T
N
A
R
K
B
CLU 018
2
R
E
B
M
DECE
VAN DE VOORZITTER
“EN NU...?”
Een memorabel jaar, zo kan 2018 voor
onze vereniging wel betiteld worden. Na
vijf jaar plannen maken, discussiëren en
hard werken hebben we alles gerealiseerd.
De opening was een prachtige happening
en daarna hebben de vutters nog heel veel
werk verzet om de laatste puntjes op de “i”
te zetten.
Het is fantastisch om te zien hoe tegenstanders zwaar verbaasd om zich heen kijken
als ze ons terrein op komen en het gebouw
betreden. Of om te horen dat een Hoofdtrainer van een tegenstander van heren 1 stelt
dat onze accommodatie en zeker ook ons
gebouw de allure heeft van Kozakken Boys.
De meeste zullen weten dat die vereniging
tot de absolute amateurtop van Nederland
behoort! Bij de topamateurs stroom het geld
net zo makkelijk als het water uit de kraan.
Wij moeten het hebben van inzet en creativiteit. Toch was de mooiste conclusie tijdens de

ledenvergadering dat we financieel binnen de afgesproken kaders zijn gebleven
en daarom gezond zijn. Dat is een groot
compliment waard!
Dit hadden we zonder hulp nooit gered.
Het is meer dan terecht om onze sponsoren nogmaals te benoemen. Zonder
de middelen die zij beschikbaar stelden,
hadden we dit nooit kunnen realiseren en
hadden we financieel in zwaar weer gezeten. Kijk daarom eens uitgebreid om je heen
als je het terrein op komt lopen. In vijf jaar
hebben we er 70 extra reclamebordsponsoren bij gekregen. Wie zijn dat? Waar komen
ze vandaan? Kan ik wat voor ze betekenen?
Voor de clubkrantsponsoring bestaat er zelfs
een wachtlijst omdat de vraag het aanbod
overtreft. Het is ronduit geweldig. Daarom tot
slot; “bedankt vrijwilligers, bedankt vutters,
en dus last but not least; bedankt sponsoren!
Allemaal een mooi 2019 toegewenst!

Grotewaard 29
4225 PB Noordeloos
0183 581335
info@autobikker.nl
www.autobikker.nl

‘TRANSFER
FRENKIE
DE JONG
NAAR SVN
NADERT
VOLTOOIING’
De Technische Commissie is bijzonder
verheugd met het feit dat de transfer van
Frenkie de Jong, ad 75 stuks koeien, zich
in de afrondende fase bevindt. Ondanks
het feit dat geprobeerd is e.e.a. weg van
internationale pers te houden, worden
we genoodzaakt het nieuws nu al te
brengen. “Door het plotselinge bod van
PSG hebben we snel moeten handelen, we besloten eenzelfde bod neer te
leggen”, aldus een contente voorzitter
Vonk. Frenkie over zijn nieuwe club: “Ik
wil graag aan de slag bij een voetballende
ploeg. Toen ik SV Noordeloos laatst bij VV
Groot-Ammers vloeiend totaalvoetbal zag
spelen, wist ik genoeg. Ik ben blij dat de
clubs een transfersom overeengekomen
zijn.” Frenkie tekent een contract voor
5 seizoenen en zal symbolisch met rugnummer 75 gaan spelen. In het contract
is tevens opgenomen dat Frenkie zich
beschikbaar stelt voor het draaien van
kantinediensten en het bedienen van het
rad tijdens de diverse Derde Helfden.

DE EERSTE WEDSTRIJD VOOR ONZE MINI’S
WAS EEN DERBY TEGEN STEDOCO

Occasions, onderhoud,
reparaties campers
en meer

De grote projecten binnen de club zijn inmiddels afgerond. Het kunstgrasveld is in
gebruik. De verbouwing is afgerond. Allemaal positieve zaken die bijdragen aan de
uitstraling van de club. Daarnaast zijn er
echter ook veel zorgen over de gezondheid
van mensen binnen de vereniging. Het is
goed om ook daarin een vereniging te zijn
en aandacht voor elkaar te hebben.
We moeten echter ook naar de toekomst
kijken. Wat moeten we nog aanpakken?
We gaan zorgen, dat wat nieuw is, mooi
blijft. De focus kan daarnaast op het voetbal. Gewoon gezellig voetballen, presteren
en plezier maken.
Toch is er nog een project dat langzaam
dichterbij komt. 6 juli 2020 bestaan we namelijk 75 jaar. Daarnaast gaan we aan de
slag over de toekomst van SV Noordeloos.
Wie zijn we? Wat willen we? En hoe gaan
we dat bereiken? Interessante vragen om
met elkaar een antwoord op te gaan geven.
We wensen jullie fijne dagen en een
gezond 2019.

