
Winkelen in zuidpolder  
...dat is genieten voor het héle gezin!
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Gratis parkeren

Grote diversiteit aan winkels

Gedeeltelijk overdekt

elke vrijdag weekmarkt

Veilig en schoon

www.winkelcentrumzuidpolder.nl

i n t e r V i e W  met Debby van der Heiden
de kleurige sjaaltjes die uitnodigend aan een rek bij de ingang hangen, de krulletters van de naam “edelsmederij & Bijouterie stars”, 
en vooral de werkplaats achter de toonbank… Ze geven het al aan: deze winkel in Zuidpolder zit boordevol creativiteit. “Bijouterie 
stars is een winkel in sieraden, damesmodeartikelen als sjaaltjes en handtassen en seizoensgebonden accessoires zoals zonnebrillen”, 
zo introduceert goud- en zilversmid debby van der Heiden (28) haar zaak.                                                                    (lees verder op pagina 3)

i n t e r V i e W  met Jos van Moolenbroek
Ondernemer in loondienst
Jos van moolenbroek (48) is assistent-supermarktmanager bij albert Heijn. Hij staat op het punt het stokje aan 
zijn collega dick van es over te dragen en wenst hem in deze Zuidpolder Zomereditie veel succes toe. een gesprek 
ter afscheid. (lees verder op pagina 5)

21 mei: HobbydaG in zuidpolder! van 10.00 tot 17.00 uur

23 juli: SHantykoren! van 11.00 tot 16.30 uur

op 21 mei kunt u langs zo’n 20 stands flaneren en het werk van verschillende hobbyisten en ambachtsmensen bewonderen. Zij 
demonstreren hun passie en bieden u uiteraard het resultaat daarvan te koop aan. daarnaast kunnen kinderen zich laten schminken.

de dekzwabbers, het Flakkees piratenkoor en de Free country dancers… Zij zijn present op 23 juli in Zuidpolder en u kunt van hun 
zeeliederen en lekkere meezingers komen genieten. 

foto gemaakt door a. van de Wege



eigenlijk hebben we er niet zo veel zin in. Het is een 
zonnige zaterdagmiddag, dus waarom zouden we 
niet naar buiten gaan? bovendien hebben we nog 
van alles nodig in zuidpolder. maar eigenlijk hebben 
we niet zo veel zin. We hebben vannacht maar drie of 
vier uur geslapen, de hele ochtend zijn we nog aan 
het werk geweest en we zijn moe. 

toch stappen mijn man, onze dochter van een jaar 
oud en ikzelf een uur later in de auto. op weg naar 
zuidpolder. We hebben nog boodschappen nodig en, 
vooral niet te vergeten, iets tegen de hoest van doch-
terlief en druppeltjes tegen pijn bij doorkomende 
tanden. anders slapen we vannacht weer niet…

in zuidpolder aangekomen gaat het al iets beter. Het 
is er gezellig druk. bij de albert Heijn zeggen we hoi 
tegen bekenden en dan gaan we naar de etos, voor 
hoestdrank en druppeltjes. We spreken een verkoop-
ster. Heeft ze iets tegen de hoest? 

ze vraagt wat er aan de hand is en voor we het weten 
staan we te praten over de wissewasjes (gelukkig is 
het niet ernstig) die onze dochter heeft of zou kun-
nen krijgen. zijzelf heeft twee kinderen en de derde 
is op komst. ze weet precies wat het is om ’s nachts 
telkens wakker te worden en niet altijd te weten wat 
je moet doen. We fleuren helemaal op. We zijn niet de 
enigen. zelfs als er meer kinderen zijn, is het telkens 
weer zoeken, zegt ze.

even later stappen we de winkel uit. dochterlief heeft 
het grootste plezier in haar wandelwagen en ook 
wij zijn weer helemaal blij. We hebben toch nog een 
hoestverzachtend drankje meegenomen. dat het niet 
erg gaat helpen, omdat de hoest vanzelf over moet 
gaan, kan ons niet veel meer schelen. Het praatje 
deed meer wonderen. zullen we nog even bij de 
zeeman of Scapino om kinderkleren gaan?

Aukje-Tjitske

ColoFon
tekst en foto’s: aukje-tjitske dieleman 
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Verantwoordelijk uitgever:  Winkeliersvereniging zuidpolder

Vormgeving: pieters Grafisch bedrijf b.v., Groede

Saskia de Zeeuw, Slagerij Schneider

“lotGenoten” ContaCt

net een nieuW 
produCt bedaCHt
Saskia de Zeeuw (29) 

heeft haar plekje gevonden, dat 

is duidelijk. al elf jaar werkt ze bij 

Slagerij Schneider en ze is vast 

van plan om er te blijven. “maar 

één collega werkt hier langer 

dan ik.” door haar ervaring en 

natuurlijk ook door haar oplei-

ding, van verkoopster tot en 

met chefslager, is ze all round 

inzetbaar. “dat maakt mijn werk 

ook zo leuk en afwisselend. de 

ene keer ben ik aan het snijden, 

de andere keer sta ik in de win-

kel, maak ik salades voor onze 

barbecuepakketten of bereid ik 

vlees tot ‘vlug-en-panklaar’-pro-

ducten voor.” bij dat laatste gaat 

het om vlees dat de klant direct 

kan gaan bakken, zoals vinken of 

hamburgers. 

Saskia’s werkweek van 38 uur 

is verdeeld over vier dagen. “ja, 

het zijn lange dagen, maar mijn 

werk is heel leuk, dus dat vind ik 

niet erg. en vrij hebben op een 

doordeweekse dag is wel prak-

tisch.” dan kan ze met vrienden 

weg, een middagje winkelen of 

iets aan het huishouden doen. 

