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Kunst & Kitsch in het Ontmoetingspunt
Intocht Sinterklaas

Advertentie tarieven:
Eenmalig 1/1 A4
€ 25,00
Eenmalig ½ A4
€ 16,00
Eenmalig ¼ A4
€ 8,00
6 x 1/1 A4
€ 168,00
6 x ½ A4
€ 84,00
6 x ¼ A4
€ 42,00
Afmetingen:
¼ A4
h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4
h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

Toneelvereniging Dukdalf
U had zich er al op verheugd natuurlijk maar tot onze spijt moeten wij meedelen dat het voor
de Toneelvereniging niet mogelijk is om een stuk op de planken te brengen.
De zaal van HCR ’t Reitdiep is momenteel niet geschikt voor het houden van een
toneelavond zoals u dat van ons gewend bent. Er is ook verder geen geschikte lokatie
voorhanden. Wij vinden het erg jammer temeer na de geweldige serie optredens afgelopen
jaar in het Visserijmuseum.
Door de Toneelvereniging wordt geprobeerd om in het voorjaar een korte voorstelling in de
openlucht op te voeren. Natuurlijk wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
Wij rekenen erop dat we u in het volgend seizoen weer kunnen verwelkomen in de
vertrouwde zaal van ’t Reitdiep!
Toneelvereniging Dukdalf

Stichting Europa Kinderhulp
Het aantal gastouders is de laatste jaren afgenomen. Dit heeft tot gevolg dat er steeds
minder “kwetsbare” kinderen van een onbezorgde vakantie kunnen genieten. Kinderen die
om welke reden dan ook als “kwetsbaar” aangemerkt worden. Kinderen die deze vakantie
hard nodig hebben. In Drenthe, Friesland en Groningen komen kinderen uit Nederland,
Bosnie, Duitsland en Frankrijk.
Gun deze “kwetsbare” kinderen, in de leeftijd van 5 tot 12 jaar, de vakantie van hun leven en
nodig een kind uit voor 3 weken in de zomervakantie.
Uit Bosnië komen in totaal 75 kinderen uit het voormalige oorlogsgebied naar Nederland.
Het merendeel van hen woont nog steeds in de aanwezige vluchtelingkampen. De kinderen
uit Bosnië worden over het algemeen per 2 geplaatst. De gastouders krijgen een woordenlijst
en de vakantiekinderen een pictogrammen boekje. Verder komen er een aantal tolken mee
naar Nederland. De ervaring leert dat dit voldoende is om deze 3 weken op een plezierige
manier door te brengen. De exacte periode is nog niet bekend.
Uit Bosnië komen slechts een beperkt aantal kinderen naar Noord Nederland, deze worden
in eerste instantie bij bestaande gastouders ondergebracht.
De Franse kinderen komen vooral uit de voorsteden van de grote Franse steden waar het
onveilig is om buiten te spelen en het leven uitzichtloos is. De reis van Croix Rouge komt van
3 tot 23 juli 2010 en Secour Populair van 17 juli tot 7 augustus 2010.
De kinderen uit Hannover en Oldenburg (Friesland en Groningen) komen van 12 tot 30 juli
2010, uit Berlijn (Drenthe) van 19 juli tot 5 augustus en Schneeberg/Delitzsch (Friesland) van
5 juli tot 23 juli.
De kinderen uit Rotterdam van 26 juli tot 13 augustus 2010.
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. A. Hommes, tel. 0598-446446. Ook kunt
u kijken op www.europakinderhulp.nl.
De kans dat een “kwetsbaar” kind met vakantie gaat is net zo groot als de kans dat u nu belt.

