
Kerstmarkt !

19 december
Traditiegetrouw wordt er een kerstmarkt
gehouden in Winkelcentrum Zuidpolder,
dit jaar op vrijdag 19 december van
10.00 tot 20.00 uur. In het hele centrum
zullen kraampjes staan en ook live
muziek zal niet ontbreken.  

Wilt u deelnemen aan deze markt?
Dan kunt u zich aanmelden via: 
www.ansjaevents.nl.
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Délifrance
“ Keuze voor kwaliteit”

Prijsvraag
“ Win een waardebon van 100 euro!”

Kijkshop
“ Volop in ontwikkeling”

Slagerij Schneider
“ Zin in winterdrukte”
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IN ZUIDPOLDER
...dat is genieten voor het hele gezin!

  Gratis parkeren

  Grote diversiteit aan winkels

  Gedeeltelijk overdekt

  Elke vrijdag weekmarkt

  Veilig en schoon
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Prijsvraag



Ontwikkelingen...
Als u dit leest, ben ik bijna dertig. Ik vind het onzin om er 
dramatisch over te doen. Je wordt immers elke dag een dag-
je ouder. Maar toch. Toen ik begon met schrijven voor deze 
Zuidpolderkrant, was maar een enkeling die ik interviewde, 
jonger dan ik. Nu komt dat veel vaker voor.

De tijd gaat snel. Enkele weken geleden was ik bij een lezing over de geschiedenis van Terneuzen. 

Daaruit bleek ook hoe snel ontwikkelingen kunnen gaan. In de jaren ’60 bijvoorbeeld werkte de 

oude sluis van de Oostkolk nog, terwijl ik die plek vooral met de ondergrondse parkeergarage as-

socieer. En als u aan Terneuzen denkt, denkt u dan aan hoge wallen, bastions, twee ravelijnen en 

een lange brug over de gracht? In de stad is er niet veel meer dat daarvan getuigt. Maar als je met 

een goede gids door het oude centrum loopt en goed naar de hoogteverschillen kijkt, kun je je de 

versterkte havenstad uit de eerste helft van de negentiende eeuw nog voorstellen. Of het Terneu-

zen uit het begin van de twintigste eeuw, dat toen nog een rosse buurt bevatte.

Winkelcentrum Zuidpolder is natuurlijk nog zo nieuw en modern dat er geen historische rondlei-

dingen gehouden worden. Toen Terneuzen zich uitbreidde, voorzag dit centrum in een grote be-

hoefte. Alle gezinnen die in de nieuwe huizen van de voormalige polder kwamen wonen, hadden 

natuurlijk eten nodig en nog veel meer. Zuidpolder bood en biedt van alles op het terrein van eten, 

mode, body, vrije tijd en horeca. 

In Terneuzen zijn veel tastbare getuigen van de 

geschiedenis verloren gegaan, maar er wordt ook 

nieuwe geschiedenis geschreven. Neem alleen al 

Winkelcentrum Zuidpolder. Verhalen zijn er ge-

noeg: over de mensen die er werken, de winkels 

die komen, gaan of juist al decennia hier blijven; 

en natuurlijk over alle verschillende mensen die 

er klant zijn. Wie weet – mag ik dromen op mijn 

dertigste? – worden die verhalen ooit gebundeld 

tot “Een kleine geschiedenis van grote onderne-

mers”.

Column➜

De gezichten achter 
de kleurrijke tuin
De tuin aan de Beethovenhof valt op 
door de vrolijke, turqoise hekken en 
de zorg die er overduidelijk aan be-
steed is. Iemand met zo’n tuin moet 
hier wel met veel plezier wonen. En 
inderdaad, zo stellen Henk en Marga 
Boekhout, “van dit huis hebben we 
echt ons eigen, mooie plekje ge-
maakt.” 

U kijkt uit op het parkeerterrein van Zuidpolder. Is 
dat niet vervelend? . “Welnee. Wij kijken daar veel 

liever op uit dan dat we tegen de huizen van de 

overburen aankijken. We hebben juist mooie 

grote ramen in ons huis laten zetten”, stelt Henk 

Boekhout, al vindt zijn vrouw het wel prettig dat 

er vitrage voor hangt. “Natuurlijk is het wel eens 

druk in het weekend, maar dat hoort erbij. En je 

raakt gewend aan het geluid dat met het lossen 

van vrachtwagens gepaard gaat. Het enige dat 

vervelend is, is dat er toch wel eens iets gebeurt 

natuurlijk.”

 
Waar denkt u dan aan? “Aan ramkraken en derge-

lijke. Winkels trekken criminaliteit aan en er is 

ook in een woning wel een overval geweest. Maar 

ja, zoiets gebeurt overal. We sluiten de boel altijd 

goed af en denken er maar niet te veel aan.” 

Hoe lang woont u hier al? “Al vierentwintig jaar. We 

hebben dit huis helemaal opgeknapt. Beetje bij 

beetje.” Marga heeft de voor- en achtertuin zelf 

ontworpen. “Dit is de derde keer dat ik alles ver-

anderd heb. Onze voortuin is nu onderhoudsvrien-

delijk met tegels en kunstgras en onze achtertuin 

is heel groen.”

 
Naar welke winkels gaat u het meest? “Albert Heijn, 

Lidl, Kijkshop, Etos, Zeeman, Wibra... We hoeven 

bijna nooit naar Terneuzen-centrum.”  

