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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 Deveny Koene
Na schooltijd tussen de bloemen. “Op vrijdagmiddag na school en op zaterdag werk
ik mee in de winkel van mijn ouders. In groep acht begon ik al op zaterdagmiddagen
bij te springen. Ik doe steeds meer ervaring op.”
(lees verder op pagina 6)

I N T E R V I E W met Tineke van Hoeck
Al vanaf het begin staat Tineke van Hoeck uit België de klanten daar te woord.
“Er komen steeds meer bekende gezichten.”
(lees verder op pagina 6)

I N T E R V I E W met Natasja van Bremen-van Hijfte
“Ik zag een vacature van Gall&Gall voor tien uur in de week en
dacht meteen, dat wil ik!”
(lees verder op pagina 3)
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Slagerij Schneider

HET SLAGERSAMBACHT
IN DE HELE BREEDTE

VERSCHILLENDE
PETTEN

Een slager, dat is toch iemand bij wie je vlees kunt kopen? Correct, maar daar is lang niet alles mee
gezegd. Moeder Mirjam en zoon Roy Schneider van Slagerij Schneider leggen dat graag uit.

Elke winkel in Zuidpolder biedt uitstekende kwaliteit.
Natuurlijk. “Kwaliteit” is een veelgebruikt woord in het
bedrijfsleven en Zuidpolder is daar geen uitzondering
op. Zo nu en dan wordt zelfs nagelaten om te vermelden om welke kwaliteit het gaat (goede of slechte). En
niemand zal zeggen dat hij of zij geen (goede) kwaliteit
levert.
saskia de Zeeuw, slagerij schneider

Dat gepraat over kwaliteit kun je gemakkelijk afdoen als
een glad verkooppraatje waar alleen de naïeve consument in trapt. Het is oppassen dat “kwaliteit” geen hol
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Een geheel verzorgd buffet, een barbecue waarbij het
vlees voor je gebraden wordt, handgemaakte salades,
maar ook gewoon een onsje boterhamsworst. Dat kan
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“Er zijn hele strenge voedselveiligheidseisen in ons vak”,
zegt Roy, “en dat is maar goed ook. Er wordt gekeurd als
de dieren nog leven, bij het slachten en daarna nog eens.
Onze verantwoordelijkheid reikt nog verder. Als de klant in
de zomer eerst vlees bij ons koopt en vervolgens op een
bankje in de zon rustig een ijsje wil gaan eten, adviseren

wij om het gekochte vlees nog even bij ons in de koeling
te laten. In de zomer kan de temperatuur van het vlees in
je boodschappentas al snel oplopen naar vijftien graden,
met alle risico’s van dien.”

Groei
“In 1982 zijn mijn man Adriaan en ik gestart in de Zuidlandstraat in Terneuzen”, vertelt Mirjam. “Vierentwintig jaar
geleden, in 1989, hebben we deze locatie in Zuidpolder erbij
genomen en uiteindelijk bleef deze winkel over. Zuidpolder
is een prachtig centrum, hét winkelcentrum van Terneuzen
wanneer het om voeding gaat.” Intussen is het bedrijf flink
gegroeid. “Vier jaar geleden hebben we de bovenverdieping
erop gebouwd, omdat het beneden te klein werd. Boven
hebben we nu een grote koeling van 35 m2.”

Eén grote familie
“Mijn ouders zijn nu 54 en 53 jaar”, vertelt Roy verder. “Het
werk verandert steeds en verplaatst zich ook. Mijn moeder doet nu meer de administratie en registratie en staat
minder in de winkel, bijvoorbeeld. Vanaf mijn zestiende
werk ik al mee en in 2009 ben ik daadwerkelijk in het bedrijf gekomen. Mijn zus Viona runt het bedrijf nu ook mee,
sinds januari dit jaar.”
Door de komst van Viona moet er weer even opnieuw naar
de taakverdeling gekeken worden. Mirjam: “In principe
werken de mannen in de vleesproductie, terwijl de dames
in de winkel staan. We hebben een prachtig team van hele
trouwe medewerkers die net zo gedreven en enthousiast
zijn als wij. Zij zetten uit zichzelf net zo hard een tandje
meer bij als het nodig is. Eén van hen regelt alles rondom
de salades.” Slagerij Schneider is een familiebedrijf, maar,
zo vult Mirjam aan, “eigenlijk zijn we juist samen met onze
medewerkers één grote familie.”

Natasja van Bremen-van Hijfte, Gall&Gall

GALL & GALL

Natasja maakte een carrièreswitch
“Ik zag een vacature van Gall&Gall voor tien uur in de week en dacht
meteen, dat wil ik!”, zegt Natasja van Bremen-van Hijfte. Vanaf 15 februari
werkt ze tussen de wijn, cognac en whisky. “Ik leer nog steeds bij.”

