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Winkelen in zuidpolder

...dat is genieten voor het héle gezin!
Gratis parkeren

Elke vrijdag weekmarkt

Grote diversiteit aan winkels

Veilig en schoon

Gedeeltelijk overdekt

www.winkelcentrumzuidpolder.nl

I n t e r v i e w met Karin Koene
De glazen pui biedt een blik in de mooie winkel, terwijl buiten, aan het middenplein van Zuidpolder, de planten en bloemen uitgestald staan alsof ze nooit anders hebben gedaan. Toch is het nog niet zo lang geleden dat Bloemsierkunst De
Carlton zijn plekje in dit winkelcentrum gevonden heeft. “Een prachtige locatie”, vinden eigenaren René en Karen Koene.
Hun bloemisterij bestaat dit jaar al 25 jaar. (lees verder op pagina 3)

I n t e r v i e w met Sheeba Mehra
Sheeba Mehra (22) werkt al bijna vier jaar bij Scapino. “Voor mijn opleiding tot verkoopster
niveau 3 heb ik hier stage gelopen en dat beviel zo goed dat ik gebleven ben.” Iedereen heeft zijn eigen afdeling.
“Ik ben vliegende kiep, zeg maar, en ik doe vooral de kassa.” (lees verder op pagina 8)

I n t e r v i e w Jacqueline Geensen-Kaas
“Een warm welkom is de basis van alles”, vindt Jacqueline Geensen-Kaas. In juni is ze al 22 jaar in dienst bij de
Rabobank. Ik zet mij met 100% in voor onze klanten: ik wil ze een goed en eerlijk advies geven, prima service én
een glimlach. Ik doe mijn werk dan ook met veel plezier. Naast tevreden klanten krijg ik hiervoor een werkgever
terug die ook voor mij dat stapje extra zet, en een fijne samenwerking met mijn collega’s. (lees verder op pagina 10)
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Bloemsierkunst
De Carlton

Gall & Gall

Hartversterkingen
voor elke smaak en
portemonnee

Zomaar een praatje
Van een mede-scholiere kreeg ik eens een werkstuk
voor het vak levensbeschouwing te lezen. Haar viel de
bijzondere relatie tussen vreemden in de openbare
ruimte op. In trein of bus kijkt iedereen langs elkaar
heen en in de stad is het normaal om alleen bekenden
te groeten en net te doen alsof de rest van de mensen
niet bestaat. En dat terwijl we vlak naast elkaar zitten,
in de winkels naar hetzelfde schap kijken en elkaar per
ongeluk aanraken.

Wodka, sherry, port, cognac, rum, whisky, jenever, likeur, wijn, bier… Alcoholische dranken
van allerlei soorten en maten worden er bij Gall & Gall verkocht. Al weer zes jaar is Sidney
Sturm manager van deze winkel in Zuidpolder. “Alle doelgroepen kunnen hier wat van hun
gading vinden: van de luxe en duurdere merken tot en met de betaalbare huismerken.”

De glazen pui biedt een blik in de mooie winkel, terwijl buiten, aan
het middenplein van Zuidpolder, de planten en bloemen uitgestald
staan alsof ze nooit anders hebben gedaan. Toch is het nog niet zo
lang geleden dat Bloemsierkunst De Carlton zijn plekje in dit winkelcentrum gevonden heeft. “Een prachtige locatie”, vinden eigenaren
René en Karen Koene. Hun bloemisterij bestaat dit jaar al 25 jaar.
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Jubilerende bloemist vindt nieuwe
uitdaging in Zuidpolder

Ervaring met verschillende filialen
Sidney Sturm volgde een interne opleiding van Gall & Gall
in Vlissingen. “Eerst heb ik in verschillende filialen gestaan,
in Middelharnis, Goes en Middelburg, en vervolgens kreeg
ik de mogelijkheid om hier winkelmanager te worden.
Toen heb ik deze zaak helemaal vernieuwd.” Doordat hij
het reilen en zeilen van verschillende filialen heeft meegemaakt, kan hij zijn winkel en klantenkring goed met andere
winkels van Gall & Gall vergelijken. “Wat me opvalt, is dat
cadeaus hier in Zeeuws-Vlaanderen meer in trek zijn dan
aan de ‘overkant’. Blijkbaar is het hier meer de gewoonte
om een fles wijn of een Zeeuwse koffielikeur te geven.”
Uiteraard zitten de locale hartversterkingen zoals het
Hulsterse bier ‘Halve maan’, cadeaus bij uitstek, ook in het
assortiment.
Advies en acties
“Onze belangrijkste taak is het geven van advies”, benadrukt Sidney, die naast winkelmanager ook vinoloog is.
“Dat geldt zeker voor wijn, maar ook voor de verschillende
soorten sterke drank. Het is wel eens lastig om goed personeel te vinden, want dit werk vergt veel inhoudelijke kennis en natuurlijk klantvriendelijkheid.” De vele acties maken
het de klant gemakkelijker om eens wat nieuws uit te
proberen. “We hebben altijd honderd wijnen voor minder
dan 5 euro en korting op telkens drie soorten gedistilleerd.
Daarnaast organiseren we elk jaar de Wilde Wijndagen, de
Whiskydagen en de Werelddeals.”

Bloemen in het bloed
“Tot voor kort zat onze winkel in Axel”,
vertelt Karen. “Maar die werd te klein. Hier
hebben we meer ruimte en we vinden dit
een mooi winkelcentrum.” De familie Koene is een echte ‘bloemenfamilie’: vader
Harry Koene was tuinder in het Westland.
Hij behaalde veel succes met het telen
van de narcis genaamd ‘De Carlton’. Later
begon hij naast de bloementeelt een
bloemisterij en zijn kinderen zetten deze
tak voort, wat vandaag de dag resulteert
in zes vestigingen van Bloemsierkunst De
Carlton. “René zit inmiddels al 25 jaar in
het vak en ik net iets minder lang”, aldus
Karen.
Tulp in de lente, zonnebloem in de
zomer
Als bloemist heb je te maken met hele
verse producten. Karen: “Elk deel van het
jaar hebben we andere bloemen in huis.
Zeker bloemen als de tulp voor de lente
en de zonnebloem voor de zomer zijn
seizoensgebonden. Dat maakt het afwisselend.”
Vlot pakt ze enkele takjes en begint te
schikken. “We maken alle bloemstukken
zelf, van de bossen bloemen die we in de
winkel verkopen tot en met de bloemstukken die we op aanvraag schikken,
voor bijvoorbeeld begrafenissen of trouwerijen.” Ze laat twee bruidsboeketten
zien. Toevallig wilden de opdrachtgevende bruidsparen beide witte rozen, maar
toch zijn het twee totaal andere boeketten geworden: het ene met goudkleurige
accenten en het andere puur groen en
wit. “Van tevoren overleggen we uitgebreid met de klant wat hij of zij wil. Er
zijn boeken met foto’s op grond waarvan
gekozen kan worden en we kunnen ook