MARK VONK
VOORZITTER

www.mariajohannahoeve.nl

EETCAFÉ EN CAFETARIA NOORDELOOS

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie
Ambachtstraat 9 Meerkerk
0183 356868 brouwerbikes.nl

NICOOS
BROER
T 0183-513141  www.nicoosbroer.nl

SENIOREN
HET EERSTE

Beste Noordeloos leden, Ik ben nu enkele
maanden verbonden aan de club. Het bevalt
mij prima. SV Noordeloos is een hechte
club. Iedereen probeert elkaar te helpen bij
het voetballen, maar ook als er een activiteit wordt georganiseerd. We hopen dit met
elkaar door te zetten.
Sportief gezien gaan we proberen zeker nog
stappen te maken met elkaar, zodat we er
alles aan gedaan hebben om het maximale
er uit halen. Ik wens iedereen prettige dagen
en een gezond 2019! ERWIN VERHEIJ

HET TWEEDE

Langs de lijn werd er al gezegd; “Misschien
wel het beste tweede elftal in jaren” Een
mix van ervaring en talent, maar wel heel
wisselvallig. We hebben dit seizoen een aantal prima wedstrijden gespeeld, maar als
we dreigen aan te haken bij de koplopers,
lopen we tegen een onnodige nederlaag
aan. Het is zaak om na de lange winterstop
constanter te worden, zodat we aan het eind
van het seizoen in de top 3 eindigen en onze
talenten de laatste stap naar het eerste te
laten maken. WILLEM KOOIJMAN

HET DERDE

Na 11 speelrondes staat Noordeloos 3 op
een gedeelde vijfde plaats. Na een moeizame start van het seizoen waarbij er kansloos
werd verloren is er weer vertrouwen om
verder naar boven te kijken in de ranglijst.
Door veel blessures is het zoeken naar een
compleet team vaak lastig, maar gelukkig helpen spelers van andere teams ons
hierbij. Al met al een goede eerste helft van
het seizoen.

HET VIERDE

Het vierde draait een heerlijk seizoen. We
mochten Collin, Koen, Corstiaan en Han aan
onze gelederen toevoegen. En dat legt ons
geen windeieren. Het is nóg gezelliger, er
wordt nóg meer gelachten, en Koen voegt
een nieuwe spirituele dimensie toe aan
ons samenzijn. We hebben dit seizoen al
een schaduw-bruiloft mogen vieren en zijn
ons te buiten gegaan in een Wok-Chinees.
Vaste supporters Rika en Berto zijn tevreden
(althans, we denken dat Berto dat zei). Ook
de schrijvers uit ons team zijn in vorm, hun
beschouwingen – soms over de wedstrijd,
vaker over politiek, filosofie of seksualiteit –
zijn te lezen op www.noordeloos4.nl. Tot slot
gaat het binnen het veld ook niet slecht, we
hebben nog geen punt verloren.

HET VIJFDE

Na de roerige periode tijdens de transferperiode begon ook het 5e weer met frisse
moed aan het nieuwe voetbalseizoen. In de
beker werd er 1 keer gelijkgespeeld, 1 keer
gewonnen en 1 keer verloren. In de competitie gaat het helaas tot nu toe wat minder.
Na 10 wedstrijden staat de teller pas op
4 punten. Echter zit er wel een stijgende
lijn in het veldspel. Dit heeft vlak voor de
winterstop ook geresulteerd in de eerste 3
punter toen de nummer 2 HSSC’61 met 2-4
op eigen veld verslagen werd. Gelukkig is
de sfeer bij het 5e niet resultaatafhankelijk .
Als rond de klok van half 5 de doppen weer
van de flessen knallen is het nog een lange
tijd rumoerig in de kleedkamer. Zo werd
onlangs nog de legendarische header bin
challenge met verve volbracht door enkele
spelers van het 5e. Kijk voor deze fantastische video & al het andere nieuws eens op
onze facebookpagina SV Noordeloos 5.