Sandra Vons, Blokker

BLOKKER

Ruimte om je eigen dingen te doen
“Ik heb nooit de intentie gehad om weg te gaan”, zegt Sandra Vons van 53 jaar (middelste vrouw op de foto). Ze werkt al dertien jaar bij Blokker. “Het is een prettig bedrijf om
bij te werken en ik heb hele fijne collega’s. Dus ik heb het heel erg naar mijn zin.”

Veelzijdig
“Vracht lossen en laden, de kassa beheren, achter de servicebalie staan, en voor je eigen
afdeling alles bestellen en netjes houden”, somt Sandra op. “Het is leuk dat mijn werk zo
veelzijdig is.” Ze is in de hele winkel inzetbaar, maar is daarnaast verantwoordelijk voor de
woonafdeling. “Bij Blokker krijg ik gelukkig de ruimte om mijn eigen dingen te doen.”

Eerste aanspreekpunt
“Omdat klanten de winkel binnenkomen bij mijn afdeling, stellen ze eventuele vragen
vaak het eerst aan mij. Natuurlijk loopt het vullen van de schappen dan wel eens wat
vertraging op, maar dat geeft niet, want ik ben er in de eerste plaats voor de klanten.”

Weekenden
“In het weekend werk ik niet, dan zijn er zaterdaghulpen”, vertelt Sanda verder. “Wat ik
dan doe? Voor echte hobby’s heb ik het te druk. Ik werk 36 uur, ben alleenstaand en heb
drie kinderen van 37, 26 en 21 jaar. Ze zijn zelfstandig, maar de jongste twee wonen nog
grotendeels thuis. De zaterdag reserveer ik voor het huishouden en de boodschappen.
Vaste prik op zondagmiddag is een bezoek aan mijn moeder, samen met mijn broer en zus.
Dan kaarten we gezellig met elkaar.”

Carrièreswitch
Je zou zeggen dat iemand die in de kinderopvang werkt, geen oppas voor haar eigen
kind hoeft te zoeken. “Maar ik werkte niet op vaste tijden en telkens maar heel kort,
waardoor het voor mijn dochter een heel gesleep zou zijn als ik haar mee zou nemen”,
vertelt Natasja. Ze bleef bij haar dochter thuis tot ze de bewuste vacature bij Gall&Gall
ontdekte. “Tien uur in de week werken is ideaal voor mij.”

Afwisseling en leuke klanten
“Tot nu toe bevalt me dit uitstekend”, vertelt ze verder. “Hier komen zoveel leuke
klanten, van verschillende leeftijden en met verschillende verhalen. Het werk zelf is ook
afwisselend: van schoonmaken tot achter de kassa staan. Ik was nu bezig met de collectiewissel.” Meestal werkt Natasja twee dagen of juist drie als ze op donderdag helpt
met het verwerken van de vracht.

Zwemmen
“Tijd voor hobby’s hou ik niet over. Als ik niet werk, ben ik met mijn dochter bezig. Ze
is nu zestien maanden oud. Op zondagmiddag gaan mijn man en ik samen met haar
zwemmen. Gewoon vrij zwemmen en veel spetteren. Echt een aanrader.”

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.

Bezoek ook eens ons nieuwe filiaal in het winkelcentrum Schuttershof

Bellamystraat 141
Winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen
Wilt u de Blokker nieuwsbrief ontvangen? Kijk dan op blokker.nl

vertrouwd en voordelig
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Geniet, maar drink met mate.
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PRIJSVRAAG
Hoeveel gratis parkeerplaatsen zijn er in het
winkelcentrum?
A
❏ 287
B
❏ 315
C
❏ 394

In welk jaar is het winkelcentrum uitgebreid
met 11 winkels?
A
❏ 1972
B
❏ 1992
C
❏ 1996

Hoeveel m2 aan winkeloppervlak is er in het
winkelcentrum Zuidpolder?
A
❏ 7.840 m2
B
❏ 9.260 m2
C
❏ 11.300 m2

Hoeveel winkels (ook banken) zijn er in
het winkelcentrum?
A
❏ 19
B
❏ 23
C
❏ 26

▪ Verschillende Speltproducten van 100% Spelt

Hoeveel mensen werken er totaal in alle winkels?
A
❏ 230
B
❏ 360
C
❏ 450
Naam :

NIEUW
▪ Verschillende Biologische broodsoorten en
broodsoorten zonder e-nummers.
▪ Natuurlijk elke dag versgebakken
op ambachtelijke wijze in onze eigen bakkerij!

Alvarezlaan 2
(W.C. Zuidpolder)
4536BD Terneuzen
0115-630350

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

Zuidlandstraat 24
4532CG Terneuzen

Adres : ............................................................................................................................................................................................................................................................................

