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AUTOBEDRIJF

v/d KRTEKE

Wjitteringswei l2- l4 Oldeboorn Tê1. 05óó - ó3 l2l8 Fax 05óó - 631822

3 maanden garantie ook op onderdelen en arbeidsloon

. APK- l<euringsstation
. verkoop van nieuwe en gebruikte autot
. reparaties
. carroseriewerl<zaamheden

. schade taxaties
. erkend VVN l<eu ringsstatlon
l<euringsnummer 201

Ool< voor taxi veilig met ons op weg

3

Cafe MOEKE DE BRUIN
Jan & Jenny

Tel. 05óó-631772

ALDEBOARN
KTEUR
MAAKT UW INTERIEUR

Fa. Gebr. Schiere

VERF
BEHANG

Konstruktiewerk
Landbouwmeganisatiebedrijf
lJzerwaren
gereedschappen
Draaiwerk
Telefoon 0566 - 631214

GLAS
Martie UrÍÍ
Tsjerkebuorren 25
8495 KG Aldeboarn Tel: 0566 -

63.1

255

waterleiding en aanleg sanitair
gas en gasverwarming

odenburg

c.v. installatie's
heteluchtverwarming
zink, lood, en dakdekkerswerk

erkencl qêdiplomeeíd

installatiebeclrijÍ

ngastrjilte 16 - 18 tei,: 0566 - 631220
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Voor de lekkerste snacK

FA. IJ. Rodenburg

natuurlijk naar:

het adres voor al Uw:

stn,

Hengelsportbenodigdheden
werphengels
werpmolens
koopmans verven
klompen

laarzen
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'e&rAnnkre
Bour\/VC
tel: 0:5ó66
ió- 63117'19

Achterom 1
Telefoon 631452
Aldeboarn
.
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D, ord"rrrr^", oon tle jaren'90 staat
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voor de moeilíjle apgatte zich een taeg te

rtinden in het doalltofvanJiscale wettcn,
su

bsidieregelingen, aoars
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en rege ls en

dreigt daanloor niet nteer t0e te Aamefl aan
datgcne uaar hij goed in i: naneljk
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'andernemen'.

1)an Ekt t4
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Oosterbaan biedt u de

nagelijàheid tat andememen. Wij zijn cen
kleine, enthouriaste organísatie en mede
door onze opleiding enjarenlange erttaing
in staat ulersoonlijLe aandacht te ge,r'en
ttan een h oog Awaliteitsnil.' e au.

Qraag nodígtn
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uij u uit

pent ,neÍ ans lc

Ltetprchen uelke dienslrerlening

oan Elst
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Ooxerbaan ooksaor uvt
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het odres voor:
Computers
loserprinters
Íqxen
nelwerken

e

bedijf zou kunnet v erzorgen.
Vools.rcek 1012 Postbur l5a1 8901 BV lxcu*ard.n
lel{)5S 2ll484li Frx 1)58 2llNl99

Coro Auto m otise ring
Sudkont l5 8495 KM Aldeboorn
TeieÍoon 05óó - ó31444

QUICK SPORTSCHOËNEN
HEBBEN TWEE
STRËEPJES VOOR

RKERilU
voor alle
voorkomende werkzaam heden

Schoen- en sporthandel
Fa. K.J. Dijkstra & Zonen
Tsjerkebuorren 59 8495 KG Oldeboorn
Telefoon 0566 - 631495

Eggink
DoelhoÍ

6 teleÍoon 0566'631493
een goed adres voor

:
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modieuse kleding
o

huishoudtextiel
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. woninginrichting

Feest met thuistap
Uw Íeestje wordt een echt Íeest met een zelfgetapt pilsje,
getapt uit een heuse tapinstalatie met bar.
Maakt U het vat niet leeg, geen probleem, U betaalt

4..

het verbruikte bier. Het restant nemen wij terug.
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Bij de tapinstalatie leveren wij U voldoende glazen

J)

en eventueel ook de andere < fris >

dranken,
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alles met bijpassend glaswerk.
Om het feestje compleet te maken kunnen wii ook

UwkoudbuÍÍetoÍsaladesmetnatuurlijkhetnodige.