een eigen ontwerp maken of een bestaand ontwerp aanpassen aan specifieke
wensen.”
Duidelijke taakverdeling
“In het bloemenvak bestaat geen franchise”, vertelt Karen verder. “Dat betekent
dat we helemaal zelfstandig zijn en alles
zelf doen.” Het echtpaar heeft de taken
onderling goed verdeeld. “René gaat elke
week naar de veiling om nieuwe bloemen in te kopen, terwijl ik de inkoop van
de vazen, potten en snuisterijen regel.”
“Vergeet de administratie niet”, merkt
René vanachter de kassa op. “Die doet zij
ook en daar gaat een hoop werk in zitten.”
Inkopen, het maken van bloemstukken,
de winkel inrichten, het runnen van de
webshop op internet en natuurlijk de verkoop en het contact met de klanten in de
winkel… Beiden besteden ze er bijna al
hun tijd aan. “Maar dat vinden we niet erg.
We hebben hiervoor gekozen. Ik heb zelfs
nog nooit voor een baas gewerkt. Maar
natuurlijk maken we ook tijd vrij voor ons
gezin, met twee dochters.”
Even wennen
Dit eerste jaar is het nog even wennen
in winkelcentrum Zuidpolder. “In Axel
kenden we onze klantenkring en wisten
we hoeveel mensen er bijvoorbeeld op
een feestdag zouden komen. Nu we net
in Zuidpolder zitten, weten we nog niet
precies hoeveel we in moeten kopen en
hoeveel vraag er naar welke producten is.
Wat dat betreft, brengt de verhuizing een
mooie uitdaging met zich mee. Gelukkig zoeken veel van onze oude klanten
ons ook in Terneuzen op en hebben we
er tot nu toe ook veel nieuwe klanten bij
gekregen.”

Winkelcentrum zuidpolder | Alvarezlaan 22 | Terneuzen
Telefoon : 0115 - 53 02 65 | Fax : 0115 - 53 02 67
E-mail info@decarltonterneuzen.nl
www.decarltonterneuzen.nl

Openingstijden
maandag : 13.00-18.00 uur
dinsdag : 09.00-18.00 uur
woensdag : 09.00-18.00 uur
donderdag : 09.00-18.00 uur
vrijdag
: 09.00-20.00 uur
zaterdag : 09.00-17.00 uur
zondag
: gesloten

Onze specialiteiten rouwwerk,
trouwwerk, speciale gelegenheidsbloemwerk van boeketten tot
bloemstukken geboortestukken
of boeketten etc. altijd verse bloemen.
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prijsvraag
Hieronder ziet u zes foto’s van winkelinterieurs, met de letters A t/m F. Ook de logo’s van alle winkels in Zuidpolder zijn afgebeeld, genummerd van 1 t/m 25. Welk interieur hoort bij welke winkel en welk logo?

A

C

B

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.
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Winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen

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

vertrouwd en voordelig

Geniet, maar drink met mate.

La Victoire

Oplossing (vermeldt u a.u.b. de naam van
de winkel en het cijfer van het bijbehorende
logo):

Speciaal voor kampioenen

• Wist je dat Slagerij Schneider zelf z´n rundvlees slacht?

Alvarezlaan 80 - Winkelcentrum Zuidpolder - Terneuzen - 0115 - 615698

• Wist je dat deze dieren zelf kunnen bepalen of
ze binnen of buiten zijn, doordat de stallen zo
gebouwd zijn dat ze vrij naar buiten kunnen lopen.

1

B. ....................................................................................................................................................................................................

• Wist je dat een biefstukje van Slagerij Schneider
écht lekker is !

advies.
liteit. En een goed
Voor een goede kwa
Culinaire slagerij Schneider

Openingstijden
maandag 09.00 - 18.00
dinsdag
09.00 - 18.00
woensdag 09.00 - 18.00
donderdag 09.00 - 18.00
vrijdag
09.00 - 21.00
zaterdag 09.00 - 17.00
zondag
gesloten

Openingstijden

Qhair eenhoornkrant 10-11

www.zeeman.com

Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen - T. 0115 695702

Wilfred van der Sande

4536 BD Terneuzen

6

Onder de goede inzendingen worden één
Zuidpolderwaardebon van E 100,- en tien
waardebonnen van E 25,- verloot.

11

www.beterhoren.nl

20:09
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7

v.a. € 15,00

Tapijt-Vinyl-Gordijnen-Laminaat-Parket-Zonwering-Behang-Shutters

8

Fohnen
..

v.a. € 15,00

Verven

v.a. € 15,00

Highlights

v.a. € 15,00

Permanent

v.a. € 15,00

Watergolven

v.a. € 15,00

9

10

Tel. :
E-mail :

* U heeft de keuze uit:
- kleine frisdrank
- klein glas vruchtensap
- kleine warme drank

Elke maandag geopend
zonder afspraak
van 13.00 - 18.00 uur

6,95

Alvarezlaan 4 • 4536 BD Terneuzen

met of zonder afspraak!

Openingstijden
maandag : 13.00-18.00 uur
dinsdag BAKKER
: 09.00-18.00 uur
BART
woensdagAlvarezlaan
: 09.00-18.0032uur
Terneuzen
Zuidpolder
donderdag
: 09.00-18.00
uur
vrijdag
: 09.00-20.00 uur
zaterdag : 09.00-17.00 uur
zondag
: gesloten

Zin
in
12 you bij
13
See
Bakker
Bart!
Al 100 jaar
overheerlijke
Onze specialiteiten rouwwerk,
chocolade?
trouwwerk, speciale gelegenheidsbloemstukken geboortestukken

Beter horen?
Ga naar Beter Horen

Alexandre

Uw adres voor de heerlijkste
Belgische Pralines

17

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

0115614697

18

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

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

21

15% korting

Onze dag aanbiedingen:
elke maandag
elke dinsdag
elke woensdag
elke donderdag
elke vrijdag
elke zaterdag

4 roombroodjes
10 mini krentenbolletjes voor
5 knabbelstengels
10 witte bollen of puntjes
halve appelkruimelvlaai
4 roomboter croissants

€
€
€
€
€
€

2.00
2.50
2.50
3.00
3.50
2.25

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

19

Het idee is dat teruggeven
aan de samenleving ook
winst is.

