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Den oon toto

CIUBBI.AD

,De TworI Witten"

EVEN NÁPR,.rEN ^ @"Na uo, J", fl"",
Gezellígheid en sfeer

*
Clubhuir Y. V' 

"OldcbooÍn"
Anrstcl bicr - Sisi vÍuchren liÉoÀ.dc
Àfd. Sliitcrii
Boodroc's Jorgóa.t . Old C.Dr.iD
Vie}l 9oldrtu - Originclc lràse Cogaac
Rciio.l

Veevoederr
Stro
Kunctmest3toffen
Turfltrooircl
Touw-, leerwork
Oliën - vetlen

De zook von de loge Àllddcn
De zook mel de meccle service



Pierna's Bakkedjen
Te'l. 2o1

ó

het enigc adrcs voot Fricse K-rEidkoek eo
Roomboter Drabbelkoekeo
vea eigco fabrikaet

natuur$k betet dan best

J. Schiere
Gcdiplomeerd hoef., gtof- en kachelsdd,
dnaiwerk

Autogele ed elêkt bche Lsitrrichting

Laldbouw aechaoi!.dêbêdtiif

Ijzêrwrrên cn gercedrcheppca

VewaqtriÀgr- en kookrppateteo

TGIêfooo 214

Beter lopen,
Schoenen van Eggink kopen.

Egginks Schoen- en Sporthandel

TeL 493

\

gekopt

Kapalon

Goed

Borna'l

I
Roel Nieuwland
li/aze 33 - Tel. 360

c
o
o

a
trIg,
o4

à

oanufacturen

confectie

werkkleding

bóy-artikelen

kousen en sokken

vloerbedekkiag

bedden, dekeas

Eatra$en

I

I



Ir

TV TOESTEL
BÀNDRECORDER
RADIOTOESTEL
of
GRÀMMOFOON

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

G. H oek siro
,Beuttdieost Oldebooro'

il
il
il
iltl
Vaste dienrten op:
Leeuwarden, Heereaveco eo Soeek
Vetder : veeveloer en ycrhuizlDgcÀ

Têl. oi66t-1ia

U schildert Zó
met Super Valspar
de ideale anateurs verf

T
Méér dan 50 kleuren

Àlleenverkoop voor Oldeboorn en
omstreken

If. Rodenburg, Achterom

íaxi beotellen

218 bellen

€ooo Seruicenter

9JJ. 
". 

á. Vr iehe @ lá"boo" n

DuirêodêÀ huiwrouwêÉ atr&Go ntet

20 pct. rcnte
dank rii super rltio ltuiYeB

Koopt uw ktat, vlê€8wareo, rnrgariae,
Ilaooader ca rlle mctkertikeleo
Io 't Zuivêlhui!

Eo u onwaÀ8t voot elkc 5 zilyerboos
6 gdd.o te.ug

Th. Veltmon,
Oldeboorn, tel, {98



Denk oon de toto

Coóperotieve Boerenleenbonk,,Oldeboorn"
te

Vii y€iroÍgco .llc bankzeken. - Mogeo wÍ IJ eÀise ooem€lr: *
Spsatt.r.k 3rla pca..-ltla pca- rcntc. Jeugárpaarwec mct-lO pct. Riikrpr.Ei€ Grtra"
Jeugdsparê! bêr gratis sparbusier eo bouwplrtea. BcdriiÍrsprten. -
Rekeoidg-Couradt met biizoodere rervrcc.
Effectco (altc beÍoiddeliog) en Voorichottcn teceo ê€o bllliike Íêot..
Komt u eeoi Ílct ola prateÀ, u neeot er altiid-iets 

".o océ.

Klld wurdea by de wedsuiicl ?

Dan fluch efkes om in warm p0tsje

PATAT Of iN KROKET NEi

lk rlle rosfte! .lkoholfiï. dldnkeo I

$iep oan !índer.n

io iímm' Qrienteman.

10 pct. Vegé 10 pct

ProÍiteet wekelijks vro de
cxtra aaobiediogeo

Bovcodico 6joe
GEKOELDB YLEESITARTN

L v.d. HEIDE
Achtero6 l0
OLDISOORN
ïjeL $2

Amsterdamsche Bank n.v.

Tel. Akkrum o 566t-6to
Tel. Grouw O 5662-472

Alle Bankzaken en Yerzêkeringen
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STAPERT, tel.350 Voor
al

sportbeoodighedea
\rt

Uw adres te OLDEBOORN voor :

| Àdvertenties ea Abonnementca:
Friese Koerier - Leeuwardcr Coutant

f, Alle Voorkomeode Drukwerkca : o
Sp

o

DÍukkert, v/h Stapert Àkkrum

* Reparatie's en Verkoop van tlurwerkeo
orthuis De LeeuwGoud en Zilvcr. Bekers en Medailles:

Kuipe* Horlogerie Grouw
* Stencilq'erk

Hulsmabs Ty!'e- €D CopieeritrrichtiDg
Nes -Àkkrun Br€edpad 3 tel. 241a

Heetenveenf Reklameverspreidïog

JLotel Q*rruo
- ÁkkrumOldeboorn

20 kamers; warm en koud stromend water

Zalen voor bruiloften, fartijen, d.iners enz.