“ik woon samen met mijn vriend, 

hier in terneuzen.” daarnaast 

sport ze veel in haar vrije tijd. 

“Samen met mijn collega Viona 

zit ik op tennisles en ik zwem 

veel.”

over de vraag wat haar toe-

komstplannen zijn, twijfelt 

Saskia geen moment. “Gewoon 

doorgaan zoals het nu gaat, ik 

heb het heel erg naar mijn zin. 

met al mijn collega’s kan ik goed 

opschieten. nu hebben we net 

weer een nieuw product voor 

het barbecueseizoen bedacht. 

mijn collega roy en ik doen dat 

elk jaar. dat is telkens weer een 

leuke uitdaging.” 



PerSOOnliJk en OntSPannen
“Een juwelier vind ikzelf vaak wat stijfjes, met de nadruk op het aan-
bod. Met mijn winkel en edelsmederij wil ik laten zien dat het ook an-
ders kan, persoonlijker en in een ontspannen sfeer. Dat is mijn grote 
drijfveer”, zegt Debby enthousiast. 
Haar zaak is een bijzondere combinatie van winkel, met prijzen vanaf 
vier of vijf euro voor bijoux, en edelsmederij, waarbij de creativiteit 
hoog ligt. “De bijoux, sjaaltjes, handtassen en dergelijke koop ik 

gewoon in, maar veel van de gouden en zilveren sieraden in de win-
kel heb ik zelf ontworpen en gesmeed.”  De prijzen van die laatste 
sieraden liggen natuurlijk wat hoger, maar ze zijn dan ook uniek. “Als 
goud- en zilversmid kan ik speciaal voor één individuele klant een 
sieraad aanpassen, repareren of helemaal nieuw ontwerpen, of het 
nu om een ring, een oorbel, een armband of een piercing gaat. Ik ga 
vooral uit van de vraag.”

Edelsmederij
Een vrouw loopt de winkel binnen en stapt op de toonbank af. Haar lievelingsring is ze 

kwijt, dus zoekt ze een vergelijkbare ring. “En het liefst ook een bijpassende armband, maar 

op mijn smalle polsen past lang niet alles.” Dat is een kolfje naar Debby’s hand. Ze vraagt 

door, laat ringen en armbanden uit de vitrine zien, adviseert en stelt voor om een setje van 

een ring en een armband te ontwerpen. De vrouw heeft namelijk aardig voor ogen wat ze 

wil, maar kan dat tussen de bestaande sieraden niet vinden. “Ik ga voor u een paar schetsen 

maken en dan kunnen we wellicht op basis daarvan samen tot een ontwerp komen”, zegt 

Debby. De vrouw gaat graag akkoord, bedankt haar en loopt de winkel uit.
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meer dan edelmetaal

een Stoer ambaCHt Voor 
een VrouWelijke touCH

Edelsmederij STARS
Uw Goudsmid in Terneuzen

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

Website: www.edelsmederijstars.mysites.nl  

Geopend: Di Wo Do Vr van 9.30 tot 17.30 Zaterdag van 10.00 tot 17.00

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.

edelsmederij StarS

“zo gaat dat dus”, zegt debby, als de vrouw weg is. “Sieraden zijn heel persoonlijk. ik vind 
het fijn dat ik aan specifieke wensen tegemoet kan komen, door een sieraad te ontwer-
pen en te maken. dat is een heel proces. ik groei echt samen met de klant naar het sieraad 
toe.” Het komt ook vaak voor dat mensen haar vragen om erfstukken of trouwringen aan 
te passen. “zulke sieraden hebben meestal een grote emotionele waarde. als ik bijvoor-
beeld de trouwring van een vrouw en die van haar overleden man samensmeed tot één 
ring, gaat het natuurlijk niet meer alleen om een mooi stukje edelmetaal. Het is prachtig 
om te zien hoe gelukkig iemand daarmee kan zijn.”

Creativiteit en ambacht
Creatief is debby van der Heiden altijd al geweest. “ik heb eerst de opleiding brood en 
banket gedaan. Het bakkersvak is ook heel leuk en creatief, maar het dagritme was niets 
voor mij. uiteindelijk ben ik naar de vakschool in Schoonhoven gegaan.” daar leerde ze 
het ambacht van zowel het goudsmeden als het zilversmeden. “als goudsmid ben je meer 
met sieraden bezig, het kleine gepriegel zeg maar. dat vind ik het leukst. maar zilversme-
den is ook boeiend. dan maak je vaker grotere dingen als zilveren kannen. dat is zwaar 
werk, puur spierballen kweken.” 

ze laat een goudwals en smeltapparatuur zien. en dan gaat ze aan de slag met het 
solderen van een ring. Het is een stoer ambacht, met de mogelijkheid om iets unieks te 
creëren, afgestemd op de wensen van de klant. debby glimlacht. “ja, je moet geen lange 
breekbare nagels hebben want zo nu en dan vijl of zaag je in je vingers. dat hoort erbij.”

net een nieuW 
produCt bedaCHt



“deze vestiging is begonnen als franchisewinkel”, 
vertelt Hans verder, “eerst in het abC-complex en 
sinds twintig jaar hier in zuidpolder. toen de ei-
genaar met pensioen ging, is de winkel een filiaal 
geworden.” zelf is hij al weer negen jaar bedrijfslei-
der en in totaal twintig jaar bij blokker werkzaam. 
“Hiervoor heb ik bij de Giraffe in Hulst gewerkt. 
die formule leek te veel op de blokkerformule en 
is daardoor gestopt. een aantal jaren later heeft de 
blokker Holding de big bazar ontwikkeld omdat die 
formule nauwelijks overlapping heeft met de blok-
kerformule.”

