOvoor

425,00
455,00
485,00
495,00

De voorraad is beperkt en U verdien! er
honderden gUldens mee. '

STREEFKERK
interieurverzorging en uw zonweringspecialist
AMEIDE

Fransestr'aat 7

Tel. 01836-212

BELANGRIJK

iE . KOOP

Aan verzekerdenvan het Aigemeen Ziekenfonds Gorinchem en Omstreken te Gorinchem, Burgstraat 59.

S IE RKA C H E l.
met verwQrmings~l~m~nt

WIJ WENSEN UALLEN, EEN VOORSPOEDIG 197.8
Wijziging ziekenfondspremie per 1 januari 1978 voor vrijwilligverzekerden:
normale'premie
onvolledige gezinnen van
beroepsmilitairen

oud

nieuw

f 111,-- per maand

f 114.-- per

f 166,50 per maand

f 171,-- per maand

rnaa~di

Ie bevragen :
Broekseweg 66
Ameide
Graag 's avonds

-

Reductie-premie en premies voor personen jonger dan 65 jaar:

S HARP

Inkomen

oud

nieuw

f
tIm f 19.400,-f 19.400,-- tim f 21.475,-f 21.475,-- tim f 23.550,--

f 53,85 per maand
f 86,65 per maand
f 100,60 per maand

f 57,65 permlland
f 92,80 per maand
f 107,80 per maand

Personen in hetgenot van een A.A.W.-uitkering met een inkomen beneden de f 13.950,·- per jaar:
ongehuwden en niet gehuwd
geweest jonger dan 35jaar
ongehuwden doch wei gehuwd
geweest jonger dan 35 jllar
voor beida groepllnindien
ouder dan 35 jaar

oud

nieuw

f 53,85 per maand

f 57,65 per maand

f 86,65 per maand

f 92,80 per maand

f 86,65 per ma.and

f 92,80 per maand

oud

nieuw

f

23,40 per maand

f

25,10 per maand

f

46,75 per maand

f

50,05 per maand

f

70,-' per maand

f

74,95 per l1'laand

f

93,25 per maand

f 99,85 per maand

Bejaardenverzekering:
Tariefgroepen

1.
2.
3.
4.
5.

Inkomen
f
f
f
f
. f
f
f
f
f
f

tim
15.812,15.812,-- tIm
16.252,-16.252,-- tim
16.694,-16.694.-- tim
18.552,-18.552,-- tim
20.409,--

f 139,80 per maand

f 149,75 per maand (gehuwden)

f

f

93,25 per maand;

trappelen
UW

klanten

van

ongeduld?
lang wachten aan de kassa
irriteert.
reken ermee at.; neem

Sharp
elek-

tronische

kas-

registers *

99,85 per maand (ongehuwden)

Reductiegrenzen vrijwillige verzekering voor gehuwden bejaarden:
Inkomen

f 20.409,-- tim f 22.875,-f 22.875,-- tim f 25.340,--

oud per verzekerde
f 86,65 per maand
f 100,60 per maand

nieuw per verzekerde
f 92,80 per maand
f 107,80 per maand

Voor het berekenen Van hetinkomen voor de bejaardenverzekering en vrijwillige verzekering, rnet reductie voor gehuwde bejaarden.
dient men uit te gaan van de inkomstenVoor de komende twaalf maanden.
De prell)ie voor de aanvullende verzekering blijft gehandhaafd op f6,-- per halfjaar voor personen van 16 jaar en ouder.
De verstrekkingen zijn echter met ingang van 1 januari 1978 belangrijk gewijzigd en uitgebreid. De nieuwefolder is momente,el in druk,
dieU daarna zo spoedig mogelijk zult ontvangen.

8CREZEE B.V.
AMEIDE: DAM~TELEFOON (01836) 22~

PROFITEERNU ALLEEN DEZE WEEK
de gehele kollektie excellente damesmode,

zn Mantels,' ]aponnen, Pzulovers, Blouses enz.
nu voor de

HALVE PRIJREN-AKTIE GELDT TIM ZATERDAG 21 JANUARI

, AMEIDE - NIEUWEGEIN - VIANEN -WERKENDAM - GORINCHEM (PIAUA CENTRE/ARKELSTATE)

'1;1

de tuinman
'LJwgulden nu twee gulden waard
Rondeplantenbak
Bloembak60 cm
Gieter 9 Itr.
Qliehaard, nie'uw
Bo'uwemmers per stuk
Ringsleutels
Steeksleutels

!
'

17,50 NU
8,75
9,95 NU
4,95
15,- NU
7,50;
750,- NU 350,....
4,50, 3 vQor 9,95

*

Ongeveer 40 voorradige Maaimachines
10 0/0 KORTING

Ring-steeksleutels

..