Henk en Marga Boekhout
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Koffie en thee van extra kwaliteit
“De formule van Délifrance zet hoge kwaliteit 

voorop”, zegt Mariska. “Daar kunnen wij ons goed 

in vinden. Het houdt vooral in dat wij ons brood 

en gebak uit de Franse bakkerijen van Délifrance 

geleverd krijgen en dat andere kwaliteitsproducten, 

zoals koffie van Peeze, sterk aangeraden worden 

vanuit de formule. Die koffie komt onder andere uit 

Peru en Mexico en draagt het Fair trade keurmerk. 

Wij hebben ervoor gekozen omdat het heerlijke 

koffie is, echt eens wat anders. Peeze bevalt zelfs 

zo goed dat we onze thee er ook vandaan halen. 

Dat is dus onze eigen keuze. Bij elk zakje van onze 

communitea van Peeze zit een boodschap van een 

medewerker van de theeplantage. Echte theelief-

hebbers zijn blij verrast. Ik zou zeggen, kom eens 

proeven en reserveer een plekje voor een gezellige 

High Tea.”

Gezonde uitstraling
“Eerst was ik niet zo blij met het rookverbod”, geeft 

Mariska toe. “Veel mensen rookten graag een siga-

retje bij ons. Ik heb de mogelijkheid van een aparte, 

glazen rookruimte op het terras nog onderzocht, 

maar daar komen veel regels bij kijken. Daarnaast 

moet de gang van het winkelcentrum vrij blijven 

voor hulpdiensten.” Er zijn veel mensen die de 

rookvrije ruimte van Délifrance op prijs stellen. 

“Daarnaast richten we ons graag op gezondheid. 

Dat betekent dat onze broodjes heel gezond zijn, 

maar ook dat we de lucht graag zuiver houden.” 

Veel vaste klanten
De Délifrance is een vaste plek voor veel klanten. 

Sommigen komen er zelfs twee keer per dag. Ze 

waarderen de klantvriendelijkheid en de kwaliteit 

van de producten. Mariska: “Er komen hier ook 

veel Belgen eten. Je kunt wel merken dat zij veel 

bourgondischer zijn ingesteld: ze herkennen kwa-

liteit, kiezen daar bewust voor en hebben er ook 

meer voor over.”

Vernieuwingen
“Onze Délifrance ontwikkelt zich steeds verder. 

Nieuw is bijvoorbeeld dat we nu ook een wijntje en 

een biertje schenken. En we geven maar liefst tien 

procent korting aan houders van een koesterpas of 

een studentenpas.”

Bezorgservice
“Wat ook vrij nieuw is”, zo vertelt Mariska enthou-

siast verder, “is onze bezorgservice. Bestellen kan 

heel gemakkelijk via thuisbezorgd.nl of gewoon 

door rechtstreeks naar ons te bellen en dan bezor-

gen wij van maandag tot en met zaterdag van 11.00 

tot 14.00 uur.” Dus wie heeft er zin in bijvoorbeeld 

een broodje gehakt? Even wachten en dan ligt het 

op je bord!

bedrijfspr-1

“Wie voor Délifrance kiest,
maakt een keuze voor kwaliteit”
De Délifrance is al weer twee jaar en een paar maanden in handen van Mariska 
Hendriks en haar man Yucel Kerman. “We hebben de gewenningsperiode
gehad en weten nu wat we wel en niet willen. Onze Délifrance is er sterk
op vooruit gegaan.” 

Mariska Hendriks:

Delifrance➜
Henk en Marga Boekhout
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Hoe een klein idee snel uitgroeide
In de Kijkshop staan de producten in vitrines, 

samen met uitgebreide beschrijvingen. Klanten 

kunnen eenvoudig aankopen doen door de pro-

ductcode op een kaartje te schrijven en bij de balie 

in te leveren. Dit idee stamt al uit 1973. Toen hield 

supermarkt De Gruyter een spaarzegelactie en 

konden mensen de spaarartikelen in een vitrine 

bekijken. Dat was zo’n succes dat de vitrines de 

basis werden voor een nieuwe winkelformule. De 

Kijkshop ontstond en breidde snel uit. De eerste 

winkel werd geopend in 1973 en in 1980 waren er 

al bijna veertig vestigingen.

Ook in België en Luxemburg kwamen winkels van 

Kijkshop, zij het onder een andere naam. In 1999 

zette Kijkshop de stap naar een webshop en ook 

daarna ontwikkelde het bedrijf zich verder. Zo wer-

den de sieraden toegevoegd, kreeg de webshop de 

Thuiswinkel Award 2005 en kwam er een nieuwe, 

Zweedse eigenaar in 2007. 

Vragen staat vrij
“Omdat we met een aanvraagsysteem met kaartjes 

werken, moet je niet denken dat je niets meer aan 

ons mag vragen”, zegt Sandra met nadruk.

“Vragen zijn altijd welkom bij ons.

En als we het antwoord eens niet weten – want ons 

assortiment is met 5000 artikelen ontzettend groot 

– pakken we de gebruiksaanwijzing er gewoon bij.” 

