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Stem op meest klantvriendelijke Medewerk(st)er van
Winkelcentrum Zuidpolder
Kies uw favoriet!
In de vorige Zuidpolderkrant vroegen wij u wie u

Verderop in deze krant stellen de drie genomineer-

de meest klantvriendelijke medewerk(st)er van

den zich aan u voor. U kunt op de medewerker

Winkelcentrum Zuidpolder vindt. U kon hem/haar

of medewerkster van uw keuze stemmen op de

nomineren middels een originele brief. Uit alle

website www.winkelcentrumzuidpolder.nl. De

inzendingen zijn drie genomineerden voor de prijs

stemming sluit op 31 mei. Op de website en in de

naar voren gekomen: Annemarie van de Wege,

volgende Zuidpolderkrant zal de Meest Klant-

Dick van Es en Natasja van Veldhoven. Het instu-

vriendelijke Medewerk(st)er van Winkelcentrum

ren van nieuwe nominaties is intussen niet meer

Zuidpolder bekend worden gemaakt. Hij of zij wint

mogelijk. Wie de leukste en origineelste nominatie

daarmee een hotelbon ter waarde van € 150,-.

van de uiteindelijke winnaar schreef, wordt beloond met een overheerlijke taart.

zaterdag

24 mei

Zomermarkt met modeshows
en live muziek bij Marlé

zaterdag

31 mei

Kunst & hobbydag, met muziek
en straatanimatie

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!
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Meer integratie van Ter Schorre in de wijk
Normaal gesproken woont mevrouw Van Wijck (86) in haar eigen flat aan het
eind van de Bachlaan, maar momenteel revalideert ze en woont ze enkele maanden in Ter Schorre, centrum voor zorg en revalidatie van SVRZ.
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shop van De Carlton. En wat te denken van de spannende strijd tussen
de drie genomineerden van Zuidpolder? Wie zal uiteindelijk gekozen worden tot Meest klantvriendelijke
medewerker van het winkelcentrum? Ik zou zeggen:
breng een stem uit via computer, laptop, i-pad, tablet
of smartphone, deel de link naar de website van Zuidpolder (of laat deze krant live aan alle vrienden zien),
en spoor anderen aan om ook te stemmen.

Het is altijd feest als je bij
t.
Slagerij Schneider bent gewees
U bent van harte welkom bij
Culinaire slagerij Schneider
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Aukje-Tjitske Dieleman - Semper Scribo

Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen - T. 0115 695702

colofon
Tekst en foto’s:

aukje-tjitske dieleman
Semper Scribo tekst- en redactiebureau

Verantwoordelijk uitgever: Winkeliersvereniging zuidpolder
Vormgeving:

pieters Grafisch bedrijf b.v., Groede

Daar komen gezellige
Culinaire slagerij Schneider
etentjes van…

Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen - T. 0115 695702

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.

Bakker Bart

“We hebben
de kans gegrepen”
druk bezig met opbouwen, maar we

Liever een ren- en vliegdag

willen het interieur gezelliger maken.

“Het is hard werken”, geeft ze toe.

En mensen profiteren nu al van de

“Maar tot nu toe zitten we nog

lagere prijzen bij ons. Als franchiser

steeds in een stijgende lijn. En er is

bij Bakker Bart mag je nooit boven

niets mis met hard werken. Ik heb

de vastgestelde prijs van de pro-

liever een ren- en vliegdag dan dat

ducten gaan zitten, maar je mag wel

ik me af moet vragen wat ik moet

lager gaan. Neem de combinatie van

gaan doen.” Wel vindt ze het leuk

drie broden. De prijs daarvan steeg

dat in de winkel in Zuidpolder meer

sneller verkocht wordt, kunnen we

de laatste jaren steeds. Op een

tijd is om bestellingen aan tafel

vaak brood uit het centrum halen.

gegeven moment vonden we dat te

te brengen. “Hier komen mensen

Of andersom.” Cindy merkt ook

gek. Toen zijn we daar niet meer in

meer verspreid over de dag, dus is

dat mensen die haar kennen van

mee gegaan.” Ook veel andere pro-

er meer tijd voor elke klant.”

het centrum het nu leuk vinden om

ducten zijn goedkoper, zoals koffie

naar Zuidpolder te komen.

met zoete snack voor maar € 2,00 of

van
“Mensen profiteren nu al
de lagere prijzen bij ons”

In Winkelcentrum Zuidpolder is
Bakker Bart verwisseld van eigenaar, maar daarbij is de winkel niet
lang gesloten geweest. “De vorige
eigenaren zijn er op 4 november
mee gestopt en nadat de winkel
twee maanden in eigen beheer is
geweest van Barts retail hebben wij
de winkel per 1 januari overgenomen”, zegt Cindy van den Broecke.
Veel bedenktijd hadden zij en haar
man dan ook niet. “Het was een
grote stap om deze Bakker Bart
over te nemen, maar we hebben de
kans gewoon gegrepen.”

koffie met een vlaaipunt voor maar

Grote verschillen

€ 2,50.