.'.'

Telefoon 01837-1810

A).VIEII:)Ei~.N'~I~NII(:)VEN

IN Ol)J)E;,~£tPING?

Dinsd q gl0 januari was de extralederlVergadering~<ul. de oranjevereniging "Beatrix"
waarvgqg,.,~r;()!~••,'~elangstelling was.
Na, de '#~i~~ol,ld,ei~Jke zaken el'l het vertonen
vah di<irs."eI1fi1ni ~:wam~Il ,~e. plannen .yoor .
hetfeesi optafe!.
' " .,', .... ' '... "
Eerst. ~()()rdenw~ V~l'l4~ il:>u4r:tverenigiri~wn

machine

Motormaal.r EP 14 "Quatcast". Elektrisch. Dub·
bet geisoleerd. Snljcilinder van 5 zelfslijpende messen. Qp diverse standel)lnstelba~r .. ~nljbreedte
35 em; zelfrijdend op 3 verschllleride snelhediln.
Aandrijv,inguitsehakelbear.lncl. grasvanger
f A1I!IIr::

HALVE PRIJS

BCizeldiik 19"· MEERKERK

demonstratie-

.,,1.<
_,\C ,

WBnn~r

"/{etispfeekivOor zich, det
het in deze tnaendsneeuwt en/of vriest e/le tuinwerkzeemheden opgeschort moeten worden. Zo niet den ken de grond bewerkt worden, meer denk deerbij voore/e,n de
, b/oembollendie u in het nejeer gepoot heeft. .oP het gezonken verteerdekoernB:st of compostwo.rde.f)
eengebrecht, terwij/ b/edverliezimde bomfm enheesters gep/ent of verp/ent kunnenworden. Afdekking
mer~/elfenB8rdeis geboden.

dat we ophu~ln~d~werkingkunnen. ~~keneil. i 'iDefinitiev~ besluiten iijn;i er hiet genomen,
de sraten Z8,fra.a.~;mogelijk te vE!rsieren.wel konden we vaststellen idat het bij de aanDaamakwalIlI1etthema van het feest ter wezigen goed aansloeg en het allemaal goed
Sprake.· ii". '
te,realisereniis.
'

300Ja.ari~a

fransebeiettingin~:~~erg:4:~i~;°feth~:~;~n~~v;:~~~~~::~~~

"Ameide
de
1672-1678
'
Een reden om in de week van 1 tot 9 septemberonsiia~s inwoner.s van All1eide.en TlenI1o'"
Venin.kle(:Hp.guit,cUe tijd te steken.
Waar de kleding vandaan tehalen of zelf te

1nakenwerdbespr6kett{.

,i

r

i"

ten, na ze uitgewer:kt te;h~bben~rEgeinfor
meerd te zijn, in aanwezigheid van vele inwoi-rets van Ameide en Tienhoven vast te stellen.
We rekenen op uw medewerking!

H~tnbestuur.

GROTE BALANSOPRUIMING
Plaatjes
geven aileen
maar een
indruk.
Komt u bet

.........

.

-

..

3- en 2-zitsbank met BRUIN LEDER

haast U

2595,-

eens in de
werkelijkbeid . .

MODERN HOUTRIJKSANKSTEL

3-, 2- en 1-zits, mooie .stof~ombinatie

bekijken.
Hetis

1995,-

EXTRA AANBIEDING

•

nog mOOler

BANKSTEL met gobelin bekledingstof

2310,00 NU 1295,00

dan u
denkt!

DIVERSE MASSIEF EIKEN
BANKSTELLEN

(J
' j

STERK AFGEPRIJST

'GROTE SORTERING SLAAPKAMERS
NU STERK AFGEPRIJST

A F DEL I N G

E ET HOEK E N

LEDIKANT 140 x 200,2 nachtkasties met
opbouw en verlichting
COMPLEET 590,-

MASSIEF EIKEN STOELEN

zitting en rug gestoffeerd met skay HAAST UNU 560,biipassende tafel 198,SPAANSE EIKEN EETHOEK met LEDER

4 stoelen· entafel 1678,00 NU 99$,OP

T I EN ER - A F DE LIN G
Leuke TIENER-COMBINATIE
en NIET DUUR
1 blank vuren houten LEDIKANT met rolhodem
"
90 x 190 NU119,RESTANTENBEDDEN

STERKAFGEPRIJST

TIENER BURO

zelf-montage

Komt U dit zien en proberen we kUnl1enalies niet Mer
neer schriiven.OvertuigU zelf,het is de moeite. waai'd.
Honderden COUPONS VITRAGE,OVERGORDIJNEN en
TAPUTEN. 'Bren~t U de maat mee, ze moeten weg ! I!

vanaf 109,-

RESTANTEN hee.rlijk. zittendelederen'CLUBS
598..00·.- 698,00 - 798,00
Royale eiken BEJAARDEN-FAUTEUIL
485,00 VOOR 415,00
TIENERCLUB blank grenen
MEE NEEM PRIJS139,....

