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waterleiding en aanleg sanitair
gas en gasverwarming
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c.v. installatie,s
heteluchtverwarming
zink, lood, en dakdekkerswerk
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We

zijn net zo thuis in de buurt

als u
De Rabobank ís een bonk met een idee, Het idee dot je sa''l.en

sterkbent.De Rabobank heeft als geen onder een trcditíe von
samenwetken en botwen ddn relatíes. Het ís een bankvan
mensen voot mensen. Dot me*t u al snel in het pe6oonlijke
contact, EIke Rdbobdnkstdot mídden in de samenleving.
Ddarcm zíjn we vook betrckken bij o.tiviteiten ín het
bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wdt et leeft,
ook als het niet ofi bdnkzdken gaot, Kottofi, we zijn een bonk
die net zo thuis is in de buutt ols u.

Rabobank
Atdeboorn, Weaz. 52, 0566 - 631 221

Bouw- en aannemersbedrijf R.

de Vries

Tsierkebuorren 47
8495 KG Oldeboorn
Têl : 0566 - 63 1232

Vêrbouwên / Onderhoud

tevens verzorqen

/ Restaurêren / Renoveren / Subsidieregelingen
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Martie Urff
Tsjerkebuorren 25
8495 KG Aldeboarn Tel: 0566 - 631255

ook Uw subsidle

aan\zragen

Fa. Gebr. Schiere
tr

Konst.uktiêwêrk

D Lándbouwme(haniratiebedrijf
Uzerwaren
gêr€edschappen

Draaiwerk
Têlêfoon 0566 - 631214

é. @eoaea & 6*,. 8,@.
INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF
Bordego
8495 NS Oldeboorn
ïeleÍoon: 0566 - 631340
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Fax : 0566-631410
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Hêt uitvoeren van technisch
t€kênvíerk op CAD
Begelêidên van proiekten
Lev€ren van complete
machines

.

Drukwerk

.

R€ct.m€studio

.

Raámdecoíáíe

. Auto €n Bootbelettering . Elllboards . ftyzrs

Eigêí b€sturingsafdeling

.

Re<lóme-Kleclins

.

Stoepborden

.

Naamboíd€n

. Magn€€tplàten . Computer G€snêden T?ksten
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APK-keuringsstation

verkoop van nieuwe en
gebruikte auto's
reparaties
carroseriewerkzaamheden
schade taxaties

erkend

WN

keuringsstaaion,

keuringsnummer 201 3

AUTOBEDRIJF
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Aldeboarn Tel. 05óó - ó31218 Fax 05óó - 631872
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FA.IJ. Rodenburg
het adres voor al Uw:

Hengelsportbenodigdheden
werphengels
werpmolens
koopmans verven
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Achterom 1
Telefoon 631452
Aldeboarn

z.

i:
Boerderij

Gespecialiseerd in vêle soorten

kruidenkaas
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7 dagen per wêêk
teopend v.a. I 1.00 uur

voor alle
voorkomende werkzaamheden
Fa. K.J. Dijkstra & Zonen
Tsjerkebuorren 59, 8495 KG OldebooÍn
TeleÍoon 0566 - 631495
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SÍdkànt I
8495 KL Oldeboorn
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JAGUAR
TRIUMPH

631276 AUSTIN-HEALY

0gedipl.pedicuie
Telefoon | 0566 - 63í346
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Kipvlêês specialiteiten
Fonduê - Gourmet - barbeque
Diverse worst specialiteiten
Buitenlandsê spêcialiteiten
.Vakantie - Blikvlees
. Diepvriesvullingen
slarêrii Meetsma Tè1. 05óó - óll3ól

Voor al uw dagelijkse boodschappen
Diverse broodsoorten voor altiid
een lage prijs
bezorgen van uw boodschappen
Wil maken ook boekies klaar voor het
buiten gebied
Spár
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Assurantie- en Íinancieringskantoor

A.A. Mulder
Deskundig op het gebied van:
- alle verzekeringen
- hypothèken / Íinancieringen
- spaar- en studieverzekeringen

Mulder Vastgoed
Aan- en verkoop onroerend goed
( N.V.M. gediplomeerd bemiddelaar )

Voor al uw verzekeringen
van de wieg tot het graf

Wjitteringswei 126
8495 JT Oldeboorn
Tel.: 0566 - 632100
Fax: 0566 - 632008

COPIERS
PRINTERS
FAXEN

SUPPLIES
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Aannemers- en -verhuurbedrijf
. Allê voorkomende heiwerkzaamheden
. 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 - TeleÍoon 0566 - 631432 - Fax 0566 - 631909