“Levende kerststal” Oude Kerk Zoutkamp groot succes
Half december ontstond door de STICHTING OUDE KERK ZOUTKAMP een spontane actie
om met kerst iets te gaan organiseren in de oude kerk van het dorp.
Enkele bestuursleden, bijgestaan door de partners van bestuursleden, zijn met dit idee direct
aan de slag gegaan. Er is in korte tijd veel werk verricht ,ook door vrijwilligers en het
resultaat was dat de oude kerk van Zoutkamp op eerste kerstdag van 16.30-18.30 uur haar
deuren opende voor alle bewoners van het dorp.
Rondom de kerk brandden die middag vele fakkels en kaarsen. In het sfeervolle gebouw was
een levende kerststal, met daarin Jozef, Maria ,kindje Jezus, herders en wat schapen. Er
draaide zachte muziek en er kon een kaarsje worden aangestoken voor dierbaren.
Daarnaast was er een speurtocht door het dorp uitgezet. Onderweg moesten er een aantal
opdrachten worden uitgevoerd en vragen worden beantwoord. Ondanks het barre weer werd
de speurtocht door een groot aantal mensen gelopen.
Naast het organiseren van deze speurtocht ,nam ook de ontmoetingsfunctie een belangrijke
plaats in op deze kerstmiddag Onder genot van een kopje koffie, chocolademelk of glühwein
konden de inwoners van Zoutkamp elkaar op sfeervolle wijze ontmoeten.
Met circa 200 bezoekers is de middag dan ook succesvol te noemen.

Qbuzz
Begin december werd het openbaar vervoer verandert van Arriva in Qbuzz.
Momenteel staan de nieuwe bussen bij Geertsema in Niekerk.
Op de foto staat nog een Arriva bus naast een nieuwe Qbuzz. (Foto: Fotoveen.)

Carnaval Kloosterburen
Nog een paar weken en dan barst het feest van Kloosterburen weer los, namelijk carnaval!
Kloosterburen zal dan 5 dagen omgetoverd worden tot Kronkeldörp.
Op zaterdag 9 januari is er in het Kronkelhoes tijdens het Proclamatiebal een nieuwe Prins
gekozen alsmede een Adjudant. Voor deze keer is de eer aan Lex Stok en Bert Mennes. Samen
zullen zij ervoor zorgen dat carnaval weer een geweldig feest wordt voor jong en oud!
Vrijdagavond 12 februari 21.00 uur begint in het Kronkelhoes het feest en zal duren t/m dinsdag 16
februari met als hoogtepunt de carnavalsoptocht op zondag 14 februari.
Tijdens deze optocht zullen er verscheidende carnavalswagens mee doen, waarmee ze op dit
moment druk mee bezig om op te bouwen in diverse boerenschuren. hOok zullen er diverse
“groepen” meelopen alsmede “einzelgangers” . Hierin worden onder andere weer diverse
onderwerpen naar voren gebracht , van de Mexicaanse griep tot aan sprookjes aan toe…
De optocht op zondag 14 februari zal starten om 14.00 uur. Het Kronkelhoes waar het groot
carnaval plaats vindt gaat dit jaar non-stop door van 14.00 uur tot 02.00 uur met live-muziek in
zowel de grote zaal alsmede de tent. Tevens zullen er dweilorkesten spelen om de sfeer er goed in
te houden
Voor meer informatie zie www.oldeclooster.nl en www.kronkelhoes.nl. Hou ook uw brievenbus in
de gaten hier zal namelijk op donderdag 4 februari de carnavalskrant weer in liggen!
Graag tot ziens in Kronkeldörp!
Carnavalslied van oldeclooster
Wij zijn hier weer allen tezamen
en praten niet over het werk
't is het feest van jolijt en plezieren
want daarin zijn wij toch sterk!
Refr:
't is carnaval in Kloosterburen
voor jong en oud, voor man en vrouw
We feesten door tot vroege uren
Wij blijven 't Oldeclooster elk jaar trouw!
Je ziet ze weer dansen en springen
ze hossen door heel het gebouw
Met carnaval leer je elkaar kennen
en zweren elkaar eeuwig trouw!
Refr. 't is carnaval.......
De prins met gevolg zijn aanwezig
ze hebben het allemaal druk
De obers die blijven steeds bezig
maar 't feest kan beslist niet meer stuk!
Refr. 't is carnaval.....