Van jongsaf aan
de ouders van Hans dieleman hadden een instal-
latiebedrijf en winkel in electrische huishoudelijke 
apparatuur in terneuzen. “in dat bedrijf heb ik twaalf 
jaar gewerkt. ik deed de inkoop, de verkoop en de 
dagelijkse administratie. daar heb ik natuurlijk de no-
dige ervaring op gedaan, dus ik kon zo bij de winkels 
van Giraffe en blokker aan de slag.”

Uitbreiding  en vernieuwing
in zuidpolder stond tot voor kort de voormalige 
winkel van bloemelientje leeg, vlak naast blokker. 
Hans: “die ruimte hebben wij overgenomen. nu is 
onze winkel 60 m2 groter en zitten we net iets onder 
de 400 m2 in totaal, een mooie maat voor blokker. 
deze winkel heeft een andere insteek dan de blokker 
in het centrum. dat is een centrumwinkel, dit een 
buurtwinkel. Hier wordt trouwens de meeste omzet 
gemaakt. de verdienste van winkelcentrum zuid-
polder is daarbij zeker niet klein geweest. je hebt 
hier gratis parkeerplaatsen vlakbij, wat gemakkelijk 
is als je bijvoorbeeld een stofzuiger hebt gekocht. 
daarnaast is de combinatie van winkels uitstekend: 
van supermarkten tot kledingzaken. Vanuit de albert 
Heijn lopen mensen vrij vaak de blokkker nog even 
binnen.” 

Meewerkend voorman
de term ‘bedrijfsleider’ roept wellicht het beeld van 
een baas op afstand op, maar op Hans dieleman is 
dat zeker niet toepassing. Hij is meewerkend voor-
man. “ik regel wanneer wie van de twaalf medewer-
kers wanneer in de winkel horen te zijn en ik doe 
natuurlijk de administratie. maar ik ben zelf ook veel 
in de winkel, praat met klanten en werk mee met de 
verkoop en inrichting van de winkel. juist die afwis-
seling in planning, administratie én uitvoerend werk 
maakt dit werk voor mij zo boeiend. 
dus… op naar de volgende twintig blokkerjaren 
voor Hans dieleman en op naar het volgende jubi-
leum van het bekende familiebedrijf.

“WE HEbbEn HArD gEWErkt”, ZEgt bErIjfSlEIDEr HAnS DIElEMAn (52) 

VAn blokkEr, “en ik ben Heel blij met Het reSultaat.” een intenSieVe periode Van 

VerbouWen en inriCHten iS aCHter de ruG. de blokker Werd op 13 april FeeStelijk Her-

opend. “dat WaS FantaStiSCH. We Hadden Wel Veel aandaCHt VerWaCHt, maar er kWa-

men maar lieFSt 1350 menSen op die daG. normaal zijn dat er maximaal 400.”

“laat ik eerst maar eens uitleggen hoe blokker in 
elkaar zit”, zo steekt Hans dieleman van wal. “blok-
ker is eigenlijk een begrip. landelijk zijn er nu 600 
winkels, waarvan 100 tot 150 franchisewinkels. 
maar tot 50 of 55 jaar geleden waren er maar tien. 
Het is een familiebedrijf, dus geen beursgenoteerd 
bedrijf, dat vooral de laatste jaren sterk gegroeid 
is. nog steeds wordt de blokker Holding gerund 
door twee gebroeders blokker.” die overkoepelende 
blokker Holding omvat naast blokker o.a. big bazar, 
xenos, leen bakker, intertoys, bart Smit en Casa in 
belgië, Frankrijk, Spanje en portugal. dit jaar bestaat 
de blokker maar liefst 115 jaar. “dat jubileum valt 
samen met de vernieuwing van ons filiaal.”

blokker in terneuzen

landelijk SuCCeS 
Van blokker

“de HeropeninG Van blokker 
trok maar lieFSt 1350 menSen”

KOM NAAR 
ONZE VERNIEUWDE 

WINKEL
Bellamystraat 141 

Winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen

Wilt u de Blokker nieuwsbrief ontvangen? Kijk dan op blokker.nl

vertrouwd en voordelig



totat. oVitinCtibuS 
adiGniH itibuSam, exe
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ondernemer 
in loondienSt

Assistent-supermarktma-
nager… Wat houdt dat in?
“de supermarktmanager presen-
teert de albert Heijn naar buiten 
toe. als zijn assistent ben ik verant-
woordelijk voor de supermarkt zelf. 
Gaan onze klanten tevreden de deur 
uit? kunnen ze alles gemakkelijk 
vinden? Vinden onze medewerkers 
hun werk leuk? daar houd ik me 
graag mee bezig.  daarnaast houd 
ik de omzetresultaten in de gaten. 
mijn baan is ideaal, want ik voel me 
net  een ondernemer, maar ben in 
loondienst.”

Hebt u veel contact met de 
klanten?
“ja, inmiddels ken ik veel van onze 
klanten, in ieder geval van gezicht. 
Het is leuk om een praatje te maken. 
laatst sprak ik met mensen die ver-
telden dat ze al 60 jaar bij de albert 
Heijn kwamen. ‘zo’, zei ik, ‘dan bent 
u ook vast al 60 jaar getrouwd of zo.’ 
ja hoor, dat waren ze net geweest. 
dus dan pak ik een bos bloemen uit 
het water en geef ik die aan hen. dat 
vind ik leuk en zoiets wordt gewaar-
deerd.”