0115-612456

PC+woonplaats : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. :

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

E-mail :

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

Stuur uw inzending voorzien van naam, adres, tel. nr. en evt. e-mail adres naar Marlé mode & lingerie, t.a.v. Hans Murre
Alvarezlaan 6-8 4536 BD Terneuzen, of mail naar: info@winkelcentrumzuidpolder.nl
Uiterste inzenddatum: 31 mei. Prijswinnaars krijgen voor 30 juni persoonlijk bericht. Onder de goede inzendingen worden één Zuidpoldercadeaubon van € 100,- en tien Zuidpoldercadeaubonnen van € 25,- verloot.

Edelsmederij STARS
Uw Goudsmid in Terneuzen

Scapino

U kunt bij ons terecht voor:

TRENDY VOOR
EEN PRIKKIE
Scapino is een grote, veelzijdige winkelketen, met schoenen, mode, sport- en vrijetijdsartikelen.
Ook in Zuidpolder is een winkel van Scapino gevestigd. Deze winkel en andere vestigingen hebben dit voorjaar de trends pasteltinten en neonkleuren in de collectie opgenomen. Laten we eens
een kijkje nemen in de schoenencollectie.
Voor een prikkie

Drentse oorsprong

Scapino streeft naar scherpe prijzen voor trendy schoenen.
Er is veel keuze. Scapino heeft naast verschillende eigen
merken als Beegle en Emilio Luca X ook bekende A-merken
zoals Adidas, Puma, Birckenstock, Le Coq Sportif, Asics, Nike,
Clarks en Ecco. Dit zijn de merktoppers van Scapino. Voor al
deze schoenen geldt een laagste prijsgarantie.

De vader van Scapino is Berend Ziengs. Hij richtte de schoenenzaak ‘Ziengs schoenen’ op, eerst één vestiging in Zweelo
en vervolgens ook één in Assen. Met deze winkels richtte hij
zich op het hogere prijssegment van de markt.

Hoewel Scapino uit deze formule is ontstaan en Ziengs ook
de opzet van Scapino bedacht heeft, zijn het daarbij juist
Gevoelige voeten?
het lagere en middensegment die bediend worden. InmidSinds kort heeft Scapino daar iets op gevonden, namelijk
dels is Scapino allang niet meer alleen een Drents bedrijf.
de nieuw ontwikkelde lijn: De Orchard comfortschoenen.
De formule maakt nu onderdeel uit van de Macintosh Retail
Ze zijn er in verschillende modellen, speciaal voor gevoelige Group. Er zijn ruim 230 winkels, verspreid over heel Nedervoeten. Wat maakt dan het verschil? Het leer is speciaal be- land en België.
werkt, waardoor het zacht aanvoelt. Tevens zijn de schoenen naadloos. Dat laatste is handig voor diabetespatiënten.

Allerkleinsten
Dr. Visser is hét merk voor de allerkleinsten. Door de schoenencollectie van dit merk durft Scapino te garanderen dat
kinderen op kwalitatief hoogwaardige schoenen met een
goede pasvorm lopen.

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

Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

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

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,
Kerman Délifrance Terneuzen
Alvarezlaan 14
4536 BD Terneuzen
Telnr. 0115-616192
Openingstijden: ma t/m za 9.30 - 17.00

trouwwerk, speciale gelegenheidsbloemwerk van boeketten tot
bloemstukken geboortestukken
of boeketten etc. altijd verse bloemen.

Claudia Kuipers, Zeeman

“BIJ ZEEMAN ZIT
ER ALTIJD IETS
VOOR ME BIJ”
Sinds 18 februari werkt Claudia Kuipers bij Zeeman. Het was niet wat ze in
gedachten had toen ze haar opleiding tot interactief vormgever afrondde,
maar ze is er wel blij mee. “Ik vind het leuk om als een van de eersten de
nieuwe collectie van Zeeman te zien.”
Flexibele kracht
“Ik werk vooral hier in Zuidpolder”, vertelt Claudia, “maar ik val ook regelmatig in bij de
Zeeman in het stadscentrum, in Axel of in Hulst. De filialen wisselen wel vaker personeel
uit.” Vindt ze Zeeman zelf ook een leuke winkel of is het bedrijf alleen een werkgever
voor haar? “Ik moet toegeven dat ik al best veel gekocht heb hier. Er zit altijd wel iets
voor me bij. Het is wel verleidelijk om bijvoorbeeld één van de leren jasjes die we nieuw
binnenkregen, voor mezelf achteruit te houden.”