20

Edelsmederij STARS
Uw Goudsmid in Terneuzen

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

U kunt bij ons terecht voor:

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

• 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.

Bellamystraat 141
verschillende projecten. Samen actief werken aan de lokale samenleving. Dat is het idee.
Winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen

22

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

vertrouwd en voordelig

Voor onze StAr-gecertificeerde audiciens
is alleen het beste goed genoeg voor u.
Bovendien bieden wij u altijd de laagste
prijsgarantie op ons gehele assortiment.
Zo krijgt u de beste hoorzorg én betaalt
u nooit teveel.
Wilt u ook beter horen? Ga dan naar
Beter Horen. Al meer dan 100 jaar dé
hoorspecialist van Nederland.

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

See you bij
Bakker Bart!

Maar ook
Het adres voor al uw postzaken
Overschrijven kentekenbewijzen en snelle motorboten
Tabakartikelen, Staatsloterij, lotto, krasloten
Ma
11.00 - 18.00 uur
Di-Vr 09.00 - 18.00 uur
Za
09.00 - 17.00 uur

15

Wist u dat wij 7 dagen per week geopend zijn?

of boeketten
etc. altijd verse bloemen.
Bonbonnerie

Bruna TNT Zuidpolder Terneuzen

14

Het juiste adres voor uw brood,
zoet en hartige snacks.

Bij de Rabobank kunnen leden meebeslissen over de besteding van het coöperatieve

PC+woonplaats :

kip, spread, mesclun-sla,
geraspte Italiaanse kaas
en balsamico
+
drank naar keuze*

Tel. 0115-618780

E-mail info@decarltonterneuzen.nl
www.decarltonterneuzen.nl

bloemwerk van boeketten tot

Openingstijden

Adres :

05-10-2011

Knippen

Bakker Bart Zuidpolder

16

Naam :

dp

zuidpolder | Alvarezlaan 22 | Terneuzen
Kijk op de achterzijdeWinkelcentrum
voor
Telefoon
: 0115 - 53onze
02 65 | Fax : 0115 -lezersaanbiedingen.
53 02 67

Alvarezlaan 86, 4536 BD Terneuzen, T. 0115 - 69 70 70
Openingstijden: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uur en za. van 10.00 tot 17.00 uur

Stuur uw inzending voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en eventueel e-mailadres naar:
Marlé Mode en lingerie, t.a.v. Hans Murre,
Alvarezlaan 6-8, 4536 BD Terneuzen, of mail uw
oplossing naar marle@marlemode.nl.
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

5

dp

Alvarezlaan 32 | Terneuzen Zuidpolder

Elke dag geopend van 08.00 tot 17.30 uur
op zaterdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur
Elke zondag van 08.00 tot 13.00 uur

F. ......................................................................................................................................................................................................

4

Alvarezlaan 62
(Winkelcentrum Zuidpolder) hair
4536 BD Terneuzen
style
T. (0115) 618 309 F.high
(0115) 631
210
low budget
www.koremaninterieur.nl

Wilt u ook beter horen? Ga dan naar
Beter Horen. Al meer dan 100 jaar dé
hoorspecialist van Nederland.
Kyra Geys

Van
Hoeck
HendrikTineke
van der
Wouden

E. .....................................................................................................................................................................................................

Voor onze StAr-gecertificeerde audiciens
is alleen het beste goed genoeg voor u.
Bovendien bieden wij u altijd de laagste
prijsgarantie op ons gehele assortiment.
Zo krijgt u de beste hoorzorg én betaalt
u nooit teveel.

11.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 21.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00

Alvarezlaan 30
4536 BD Terneuzen
T 0115 - 649 590

Adres: Alvarezlaan 24 4536 BD Terneuzen

Beter horen?
Marlé
Lingerie Horen
Ga Mode
naar&Beter
50 jaar 1962-2012

D. ...................................................................................................................................................................................................
Alvarezlaan 6-8

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

3

Wilfred van der Sande

nu samen: @49.95!

2

Tot ziens bij Slagerij Schneider.

Cecil piraat + shirt normaal @39.95 + @19.95
zolang de voorraad strekt
C. ....................................................................................................................................................................................................

zeeman

• Wist je dat zo´n biefstukje eigenlijk heel gezond is
doordat er van nature gezonde vitaminen (B6), en
meervoudig onverzadigde vetzuren (Omega 3 en
Omega 6) in zitten.
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Lidl Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 40-62
4536 BD Terneuzen

Kyra Geys

.................................................................................................................................................................................................

Van
Hoeck
HendrikTineke
van der
Wouden

A.

• Wist je dat deze runderen uit onze eigen regio
komen ?

Winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen
Alvarezlaan 86, 4536 BD Terneuzen, T. 0115 - 69 70 70
Openingstijden: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uur en za. van 10.00 tot 17.00 uur
www.beterhoren.nl
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Al 100 jaar

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

Heel de maand mei en juni
Gelderstarwe €1.99 pst.
Gelderstarwe is een eigen broodsoort wat Bakkerij van de Velde al vier

Ma.
Di.
Wo.
Do.

8:30
8:30
8:30
8:30

-

20:00
20:00
20:00
20:00

uur
uur
uur
uur

Website: www.edelsmederijstars.mysites.nl
Geopend: Di Wo Do Vr van 9.30 tot 17.30 Zaterdag van 10.00 tot 17.00

W i Tegen
n k e l c inlevering
e n t r u m van
Z u i deze
d p o l bon
d e r ontvangt
. . . a l l e su o15%
n d ekorting
r é é n op
d a huidverzorging
k!
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Mevrouw Van de Hatert, Bonbonnerie Alexandre
Winkeliersvereniging, voorzitter Danny Polderman en huismeester
van het centrum, Adriaan Schneider van Slagerij Schneider

“Hier kan ik al mijn
energie in kwijt”

Actief achter
de schermen

Na hun vijftigste begint lang niet iedereen meer aan een nieuwe
carrière en al helemaal niet aan een eigen zaak. Maar door de oliebollenkraam van haar man was het ondernemerschap mevrouw Van de
Hatert niet vreemd en ze besloot zestien jaar geleden om haar eigen
Bonbonnerie op te starten. “Ik ben de pensioenleeftijd al voorbij,
maar dit vind ik fantastisch. Hier kan ik al mijn energie in kwijt.”
Chocola en zoetwaren
Mevrouw Van de Hatert heeft zichzelf het proces van chocola smelten en bonbons
geleerd. “Voor Pasen heb ik bijvoorbeeld veel gevulde eieren gemaakt, voor in de
winkel en op bestelling van restaurants en andere bedrijven. Fotobonbons zijn ook
erg in trek.” Alle chocola in de Bonbonnerie is echte Belgische chocola van uitstekende
kwaliteit. De variatie in smaken en vormen is groot. “Naast chocola verkoop ik nog
Engelse koekjes en koffie- en theepakketten. Heel populair zijn ook de producten van
Ot en Sien.”
Klein maar fijn
BAKKER
BART maar de laatste tijd trekt het weer
Door de crisis is er minder vraag
naar luxe artikelen,
Alvarezlaan 32
Zuidpolder
wat aan. “Mijn man en ik zijn alTerneuzen
wat ouder,
ik hoef geen jong gezin meer te onderhouBART
den. Dat neemt de druk op de BAKKER
ketel wel weg.
De Bonbonnerie is klein, maar fijn. Ik heb
Alvarezlaan 32
voor een op zichzelf staande zaak
gekozen.
Als je bij een formule aangesloten bent,
Terneuzen
Zuidpolder
ben je niet vrij in je beslissingen.”