VROUWEN 1

Onze dames zijn het seizoen 2018-2019
gestart in een geheel andere poule met veelal
onbekende tegenstanders. De winterstop
is nu aangebroken en kunnen we de balans
opmaken. De ranglijst laat zien dat onze
vrouwen hoofdmacht op een schrale 10e plaats
staan. Zoals altijd, de punten tellen, echter
de afgelopen periode en moet zeker gezegd
worden hadden ze meer verdiend. Voetballend
vaak de betere ploeg en als een waardige 3e
klasser werd het spel gespeeld. Er werd soms
te weinig gescoord. Hierdoor gingen, in een
aantal wedstrijden, onterecht de punten naar
de tegenstander. Onze dames kunnen en gaan,
na de feestdagen, met opgeheven hoofd beginnen aan de tweede helft van de competitie. De
punten gaan zeker komen daar is iedereen van
overtuigd en daar gaan onze dames alles aan
doen.

VROUWEN 2

Wat hoor ik van mijn Pieten?
Jullie spel is tegenwoordig om van te genieten.
Het spel zo te beheersen, met inzicht en
techniek. Wat zou Sint dat graag willen, maar
ja dat is uniek. Opwarmen, rondje om het veld,
balletje koppen, balletje trappen. Er zijn veel
mensen die dat helemaal niet snappen.
Nee, ik ben nu niet aan het overdrijven.
Ik hoop dan ook dat jullie als team bij elkaar
blijven. Het afgelopen jaar zijn er een aantal
nieuwe speelsters bij gekomen. Daar kun je als
vrouwenafdeling van Noordeloos alleen maar
van dromen. Zij brengen namelijk weer wat
meer. Waaronder de mogelijkheid voor een
Vrouwen 3 met een super gezellige sfeer.

VROUWEN 3

Vol vertrouwen en enthousiasme zijn we in
september begonnen aan ons eerste seizoen

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting
Botersloot 12 - 4225 PP Noordeloos

Hoornaar

Tel.: 0183 - 581336
info@woninginrichtingbos.nl

www.bosuitje.op-terschelling .nl
lcbos123@live.nl / 06-51887040

Kinderopvang voor
kinderen van
0 tot 13 jaar
Noordeloos

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

Bert v.d. Linden

www.woninginrichtingbos.nl

met het zevental vrouwen 3. Met maar liefst
8 vaste spelers en een aantal spelers die af
en toe aansluiten, mogen we erg tevreden
zijn. Door uitval van 2 teams uit de competitie, hebben we maar 6 wedstrijden kunnen
spelen tot de winterstop. Deze wedstrijden
worden met veel plezier gevoetbald en daar
hebben we netjes 6 punten mee behaald. Na
de winterstop zullen er hoogstwaarschijnlijk
meer punten worden binnen gesleept!

UITNODIGING CLUB VAN 50

Op 6 februari 2019 staat de ledenvergadering van de Club van 50 weer gepland.
We kijken terug naar 2018 en bespreken
de plannen voor 2019.
Enkele maanden geleden heeft de Club
van 50 nog een terrastafel geschonken.
Daar gaan we met elkaar de komende
jaren letterlijk en figuurlijk veel plezier
aan beleven.
Benieuwd naar de plannen of de cijfers of
heeft u ideeën? Welkom! De vergadering
begint om 20 uur.

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zaterdag 5 januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden in de kantine van
onze club. Om half drie is er een Oliebollenloop maar er kan dit jaar voor het eerst
ook gekozen worden voor bootcampen.
Onder begeleiding van een professional
wordt u op een leuke manier drie kwartier
flink afgepeigerd. Vanaf vier uur heffen
we vervolgens het glas op eenmooi en
voorspoedig 2019.

JEUGD
De eerste helft van het seizoen zit er
alweer op. Wij kijken dan ook terug op een
succesvolle periode. 2018 is het jaar dat er
veel nieuwe (vrijwillige) trainers en leiders
bij de club kwamen. Dit is natuurlijk prettig
en we zijn dan ook blij met de voormalige
trainers, huidige trainers en de nieuwe
trainers. 2018 is echter ook het jaar waarin
het jeugdbeleidsplan ‘presteren met plezier’ ten einde is gekomen. Uit dit plan is
veel structuur gekomen en ook successen
behaald. Maar waar een deur dicht gaat,
gaat er ook weer een nieuwe deur open:
het nieuwe jeugdbeleidsplan.