Deveny Koene, Bloemsierkunst De Carlton

Interactief vormgever uit schippersfamilie
“Ik heb een opleiding tot interactief vormgever gevolgd, een soort grafisch ontwerper,
maar dan vooral voor internet”, legt Claudia uit. “Maar in dat vak kan ik momenteel geen
baan vinden. Nu werk ik hier eigenlijk vooral om het financiële gat te vullen, maar het
werk bevalt me prima.” Sinds een halfjaar woont ze samen met haar vriend. “Hij vaart,
twee weken op en dan twee weken af. Ik kom net als hij uit een schippersfamilie. Het
liefst zou ik in de toekomst samen met hem gaan varen, als de economie tenminste weer
aantrekt.” Haar vrije tijd vult ze met online gamen en ze maakt graag digitale illustraties.
“De tatoeage op mijn rug is van een figuur uit een game, namelijk iemand die dierbare
mensen die kwijt of overleden zijn, terugbrengt.”

CARLTON

Deveny Koene is zestien lentes jong en zet graag de bloemetjes
buiten. Letterlijk, bij Bloemsierkunst De Carlton. “Op vrijdagmiddag
na school en op zaterdag werk ik mee in de winkel van mijn ouders.
In groep acht begon ik al op zaterdagmiddagen bij te springen. Ik
doe steeds meer ervaring op.”
In de voetsporen van familie?
Het ziet ernaar uit dat Deveny in de voetsporen van haar ouders gaat treden. “Ik
zit nu in havo 4, dus ik heb nog even de tijd om te beslissen wat voor opleiding
ik hierna ga doen, maar de kans is vrij groot dat ik voor bloemschikken ga. Het is
gewoon heel erg leuk om in de winkel te helpen. Ik begin nu al wat bloemstukjes te maken. Nog geen boeketten, hoor. Bloemschikken is een vak apart.”

Klanten helpen
Het contact met de klanten vindt Deveny het leukst. “Dat maakt het heel afwisselend. In de vakanties werk ik een paar dagen achter elkaar en kan ik veel
meemaken van wat er in de winkel gebeurt. Vooral in de mei- en kerstvakanties
is het heel druk.” Toch kan ze het werk goed combineren met school en huiswerk
én houdt ze nog tijd over voor haar vriendinnen. “Voorheen zat ik op tennis en
daarvoor ook nog op voetbal, maar dat werd te veel. Tijd overhouden voor mijn
vriendinnen vind ik belangrijk en natuurlijk heel leuk.
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HOBBYDAG
Tineke van Hoeck, Beter Horen

BETER HOREN

Steeds meer bekende gezichten
Het wordt steeds drukker in de winkel van Beter Horen die in mei 2011
in Zuidpolder geopend werd. Al vanaf het begin staat Tineke van Hoeck
uit België de klanten daar te woord. “Er komen steeds meer bekende
gezichten.”

Bewonder hobby’s tijdens markt op 1 juni
De jaarlijkse hobbymarkt in winkelcentrum Zuidpolder vindt plaats op 1 juni aanstaande, van 9.30 uur tot 16.30 uur. Het centrum zal dan gezellig gevuld zijn met zo’n
25 kraampjes. In die kraampjes is een grote variatie aan zelfgemaakte producten te
koop. Hun makers zijn enthousiast om u te laten zien wat ze maken en hoe ze dat
doen.
Tijdens deze markt zijn er ook street-acts: levende standbeelden zoals de schilder en
Michiel de Ruyter en ook een bloemenmeisje, een poetsvrouwtje en nog veel andere
bewonderenswaardigheden. Deze acts worden doorlopend opgevoerd van 11.00
uur tot 16.00 uur.

Audiologie
Tineke begon aan de vijfjarige opleiding Logopedie en audiologie (in België gecombineerd) omdat ze zich in de logopedie wilde bekwamen, maar het pakte anders uit.
“Audiologie vond ik al snel veel interessanter”, vertelt ze. Na haar opleiding nam ze een
tijdje gehoortesten in een ziekenhuis af en kwam toen bij Beter Horen in Nederland
terecht. “Dat is al weer drie jaar geleden en ik doe mijn werk nog altijd met veel plezier.
Als ik bijvoorbeeld het hoorapparaat van een mevrouw beter kan instellen zodat ze de
volgende dag een belangrijke begrafenis goed kan volgen, geeft dat veel voldoening.”
Ze staat grotendeels alleen in de winkel, terwijl haar collega de minder mobiele klanten
thuis bezoekt. “Maar dat vind ik niet erg.”

