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EETCAFE,'DE IJZEREN MAN''

Voor een sfeervol Dinertje

of Koud Buffetje

of Verenigingsfeestje

of Voetballersfeestje

Voor een klein Hapje en Drankje

of gewoon even gezellig zitten

een Vergadering ook voor........... .. inderdaad

of een Yergadering over voetbal alleen voor voetballers

P.S. Voetbalsters zijn natuurlijk ook welkom'

Voetbalfans trouwens ook!

Molensteeg l, Oldeboorn. Telefoon 056ó3 - 1591

ook voor voetballers

ook voor voetballers

ook voor voetballers

alleen voor voetballers

ook voor voetballers

ook voor voetballers



VOOR AL UW

DUBBELF BEGLAZING

5cnilCersbedri.jf

G. ZIJLSïRA
Oldebaorn telefooní485
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\) t.h. braam - westerdl k

f gedipl. pedicure
ïsjeíkeb oÍrelr 9-11. 8495 ke ílldeboorr

telefcon 0566:l'1345
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OLDEBOOftI{

TslefooÍt 056G9 l20g
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instellatiebedriji,

l-lal=rleid:.nt ei aa!-rleq saniteir,
llas en qalver.larninq,

Hel: el uch t. ve rtra rri rq,
Iink"1oocl en d e k íj e k k e r s i,r e I k ,
tlektrische,luxe e n ;r u i s h u u d e I i j k e aËn:re+-en,
5oeelgoedaideJ-i.rtr,
F- rkend qedÍplomeerd

Fa. RODENËLIRG
Oldeboorn - Andringrllriltta 16"1S - tel. 05$S3 13?0



wat de tsAKKER maakt toch zo tiin ....? ?

Dat zai wel door de ingrediénten

en het VAKMANSCl'lAF zijn I

Kom het maaÍ eens proeven 1

Kees ffinwggmmmm

PAndringastraat 28
Tel. 05663 - 1588
OLDEBOORN
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Van der Worf
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J,Schiere a Zn.

Konsir uktieweÍf:
Auioqefle en eleklr;sche lasinrich'liÊg
Landb0uw'mêchanisátiebedriií
I Jzerlvêr9n en gereedschappen

en draaiwerk
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'ngoedestart
Een goed begin is't hslve
werk en dat gsat ook in het
gewone leven nogaltijdop.
Neem spaÍen bijvoeÍbe€ld.
Of het boekên van e€n
vakantieíeis, dÊ oótvangsl
van 0wsalaris€n het
verzorgên van belalingen,
hêt aÍsluiten van een
veÍzekering, h€t regelen
van financiël€ transakties,
het behartigeí van een
eÍíêktenporteíe uÍlle ên wat
allemaalal niet meeÍ.
Gêen beteí begin dan Èr
êenvoudig even voor
binnenstappen bijde
Rabobank Met 3000
vestigingen overnl en alÍiid
gemakkelijk dicht in uw
buurt. Vooí alle6 waêr u
maar een bank vooí nodig
hebt in uw peÍsoonliike oÍ
zakelijke leven ...

*abobanft Ël

Echte Boerenkaas
izo 

van de boerderij*

Gespecjaliseert in

vele soorten

KRUIDENKAAS

IJSLO KET

CFRYSKE

TLAGGE
F1AB S7FT tJS J. EETHLEHEM

FOBPAKT IJS

ffiim
,*

4q't

05663'349

ilêr 8êsï8
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SOURW

zelfbediening_

H.Huisman
Weaze 3l
0ldeboorn



Landbouwartiírelen

BiervoederÍ en -ê{{essEires

Sloernen eít Blanten

bouw- en aannernersbedrijf

Ê. DE VRIES
TSJEBKEBUORREN 17

8495 KE OLDEBOORN VOOR AL UW

ïerboutY en nieutrbouw

Teuens uerzorgen wij ook Uw subsidie aanurttgen.

Hei adres voor al uw hengelsportbenodigdheden
o.a. werphengeÍs, werpmolens enz (oak voor zea)

hoqe en half hog€ rubber 9n glastic lêarzsn
{ook in Álls kinclermalon}
Íegênkleding met cepuchofi in div€r$q kleur6n

IJ. ROPHruffiURG
Áchi:rrin 1. Teltíoos1452 - OJdeboorn
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schoen- en sporthandel
E ggink TeteÍoon1493 . otdeboarn
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ZEILEH, SURFEN
EH KAruOËN
i-1,,r;crp;1. ;yo.l.nnp,.r G)er v€r,.rrr r 
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TRANSPORTEEDR IJF

fa" l. vi$$er & zn.

OLDEBOOHN
TeleÍoon 05S63 -.1225 -1560 -lÍl4C

EULKïRAbICPORT . FALLEïVERYOER



Het adres voor uw receptie,vergadering,diner
t

af voor een avondje gezellig opstap.

Hotel Goerres

Doelhof 3

te1.1333

KLEUR MAAKT UW INTERIEUR *.
+******+*

M. URFF.
OLDEBOORÍ{
Teleíoon t255

Fa. N. G. Waringa &Zn
elektrische smederij tel :12Í3

Weaze 43 / 8495 HG Oldeboorn

****** VOOFï UW *****+**
LANDBOUWMACHINES

*********
SIER- EN SMEEDWERK

WEIDEilAAR'S
wjittrrringrwoi

MECHANISATIE BEDRIJF
11O oldeboorn

Verkoop van:
FOFI D t rac tors
lan d en tuinbouw machines

****,1. fleparatie
****** Sta lling

**ir*** Ondêíhoud

05663 - 767 05865-2102



NDERHOUD AAN C.V
ELEKTRA GAS EN
WATER

JAC.ITNOL B\r
g rorrd ere heir,rzerkerr

WAT WIJ ALLEI4AAL VOOR U KUNNEN DOEN

Het aanleggen van jachthavens.

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

Het aanleggen van wegen en erÍverhardingen.

Het leveren en plaatsen van alle soorten walbeschoeiihg.

Het verzorgen vên Uw kompleïe silofundering.
Het in I ultuuÍ bÍengen van Uw la'lderijen.

Het leveren van zand en grond.

Het leggen van alle soorten zinkers.

Tevens verhuur van:

oLDEBOOBN 0s663 -1432

- Draolines - Eulldozêrs - Tractoren met

I m3 aanoedreven orondkarren - KinDers 6x6 enz.



ln het hart van Friesland

A s alroarlSlL. ba.l k r deze provrnc e.-ori.e]]t {l-ê Fr- esla rd BaIk hei
oak lot rtai,tr 1:tak d,. q!l\,1, kk,. ng ,;ai deze ptov ta e ntede le

sl .ll ll íl re rl

,a rkr hcl '-. 1 dal s1e,.ds fiteer parllcr eren Ll 1a e agef der
u{r\,o k rg l.!f spaarq{l d b 1c1eze blnr rtebb-.n gedepoIeerd
krrref ta r lke ral,rslr eef ov,óff€ als rslel ngen cLlilltre e

Oralan sei {rs Z -okef lru zetr. !,Íof f gel. elC do,tr ltaar worden
qe'n; rc erd U doel (l:taronl !loed eef reken rig le openen b j

d,.ze rell ofalo ltark waa' mef de Fr ese lethoud fgen kenl en
ilere al s f) aalse lke el] prov nc a e ite af qe| 1e d,onen

Friesland Bank
uweigen bank

Kantoor Oldeboorn. Doe hóí 4 Te 05663 515


