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

. Stalen damwand, hout en beton

.VERHUUR VAN :

Compressoren, sloophamers, pompen, aÍsluiters,motorzagen,
draglineschotten, rijplaten, aanhangwagens, stalen vlotten,
dekschuiten, pontons,kranen, vrachtvvagens en bulldozers.

.VERKOOP VAN :

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

8495 HC Oldeboorn
1432- Fax 05663 - 1909
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De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk
bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samen-
werken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen voor
mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact.
Elke Rabobank staat midden in de samenleving.
Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten
in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen.
We weten wat er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we
zijn een bank die net zo th-uis is in de buurt als u.

Rabobank

Aldeboarn, Weaze 52, 0566 - 631224
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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 wij ook Uw subsidie aanvragen

DE
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

f$nË\
Echte Boerenkaas

zo van
de boerderij
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Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas



Voor de lekkerste snacks

natuurluk naar:

'T Anker
Bouwe & Anke

el:05óó3 - 1719

FA. IJ. Rodenburg
het adres voor al Uw:

Hengelsportbenod igd heden

werphengels

werpmolens

koopmans verven

klompen

laarzen

Achterom 1

TeleÍoon 1452
Aldeboarn

D, oodrrnemrr ran dejaren'g0 staat
poor de moeikjke opgaae zich een weg te
vinden in bet doalhofranfscale wetten,

subsidieregelingen, voorscbiften en regels en

dreigt daardoor niet fleer toe te àlmen a4n
datgene uaar hij goed in is: namelijL

'ondernemen'.

cOan 
Elst tl Oosterbaan biedt u de

nogelijkheid tot ondentemen. l ij zln een

Áleine, entbouiaste organisatie en mede

door onze opleiding enjarenlange eraaing
in staat u lmoonlijke aandacbt te geven

aan een hoog Aataliteitsni,ueau.

/-
\lraag nodrgen wtJ u uft ems met ons te

b u pre A e n w e IÁ.e di ens ta erhn in g
aan EIst €9 Oosterbaan ool,uoor uu)

be&ijf zou Aunnen aenorgen.

Voorsfcek 103á Posibus 1541 8901 BV Lceuwudcn
Të1. 058 134848 Fd 058 138899
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r Coro Automotisering

Weoze 7 , 8495 HD Aldeboorn
Telefoon 05óó3 - lTBB
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het odres voor:
Compulers
loserprinlers

Íoxen
netwerken



RK E REAU
voor alle

voorkomende werkzaamheden

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

Schoen- en sporthandel

Eggink
DoelhoÍ 6 teleÍoon 05663 -1493

QUICK SPORTSCHOENEN
HEBBEN TWEE

STREEPJES VOOR

een goed adres voor :

. modieuse kleding

. huishoudtextiel

r woninginrichting

6 M.DEHUT'
IaJu'LaÍr5\

\ zzz OLDEBOORN
Tel. 05663 - 1208

het verbruikte bier. Het restant nemen wij terug.

Bij de tapinstalatie leveren wij U voldoende glazen :i

en eventueel ook de andere < fris > dranken, !:

alles met bijpassend glaswerk.

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

getapt uit een heuse tapinstalatie met bar. n
Maakt U het vat niet leeg, geen probleem, U betaalt alleerÈ-, a,

Om het Íeestje compleet te maken kunnen wil ook a{
Uwkoudbuffetofsaladesmetnatuurlijkhetnodige.
bestek thuis verzorgen.

Kom eens langs voor meer inÍormatie.

