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Gezelligheid en sfeec

*
Clubhuis V. V. ,Oldeboorn"
Amstel bier - Sisi vruchren limonade
Afd. Slijterij
Boomsma's Jongmaat - Old Captain
Vieux Goldstar - Originele Franse Cognac
Reijnal
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o

EvEN NÁPRATEN rN A"!A oan Jer,flnu

o
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Feer -R{*
e.ll'e en ;clilteïil

C LD E,JJ CO RI{

CTUBBLAD

,,Dê Zw o rt V/itten"

c
o
o

Veevoeders
5lro
Kunslmeststoffen
Turfstrooisel
Touw-, leerwerk
Oliën - vetlen

Den oon

De zook von de loge Midden
De zook meÍ de meesfe service
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Piersma's Bakkeriien
Tel. 2o4

o

het eaige adres voorFriese Kruidkoek en
Roomboter Drabbelkoekea
van eigen fabrikaat

natuurlijk . beter dan best

J. Schiere
Gediplomeerd hoef-, grof- en kachelsmid,
draaiwerk

Autogeoe en elektrische lasinrichting

Lasdbouw mechanisatiebedrijf

IJzerwaren en gereedschappen

Verwarmings- en kookapparaten

'Íelefoon 2L4

a4

Schoenen van Eggink kopen.

Egginks Schoen- en Sporthandel

Roel l[ieuwland & manufacturen
o
O contectie

ffi baby-artikelen
&O kousen en sokken

Weaze 33 Tel. 360

Bosma's Kapsalon



B. STAPERT, tel. 350

Uw adres te OLDEBOORN voor:

f, Advertenties en Abonnementen:
Friese Koerier - Leeuwarder Courant

f, Alle Voorkomende Drukwerken:
Drukkerii v/h Stapert Akkrum

f, Reparatie's en Verkoop van LJurwerken
Goud en Zilver. Bekers en Medailles:

Kuipers Horlogerie Grouw
I Stencilwerk

Huismans Type- en Copieerinrichting
Nes - Akkrum

* Reklameverspreiding

sportbe0odig
naa-r

o
Sporthuis

nodigheden

De Leeuw

o
Bteedpad 3

Ileerenveen

2418

Jl,otel Qourru"
Oldeboorn - Akkrum

20 kamers;

Zalen voor

warm en koud stÍomend water

bruiloften, paÍtijen, diners enz.

Aanbevelend, ?aut en ?iut Quurruo

De

klompen
die u zoekt
voor pasvorm kwaliteit en prijs vindt u bij

I]. Rodenburg
Achterom, Oldeboorn

Ook voor mans-, kinder en kleuterlaarzen,
regenkleding, zuidwesters, touw en bor-
stelwerk enz. kunt u het voordeligst bij
ons terecht

9. Q.odenburg
Loodgieters- en
installatiebedrijf
Oldeboorn - telef, z2o

Ook uw adres voor vak-
kundige aatleg; koud-
en warmsraterleidingen
voor keuken en douche

sanitaire en
veedrink-installaties

Loodgieterswerken

r-'u-,



rlnllFn€s!4ruetlryrryF€tn Transportbedrijf

drink er
"24 

líê4 .éPê-?.{ezL

Rivella bij

De lèkkere,
dorstles -
sende drank,
die op natuurlijke wijze
de mineralen aanvult
die U tijdens het
spel verliest.

drink het*

koel !

EEN TRIESfiE VI.AG.DOMO PRODU(I

DE autorijschool voor Oldeboorn en omg.

$Vij lessen in OPFL, DAF enz.

Voor vrachtauto of bus speciale leswagen

o
Wíe op onze school studeert, slaagt gega-
randeerd

o
.)webr. Ounn^o

Gorredijk tel. zo7
of Hotel Goerres tel. 333

Fa. L. Visser I Zn,
Voor al uw transporten

7
Tel, o5663-225 oldeboorn

\
Ook uw adres voor :

Loonmaaien en hooiperseo

Het juiste adres voor prima kwaliteit

aardappelen,

groenten.

fruit
en diepvries-producten

is

B. JAGER

Weaze 37,

Oldeboorn.
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Voor al uw

ffi
glas, behang en schilderwerk

ffi

Í\LAf

Simons' Schilderbedriif

Ook voor zelfschilders oaar de vakman

Telefoon 05663-255



Bekend alom

Is de zaak op het Achterom

voor zuivelproducten en kruidenierswaren

J. áe {uuu*
Tel.233

De grootste sortering :

Biscuits
Bonbons
Kaaskoekjes
Snoep
Zo:utjes
Repen

Piersma's Bakkerijen

tel. 2O4

Jlet adres dat U weet dat

Nffi'
Fo. R. KNOL & Zn.