Met de tijd mee
“Natuurlijk verandert het assortiment continu”, 

vertelt Sandra verder. “De barbecues en strands-

pullen zijn allang weer weg. De kortingsacties bij 

het begin van het schooljaar hebben we ook al 

gehad. Nu is het tijd voor de electrische dekens en 

kachels. En wat dacht je van ons kerstassortiment 

met mooie lichtslangen en dergelijke?” Zo veran-

dert de inrichting van de winkel met de seizoenen 

en heeft elke tijd zijn eigen kortingsacties. “Voor 

die acties maken wij veel reclame. Dat werkt goed, 

maar soms zelfs zo goed dat mensen vragen of we 

weggaan. Maar ik kan ze verzekeren: Kijkshop blijft 

hier gewoon, hoor.”

Veel klanten uit België
Voor de Kijkshop is de locatie in Winkelcentrum 

Zuidpolder ideaal. “Hier komen veel mensen uit 

België winkelen. Ze rijden dan een extra stuk om 

bij de Kijkshop hun inkopen te doen, vooral als het 

gaat om multimedia en persoonlijke verzorging.” 

 

Teamwerk
In de Kijkshop van Zuidpolder zijn alle medewer-

kers goed op elkaar in gespeeld. Sandra: “Ik vind 

het mooi om leiding aan hen te mogen geven. 

Momenteel ben ik naast Terneuzen ook in Vlissin-

gen te vinden, waar de vestiging van Kijkshop een 

doorstart heeft kunnen maken. Daar begint zich nu 

ook een team te vormen. Dat geeft mij voldoening.”

Sandra: “Zoals altijd volop in
ontwikkeling”
“Het gaat goed met de Kijkshop”, stelt filiaalmanager Sandra. “We zijn steeds 

in ontwikkeling. Onze kookafdeling en huishoudelijke afdeling zijn uitgebreid 

en er is meer multimedia bij gekomen. En zelf vind ik het leuk om een mooi 

team van medewerkers aan te sturen.”

Kijkshop➜
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Openingstijden:
ma 09.30-17.30 uur
di 09.30-17.30 uur
wo 09.30-17.30 uur
do 09.30-17.30 uur
vrij 09.30-20.00 uur
za 09.00-17.00 uur

Openingstijden:
ma 08.00-20.00 uur
di 08.00-20.00 uur
wo 08.00-20.00 uur

Bellamystraat 141 - 4536 AJ Terneuzen
T 0115 - 612691

do 08.00-20.00 uur
vrij 08.00-21.00 uur
za 08.00-20.00 uur
zo 12.00-17.00 uur

Openingstijden:
ma 12.30-18.00 uur
di 09.30-18.00 uur
wo 09.30-18.00 uur
do 09.30-18.00 uur
vrij 09.30-21.00 uur
za 09.30-17.00 uur
zo gesloten

Alvarezlaan 36 | 4536 BD Terneuzen

T 0900 - 9800

www.kijkshop.nl



Sinds januari werkt Arjen Murre in de winkel van 
zijn ouders, Marlé Mode & Lingerie. “Ik heb altijd 
al interesse gehad in kleding en ik volgde ook 
alle ontwikkelingen van de winkel. Hoewel mijn 
ouders het fantastisch vinden dat ik hier nu werk, 
hebben ze me bewust niet gestimuleerd om de-
zelfde kant op te gaan als zij. Alle stappen die ik 
richting een eventuele opvolging zet of ga zetten, 
moeten bij mij vandaan komen.” 

Modemanagement
“De directe aanleiding voor mijn komst bij Marlé 

was de mogelijkheid om de nieuwe, tweejarige 

opleiding Modemanagement te volgen”, vertelt 

Arjen. “Die is namelijk gericht op het runnen van 

een modewinkel. Ik leer precies wat ik nodig heb 

om snel een meerwaarde te vormen voor Marlé. 

Na elke lange studiedag in Amsterdam kom ik met 

veel nieuwe ideeën en nieuwe energie thuis.”

Kleding is een complimentje
Arjen geeft toe dat het lastig is om mensen te hel-

pen met het uitkiezen van de juiste kleding. “Hier 

komen veel verschillende mensen en iedereen 

heeft een eigen smaak. Ik moet nog meer ervaring 

krijgen. Maar ik vind het geweldig als ik een klant 

een compliment kan geven, omdat ze er prachtig 

uitziet in de gekozen outfit. De juiste kleding is een 

complimentje voor jezelf, want die accentueert je 

sterke eigenschappen.” 

“Rustiger druk”
Jantien, Arjens vrouw, moest wel even wennen aan 

de nieuwe situatie. “Al is het nog niet zover, mijn 

keuze voor Marlé is wel een stap richting het rela-

tief onzekere ondernemerschap, terwijl ik een vast 

contract bij Albert Heijn had”, legt Arjen uit. “Maar 

nu ze ziet hoe leuk ik het vind, staat ze er volledig 

achter. Bij Marlé heb ik het nu drukker dan toen bij 

Albert Heijn, maar omdat het minder jachtig is en 

ik meer met lange termijnszaken bezig ben, ben ik 

toch meer ontspannen.”

“Drukker, maar meer ontspannen” 

Marle Mode➜
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Het mag duidelijk zijn: als je bij Gall & Gall werkt, 
moet je het nodige weten over druivensoorten, 
rijping en gisting. “Ik leer nog steeds bij”, zegt 
Evelien ter Borg, die niet nalaat om aan klanten 
te vragen hoe een bepaalde wijn gesmaakt heeft. 
“En natuurlijk proef ik zelf ook. Ik hou wel van 
een wijntje op zijn tijd.”