Hotel Goerres
DoelhóÍ 3 Tel: 1333

t;\
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BEHANG

GLAS

Martie UrfÍ
Tsjerkebuonen 25
8495 KG Aldeboarn Tel: 05663 - 1255

Fa. Gebr. Schiere

Konstruktiewerk
Landbouwmeganisatiebed ri jf

lJzerwaren
gereedschappen

Draaiwerk
Telefoon 05óó3 - l2l4

waterleiding en aanleg sanitair
gas en gasverwarming

c.v. installatie's

heteluchtverwarming

zink, lood, en dakdekkerswerk

erkênd gediplomeeíd
installatiêbedrijf Oldeboorn Andíingastriitte 16 - 18 tel.: 05663 -1220

odenburg

. noten

. drogisterij

Tel 05663 - 1884

Durkje' Tsiish0ske
. kaas
. wijn

Weaze 67 Aldeboarn



G. Bouma. Aldeboarn 05663 - 1364

adverteerders
Denk aan onze

VOOR AL UW
VLEES . AKTIVITEITEN

. RUND- EN VARKENSVLEES

. KIPVLEES - SPECIALITEITEN

. FONDUE -GOURMET- BARBECUE

. DIVERSE WORST- SPECIALITEITEN

. BUITENLANDSE SPECIALITEITEN

. VAKANTIE - BLIKVLEES

. DIEPVRIESVULLINGEN

Ndeetsrïla
arnbackrtelij ke slager
andringastrjitte 21 Oldeboorn 05663 -1361

TEXTIELPRINT

9001 AN Grouw Telefoon : 05662 - 1441 - 1 353

it healren

Tot ziens bij Siep en Tietsje

DE ROEF
HOOFDSTRAAT 29, Grou
Tel / Fax: 05662 - 3135
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q)gedipl.pedicure

tsjerkebuorren 9 - 11 8495 ke oldeboorn
telefoon : 05663' 1346
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R. DRAGSTRA MG
S0dkant 1 JAGUAR
8495 KL Oldeboorn TRTUMPH
Telefoon:05663-1276 AUSTIN-HEALY
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INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJ F

Bordego B

8495 NS Oldeboorn
TeleÍoon: 05663 - 1340
Fax :05663-1410
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." *Het uitvoeren van technisch
I tekenwerk op CADot """geleiden van proiekten

*Leveren van complete machines

.Eigen besturingsaÍdeling

IEKEN.EN ADV]ESBURO VOOR DE MACH]NEBOUW

drule kerij
da J.ongt Aldeboa,ÍÍr

SÉdkant í5
8495 KM Oldeboorn

Telefoon 056ó3 - í248
Fax.05óó3 - 1975

dames en heren
kapsalon

de BOARN ,,

weaze 41

8495 HG Aldeboarn
05663 -1761



VOOR AL UW
VLEES . AKTIVITEITEN

. RUND- EN VARKENSVLEES

. KIPVLEES - SPECIALITEITEN

. FONDUE - GOURMET. BARBECUE

. DIVERSE WORST- SPECIALITEITEN

. BUITENLANDSE SPECIALITEITEN

. VAKANTIE - BLIKVLEES

. DIEPVRIESVULLINGEN

I\/Ieetsrna
arnbackrtelij ke slager
andringastrjitte 21 Oldeboom 05663 -1361

G. Bouma. Aldeboarn 05663 - 1364

Denk aan onze
adverteerders

9001 AN Grouw TeleÍoon : 05662 - 1441 - 1353

TEXTIELPRINT DE ROEF
HOOFDSTRAAT 29, Grou
Tel / Fax: 05662 - 31 35
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tsjerkebuorrên I - 11 8495 ke oldeboorn
teleÍoon:05663- 1346
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R. DRAGSTRA MG
S0dkanl 1 JAGUAR
8495 KL Oldeboorn TRIUMPH
TeleÍoon:05663-1276 AUSTIN-HEALY



Je eigen bankrekening, hartstikke handig!
r Bij geld- en betaalautomaten kun je pinnen Éh>t *

met je gratis bankpas.
o Je ontvangt een hoge rente over je tegoed.
r Voor informatie over het saldo en de

mutaties op je bankrekening kun je gebruik
maken van de Saldofoon.

Kom langs bij de bank bij je in de buurt voor de folder met
uitgebreide informatie.

Friesland Bank
ook jouw bank

Kantoor Aldeboarn, DoelhóÍ 4 TeleÍoon 05663-1515