Je zou kunnen zeggen dat een tweede Bakker Bartwinkel voor meer van
hetzelfde werk zorgt, maar niets is
minder waar. “Het is best even wennen hier, want deze winkel verschilt
heel erg van onze eerste winkel in
Terneuzen-centrum. In het centrum
hebben we meer zitplaatsen en

Goede bekende

komen mensen vaker voor een kopje

Cindy van den Broecke en haar

koffie of een ijsje als ze een dagje

man zijn goede bekenden in Ter-

aan het winkelen zijn. Hier verkopen

neuzen. “We runden al een Bakker

we dan weer meer brood.” Cindy

Bart in het stadscentrum. Toen

vind het betaald parkeren in het

deed mijn man de bakkerij en ik

centrum een nadeel. “In Zuidpolder

de winkel. Nu werk ik vooral hier

kunnen mensen gelukkig gratis hun

en hebben we een bakker en ook

auto vlak voor onze deur parkeren.”

meer winkelpersoneel aangenomen. Echt een prettig team om

Wat verandert er nu?

mee te werken. Dat we nu twee

Het gezicht achter de toonbank is

vestigingen van Bakker Bart heb-

anders, maar wat merkt de klant

ben, geeft veel mogelijkheden. Als

verder van de wisseling van de

bijvoorbeeld het brood hier wat

wacht bij Bakker Bart? “We zijn nog
www.beterhoren.nl

Wat betaal ik voor
mijn hoortoestel?

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

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

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!

Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 62 - Terneuzen
Tel. 0115-61 83 09
www.koremaninterieur.nl
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Scapino

“Vooral op de
drukste dagen
werk ik hier”
“Momenteel werk ik op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag
in de Scapino”, zegt Sheeba Mehra. “Dat zijn de drukste dagen.”
Ze werkt al zes jaar in de winkel. “Tijdens een stage ben ik blijven
hangen. Intussen heb ik de opleiding tot verkoopster niveau 2 aan
het ROC allang afgerond.”

Meer klanten uit buitenland

Vrije tijd

“In België zijn veel dingen duurder.

“In mijn vrije tijd ga ik bij mijn

Daarom komen ze naar Scapino.

ouders langs, die ook in Terneuzen

Dat is beter voor hun portemon-

wonen, of ik ga zelf winkelen. En

nee”, zegt Sheeba. “Ook vakan-

uitgaan met vrienden vind ik heel

tiegangers komen hier de laatste

leuk, al moeten we dat wel meer

tijd veel meer. Dan kopen ze nog

plannen nu iedereen veel werkt en

snel even de strandslippers die ze

we niet altijd tegelijk vrij zijn.”

n
“Ook vakantiegangers kome
er”
hier de laatste tijd veel me

vergeten waren of een mooie bikini
om goed voor de dag te komen.”

Goede sfeer
Ze werkt graag bij Scapino. “Ik
sta vooral achter de kassa. Als
het minder druk is, zorg ik ervoor
dat het seizoensplein, met onder

“Leuk om mensen te kijken”
Op een klein afstandje van de mensen die een parkeerplekje zoeken, hun fiets stallen of met boodschappentassen sjouwen, staat hij rustig te roken en een kopje koffie te drinken. Vanaf het balkon van zijn woning in de
Beethovenflat kan hij alles mooi zien. “Het is leuk om naar de mensen te kijken.”

andere sokken en riemen, netjes
is. Met mijn collega’s is het heel

Is het handig om zo dicht bij Zuidpolder te wonen? “Su-

Zorgt het winkelcentrum niet

gezellig. We maken wel eens grap-

perhandig. Alles zit er en ik kan er zo even naar toe

voor geluidsoverlast? “Daar

jes tussendoor en we werken goed

lopen.” Hij lacht verontschuldigend. “Ik ben niet zo’n

was ik in het begin wel

samen.” Ook met klanten maakt ze

planner, weet je. Voor mij is het ideaal dat de winkels

bang voor, maar dat valt

graag een praatje, vaak over hun

zo dichtbij zijn. Als ik bedenk dat ik iets nodig heb,

heel erg mee. Soms ko-

kinderen. “Dan ben ik ook wel eens

kan ik er gelijk om.”

men er ’s ochtends vroeg
wel vrachtwagens aan

degene die adviezen krijgt.”
Naar welke winkels ga je dan? “Naar de Lidl en de Albert

deze kant de voorraden

Heijn, want ja, bij de Lidl ben ik vaak wat goedkoper

van bijvoorbeeld Scapino

uit, maar wat ze daar niet hebben, haal ik bij de Albert

en Lidl aanvullen, maar

Heijn. En ik haal mijn brood graag bij Bakker Van de

zoiets moet nu eenmaal

Velde, tegenwoordig Banket.nu. Mijn kleding koop ik

gebeuren.”

dan weer niet hier, tja, ik weet eigenlijk niet waarom.”