Proces van druif tot wijn
Bijzonder is dat Evelien niet alleen wijnen proeft, 

maar er ook graag over leest. “Ik hou van lezen”, 

zegt ze verontschuldigend. “Vooral over geschie-

denis lees ik veel. Dat komt goed van pas bij mijn 

werk. Over het hele proces van druif tot wijn heb 

ik al veel gelezen. Ik had geen idee dat er zoveel 

verschillende druivensoorten zijn!”

Luisteren naar klant
In de winkel spitst ze haar oren graag. “Als je goed 

naar je klanten luistert en vragen stelt, krijg je veel 

feedback waar je wat mee kunt. Op een gegeven 

moment weet je dan welke wijn het best bij welke 

persoon past en kun je goede adviezen gaan geven. 

Vooral aan vaste klanten.” Dat maakt het werk bij 

Gall & Gall voor haar zo leuk. 

Nieuwe plannen
Ze heeft vier jaar geleden al een switch gemaakt 

van de horeca – “leuk werk, maar ik was nooit 

thuis bij kerst” – naar Gall & Gall en nu is ze 

nieuwe plannen aan het maken om ook de switch 

van studie te voltooien. Evelien: “Ik ben gestopt 

met economische bedrijfskunde, maar wil volgend 

schooljaar graag geschiedenis gaan studeren 

in Gent. Geschiedenis trekt me altijd al aan. De 

onderwerpen komen steeds in fases. Nu vind ik de 

Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld interessant en 

lees ik daar van alles over. Studeren kan ik straks 

goed combineren met mijn tien werkuren bij Gall & 

Gall.” En als ze niet in de winkel staat of leest over 

wijn en geschiedenis? “Dan zwem ik of luister ik 

naar muziek.”

“Thuis lees ik veel over wijn”

Gall & Gall➜
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U kunt bij ons terecht voor:

• Alle voorkomende Goud- en Zilversmids-werkzaamheden,
• Persoonlijke ontwerpen,
• Unieke trouwringen,
• Herstel van Gouden en Zilveren sieraden,
• Vermaken van oude sieraden,
• Restauratie en Herstel van alle Zilverwerk,
• Nieuwe Gouden en Zilveren sieraden,
• Ontwerpen uit eigen atelier.

Di-Woe van 14.00 tot 17.30 uur -  Do-Vrij van 09.30 tot 17.30 uur - Za van 10.00 tot 17.00 uur

Winkelcentrum Zuidpolder, Alvarezlaan 84, Terneuzen. Tel: 06-50 41 81 65

Evelien ter Borg

Arjen Murre



net zo ver als Zuidpol-

der, dus zou het niet uit 

moeten maken waar ik 

naar toe ga.

Maar het liefst kom ik 

hier. Je kunt hier ge-

makkelijk parkeren en 

je hebt alles bij elkaar, 

zowel supermarkten 

als andere winkels.”

Daar hebt u gelijk in. 

Mag ik nog een foto 

van u maken of van 

uw kleinzoon in de 

auto? “Maak maar 

een foto van hem.”

Hij vindt het erg 

leuk, hè? “Ja, als je 

1,5 jaar oud bent, 

vind je zo’n auto 

fantastisch.”

Straatinterview
“Gezellige buurt”
Op een verrassend warme en zon-
nige oktoberdag spelen Jahyenna 
Jackson en Neesje Hooi buiten in de 
Bellamystraat, vlakbij Zuidpolder. 
Het is te zien dat de twee niet alleen 
elkaars buurmeisjes, maar ook dikke 
vriendinnen zijn. Neesjes zus speelt 
met ze mee en hun moeders staan 
in de najaarszon ontspannen met 
elkaar te praten. Hoewel mevrouw 
Hooi bijna weg moet, willen ze
allebei wel een paar vragen
beantwoorden. 

“Woont u hier naar uw zin?” . “Ja”, bevestigt

mevrouw Hooi. “Het is hier gezellig. De kinderen 

kunnen hier heerlijk buiten spelen, op deze brede 

stoep waar geen auto kan komen.” Mevrouw 

Jackson is het met haar eens. “De kinderen uit 

de buurt spelen altijd hier. Wat dat betreft mogen 

ze zo’n vierkant vol verwilderd groen wel eens 

vervangen door een klein speeltuintje, al was het 

maar één klimrek. Een eind verderop is er een 

kleine speeltuin, maar dat is te ver.” Neesjes zus, 

oudste dochter van mevrouw Hooi, mengt zich 

ook in het gesprek en wijst naar een groenstrook 

met kleine struikjes. “Hier wordt veel gevoetbald 

en om de bal te pakken lopen we die struikjes 

toch een beetje plat. Dan kun je ze veel beter 

weghalen en er iets moois voor ons terugzetten.”

 

“Het winkelcentrum is dichtbij. Hoe bevalt dat?” 
Mevrouw Hooi: “Prima, we gaan er bijna dagelijks 

of in ieder geval één keer in de twee dagen naar 

toe. We komen vaak bij de Albert Heijn en de Lidl 

bijvoorbeeld.” “Ja, we halen elke dag vers brood 

bij de Lidl”,  zegt haar oudste dochter. 