In het volgende jeugdbeleidsplan, die ingaat
vanaf 2019, willen we door borduren op het
oude plan. Dit houdt in dat ‘presteren met
plezier’ uiteraard belangrijk blijft, maar
willen we de jeugd hierbij veel meer gaan
betrekken. De jeugd krijgt dus meer invloed
op alle aspecten van de club, denk hierbij
aan trainingsoefeningen, activiteiten voor de
jeugd, maar ook nieuwe plannen zijn altijd
welkom. We proberen de club op allerlei
manieren jong en levend te houden, want de
‘jeugd heeft de toekomst’. Dat is de slogan
van ons nieuwe jeugdbeleidsplan. Verder
nodig ik u van harte uit om volgend jaar de

presentatie van dit plan bij te wonen, die met
de nieuwjaarsreceptie gepresenteerd zou
worden.

JO9

de seizoenshelft zetten we in op nog meer
plezier, punten en kindercola. Als we hoog
weten te eindigen hopen we voor het volgende
seizoen een groter budget te creëren voor
meer kindercola en frikandellen. Namens JO11 en de technische staf wensen wij iedereen
een goed en sportief 2019 (en 2020)!

vergeleken met hun schreeuwende en Fornitende leeftijdsgenoten. In het veld veranderd
dat. Niet dat je ze hoort, ze laten hun voeten
spreken. Tot bewondering van toeschouwers
en frustratie van tegenstanders. “Een klasse
hoger” willen ze. Want de huidige tegenstanders bieden te weinig weerstand. Of ze nu
jongen zijn of meisje dat maakt niet uit. Over
wie nu de grootste aanstellers zijn in veld zijn
de meiden wel heel resoluut: Jongens!

De jongens en meisjes van JO9 hebben een
schitterende eerste seizoenshelft gehad. Veel
doelpunten gemaakt, nieuwe dingen geleerd
en veel gelachen. Wij wensen iedereen fijne
feestdagen!

JO10

Hoi allemaal, hier een korte update over
het reilen en zeilen van de JO-10. De JO-10
is dit seizoen 8 man sterk. Dit jaar zijn voor
het eerst de nieuwe regels van de KNVB
ingevoerd. Dit houdt in dat we zes tegen zes
voetballen op een kwart veld. Dit is om de
spelers vaker aan de bal te laten komen dan
vroeger het geval was. Gelukkig waren onze
laatste wedstrijden wel onze beste. Er zit dus
nog een hoop potentie in de groep en dat gaat
er na de winterstop zeker uitkomen als we de
stijgende lijn doorzetten.

JO11

Sinds dit seizoen staan wij voor de enthousiaste spelers groep, na een denderende start
in de beker (groepshoofd) werd het daarna
wat wisselvallig qua resultaat. De komen-

SV Noordeloos heeft een meidenteam onder
13, maar als we bij de jongens onder 13 kijken
rennen daar ook meisjes tussen. Hoe zit dat
nou? Natalie Blokland, Nienke van der Ham
en Anna Hak spelen deze eerste seizoenshelft
met de jongens. Natalie omdat dat ze dat
al jaren doet. Nienke dit jaar voor het eerst.
Zij vinden het leuker met de jongens. “Het
is veel fanatieker.” Anna twijfelt. Zij gaat na
de winter naar het meidenteam. “Ook heel
gezellig! En daar doen ze niet aan buitenspel,
veel makkelijker.” Natalie en Nienke voetballen niet voor de gezelligheid. Het gaat om
winnen, acties maken en dan met uitdaging:
tegen de jongens dus. Natalie is geselecteerd
voor de KNVB regioselectie meisjes onder
13, het talent blijft niet onopgemerkt. Buiten
het veld zijn de meiden rustig en wat bedeesd

PIETENPANNENKOEKENPARTY!

MO13

Met de komst van twee nieuwe meiden, twee
nieuwe leiders en één nieuwe trainer is er in
deze eerste seizoenshelft flink wat veranderingen doorgevoerd bij de MO13. Echter, dat
veranderingen ook positief kunnen zijn blijkt uit
de resultaten. Met maarliefst 22 punten uit 10
wedstrijden en al 50 gescoorde doelpunten zijn
de meiden bezig aan een topseizoen! Daarnaast strijdt de MO13 ook nog mee voor winst
bij het Regio Voetbal Toernooi. Gezelligheid is
ook één van de belangrijkste aspecten van het
vrouwenvoetbal. De meiden hebben daarom zelf
Sinterkerst met cadeautjes georganiseerd. Het
voorstel om dit te verplaatsen voor een belangrijke wedstrijd was dan ook echt uit den boze.