01843· 248
01837 ·1409

Van 23 tot en met 28 januari

Koopjesfeest

isonze zaak wegens vakaotie

.

GES(OTEN

bij

Stigter's Complete Woninginrichting
Ribcord Hoekbankstel donkerbruin
NU 1990,2 en 3 zits modern bankstel -prima stof
2350,2 zits bank met bloemstof
NU990,Leren Clubs
NU al vanaf 498,Eethoeken ,. 4 stoelen + tafel
NU 390,Eikenstoelel1 s k a i s t o f f e r i n g N U 139,Eiken kast1983,NU 1590,-Eiken kast 1085,..,..NU885,__
Eiken kast 1 9 6 5 , - N U 1565,.....

Siagerij J. Jongkind
Molenstraat - Ameide
Daarna weer gaarne tot uw· dienst

·,:t tj~trtuinkt(tjt"
doet mee in de UITVERKOOP

Enkele

Salonfafels
Eiken en modern wit

Eiken slaapkamer zonder kast
Wit en bruine slaapkamer

NU 150,NU 795,NU 625,-

Polyether matrassen sterk afgeprijsd.

Oeken, 1-persoons
al vanaf 74,....... per stuk.
Donsdekbedden nu uit voorraad leverbaar van de beste
kwaliteit voor de laagste prijs.

Verenigingen voor bedrijfsvoorlichting in de
"Alblasserwaard en Vijfheerenlanden".
Op donderdag 19 januari a.s.
van 10.00 u. tot 3.00 u.
houden wij:

L~ •.

Open huis
De volgende bedrijven kunt U bezichtigen:

Tapijtel'1 ditmoet U zien
zo'n lageprijs engoede kwaliteit!
Spreien - tafelkleden -coupons - vitrages - overgordijnstoffen
- kleinmeubelen tegen feestprijsjes.
Zie.onze etalages.

STIGTER'SCompleteWoninginrichting
J.W. van Puttestraat 6 - 8
Ameide
01836-501

LET OP DE ETALAGE

Koestraat 101
Schoon hoven
01823-2450

1. D.C. Aanen - Lage Giessen 41 - Hoornaar.
2. W. Seyen - Lekdijk 17- Tienhoven.
3. Comb. van Houwelingen C.M. v. Houwelingenweg 3-Giessenburg.
4. A de Jong - Grote waard 30 - Noordeloos.
5. Fa, de Leeuwen Kortleve Overslingeland 14 - Noordeloos
Verrijk op deze wijze Uw kennis.
Zie artikel elders in dit blad.

WEER EEN

U KUNT ZICH OaK WENDEN '<rOT
VERTEGENWOORDIGER:

P. Versluis
ZoLiwendijk 16 - Ameide - Telefoon. 01836 - 376

De besturen.

STUNTn

ARISTONA HIFI
2 in een2 x 20 watt
van

1599,- veer 1099,-

Blj ODS beP~;1IiP~clesaanhetjulste adresvoor

@@@

Alle soorten wandbekleding' met

~.®~

bijpassende veri van onze
kleurmachine

ERKElENS-lANGERAK
BROEKSEWEG 3

TELEFOON 725

Maak uw' DII:PVRIES rendabel

Aventa

Wij leveren aile soorten
Rund- en, Varkensvlees lIltelgen slachterl)
(Voorbouten, achterbouten en halve varkens).

" . ;

~-- - -.

'.

-

:

Carav~ans:L
....

.

..

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A.ZWUNENBURG ",
Botersloot 25 - Tel. 01838 -1224 - Noordeloos

I2EN EXCLUSIEF NEOERLANOS PROOUKT, afm. 2.95 tot 5.10rneter.,

}!CARAVANBOUWVAN DER HAG:ENJ

UITVERKOOP

MEERKERK - NIJVERHEIOSSTRAAT2"- TELEFOON 01837 -2044\

is bij ons SCHERPE PRIJZEN het ganse
. jaar door.
Echt zUveren artikelen
Kinderringen
Sterren beelden
Plaat banden
Colliers
Hangers
Oorbellen

vanaf 1. 3,50
vanaf 1.,5,50
vanaf 1. 8,00
vanaf f.8,00
vansf f.6,00
vanaf 1. 4,00

Kinderhorlogesf. 39,75 en door ons altijd te
repareren.
Keukenklokken vanaf 1. 40,00
Martins Hof verlovingsringen bij ons met een
leukeverrassing.
.