Creëer mediterrane sferen in uw achtertuin…

Zestig kilometer afzien
Tineke woont samen met haar vriend in Sint Gillis-Waas en is in haar vrije tijd heel sportief. “Ik fiets heel graag, vijftig tot honderd kilometer recreatief, maar ja, mijn wielerfiets
wacht al drie maanden op beter weer.” Ook wandelt ze graag, in navolging van haar
ouders en grootouders die er een traditie van maakten om op pinksteren een dodentocht van zestig kilometer naar Scherpenheuvel af te leggen. “Daar doe ik ook elk jaar
aan mee. Na twintig kilometer denk ik vaak, waar ben ik aan begonnen, en nadien loop
ik wel een week wat mank, maar dat heb ik er graag voor over. Er lopen veel vrienden en
familieleden mee. Ge amuseert u enorm.”

Koreman Interieur - Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 62 - Terneuzen - Tel. 0115-61 83 09

…met de nieuwe Outdoor collectie van SUNWAY.
Kies voor de karakteristieke Ibiza roll-up of voor de stoere, robuuste
Valencia jaloezie. Prachtig in uw veranda of pergola. Kom voor inspiratie
naar uw SUNWAY dealer.

www.koremaninterieur.nl
Uw sunway dealer:

Kom voor inspiratie naar uw SUNWAY dealer of kijk op www.sunway.nl

www.beterhoren.nl

Wat betaal ik in 2013
voor mijn hoortoestel?
Lees er alles over in het gratis informatieboekje
Beter Horen en de Nationale Hoorstichting
beantwoorden deze en andere hoorvragen in het
gratis boekje ‘Eén en al oor’. Haal het op bij de
Beter Horen winkel in Terneuzen.
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Koreman Interieur
Alvarezlaan 62 - Te
Koreman Interieur - Winkelcentrum Zuidpolder
AlvarezlaanTerneuzen
62 - Terneuzen -www.kor
Tel. 0115-61 83 09
Winkelcentrum Zuidpolder
www.koremaninterieur.nl

Beter Horen Alvarezlaan 86, 4536 BD Terneuzen, T. 0115 - 69 70 70

Tapijt Vinyl Gordijnen Laminaat Parket Zonwering Behang S

Tapijt Vinyl Gordijnen Lamina

Etos

ETOS AL VIJFTIEN JAAR IN
ZUIDPOLDER
“We zitten op een prachtige locatie in een mooi winkelcentrum dat nu helemaal gevuld is”, stelt Theo Huisman. Samen
met zijn vrouw Anja is hij zelfstandig ondernemer onder de vlag van Etos. “Vijftien jaar geleden namen we twee winkels
van mijn ouders over, een Etos in Sluis en een kleine Etos hier in Zuidpolder. Gelukkig konden we vijf jaar later naar dit
pand verhuizen, waardoor we nu over een mooie ruime winkel beschikken.”

iets te veel. Ik ben nu de vliegende keep en kom veel meer
toe aan andere belangrijke dingen achter de schermen. Zijn
vrouw Anja neemt de administratie voor haar rekening en
werkt één dag per week mee in de winkel. Dan houd ik de
link met de praktijk en de band met onze medewerkers en
klanten.
Band met elkaar en met de klanten
Franchise
assistent-drogist aanwezig. We hebben niet voor niets het
Dat laatste is heel belangrijk. Corina: We willen graag een
“De financiële risico�s zijn voor ons en de personeelszaechte band met onze klanten opbouwen. Daar doen we het
ken regelen we zelf�, vertelt Theo verder. “Dus we zijn echt keurmerk van het centrale bureau drogisterijbedrijven.
voor.” Een goede werksfeer is daarbij belangrijk. Elk jaar orzelfstandig, maar we zijn wel als franchisers aangesloten
Taakverdeling
ganiseren we een kerstborrel” vertelt Anja, waarbij de teams
bij Etos. Dat houdt in dat we de naam mogen dragen.
Theo en ‘zijn vrouwen’ vormen een leuk team, gekscheert
van Terneuzen en van Sluis samenkomen. Echte teambuilDaarnaast zorgt Etos voor de foldering en marketing en
Corina, maar ze meent het wel. “De sfeer is heel goed.” Ze was ding is dat.” Verder onderhouden ze contacten met andere
kopen we vijfennegentig procent van onze voorraad via
Etos in.” Maar wat een franchise winkel anders maakt dan al langer de plaatsvervanger van Theo als leidinggevende in Etoswinkels in de vorm van miniclusters waarin ideeën uitgede winkel en heeft sinds een jaar als bedrijfsleider nog meer wisseld worden. Zo houden we elkaar scherp en blijven we
een eigen filiaal zijn de zogeheten buiten assortimentswerken aan een goede service en advisering richting onze
taken van hem overgenomen. Theo: “Ik werkte hier fulltime
artikelen die naast de Etos-artikelen aangekocht kunnen
klanten, besluit Theo.
en moest ook wel eens in onze winkel in Sluis zijn. Dat was
worden. “Dan gaat het bijvoorbeeld om extra cadeaudozen of een bepaalde soort hoestsiroop. Met die extra
producten kunnen we beter inspelen op de locale markt,
dus op de wensen van de mensen hier.”
Positieve reacties
Het heeft zo zijn voordelen om twee winkels te runnen.
Bedrijfsleider Corina van der Klooster: “Als een klant een
lippenstift van een bepaalde kleur wil hebben en die net
uitverkocht is bij ons, kunnen wij die snel over laten komen
vanuit de Etos in Sluis. Die snelle service wordt gewaardeerd.”
Overigens uiten klanten wel vaker hun tevredenheid. “Veel
mensen zeggen dat onze winkel zo mooi ruim is en een extra
service als het inpakken van een cadeautje vinden ze ook
prettig.”
Advies
“We hechten veel waarde aan advisering”, zegt Theo Huisman, “bijvoorbeeld op het gebied van parfum, make-up en
haarkleur.” Vooral voor medicijnen is advisering essentieel. In
de winkels is er dan ook altijd een gediplomeerd drogist of

