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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 Tineke van Hoeck
Nieuw in Zuidpolder is de vestiging van Beter Horen, een halfjaar geleden geopend. Audiciën Tineke van Hoeck is er regelmatig
te vinden, samen met haar collega. “Een hoorapparaat werkt anders dan een bril. Over een bril zijn mensen vaak direct tevreden,
aan een hoorapparaat moeten je hersenen enkele weken wennen.” Een gesprek met haar en regiomanager Wilfred van der Sande.
(lees verder op pagina 3)

I n t e r v i e w met Davey Poppe
Davey Poppe (17) werkt als cafetariamedewerker bij Chinees Restaurant/Snackbar Azië. “Ik zit in het examenjaar
van de Havo en heb deze bijbaan al drie jaar. Hier heb ik geleerd om snel te werken en stressbestendig te zijn.”
In een snackbar heb je namelijk te maken met periodes van grote drukte, waarbij het natuurlijk de kunst is om
de klanten niet te lang te laten wachten. (lees verder op pagina 4)

I n t e r v i e w met Michele de Ruijter
Dertig jaar lang was Michele de Ruijter verantwoordelijk voor de sales van een hotel. Toen hield ze het voor gezien. Achter de geraniums wilde ze echter op haar 52e ook niet zitten. Ze was blij toen haar zoon en zijn partner
in januari 2011 de zaak van Bakker Bart in Zuidpolder overnamen en haar vroegen of ze mee wilde werken.
(lees verder op pagina 6)
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Marianne Ostendorf, Lidl

ONZE SLEUTEL TOT
SUCCES IS EENVOUD
Kijkje achter
de schermen

Het basisprincipe van Lidl is eenvoud en daarmee is ook gelijk de sleutel tot het succes gevonden. “Onze gehele werkwijze is daaraan gekoppeld”, aldus woordvoerster Marianne Ostendorf.
“Wij kopen ons assortiment in met het doel om onze klanten dagelijkse boodschappen van de
hoogste kwaliteit te bieden voor de laagste prijs.”

Zo kom je nog eens ergens. Nieuwsgierig kijk ik vanaf
mijn zitplaats rond in het magazijn van Kijkshop. Dus
hier komen de producten vandaan die je beneden in de
winkel bestelt!
Als schrijfster van deze Zuidpolderkrant kom je nog
eens ergens. In een magazijn of kantine – meestal vrij
klein want de winkelruimte gaat voor – mag ik een kijkje
achter de schermen nemen. Met de artikelen in deze
krant kunt u dat als lezer trouwens ook doen.

BAKKER BART
Alvarezlaan 32
Terneuzen Zuidpolder

BAKKER BART

Het lijkt me nogal een werk: een winkel runnen. Je moet
er elke keer maar weer voor zorgen dat je op tijd van
verouderde producten of de kleding van het seizoen af
bent. Telkens vernieuwen.

Alvarezlaan 32
Terneuzen Zuidpolder
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Klanttevredenheid
“Zoals ik al zei, is het idee achter Lidl eenvoud, met de
hoogste kwaliteit producten voor de laagste prijs voor
onze klanten”, aldus Marianne Ostendorf. “Het gaat ons
erom dat onze klanten tevreden zijn. Daarom behandelen
we hen altijd vriendelijk, respectvol en eerlijk.”
Werknemers
Naast klanten zijn de medewerkers van Lidl heel belangrijk.
“Zij vormen onze onderneming. We vinden het belangrijk
dat ze goed worden opgeleid, plezier hebben in hun werk
en gezond zijn. Lidl heeft een uitgebreid scholingspakket en veel carrièremogelijkheden. Daarmee stimuleren
en ondersteunen we onze medewerkers om het beste uit
zichzelf te halen.” Aandacht is er in het bijzonder voor jong
talent. “Voor jonge mensen is er ter voorbereiding op het
beroepsleven een hele interessante combinatie van theorie
en praktijk mogelijk.”
Lidl neemt bewust mensen aan die van elkaar verschillen
op het gebied van achtergrond, vaardigheden en ideeën.
“In de samenleving zijn die verschillen er ook. Onze 350
Nederlandse filialen zijn verspreid over het hele land en in
die filialen komen onze medewerkers in contact met veel
verschillende klanten.”
Duurzaamheid
Ook duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van Lidl.
Marianne Ostendorf: “Wij willen het beste voor onze
klanten en de wereld om ons heen. Daarom zetten wij
ons voortdurend in voor verbeteringen op het gebied
van assortiment, gezondheid, maatschappelijke en lokale
betrokkenheid, onze medewerkers en het klimaat.” Onder
het motto “Op weg naar morgen” worden klanten over alle
activiteiten hiervoor geinformeed. “We hebben trouwens
ook een pagina op Facebook”, vult Marianne aan. “Die kun
je bereiken via www.facebook.com/lidlnederland.”
Zuidpolder
Het oude Terneuzense filiaal werd te klein en had te weinig
parkeergelegenheid. “Daarom hebben we het verplaatst
naar Zuidpolder en dat bevalt uitstekend. In principe
brengen we één gezicht, één uitstraling van Lidl naar
buiten, maar dat is wel eens moeilijk door de verschillende
locaties. Het filiaal in Zuidpolder is echter ideaal: een goede
ligging en een juiste uitstraling van de winkel.” In de vestiging werken enkele tientallen medewerkers en de klanten
komen uit de wijde omgeving van Terneuzen.

