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Jon en Jenny 0566-631772 ALDE}OARN

Dínsdags ruimte beschikboor
voor vergoderingen.

Beeldscherm, projector en
video aonwezig.

ïuin- en tentfeesf of wot voor
feest don ook, wij regelen het.

Ocnt sjen.
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Aannemers- en verhuurbedrijf
. Alle voorkomende heiwerkzaamheden
. Stalen damwand, hout en beton

. Verhuur van:
Compressoren, sloophamers, pompen, aÍsluiters, motorzagen,
draglinêschotten, rijplaten, aanhangwagens, stalen vlotten, r
dekschuiten, pontons, kranen, vrachtwagens en bulldozers.

. Verkoop van:
PVC, rioleringsmateriaal, tegels, bielzen, zand, grond,
metselzand, hout voor beschoeiingen en afrasteringen.

Prikwei 3 - 8495 HC Oldeboorn - Telefoon 0566-63í432 - Fax 0566-631909



We zijn net zo thuis in de
buurt
als u

De Rabobank is êen bank met een idee. Het idee dat ie 6amen
sterk bênt, Dê Rabobank hêêft ali teen ander eên traditie van
samenwerkên en bouwen aan reláties. Het is een bank van
mens€n voor mensên. Dat merkt u al snel in het persoonliike
contact. Elke Rebobank staat midd€n in de samenlêving.
Daarom zijn we vaak bêtrokken bil activiteiten in het
bedriifslêven, verenigingen ên scholen.\ /e weten wat er
lêeft, ook als hêt niêt om bankzakên gaat. KoÉom,we
zijn êcn bank die net zo thuis is in de buurt alr u.

Aldeboarn, Weaze 52, 0566 631224

Rabobank

Bouw- en aannemersbedrijf R. deVries
Tsjerkebuorren 47

8495 KG Oldeboorn
Tel :0566 - 631232

Verbouwen / Onderhoud / Restaureren / Renoveren / Subsidieregelingen

tevens vef zorEen wij ook Uw subsidie oonvrogen

KLEUR
MAAKT UW INTERIEUR
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Martie Urff
Tsjerkebuorren 25
8495 KG Aldeboarn Tel: 0566 - 631255

Fa. Gebr. Schiere

Konstruktiewerk
LandbouwmechanisatiebedÍif

Uzerwar€n
g€rêedschappen

Draaiwerk
Telêíoon 056ó . ó3l2l,l



FA. IJ. Rodenburg

het adres voor al Uw:

Hengelsportbenod igdheden

werphengels

werpmolens

koopmans verven

klompen

laarzen

Achterom 1

TeleÍoon 631452
Aldeboarn

zo
van

de
Boerderij

Echte
Boerenkaas

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas
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voor alle

vooÍkomende werkzaamhedên

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

Wij zijn 7 dagen per week
seopend va. I 1.00 uur
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R. DRAGSTM MG
SÉdkànt I JAGUAR
8495 KL Oldeboorn TRIUMPH
TeleÍoon : 0566 - 63 1276 AUSTIN-HEÁLY

ff ,. n.or"u--*esterdijk
O gedipl.pedicure

TeleÍoon:o566 - ó3 346
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8495 NS Oldeboorn
Telefoon: 0566 - 631340
Fax : 0566-631410

Voor een deskundig advies en een goed verzorgd kapsel.

Tsjerkebuorren 11

8495 KE Aldeboam
Tel.r 05óó - 6317óí

Het uitvoeren van têchnisch
tek€nwerk op CAD

B€g€leiden van proiekt€n

Leverên van completê
machin€s

Eigen besturingsafdeling

. Dtukwe.k , ReclaÍnestudio . Raamd€corati€

' Àuto- en sootbelett€ring . Blllboórds . Ftyel6

. R€clèm€-K,eding. Stoepbords. . Naèmborden

. Mêgneetplát€n . Comput€r Gesnêd€n T€ksten
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APK-keuringsstation

verkoop van nieuwe en

gebruikte auto's

reparaties

carroseriewerkzaamheden

schade taxaties

erkend WN keuringsstation,

keuringsnummer 201 3
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D a getU ks geopend

dinsdags gesloten
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LJ ezorgen van sa la des
-7
.Laalr.rmle voor vêj ga deringen

Doetnor 3

AUTOBEDRIJF . v/d KRIEKE

Ho,"r C.r. Restaurant Srilt"ril Aldabo-aat
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Roet en Li-r" W.genaar
8495 KD Ataesoarn - ïet,i

'1 0.00 ,".

