






















V __ URWERK 
VOORVERKOOP T/M 24-12-1999 

SCHAATSEN SLIJPEN FL.15,00 
Automatisering 
Tweewielers 
Sportkleding 
Christinastraat 1, Buitenpost 
Tel.: (0511) 54 1.6 35 

TEVENS SLIJPEN VAN NIEUW RONDINGEN 

j WINTERSPORT AANBIEDINGEN j. 
KIDS DAMES HEREN 

_, 

RUCANOR BRUNOTTI RUCANOR 

SKI OVERAL -SKI JACK SKI JACK 

129,95 239,95 249,95 

NU 89,00 NU 169,00 NU 179,00 

RUCANOR BRUNOTTI RUCANOR 

FLEECE FLEECE SKI PULLY 

49,95 159,95 19,95 

NU 35,00 NU 119,00 NU 15,00 

De reisbureaus van Rabobank De Lauwers zijn in januari en 
februari 2000 iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Graag 

tot ziens in onze reisbureaus te Buitenpost, Kollum of 
Surhuisterveen! 

De nieuwe r�isbrochures zijn er weer 

Rabobank Reisbureau klaar 

voor nieuwe millennium 

Mag ik mij even voorstellen? 

Mijn naam is Maaike de Boer, 23 jaar en woonachtig in Dokkum. Sinds kort 
het nieuwe gezicht op het Rabobank Reisbureau te Buitenpost. Ik heb een 
toeristische opleiding gevolgd in Groningen en was voorheen al enige tijd 
werkzaam in de functie van cliëntadviseur. Nu ben ik fulltime reisadviseuse 
op het reisbureau te Buitenpost en dat bevalt mij prima. 
Onlangs viel ik in de prijzen bij Holland International en mocht ik geheel 
gratis op vakantie naar Agay aan de Cöte d' Ázur in Zuid-Frankrijk. 
Recentelijk vertoefde ik nog op Gran Canaria, een heerlijke 
winterbestemming. 
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Tussendoor ben ik ook even in Parijs geweest met een 
stedentrip van OAD Reizen.Wat een fantastische stad! 

· Reizen is mijn lust en mijn leven, dus voel ik mij hier op
het reisbureau als een vis in het water. Heb ik u al
aangestoken met de vitamine V van vakantie? Kom eens
langs op ons reisbureau. Vriendelijke groet,
Maaike de Boer R b b - k R . b a o an eis ureau

Telefoon (0511) 54 94 � ,,.,-,;-

De reisgidsen voor de eerste zomer 
van het nieuwe millennium liggen 

voor u klaar bij het Rabobank 
reisbureau. Maak uw wensen kenbaar 
bij onze deskundige reisadviseuses. 

Uw vakantie wordt dan tot in de 
puntjes geregeld. 
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