 

Voor mevrouw Hooi is het tijd om te vertrekken. Ik mag 
een foto maken van Jahyenna en Neesje. “Wat leuk, 

nu komen we in de krant!

Mevrouw Hooi

Boodschappen en winkelen
“De combinatie van boodschappen kunnen doen en winkelen vind ik 
een groot voordeel van Zuidpolder”, vertelt de oma van een enthousiast 
jongetje dat in de auto bij Albert Heijn speelt.

Komt u hier regelmatig? “Jazeker. Eens denken, ik ga vaak naar Etos, Albert Heijn, Lidl, Blok-

ker... Ja, ik kom in veel winkels van Zuidpolder. En nu dan samen met mijn kleinkind en mijn 

schoonzus.” Woont u hier in de buurt? “Ik woon in de Triniteit. Voor mij is het centrum eigenlijk 
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Bloemsierkunst
De Carlton
René en Karen Koene
Alvarezlaan 22
4536 BD Terneuzen
0115-530265
info@decarltonterneuzen.nl
www.decarltonterneuzen.nl

Voor al uw: 
speciaal bloemwerk
rouwwerk
bruidswerk
boeketten
losse snijbloemen

High Tea
Onze High Tea bestaat o.a. uit:

• Macarons
• Chocolade
• Financiers
• Coquettes
• Bonbons
• Nougat
• Bavaroise
• Hartige hapjes
samenstelling kan wisselen

€ 20,00 p.p.
Onbeperkt koffie en/of thee
Diverse zoete en/of hartige lekkernijen
Alleen op reservering verkrijgbaar:

0115-616192 of
kerman.delifrance.terneuzen@gmail com

➜



Vroeg opstaan
“Het is een kwestie van mentaliteit”, zegt vader Robert Nieuwdorp en ook 

zijn zoons Niels en Jelle draaien hun hand er niet voor om: om half vijf in de 

ochtend beginnen ze al aan de schoonmaak van het winkelcentrum. “Soms 

kunnen we elkaar een beetje afwisselen, zodat één van ons het voor de veran-

dering ’s avonds een keertje laat kan maken”, zegt Jelle. Hij voert het gesprek 

ook namens zijn broer, die elders druk aan het werk is. “Mijn vader heeft het 

werk dertig jaar gedaan en is nu vanwege een ontsteking in zijn armen af-

gekeurd. Dat is wel zuur natuurlijk. Hij is nog maar 55 jaar. Toch vinden mijn 

broer Niels en ik het een mooie uitdaging om zijn bedrijf over te nemen.”

Van ladder tot schrobzuigmachine
“We beginnen eerst met vegen en het schoonmaken van randen. Dan le-

gen we de vuilnisbakken, maken we de speeltoestellen schoon en geven de 

planen water.” Jelle wijst naar een paar plantenbakken die hoog tegen de 

gevel van Zuidpolder hangen. “Daar zetten we dan een ladder bij natuurlijk.” 

Vervolgens wordt met een zuigschrobmachine de vloer van het hele win-

kelcentrum goed schoongemaakt. “Dan komen we ook op het trottoir aan 

de buitenkant en de laad- en losplaatsen aan de achterkant van de winkels. 

Rond acht uur ’s ochtends zijn we klaar. En dan werken we wel met z’n 

tweeën, hè.”

Van kauwgum tot Red Bull
Elke keer blijkt dat ze hun werk niet voor niets doen. “Elke ochtend is het 

toch weer vuil. Zeker bij zoete drankjes als Red Bull merken we dat het goed 

is om de vloer steeds schoon te maken. Dat spul vreet in de tegels.” Naast 

de werkzaamheden die elke ochtend terugkomen, doet Nieuwdorp ook nog 

andere dingen. “Twee keer in de week steken we de kauwgum van de tegels, 

bijvoorbeeld. En tweemaal per jaar maken we al het glas goed schoon. Dan 

wassen we met een hoogwerker alle ramen aan de buitenkant van het cen-

trum en het glas van het dak. Daar gaat al snel zo’n zestig uur in zitten.”

Alles zelf doen
Jelle Nieuwdorp werkte, met tussenpozen, in totaal vijf jaar bij zijn vader. 

“Toen deed hij zelf veel meer omdat hij dat gewend was, maar nu we het be-

drijf overgenomen hebben, beslissen mijn broer en ik alles. Nieuw materiaal 

kopen we zelf in. Gelukkig kunnen we met vragen altijd bij hem terecht. Werk 

is er genoeg. Naast Winkelcentrum Zuidpolder maken we ook schoon voor 

verschillende verzorgingstehuizen en verzorgen we de schoonmaakbeurt van 

veel nieuwe gebouwen vlak voor ze opgeleverd worden.”

bedrijfspr-1

Vroeg opstaan voor een 
schoon winkelcentrum
Als bezoeker van Winkelcentrum Zuidpolder staat u er waarschijnlijk niet bij 
stil. Maar het zou gelijk opvallen wanneer ze er niet zouden zijn: de schoon-
makers van het winkelcentrum. De gebroeders Nieuwdorp uit Hulst hebben 
een halfjaar geleden het bedrijf van hun vader overgenomen en daarmee ook 
de taak om Zuidpolder schoon te houden. Een gesprek.