,,-{

bestek thuis verzorgen.
Kom eens langs voor meer informatie.

Hotel Goerres
Doelhóf 3 Tel: 631333
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NTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF
Bordego 8
8495 NS Oldeboorn
Telefoon: 0566 - 631340

Fax :0566-631410
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drukkerii
de Jong Aldeboarn,
het
,Q

*Het uitvoeren van technisch
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tekenwerk oP CAD

els

.Begeleiden van projekten
*Leveren van complete machines
*Eigen

be stu

ringsaÍde ling

TEKEN EN ADVJESAUEA VOAR DE MACH]IIEROUW

SÍdkant 15
8495 KM Oldeboorn
Telefoon 05óó - 6312+8
Fax. 0566 - 631975

dames en heren
kapsalon

de BOARN ,,
weaze 41
8495 HG Aldeboarn
0566 - 631761

VOOR AL UW
VLEES . AKTIVITEITEN
.
.

RUND- EN VARKENSVLEES
KIPVLEES . SPECIALITEITEN

FONDUE. GOURMET. BARBECUE

'
.
.
.

VAKANTIE - BLIKVLEES

'

DIEPVRIESVULLINGEN

DIVERSE WORST- SPECIALITEITEN

BUITENLANDSE SPECIALITEITEN

S PA.FI.

G. Bouma. Aldeboarn 0566 - 631364
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ALDFETOAR.N
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()5ó6 - 63 1472
Fa>< ()5ó6 - 63 l2a3
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Ëchte Boerenkaas
zo van
de boerderij

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas

TEXTIELPRINT
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Deftoefi
en spodhuis

it lreaken

,T:e spcriaaL"aak
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c{e Lckhe'ze tzek

9001 AN Grouw Telefoon : 0566 - 621441 - 621353

Wii ziln 7 dagen per week geopend v.a. ï I .00 uur
HooÍdstraat 29 Grou Telefoon/tax 05óó -ó2 3l 35

tfurytoqs
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|r t.h.braam-westerdijk
R. DRAGSTRA

S0dl<ant

I

8495 KL Oldeboorn
Telefoon : 0566 - 63127 6

MG

JAGUAR
TRIUMPH
AUSTIN-HEALY

r,-lgedipl.pedicure
tsjerkebuorren 9 - 11 8495 ke Oldeboorn

teleÍoon:0566-631346

We ziin net zo thuis in de buurt
als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het idee clat je samen sterk
bent. De Rabobank heeÍt ais geen ander een traditie van samen-
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zijn een bank die nel zo lhuis is in de buurt als
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Rabobank
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Aldeboarn, Weaze 52,0566 -

631224
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Verbouwen bouW- en aannemerSbedriif

NZ
É

Renoveren
Susidieregelingen

fmFlJ:::ï::i

,,,"*"fi;iïJ,iri
8495 KG oldeboorn
Tel :0566 - 631232

voor al uw verbouw en nieuwbouw
tevens verzorgen

+
+

Schodeve rzekeringen

+z

Finonciol planning

Pensioen- en

Scherpe

.

wij ook Uw subsidie

aanvragen

levensverzekeringen rrffiffi

Hypotheektorieven

êfl autoverzekeringen
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Voor Aldeboorn belJ.M. Nljdom (0566) 63 19 36
3

10515)

413j42
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onderhoud aan c.v.

elektra-gas-water
aanleg van nieuwe installaties
24 uurs service
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Aannemers- en verhuurbedrijf
.
.

Alle voorkomende heiwerkzaam heden
Stalen damwand, hout en beton

.VERHUUR VAN

:

Compressoren, sloophamers, pompen, aÍsluiters,motorzagen,
draglineschotten, rijplaten, aanhangwagens, stalen vlotten,
dekschuiten, pontons,kranen, vrachtwagens en bulldozers.

.VERKOOP VAN

:

PVC, rioleringsmateriaal, tegels, bielzen, zand, grond, metselzand,
hout voor beschoeiingen en afrasteringen.
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Prikwei 3 - 8495 HC Oldeboorn
Telefoon 0566 -631432 - Fax 0566 - 631909