Het juiste adres voor uw brood,

Ongewenste
time-out
zoet
en hartige snacks.
Mevrouw Van
de
Hatert
is blij dat ze weer in de winkel kan staan. “Door een operatie
Onze dag
aanbiedingen:
Het
juiste
adres
voor uw brood,
heb ik eenzoet
lange
time-out
moeten
nemen. Ik had€een
darmperforatie. Gelukkig is het
elke maandag
4 roombroodjes
2.00
en hartige
snacks.
elke
dinsdag
10
mini
krentenbolletjes
voor
€
2.50
goed afgelopen, maar ik merk wel dat ik ouder word. Op termijn zal ik met de winkel
elke woensdag
5 knabbelstengels
€ 2.50
Onze
dag aanbiedingen:
elke donderdag
10 witte
bollen
of puntjes
3.00 mezelf. Maar goed, voorlopig ga
moeten stoppen.
Erg jammer,
want
dit
is echt iets€van
vrijdag
halve
appelkruimelvlaai
3.50
elke maandag
4
roombroodjes
€ 2.00
ik door, met
dank
aan mijn 10
die
veel
bijspringt.
” 2.50
zaterdag
4zus
roomboter
croissants
2.25
elke
dinsdag
mini
krentenbolletjes
voor
€
elke woensdag
5 knabbelstengels
elke donderdag
10 witte bollen of puntjes
elke vrijdag
halve
appelkruimelvlaai
Wist
u dat wij 7 dagen per
week
geopend zijn?
elke zaterdag
4 roomboter croissants
maandag - vrijdag 08.00 tot 17.30 uur
zaterdag
08.00 tot 17.00 uur
Wist
u dat wij 7 dagen
pertotweek
geopend
zijn?
zondag
08.00
13.00
uur

€
€
€
€

Alvarezlaan 32 | Terneuzen Zuidpolder

0115-614037

Bakker Bart Zuidpolder
Elke dag geopend van 08.00 tot 17.30 uur
op zaterdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur
Elke zondag van 08.00 tot 13.00 uur
Kijk op de achterzijde voor onze lezersaanbiedingen.

See you bij Bakker Bart!

Het lijkt vanzelfsprekend dat winkelcentrum Zuidpolder elke dag veilig,
schoon en technisch goed onderhouden is. Al winkelend sta je er niet bij
stil dat er geen kleverige restanten van boodschappen op de vloer liggen
en je vindt het niet gek dat je droog blijft in het overdekte gedeelte. En dat
is maar goed ook, want dat betekent dat alles goed geregeld is achter de
schermen. In winkelcentrum Zuidpolder is de winkeliersvereniging daar
verantwoordelijk voor. Een gesprek met de huismeester van het centrum,
Adriaan Schneider van Slagerij Schneider, en de voorzitter van de winkeliersvereniging, Danny Polderman.

Winkeliersvereniging
In de winkeliersvereniging is elk bedrijf van Zuidpolder vertegenwoordigd. “We vergaderen zo’n vier maal per jaar”, vertelt Danny Polderman. “Alle belangrijke beslissingen over het
centrum nemen we gezamenlijk. We praten bijvoorbeeld
over de invulling van een leegstaand pand. Een ander belangrijk onderwerp is de veiligheid in het centrum. Daarover
hebben we uitgebreid overleg met de gemeente, politie,

2.50
3.00
3.50
2.25

brandweer en de Kamer van Koophandel, in het kader van
het Keurmerk Veilig Ondernemen, KVO.” Daarover verscheen
al informatie in eerdere edities van deze krant.

plezier. ik vind het leuk om een oogje in het zeil te
houden. Het gaat me er uiteindelijk om dat Zuidpolder
een leefbaar winkelcentrum is en blijft.”

Nieuwe betegeling
“Momenteel zijn we ook plannen aan het maken voor een
nieuwe vloer in het centrum”, zo vult Adriaan Schneider
Danny aan. “De gemeente gaat namelijk de bestrating rondom Zuidpolder vernieuwen en dat is voor ons een mooie
gelegenheid om die in het centrum zelf ook te vervangen.
De kwaliteit van de huidige vloertegels vinden we niet meer
goed genoeg.” Danny: “We zullen de betegeling wel zo regelen dat elke winkel gewoon elke dag bereikbaar is. Het zal
dus stukje bij beetje gaan.”

De schoonmaak is dus uitbesteed, maar veel andere
klussen, zoals het ophangen van kerstversiering in de
winter, doen de ondernemers zelf.

Leefbaar centrum
Als huismeester houdt Adriaan zich bezig met verschillende
praktische zaken. “Ik controleer telkens of de schoonmaak
wel goed gebeurd is. Zes dagen in de week gaat er een
boenmachine door het centrum. Daarnaast kijk ik regelmatig of er geen lekkages in het dak zijn en vervang ik de lampen als dat nodig is.” Hij steekt er veel tijd in, want hij loopt
iedere dag wel een rondje. “Ik doe dit al vijftien jaar met veel

maandag - vrijdag 08.00 tot 17.30 uur
zaterdag
08.00 tot 17.00 uur
zondag
08.00 tot 13.00 uur
Speciaal voor de lezers
van deze krant:
Koffie met vlaaipunt
voor maar € 2.50
Speciaal voor de lezers
van
Seedeze
youkrant:
bij
Koffie met vlaaipunt
Bakker
voor maarBart!
€ 2.50

See you bij
Bakker Bart!

Veiligheid
Voor de toekomst heeft de winkeliersvereniging nog
verschillende taken op het gebied van veiligheid.
“De brandmeldinstallatie moet vervangen worden, in
overleg met de brandweer”, vertelt Adriaan, “en samen
met de politie zijn we bezig om het instellen van een
collectief winkelverbod voor winkeldieven mogelijk te
maken.” Op die manier willen de ondernemers voorkomen dat iemand die bij de ene winkel op winkeldiefstal is betrapt, daarna bij een andere winkel zijn gang
kan gaan. “Begin mei hebben we alle winkeliers over
de juridische kant hiervan bijgepraat.” Op die manier
zijn de ondernemers achter de schermen van Zuidpolder zeer actief om alle bezoekers met een gerust hart
te laten winkelen.
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Lidl Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 40-62
Lidl Winkelcentrum
Zuidpolder
4536 BD Terneuzen
Alvarezlaan 40-62
4536 BD Terneuzen
Ma. 8:30 - 20:00 uur
Di. 8:30 - 20:00 uur
Ma.
Wo. 8:30 - 20:00 uur
Di.
Do. 8:30 - 20:00 uur
Wo.
Vr. 8:30 - 20:00
21:00 uur
Do.
Za. 8:30 - 20:00
19:00 uur
Vr.
- 21:00 uur
Zo. 8:30
gesloten
Za. 8:30 - 19:00 uur
Zo. gesloten

www.lidl.nl
www.lidl.nl

Zin in
overheerlijke
chocolade?

FRITUUR
CHINEES RESTAURANT / AFHAALCENTRUM
KOFFIE- EN THEETUIN

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

Bonbonnerie
Alexandre
Uw adres voor de heerlijkste
Belgische Pralines

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

zeeman

voor aanbiedingen zie
actiecoupon achterzijde

Bruna TNT Zuidpolder Terneuzen

Openingstijden
maandag 09.00 - 18.00
dinsdag
09.00 - 18.00
woensdag 09.00 - 18.00
donderdag 09.00 - 18.00
vrijdag
09.00 - 21.00
zaterdag 09.00 - 17.00
zondag
gesloten

LET OP!
CHINESE KEUKEN
GEOPEND!

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

Adres: Alvarezlaan 24 4536 BD Terneuzen

0115614697
Gewoon bij Albert Heijn

www.zeeman.com

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!

0115 611696 | email Bruna0941@ bruna.nl of haasberg@planet.nl
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straatinterviews
Samen een ijsje eten op
het plein
Esther zit samen met UlkuNur, de dochter van haar
vriend, en haar buurmeisje
Qeysha op het bankje bij
de speeltuin, middenin het
winkelcentrum. “We hebben even een ijsje gehaald, het is
zulk mooi weer.” Komen jullie vaker in Zuidpolder? “Ja,
we wonen hiervlakbij”, vertelt Esther. “Als klein meisje
kwam ik hier al en het leuke is dat ik nu vaak diezelfde
mensen van vroeger hier nog tegenkom.”
Vind je het een mooi centrum? “Sinds mijn jeugd is er
veel verbeterd. Je hebt hier vrijwel alles. Van mij het
alleen wel wat vrolijker. Meer planten in het centrum
lijken me wel mooi, maar misschien zijn die te vatbaar
voor vandalisme.” “De wip in de speeltuin mag wel gemaakt worden”, voegt Qeysha nog toe.
Wat voor school en werk doen jullie? Ulku-Nur: “Ik zit
in groep vier, op de Kameleon.” Qeysha vertelt dat ze in
groep acht zit en volgend jaar naar het Zeldenrust zal
gaan. “En ik werk in Hotel Hampshire”, zegt Esther. De
ijsjes zijn op, het drietal gaat weer verder.
Tijdens zwemles even luiers kopen
In de Etos doet Debby Pijpelink inkopen voor haar drie kinderen. “Mijn
oudste dochter van zes is nu bezig
met haar zwemles en dan ga ik regelmatig met mijn jongste twee, van drie
en twee jaar, even naar Zuidpolder.”
Naar welke winkels gaan jullie
meestal? “Vooral naar de Albert
Heijn en de Etos, maar ook naar de
Scapino om bijvoorbeeld schoenen
te halen. Alle gangbare dingen zijn hier in Zuidpolder
wel te krijgen. ”Gemakkelijk, zo tijdens de zwemles.
“Ja, we wonen in Axel en doen daar ook boodschappen, maar als we hier toch zijn voor die zwemles…”
Vindt ze het zwemmen leuk? “Jazeker, heel leuk.”
Wat voor werk doe je? “Ik werk fulltime thuis. Met drie
kinderen is er genoeg te doen.”

“Fijn dat de lege panden weer
in gebruik zijn”
Haar naam hoeft niet zo nodig in
deze krant, maar ze wil best even
haar mening kwijt. “Ik woon in
de buurt en kom hier regelmatig,
onder andere voor mijn dagelijkse boodschappen.”
Naar welke winkels ga je over
het algemeen? “Eigenlijk wel
naar alle winkels.”
Bevalt dit winkelcentrum? “Ja, ik vind het echt heel
gezellig. Voorheen had je wel een paar lege panden.
Dat was behoorlijk lelijk, maar het is heel fijn dat die nu
weer in gebruik zijn. Ik heb gehoord dat er binnenkort
een nieuwe winkel komt, een kledingzaak die qua prijs
het midden houdt tussen Marlé enerzijds en de Wibra
en Zeeman anderzijds. Zo’n winkel lijkt me een mooie
aanvulling op het aanbod.”
Wat doe je voor werk? “Ik werk in de electronica bij
Dethon. Een mooie baan hoor! Met kale plinten als basis maken we van alles, radio’s en afstandsbedieningen
bijvoorbeeld. Het is alleen de vraag hoe het in de toekomst zal gaan, want Dethon moet flink bezuinigen.
De jaarcontracten gaan eruit en ze willen de vestigingen bij elkaar zetten.”
Hebben die bezuinigingen nog gevolgen voor je eigen baan, voor zover je weet? “Dat zou goed kunnen.
Ze willen nu nog meer dan anders stimuleren om een
baan bij een ander bedrijf te zoeken, maar ja, niet voor
iedereen is dat mogelijk.”