Wat voor opleiding hebt 
u gehad en hoe bent u bij 
Albert Heijn begonnen?
“ik heb mavo, mbo middenstand, 
nima a en interne cursussen bij al-
bert Heijn gedaan. in dit filiaal heb ik 
nu acht jaar gewerkt, maar ik werk al 

25 jaar bij albert Heijn, o.a. in Vlissin-
gen en middelburg. ik ben gewoon 
begonnen met vakken vullen, het 
sorteren van lege flessen, het maga-
zijnwerk en  overig werk. daardoor 
begrijp ik onze medewerkers vaak 
goed.  aan de andere kant moet ik 
oppassen dat ik wel naar hen blijf 
luisteren en niet gelijk vanuit mijn 
ervaring een oplossing roep.”

Wat vindt u het leukste aan 
uw werk?
“Het contact met de klanten, zoals 
ik al zei, maar ook het coachen van 
onze mensen, o.a. van 15 tot 23 jaar. 
Het is mooi om te zien dat jongeren 
die tijdens de pauzes niets durven te 
zeggen uitgroeien tot zelfverzekerde 
mensen, vaak met leidinggevende 
vaardigheden die ze in hun beroep 
later goed kunnen gebruiken.”

Hoe ziet uw privé-leven 
eruit?
“ik ben getrouwd en we hebben vier 
kinderen. We wonen in  borssele. in 
mijn vrije tijd zoek ik altijd dingen 
die rustiger zijn dan de, overigens 
leuke, hectiek van de winkel, voor 
een goede balans: recreatief wande-
len en fietsen, hier in zeeland of in 
de alpen van oostenrijk of zwitser-
land.”

Gewoon bij Albert Heijn

Albert Heijn

Bellamystraat 141
4536 AJ  Terneuzen
T 0115 - 612 691
www.ah.nl

Openingstijden
maandag 08.00 - 20.00
dinsdag 08.00 - 20.00
woensdag 08.00 - 20.00
donderdag 08.00 - 20.00
vrijdag  08.00 - 21.00
zaterdag 08.00 - 20.00

Iedere zondag van 12.00 - 17.00

Jos van Moolenbroek, albert Heijn



Wist u dat wij 7 dagen per week geopend zijn?  

maandag - vrijdag   08.00 tot 17.30 uur
zaterdag                   08.00 tot 17.00 uur
zondag                     08.00 tot 13.00 uur

BAKKER BART
Alvarezlaan 32
Terneuzen Zuidpolder

Speciaal voor de lezers 
van deze krant:
Koffie met vlaaipunt  
voor maar €  2.50

See you bij 
Bakker Bart!

Het juiste adres voor uw brood, 
zoet en hartige snacks.
Onze dag aanbiedingen:

elke maandag            4 roombroodjes                        €  2.00
elke dinsdag             10 mini krentenbolletjes voor   €  2.50
elke woensdag          5 knabbelstengels                     €  2.50
elke donderdag         10 witte bollen of puntjes         €  3.00
elke vrijdag               halve appelkruimelvlaai           €  3.50
elke zaterdag             4 roomboter croissants            €  2.25

www.rabobank.nl/kanaalzone

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het Stimuleringfonds geeft terug aan de
gemeenschap.

Het idee is dat teruggeven
aan de samenleving ook
winst is.
Bij de Rabobank kunnen leden meebeslissen over de besteding van het coöperatieve

dividend. Door een deel van onze winst terug te geven aan de lokale gemeenschap

hopen we bij te dragen aan een gezonde samenleving voor onze klanten. Zo steunen we

verschillende projecten. Samen actief werken aan de lokale samenleving. Dat is het idee.

Lidl Winkelcentrum Zuidpolder 
Alvarezlaan 40-62 

4536 BD Terneuzen

Ma. 8:30 - 20:00 uur 
Di.  8:30 - 20:00 uur 
Wo.  8:30 - 20:00 uur 
Do.  8:30 - 20:00 uur 
Vr.  8:30 - 21:00 uur 
Za.  8:30 - 19:00 uur
Zo.  gesloten

www.lidl.nl
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www.zeeman.com

2 voor

5.00

singlet
Maat 36-46

100% katoen
Per stuk 3.99

Bonbonnerie 
Alexandre

Uw adres voor de heerlijkste
Belgische Pralines

0115614697

Zin in 
overheerlijke 
chocolade?

Bruna TNT Zuidpolder Terneuzen
Meer dan 1500 boektitels op voorraad
Specialist in tijdschriften en wenskaarten
Scherp geprijsde kantoor- en schoolartikelen

Maar ook
Het adres voor al uw postzaken
Overschrijven kentekenbewijzen en snelle motorboten
Tabakartikelen, Staatsloterij, lotto, krasloten

Openingstijden  Ma  11.00 - 18.00 uur
       Di-Vr   09.00 - 18.00 uur
   Za   09.00 - 17.00 uur

0115 611696  | email Bruna0941@ bruna.nl  of haasberg@planet.nl

hair

high style
low budget

met of zonder afspraak!

Alvarezlaan 4 • 4536 BD Terneuzen

Tel. 0115-618780

Knippen    @ 15,00
Föhnen    @ 15,00
Verven    @ 15,00
Highlights    @ 15,00
Permanent   @ 15,00
Watergolven   @ 15,00



15% 
KORTING

op alle geuren 
en make-up

Slim bekeken!
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Heleen: “Ik hou van zulke 
fleurige kleuren”
“Ja, leuk, hé!” zegt Heleen tegen 
een bekende even verderop. Ze 
staat bij een rek kleurrijke zomer-
shirts bij de Wibra. 
Mooi? “ja, ik hou wel van zulke 
fleurige kleuren.”
Komt u vaker in Zuidpolder? 
“ja, heel regelmatig. ik heb hier 

lang in de buurt gewoond. nu woon ik met man en 
kinderen aan de andere kant van terneuzen, maar 
ik kom nog steeds graag in dit winkelcentrum. mijn 
dochters van 8 en 10 jaar neem ik vaak mee trouwens. 
zij vinden het ook leuk om boodschappen te doen of 
even bij de kleding rond te neuzen.”
Naar welke winkels gaat u dan? “naar de lidl en de 
albert Heijn en daarna lopen we ook vaak even bij de 
Wibra binnen. en hier in zuidpolder zitten een paar 
kwaliteitswinkels als marlé mode & lingerie en Slagerij 
Schneider. bij bruna kom ik ook graag, voor de post en 
kaartjes. zuidpolder is heel divers, hé.”