JO15

Bij de JO15 staat er zo net voor de winterstop nog van alles op het spel met nog 2
wedstrijden te spelen doen we nog steeds
mee voor het kampioenschap. De jongens
hebben het naar hun zin en iedere wedstrijd is het gezellig voor tijdens en na de
wedstrijd. Mede doordat de sfeer zo goed is
doen we nog mee om het kampioenschap
de jongen hebben alles voor elkaar over en
weten niet van opgeven.

JO17

Bij de JO17 zijn we met nog één wedstrijd
te spelen tevreden met het resultaat als
middenmoter. Op het begin was alles even
wennen: nieuwe teamgenoten, nieuwe
leiders en trainers, grotere tegenstanders
en langere reistijden. Maar nadat we hier
aan zijn gaan wennen, gingen we de punten
meenemen naar Noordeloos. Door deze
lijn door te trekken, hopen we in de tweede
seizoenshelft nog meer punten te pakken.
Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

Dick Voor Mekaar Shop
Dickuw
Voor
Mekaar
groene
vakwinkelShop
uw groene vakwinkel

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
BERMONDERHOUD
GROND- EN SLOOPWERKEN
ASBESTVERWIJDERING
TERREINVERHARDING
ASFALTWERKZAAMHEDEN

Arie de Leeuw B.V. is al sinds
1981 hét vertrouwde service- en
toeleveringsbedrijf voor de veehouderij
in Midden-Nederland

(0183) 56 66 66
www.vdi-arkel.nl
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JO13

Namens de jeugdcommissie:
Fijne kerstdagen en een gelukkig en sportief
2019!
MARK MAASLAND

Bas Verspuy Bouwsystemen
Hoge Giessen 9a
4221 MA Hoogblokland
Tel. 0183-582910
www.verspuybouwsystemen.nl
info@verspuybouwsystemen.nl

www.ariedeleeuwbv.nl
0183-581961

0184 - 65 10 36

Dorpsweg 127a | Hoornaar
0183-581578 - www.physiofit.nl
Bikker landelijk onroerend goed

Grotewaard 9 4225 PA Noordeloos 0183-582583

Werkplaats: 0183 - 581994
Mobiel: 06 - 22789054
info@erkkozijn.nl

Marius van Driest

Aangeboden / gevraagd:

RIETDEKKER

- diverse losse percelen grond
- melkquotum (diverse percentages)
- landelijke woningen

Zuidzijde 99 - 2977 XC Goudriaan
Tel. 0183 - 582013 / 06 - 54752152
E-mail: marius-jose@planet.nl
GEKNIPT VOOR HEM EN HAAR

KAPSALON NIçOISE
Kapsalon
Niçoise
Molendijk 187 Sliedrecht

bezoekadres: Havendijk 6, Gorinchem
Tel.: 0183 630030
Fax: 0183 634846
www.bikkerlandelijkonroerendgoed.nl

Heerlijk à la carte restaurant.
Franse en Nederlandse keuken.
Speciale kaart met lekkere kindergerechten.

Geknipt
voor hem en haar
Tel. 0184 - 412994

Last van puistjes?
Kijk snel op de site
want je kan er van af

www.activpower.com - info@activpower.com

Ambulant pedicure
Johanneke

Hobby
Hobby
Dier
Dier

Hengelsport
Hengelsport
Gewoon gezellig winkelen
Gewoon
gezellig
winkelen
Grotewaard
9 4225
PA Noordeloos
0183-582583

