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Autobedrijf W. v"d. Krieke

e Jaar
ultigarantie MITSUBISHI

MOTORS

wjitteringswei 12 - 14 - otdeboorn - Telefoon 05663 - 121g

TAXI BESTELLEN
05663 1218 BELLEN

dag en nacht service

ook voor de mooiste rijwielen kunt U bij ons terecht
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bii een sportieve

prestatie

hoort een

bloemetje van

HILLIE HOLTROP G Bouma Oldeboorn 05663'1364

KLEUR MAAKT UW INTERIEUR

VERF

BEHANG

GLAS M. URFF
TSJERKEBUORREN 25

8495 KG ALDEBOARN

r$,
TE1.1255

Fa. Gebr. Schiere

Konstruktiewerk
Landbouw -

mechanisatiebed rijf
lJzerwaren en

gereedschappen
Draaiwerk

Telefoon 05663 - 1214

dames en heren
kapsalon

weaze 41

8495 HG Aldeboarn
05663 - 1761

,, de BOARN ,,

OLDEBOORN

smulboetiek

voor al uw snackwaren

kunt u bij ons terecht

COBY & EDDY TEL:05663-1719



QUICK SPORTSCHOENEN
HEBBEN TWEE

STREEPJES VOOR

Feest met thuistap
ï"Jw feestje wordt een echt feest met een zelfgetapt pilsje,

getapt uit een heuse tapinstalatie met bar.

huilaakt U het vat niet leeg, geen probleem, U betaalt aileen
het verbruikte bier. Het restant nemen wij terug.

Bij de tapinstalatie leveren wij u voldoende glazen en eventueel
ook de andere < fris > dranken, alles met bijpassend glaswerk.

Om het feestje compleet te maken kunnen wij ook
[.Jw koud buffet of salades met natuurlijk het nodige bestek
thuis verzorgen.

Kom eens langs voor meer informatie.

Hotel Goerres
Doelh6Í 3
Tel: 1333

Schoen- en sporthandel

Eggink
DoelhoÍ 6 teleÍoon 05663 -1493

een goed adres voor :

o modieuse kleding

r huishoudtextiel

o woninginrichting

MODEHUIS

.f voor alle
voorkomende werkzaam heden

Fa. K.J. Dijkstra & Zonen
Tsjerkebuorren 59 8495 KG Oldeboorn
Telefoon 05663 - 1495



Je eigen sport, je elgen bank

ffimfuwfumwwfu ffi
Meerbankvoorje geld

bouw- en
Verbouwen
Onderhoud
Restaureren
Renoveren
Subsidieregelingen

aannemersbedrijf

R. de Vries
Tsjerkebuorren 47

8495 KG Oldeboorn
Tel:05663-1232

voor al uw verbouw en nieuwbouw
tevens verzorgen wij ook Uw subsidie aanvragen

DE JAGER
WEAZE 31 - OLDEBOORN

ons Supermerk staat voor
Superkwaliteit.

ratis spaarzegels voor de prachtigste geschenken.
Haal snel een Supermagazine.

Service Suoer
P. de Jaobr
Weaze 31

Aldeboarn 05663 - 1370

Echte Boerenkaas
zo van

de boerderij

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas
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M.A. G. Koedijk I admi nistratie-,
belasting- en adviesbureau

voor uw administratie,

en bedrijsadviezen

voor zowel ondernemers
als partikulieren

prive :

P. Folkertsmaherne 39
8495 JB Aldeboarn

FA. IJ. Rodenburg
het adres voor al Uw:

Hengelsportbenod i gd heden

werphengels

werpmolens

koopmans verven

klompen

laarzen

Achterom 1

Telefoon 1452
Aldeboarn
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het odres voor:
Computers
loserprinters

foxen
nefwerken

Coro Auiomotisering
Weoze 7,8495 HD Aldeboorn

Telefoon 05óó3 - l78B

Landbouwmechanisatie

Reparatie

Onderhoud

Verkoop

8495 JT Aldeboarn
Wjitteringswei 110
Tel.:05663-1767

9247 WL Ureterp
Butewei 1

Tel.:05125-2564

8406 AL Tijnje
Riperweil3
Tel. :05132 - 1372



cafe biljart

Moeke de Bruin
Els en Tinus

SRV
het adres voor al Uw

dagelijks vers aan huis
leven3middelen en zuivelprodukten.

Tevens verzorgen wij voor u Íruitmanden
in verschillende maten en prijzen

B. de Leeuw . Achterom 20 . Oldeboorn . Telefoon 1SS0

waterleiding en aanleg sanitair

sasen:ïïffi,ï:':

heteluchtvenruarming

zink, lood, en dakdekkerswerk

Durkje's Tsiis h0ske
Weaze 67

8495 HH Aldeboarn
05663 1 884



& 2u9,7,
I NTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJ F

Bordego I
8495 NS Oldeboorn

Telefoon: 05663 - 1340
Fax :05663-1410
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*Het uitvoeren van technisch
tekenwerk op CAD

*Begeleiden van projekten

*Leveren *",;::lllrï3

*Eigen besturingsafdeling

IEKEN.EN ADVIESBURO VOOR DE MACHINEBOUW
Doelhof 2 - 8495 KD Oldeboorn - Telefoon 05663-'191 I

advertenties

drukwerk

dtp

faxservice

S. de Grootstraat 30
8495 SC Oldeboorn

Tel: 05663 - 1245

VffiDER

@wÉts@8ffi
Telefoon 05663 - 1434ffi



M.A.G. Koediik / administratie-,
belasting- en adviesbureau

voor uw administratie,

alle belastingzaken

en bedriisadviezen

voor zowel ondernemers
als paftikulieren

P. Folkertsmaherne 39
8495 JB Oldeboorn

FA. IJ. Rodenburg
het adres voor al Uw:

Hen gelsportbenod i gdheden

werphengels

werpÍnolens

koopmans verven

klompen

laarzen

Achterom 1

Telefoon 1452
Oldeboorn



onderhoud aan c.v.
elektra-gas-water
aanleg van nieuwe installatiesq

MD
24 uurs service

oM r service
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Aannemers- en verhuurbedrijÍ

. Alle Voorkomende heiwerkzaamheden

. Stalen damwand, hout en beton

.VERHUUR VAN :

Compressoren, sloophamers, pompen, afsluiters,motorzagen,
dragli neschotten, rij platen, aan han gwagens, stalen vlotten,
dekschuiten, pontons,kranen, vrachtwagens en bulldozers.

.VERKOOP VAN :

PVC, rioleringsmateriaal, tegels, bielzen, zand, grond, metselzand,
hout voor beschoeiingen en afrasteringen.
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Prikwei 3 -
Telefoon 05663 -

8495 HC Oldeboorn
1432 - Fax 05663 - 1909



Studeren?
Kies voor een jongerenrekening

Wanneer je eigen inkomsten
hebt uit beurs, zaKgeld, bij-
baantje, salaris of dergelijke
en bovendien je eigen uitga-
ven zelfstandig wilt regelen...
dan is er voor jou nu een
ideale bankrekening:
de Friesland Bank jongeren-
rekening voor jongeren van
12 tot 25 jaar.
Het is een rekening met alle

mogelijkheden van een
normale privé-rekening,
maar met een extra hoge
rentevergoeding, die jaarlijks
wordt bijgeschreven.
Wanneer je nu een jongeren-
rekening opent en minimaal
f 10,- stort, krijg je behalve
een opbergmap en over-
schrijvingsformulieren ook
nog een sportieve tas kado.

FrieslandBank
Kantoor Aldeboarn, Doelhóf 4 Tel. 05669-1S1 s