tom Schoremans: “Elke 
dinsdagmorgen komen 
we hier”
Tom Schoremans doet samen 
met zijn vrouw boodschappen 
bij de Lidl. Appels, eieren… “En 
een lekkere port natuurlijk”, zegt 
Schoremans. Komt u vaker in 
Zuidpolder? “elke week gaan 
we op dinsdagmorgen hier sa-

men boodschappen doen. dat is vaste prik.”
In welke winkels komt u nog meer? “als ik de bood-
schappen in de auto laad, loopt mijn vrouw altijd even 
verder, naar de Wibra bijvoorbeeld. en mijn kapper zit 
hier ook: ron’s Hairfashion.”
Waar wonen jullie? “in Stuvesande. We wonen al 30 
jaar samen. Haar man en mijn vrouw zijn ongeveer in 
dezelfde periode overleden. later kwamen we elkaar 
tegen. We keken elkaar aan en zijn sindsdien geen dag 
meer zonder elkaar geweest. liefde op het eerste ge-
zicht.” over gezicht gesproken, u hebt een prachtige 
baard. “ja, dat zijn keizerlijke bakkebaarden. daarmee 
ben ik al eens nederlands kampioen geworden en in 
duitsland ben ik derde geworden. bij wedstrijden zijn 
allerlei regels verbonden aan het model. bij keizerlijke 
bakkebaarden gaat het om de krul en moeten je sla-
pen en het midden van je kin geschoren zijn.”

Mevrouw Van Waes: 
met kleindochter om 
boodschappen
Bij de kant-en-klaarpakketten 
van Albert Heijn staat mevrouw 
Van Waes, met een prachtig 
meisje in de winkelwagen. Ze 
vindt het duidelijk leuk en kan 
alles goed zien. Uw kleindoch-
ter? “ja. zij is een van mijn twee 

kleinkinderen, de dochter van onze dochter.” Komt u 
vaker in Zuidpolder? “ik doe hier meestal mijn bood-
schappen. mijn man en ik wonen in de oude Vaart, dus 
dat is dichtbij en het bevalt goed.” Stapt u ook wel eens 
bij andere winkels naar binnen? “ja hoor, geregeld, bij 
de etos bijvoorbeeld en bij de bruna voor boeken.”

Cindy de Blaeij, WibraStraatinterVieWS

“Heerlijk om de 
Winkel te Veranderen”
Cindy de blaeij (34) 
werkte nog maar drie 
weken als assistent-
filiaalmanager bij Wibra 
toen ze de leiding over 
het filiaal kreeg. Iemand 
anders voelt zich in 
zo’n situatie misschien 
in het diepe gegooid, 
maar Cindy  was juist in 
haar element. En dat is 
ze nu al weer drie jaar.

Wat houdt je werk precies in?
“net als ‘mijn meiden’ sta ik vooral in de winkel, om de 
klant te helpen en om de schappen en rekken aan te vul-
len of te veranderen. bij mij komt de administratie er nog 
bij, maar omdat ik elke dag alles bijhoud, is dat zo gedaan. 
ik leg verantwoording af aan de regiomanager. zij is heel 
geschikt en heeft me in het begin ook veel geholpen. 
momenteel ben ik in de ‘Wibraschool’ nog voor detailhan-
del niveau 3 aan het leren. dat is heel leuk, ook omdat we 
als filiaalmanagers uit zeeland dan ideeën uitwisselen, 
bijvoorbeeld over de inrichting van de winkel.

o, wordt die niet van bovenaf door Wibra gere-
geld?
“Voor een deel wel. Het assortiment is in elke Wibrawinkel 
ook grotendeels hetzelfde, maar we zijn zelf heel vrij om 
te bepalen waar wat moet komen. nu hebben we bij-
voorbeeld net een verandering achter de rug. Voorheen 
hadden we een schap met alle producten van één euro 
erin. dat was wel van bovenaf verplicht, maar nu niet 

meer, dus hebben we alles soort bij soort neergelegd. ik 
vind het heerlijk om de winkel te veranderen, om plannen 
te maken over de indeling en die dan uit te voeren, samen 
met de anderen.”

Heb je een leuk team?
“ja, we kunnen allemaal goed met elkaar opschieten. er 
werken hier nu zes mensen, vier doordeweeks en twee 
in het weekend. Wat heel leuk is, is dat we al twee keer 
genomineerd zijn voor de verkiezing van het filiaal van het 
jaar. twee keer hoorden we tot de beste tien van de 250 
Wibrawinkels. dat is voor het hele team een bekroning op 
ons werk.”

Heb je nog tijd over voor een privé-leven?
ja hoor, ik werk nu vier dagen per week en één op de 
twee zaterdagen, dus ik heb nog wel tijd voor mijn gezin. 
ik woon samen, hier in terneuzen, met de twintigjarige 
dochter van mijn man die ik als eigen kind beschouw en 
onze zoon van tien.” 

van links naar rechts: anne-Lise, aafke en Cindy



Warme bakker Van de Velde

Sinds 1918 is er veel veranderd. ging je in die 
tijd steevast naar de slager, de groenteboer 
en de bakker, nu kunnen we alles uit de super-
markt halen. Het is dan ook een hele prestatie 
dat Warme bakker Van de Velde al vanaf 1918 
bestaat en anno 2011 onverminderd populair is. 
De huidige warme bakkers, Sjaak en Aukje van 
de Velde en hun zoons Mark, Stefan en lennart, 
halen het beste uit de bijna honderd jaar erva-
ring. tegelijkertijd ontwikkelen ze zichzelf en 
hun bakkerij voortdurend verder en gaan ze met 
hun tijd mee. Met veel liefde praten ze over hun 
vak. “Wij zijn ambachtsmensen, ondernemers én 
kunstenaars”, stelt Sjaak van de Velde (56).

ambaCHt, kunSt en 
ondernemerSCHap
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Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u:

4 koffiekoeken naar keuze voor € 3,98
4 Gebakjes naar keuze voor € 4,98
Meer dan 25 verschillende smaken!!

3 Broden naar keuze voor € 5,- 
(m.u.v. Waldkorn en Rozijnenbrood)

Deze aanbieding is geldig tot twee weken de datum van deze krant.

Alvarezlaan 2
Terneuzen
tel: 0115-630350

Zuidlandstraat 24
Terneuzen
tel: 0115-612456

familieteam
Het is bijzonder alle drie de zoons in 
het bedrijf van hun ouders werken. “We 
hebben allemaal onze eigen taak”, zegt 
Sjaak. “mark houdt zich met het banket 
bezig, Stefan bakt het brood en koopt alle 
benodigdheden in en lennart doet vooral 
de winkel hier in zuidpolder.” Sjaaks vrouw 
aukje neemt de administratie voor haar 
rekening en zelf is hij allrounder.

Warme bakker: 
een serieus ambacht
er zijn ook bakkers die alleen maar brood 
afbakken, maar Van de Velde is een echte 
warme bakkerij, waar alles ’s nachts ge-
bakken wordt zodat het  ’s ochtends vroeg 
kraakvers in de winkel kan liggen. doorde-
weeks begint de eerste begint om kwart 
voor vier. Sjaak van de Velde: “op die 
manier kan de chauffeur om half zeven 
het brood naar de horeca en verschillende 
andere bedrijven brengen. als de winkel 
dus om acht uur open gaat, is er al heel 
wat gebeurd.”

Warme bakker Van de Velde is groot 
geworden door de diversiteit aan luxe 
broodsoorten. “ons bruegelbrood, Gel-
derse tarwe en boeremik bakken we al 
drie generaties lang”, vertelt Sjaak. “maar 
liefst 90% van de basisproducten maken 
we zelf. Voor het deeg kneden we alle in-
grediënten in precies de juiste verhouding 
door elkaar. iedere bakker heeft zijn eigen 
receptuur en eigen manier van bakken. 
daardoor is de smaak van het brood en 
het banket bij iedereen anders.” dat maakt 
een gezonde concurrentie mogelijk en 
vraagt natuurlijk om vakwedstrijden. “ik 
vind het erg leuk om met zulke wedstrij-
den mee te doen. met onze bolus zijn we 
al eens zeeuws kampioen geworden en 
vorig jaar hadden we de beste bolus van 
zeeuws-Vlaanderen.” 

banketkunst
naast het brood en de bolussen richt 
Van de Velde zich de laatste tien jaar ook 
op het banket. “daar komt de meeste 
creativiteit bij kijken”, zegt Sjaak. “Voor 
bijvoorbeeld onze paaskuikens en deeg-
venters hebben we wel vormen, maar de 
afwerking gebeurt stuk voor stuk met de 
hand. bij banket goochel je met ingredi-
enten, smaken en vormgeving om tot iets 
moois te komen.” Vooral de taarten voor 
kinderfeestjes, bruidstaarten en taarten 
voor andere bijzondere gelegenheden 
zijn kunstwerken. “onze klanten kun-
nen het zo gek nog niet bedenken of wij 
maken het graag voor ze”, zegt lennart. 
“dat is telkens een leuke uitdaging. We 
hebben een gevulde pianovleugel in 3-d 
gemaakt, een pyramide voor basisschool 
de pyramide, en een taart in de vorm van 
een vrouwenlichaam “ 

ondernemersschap
 “de vader van mijn opa is begonnen in 
Sluis”, vertelt lennart. “zijn bakkerij is in 
de tweede Wereldoorlog platgebombar-
deerd. na de tweede Wereldoorlog is hij 
opnieuw begonnen in terneuzen in de 
dijkstraat en in 1960 kwam hij naar de 
zuidlandstraat. die locatie van ons bestaat 
dus al meer dan vijftig jaar.” tegenspoed 
heeft Van de Velde eigenlijk niet gehad. 
“Het liep steeds beter en daarom hebben 
mijn ouders deze winkel in zuidpolder ge-
opend.” door de tijd heen, kwam er, naast 
het ambacht van de warme bakker en de 
kunst van het banket, ook steeds meer 
ondernemersschap bij kijken. Sjaak: “te-
genwoordig is er veel te regelen en met 
twee locaties is er ook meer communica-
tie. Gelukkig hebben we hele geschikte en 
flexibele mensen in dienst.”

en wat te denken van pr? dat hoort ook 
bij het ondernemersschap. niet zonder 

trots laat lennart een paar foto’s zien van 
een zaalvoetbalteam in terneuzen. “Wij 
sponsoren dit team. op die manier willen 
we ook iets betekenen voor onze omge-
ving. en onze naam staat op de shirts, dus 
het mes snijdt aan twee kanten”, zegt hij. 

Met de tijd mee
Warme bakker Van de Velde gaat met zijn 
tijd mee. als je een bruidstaart wilt laten 
maken, kun je als klant op Facebook alvast 
wat voorbeelden bekijken. er staan foto’s 
van prachtige taarten op. jammer dat di-
gitaal proeven nog niet is uitgevonden…

“Heerlijk om de 
Winkel te Veranderen”

van links naar rechts: Lennart, Stefan en Mark van de velde
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Koreman Interieur - Winkelcentrum Zuidpolder 
Alvarezlaan 62 - Terneuzen - Tel. 0115-61 83 09 

www.koremaninterieur.nl

Marlies Goossen-Wolfert, Marlé Mode & lingerie

Al tijdens haar opleiding 

Detailhandel begon Mar-

lies goossen (28), toen nog 

Wolfert, bij Marlé Mode en 

lingerie. “toen ging ik naast 

mijn vier werkdagen één dag 

in de week naar school. Wat 

mij trekt bij Marlé is de veel-

zijdigheid. je hebt hier mode 

en lingerie en toen verkoch-

ten we ook nog babykleding.” 

lingerie spreekt marlies het meest aan. “omdat dat het meest persoonlijk is”, legt ze uit. 

in principe heeft iedere vaste medewerkster - bij marlé werken alleen dames, haar eigen 

afdeling. “daar weet je het meest vanaf, hoewel je natuurlijk ook met de rest bezig bent.” 

de lingerie-afdeling bestaat uit ondergoed, beha’s en panty’s. “Veel mensen dragen de ver-

keerde maat beha, gewoon omdat daar nooit goed naar gekeken is. daarom meten wij hier 

op en adviseren wij over de juiste maat.”

de eigenaar van marlé mode & lingerie, Hans murre, heeft in de binnenstad ook de win-

kel Street one. “als hij daar is of als hij inkopen doet, regel ik hier de bestellingen voor de 

lingerie-afdeling”,vertelt marlies. “dat maakt mijn werk heel afwisselend.” momenteel heeft 

ze tien collega’s bij marlé, onder wie een stagiaire. “lang niet iedereen is er op hetzelfde 

moment, maar we vormen een heel gezellig team.”

“ik ben getrouwd en we wonen in terneuzen”, vertelt marlies. “mijn vrije tijd besteed ik voor 

een groot deel aan fotograferen. ik volg een intensieve cursus in zelzate.” daarnaast rijdt ze 

graag motor, samen met haar man. “of we gaan met onze hond naar het bos of het strand. 

mijn man en ik zijn allebei wel actief. op vakanties zetten we onze wekker altijd vroeg om 

van alles te gaan zien.”

“Fijn om iemand aan 
een Goede beHa te 
Helpen”

Speciale actie: 

Bij aanschaf van een 
setje Calvin Klein, 
(bh + slip, of 2 bh’s) 
een giftsetje met oa 
leuke ballerina slofjes 
cadeau!

Voor damesmode kunt u oa kiezen 
uit:  EDC by Esprit – ’s Oliver – Street 
One   –   Object – Anna Scott – NTS 
– Cecil – Mac enz…

Op onze lingerie afdeling bieden 
we u voor dames: Triumph – Chan-
telle – Sapph – Calvin Klein – Esprit  
Sloggi – Ten Cate – Mey enz…

En voor heren: Sloggi – Björn Borg 
– Schiesser – Ten Cate – Tom Taylor 
enz…

Marlé biedt u een uitgekiend assortiment damesmode 
en lingerie. U zult zeker slagen, en onze verkoopsters 
helpen u graag, als u dat wil.

Marlé Mode & Lingerie
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“adViSeren oVer Haar-
kleuren, make-up 
en parFum Vind ik Het 
leukSt”

Ze begon als weekendhulp bij een drogisterij, werkte tussendoor nog in een kledingwinkel, maar ging al snel terug 

naar het drogisterijvak, waar ze nu al 25 jaar in zit. Corina van der klooster is met veel plezier bedrijfsleidster van Etos. 

“Ik ben niet de eigenaar hoor”, zegt ze. “Deze Etos is van theo Huisman. Het is een franchisewinkel, geen filiaal. Dat is 

toch iets anders, want een franchiser heeft vaak een breder assortiment.”

Corina van der klooster, etos

de geboren en getogen terneuzense heeft het duidelijk naar haar zin bij etos. “ja, het klinkt 
nogal reclame-achtig, maar ik vind dit echt een mooie ruime winkel. bij etos komen veel 
verschillende klanten, van jong tot oud. Wij onderscheiden ons doordat we ons heel erg 
op het adviseren van de klant richten. Vooral over haarkleur, make-up en parfum wordt 
veel advies gevraagd. daarom vind ik die afdelingen zo leuk.” Het voordeel van de make-
upafdeling is dat Corina zelf ook gemakkelijker een lippenstift uitprobeert dan anders. 
‘daardoor weet ik beter wat voor producten we hebben.”

de bedrijfsleidster werkt meestal vier en soms vijf dagen in de week. “ik ben happy single, 
dus ik ben heel flexibel en ik vind het leuk om te werken.” ze regelt de bestellingen, vult het 
magazijn aan en heeft zoals gezegd veel contact met de klanten. of met de klantjes. “de 
kinderen krijgen van ons altijd een dropje.” 

“ik hou wel van lachen en gezelligheid in de winkel”, vertelt Corina verder. “de werksfeer is 
hier dan ook heel goed.” is het allemaal zo positief? Gaat ze dan nooit eens met tegenzin 
naar naar werk? Corina denkt even na: “nee, dat kan ik me niet herinneren, ik ga altijd met 
plezier.” natuurlijk geniet ze ook van haar vrije tijd. “dan ga ik graag op stap, met vriendin-
nen eropuit.”

40-jarig jubileum

KAPSALON LES ARTISTES
Het hele jaar feest met unieke aanbiedingen voor iedere klant! 

AANBIEDING MEI
Komt u als ouder of grootouder voor een behandeling? Dan wordt uw kind of 

kleinkind t/m 12 jaar gratis geknipt (alleen op dinsdag, woensdag en donderdag). 
Let op: i.v.m. onze planning is het noodzakelijk om een afspraak te maken!

In ons jubileumjaar geven wij elke maand een krantje uit met de 
leukste wetenswaardigheden uit de kapsalon, aanbiedingen en 

prijsvragen. Kom gerust eens langs in de kapsalon om een gratis 
exemplaar van  ‘Journal Des Artistes’  af te halen!

Alvarezlaan 10 Terneuzen [winkelcentrum Zuidpolder]
Telefoon 0115-695708 • lesartistes@zeelandnet.nl

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 15% korting op huidverzorging 

en make-up van de merken Collistar, Louis Widmer en ROC.

Geldig gedurende de maanden mei en juni bij Etos in Winkelcentrum Zuidpolder te Terneuzen

(Niet geldig in combinatie met andere acties)

15% korting

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 15% korting op huidverzorging 

en make-up van de merken Collistar, Louis Widmer en ROC.

Geldig gedurende de maanden mei en juni bij Etos in Winkelcentrum Zuidpolder te Terneuzen

(Niet geldig in combinatie met andere acties)

15% korting



De grote verleiding...    CUPCAKES

Koffie of thee met een 
cupcake naar keuze

Om mee te nemen:
Cupcakes naar keuze 
4 halen = 3 betalen

Geldig tot 31 juli 2011 en alleen bij:
Délifrance Terneuzen, Alvarezlaan 14

2,50

4=3
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Daar komen gezellige 
etentjes van…
Van 100 prachtige wijnen onder de 5 euro, daar komen gezellige etentjes van. En niet alleen 
deze week of deze maand, onze 100 wijnen vind je altijd in ons assortiment. Wit, rood en rosé. 
Uit verschillende landen en voor elk moment. Ontdek onze 100 wijnen onder  de 5 euro op 
www.gall.nl of bezoek een Gall & Gall bij jou in de buurt. Prettig weekend. Gall & Gall.

Geniet, maar drink met mate.

Intensieve samenwerking voor een veilig 
winkelcentrum

In Zuidpolder komen duizenden mensen per 
week. De één komt met een kinderwagen, de 
ander met een rollator. Sommigen komen op de 
fiets, anderen met de auto. Er zijn mensen die ge-
zellig slenteren en rustig rondneuzen, er zijn ook 
mensen die nog even snel boodschappen moeten 
doen of een truitje willen ruilen. Duizenden ver-
schillende mensen komen naar Zuidpolder. Eigen-
lijk is het gek als er dan nooit iets gebeurt, dat er 
nooit een fietser even snel door het centrum fietst 
en een spelend kind raakt of dat een automobilist 
in een moment van onoplettendheid tegen een 
oudere vrouw botst…

een ongeluk is zo gebeurd en een moment van 
onoplettendheid hebben we allemaal wel eens. maar 
je kunt wel het een en ander doen om ongelukken 
en andere narigheden, zoals diefstal, te voorkomen. 
daarom hebben de ondernemers van zuidpolder, 
de politie, de brandweer en de gemeente terneuzen 
de handen ineen geslagen. in december 2007 werd 
een officiële start gemaakt met die samenwerking en 
kreeg zuidpolder als eerste winkelcentrum in de ge-
meente terneuzen en als tweede in zeeland de eerste 
ster van het nederlandse keurmerk Veilig onderne-
men (kVo). Wat houdt dat concreet in?

kVo is een model van het Hoofdbedrijfschap detail-
handel waarbij ondernemers, politie, brandweer en 
gemeente regelmatig met elkaar overleggen en zich 
gezamenlijk inzetten voor de veiligheid, in dit geval 
voor de veiligheid van zuidpolder. als er bepaalde 
resultaten behaald worden, wordt er een ster uitge-
reikt. zodoende kreeg zuidpolder op 19 maart 2010 
de tweede ster. Wat is er concreet veranderd om de 
veiligheid in winkelcentrum voor u als bezoeker te 
verbeteren?
•	 Er	zijn	huisregels opgesteld waar de politie op  
 controleert. zo mag je niet fietsen in het  
 winkelcentrum.
•	 Fietswerende hekken zijn aangebracht, zodat  
 fietsers en brommerrijders niet gemakkelijk in  de  
 verleiding komen om toch het centrum binnen te  
 gaan.
•	 Fietsen	kunnen	nu	veilig gestald worden en  
 gemakkelijk met een fietsketting vastgezet 
 worden. 
•	 Veiligheidscamera’s zijn opgehangen in het 
 hele centrum.
•	 Bij	de	politie	zijn	afspraken	gemaakt	over	de	juiste	 
 reactie op meldingen van overlast, bijvoorbeeld  
 door hangjongeren.

natuurlijk is er nog veel te doen, maar als onderne-
mers zijn we blij met de structurele samenwerking 
met de politie, brandweer en gemeente terneuzen. 
op deze manier blijven we aan de slag om ons 
winkelcentrum steeds veiliger te maken, voor u als 
bezoekers, voor onze medewerkers en voor onszelf. 
aan u willen we vragen om eventuele overlast of dief-
stal te melden bij de politie. Want veiligheid creëren 
we met z’n allen! 

op je Gemak 
kunnen Winkelen

Bereikbaarheid

Ons winkelcentrum is uitstekend te bereiken met het 
openbaar vervoer en biedt ruim 200 gratis parkeer-
plaatsen voor de deur. Zo kan u op uw eigen tempo 
winkelen, zonder te moeten denken aan de tikkende 
parkeermeter.
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