• Advertenties

Wonen en werken in buitengebied

MEERKERK

www.gebr-dekreij.nl

Agri
Agri
Tuin
Tuin

- BAKKERIJ TRAPPENBURG

JELMER & CORNÉ. VRIENDEN, LEIDERS EN BACKS

Jelmer & Corné, vrienden in het dagelijks leven. Zo komen ze regelmatig
bij elkaar over de vloer maar daar blijft het niet bij. Samen begeleiden
ze de JO 11. Dankzij hun grondige analyses en tactisch vernuft weten ze
elke week weer een geniaal plan uit de hoge hoed te toveren om de JO 11
wekelijks te laten presteren. Als het gezellig is geweest op vrijdag avond
doet het soms wel even zeer als ze rond 9 uur weer fris en fruitig langs
de lijn moeten staan. Maar als ze elkaar dan eens aankijken en de jonge
talenten van Noordeloos weer als pas geboren hertjes over het veld zien
dartelen, dan weten ze weer waar ze het voor doen. Na de wedstrijd van de
jeugd snel thuis eventjes wat eten en de eigen tas inpakken. Dan begeven
de mannen zich weer richting de velden van SVN want ‘s-middags spelen
ze gezamenlijk hun wedstrijden in het altijd gezellige 5e elftal. Corné als
linksback die verdedigend altijd zijn mannetje staat en rustig met onnavolgbare passes strooit. Jelmer op rechtsback die met zijn snelheid vaker
voorin dan achterin te vinden is en zelfs af en toe zijn goaltje meepikt. Na
afloop gezellig een biertje met de mannen van het 5e en dan zit de voetbal
dag er weer op voor de vrienden.

UIT DEN OUDEN DOOSCH:
KAMPIOENSWEDSTRIJD 1989 ADRIAAN’S DIEPTEPUNT

COLOFON
Redactie:
Dik Kruis, Sven Hordijk, Gijs Bos,
Wesley Eijkelenboom, Eric Looijen,
Koen den Hartog
clubkrant.svn@hotmail.com
Sponsoring:
Koen den Hartog 06-55302256
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Full Service
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AUTOBEDRIJF

noordeloos -www.doolautos.nl

RESTAURANT

Het autobedrijf voor al uw;

- personenwagens
- bedrijfswagens
- aanhangwagens
- APK
| 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

- Airco-service
- onderhoud
- reparatie
- schade-afhandeling

De geschiedenis herhaalt zich: op
1 januari 1986 werd de gemeente
Noordeloos overgeheveld naar
Giessenlanden. En nu 32 jaar later
volgt de overstap naar Molenlanden.
Bewegingen waarvan je niets voelt. In
de jaren tachtig was de vraag of het
samenleven in Giessenlanden wel zou
lukken. Nou, dat samengaan is goed
gegaan. Niet dat we met elkaar nooit
eens eventjes hebben terugverlangd
naar het knusse samenzijn in
Noordeloos. Er kon veel, wilde je de
gemeentesecretaris spreken dan
stapte je het gemeentehuis binnen en
dan trof je hem daar. De burgemeester
zag je er wat minder, maar hij was ook
bereikbaar.
In Giessenlanden werden ‘de
afstanden’ tussen bestuurders en
burgers groter en dat zal straks in
Molenlanden ook het geval zijn. De
zon gaat op over 20 kernen, die alle
gelijke aandacht verdienen. Althans,
dat vind ik. We wachten af. Mij tot ons
dorp Noordeloos en tot SVN bepalend
dan kunnen we zeggen dat zij in de
afgelopen 32 jaar weinig te kort zijn
gekomen.
Er zijn gewenste voorzieningen
gerealiseerd; het had natuurlijk meer
kunnen zijn. Dankzij de verkoop van
de woningwetwoningen heeft de
gemeente Giessenlanden een grote
schep geld binnengehaald. Die euro’s
zijn voornamelijk gebruikt voor
voorzieningen in de zeven kernen
van de gemeente. De verkoop van de
genoemde woningen is geen garantie
geweest voor het handhaven van
huurwoningen.

Vormgeving:
De Campagnie Reclame
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DE OVERSTAP

De Gieser Wildeman
(0183) 582501
www.degieserwildeman.nl

Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

V Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

...WĲ STAAN TOT UW BESCHIKKING!

1 januari 2019, Molenlanden wordt
geboren. We gaan in vertrouwen over
de drempel. Van het gemeentebestuur
verwacht ik dat er aan wordt gewerkt
alle voorzieningen in stand te houden.
Met alleen de herinnering aan grote
scheppen geld kun je broodnodige
kernvoorzieningen niet in stand
houden.
Goede Kerstdagen en een gezond 2019
gewenst.

Noordeloos

www.dekkerkozijnprojecten.nl

Noordeloos

www.vanekerenkuiper.nl

www.vanekeren.nl

www.dekkerkozijnprojecten.nl

Versteeg-Meerkerk
Avelingen
West 4 - 0183 633 733
/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING
www.toyota-gorinchem.nl

0183 35 25 44
WWW.SCHILT-AIRCONDITIONING.NL
/SCHILT.AIRCONDITIONING
/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING
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