Kerman Délifrance Terneuzen
Alvarezlaan 14
4536 BD Terneuzen
Telnr. 0115-616192
Openingstijden: ma t/m za 9.30 - 17.00
Vanaf 27 april zondags geopend van 11.00 - 16.00
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Wij be
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lunchheerlijke
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jks
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11:00 ssen
en 15:0
0

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

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

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

Blokker

“Het winkelgebeuren
zit echt in me”
Tv-programma Radar vond Terneuzen net een brug te ver, maar anders
had Ilana Harms van Blokker een
warme douche gekregen. Een vrouw
wilde graag koelelementen gebruiken om haar medicijnen te koelen
tijdens een vakantie naar een warm
land. Omdat Blokker midden in de
winter geen koelelementen in de
collectie had, gaf Ilana haar eigen
koelementen aan de vrouw mee.
“Dat vond ik heel vanzelfsprekend,
maar zij meldde me aan voor een
warme douche.”

werkte. En met mijn collega’s kan

van toertochten op

ik ook heel goed opschieten.”

mijn motor. Tot een

Tweemaal per jaar houdt het Zuid-

aantal jaar terug ben

polderse Blokkerteam zelfs een

ik veel ziek geweest.

Blokkeravond. “Dan borrelen we

Na zo’n periode

samen en kletsen over van alles en

waardeer je je ge-

nog wat.”

zondheid beter. Ik
kan nu genieten van

Tien jaar en nog langer

wat ik heb en ook

“Ik werk hier al tien jaar met veel

kleine dingen waar-

plezier”, vertelt Ilana verder. “Het

deren. Mijn motto

liefst zou ik willen doorgroeien tot

is: wie goed doet,

assistent-bedrijfsleider of iets der-

goed ontmoet!”

gelijks, want het winkelgebeuren
vind ik heel leuk.”

Leuke contacten
Deze anekdote laat precies zien

Genieten van wat je hebt

waar het Ilana om draait: om de

Ilana geniet naar eigen zeggen nu

mensen. “Bij Blokker heb ik veel

echt van het leven. Ze heeft een

contact met de klanten. Om die

twaalfjarige zoon, is gescheiden,

reden voel ik me hier meer op mijn

maar heeft sinds kort weer een

plek dan toen ik bij Albert Heijn

relatie. “Ik hou van pianospelen en

“Dat vond ik heel vanzelfsprekend,
maar zij meldde me aan voor een
warme douche”

Alvarezlaan 32 Terneuzen Zuidpolder

DPARTS IS HET ADRES VOOR AL UW CARTRIDGES !
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.

Bakker Bart Zuidpolder
Elke dag de lekkerste broden naar keuze voor
de laagste prijs van Nederland 3 voor € 5.25
Bakker Bart Zuidpolder is ELKE zondag
geopend van 09.00 tot 13.00uur.

U vindt Dparts in winkelcentrum Zuidpolder.
(voorheen Handyman)

Kijk op de achterzijde voor onze lezersaanbiedingen.

See you bij Bakker Bart!
Dparts | Alvarezlaan 80 | 4536 BD Terneuzen | tel.nr. 0115-615698 |terneuzen@d-parts.nl |www.d-parts.nl

Openingstijden
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag		
zondag		

Voor aanbiedingen: Zie Les Artistes magazine
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

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!
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Koreman Interieur

Aantrekkelijke
acties en goede
interieuradviezen
Je kunt natuurlijk een behangetje op de muren plakken, een stuk zeil op de
grond leggen en de eerste de beste gordijnen ophangen, maar bij het creëren
van een mooi interieur met de juiste sfeer komt meer kijken. De mogelijkheden voor materialen zijn legio. Shutters, paneelgordijnen, verschillende
laminaatsoorten... Maar alles valt of staat met goed advies over bijvoorbeeld
gebruik, sfeer en lichtinval. Laat Koreman Interieur daar nu juist in gespecialiseerd zijn.

Aangesloten bij de
Binnenhuisadviseurs

keuren trouwens. Wij verkopen

“We zijn heel blij dat we sinds

tussen gordijnen en vitrage in.

kort aangesloten zijn bij de Bin-

Maar in Brabant worden die juist

nenhuisadviseurs”, vertelt Sophie

niet verkocht. Mensen hebben hier

Small Business en Retail Manage-

Koreman. “Dat is een inkooporga-

voorkeur voor minder opvallende

ment in Breda heb ik een jaar ver-

nisatie met producten van goede

kleuren zoals taupe, terwijl in de

traging opgelopen, maar ik ga er

kwaliteit die leuke acties aan de

Randstad meer met opvallende

gewoon mee door. In de toekomst

klanten kan bieden. Elke maand

kleuren zoals kerrie of groen ge-

zou ik het bedrijf graag over willen

is er wel een mooie aanbieding.”

daan wordt.”

nemen, waarschijnlijk samen met

“We onderscheiden ons
op het gebied van advies”

hier veel in-betweens. Die zitten

mijn broer die vooral de inrichting

Ook houdt Binnenhuisadviseurs
de markt in de gaten. “We gaan

Het gehele plaatje

en plaatsing doet. Hij volgt nu een

regelmatig naar vergaderingen die

Bij interieur gaat het wel om het

stoffeerdersopleiding.”

daarover gaan. We moeten dan wel

gehele plaatje. “Als je de basis van

een eind rijden, maar dat hebben

je interieur rustig houdt, kunnen

we er graag voor over.”