Het Huis met de Klok
G.J. v.d. Vlies
Gorcumsestr. 6 - Tel. 01837-1424

MEERKERK

Regelmatig goede gebruiktecaravansi."ollw.agens,;
en bagagewagens.

'~aravanonder4elen en.,accessoireso.a.
,VOORTENTEN. LUIFELS • KOELKASTEN' .KACHELS
.CHEMISCHE TOILETTEN

vouwA

Reparatie "enonderhoud van aile merkenCARAVANS,
en BAGAGEWAGENS
"" ' .'
. , "",."

WINKE~SLUITING,M~,ERKERKSE
..
..
.
.
.

,;.

-

'.

",

;

.

:,'

~ ..

-

"

.

. ".,'

.

. ",

SLAGERS
...
'-.,..

.,.

.. -

Met ingang van 14januari gaan onze winkels
,zaterdags'voortaan om 1 uurdicht

Siagerij Ouwerkerk
Siagerij vari7Dlj~.

II
SPECIAAlZAAK WASAUTOMATEN·KOE1KASTEN \.DfEPVRI.EZERS
Zouwendijk 123

MEERKERK

Telefoon 01837 - 1249

.Koop

nu extr~

voordelif! inri, sel~o"IJ·PP'JI11'JI1~~;y{i

Scho~nen

10:'&0"°/0 KO'RlING);,!m"

Ook ,in huishoudelijke artikelen
veel extra koopjes
Op niet-afgeprijsde artikelen extra

korting

fa'.H .VERHDE'f
."

..

-

- -

,

- - ' . ",.:i '

BENEQENDAMSESTRAAT

De VakrnaO.ipNteerkerk
heeft tijdens de opruimi"g
veleinteressante '
...

aanbiedingen '
,in BEHANGenGEREEDSCHAP
zie de etalagel

Natuurlijk draait de houtafdeling op volle
toeren door om u zoveel mogelijk en
vlotte helpen bij uw Doe-het-zelf
timmerwerk.

"DE VAKMAN"
Doe-Het-Zelf
Zouwendijk 26
Meerkerk
TeL 01827 - 1405 en 1662.

()prui",lng
Kalorik draaitop stofzuiger

NU I 187,-

Ftituurpan

f

Wasemkap

1188,-

Stereo radio met boxen
Radio-cassetterecorder
Koptelefoon

I 245,I 165,I 29,-

98,-

•N. E. Lucky stofzuigers

I 189,-

Kinderrijwie,1 voor plm. 11 ja,ar

I 198,-

Erresmet lakschade

I 127,-

Sportfiets 3 versn. + velgrem

I 235,-

,. MEERKERK,teh:H()on0183T- 1297

Autobedrljf S. de,Vosin
Goudriaan vraagtvoor
s p'oEi~i ge(Iirl'c:IJet!$ttred iIl9L~~!l~<,.
\ <'.

"

'.

:',~<:·~r,,:

_.' .:'., '~;',

.:' ;'t.:',

;:'::I,~

···.'::····,,·_···c':···::·.'·-

Minimum leeftijd:, 20
jaar.
". -,-"','"':,, '):,' ,'/'
- '·':"."i' "
"c-.,;~,.,

,\

Wij bieden eenprettigeWerksfeer en
een uitstekende 'honoreri ng.
Sollicitaties persoonliJkaan ons bedrijf
of.telefonisch: 01838-1293.

HET ADRES VOOR
IBOUWMATERIALEN. ZOWEL NIEUW ALS
GEBRUIKT 0 •••
;';",'GOLFPLATEN. Asbest
,;Gegalv., Polyester
- VLAK ASSEST
, - HOUT
- CREOSOLTPALEN
--'DEUREN
- ISOLATIE
MATERIAAL
--MULTIPLEXPLATEN
in div, soorten en
dikte.
-- WANDSCHROOTJES
,V~ren, Paranap'ine,
SIJ',
:::"

~RANK TREUR~N
Surgm, Sloblaan 36
Meerkerk
.
. ."
"telefoonOl'S37 - 1889

",.• SUJT~R,IJ ..'tFgR!U U\j~!;.
", teA;l11e;de HEROPEND
:

,,'

"

' , ' '.";'.;<,',-:,',.:;-'-;:::.::"'
,-.'

