/*1,^ Tvtt /yt

"'7

/

vc:r cler Feer

GIUBBLAII
\;

U.U.

ÍlTDEBÍlÍlRII

í3t
l)

lDr

%'s'ryr4yEÈtrlIJ \

zETJTJrE+nSt

Na de wedstríjd sTzellig na prsten in cafe
MOEKE DEBRUIN
onder het gertot uan een pínt
en hartige hap.
Ook uoor een auondje uit bent
U uan horte welkom .
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Een go€d
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wefken dar gêat ook irr het
ge'nlane levefi nog êitijCop.
NeeÍn sparcl,] bijvoorbeeld.
CÍ het boekei van e€n
vakantiere;s, de ontvêírgst
van uwsalaris en het
v€ízorgen van beïáiingen,
het aísluiten van een
verzekeííng, heÍ regélen
van finarlciëte trênsdklier.
het behaltigen vên een
eaf ei<tenpcdef euille en !À?t
aiiemaalalniet meer
Geen betei beqin dan ei
eenvoudig even voor
binnenstappen brJ de
Ratlobank. Mer 30C0
vestigingen ovgral en alttid

gemakk.lijk dichtiíl l'rw

b!urt. Voor alles waar u
inaêr een bankvooÍ fiodig
hebt ln u]r./ persornliik€ of
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Konstruktieweík
Áutogere en €lektrische lasinrichting

Kies voor he1 betere tríood
kies voor de warme tlakker
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Diervseders en -accesssires
Bloemen en planten
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WAT UÏIJ ALLEMAAL VOOR U KUNNEN DOEN
Het aan leggen van jachthavens.

Het leveren en heien van palen in hout en beton tot 20 mtr.
Het trillen trekken en veghuren van stalen damwand.

-

Het aanleggen van wegen en erfverhardingen.
Het leveren en plaatsen van alle soorten walbeschoeiihg.
Het verzorgen van Uw komplete silofundering.
Het in kultuur brengen van Uw landerijen.
Het leveren van zand en grond.

Het leggen van alle soorten zinkers.
Tevens verhuur van:

Hydr. kranen

I
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Draglines

-

Bulldozers

m3 aangedreven grondkayren
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ïractoren met

Kippers 6x6 enz.

ln het hartvan Friesland
A s groolste

ook
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bank n deze provinc e rekefl de Fr,es and Bank hel
l.nar laa( de onjw kkel ng van deze prov fcie mede te
slrmtlleren

Dal]kz r,.1 Íell. dal steeds nleer parlrcu eren url a le agef der
bevo k 'q iruI spaarge d brj deze bank hebben gedepofeerd
kL nfef iair jke nduslr een overhe ds nste rllgen cullure e
orgaf sll es zrekenhu zef won llgen etc. door fraar worden
gei narc erd U doet daarom goed een rekeniriq 1e openen bti
Ceze rell or3le bafk waar rnen de Friese verhoud ngen kent en
bere al s p aalsel lke en prov ncrale beiangen
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drenen
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