opvallende accenten heel mooi
zijn. Zo’n accent kun je maken met

Advies

één muur of een opvallend tapijt,

“Onze visie sluit goed aan bij die

maar ook met accessoires. Kus-

van de Binnenhuisadviseurs”,

sens met felle kleuren of opval-

vertelt Sophie’s moeder Janne-

lende prints zijn wel weer populair

ke Koreman verder. “Advies is

hier.” Daar komt bij dat elke ruimte

bij ons allebei essentieel. Vanuit

eigen kenmerken heeft en dus ook

de Binnenhuisadviseurs wordt er

andere eisen aan het interieur stelt.

bijvoorbeeld een uur gratis interieu-

“We hebben net de inrichting van

radvies aangeboden.” Sophie: “We

tien appartementen van het com-

onderscheiden ons op het gebied

plex Maria van Artois en acht ap-

van advies. Elke ruimte stelt eigen

partementen in de Máxima mogen

eisen en heeft andere kenmerken.

doen. Dat zijn erg leuke projecten.”

15
Winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen

Hoe vaak wordt de vloer gebruikt?
Hoe zit het met de lichtinval? Wel-

Plezier

ke sfeer wil je creëren?”

“Veel mensen dachten dat wij zouden stoppen na het overlijden van

Persoonlijke voorkeuren
en trends

mijn vader”, zegt Sophie. “Onze

Vaak vragen mensen wat tegen-

omdat hij veel in de winkel stond,

woordig populair is. “Maar als een

zelfs tot een paar dagen voor hij

grijze vloer helemaal in is, wil dat

stierf. Maar mijn moeder en ik

niet zeggen dat je een grijze vloer

gaven ook altijd al veel advies. We

moet nemen. Alles hangt van de

vinden ons vak te leuk om ermee

ruimte en natuurlijk van je persoon-

te stoppen, al hebben we natuurlijk

lijke voorkeuren af”, aldus Sophie.

een hele moeilijke periode gehad.

“Per regio verschillen de voor-

We missen hem. Met mijn studie

klanten zagen hem natuurlijk veel,

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 15% ko
en make-up van de merken Collistar, Louis Widme
Openingstijden

Geldig gedurende
maandag de maanden
12.30 - 18.00mei en juni bij Etos in Winkelce
dinsdag		
09.30 - 18.00
woensdag
09.30 - 18.00
09.30
- 18.00
(Niet geldig donderdag
in combinatie met
andere
acties)
vrijdag		
09.30 - 21.00
zaterdag		
09.30 - 17.00
zondag		
gesloten

Alvarezlaan 36 | 4536 BD Terneuzen | T 0900 - 9800

www.kijkshop.nl
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BAKKER BART

“Voor de kinderen
betekent Zuidpolder
een uitje”
Jacqueline van Poele is eigenaresse van Gastouderhuis Nijntje Pluis in de Beethovenhof. Momenteel past ze in wisselende samenstelling op
zeven kinderen. “Vrijwel elke dag ga ik met mijn
oppaskinderen naar Winkelcentrum Zuidpolder.
Dan zitten er vaak twee in een tweelingwagen en
loopt er eentje mee.”
Welke winkels bezoek je dan? “Lidl, Albert Heijn,

Alvarezlaan 32
Terneuzen Zuidpolder

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

Etos, Blokker... In bijna alle winkels kom ik
regelmatig, met of zonder kinderen. Ik vergeet

Gewoon bij Albert Heijn

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

4 roombroodjes

elke dinsdag
10 mini-krentenbolletjes
voor
maandag
11.00
18.00
elke woensdag
5 knabbelstengels
dinsdag
09.00
18.00
elke donderdag
10 witte- bollen
of puntjes
elke vrijdag
halve appelkruimelvlaai
woensdag
09.00
- 18.00
elke zaterdag
4 roomboter croissants
donderdag
09.00 - 18.00
vrijdag
09.00 - 21.00
Wist u dat wij 7 dagen per week geopend zijn?
zaterdag
09.00 - 17.00
maandag - vrijdag 08.00
tot 17.30
uur
zondag
09.00
- 17.00

zaterdag
zondag

€
€
€
€
€
€

2.00
2.50
2.50
3.00
3.50
2.25

08.00 tot 17.00 uur
08.00 tot 13.00 uur

Alvarezlaan
30
Speciaal voor de lezers
van deze
krant:Terneuzen
4536
BD
Koffie met vlaaipunt
T voor
0115
maar -€ 649
2.50 590
See you bij
Bakker Bart!

ook wel eens boodschappen en dan ga ik nog
een keer. Wat dat betreft, zou ik hier nooit meer
weg willen, want het is ideaal om zo dicht bij de
winkels te wonen.”
Wat vind je van Zuidpolder? “Het is een leuk winkelcentrum. Wat ik fijn vind, is dat de kinderen
er ook lekker even kunnen spelen. We maken er
altijd een uitje van, hoewel het maar een klein
eindje lopen is binnendoor.”
Heb je nog punten voor verbetering? “Ja, we missen de schommel. Die was altijd favoriet bij

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.

Bruna PostNL Zuidpolder Terneuzen

de kinderen. En daarnaast vind ik dat het in

• Meer dan 1500 boektitels op voorraad

veel winkels moeilijk manouvreren is met een

• Specialist in tijdschriften en wenskaarten

tweelingwagen tussen de schappen door. Vaak
staan er dozen in de weg. In de supermarkten
gaat dat wel prima.”