"-'"

'-"',,"-

',.',.':',-

Als onder-voorzitt~~y~niQe:Ka..,
m~r "v~nKb()Pha~d~l;:open.de
11 januari .cIe hee~';g;::.A,;I{!r~yt '
ond,s!"enqt.rn "grotf.e~tan~~t~l- ",
ling 'slijterij ,,'t Fbrttir~"sfrdS
,1 januari eigenares,se:MW: A.
Plieger-de Kruyk.,:),i> ,"
'
;,,"',',-': ... :,...--

',','

De heer Kruyt memoreerae'da~'
door ii h~tb1fer1ijdeh:vanbllrge
meestetVi:$ss71s,m:~vrbUW·.Plie
ger hernge,vraagdhiid.' deopening, te: 'YiilenveI"x:ichi~~;:·ll.et
geen spontaan toegeiegd",as,
"'omdat ,llij veeLttlspecthadVQor

.'d~. ondern~meI"szj.ngp..,du.rfyan

,M:w. PliegE!r omieenzaaktebeginnen. "

"Ik beriblij, d.a{~ree,nIrlOOie
Slijterij in ons dorp;blijff"'het
bE!1J.ClOl't ,l;>ijnliltot de d.agelij~se
levensbehoefteIl,zou. IJ}en sozps
,denken'~, ' aldus ', deheer, Kruyt.
Als goed onder-voorzitttlr ver;;.
volgthij :' "ik vraag,solidariteit
voor de plaatselijkeohderne-.
mer - niet aIleen om de com;;;"
mercie, doch vooral ook omne
leefbaarheid vaneendorpbf
sta'dje".
' .'
,

Wij sluiten ons graag bij de slot"::
woorden van de heer Kruyt,,"
; .,;ian",waal'ip. "l1ij ,zeide'" ;":M:e,yi;; ".
,'c Pliege'r, 'persoonlijk etizakelijk, "
, heel veel geluk en succes".

Uitnodiging your de

GROTE BAlANSO'RlliIM1NG

* Wij moeten plaats maken voor de nieuwe voorjaarskollekti~s,
* Vanaf heden absolute koopjes
* Honderden artikelen sterk afgeprijsd .
... . .'..
.'
* Loop rustig eens binnen envergeliJk.
KONFEKTIE
Oames- heren- en klnderkledlng -lngrlJpende prljsverlaglngen
* Wij weten zeker dat een bezoekmeer dan de moeite waard is.
b.v.:

50 % kortlng
,*JongenS-ermeiSjesjassen
,. ,.,va"~f3~,~ij'
50% kortlng
*Pantalons-alles soorten tegenverlaagdeprijZerl",
,
,.
* diverse pullovers -50 0J0 kortlng

* diverse damesrokk,n
* damesblouses

WONINGINRICHTING
Eiken bankstel - gebloerrl'~e~tof
van 3495,~ NU 1000 guide., korting!

Zeer mooi zwart/wit wandmeubel
..; inc!. sfeervolle verlichting.,.
van 2137,voor1437,...
Bijpassende eetkamertafei" "
van 545,N.. 345,":"
Bij passendeGestoffeerde stoelen
van 207,50
voor 147,50 p.stuk

lIIIoderne slaapkamer '-mat2 nachtkasten+ toileUafel +tabol,lret
van 1585,- '
,voor<795,..
Sfechts voor 1 fiefhebber!

DonkElrbruln variab.el wandmeubel
.:o,door U samen te stellen- bekend
mark. .. ., ...', .. ,". van 2154,":'" '
NU 1000gul,denkorting
DiversemOderne
salontafels
HAl.VEPRIJS '
Bureaus

BEDDEN
Prima polyether matras - 80 breedvanaf99,extra kwaliteit 90 breed -schapen~
wol afdekkingvanaf 169,50

1-persoons spreien
diverse kleuren -' NU 19,95
2-persoons gewev~n spreien
van 169,50 "
' VOOr 49,!i0
IriSelte'•• '- 'donsdekenovertrekken'" , 1~persoons25guldenkorting
2-persoons 45 gulden korting

van 238,---'- voor 148,van 247,~ voor159,- fauke modeffen -

Nog 4 moderne eetkamerstqtHen
NU slechts50,- p.stuk '

TAPIJTEN
Zware massief eiken eetkamertafel
(kolomtafel)
voor1240,van 1940,Bijpassende eiken.stoelen mef100%
mohair van 395,voor 295,- p~stuk

grote kollektie
kamerbreed - reeds vanaf 45,95
pracht tapijten
59,95 en 79,95
0,ss080% acryl - 20% wol
.
, van 195,- voor 125,extra - zuiverwol NU voor 179,- en 225,-

