ZAKENFLITSEN VLIELAND
door Jan Houter

NU DUBBEL SERVICEPUNT

“’t Servicepunt”, de winkel op Dorpsstraat 120, waar o.a. veel boeken en tijdschriften worden verkocht en waar ook Vlielands postkantoor is ondergebracht, heeft een complete facelift ondergaan. Naast een renovatie van het gehele winkelinterieur is het postkantoortje
ook totaal gemoderniseerd. De winkel heet “’t Servicepunt”, de ING heeft nu ook een modern ING Servicepunt ingericht. Met nu veel
meer mogelijkheden servicegericht. Het is letterlijk en figuurlijk dus nu een dubbel servicepunt geworden. Al met al ziet het geheel
er veel overzichtelijker uit. Het boeken- en tijdschriftenaanbod is aanzienlijk gebleven. Bij de kassa kan men nog gewoon poststukken
blijven aanbieden en postzegels kopen. Verder is ING Servicepunt een compleet modern geautomatiseerd kantoor geworden.

www.trouwenopvlieland.info
Caroline van Vlielandfoto introduceert
zeer binnenkort een overzichtelijke en
informatieve website voor toekomstige
bruidsparen op Vlieland. Zo’n website was
er nog niet. Daar kwam deze eilandfotograaf achter, nadat ze de vele bruidsparen
sprak, waarmee ze reportages op het
eiland heeft gemaakt.
Daarom besloot Caroline om op eigen
initiatief een site in de lucht te brengen.
Stellen die graag zelf hun trouwdag wil-

len organiseren, zijn hier aan het juiste
adres en zullen alle informatie duidelijk
en overzichtelijk terug vinden.
Op de site informatie over de gemeente;
overnachtingsmogelijkheden; vervoer
naar, op en over het eiland; sfeervolle mogelijkheden om te dineren; trouwlocaties;
bloemen; taarten; haar & make up; waar
een gezellig feestje houden? En uiteraard
alles over de fotograaf.De website is officieel nog niet in de lucht, want Caroline wil
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eerst graag alle ondernemingen benaderen, die iets met trouwen hebben. Maar
houd de site in de gaten. Zeer binnenkort
is die er: www.trouwenopvlieland.info.
Wie nog meer wil weten kan zich rechtstreeks richten tot Caroline:
tel. 0625054877 of per email: info@
vlielandfoto.nl.
U kunt ook naar haar eigen Vlielandfotosite gaan: www.vlielandfoto.nl