• Scherp geprijsde kantoor- en schoolartikelen
Maar ook
• Het adres voor al uw postzaken
• Overschrijven kentekenbewijzen en snelle motorboten
• Tabakartikelen, Staatsloterij, lotto, krasloten

Het Stimuleringfonds geeft terug aan de
gemeenschap.
Openingstijden
Ma
11.00 - 18.00 uur

Di-Vr 09.00 - 18.00
uur Een bank met ideeën.
Rabobank.
Za
09.00 - 17.00 uur

0115 611696 | email Bruna0941@ bruna.nl of haasberg@planet.nl
www.rabobank.nl/kanaalzone

zeeman
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

Adres: Alvarezlaan 24 4536 BD Terneuzen
www.zeeman.com

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!

Lidl Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 40-62
4536 BD Terneuzen
Ma.
Ma.
Di.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Za.
Zo.

8:00 -- 20:00
8:30
20:00uur
uur
8:00 -- 20:00
8:30
20:00uur
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
uur
8:30 - 19:00 uur
9:00 - 18:00 uur
gesloten
gesloten

www.lidl.nl

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
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Genomineerden voor

“De meest klantvriendelijke medewerker van Winkelcentrum Zuidpolder“

Slagerij Schneider

Annemarie van de Wege
Al 22 jaar werkt Annemarie bij Slagerij Schneider en ze vindt goed contact met de klanten vanzelfsprekend. “Met een klant kletsen is sowieso leuk, toch? En eens een grapje maken natuurlijk. Sommigen
ken ik al uit de tijd dat de slagerij nog in de Zuidlandstraat zat.”
Het liefst blijft ze op de achtergrond, maar haar

precies het assortiment. “Het is leuk dat er re-

nominatie voor de titel Meest klantvriendelijke

gelmatig iets nieuws bij komt.”

medewerker van Winkelcentrum Zuidpolder
is toch wel een leuk compliment. “Tja, ik doe

Naast haar drie werkdagen bij Slagerij Schneider

gewoon mijn best en hou van mijn werk. Wij

vult Annemarie haar tijd sportief in. “Ik wandel

dames staan het meest in de winkel, terwijl de

graag en fitness twee keer in de week. En ik

mannen vlees snijden en ham en worst ma-

vind het heel leuk om samen met mijn man te

ken, maar als het uitkomt, kan ik ook best wat

mountainbiken en om samen met hem en onze

biefstukjes afsnijden.” Verder kent ze natuurlijk

dochter van veertien te skeeleren.”

Albert Heijn

Dick van Es
Supermarktmanager Dick van Es vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat de klant verwend en verrast wordt met een breed assortiment van goede kwaliteit en de juiste service krijgt, dus een vriendelijke benadering en een schone omgeving.
“Mijn carrière bij Albert Heijn begon bij deze

polder, vindt hij dat het niet om hem persoonlijk

vestiging in Zuidpolder”, vertelt Dick. “Dat was

moet gaan. “Het gaat mij om dit mooie win-

in 1977. Daarom voel ik me met deze vestiging

kelcentrum. Een schoon en gratis parkeerter-

het meest verbonden, hoewel ik van meerdere

rein, een compleet aanbod van winkels... De

filialen manager ben geweest.”

schoonmaak en het technische onderhoud zijn
uitstekend geregeld en de ondernemersvereni-

Als hij hoort van zijn nominatie voor de titel

ging blijft streven naar verbetering. Dat komt alle

Meest klantvriendelijke medewerker van Zuid-

klanten van Zuidpolder natuurlijk ten goede.”

Wibra

Natasja van Veldhoven
“Een klant moet zich thuis voelen bij ons”, zo stelt Natasja, die met veel enthousiasme bij de Wibra
werkt. “Ik vind het heel leuk om met vaste klanten een praatje te maken.” Respect naar de klanten toe
vindt ze essentieel aan haar werk.
Natasja is met haar negentien jaar de jongste

“Momenteel volg ik nog de opleiding Detailhandel

genomineerde voor de titel Meest klantvriende-

aan ’t Scalda. Die opleiding is voor mij een hulp-

lijke medewerker van Winkelcentrum Zuidpolder.

middel dat ervoor zorgt dat ik op de werkvloer

“Vanaf mei 2012 werk ik bij Wibra, eerst alleen

meer weet. Wat ik na mijn opleiding ga doen?

in de weekenden en vakanties, maar nu werk ik

Gewoon hier blijven werken. Hartstikke leuk, met

al bijna een jaar dertig uur in de week. En nog

al mijn collega’s en alle klanten hier.” Houdt ze nog

steeds met veel plezier”, zegt ze.

vrije tijd over? “Ja hoor, die breng ik door met mijn
vriend. En ik geniet van dagjes uit.”
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Prijsvraag
Dit keer ziet u vijftien foto’s van winkelgevels en een plattegrond van Winkelcentrum Zuidpolder met vijftien letters erin. Welke foto, en dus welke winkel, hoort bij welke letter in de plattegrond? Als u de juiste
cijfers met de juiste letters weet te combineren, dan vormen de letters uit de plattegrond een woord.
Stuur dit woord voor 31 mei onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel
e-mailadres naar:
Winkelcentrum Zuidpolder
p/a Marlé Mode & Lingerie
Alvarezlaan 6-8, 4536 BD Terneuzen,

Lekker Surinaams Afhaal & Toko

of mail uw oplossing naar info@winkelcentrumzuidpolder.nl.
Onder de goede inzendingen worden één Zuidpolderwaardebon van € 100,- en tien waardebonnen van
€ 25,- verloot. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

1

2

3

4

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

Maandag en zondag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag 11.00 tot 20.00 uur.