Wf itteringswei I2- l4 Aldeboarn Tel. 05óó - ó31 218 Fax 05óó - 631A27



e SPAR SUPERMARKT
ATDEBOARN

' Rund- en varkensvlees
. Kippenvlees specialiteiten
. Fondue-Gourmet-Barbeque
. Diverse worst-specialiteiten
. Buitenlandse specialiteiten
. Vakantie-blikvlees
. Diepvriesvullingen

Slagerii MeetsmaTel.: 05óó-ó3 I 3ó I

Wil ziln geopend op: Maandag:
Di.Al/o./Do.:
Vriidag:
Zaterddgr

. Voor al uw dageliikse
boodschappen

. Diverse broodsoorten

. Bezorging van
uw boodschappen

o Wij maken ook boekjes
klaar voor het buitengebied

SPAR ReidingaTel.: 05óó-ó3 I 283

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 - I ó-00 uur

Vier sterke punten
+ $ Persoonsgericht
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Wismostote 9 892ó RN Leeuworden

Posibus 7559 8903 JN Lêêuwordên

+ $ loogdrempelig -,:
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Ad4ínistratieve begeleiding '1, :

Deloch e ri ng v a n Íi n a n ci eel - eco n o mi s ch e

DE LC NU ZES !fEKEN VOOR
DE PRIJS VAN VIER
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COPIERS

PRINTERS

FAXEN

SUPPLIES

Zeilen in Optinristen,
Lasers en Va!ken,
surfen en eombiweken

leils(!ool groe!cailiomm.daties boslverhuur

zerlschool

Mulfl *S$"trK
t W teorstí.,u

r&;
sLidkàfi 15 it95 K/u ,q deboan #

Í€1.: (oj66) 6' 2 1r Fàx: (0s66) 63 r9 75

lNt[RNrï, aBoNNrMlN],
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ing en aanleg sanitair
gas en gasverwarming

c.v. installatie's

Andringastrjitte 16 - 18
tel.: 0566-631220



Klussenbedrijf
J. Voolstra

Als kwali(tijd) betangrijk is!

à,

D.S. Nieuwoldstlitte l1
8495 HV Oldeboorn
Teletbou,{Fax : 0566-6320 I 1

Mobiel: 06-51389692
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Íeparatie,
resta u ratie,
onderhoudswerk aan grafstenen
en andere
natuurstenen objecten

líout Ku k

van Sminiawei 3
8495 Mï Aldeboarn
Te., 05óó ó5 13 75
Fax, 05óó ó5 '19 p5

mobiell 0ó 21 54 31 69

Bordego 2
8495 NS Atdeboarn
Telefoon
Fax

| 0566-652667
:05óó-ó517t8

Mobiele Telefoon : 0ó-5 I 255050

Assurantie- en Íinanciedngskanloor
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MuldeÍ Vàstgoed

Aan- en vêÍkoop onroerend goed
( u.V.lit. gediplomeerd bemiddelaar )
Create Buorren 30 9oB8 AE WiÍdum

Tel.: 058 - 2 55 3r /+r

A.A. Mulder
Deskundig op het

gebied van:

- alle verzekeringen
- hypotheken /

Íinancie!ingen
- spaar- en studie

verzekeringen

snó
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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. Sódkant 15 8495
KM Oldeboorn

TeleÍoon: 0566 - 632020

Texaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen

19



Voor de lekkerste snacks
natuurlijk naar:
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't Anker
Bouwe & Anke

tel.r 056ó - 631719

- Modieuse ,' i\r
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-Hu
- !íoninginric
- Blo€men
- Decoratie

AndÍingastrjitte 98 AIdeboêrn

Tel.r 05óó-ó31908



Uw financieel kompas
De Friesland Bank, de grootsic regionale bank

in Noord-Netlerland. kent de $'enscn en

de vraagstuklien van de particulieren en de

ondeLneners als geen ander. De Fricsland Bank.

een bank die garant staat voor uitgcbreide
pcrsoorl;jkc aaedachl voor elke cliên1

Hei Ílnancieel kompas bij uitstek
roor tl rru brnkzaLcrt en rer'zeLcringcn

Friesland Bank
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