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prsten

onder

Na de wedstríjd sTzellig na -
in cafe

MOEKE DEBRUIN
het gertot uan een pínt

en hartige hap.

Ook uoor een auondje uit bent
U uan horte welkom .

cafe - bíIjart
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Tedagerij

PÏ1OC

VOOR EEN LEKI(ER STUK VLLFS

NÁAR DE ECHTE SLAGER

Fa. ffi" G. Wanimga &W.c\.
efektrische srnederij tei : Z1B
Weaze 43 / 84gS F{G Oldebooin

**+*** VOOR UW *rF***+**
LANDBOUWMACHINES
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SISN _ EN SMEEDWEE'(
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schoen- €n

{ggink
sporthandel

Telsfoon 493 - Oldebocrn
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VOOfi AL UW :

Onderhoud Verbouw

H.Veenstra
ïsjerkebuorren 4? 8495 KG Oldeboorn Tel :05663- 667

IJSLOKET

qmvsKË
ryLAGGE

FOAR SAFT ilS J' gíÍHLEIIEM

FOIïPAKT ilS

OldebooÍn - telefoon 485

VOOR MODEFNE WANDBEKLËDÍNG
SCHI LDERS- an BEHANGÊHSBËDRlJf

G. ZIJLSïRA

Den k rm onze

aanbiedingen

HËT ADRË$ VOCIH :

L€vefismiddeleil
Vleeswareu
Eersïe aoort kaas

Bier en trisdrarrk
grood cn b?hket
Diei?ví!exproílukten GflOENTEN EN FRUIT

e. àe irgi"Jw r AcHTraoM 2S " SLDESOORN reiefÓon 551)

ffiffiffiIffi



*{$ËK|BTRA's
HOUïHANDE L FN HOBBYZAAK
Vgoí d9 vakr.ran en de doe,het,zelyer.

HSEKSïAA'S
Hot ïÍiA$t0Er Otdeboorn Weaze 68 ïelefaon 0á663-478

ff#r 8ê:9r€
{ffi &€
SUti&F!

zelibediening_

H.lluisman
Weaze 3I

êen goed dre$ ycor:

modieuse kleding

Itublroudtsxtiel

wonin$miefttirg

OLDË8C€R8É

ïeleÍoon G5fii3 - 208

He1 adres al hengelsportbenodigdhedem
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. Achterom I - ïoleíoon Oldeboorn



*mgweffiestmrfr Een go€d bégin;s Í hatvít
wefken dar gêat ook irr het
ge'nlane levefi nog êitijCop.
NeeÍn sparcl,] bijvoorbeeld.
CÍ het boekei van e€n
vakantiere;s, de ontvêírgst
van uwsalaris en het
v€ízorgen van beïáiingen,
het aísluiten van een
verzekeííng, heÍ regélen
van finarlciëte trênsdklier.
het behaltigen vên een
eaf ei<tenpcdef euille en !À?t
aiiemaalalniet meer
Geen betei beqin dan ei
eenvoudig even voor
binnenstappen brJ de
Ratlobank. Mer 30C0
vestigingen ovgral en alttid
gemakk.lijk dichtiíl l'rw
b!urt. Voor alles waar u
inaêr een bankvooÍ fiodig
hebt ln u]r./ persornliik€ of
rêkeÍiikeleven.

fia$sbamk ffi

w€EnF**Á,am's
*n*jittering*t**ei

*'I#CF{,&.MISê,TIE BSNRiJF
i 1& cll d ebsorsi

\ítrk*ap van:
F0Ê D € rac iere
land en tu in llr0u s{ m*ehines

*r(*** Repaíatie
*r**+* gta!ling

****** Snderhoud

{r56S3 - 7{r7 05s05-?rn?

fa" $" vËsses" & u Ë?"