Nieuwdorp➜
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Onze openingstijden zijn:

Ma-Do  09.00 tot 18.00 uur
Vrij 09.00 tot 21.00 uur
Za 09.00 tot 18.00 uur
 

T 0115-695933

Winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen

T 0115 - 697070  |  www.beterhoren.nl

De stofzuigers van Numatic zijn beroemd! Steeds vaker
komen we op de meest onverwachte plekken een Henry of
een Hetty tegen. Misschien ook niet zo gek, want een
stofzuiger van Numatic gaat echt jaren mee! Bij ons alle-
maal op voorraad. Loop eens binnen voor informatie. Bij
James, Henry, Hetty en Harry krijgt u bij ons maar liefst 6
jaar garantie!

DPARTS (voorheen Handyman)
Alvarezlaan 80 | 4536 BD  Terneuzen | tel. nr. 0115-615698

terneuzen@d-parts.nl | www.d-parts.nl



Niet zomaar een winkel
De familie Schneider – moeder Mirjam, vader Adri-

aan, zoon Roy en dochter Viona – werkt samen met 

alle medewerkers in een mooie winkel in Zuidpol-

der. Maar hun slagersvak is niet alleen een kwestie 

van vlees neerleggen en verkopen. “We verwerken 

het vlees niet alleen tot lapjes voor de toonbank 

maar ook tot vleeswaren zoals ham, gebraden 

gehakt, rookworst, droge worst, braadstukken en 

rollades”, vertelt Adriaan. “In de winter periode  

hebben we zeker vijftien verschillende soorten 

paté”, vult Viona aan, nadat ze alle smaken snel 

opgesomd heeft.

Catering
“Daarnaast houden we ons ook nog bezig met 

catering”, vertelt Adriaan, “bijvoorbeeld voor 

bedrijfsfeesten maar ook voor de consument. 

Een compleet warm buffet verzorgen we geheel 

op maat. Extra salade of minder eieren? Alles is 

bespreekbaar.”

Wintertijd, de knusse tijd
Deze tijd vraagt om specifieke producten. Roy: “Nu 

smaken gerechten met wild en rookworst heerlijk 

en maken mensen het ’s avonds gezellig in huis 

met bijvoorbeeld toastjes en paté. En droge worst 

is zeven dagen van de week erg lekker.

Die hebben we in veel verschillende smaken. 

Nieuw zijn de  Argentijnse worstjes en die met 

knoflook/peper en kerrie. Bij een Duitse specialist 

heb ik een workshop gevolgd om me nog meer te 

bekwamen in het maken van droge worsten. Wat ik 

geleerd heb, breng ik nu in de praktijk.”

Tips voor kerst
Viona wijst op de mogelijkheid om op de website van 

Slagerij Schneider feestelijke suggesties op te zoe-

ken. “Als je met kerst iets lekkers op tafel wilt zet-

ten, maar nog op zoek bent naar tips en recepten, 

kun je daar alvast mee oefenen. Wij adviseren graag 

over gevulde kalkoen en rollade, om maar wat te 

noemen. Ook mensen met een allergie of volgers 

van een dieet hoeven zich niet beperkt te voelen. 

Voor hen hebben we ook veel keuze, bijvoorbeeld in 

vlees zonder allergenen of zonder zout.”

Nieuw tenue
Slagerij Schneider gaat niet alleen steeds op zoek 

naar nieuwe smaken en de beste kwaliteit vlees. 

“Wij proberen op alle gebieden met onze tijd mee 

te gaan”, zegt Roy. Hij laat zien welke zwarte 

blouses en schorten tot voor kort gedragen wer-

den. “Kijk, we zijn er wel op vooruit gegaan met 

ons nieuwe tenue, toch?” Niet zonder trots wijst 

hij op de nieuwe kleding: zwart met donkerrode 

accenten en met een moderne vormgeving van de 

bedrijfsnaam. “De damesblouses zijn fijn gestreept 

en getailleerd. Heel chic. Laat de drukke winterpe-

riode maar komen.”

bedrijfspr-1

“Weer zin in drukke 
winterperiode”
“In oktober is het seizoen al begonnen”, vertelt Roy van Slagerij Schneider, 
“maar de drukste periode komt in december. Ons hele team heeft daar veel zin 
in.” De voorbereidingen voor kerst zijn in volle gang en de mogelijkheden zijn 
bijna eindeloos, zowel voor wie gemak wil als voor wie graag achter het for-
nuis staat. 

Slagerij Schneider➜
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Wist u dat wij elke dag tot 
19.00 uur geopend zijn?

Openingstijden:
Ma: 11.00 tot 19.00 uur - Di/Wo/Do: 09.00 tot 19.00 uur
Vrij: 09.00 tot 21.00 uur - Za: 09.00 tot 19.00 uur

Onze specialiteiten:
- Altijd 100 wijnen onder de vijf euro!
- Meer dan 100 speciaalbieren, altijd 6=5!
- Keuze uit ruim 200 whisky’s!
- Onze Klant&kaart, altijd 10% korting op wijn,
   bubbels en whisky!