Bedankje
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor bezoek, kaartjes, telefoon, etcetera tijdens het
verblijf in het ziekenhuis en Zonnehuis.
Henk en Pia Kiel

Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum
Vrijwilligerswerk of betaalde baan
Waarom is er zoveel werk dat enkel door vrijwilligers gedaan kan worden, terwijl er vroeger voor
hetzelfde werk betaald werd? Het is een vraag die menigeen zich stelt en die mensen kan
afhouden van vrijwilligerswerk. Ze vinden het onjuist om werk "voor niks" te doen.
Het antwoord is simpel. De groei van het vrijwilligerswerk houdt onder andere verband met het feit
dat onze overheid veel taken heeft afgestoten omdat die onbetaalbaar zijn geworden. De
verzorgingsstaat maakt plaats voor eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen door geldgebrek of het
stellen van andere prioriteiten maar ook door een andere kijk op de samenleving, is de overheid
teruggetreden. Van ons, burgers wordt nu betrokkenheid bij de samenleving gevraagd.
Persoonlijke inzet voor onze naaste. Of dat nu zorg betreft voor individuen in een zorginstelling of
inspanningen voor hele groepen zoals voor een culturele instelling of een ideëel doel. De
betrokkenheid die we daarmee in de schoot geworpen krijgen zorgt er voor dat we ons
verantwoordelijk voelen voor onze medemens en onze samenleving. Dat is iets anders dan: “ze
zorgen er wel voor.’ Het is niet langer zij maar wij. Je kunt het zien als een geluk bij een ongeluk.
Het ongeluk van minder geld voor de samenleving maar het geluk van een grotere betrokkenheid
van mensen bij mensen. Het geeft ons een plaats in de samenleving en versterkt ons gevoel van
verbondenheid. Naast degenen die van mening zijn dat het( meeste) vrijwilligerswerk onterecht is
zijn er gelukkig ook veel mensen die ervan overtuigd zijn dat vrijwilligerswerk belangrijk is. Gun
uzelf in dit Nieuwe Jaar het plezier om samen met en voor anderen een klus te klaren.
Vrijwilligersbeleid van organisaties
Organisaties die met vrijwilligers werken hebben het beste met hen voor. Ze hebben de vrijwilligers
ook hard nodig. Helaas gaat er ook weleens wat mis en stopt een vrijwilliger omdat hij zich niet
gehoord en gewaardeerd voelt. Daarom is een goed vrijwilligersbeleid belangrijk. Een
functieomschrijving, een vrijwilligerscontract, de begeleiding van een vrijwilliger zijn belangrijke
punten. Maar ook waardering uitspreken voor de inzet van de vrijwilliger en ook een kleine attentie
zijn gewenst.
Het is bekend dat lang niet iedere organisatie een duidelijk vrijwilligersbeleid heeft. Als ze daar wel
het belang van inzien wordt hen aangeraden om de website van Movisiete raadplegen. Daar is
veel wetenswaardigs te lezen over vrijwilligerswerk.
Gezocht: klussen én vrijwilligers voor NEDERLAND DOET
Afgelopen jaar deden in Nederland, onder de oude naam MADD, 50.000 mensen, 125 bedrijven
en 135 gemeenten mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Met z’n allen werden er
1.500 verschillende klussen bij meer dan 800 organisaties gerealiseert.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum wil iedereen oproepen om op vrijdag 19 of
zaterdag 20 maart vrijwilligerswerk te komen doen, om van de vrijwilligersactie NL DOET in de
gemeenten De Marne en Winsum een succes te maken. Voor maatschappelijke organisaties,
sportclubs, verenigingen, musea is dit dé mogelijkheid om een klus geklaard te krijgen. Dus heeft
het clubhuis een opknapbeurt nodig, wil een zorginstelling een leuke dag organiseren voor de
bewoners of moet een tuin seizoensklaar gemaakt worden. Dan is dit een unieke kans. Het
Oranjefonds stelt max. € 500,- beschikbaar voor een klus die op 19 of 20 maart plaatsvindt. Dit
bedrag kan ingezet worden als bijdrage aan materialen of uitstapjes. Voorwaarde is dat er
minimaal 5 vrijwilligers nodig zijn om de klus te klaren. Dit bedrag kan aangevraagd worden via
www.nldoet.nl/aanvraagformulier. De organisaties die hun klus aanmelden via www.nldoet.nl
ontvangen in de week van 1 maart, het NL DOET pakket. Hiermee kan een kluslocatie feestelijke
aangekleed worden. Potentiële vrijwilligers en maatschappelijke organisatie kunnen zich
aanmelden of voor vragen over NL DOET contact opnemen met Esther Pleizier van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum, e.pleizier@debeurs-winsum.nl of telefonisch 06-22455673.

Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!
Jammer hè? Geen zin meer in een oliebol, de kerstversiering weer naar zolder en de
januarimaand wil maar niet op gang komen. Het is allemaal nog onbestemd. Voordat u nou een
beetje somber wordt is hier een mogelijke oppepper. Ga vrijwilligerswerk doen!! Daar gaat uw
energie weer van stromen. Er zijn zoveel verschillende vrijwilligersbanen. Alleen al de paar die
hieronder genoemd worden kunnen u inspireren. En als u de hele vacaturebank raadpleegt krijgt u
er wellicht zin in. U kunt de handen uit de mouwen steken, u zelf en anderen blij maken met uw
inzet en uw kennis en vaardigheden vergroten. Want dat is het effect van een vrijwilligersbaan. We
roepen ook organisaties op om met een frisse blik naar zichzelf te kijken. Er zijn vast nog klussen
die u graag gedaan wil hebben maar die u nog niet hebt aangemeld bij de
vrijwilligersvacaturebank. Doe het nu! Er zijn nogal wat vrijwilligers die niet met één maar met twee
banen de deur uitgaan. Een grote kans dus dat uw vacature vervuld wordt.
Enkele vacatures:
- Asingahof in Ulrum zoekt vrijwilligers die assisteren bij activiteiten en /of broodmaaltijd
- Vrijwilliger bij de Stichting Sociale Huisdierenzorg om de organisatie verder uit te bouwen
- Gasten ontvangen bij de Museumboerderij Verhildersum
- Amnesty International zoekt vrijwilligers voor kraampjes op markten e.d.
- Het Rode Kruis zoekt iemand met journalistieke kwaliteiten voor de Internetsite
- Gidsen en gastvrouwen tijdens de Vlaggetjesdagen.
Voor een volledig overzicht kunt u de vacaturebank raadplegen op www.vrijwilligersgroningen.nl
Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum
Tel. 06-42439616. Email: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl
www.vrijwilligerswerk-demarne-winsum.nl

Winters plaatje
Een mooi winters plaatje van fotograaf Jan van der Veen: Siegerlida's hoeske in de sneeuw op 17
december 2009.

Hallo lieve kinderen,
Ik wil jullie allemaal even bedanken voor de gezellige middag die we in Zoutkamp hebben gehad.
Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de vrijwilligers te bedanken voor hun hulp:
BEDANKT!
Tot volgend jaar...
Groeten van Sint en Pieten.