Sheeba Mehra, Scapino

Hans Murre, Marlé Mode

Marlé: al vijftig jaar mode en lingerie

“Ik sta
graag
achter
de kassa”
Sheeba Mehra (22) werkt al bijna vier jaar bij Scapino. “Voor mijn opleiding tot verkoopster
niveau 3 heb ik hier stage gelopen en dat beviel zo goed dat ik gebleven ben.” Iedereen heeft
zijn eigen afdeling. “Ik ben vliegende kiep, zeg maar, en ik doe vooral de kassa.”
Klanten helpen
“Ik vind het leuk om vragen van klanten te beantwoorden en hen te adviseren”, vertelt Sheeba verder, “bijvoorbeeld over
het onderhoud van de schoenen die ze bij ons kopen.” Op die manier kennen veel (vaste) klanten haar en vormt ze het
gezicht van Scapino. Als ze niet achter de kassa staat, werkt ze mee in de winkel: schappen netjes houden, spiegelen
en schoonmaken. “De dagen waarop ik werk wisselen nogal. In drukke periodes, zoals bij de uitverkoop van juni en juli,
ben ik vaker aanwezig. Dit jaar werk ik gemiddeld zo’n 25 uur per week. Het bevalt me hier prima. Ik heb hele gezellige
collega’s.”
Sporten en dagjes uit
“Zwemmen en hardlopen”, noemt Sheeba als haar sportieve hobby’s, “maar niet in clubverband, hoor.” Daarnaast zoekt
ze met haar vrienden graag steden als Middelburg en Goes op. “Of Den-Haag, want daar woont familie. Terneuzen is
toch wat klein. Het liefst zou ik op termijn in Londen gaan wonen. Ik oefen al met Engels. Maar voorlopig zoek ik hier
een huisje voor mezelf.”

Openingstijden
maandag
dinsdag		
woensd ag
donderdag
vrijdag		
zaterdag		
zondag		

12.30 - 18.00
09.30 - 18.00
09.30 - 18.00
09.30 - 18.00
09.30 - 21.00
09.30 - 17.00
gesloten

Als jongen van zestien zag Hans Murre het niet zitten om beha’s en panty’s te gaan verkopen. ‘Ik zat al op de detailhandelschool, maar wilde
opeens niet meer mijn vaders winkel overnemen, terwijl dat tot dan toe mijn droom was geweest. Voor hem was dat een behoorlijke teleurstelling.’ Maar na vijf jaar in het fotografievak te hebben gewerkt, in een winkel in Middelburg waarvan hij ook filiaalleider is geweest, kwam
Hans Murre toch weer uit bij de winkel van zijn vader: Marlé Mode & Lingerie. Dit jaar bestaat Marlé vijftig jaar.
Vijftig jaar geleden
Hans’ opa startte in Nisse een eigen winkel.
“Zoals dat ging in die tijd, verkocht hij van
alles: van levensmiddelen tot en met overalls
en klompen. Mijn vader nam na zijn trouwen
de zaak over. Toen ik vijf was, verhuisden we
naar Terneuzen en wel naar de Axelsestraat.
Dat kan ik me nog goed herinneren. Waar
nu bruidsmodezaak Lucky Day zit, was
destijds al een winkel met de naam Marlé,
waarschijnlijk een samentrekking van twee
voornamen. Mijn ouders vestigden vijftig
jaar geleden hun winkel in de voorkamer van
dat huis en we woonden in de achterkamer.
Het was vrij klein allemaal.”

Hans in de zaak van zijn vader. Na tien jaar
samengewerkt te hebben, ging Hans’ vader
met pensioen. Het assortiment werd steeds
minder divers en de nadruk is inmiddels op
damesmode en lingerie komen te liggen. “Er
moesten keuzes gemaakt worden. Damesmode vroeg meer aandacht en ruimte”,
verklaart de winkelier. “De babykleding vond
ik een leuke afdeling, maar onze ongeschreven filosofie is dat we in onze winkel prijzen
van een middenniveau hanteren en toen er
in 2008 een merk wegviel, was dat voor de
babykleding niet meer mogelijk. Bijkomend
voordeel is dat het winkelbeeld er rustiger op
geworden is.”

Door de tijd heen…
Toch was er in de winkel ruimte voor ritsen,
garen, ondergoed, damesmode, gordijnen,
tapijt, breiwol en noem maar op. “Mijn vader
deed de woninginrichting, dat wil zeggen
het leggen van tapijten en het aanmeten van
gordijnen. De winkel was vooral het terrein
van mijn moeder en zij deed het naaiwerk”,
vertelt Hans. Na een hernia stopte zijn vader
met de woninginrichting. Daarmee veranderde het assortiment. Uiteindelijk bleven
lingerie en kleding voor vrouwen, mannen (overhemden) en baby’s tot 1 jaar over.
“Intussen veranderde ook de omgeving. In
Terneuzen werd in de tweede helft van de
jaren ’60 veel gebouwd en in 1972 ontstond
winkelcentrum Zuidpolder. Mijn ouders
hebben toen de stap gezet om hun winkel
hiernaartoe te verplaatsen. Daar ben ik nog
steeds blij mee, want het is een mooi centrum
met gratis parkeerplaatsen. Ik vind het leuk
om vanuit de evenementencommissie leuke
acties en evenementen te verzinnen en op die
manier Zuidpolder te promoten.”

Crisis met kleur
“Juist nu wij ons vijftigjarig bestaan vieren,
komt de mode uit die tijd ook weer terug”,
vertelt Hans. “In de jaren ’60 werden de
stoffen comfortabeler en de rokken heel kort.
Je ziet ook invloeden uit de jaren ’30, toen
er net als nu een economische crisis heerste.
Juist in crisistijd gaan mensen veel kleur
dragen. Kleuren die tot voor kort met elkaar
vloekten, worden nu gecombineerd en grote
kleurvlakken zijn populair. Draag gerust een
fel gekleurde broek en een jasje in een totaal
andere kleur.”

Alvarezlaan 36 | 4536 BD Terneuzen | T 0115 - 614 037

www.kijkshop.nl

Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Heel de maand mei en juni
Gelderstarwe €1.99 pst.
Gelderstarwe is een eigen broodsoort wat Bakkerij van de Velde al vier
generaties lang bakt. Gelderstarwe is
een eerlijk, heerlijk brood. Dit betekent
voor ons een brood waar geen conserveermiddelen en geen geur, kleur
of smaakstoffen inzitten. Gelderstarwe
wordt gemaakt van biologisch geteelde
tarwe. Gelderstarwe ligt elke dag
heerlijk vers gebakken op de planken
bij Bakkerij van de Velde.

Alvarezlaan 2
(W.C. Zuidpolder)
4536BD Terneuzen
0115-630350
Zuidlandstraat 24
4532CG Terneuzen
0115-612456

11.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 21.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00

Alvarezlaan 30
4536 BD Terneuzen
T 0115 - 649 590

Minder divers, maar meer keus
In 1982, al weer dertig jaar geleden, kwam

Mode met veel plezier
“Nu doe ik nog steeds met veel plezier mijn
werk”, zegt Hans. “Over opvolging denk ik
nog niet na.” Naast de intensieve administratieve taken, bezoeken aan kledingbeurzen
en inkoop voor een volgend seizoen, staat
hij zoveel mogelijk in de winkel. Met een
glimlach: “Tussen de beha’s sta ik alleen niet,
want dat zouden de mensen niet op prijs stellen.” De rest van het winkelteam bestaat uit
vrouwen. “Een hele fijne, hechte groep. Eén
van hen, Matty Zantis, werkt zelfs al veertig
jaar bij Marlé.”
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Invloed, voordeel én korting?
Met het lidmaatschap is het allemaal mogelijk.

lid

!