Onze openingstijden zijn
Ma 13.00 - 18.00 uur
Di 08.00 - 18.00 uur
Woe 08.00 - 18.00 uur
Do 08.00 - 18.00 uur
Vrij 08.00 - 18.00 uur
Za 08.00 - 16.00 uur
Zo  gesloten

T  0115 695702
E-mail  info@slagerijschneider.nl
W www.slagerijschneider.nl

Culinaire slagerij Schneider
Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen

U bent van harte welkom bij
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Drie ochtenden in de week is ze in de Etos te 
vinden, op haar plekje achter de kassa. Daarnaast 
adviseert Roely Kroon haar klanten over genees-
middelen en vitamines. “Bij de Etos is er veel tijd 
en aandacht voor klanten”, zegt ze. 

Advies en persoonlijke aandacht
“Omdat ik ook een eigen bedrijf heb, vragen 

mensen me wel eens waarom ik niet stop bij de 

Etos. Maar daar vind ik het werk te leuk voor. Ik 

hou ervan om adviezen te geven. En bij Etos ligt 

de nadruk op persoonlijke aandacht en advies”, 

zegt Roely. Ze kan het weten, want ze werkte tot 

acht jaar geleden bij andere drogisterijen en zit al 

sinds haar 23e jaar in het vak. “Ik zeg het ook niet 

alleen om reclame te maken. Persoonlijk advies is 

natuurlijk een belangrijke reden voor klanten om 

naar de Etos te gaan, maar voor mij is het ook een 

goede drijfveer om hier te werken.”

Op haar plek
“Vanwege een beperking aan mijn voet kan ik 

maar drie ochtenden bij de Etos werken”, vertelt 

Roely verder. “Daarom werk ik ook alleen achter 

de kassa en vlak daarnaast, bij de afdeling van 

geneesmiddelen en vitamines. Gelukkig vind ik dat 

juist het leukst, want zo heb ik veel contact met 

klanten. Ik zit dus wel op mijn plek.”  

Interieur en gezelligheid
Vanuit haar bedrijf in Zaamslag geeft Roely ook 

al adviezen, maar dan op het gebied van interieur. 

“Het is een bedrijf in interieuradvies en -ontwerp. 

Daarnaast verhuur ik samen met een collega al het 

nodige voor de woninginrichting aan expats en ver-

zorg ik de styling van huizen die verkocht moeten 

worden.” Haar vrije tijd brengt Roely graag door 

met haar vriend en haar drie dochters. “We maken 

het thuis gezellig of gaan een dagje uit. Ik ga graag 

naar het theater of een concert. En verder hou ik 

van uit eten gaan en van korte vakanties.”

Silke Pielaet heeft haar draai gevonden bij Shoe-
by. “Een kappersopleiding bleek niets voor mij, 
maar nu werk ik bij Shoeby en volg ik de opleiding 
Detailhandel met alle plezier. Als je iets leuk 
vindt, leer je veel gemakkelijker, heb ik gemerkt. 
Daarom kon ik de eerste twee schooljaar van mijn 
opleiding in één jaar afronden. Ik leer nu door 
voor niveau drie.” 

Hecht team
“Ik ben zo’n drie jaar geleden begonnen in Hulst”, 

vertelt Silke, “eerst als weekendkracht en later 

doordeweeks in het kader van mijn opleiding waar-

voor ik één dag naar school ga. Toen deze winkel 

in Zuidpolder geopend werd, ben ik hier komen 

werken. In Hulst vond ik het ook heel leuk, maar 

Terneuzen is net wat stadser en dat trekt me wel. 

Ons team hier is heel klein en hecht. Dus ik heb 

het prima naar mijn zin hier.”

Praatje maken met vaste klanten
Het contact met de klanten vindt ze fantastisch. 

“Vooral als mensen steeds terugkomen en je ze 

beter leert kennen. Sommigen kennen mijn naam, 

dat is leuk.” Daarnaast is ze naar eigen zeggen gek 

op de sieraden van Shoeby. “Als er weer nieuwe 

vracht komt, zeggen mijn collega’s altijd: ‘Nou 

Silke, hier zijn weer nieuwe sieraden,

ga je gang.’ Dan mag ik ze in de

winkel ophangen. En ik koop zo

nu en dan zelf ook iets.” 

Lekker treinen
Silke woont in Vogelwaarde, dus mooi tussen de 

twee Shoeby´s van Terneuzen en Hulst in. “Ik 

woon thuis bij mijn ouders. Dat is niet zo gek hoor, 

want ik ben nog maar achttien. Mensen schatten 

me vaak een paar jaar ouder in. Wellicht komt dat 

doordat ik vrij zelfstandig ben. Ik reis namelijk veel 

met de trein het hele land door naar vrienden en 

vriendinnen. Die vorm van reizen vind ik heerlijk. 

Je komt vaak bijzondere mensen tegen met wie je 

zomaar aan de praat raakt.”

“Ik geef graag adviezen” 

“Nieuwe sieraden mag ik ophangen” 

Etos

Shoeby

➜

➜
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Silke
Pielaet

Roely Kroon
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Bellamystraat 141
Winkelcentrum Zuidpolder

in Terneuzen

Wilt u de Blokker
nieuwsbrief ontvangen?