Nieuws van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
Het is al enige tijd geleden dat u wat van Dorpsbelangen heeft vernomen, dit helaas door een
software fout van het secretariaat.
Er is inmiddels veel gebeurd en er staan ook nog wat dingen te wachten. Hieronder een overzicht.
Lichtweek
In oktober 2009 hebben we de lichtweek gehad. Veel straten deden hieraan mee. Een
onafhankelijke jury heeft de straten en individuele huizen bekeken. Hieruit zijn een aantal winnaars
gekomen.
Straatwinnaars:
• Beatrixstraat
• De Snik
• De Schans
Individuele winnaars:
• De paddenstoel, fam. Vrieze, Julianastraat
• Elsje Fierderelsje, fam. Hoekstra, de Schuit
• Zeven kikkertjes, fam. Nauta, Beatrixstraat
De winnaars krijgen hun prijs zo spoedig mogelijk thuis bezorgd.
Filmmiddag/-avond
In de lichtweek stond ook een vossenjacht gepland. Deze is niet doorgegaan wegens gebrek aan
belangstelling. Als alternatief is toen een filmmiddag en -avond gehouden; deze zijn beiden goed
bezocht.
Kinder Sinterklaaslopen
Op zaterdag 28 november 2009 was het Sinterklaaslopen voor kinderen. Er waren ongeveer 30
deelnemers en het was een gezellige optocht. De jury heeft 5 winnaars uitgeroepen en alle
kinderen kregen een cadeautje.
Dorpsvisie
Op dit moment is er een werkgroep die zich bezig gaat houden met het uitwerken van de
dorpsvisie. Deze maand zal de eerste vergadering plaats vinden. Mocht u ideeën of opmerkingen
hebben, dan kunt u deze mailen naar: ivo.tuyn@cofely-gdfsuez.nl .
Koninginnedag
Op 30 april wordt er een kindermarkt georganiseerd door een onafhankelijke organisatie. Dit zal
plaats vinden rond de Oude Kerk/aan de Grachtstraat. Mocht u informatie willen of aan willen
melden, dan kan dit bij Janny Knol of Sylvia de Vries (Beatrixstraat 32).
Bevrijdingsdag
5 mei is het weer zover, Bevrijdingsdag. Eens in de vijf jaar wordt er door de dorpen van de
voormalige gemeente Ulrum een optocht met wagens georganiseerd. Dit jaar is het thema ‘BLIJ
MET ONZE VRIJHEID…’ . Het bestuur van Dorpsbelangen heeft besloten niet deel te nemen aan
de organisatie hiervan, maar om de keuze bij de (buurt)verenigingen te laten. Voor meer informatie
over de optocht of aanmelding hiervoor, kunt u terecht bij Nettie Zijlstra: knzijlstra@hotmail.com .
Mocht u zich aanmelden, houdt dan rekening met de uiterste aanmelddatum van 1 maart 2010 !
Jaarvergadering Dorpsbelangen
Op 22 april 2010 vindt de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp plaats.
Aanvang is 20.00 uur in de Deurenloods/ZK86 te Zoutkamp. Wij nodigen u van harte uit om hier bij
aanwezig te zijn.

Foto van Bevrijdingsdag 2005
Bericht uit het Ontmoetingspunt “De Noorderschans”
Overzicht wat er geweest is:
Donderdag 12 november is de Kunst- en Kitschavond geweest. De belangstelling was groot en er
werden vele mooie, interessante en soms waardevolle voorwerpen binnengebracht. De
voorwerpen werden uitgebreid besproken en dat was heel leerzaam. Deze avond is voor herhaling
vatbaar en zal dit jaar zeker een vervolg hebben. Voor een impressie van deze avond kunt u kijken
op de website van Chanoet. www.chanoet.nl en dan kijken bij taxatie.
11 december zijn er kerststukjes gemaakt. Ook hier was de animo groot. Er waren ongeveer 20
deelneemsters. De dames gingen naar huis met prachtige kerststukjes. Ria Blom had deze middag
de leiding. Onze dank hiervoor.
23 december was de kerstmaaltijd. Er hadden zich voor deze avond 27 mensen aangemeld en
daarmee was de zaal vol. Het buffet was weer uitstekend en er werd door iedereen volop van
genoten. Mevr. Osinga las een mooi Gronings kerstverhaal. Het is een hele mooie avond geweest.
De laatste woensdag van de maand kunt aan tafel schuiven voor een maaltijd. Aanvang ca.
11.45 uur. Wel even van te voren melden als u wilt komen mee eten (anders vindt u de hond in de
pot) U kunt zich opgeven bij de conciërge Albert Wessels . Maandag- en woensdagmorgen is hij
aanwezig in het Ontmoetingspunt tel. 06-10837157.
Op dinsdagavond is er kaarten, aanvang 19.30. Inf. Baukje Zwart, tel: 401590
Elke 2e dinsdag van de maand kaarten maken, aanvang 13.30. Inf. Trijn Zijlstra, tel: 402153
Op 19 februari wordt er een Bingomiddag georganiseerd. U kunt zich hier opgeven bij conciërge
Albert Wessels. ( zie boven)
Wij zien u ook graag op de 1e donderdag en 3e woensdagmorgen van de maand tijdens onze
koffieochtend. U kunt gewoon even binnenlopen met een vraag of voor een gezellig praatje. Vanaf
9.30 staat de koffie ( 0,50 cent ) voor u klaar.
Vriendelijk groeten,
de beheerscommissie
Tot ziens in het ontmoetingspunt “De Noorderschans”!

Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp e.o.
In samenwerking met de ANBO en de Vrouwengespreksgroep organiseert Welzijn Ouderen een
cabareske proeverijpresentatie van oud-Hollandse likeuren op donderdag 18 maart 2010.
Aanvang: 15.00 uur. De middag wordt gehouden in ’t Anker, Verbindingsweg 1, Zoutkamp.
Het belooft een hele leuke en gezellige middag te worden. Toegang gratis.

Fotoverslag Sinterklaaslopen
Hierbij een paar foto's van het Sinterklaaslopen
op zaterdag 5 december, georganiseerd door
café Het Kombuis. Door de juryleden,
bestaande uit Joyce van Dijk, Jozef Blom en
Taco Bos werd voor de eerste prijs de
kalkovens genomineerd. Ook alle andere
combinaties zagen er geweldig uit en was het
zeer moeilijk om te raden wie er achter de
maskers zaten.
Op de tweede foto staat de crew van de
Kombuis in originele kledij.

Op zaterdag 28 november vond in Zoutkamp weer het traditionele Sinterklaaslopen voor de jeugd
plaats. Vanuit de jeugdsoos werd gestart, nadat eerst nog door de jury, bestaande uit mevr.
Heidema en mevr. Brands de mooiste creatie was uitgekozen.
Hierna maakten de Sinterklazen nog een rondgang door het dorp, waarna eenmaal teruggekeerd
in de jeugdsoos, ieder nog een prijsje in ontvangst kon nemen.

(Foto's: Fotoveen.)
Berichtje
Langs deze weg wil ik al mijn familie, vrienden, kenissen en verdere bekenden alle goeds
toewensen voor 2010
Vr. gr. Sj. Knap-Kruizenga

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
Warme Bakker de stoettrommel Sluisweg 2c,
Stella Maris, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Haven Hunzegat Zoutkamp, Strandweg 17, tel 402875.
Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131
Lakeside, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Kapsalon Hair2Hair, Dorpsstraat 10, tel.: 435565
Spar Bergstra, Dorpsstraat 1, tel. 401382, iedere dag open
Openbare Bibliotheek, Vishalstraat 6, tel. 402750, open donderdag 14.30-17.30 en
18.00-19.30 uur
Palingrokerij Postma, Reitdiepskade 21a, tel. 402177, open ma t/m vr 13.30-17.30 uur,
zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
Voetverzorging De Marne, Margrietstraat 4, tel 402635, behandeling volgens afspraak
Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking
Postkantoor, Dorpstraat 1 (spar Bergstra), tel 401382, iedere dag open
HCR ‘t Reitdiep, Dorpsplein 1, tel. 402426,iedere dag geopend
Camping en feestzaal De Rousant, Nittersweg 8, tel. 402500
't Snuusterhoukje (zie Poppentheater Eya Popeya)
Cafetaria De Snekker, Spuistraat
Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729
Kapsalon Trendy, 06-12849237 www.salontrendy.nl
Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393
Voetverzorging Rita, Dorpsstraat 10, tel 06-51979702, behandeling volgens afspraak
Café kombuis, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 402959
Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden
VVV Lauwersland, Reitdiepskade 11, tel. 401957, fax 402714, open maandag t/m
vrijdag 10.00-12.00 en van 13.00-15.00 uur (van 1 november tot 1 mei)
Yvonne Cosmetics, Dorpsplein 3, tel. 402417, behandeling op afspraak
Het Veuronder, Dorpsstraat 55, tel 06-53611641
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten