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/kanaalzone (0115-678300)

• Wist je dat Slagerij Schneider zelf z´n rundvlees slacht?
• Wist je dat deze runderen uit onze eigen regio
komen ?
• Wist je dat deze dieren zelf kunnen bepalen of
ze binnen of buiten zijn, doordat de stallen zo
gebouwd zijn dat ze vrij naar buiten kunnen lopen.
• Wist je dat zo´n biefstukje eigenlijk heel gezond is
doordat er van nature gezonde vitaminen (B6), en
meervoudig onverzadigde vetzuren (Omega 3 en
Omega 6) in zitten.
• Wist je dat een biefstukje van Slagerij Schneider
écht lekker is !
Tot ziens bij Slagerij Schneider.

een goed advies.
En
t.
ei
it
al
kw
de
Voor een goe
Culinaire slagerij Schneider

Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen - T. 0115 695702

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!
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Joyce Snijders, Q-hair
Jacqueline Geensen-Kaas, Rabobank

“Hier werk ik in een supergezellig
team”

“De telefoon neem ik op met
een glimlach”
“Een warm welkom is de basis van alles”, vindt Jacqueline Geensen-Kaas. In juni is ze al 22 jaar
in dienst bij de Rabobank. Ik zet mij met 100% in voor onze klanten: ik wil ze een goed en eerlijk
advies geven, prima service én een glimlach. Ik doe mijn werk dan ook met veel plezier. Naast
tevreden klanten krijg ik hiervoor een werkgever terug die ook voor mij dat stapje extra zet, en
een fijne samenwerking met mijn collega’s.

In Limburg runde Joyce Snijders (35) haar eigen kapsalon, die ze echter
sloot om bij haar Brabantse vriend Wesley te zijn. Spijt heeft ze er niet
van, want nu werkt ze bij Q-hair. “Het bevalt me hier heel goed. Het
team van Q-hair is echt supergezellig”, aldus Joyce.

Opnemen met een glimlach
“Ik geniet van het contact met de klanten”, zegt Jacqueline,
die op de afdeling Verkoop & Service werkt. “Klantvriendelijkheid vind ik heel belangrijk. De telefoon neem ik altijd
met een glimlach op. Hoewel die glimlach aan de andere
kant van de lijn niet te zien is, is het verschil wel duidelijk
hoorbaar.” Ze regelt van alles, van sparen en verzekeringen
tot het vervangen van kapotte bankpasjes. “Binnen mijn
team werkt iedereen uitstekend samen. Dat maakt mijn
werk ook leuk.”

Veel ervaring
Joyce verstaat haar vak. Ze heeft de diploma’s kapster 1, 2 en 3 en topstyliste op zak en
bovendien al achttien jaar ervaring. “Mijn kapsalon liep goed. Dat was niet het probleem.
Maar met een eigen zaak ben je altijd bezig, hé. Nu ik in loondienst werk, trek ik ‘s avonds
gewoon de deur achter me dicht en hou ik nog tijd over voor mijn vriend en voor
hobby’s.”

Wisselende standplaats
De eerste twintig jaar werkte Jacqueline in de bankhal van
de locatie in Zuidpolder. Sinds anderhalf jaar is het systeem
met vaste standplaatsen ingeruild voor flexibele werkplek-

ken op verschillende locaties van Rabobank Terneuzen-Sas
van Gent. “Die afwisseling bevalt me uitstekend. Ik weet nu
beter wat er elders speelt. Daarnaast is het werk zelf ook
gevarieerder geworden, omdat ik nu niet alleen meer in de
bankhal sta, maar ook veel telefonisch werk doe.”
Bourgondisch
Jacqueline is een vrolijke levensgenieter volgens de mensen om haar heen. Afkomstig uit Philippine, houdt ze van
lekker eten, koken en sporten. “Ik ben getrouwd met Frank
en we hebben samen een lieve dochter, Jozefien van acht.
Naast mijn gezin breng ik graag mijn vrije tijd door met familie vrienden en onze hondjes, een Weimaraner Arko en
een Jack Russell Mokka. En ik ben een groot fan van het Nederlandse lied.”

Nieuw begin in Zeeuws-Vlaanderen
Nadat ze haar kapsalon en huis verkocht had, werkte ze nog in een kapsalon in Breda.
“De werksfeer was daar alleen niet goed”, vertelt Joyce. “Ik denk dat mijn collega’s wel
eens jaloers op me waren omdat sommige klanten juist door mij geholpen wilden
worden. Maar ik wilde mijn werk gewoon goed doen. Zeeuws-Vlaanderen kenden we
enigszins via bekenden van mijn vriend en uiteindelijk zijn we in Axel neergestreken.”
Inmiddels is ze ten huwelijk gevraagd. Een mooi nieuw begin in Zeeuws-Vlaanderen dus.
Klussen en Jack Russell
Bij haar verhuizingen volgde de Jack Russell van Joyce haar trouw. “Hij is al elf jaar oud
en begrijpt heel goed wat ik zeg. Als ik in een gesprek het woordje ‘riem’ gebruik, wil hij
gelijk naar buiten. Ik wandel graag met hem.” Daarnaast klust ze in haar vrije tijd graag
samen met haar vriend aan hun huis. “En we gaan regelmatig weekendjes naar Brabant
en Limburg, want daar wonen de meeste van onze vrienden.”