Kijk dan op blokker.nl

vertrouwd en voordelig
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Rode loper dag
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Openingstijden:
ma 11.00-18.00 uur
di 09.00-18.00 uur
wo 09.00-18.00 uur
do 09.00-18.00 uur
vrij 09.00-21.00 uur
za 09.00-17.00 uur
zo gesloten

Alvarezlaan 26-28 | 4536 BD Terneuzen
T 0115 - 612 311

www.wibra.nl

Openingstijden:
ma 11.00-18.00 uur
di 09.00-18.00 uur
wo 09.00-18.00 uur
do 09.00-18.00 uur
vrij 09.00-21.00 uur
za 09.00-17.00 uur
zo gesloten

Bruna Zuidpolder
Alvarezlaan 64
4536 BD Terneuzen 
T 0115-611696
E bruna0941@brunawinkel.nl

blij met Marlemode.nl

T 0115-695915

Truien en vesten zijn 
helemaal hot!

Laat het maar
koud worden,
we zijn er klaar
voor!

Volop keuze in onze 
collecties:
Street One – Ichi – Object Enjoy 
Anna Scott – EDC enz.



“Ik kom hier
heel vaak”
Mevrouw Maas loopt met twee volle 
tassen naar huis. Ze woont op loop-
afstand van Zuidpolder en ze wil 
haar boodschappen best even neer-
zetten om een praatje te maken.

Welke winkels in Zuidpolder bezoekt u regel-
matig? “Ik kom eigenlijk overal wel: Albert Heijn, 

Blokker, Etos, Bruna...” 

Wat vindt u van het centrum als geheel? 

“Het is een mooi winkelcentrum, hoor. Alleen is 

er wat weinig variatie, vind ik. Ik kom er natuurlijk 

heel vaak, dan is het steeds hetzelfde. Er mag wel 

iets meer voor verschillende doelgroepen komen, 

zodat iedereen iets naar zijn of haar smaak kan 

vinden.”

Mist u dan een specifiek soort winkel in Zuidpol-
der? “Nee, dat niet. Voor zover ik het kan beden-

ken, zijn alle producten wel verkrijgbaar, tot een 

gehoorapparaat aan toe. Ik ben wel benieuwd 

wat voor winkel er in het voormalige pand van de 

Rabobank zal komen.”

Mevrouw Maas:
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➜Prijsvraag
Rode loper dag

Hieronder ziet u vijf rijtjes van vier foto’s. Welke foto hoort niet in het rijtje thuis? Noteer de cijferlet-

tercombinaties van de foto’s die niet in het rijtje horen en stuur uw antwoord voor 30 november onder 

vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres naar:

Winkelcentrum Zuidpolder
p/a Marlé Mode & Lingerie

Alvarezlaan 6-8, 4536 BD Terneuzen,

of mail uw oplossing naar

info@winkelcentrumzuidpolder.nl.

Onder de goede inzendingen worden één Zuidpolder-
waardebon van € 100,- en tien waardebonnen van € 25,- 
verloot. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en de 

uitslag verschijnt voor 31 december op de website 

www.winkelcentrumzuidpolder.nl.
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Banket.nu
Alvarezlaan 2
4536 BD Terneuzen 
T 0115-630350

Geniet nu al van ons heerlijk
december assortiment met o.a.:
-amandelstaven

-stollen

-marsepein

-deegventers

-peperbollen

-advocaadsterren

-gevuld speculaas

Openingstijden:
ma 08.00-14.00 uur
di 08.00-18.00 uur
wo 08.00-18.00 uur
do 08.00-18.00 uur
vrij 08.00-19.00 uur
za 07.00-15.00 uur
zo gesloten

1a 1b 1c 1d

5a 5b 5c 5d

4a 4b 4c 4d

3a 3b 3c 3d

2a 2b 2c 2d
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Terneuzen

Vlissingen
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Colofon Bereikbaarheid
Tekst en foto’s: Aukje-Tjitske Dieleman
 Semper Scribo Tekst- en redactiebureau
Verantwoordelijk uitgever: Ondernemersvereniging Zuidpolder
Opmaak en productie: BeeldMerk Terneuzen

 

Ons  winkelcentrum is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer
en biedt ruim 300 gratis parkeerplaatsen voor de deur. Zo kunt u in uw
eigen winkelen, zonder te moeten denken aan de tikkende parkeermeter.

 

Alvarezlaan 2-86
4536 BD Terneuzen
www.winkelcentrumzuidpolder.nl

✄ ✄

✄ ✄

✄ ✄

Knip je korting!

Oliebollen 10 voor €6,-
Aktie loopt t/m vrij. 12 dec.

Nieuw bij bruna Terneuzen!
Music & More

Tot 1 januari 10% korting op 
alle DVD’s en CD’s 

Leuke trendy MICRO USB kabel
• 1 meter
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren
• Geschikt voor bijna alle smartphones

Bij inlevering van deze bon:

van € 9,99
voor € 5,-

Bij besteding van minimaal € 10
en tegen inlevering van deze coupon 
krijgt u een gratis Etos eigen merk
nagellak naar keuze.

coupon is geldig tot t/m 15 november 2014

en alleen inwisselbaar bij Etos Zuidpolder

Heerlijke warme huisslofjes.
In verschillende kleuren € 9,95 
ALLEEN BIJ INLEVERING VAN DEZE BON:

€ 7,50
 (zolang de voorraad strekt)

Tegen inlevering van deze coupon:

100 gram Achterham
voor € 1,00

Geldig van 12 tot en met 22 november 2014