BABY AFDELING
- enorirJ afgeprijsd -

Ledikantje
nog 1 stuks voor 69,50
Ledikantje wit/oranje
van 210,- voor 159,Ledikantjewit/bruin
>van200,- voor159,-

Nylon tapijt - 200 breed - Nu 29,95
Ook pracht vinylsoortenNu 29,50
,Apart rundleren ho,kbankstel met
tafel van 5150,voor3395,Vlot - leuk - modern hoekbankstel
van 2095,voor1495,-

Extra aanbieding
Restanten Ploeg gordijnstoffel1
Uitlopende dessins Gardisette
- extra lage prijzen -

voor de babykamer
lledikant
1·~'8·4 50·.'.
" kast
van ,.695
, '
1, ' 1
mnen
1 kommode
voor. . ,-

STREEFKERK
textiel Fransestraat 7

interieurverzorging

Ameide

Telef.01836 .,.' 212

VOETVERZORGING
Nleuwland .en omstr.

TEKOO P:
1 ,Opel Record 1900

1977
1977 '

1 Mitsibutie Galand G1.40.
1 ToyotaCQroUai30 ,de' luxe 40.

1977
1977

1 Peugeot ~04Sl.(lutomaat
1 Toyota CarinCi ,1600 de luxe

1977
1976

1 ToyotaCoro.11930de luxe
1 Opel Kadett

1'976

1 Ford Escord 1300

1975

1 Simca 1000
, 1 Alfa Sud
1 Opel'Record 1700'

1972

Tevenshetvertrouwde adres voorhetinbouwen van een goedeGAS INSTALLATIE

Gedipl. PEDICURE

NElMOURIK
Kwakerna.ak 18,
Nieuwfand

Zouwendijk 125 - Meerkerk - Tel. 01837 -1412
SHOWROOM:
Tolstraat 19
Meerkerk

Tel. 01837 -1682

VANDER HAMVEEVOEDER
grotewaard 42 - n()Ol'de.loos
tel.: 01838 -1235 '.,

TeL.'Ol~Y7-1912

- B.g.g..Ol8S1 - 1321

Wij levere" U
TUINGROND' - SLAKKEN voor erfverhardlng

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5
Ameide
Tet. 01836 - 595
Voor algehele
voetverzorging

Fa. Gebr. van Tuijl

zilll y••er
\'••••r elite I•••er

Liefst 'savonds bellen.

1974
1973

.Ier IIIIIII

Behandeling volgens atspraak, ook bij U aan
huis,

Aanmetenvan steunzolen en elastieke kousen.
Indiennodig bij u
aan huis

FIRMA J. VANZESSEN

*

Handel en Transport van Zand en Grlnt
MEERKERK'
Telefoon 01837 - 1226

~lQ)~

~I==

W~[N]~M~[Q)

ELEKTRO·TECHNISCH INSTAUATIE BUREAU

*

Voor aanleg en verhieuwen van Uw

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Paramasiebaan 2 -

AMEIDE - TeL 01836-458

KQmt U eehskiikent
Ubii? .

Strayers .bv
Lexmond • Telefoon 03474· 430
Voor alUw VERZEKERINGENen FINANCIERINGEN geven wij Ugraag
- uiteraard zonder enige verplichting - offerte en betrouwbaar. advies.
Desgewenst onmiddellijke dekking.

J. VAN DIEREN

JOH.-HET LAM Johzn.

Gregoriuslaan 11, tel. 03474-284 • Achthoven 46a. tel. 01836·230
LEXMOND
Aile· verzekeringenen finaricieringen
Voor landbouwrlslco's en veeverzekeringen geeigendebetrouwbare verzekeraars

.;

.

,
voor~traat 6 .
..
postbus 12
telefoon (01836) 1340

~

ASSURANTIE· EN ADVIESBU. REAU ...
..
DEN HARTOG B.V. ~

Degoedkoopste
kopieerJ1lachine ter
wereld.Kostf315;:
Speciaal voor·al die
mensen die het knap lastig
beginnen te vinden dat ze
voor elk kopietje de deur
uit moeten. Voor de lO-nuen-dan-kopieerder.
Zelf kopieren.'t Is heel
simpel. Net lO simpel als .
bellen. Naar uw 3M·dealer
bijvoorbeeld.

AMEIDE: DAM 6 TELEFOON (01836) 229

U mag 'm ook schrijven:

----~~-----,

BON
Ik ben ge'interesseerd in lO'n
3M-kopieermachine.
Stuur me snel informatie!

~:~:.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'
Woonplaats

I
I

I

1

'.'················1

1

,
·)ExdBTW.