Bezoek ons ook op facebook:

www.facebook.com/lekkersurinaams
www.tokolekkersurinaams.nl

5

6

7

9

10

11

8

Plattegrond

Edelsmederij STARS
12

Uw Goudsmid in Terneuzen

13

U kunt bij ons terecht voor:
• Alle voorkomende Goud- en Zilversmids-werkzaamheden,

14

• 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.

15

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

“Een goede buur hoor, zo’n winkelcentrum”
Vanuit de eerste van de De Drie Swaenen, de
flats aan het Vivaldiplein, loopt hij rustig naar
Winkelcentrum Zuidpolder. “Of het handig is om
de winkels zo dichtbij te hebben? Dat was voor
mijn vrouw en mij juist de reden om hier te gaan
wonen! We werden toch een dagje ouder, hé. En
omdat mijn vrouw de trap niet meer op kan, is het
ideaal dat ons huis nu gelijkvloers is.”

Graag, als u de tijd hebt... “Natuurlijk heb ik tijd. Ik ben
al jaren gepensioneerd. Kijk, hier ligt een paadje dat stamt uit de tijd dat hier een postkantoor
stond.” Tussen de lage struiken door, tegenover
de ingang van de parkeerplaats aan de kant van
Bakker Bart, bevindt zich inderdaad een pad.
“Waarom ze dat hebben laten liggen, weet ik niet.
Nu maken veel mensen uit de buurt er gebruik van
en dan steken ze hier de weg over. Begrijpelijk,

Is er geen geluidsoverlast vanuit het winkelcentrum?

maar dat zorgt voor een hele gevaarlijke situatie.

“Welnee. Je kunt wat dat betreft beter naast een

Het officiële zebrapad is verderop. Ik hoop dat dit

winkelcentrum wonen dan naast andere woningen.”

pad verwijderd wordt voor er ongelukken gebeuren. Weet je trouwens precies waarom deze drie

Dus het bevalt u nog steeds om hier te wonen. “Jazeker.

flats De Drie Swaenen genoemd worden?”

Het enige dat ik graag veranderd zou willen zien, is

Niet helemaal. “Omdat deze buurt vroeger, toen het

het paadje hier tussendoor. Ik laat het even zien.”

postkantoor hier nog stond, ’t Swaentje genoemd
werd.”

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!
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Edelsmederij Stars

Bijna vijf jaar goudsmid:
“Het voelt niet als werk”
Sieraden met gevoel

te proberen wat er gebeurt als ik gereedschap net

“Het contact met de klanten vind ik al heel fijn”,

wat anders gebruik. Juist dan ontdek je nieuwe

zegt Debby, “maar het is het mooist als mijn

mogelijkheden om tot mooie sieraden te komen.”

grootste hobby van goud- en zilversmeden aan

Edelsmederij Stars bestaat in september al weer
vijf jaar. Klanten staat dan een mooie jubileumactie te wachten. Eigenaresse Debby van der Heiden
is nog net zo enthousiast over haar winkel annex
goudsmederij als toen ze begon. “Ik doe alles zelf:
van smeden tot ramen lappen en van sieraden repareren tot de inkoop en boekhouding. Dat maakt
mijn werk juist zo afwisselend.”

de wensen van mijn klanten tegemoet kan ko-

Lentekriebels

men. Het liefst maak ik sieraden met een extra

Als Debby niet in Edelsmederij Stars te vinden is,

gevoelswaarde, zoals een hanger of ring waarmee

brengt ze natuurlijk tijd met haar vriend en vrien-

mensen een overledene gedenken.” In haar winkel

den door, maar werkt ze ook in haar tuin. “De

verschuift de voorraad sieraden langzamerhand

lentekriebels kwamen al vroeg dit jaar. Ik vind het

van de fabrieksmatig gemaakte producten naar de

heerlijk om op mijn vrije dagen in de tuin bezig te

edelstenen colliers en armbanden die ze zelf heeft

zijn.”

gemaakt.

“Ik hou van gereedschap”

Qhair eenhoornkrant 10-11

05-10-2011

20:09

Pagina 1

Zeg niet tegen Debby dat ze bepaald gereedschap
precies zus of zo moet gebruiken. “Dat zoek ik zelf
wel uit. Ik hou ervan om creatief bezig te zijn en uit

hair

Banket.nu

Ervaren de(e)gelijk
maar ook nieuw en vers
Tot voor kort stonden Sjaak en Aukje van de Velde aan het hoofd van Bakkerij Van de Velde, een familiebedrijf met een mooie, lange geschiedenis. Sinds 1 februari hebben hun zoon Mark en schoondochter
Charlotte in Zuidpolder en hun zoons Stefan en Lennart in de Zuidlandstraat zowel een nieuwe weg
ingeslagen als de traditionele voortgezet. “De bakkerij in de Zuidlandstraat blijft Van de Velde heten”,
vertelt Mark, “en wij hebben hier in Zuidpolder voor de naam Banket.nu gekozen.”