FRITUUR
CHINEES RESTAURANT / AFHAALCENTRUM
KOFFIE- EN THEETUIN

voor aanbiedingen zie
actiecoupon achterzijde

zeeman

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

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!
Ambachtelijk ITALIAANS SCHEPIJS NIEUW
in 12 verrukkelijke smaken

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
www.zeeman.com
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0115 611696 | email Bruna0941@ bruna.nl of haasberg@planet.nl
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Straatinterview met twee zussen

LEKKER OP EEN BANKJE
IN DE ZON

De lente liet lang op zich wachten, maar twee zussen kunnen nu toch van de zon genieten op
een bankje in hartje Zuidpolder. De ene zus – links op de foto – komt uit Utrecht, de andere zus
uit de buurt van Alkmaar. “Even een andere omgeving dan verpleeghuis Ter Schorre”, verzucht
de een. “Daar hebben we een bezoek gebracht aan onze vader”, legt de andere zus uit. “Dat
doen we allebei afzonderlijk één keer per maand, dus elke twee weken is er iemand bij hem.”
En nu zitten jullie hier samen. “Ja, vader is 90 jaar geworden. Morgen komt er verdere
familie en overmorgen gaan we met hem en onze gezinnen uit eten. Wij tweeën logeren
in het Churchill-hotel voor deze drie dagen, dus het is ook verwennerij voor ons.”
Negentig jaar, een hele leeftijd. “Klopt. Hij zit alleen wel in het beginstadium van dementie.”
Komen jullie vaker in Zuidpolder? “Jazeker. Hier tanken we even bij als we bij hem op
bezoek zijn geweest of we nemen hem juist mee. Dan kopen we bijvoorbeeld een kaartje bij de Bruna, een verjaardagstaart bij Van de Velde of een bloemetje bij De Carlton. We
halen ook regelmatig boodschappen voor hem bij de Albert Heijn of gaan voor onszelf
naar Marlé. Zo’n kledingzaak van kwaliteit verwacht je eigenlijk niet buiten het stadscentrum, echt een toppertje. Daarnaast is het heerlijk om bij Azië te zitten en te bedenken
hoe onze moeder hier zo vaak gelopen
heeft, voordat ze overleed.”
Dus jullie zijn hier wel bekend. “Jazeker.
We zijn van oorsprong Zeeuws-Vlamingen,
opgegroeid op een boerderij in ’t Schelpenhoekje. Later zijn onze ouders in Terneuzen
gaan wonen met ons. Deze omgeving is
heel vertrouwd voor ons. We hebben onze
levens elders opgebouwd, maar we missen
het wel dat we niet even naar de Westerschelde kunnen.”

Straatinterview met mevrouw Dijkhuis

AL 34 JAAR BIJNA IEDERE
DAG IN ZUIDPOLDER

Anja Dijkhuis-Dieleman, bekend van de gemeentepolitiek, is een trouwe bezoeker van het
winkelcentrum. “Eens denken, ik denk dat ik hier al 34 jaar kom. Bijna dagelijks, want ik doe
mijn boodschappen ook hier.”
In welke winkels komt u dan? “In de Albert Heijn, Lidl, Marlé, Bruna, Bakker Bart,
Kijkshop, Gall&Gall… Bij de Blokker kijk ik vaak even of ik leuke dingen zie, bij Slagerij
Schneider kom ik minstens drie keer in de week – daar kennen ze me omdat ik vaak om
pepersteaks vraag – en bij De Carlton haal ik bloemen. Goede service verlenen ze daar.”
Wat vindt u van het centrum? “Ik ben er heel blij mee. Het is een prachtig centrum
met winkels van goede kwaliteit. Mijn zoon woont in Amsterdam en was verrast dat de
Albert Heijn hier zo groot, licht en ruim is. Hij is daar vrij donkere winkels gewend met
kronkelige paden en een kleiner assortiment
Hebt u nog tips ter verbetering? “Nou ja, het gratis parkeren is natuurlijk een groot
pluspunt, maar op vrijdagen vind ik het wel heel druk. Dan kom ik sowieso altijd op de
fiets. Voor de auto is dan weinig plaats, omdat de markt zoveel ruimte in beslag neemt.”
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Culinaire slagerij Schneider

Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen - T. 0115 695702

Advertentie

Een nieuwe
pas kunnen
aanvragen

waar en
wanneer het
u uitkomt.

Via internet en telefoon regelt u meer dan u denkt.
Welke vraag u ook heeft; via internet of telefoon regelt u
gemakkelijk zelf de meeste bankzaken.

Ga naar rabobank.nl/klantenservice of bel met 0115-678300
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Alvarezlaan 32 Terneuzen Zuidpolder

Bakker Bart Zuidpolder
Elke dag de lekkerste broden naar keuze voor
de laagste prijs van Nederland 3 voor € 5.50
Bakker Bart Zuidpolder is ELKE zondag
geopend van 09.00 tot 13.00uur.

Kijk op de achterzijde voor onze lezersaanbiedingen.

See you bij Bakker Bart!

voor maar € 2.50

See you bij
Bakker Bart!
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Advertentie
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Albert Heijn
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Lidl Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 40-62
4536 BD Terneuzen
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.

Lekker Surinaams Afhaal & Toko

8:00 -- 20:00
8:30
20:00uur
uur
8:00
20:00
uur
8:30 - 20:00 uur
8:00 -- 20:00
8:30
20:00uur
uur
8:00 -- 20:00
8:30
20:00uur
uur
8:00 -- 21:00
8:30
21:00uur
uur
8:00 -- 20:00
8:30
19:00 uur
uur
gesloten
gesloten

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

Alvarezlaan 82
4536 BD Terneuzen
Tel: 0115-795 090
Openingstijden:

Maandag 11.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag gesloten.
Woensdag t/m zaterdag 11.00 tot 20.00 uur.
Zondag 16.00 tot 20.00 uur.

www.lidl.nl

Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

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

Iedere zondag van 12.00 - 17.00

Gewoon bij Albert Heijn

www.cateringlekkersurinaams.nl

Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

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

Alvarezlaan 36 | 4536 BD Terneuzen | T 0900 - 9800

www.kijkshop.nl

Straatinterview met Martje

Straatinterview met mevrouw de Feijter

ZUIDPOLDER IS
GEMAKKELIJK
EN VLAKBIJ

Mevrouw S. de Feijter kijkt tussen de rekken kleding op de vrijdagmarkt, vlak
naast Zuidpolder. Ze heeft wel even tijd
voor een kort gesprekje.
Komt u hier vaak? “Jazeker, dit
winkelcentrum is voor mij heel
gemakkelijk en vlakbij bij huis. Ik ga
regelmatig naar Slagerij Schneider,
Etos, Albert Heijn, Lidl, Scapino en
Blokker.”
En naar de markt? “Inderdaad. Op de markt
struin ik vaak wel even rond en ik koop er vis en
kaas.” Wat vindt u van Zuidpolder? “Een goed winkelcentrum. Zoals ik al zei, het is het
voor mij lekker dichtbij. Punten ter verbetering? Nee, hoor, ik vind het goed zo.”

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

ALTIJD IN VOOR
EEN PRAATJE

Sinds een klein jaar is Martje elke vrijdag in haar marktkraam naast Zuidpolder te vinden.
Haar wafels (“Martje’s wafels”, op basis van limonade in plaats van melk) kun je daar proeven
en je kunt er ook altijd even een praatje maken.
Komt u wel eens in het winkelcentrum zelf? “Ja, hoor. Natuurlijk moet ik het grootste
deel van de tijd in mijn kraam blijven, maar ik ga wel eens naar de Albert Heijn bijvoorbeeld. Iedereen is heel vriendelijk hier. De mensen van de Etos zeggen elke vrijdagmorgen goedemorgen tegen me en vragen eens hoe het gaat. Ook met de mensen van
Gall&Gall heb ik goed contact, als ze even buiten een sigaretje gaan roken. Heel gezellig.”
En hoe gaat het op de markt? “Het leuke aan een markt is het sociale contact, hé. Ik ga
altijd even bij een collega kijken en iets kopen. Leven en laten leven, zeg ik altijd. Ook
met klanten maak ik graag een praatje, of ze nu een wafel kopen of niet. Zeker oudere
mensen waarderen dat. Zij zijn meestal heel blij dat ze eens buiten komen en andere
mensen zien. Jongere mensen hebben het vaak te druk. Tja, dat is logisch.”
Staat u vaker op markten? “Jazeker, op markten en ook op braderieën of feestelijke
openingen. In Cadzand-Bad heb ik met mijn kraam nog de eerste prijs als publiekstrekker gewonnen. Dat was op een grote markt, met zo’n tweehonderd kramen in de
duinen. Ik was me er niet eens van bewust dat je die prijs kon winnen, ik dacht dat het
om de mooiste kraam ging.”
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GAAT U GRAAG NAAR ZUIDPOLDER?