O LD Ë ECOI? fd
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Het adres voar uw receptie,vergadering,tline r
qf voor een cvondje gezellig apstap.

iltltiJtr
Hotel Goe rre,c

Dcelka{ 3

rel. 333
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Echte Boerenkaas
ozo, 

van de boerderij*
Ge$peciajiseert in vele soorten

KRUIDËNKAAS I{.rlbutrr 65 / E405 &(i (rrdcbooi. {l.l-) /-l.l- 056ó_1,?2r

u[0ft [tN G0[D IN rlt]titRu KApsfL TtGtN

[fI{ RII]EL lJKT PÊiJ5.
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* J+ +l( iÉ lr .ltJ+ + l+l( -rÊ*. jí + à 9e +í

f.iAAn r.Ap5AL0N I'AtJJA t' \,|Aelí 41 .

ZOU[TL JYli]G[LlJK [[N AFsPFAAK ITAKEN

ïtL: 05663 * 761 .

AíITO SEOI]IJF

Wiitteringsuni 1 2'ïë - í)ldebaoí!7 teleíaan 45563-21 8.

kttvm riiwielen tn branlielsen
ïaxi en ytrhuui z. chaufíeur
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Kies voor he1 betere tríood
kies voor de warme tlakker
kies brood san....... ..

usrt der kloet

J.Schiere * Zn.

Konstruktieweík
Áutogere en €lektrische lasinrichting
Landbouw.mechanisatiebedri jf
lJzerwaren en gereedschappen

en draaiwerk

Telefoon 214

AL5 HEï GAAT OIVI.

veruarming - eenitair - dakr.rerk -luxa en hulehoudelljke art. * electrischÈ art.
tuinmeubelo €n speelgo€d -

{a.a. LEG0 - pLAYtï08Iil_ - sRrTïAINS)

I5 DIT IJL ADRfS:

**** *+ ***:È**+******** * * f,**+*****t *,t r** *

F'a. RODENBURG.
Oldoboorn - Andrings,t.iirto 16-!É - tel. 05663-2a0

f"andbouwartikelen

Diervseders en -accesssires

Bloemen en planten



p l1F \/trtFq

TS]ERK€ÊUiJRREt'I Í7
8405 KE OLDEBOOFN

bouw- en aannemersbedrijf

Vffi*ffi &L €JW

wsrh[}uw e|Ï nieuwhnuw

ïeueris verzorgen wíj aok Uw subsidie eqnvr gen.
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JAC.ITNOL B\Z
grond err heiurerkerr
oLDEBOOBN 05663 - 432

WAT UÏIJ ALLEMAAL VOOR U KUNNEN DOEN

Het aan leggen van jachthavens.

Het leveren en heien van palen in hout en beton tot 20 mtr.
Het trillen - trekken en veghuren van stalen damwand.

Het aanleggen van wegen en erfverhardingen.

Het leveren en plaatsen van alle soorten walbeschoeiihg.
Het verzorgen van Uw komplete silofundering.
Het in kultuur brengen van Uw landerijen.

Het leveren van zand en grond.

Het leggen van alle soorten zinkers.

Tevens verhuur van:

Hydr. kranen - Draglines - Bulldozers - ïractoren met
I m3 aangedreven grondkayren - Kippers 6x6 enz.



ln het hartvan Friesland

A s groolste bank n deze provinc e rekefl de Fr,es and Bank hel
ook 1o1 l.nar laa( de onjw kkel ng van deze prov fcie mede te

slrmtlleren
Dal]kz r,.1 Íell. dal steeds nleer parlrcu eren url a le agef der
bevo k 'q iruI spaarge d brj deze bank hebben gedepofeerd

kL nfef iair jke nduslr een overhe ds nste rllgen cullure e
orgaf sll es zrekenhu zef won llgen etc. door fraar worden
gei narc erd U doet daarom goed een rekeniriq 1e openen bti

Ceze rell or3le bafk waar rnen de Friese verhoud ngen kent en
bere al s p aalsel lke en prov ncrale beiangen 1e drenen

Friesland Bank
uweigen bank

Kantoor Oldeboorn. Doelhóf 4 Tel. 05663-515
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