Vers en banket

Samenwerking

“Het brood blijft hetzelfde, want dat blijft uit de bak-

“Onze relatie wordt alleen maar sterker nu we

kerij aan de Zuidlandstraat komen. Maar we gaan

continu samen werken”, zegt Charlotte. Met haar

ons wel meer richten op banket”, vertelt Charlotte.

21 jaar heeft ze nog geen 17 jaar bakkerservaring,

“Achter de winkel hebben we nu een banketbakke-

zoals Mark, maar ze leeft nu al net zo voor het vak.

rij ingericht.” Mark: “Omdat ik zo dicht bij de winkel

“De winkel hebben we gezellig ingericht en de sfeer

kan bakken, is de controle op versheid en kwaliteit

is heel goed. Dat merkt de klant natuurlijk ook.”

high style
low budget
Knippen

v.a.

16,00

Verven

v.a.

16,00

Permanent

v.a.

Fohnen
..

Highlights

Watergolven

v.a.

v.a.

v.a.

16,00
16,00

16,00
16,00

Alvarezlaan 4 • 4536 BD Terneuzen

Tel. 0115-618780

met of zonder afspraak!

groter. Een ander groot voordeel is dat we veel
sneller kunnen leveren en kleinere porties kunnen
maken. Als iemand bijvoorbeeld om twee chocoladeroombroodjes vraagt, terwijl die net uitverkocht
zijn, dan maken we ze gewoon opnieuw.”

Nu banket bij Banket.nu

Taartje nodig?

“Voor een complete verjaardagstaart, gepersonaliseerd en al met afbeeldingen en teksten naar keuze

Even wachten en klaar!

op de fondant, hoeft de klant na de bestelling maar
tien minuten te wachten”, aldus Mark. Dat is de
kracht van Banket.nu, waar ook een gelijknamige
webshop aan verbonden is met een levertijd van
maar anderhalfuur binnen de kern Terneuzen.
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Of bestel via onze webshop!
www.banket.nu

Openingstijden:
Ma - Gesloten
Di - 8:00/17:00
Wo - 8:00/17:00
Do - 8:00/17:00
Vr - 8:00/18:00
Za - 7:00/17:00
Zo - Gesloten
Alvarezlaan 2
(W.C. Zuidpolder)
4536BD Terneuzen
0115-630350

D-parts

“Nu help ik klanten om
problemen op te lossen”

Samenwerking tussen
Ter Schorre en Zuidpolder

Jaren werkte Sari Duininck (55) in de wit- en bruingoedbranche en verkocht ze producten als wasmachines en koelkasten. “Natuurlijk maakte ik klanten toen ook blij, maar als er iets met die apparaten
was, kon ik ze niet verder helpen. Die nazorg die hoort bij een aankoop kan ik nu in mijn werk bij D-parts
wel leveren. Dat geeft mij voldoening.”

Christi Geldof werkt met veel plezier in Ter
Schorre, op de afdeling waar mevrouw Van Wijck
woont. “Ik werkte als oproepkracht op de oude
locatie aan de Churchilllaan en ben meegegaan
naar de Bachlaan, waar ik nu 28 uur per week
werk.”

Oplossingen zoeken

Sportief

Bij D-parts draait het om het zoeken en vinden

In haar vrije tijd is Sari heel sportief. “Ik loop

van oplossingen. “Mensen kunnen hier met veel

graag hard, op afstanden van vijf tot zeven kilo-

Is het leuk werk? “Jazeker. Ik vind het nu nog

verschillende vragen terecht”, vertelt Sari. “Wij

meter. Daarnaast hebben mijn man en ik in de

leuker dan voorheen, omdat ik nu meer met

hebben dat ene wieltje voor de stofzuiger of een

Zandstraat, vlakbij Sas van Gent, een grote tuin

revalidatie te maken heb. Dat maakt het dyna-

nieuwe pomp voor de wasmachine. Negen van

waar ik graag in werk. En als het even kan, fiets

mischer, omdat er steeds iets anders nodig is,

de tien mensen lopen tevreden de winkel weer

ik van en naar mijn werk.”

zoals een scan, foto of bloedafname, en het is

uit, omdat hun probleem opgelost is.”

ook leuker, omdat mensen die revalideren weer
opknappen en niet bijvoorbeeld steeds zieker

“Ik leer nog steeds elke dag bij”

worden.”