I

B'D'

't Wachten was op een
lropieerapparaat dat kopieen
afleyert van uitstekende . .
kwaliteifen..;datrendabel
"bij lJescheiden g¢l:jtuik;.
't Wachten is voorbij; "

Werkelijk
, unie~ bij een ap-.
, .paraat mde klasse,

.' ,

..
:

@Q'CQ)<B)

van de BD-909
zijnd~fo~maat, ... :....:." .
mogeli]kheden.
Hij kopieert 1
op A,3-formaat
(29,7 x 42;0 em,
'.' ,ideaal vO,or lie
computer-output)
DitA3formaat
·kunt u ver men
tot A4 (21,0 x 29,7
em). En A4 kunt
u terugbrengen tot
A5 (14,8 x 21,0 em).
Verder is 't een eehte Toshibafax. Een
alleskopieerderop eigen (brief)papier.
Superbe kopie-kwaliteit.

Toshiba introduceert: . . .... ..
3 UIlleke 7plainpa'()er.copiers~' '.

Voorbedrijven die weI h6ge
kopie-eisen stellen, maar niet aan
van die hele hoge kopie-aantallen
komen. De kleinste van de drie
droog kopieerders, de Toshibafax
;£3])-601, is al gauw evenyoordelig iri
gebruik als een nat kopieerapparaat.
Nietminder uniek zijn de andere.
Neem de BD-909: die biedt formaatmogelijkheden die slechts voorkomen bij apparatuur voor veel grotere
kopie-aantalien. J a, de Toshibafaxserle mag een doorbraakheten.
Wonderlijk, denkt u
nu misschieri, zo'n
revolutie verwacht
jevaneen
gr66t kopieermachinemerk.
Nou, dan kent
uToshiba nogriiet. Toshiba is
namelijk zo'n groot merk.lnJapan.
In Duitsland. In Engeland. Trouwens, in de Nederlandse kopieermachinemarkt is Toshibaeen van
de meest dynamische groeiers.
Plain paper.eopier met dezelfde eigensehappen als
Met meer dan 80 dealers, die service BD-60l. Maar extra veelzijdig. Kopieert zowel een- als tweezijdig
als de beste geyen.
(kosten- en arehiefruimte-besparing!). Vervaardigt bovendien hoogwaardige
Toshiba nu beter kennende, zult u 't
offsetplaten en transparanten voor overhead-projeetie.
fijne van de apparaten willen weten.

•.

~

BD7(o)~A

r---.-:-----------------------------,

HET TOSHIBASUPERTRIO'

I, Vraag uitgebreide doeumentatie en/ofeen demonstratie.

BD®®1l

, Ook als u over leasen ofhuren denkt.

I

,
,

Compact gebouwd
table-top modeL
Zowel in aansehaf
als in gebruik
zeer voordelig.
Werkt volkomen droog.
Maakt gestoken seherpe kopieen van
alles wat u maar wilt, zelfs van voor"
werPen. Op gewoon papier, bijv. uw
eigen briefpapier. De BD~601 vraagt
nauwelijks onderhoud.

0 Stuurt umij uitgebreidedoeumentatie
0 AITangeer voor rilijeen demonstratie

I
I
I

Naam:
,.,
Naam functionaris:

L

..
.

Straat: ,........................................................................................................................................................ ,
. Plaats:
Telefobn:

I

,

:
,

,

,............................................... I'
.

,

J

;. . __;. .

'tis nietalleen in Japan WClarToshiba doordeconmnent meteensdluinoogindegatenwonltgehouden

Dealer hiervan

•

IS

8CREZEE B.V.
~"'EIDE:DAM 6t~~~¥¢O~J01836)

229

BALANS-

als nooit tevoren
KONFEKTIE

MEUBEL· en
AFDEUNG

Op aile jongens
Parka's
Joppers (ru it)
Lammy's
20 % KORTING

TAPIJT AF DE LING
Elementen zitgroep

met gar~r:ttie
5 rechte elementen
1650,-2 hoekelementen
a 457,-914.··

a330,--

Herenkostuums
op ieder niet afgeprijsd
kostuumf 4S,.· KO RTIN G

69,··
79,··
90,··
enz.