Naam:
Winkel: Albert Heijn

WIJ HELPEN U GRAAG

WIJ OOK, OM U VAN DIENST TE ZIJN!

Shoeby Terneuzen
Alvarezlaan 38
4536 BK Terneuzen
Tel. 0115-610564
Openingstijden
Maandag:
09.30 - 17.30
Dinsdag:
09.30 - 17.30
Woensdag:
09.30 - 17.30
Donderdag: 09.30 - 17.30
Vrijdag:
09.30 - 20.00
Zaterdag:
09.00 - 17.00

DPARTS IS HET ADRES VOOR AL UW CARTRIDGES !

Dit voorjaar volop kleur in de winkel
We helpen u graag als u dat wil
Mode en Lingerie voor de moderne vrouw
Vriendelijk, behulpzaam en gastvrij

Of u nu op zoek bent naar originele
cartridges of een alternatieve versie. Bij ons altijd op voorraad
origineel HP, Canon, Epson, Lexmark en Brother.
Van deze merken zijn bij ons ook de
alternatieve versies verkrijgbaar.
Aan u de keus.

U BENT WELKOM

Marlé Mode & Lingerie
Alvarezlaan 6-8
4536 BD Terneuzen

WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Dparts | Alvarezlaan 80 | 4536 BD Terneuzen
tel.nr. 0115-615698 |terneuzen@d-parts.nl |www.d-parts.nl
(voorheen Handyman)
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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.

TEGEN INLEVEREN VAN DEZE COUPON
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10% korting
op alle stofzuigers
Geldig t/m 30 juni 2013,
alleen in Kijkshop filiaal Terneuzen

Culinaire slagerij Schneider

Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen - T. 0115 695702

LEZERSAANBIEDING
Alvarezlaan 32
Terneuzen
Zuidpolder

Tegen inlevering

van deze BON:

De lekkerste koffie/thee met gratis appelflap of kersenflap € 1.90
Frikadel- of saucijzenbroodje € 1.00 per stuk
Koffie of thee met vlaaipunt uit gesneden assortiment € 2.50

Alleen van 13 tot en met 18 mei!

LENTEVOORDEELWEEK
bij Marlé

Deze week, op een groot gedeelte
van de damesmodecollectie
2e artikel HALVE PRIJS
(2e artikel is het laagst geprijsde)

Alvarezlaan 6-8
4536 BD Terneuzen

Marlé Mode
& Lingerie

NIEUW:
Hottie Biologische
Sambal & Sauzen
Tegen inlevering van deze bon

HOTTIE SAMBAL € 2,80
nu voor

€ 2,00

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

@ 2,50 Korting op
een bosje snijbloemen
Alleen inwisselbaar bij AH Zuidpolder.
Geldig tot 27 mei 2013

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

A13
A20

Tegen inlevering van deze coupon
Iedere zondag van 12.00 - 17.00
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ZELFGEMAAKTE CHINESE LOEMPIA € 2,50

ROTTERDAM
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Gewoon bij Albert Heijn
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Spijkenisse

N57

ee

2e kopje koffie gratis (1 bon per klant)
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Bergen op Zoom
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Knokke-Heist N674
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50 % korting
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Oostburg
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E34

geldig t/m 01-07-2013
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Breskens

Zeebrugge

ELK 3E BROOD € 1.GEBAKJES 4 VOOR € 6.SPELTBROOD € 1.25 PST.
ONTBIJTKOEK € 2.- PST.

d

Vlissingen

GP Super alkaline batterijen
AA penlite
van € 4,99

l

Goes

A256

E312

N62
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Hulst
N252

€ 2,50

Maldegem

BRUGGE
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ANTWERPEN

E31
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Eeklo

Sint-Niklaas

Zelzate

Oostkamp

R4

Maximaal 5 pakjes per klant. Zolang de voorraad strekt
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Lokeren
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E17
A10

max. 1 coupon per klant

Tegen inlevering van deze bon. Actie geldig t/m 2 juni 2013
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Aalst
Vilvoorde
Waregem

Oudenaarde

Ninove

BRUSSEL
BRUXEL