Familie Keskin, Délifrance

Alvarezlaan 62
(Winkelcentrum Zuidpolder)
4536 BD Terneuzen
T. (0115) 618 309 F. (0115) 631 210
www.koremaninterieur.nl

Tapijt-Vinyl-Gordijnen-Laminaat-Parket-Zonwering-Behang-Shutters
Qhair eenhoornkrant 10-11

05-10-2011

20:09
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“Zin in lekkere
appeltaart bij de koffie?”
Er zit amandel in, het is zachter dan anders en heerlijk warm: de appeltaart van
Délifrance mag er zijn. Het restaurant wordt al zo’n vijftien jaar gerund door de
familie Keskin. “We serveren van alles: stokbrood of croissants, belegen met bijvoorbeeld kip of zalm, verse vruchtensappen en natuurlijk koffie met gebak.”
pizza of shoarma eten. Nu doen we geen diners
meer.” De overstap naar de formule van Délifrance is goed bevallen. “Délifrance heeft een
uitstekende kwaliteit. Alle producten worden
vers aangevoerd en hier afgebakken.”

hair

Edelsmederij STARS
Uw Goudsmid in Terneuzen
U kunt bij ons terecht voor:

Cecil piraat + shirt normaal @39.95 + @19.95

nu samen: @49.95!
zolang de voorraad strekt

Marlé Mode & Lingerie
50 jaar 1962-2012
Alvarezlaan 6-8
4536 BD Terneuzen

• 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.
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

v.a. € 15,00

Fohnen
..

v.a. € 15,00

Verven

v.a. € 15,00

Highlights

v.a. € 15,00

Permanent

v.a. € 15,00

Watergolven

v.a. € 15,00

Alvarezlaan 4 • 4536 BD Terneuzen

Tel. 0115-618780

met of zonder afspraak!

Overstap naar Délifrance
“In de eerste vijf jaar heette ons restaurant
Bosporus”, vertelt mevrouw Keskin. “Toen waren
we van ’s ochtends negen uur tot ’s avonds acht
of negen uur open. Dat was behoorlijk intensief,
zeker omdat onze oudste twee zoons toen nog
jong waren. ’s Avonds kwamen mensen bij ons

Leuk om praatje te maken
Het idee voor een eigen restaurant kwam van
haar man, vijftien jaar geleden. “Ik werkte in
het ziekenhuis, maar zag het ook wel zitten. Na
een halfjaar werkte ik fulltime in het restaurant”,
aldus mevrouw Keskin. “Het contact met de
klanten vind ik het leukst aan mijn werk. Er zijn
veel mensen die hier regelmatig terugkomen
en met wie het contact ook wat dieper gaat.”

11.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 21.00
09.00 - 17.00
gesloten

Alvarezlaan 26-28 | 4536 BD Terneuzen
T 0115 - 612 311 | www.wibra.nl

Franse kwaliteit
Délifrance is van oorsprong een Franse restaurantketen, maar is intussen naast Nederland ook
in Duitsland, België en Turkije te vinden. Het
assortiment bestaat uit vier productgroepen,
namelijk brood, zoete bladerdeegproducten
zoals croissants, hartige bladerdeegproducten
zoals saucijzenbroodjes, en gebak.

high style
low budget
Knippen

Openingstijden
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag		
zondag		

Alvarezlaan 80 - Winkelcentrum Zuidpolder - Terneuzen - 0115 - 615698
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Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!
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damesheren en
kinderkleding
en ook
schoenen.

LEZErsAAnBiEding

Tegen inlevering van deze BOn:
muffins naar keuze: 3 + 1 gratis € 1.60 per stuk
Alvarezlaan 32
Terneuzen
Zuidpolder

Zeeuwse bolussen: 3 + 1 gratis € 1.25 per stuk
appelflappen groot: 3 +1 gratis
knabbelstengels:

€ 1.45 per stuk

3 + 2 gratis € 0.80 per stuk

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

openinwignkel

Shoeby Fashion

zaterdag 18 mei.

Shoeby is
gevestigd naast
de Kijkshop

PC +woonplaats:

Dit is het moment voor je eerste huis.
Ontdek het tijdens het interactieve Online
Seminar op dinsdag 18 oktober.

.Hier vind je alle informatie die je nodig hebt bij de aankoop van je eerste woning.
Marlé Mode & Lingerie
50 jaar 1962-2012

Schiesser heren t-shirts met v-hals
in wit of zwart. Normale actieprijs
2 stuks @17,50, nu 2 st. @15.00

Dit is het moment voor je eerste huis.
Ontdek het tijdens het interactieve Online
Seminar op dinsdag 18 oktober.

.Hier vind je alle informatie die je nodig hebt bij de aankoop van je eerste woning.

zolang de voorraad strekt

PC + woonplaats:
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Heb jij plannen om een eerste huis te kopen?
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Bij Rabobank Terneuzen-Sas van Gent ontvang je tegen
te

Starters
over
de drempel
helpen.
inlevering van
deze coupon
gratis het boekje
‘Hoe koop ik
mijn eerste
woning’
. Zolang de voorraad strekt.
Dat
is het
idee.

LEZErsAAnBiEding

Tegen inlevering van deze BOn:
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Rabobank. Een bank met ideeën.maa
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Starters
over de drempel helpen.
Kijk
voor meer informatie,
de actievoorwaarden
Naam:
Dat is het idee.
en aanmelden op www.rabobank.nl/zvl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Adres:
PC+woonplaats:

Kijk voor meer informatie, de actievoorwaarden
en aanmelden op www.rabobank.nl/zvl

CHINESE KEUKEN 			

GEOPEND!

muffins naar
+ 1 gratis €
@ keuze:
2,50 3Korting
op1.60 per stuk

Albert Heijn

Zeeuwse bolussen:
3 + 1 gratis
€ 1.25 per stuk
een bosje
snijbloemen

Alvarezlaan 32
appelflappen groot: 3 +1 gratis € 1.45 per stuk
Terneuzen
3 + 2 gratis
€ 0.80 per stuk
Bellamystraat
141 knabbelstengels:
Zuidpolder
Winkelcentrum
Zuidpolder
Alleen inwisselbaar
bij AH Zuidpolder.
Bellamystraat
Terneuzen
Geldig tot 28 mei 2012
4536 AJ 141,
Terneuzen

T 0115 - 612 691
www.ah.nl
PC +woonplaats:

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

Kortingsbon € 3,- op alle Chinese gerechten vanaf € 10,Geldig t/m 31 mei 2012

A13

Tegen inlevering van deze coupon

A20

bij Albert Heijn
1 Gewoon
kopje
koffie/thee e1,- (1 bon per klant)
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Middelburg
A58

bij aankoop van een brood naar keuze 2 bolussen @1,-

Cadzand

3 + 2 gratis € 0.80 per stuk
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knabbelstengels:

€ 1.45 per stuk
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Knokke-Heist N674
N61

Oostburg

N62

E34

Hulst

Zeeuwse bolussen: 3 + 1 gratis € 1.25 per stuk
appelflappen groot: 3 +1 gratis
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Alvarezlaan 32
Terneuzen
Zuidpolder

Roos

A58

Bergen op Zoom

Kapelle
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Breskens

Zeebrugge

muffins naar keuze: 3 + 1 gratis € 1.60 per stuk
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Vlissingen

LEZErsAAnBiEding

Max. 1 Coupon per klant.
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