29,··
39,··
59...
69,.·

Kolberts
op ieder niet afgeprijsd
kolbert125,··KORTING
Restanten truien en vesten
f 19,50
Pully's met col of U . hals
f 12,9S

2564,,NU SAMEN
1650,-·
du, hoekelamanten
GRATIS
moderne gebloemde
bakleding oranje/zwart
Ie klas eiken bankstel
prima bekleding
lossekussens
3090,--

EENMALIG

1990,,-

Elken bankstel
. " ··'-Stevigezit
mohair bekleding,
1595,···
grof
Bankstel, geheei·bekleed
2890,-3 -2 ·1 zits
effen 9roen dralon
1998",
Zwaareiken bankstel
..ROBUST"

Flanellen houthakkers
overhemden
aile maten

losse kussens

14.S0

BED DEN EN DEKENS
Specialeaanbieding, polyether matrassen met restant tijk
80x190 dlchtheid 25
92,,,
80 x 190· dichtheid 30
102,,,
80 x 190 dichtheid 40
135,,,
120 x 190 dichtheid 40
207,..
140x 200 dichtheid 4()
260,,,
90 x 190 dichtheid 30
119,,,
veren kussens
15,..
kapok kussens
24,7S

3398 ..-

.Eik"n t.v.hoekmeubel
van 674" VDOR 395,--

Eiken eetkamerstoel
skaileer .
·115,,,
bekl. wol ,.... _, ,n2,"
houten zad.elzit233..W(}llemsmyrna tafelkleed
l40x170
185,,,
Heugalux tegel
aileen ·goudkleur
·l e keus. 50 x 50

5..·

1persoons DRALONDEKEN effen

NylOn slaapkamertapijt
400br.
5UOp.m.
400 hr.
62.50 p.m..

39,·,

HUJSHOUDTEXTIEl
Vul

Couponstapijt

uwUnnenkast
,Ietoponze LAGE prijzen
Lakensets met rand
21,90
3 kleuren,1 - persoons
21,90
2 - per-soons

400 x 400 wol

Effen 1akens

Zuiver.scheerwol1en"
berber tapijt
400br.289,-229,--

i

395...
380 x 400 nylon
200..·
250 x 400 nylon
IlID ..•
~'".,'.'-'-.""~~'-_.

1 . persoons
alleen geel

Effen witte lakens
1 ·persoons
2 voor
2 - persoons
2 voor

__ .~'--"--""--'~

oiv. soortengordijnstof
AFGEPRIJSD
Ook velecoupons,
goidijnstofen vittage

AU

;

" ._..
.
_~

. . _ _. ;

..;_",,

;,;

15

,S0

ZS,··
3S,.. ,
.

'M

....:.'

:.

.

_

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

Vele restanten
overhemden
Donker metbloemetjes

14.9S.
t6.9S

Aile "RANGER" spijkerbro~ken
van 67.50
VOORS9.75
.,.",' .

Moderne selontafels
rookglas
enkele stuks
150..·
Eiken slaapkamer met
opbouw
140x200 NU 2170,,.prima polyether matras
t.w.v.437,50 GRATIS

Kiriderledikantje
60 120
59 ..·
wit
oudhol, rood
95",.

x

'Khaki overalls~
alleen'maat 56

19.95

~i*~~~~-------,;.~----------------'---;;.;·;,~~;';;,~·:;,·_,:,_·. .:._.':..'

4eetkamerstoelen,
zwart:,essen
bekleding oranje/zwart
500",

Aile "AZET" broeken
20 % KORTING

GebloelTlde flalwllenlakens
2 - persoons, aileen blue
22,75
NU 10,9S

Effen gekleurde slopen, diverse kleuren
2 VOOR
9,.·
Groot ontbijtlaken + 4vingerdoekjes
Washandjes, 5 stuks voor2 ,SO

Kleuterkleding ; vele restanten
VOOR TE GEKKE PRIJZEN

10,.·

Halflinnen theedoeken, 3 V0 0 R

Effen slopen wit,

NU 20,9'0

{eveliapait\l\lassenl

zolang de voorraadstrekt
4 VOOR 10,,,

Denim "RANGER"
dames
rokken + vest
broekrokken'
rokken
jurken y, PRUS

Leuke kleedjes

Op aile
NIET AFGEPRIJSDE

artikelen
1Q % KO RTIN·G

Kinderjurkjes denim
rokken
broekrokken y, PR IJS

Pracht verpakte baddoek

2,VOOR 10,.·
3,SO

Badstof keukendoek

------------------------------------------..;-------------.------------------------------~----------

13,9S
80 x 190
14,9S
90 x 190
'-------------------------------------------------------------------------------------------------Hoeslaken wit

Gekleurde damesslips
maat 38 tim 52

Jacks' bontvoering beige
122 tim 176
50
52
54

2,7S

60x 70

S VOOR 10,,,

----.------------------------------~-----:""-------7,:-"-,._;-':':·w."-~~-----ww-----w--~-----~w--------------

47.S0.

Regenjassen
enkele kleine maten
39,,,
46
47
69,.·
48

esker
eubelen

Lang nachthemd,korte mouw

anul,akluren

10,9S

AMEIDE

tel. 235 - 461 - 453 - 773.