Het assortiment van D-Parts
is heel groot. Lang niet alles is

Woont u in de buurt? “Ik woon in De Merwede

in de winkel aanwezig, maar

en kom heel veel in Winkelcentrum Zuidpolder.

een veelvoud aan onderdelen

Bijna alle winkels bezoek ik wel: Slagerij Sch-

kan besteld worden. Als me-

neider waardeer ik erg en verder kom ik veel bij

dewerker moet je dan wel het

Marlé, Etos, Blokker, Albert Heijn en de frituur

juiste weten te bestellen. Sari

van Azië.”

begeleidt daar momenteel een
stagiair (zie foto) bij. “Gelukkig

Bent u het eens met mevrouw Van Wijck dat Ter

had ikzelf al aardig wat tech-

Schorre en de wijk beter op elkaar kunnen inspelen

nische kennis voordat ik hier

dan nu? “Ja. Neem nu bijvoorbeeld de zomer-

kwam, maar ik heb de afge-

markt in Zuidpolder. Als Ter Schorre zouden we

lopen 2,5 jaar bij D-parts heel

met onze lentemarkt daar misschien een steen-

veel geleerd. En ik leer nog

tje aan bij kunnen dragen. En verder zou ik wel

steeds elke dag bij. Je kunt

vaker met de mensen hier naar Zuidpolder wil-

veel opzoeken, maar je moet
wel weten hoe. Vroeger ploos
ik er dikke boeken op na. Nu

“Mensen kunnen hier met veel
verschillende vragen terecht”

len gaan, maar voor mij is dat niet altijd mogelijk. De afdeling Welzijn ziet daar waarschijnlijk
meer mogelijkheden voor.”

gaat het met internet al heel
wat gemakkelijker.”

FRITUUR

Dit voorjaar is onze winkel ingrijpend vernieuwd!
Wip een keertje binnen, ervaar
de collecties en laat u verrassen.

CHINEES RESTAURANT
AFHAALCENTRUM
KOFFIE- EN THEETUIN

COMPLIMENTEER UZELF MET ONZE MODE

Ambachtelijk ITALIAANS SCHEPIJS
in 12 verrukkelijke smaken

Anna Scott - EDC - Street One - s.Oliver - Mac - Zerres - Object
- Dreamstar - Cecil - Superstition - Smashed…Keus genoeg!

Alvarezlaan 6-8 • 4536 BD Terneuzen
www.marlemode.nl • tel 0116-695915
www.marlemode.nl • www.facebook.com/marlemode

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!
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✂
Knip je
korting!!

ZELFGEMAAKTE CHINESE LOEMPIA € 2,50
Geldig t/m 31 mei 2014

Zaterdag 24 mei
ZOMERMARKT BIJ MARLÉ

Elk uur een modeshow. Geniet van de zomermode,
een hapje en een drankje in zomerse sferen
Geldig t/m 30 juni 2014.

Alvarezlaan 6-8
4536 BD Terneuzen

Marlé Mode
& Lingerie

Tegen inlevering van deze coupon:

20% korting

op een mini keratine behandeling van
Keratherapy t.w.v €29,95.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

P

OP=O

4 Gepaneerde
Schnitzels

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

Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen - T. 0115 695702

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

LEZERSAANBIEDING

Tegen inlevering

Iedere zondag van 12.00 - 17.00

Gewoon bij Albert
BijHeijn
inlevering van deze coupon

Gratis koffie naar keuze!

4 gebakspunten voor € 5,-

&

Geldig t/m 30.06.2014
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Zierikzee

BIJ AANKOOP VAN 2 INKTCARTRIDGES 15% KORTING

ROTTERDAM
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Spijkenisse
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Tompouce 4 voor € 5,-

A13
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ee

van deze BON:

max. 1 coupon per klant

Alvarezlaan 32
Terneuzen
Zuidpolder

Alleen inwisselbaar bij AH Zuidpolder.
Geldig van 12-05-2014 t/m 25-05-2014

dz

Culinaire slagerij Schneider

GRATIS DVD naar keuze

Albert Heijn

or

voor € 5,00

Bij besteding van € 20 een
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Middelburg
A58

Tegen inlevering van deze coupon
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Kapelle

Roos

A58

Bergen op Zoom

Vlissingen
Breskens
Cadzand
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Zeebrugge
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Knokke-Heist N674

Tel.nr. 0115 616192

A58
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Bezorgservice v.a. € 10,- gratis
geldig t/m 30 juni 2014
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e
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Oostburg

N62
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Hulst
N252

BRUGGE

N49
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Tegen inlevering van deze bon. Actie geldig t/m 1 juni 2014

ANTWERPEN
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Eeklo

Sint-Niklaas

Zelzate

Oostkamp

R4

Dparts | Alvarezlaan 80 | 4536 BD Terneuzen | tel.nr. 0115-615698 |terneuzen@d-parts.nl |www.d-parts.nl
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Lokeren
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GENT
Dendermonde

© AnyWay Productions

Colofon

E34

N62

Maldegem

Bereikbaarheid

M

Tielt

E19

Aalst
Vilvoorde

Waregem

Tekst en foto’s:

Aukje-Tjitske Dieleman

Ons winkelcentrum is uitstekend te bereiken met het

Semper Scribo Tekst- en redactiebureau

openbaar vervoer en biedt ruim 300 gratis parkeerplaat-

Verantwoordelijk uitgever:

Ondernemersvereniging Zuidpolder

sen voor de deur. Zo kan u op uw eigen tempo winkelen,

Vormgeving:

Pieters Media b.v., Groede

zonder te moeten denken aan de tikkende parkeermeter.

Oudenaarde

Ninove

BRUSSEL
BRUXEL

