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arnbachtehjke slager
andringastrjifte 21 Oldeboorn 05663 -1361

VOOR AL UW
VLEES . AKTIVITEITEN

RUND. EN VARKENSVLEES

KIPVLEES - SPECIALITEITEN

FONDUE . GOURMET. BARBECUE

DIVERSE WORST- SPECIALITEITEN

BUITENLANDSE SPECIALITEITEN

VAKANTIE . BLIKVLEES

DIEPVRIESVULLINGEN

Voor sparen,
betaleo,len ingen

en hypotheken

Voor meer informatie :

G. Beimin - Visser
Tsjerkebuorren 16 OLDEBOORN

Telefoon 05663 - 1876

De Centrale Volksbank,
een beetje dichter bij u.

TEXTIELPRINT

en sporthuis

it healren
9001 AN Grouw Telefoon : 05662 - 1441- 1353

E DE ROEIz
t HooFDSTRAAT 29, Grou
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R. DRAGSTRA MG
S0dkant 1 .IAGUAR
8495 KL Oldeboorn TR|UMPH
Telefoon : 05663 - 1276 AUSTTN-HEALY

"@(r\)
\ \ t.lr.braam-westerdii k
Ugedipl.pedicuíe

tsjerke
telefoon :05663 - 1346



Schoen- en sporthandel

Eggink
Doelhof 6 telefoon 05663 -1493

QUICK SPORTSCHOENEN
HEBBEN TWEE

STREEPJES VOOR RK & REAU
voor alle

voorkomende werkzaam heden

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

een goed adres voor :

o modieuse kleding

r huishoudtextiel

o woninginrichting

MODEHUIS
ii:w
\ /// OLDEBOORN\-.Z Tet.o5663-t2oa

Feest met thuistap
Uw feestje wordt een echt Íeest met een zelfgetapt pilsje,

getapt uit een heuse tapinstalatie met bar. n
Maakt U het vat niet leeg, geen probleem, U betaalt allee\
het verbruikte bier. Het restant nemen wij terug. r.:,!,

Bij de tapinstalatie leveren wij U voldoende glazen

en eventueel ook de andere < fris > dranken,

alles met bijpassend glaswerk.

Om hèt feestje compleet te maken kunnen wij ook f{
Uw koud buffet of salades met natuurlijk het nodigef .t

bestek thuis verzorgen.

Kom eens langs voor meer informatie.

Hotel Goerres
DoelhóÍ 3 Tel: 1333

È



M. @aaaea &
I NTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

Bordego I
8495 NS Oldeboorn

Telefoon: 05663 - 1940
Fax :05663-1410

*Het uitvoeren van technisch
tekenwerk op CAD

*Begeleiden van projekten

*Leveren van complete machines

*Eigen besturingsaÍdeling

TEKEII. EN ADVIESBURO VOOR DE 
"ACH'NEBOUW

rinth0s

advertenties

drukwerk

dtp

copyprintservice

S. de Grootstraat 30
8495 SC Oldeboorn

Tel: 05663 - 1245

dames en heren
kapsalon

de BOARN,,
weaze 41
8495 HG Aldeboarn
05663 - 1761



Je eigen sport, je eigen bank

BabohanH trl
Meer bank voor je geld

Verbouwen
Onderhoud
Restaureren
Renoveren
Susidieregelingen

bouw- en aannemersbedrijf

R. de Vries
Tsjerkebuorren 47

8495 KG Oldeboorn
Tel:05663-1232

voor al uw verbouw en nieuwbouw
tevens verzorgen wii ook Uw subsÍdÍe aanvragen

DE JAGER
WEAZE 31 - OLDEBOORN

ons Supermerk staat voor
Superkwaliteit.

Gratis 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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Voor de lekkerste snacK
natuurlijk naar:

Bouwe & Anke

tel: 05óó3 - 1719

Sa

FA. IJ. Rodenburg
het adres voor al Uw:

He n ge I s po rtbe n od i g d h ed en

werphengels

werpmolens

koopmans verven

klompen

laarzen

Achterom 1

Telefoon 1452
Aldeboarn

íDe ondt*rmer aan dejaren'9T staat

'uoor de moeilijke opgaoe zich een weg te
vinden in ha doolhofvanftscah wettan,

sabsidieregelkgen, ooorscbifm en rcgck m
dreigt daardoor niet meer toc tc komcn aan

datgcne waar hij goed in is: namelijk
'ondernernert'.

1)an Dkt €l Aosfirbaanbieiltudc
mogelij kheid tot onilcrncmcn. Iilij zln ecn

Heine, enthousiaste organisath m mcdc
door onzc ophiding cnjarnlangc attaing

in staat u f enoonlijk azndadtt te gnm
oan em hdog hwalitcitmiecau.

CVaagnodigmaij uait ecas mct ons tê- besprckmwclke dinstqterlcning
van Ekt el Oosterbaan ooksooruu

b e drijf zo u kann en s erzorgcn.

Voorstrcck lo3e Postbus 1541 89Ol BV l:ewden
Tcl.058 - 134848 Frx058 - 138899
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\ Coro Automotisering
Weoze 7 , 8495 HD Aldeboorn

Telefoon 05óó3 - .l788
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het odres voor:
Compulers
loserprinters

foxen
netwerken



HET ZIEK Il{ ZIT II

KLEUR
IVTAAKT TIw INTERIEUR

VERF

BEHANG

GI-AS

Martie Urff
Tsjerkebuorren 25
8495 KG Aldeboarn Tel: 05663 - 1255

Fa. Gebr. Schiere

Konstruktiewerk
Landbouwmeganisatiebedrijf

lfzerwaren
gereedschappen

Draaiwerk
Telefoon 05óó3 - 1214

waterleiding en aanleg sanitair
gas en gasverwarming

c.v. installatie's

heteluchtuerwarming

zink, lood, en dakdekkerswerkodenburg
Oldeboorn Andrlnga.trllttê 16. II tel.:05663 -l220

êÍkend gedlplomeerd
lnstalletiêbêdrUÍ

0skeTsiishDurki e'

. noten

. drogisterij

. kaas

. wijn

We aze 67 Al d e boarn Tel 05663 884



*

MDM r selvlce

onderhoud aan c,v.
elektra- gas - water
aanleg van nieuwe installaties
24 uurs service

Il- JJSr-r I trrrltr Itrrrtr a-J r!IIII- I ITIII ]I IIU'IIU TI,IIUL YIIr
Aannemers- en verhuurbedrijf
. Alle voorkomende heiwerkzaamheden
. Stalen damwand, hout en beton

.VERHUUR VAN :

Compressoren, sloophamers, pompen, afsl uiters, motorzagen,
draglineschotten, rijplaten, aanhangwagens, stalen vlotten,
dekschuiten, pontons,kranen, vrachtwagens en bulldozers.

.VERKOOP VAN :

PVC, riolerin gsmateriaal, tegels, bielzen, zand, g rond, metselzand,
hout voor beschoeiingen en afrasteringen.
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Prikwei 3 - 8495
Telefoon 05663 - 1432

HC Oldeboorn
- Fax 05663 - 1 909



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.

Friesland Bank
lGntoor Aldeboarn, Doelhóf 4 Tel. 05663-1 51 5


