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EKffi DE tsRUIN
Jon en Jenny 0566-631772 ALDEBOARN

Voor de lekkerste snacks
natuurlijk naar:

s

't Anker
Bouw€ & Anke

le|: 0566 - 631719
\nrlringaslrjille 18 Aldeboàrn lel.: 05óó-Í,J I :U8

*

waterleiding en aanleg sanitair
gas en gasverwarming

c.v. installatie's

heteluchtverwarming
zink, lood, en dakdekkerswerkodenburg
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AUTOBEDRIJF . v/d KRIEKE

Hot"r C-re R"=tu,r..'t Srijt".!j Alda.bo-aa'

Da geil xs geopend

dinsdags gesloten

P ate service v, a, fl

D,rr".=" -".,r'=
B".org"n van salades
--7
/ aalruimte voor vergaderingen e.o.

Roet en Li-k" W. g"n.. t

I

APK-keuringsstation

verkoop van nieuwe en

gebruikre auto's

reparaties

carroseriewerkzaamheden

schade taxaties

erkend WN keuringsstation,

keuringsnummer 201 3

Wjitteringswei I 2- l4 Aldeboarn Tel. 05óó - ó3 I 2l 8 Fax 05óó - 631872
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Doe hor 3 - 8495 KD Atc"no.r" - T'er.: (056



FA. IJ. Rodenburg

het adres voor al Uw:

Hengelsportbenodigdheden

werphengels

werpmolens

koopmans verven

klompen

laarzen

Achterom 1

TeleÍoon 631452
Aldeboarn

-ffi
b.oÀ-. '!u'

Echte
Boerenkaas

zo
van
de

Boerderij

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas

RK [, R EAU
voor alle

voorkomende werkzaamheden

Fa. K.J. Dijkstra & Zonen
Tsjerkebuorren 59, 8495 KG Oldeboorn
TeleÍoon 0566 - 631495

wij zijn 7 dasen per wêek

seopend va. I 1.00 uur

@Xtcmrs.ê- -W-R'-r&s# @r
R. DRAGSTRA MG
SÍdkant I JAGUAR
8495 KL Oldeboorn TRIUMPH
Telefoon :0566 - 631276 AUSTIN-HEALY

(pt.n.tr"".-*ot"raill
[) gedipl.pedicure

Tel€íoon: o566 - 63r346



We zijn net zo thuis in de
buurt
als u

De Rabobank is êen bank met een idee. Het idee dat je samen
sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditi€ van
samenwerken ên bouwen aan relaties. Hêt is een bank van
mens€n voor mensen. Dat mêrkt u al snel in het persoonliike
contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving.
Daarom ziin we vaak betrokk€n bil activiteiten in het
bedrijfsleven, vêreni8ing€n €n scholen.\ /e weten wat er
leeft, ook als het niet om bankzaken gaàt. KoÉom,we
ziin €en báhk die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank
Aldeboarn, Weaze 52. 0566 631224

Bouw- en aannemersbedrijf R. de Vries
Tsierkebuorren 47

8495 KG Oldeboorn
Tel :0566 - 631212

Verbouwen / Onderhoud / Restaureren / Renovêren / Subsidieregelingen

tevens verzorgen wij ook Uw subsidíe oonvrogen

KLEUR
MAAKT U\^/ INTERIEUR

m!::::,.
lZo*.
[Iartie Urff
Tsjerkebuorren 25
8495 KG Aldeboarn Tel: 0566 - 631255

Fa. Gebr. Schiere

Konstruktiêwerk
Landbouwmechanisatiêbedrijf

Uzerwar€n
ger€€dschappen

Dráaiwerk
Telefoon 05óó - ó31214
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INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

Bordego 8
8495 NS Oldeboorn

Telefoon: 0566 - 631340
Fax : 0566'631410

2. K,wt&a" &

Voor een deskundig advies en een goed verzorgd kapsel.

Tsj€rkebuon€n 11

8495 KE Aldeboam
fel.: O566 - 631761

H€t uitvoeren vàn technisch
t€kênwerk op CAD

Begeleiden van projekten

Lêvêrên van completê
machines

Eigen besturingsafdeling

. Drukw"rt( . Reclsmestudlo . Raámdecoíatie

. Àuto- €n Bootb€tetterinq. Billboards ' Flvers

. Reclam€-Kledlng. Stoepbord€n' Naanbord€n

. Magneetplaten . Comput€í Gesneden l€ksten



e SPAR SUPERMARKT
ATDEBOARN

. Rund- en varkensvlees

. Kippenvlees specialiteiten

. Fondue-Gourmet-Barbeque

. Diverse worst-specialiteiten

. Buitenlandse specialiteiten

. Vakantie-blikvlees

. Diepvriesvullingen

Slager[ Meetsma Tel.: 0566-531361

WU zun gêopênd op: Maandag:
Di./Wo./Do.:
Vrijdag:
Zaterdag:

. Voor al uw dagelukse
boodschappen

. Diverse broodsoorten

. Bezorging van
uw boodschappen

. WU maken ook boekjes
klaar voor het buitengebied

SPAR Reidinga Tel.: 0566-631283

10.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 uur
08.30 - 12-00 / 13.00 - 18.00 uur
08.30 - 20.30 uur
08.00 - 16.00 uur

DE LC NU ZES \rEKEN VOOR
DE PRIJS VAN VIER

Bel voor r$ prdÍib...enren' v.r Ès w.tei: (o5a) 2 a'í9 445
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COPIERS

PRINTERS

FAXEN

SUPPLIES

Zeilen in Optin,isten,
l-asers en Valken,
surfen en combiweken
g.oe!*: 812.12 14,

ze;ls(ilool . g ro€psakkon m.daties boolverhusr

Mu,tfl*S&Yffi
t4 !it:o1i1ATtrt:,i., t., . Í. WraotsraN

Srdl'dn. rJ ó"95.M a o"oo".
-lel.i (0566) 6' , t Fàx: (o566) 6l re 75

INlrRNtr, aBoNNEMTNT,

Do,urrNntctsïRdT:: g ONDril:ou3

Fa. Rodenburg
Oldeboorn

ng en aanleg sanitair
gas en gasverwarming

c.v. installatie's
hêteluchtverwarming

ên dakdekkerswerk

Andringastrjitte 16 - 18
tel.: 0566-631220



$uaieoséatton àa ?os
Texaco station/shop

A.P.K. PACK Keuringen

Alle voorkomende reparaties
van auto's van alle merken.

Laat uw auto, caravan of cam_
per testen op de computerge_

stuurde testbank.

Voor verkoop en verhuur een
groot assortiment nieuwe en
gebruikte campers, caravans

een aanhangwagens.

Camtec bv. SÍdkant 15 B49S
KM Oldeboorn

Telefoon: 0566 - 632020



I l ll t.tl t,-\t !l llt
=:: = = =--= = == :.
J Y r\r !\rL v. f .
Aannemers- en verhuurbedrijÍ
. Allê voorkomende heiwerkzaamheden

' Stalen damwand, hout en belon

.VERHUUR VAN :

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

.VERKOOP VAN :
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Prikwei 3 - 8495 HC Oldeboorn - TeleÍoon 0566 - 631432 - Fax 0566 - 631909
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Uw financieel kompas
De Friesland Bank, de grootste regionale bank

van Nederland, kent de wénsen en de vraagstukken
van de particulieren en de ondememers als geen ander.

De Friesland BanI, een bank die garant staat voor
uitgebreide persoonlijke aandacht voor elke diënt.

Het financieel kompas bij uitstek
voor al uw bankzaken en verzekeringen.

Friesland Bank


