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"VOOR AL UW VLEES-AKTIVITEITEN''

* runci- en varkensvlees
* <ipvlees-specialiteiter
x f cndue- gournet-barbecue
* vl-eeswaren-palé' s-salades
x diverse v:orst-specialiteiten O O
liiffiligiil:ffi:l""reiren 4-^- dicpvries',^li Iingen

meetsmqA
ombochïelijke sloger &

Ándring or?riine 2l Oldoboorn 05ó€-Ból



Landbouwartikelen

Diervoeders en -a(cessoires

Bloemen en planten

bouw- en aa n nemersbed rljf

R, DE VRIES

TSIEBKEBUOFREN 17

3495 KE OLDEBOOBN VOOR AL UW

YerbÍlurï en nieuwhouw

feuens uerzorgen wij ook Uw subsidie aanur tgen.

Het adrês voor a,uw hengelsportbenodigdheden
o.a werphengels, werpmolens enz (ook voot zee)

hog€ en half hoge Íubbeí €n plaic laar'en
(ook in alls kinde.mat€n)
regcnkleding mel cspuchon in diverse kleuren

IJ. RODENBURG
Achterom I ' Teleloonl452 Oldeboorn



J.Schiere a Zn.

Konstíuktiewerk
Autogene en elektrische lasLnrichting

Landbouw-mechanisariebedri jÍ
I Jzerwaren en qereedschappen

en draaiwerk

Telefoonl2l 4

cofe - biljart

EIs en ïinus.
&ffoe#s e3e ffirasirs

Het adnes voor a1 Uw levensniddelen en
Zuivelprodukten -

Nu ook leveren !.ri j U FRUITMANDEN in verschillende
oaten en prijzen-

B. DE LEEUW * ACHTEROM 20 * OLDEBOORN TeleÍoonlsso

MARKTVERVOER
VERIIEIDEREN
HRAK-enSLÀCHTVERVOËR
COMPLETE VERHUIZINGEN

8495 HL Oldeboorn. te1.1539
sLroo kunt U bij ons terech!-

Swe ttebuorren 2'l
Ook voor hooi en

0lueelrens
OLDEBOORN

.]



H et adres voor u.w recepíie,vergadering,diner

een avondje gezellig opslap.

Hotel Goerres

Doelhqf 3

rel.13J3

/o

Uw INTERIEUR +

M. UR FF.
OLOEBOORN
Trlqtoon 1255

WEIDENAAR'S MECHANISATIE BEDRIJF

wjittar i ngsvnsi í 10 oldeboorn

Verkoop van: ***** ReParatie
FOFI D tractors ****+* Sta lling
land en tuinbouw machines *****rr Qndsrheud

05663 -767 05665-2102



*OOUOOO KU NT U BIJ ONS TERECHT ?

wate r leid ing en aanleg sanitair
Gas en gasvervarming '
C-V.insLallaLie's'
H e Le I uch Lve r r'ra rn i ng '
ït"n, 

-t..0. en dakdekkersHerk '
Elektrlsche, luxe en hul shoudel i jke apparaten '

speelgoedaro:r t nÍ:. 
insrallaciebedri jf ,

Enkend gedi PloBeero

Aan n em ê rsbed rijf

Van der WerÍ
Oideboorn
Íel 05663-1434

I)I,DEBOORN

Nleuvíbouw

Reparatie
lsolatie

smulboedek

VINK
Vcnr o! uw snuckwoten
kunt u bii on^s lerechl'

Coby & EddY
'fel. 05ó63' 1719

/q



. OUICK SPORÍSCHOENTilr\. HrsEElÈ_r_lqqt-

.t\t"REEPrEs 
vooR

M. A.G. Koed.ijk/ adninisiratie-,
belastirrg- en adviesbureau

voor uir ad&in1silaile,

al-le belasij'ngzaken

en bediii isedvj.ezen

' vooi zoïê1 ondeaneEels
ets pali1k!li'elen

sporthaídel
Telefoon1493' Óldeboorn

koopt bii
onze

odverteerders

OLOEBOORN

Tsleíoon 05663 J208

schoen-

Eggink
en

\

tndrlngastrJ lite 2r-2,
849, JZ0ldeboor1l

P. Folkeltsnahenre r9
849, JB0ldebooln

re].. 05663 - ]623

een goed dres voor:

' modieuse kleding

' hu'shoudtextiel

' wonin$nrichtittg



,-Ei(rN- a\ ÁovrE:ario ,r:n lÈli;iti-
Doelhof 2

8495 KD OLDEtsOCRN

ïel. 0566J-.1919
Fox. 0565J-.19C6

* HEï UITVOTREN VAN TECHNISCH-
IEkINWERK (OCK CP C,ro). BTGÊLTIDEN VAN PRCJTCTEN

r LÊ\€RTN VAN ccMPLE-iË VACITINESI EIGEN EESTUR]NGSAFDELING

'zo van de boer,

Gespecialisee

vele !oorten

KAUIDENK,

IJSLOKETDE
qERYSJ(E s

TLAGGE
FOAB SOFT IJS
FOBPAKT IJS

/-./í{:-tl-l-r)
ê
TSilS

HUSKE
| 'i,:' I



TRANSPORÏBEDRIJF

fa. l. visser & zn.

OtDEEOORN
Telefoon 05663 .1225 .Í560 -Í340

BULKTRANSPORT - PALLETVERYOER

Het Hele Gezin roodleus ea

proffesloneel gekapt bi1 ;

Kapsalon 'jd. loonN".
tleaze 4!

0ldeboorn

rel.05663-1761

/6



ONDERHOUD AAN C.V.
ELEKÏRA. GAS EN
WATER

-G{-*r*9;*SI*o**g;J;***I}FlE*E;-FJt.yEIS{S-Ep}*r*.lE*

Alle voorkonende heiserkzaanheden.
Stalen danryand/hout/beton.
VEruruUR VAN:
Coínpressoren-sloópharners-ponpen_afslu j-ters_notorzagen_
draglineschotten-ri jplaten_aanhanguagens_stalen vlotten_dekschuiten-pontons-kranen_vrachtuagens_bulldozers.
VEMOOP VAN:
PVC-rioleringsmateriaal_tegels_b i el zep_zand_grond_grint_
metselzand-hout voor beschóeiingen_.f"."t.riie-;"r"rr.
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Studeren?
Kies voor een jongerenrekening

De jo ngere n reken ing
van de Friesland Bank
is een volwassen
privé-rekening
voor jongeren van
1 5 tot 25 jaar,
die er uitspringt
door de hoge rente-
vergoeding.

Wanneer je nu een
jongeren rekening
opent en minimaal
t 1O,- stort, krijg je
behalve een gratis
opbergmap en bank-
giroÍormulieÍen ook
nog een sportieve tas
kado.

Friesland Bank
Kantoor Oldeboorn, Doelhóf 4 Tel. 05663-1515