Aanbevelend,
<Poul en 9.iet Qo"rr"a

Qodenburg De

klompen
die u zoekt
vooÍ pasvorm k{aliteit en priis viÁdt u bij

l]. Rodenburg
Achterom, Oldeboorn

Ook voor mans-, kinder eo kleuterlaarzen,
regeotlediog, zuidwerters, touw eo bor-
stelwerk eoz. kunt u het voordeligst bil

Loodgietets- en
iostallatiebedrijf
Oldeboorn - telef. 22o

Ook uw adres voor vak-
kuodige aaoleg koud-
ea watowaterleidiogea
voor keukeo eq douche

sanitaire eo
vcedrink.iostallaties

Loodgieterswerkeo

fi
/l\
-trbÊ



drink er
714 ,t-t é?o-ï44L

Rivella bij

sendê drank, - .
dio op natuurlijke wijzo
de mineralen aanvult
diê U tijdens het
spel verliest.

ttl{ ÍRlt5(lll vtAG. D0[10 PRoDUCT

=-- /
,é-1

.-!!É!a!!-FElF Transportbedriif

Fa. L. Visser bZn.
Voor al uw tÍaÁsporten

7
TeL O566a.225 Oldeboorn

\
Ook uw adres voot :

Looamaaien en hooipersen

juiste adres voor F,rima kwaliteit

aardappelen,

gaoetrten,

fruit
eo diepvries-producten

is

JAGER

Weaze 37,

Oldeboorn.

B.

DE autorijschool voor Oldeboorn en oog.

I(/i, lessen i0 OPEL, DÀF eÁr.
Voor vrachtaoto of bus speciale leswagen

o
Wíe op onze school studee , slaagt gega'

o

Q"br. @enema

GoÍediik tel. 2o7
of Hotel GoeÍres tel. 333

Voor al uw

fi.ft+\r.rtrY.!.!Yt/iaÍrYv-ttt

glas, behang eo schilderwerk

*r\rt'Ë!r*

')AAt

Simons' Schilderbedriif

Ook voor zelfschilders naar de vakman

Telefoon 05663-255



l

Bekend alom

Is de zaak op het Achterom

De grootlte sorteriog:

Biscuits
BoÀbotrs
Kaaskoekjes
Sooep
Zoutjes
Repel1

voo! ruivelpaoducten en kruideoietswaten
Piersmats

tel. 2o4

Tlet adtes dat U

Bakkedien

<t
é. de

Tel.233

a
uteet dat goed is

Fo. R. KNOL & Zn.

UW ADRES VOOR DE BESTE KWALITEITEN

Huisbrand en lndustriekolen en 0lie

Telefoon {31

Bestellingen gaarne I à 2 dagen vooruit

Voor al uw reizen

in binaeo ea buiteo-
Iaod eeo toerwagen

Reisbureou Veenslro
Levensmiddelenbedrijf

o.
Ook voor drogisterij en

Veltmon

tabaks attikeled

Oldeboorn - telefoon O566t-227,

Vraagt u eens inlichtiÀgen en odze reisgids

Looedd seizoetr ook geheel ver-
zorgde schoolteizen, Toeringscars t/m
48 petsooeo. Beleefd aanbevelend.



KLEEFSÏRA'S

STAGERU
le klas ruIrd- kalf- eo varkensvlees
aaaex fijne vleeswaren
specialiÍ€it in ftiese droge worst

ÁddridgastriittÊ 2l Oldebooio

H.H. fehalders

Vo
Foar al lim wurk nei leanbedriuw

fac. Knol
Íil. o566t-532 Oldeboorn

Kwaliteit is onze reclame

spcsialisearre yo
BABY-EDAM ek LUNCHTSIIS. Forpakkins nei winsk yn
forskate kleurco ! BÊtcr ytr Aluminium-foly €n peÍkamlDten
forpakking. - 250 sr. eí' 125 grs. pakles.

de |ong's Bakkerij

^fel. 0 5663-211

D. Rodenburg - Oldeboorn
de zaak oet de grootste keu3 op
verwarmingsgebied in

kolencoavectors
haatden
oliestookkachels
hadrdkachels
te klas fabrikaten

teveos het adres voor
luxe huishoudelijke arrikelêd
o.a. ,,Sola" artikeleÀ gegarao-
deerd voot uw leven

een geschcok vaa blïveode
waarde