UW ADRES VOOR DE BESTE KWALITEITEN

Huisbrand en lnduslriekolen en 0lie

Telefoon 431

Bestelllngen gaarne I a 2 dagen vooruit

in binnen en buiten-
Iand een toerwagen
vaÍl

Reisburetru Veensfrq
Oldeboorn telefoon 05663-227.

Vraagt u eens inlichtingen en onze reisgids

Komend seizoen ook geheel ver-
zorgde schoolreizen. Toeringscars t/m
48 personen. Beleefd aanbevelend.

nM
Levensmiddelenbedrijf

O. Veltmqn

Ook voor drogisterij en tabaks artikelen



KI.EEFSTRA'S

STAGERIJ

It
Tel.: 36r

le klas rund- kalf- en varkeosvlees

annex fijne vleeswaren

specialiteit in friese droge worst

Andringastijitte 21 Oldeboorn

Kwaliteit is onze reclame

de |ong's Bakkerij

spesialisearre yn
BABY-EDAM ek LUNCHTSIIS. Forpakking nei winsk yn
forskate kleuren I B0ter yn Aluminium-foly en perkaminten
forpakking. 250 gr. en 125 grs. pakies.

D. Rodenburg - Oldeboorn
de zaak met de grootste keus op
verwarmingsgebied ia

kolenconvectors
haardeo
oliesto okkachels
haardkachels
le klas fabrikaten

tevens het adres voor
luxe huishoudelijke artikelen
o.a. ,,Sola" artikelen gegatan
deerd voor uw leven

een geschenk vao blijvende
waarde

*

H.H. feha

V
o

Foar al fim wurk nei leanbedriuw

lu". Knol
Íil. 05663-532 oldeboorn

0 5663-241



TV TOESTEL
BANDRECORDER

RADIOTOESTEL
of
GRAMMOFOON

NOOr RADIO POPPES
De zaak met ervaring en 100 pct. service

6),

á
I

G. Hoeksirq
,,Beurtdienst Oldeboorn"

ffi

II
H!l
il
Vaste diensten op:
Leeuwarden, Ileereaveen en Sneek
Verder : veevervoef en verhuizingen
Tel. 05663-47s

U schildert Zó
met Super Valspar
de ideale amateurs verf

r
Méér dan 50 kleuren

Alleenverkoop voor Oldeboorn en
omstreken

I]. Rodenburg, Achterom

íaxi beotellen

218 bellen

Duizenden huisvrouwen spareÍr met

20 pet, rente
dank zij super ratio stuivers

Koopt uw kaas, vleeswaren, margarine,
Limonades en alle merkartikelen
In 't Zuivelhuis

En u ontvangt voor elke 5 zilverbons
6 gulden terug

Th. Veltmon,
Oldeboorn, tel. 498

Q,ooo $ervicenter

9D. v.d. Yrieh,e Olr|boorn



Coóperotieve Boerenleenbonk,,Oldeboorn"
te Oldeboorn

+
Sfij verzorgen alle bankzaken. Mogen wij U enige noemen :

Spaaóank 3rlapct..-53lapct. rente. Jeugdspaarwet met 10pct. Rijkspremie extra.
Jjggdsparen met gratis spaarbusjes en bouwplaten. BedrijÍssparen.
Rekening-Courant met bijzondere service.
Effecten (alle bemiddeling) en Voorschotten tegeÍr een billiike rente,
Komt u eerrs met ons praten, u Deemt er altild iets van mee.
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Kêld wurden by de wedstriid ?

Tillefoan 253

Dan fluch efkes om in v/arrn pfitsie

PATAT of in KROKET nei

@aJetaria ,,du {ryobe fllogqu".
Bk alle soarten alkoholfrije dranken !

10 pct. Vegé 10 pct

Profiteer wekelijks van de

extra aanbiedingen

Bovendien ájne
GEKOELDE VLEES\TAREN

I.' v,d. HEIDE
Achterom 10
OLDEBOORN
TeL.49z

Kantoor Ákkrum
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Jt^^' witte der alleo lan,

Si"p aan 7.induren

io iítnrn' Qrientevnan.

Amsterdamsche Bank n.v.

Tel. Akkrum o i665-6Lo
Tel. Grouw o 5662-472

Al!e Bankzaken en Yerzekeringen

Den cton toto