Beter Horen

JE HOORT TE WENNEN
AAN EEN HOORAPPARAAT
Nieuw in Zuidpolder is de vestiging van Beter Horen, een halfjaar geleden geopend. Audiciën Tineke van Hoeck is er regelmatig te vinden,
samen met haar collega. “Een hoorapparaat werkt anders dan een bril.
Over een bril zijn mensen vaak direct tevreden, aan een hoorapparaat
moeten je hersenen enkele weken wennen.” Een gesprek met haar en
regiomanager Wilfred van der Sande.
Hoorzorg
“Beter Horen is een speciaalzaak die hoorzorg wil leveren”, legt Wilfred uit. “Ons
eerste doel is niet om zoveel mogelijk te
verkopen, maar een zo groot mogelijke
gehoorverbetering.” Als manager vestigingen van Zeeland werkt Wilfred één dag
per week in de winkel in Zuidpolder. “Ik
verdeel mijn dagen over de vestigingen
van Vlissingen, Middelburg, Roosendaal
en nu ook Terneuzen. Daarnaast is er nog
een buitendienstwinkel. Op deze manier
blijf ik overal bij betrokken en zien alle
medewerkers mij regelmatig.”
Oudste audiciënsbedrijf
Geervliet was het oudste audiciënsbedrijf
van Nederland. “Daar is Beter Horen uit
voort gekomen”, vertelt Wilfred. “In eerste
instantie was het een familiebedrijf met
twee directeuren. Vervolgens kwam het
bedrijf onder de vleugels van Amplifon
terecht. Voor de nieuwe Nederlandse tak
werd niet Amplifon de naam, maar ‘Beter
Horen.’” Amplifon heeft zijn wortels in
Italië en is marktleider op het gebied van
horen, met vestigingen in India, Spanje,
België, Duitsland, de VS en dus ook Nederland.
Horen
Beter Horen levert hoorapparaten en
houdt zich zijdelings bezig met gehoorbescherming. Wilfred: “Er is veel sneller
sprake van lawaai-overlast dan we zelf
denken. Geluid van 120 decibel kunnen
we maar heel even aan.” Als er eenmaal
vermindering van het gehoor is, hetzij
door beschadiging, hetzij door ouderdom of aangeboren gehoorproblemen,
dan gaan mensen eerst naar een KNOarts. “De arts bepaalt of er geopereerd
kan worden of dat een gehoorapparaat

uitkomst kan bieden”, legt medewerkster
Tineke van Hoeck uit. Bij dat laatste komt
Beter Horen om de hoek kijken.
Je stapt de winkel binnen, en dan?
“Mensen mogen altijd even binnenlopen”,
zegt Tineke, “maar een afspraak maken is
wel verstandig, omdat veel afspraken al
snel een uur duren.” Een klant doorloopt
verschillende stappen. De eerste stap
is een gesprek over het hoorverlies en
de verbetermogelijkheden. “Dan wordt
er ook een afdruk van het oor gemaakt.
Twee weken daarna kan de klant zijn
hoorapparaat afhalen. Vergis je alleen
niet, dat neem je niet gelijk mee naar
huis, want het moet nog goed afgesteld
worden.” Dat gebeurt met een computer,
maar die wijkt regelmatig een beetje af
van het gevoel van de klant.

lende prijsklassen, variërend van goedkope apparaten die alle geluiden evenveel versterken tot duurdere versies die achtergrondgeluiden steeds slimmer weg kunnen filteren. De
motor van een voorbijrijdende vrachtwagen bijvoorbeeld komt dan minder hard door dan
de woorden van je gesprekspartner.”
Echt een vak
Het beroep van audiciën is dus echt een vak apart. Tineke, afkomstig uit het zuiden van
Antwerpen, volgde de opleiding tot audioloog en logopedist in België, waar die twee
vakken samengenomen worden. “Het gebeurt vaker dat wij onze mensen uit België halen”,
vertelt Wilfred. “In Nederland zijn er te weinig audiciëns en in België juist meer dan genoeg,
waardoor het voor hen moeilijk is om daar werk te vinden. Een bijkomend voordeel is dat
Belgen hoger opgeleid zijn. In Nederland hebben audiciëns een MBO-opleiding.” Tineke:
“Na mijn studie ben ik bij Beter Horen in Sittard terecht gekomen, waar ik ingewerkt kon
worden. Daarna kon ik hier in Terneuzen aan de slag. Vanaf mijn woonplaats Antwerpen
qua afstand dus een hele vooruitgang.”

“Aan een hoorapparaat moet de klant
echt wennen”, vertelt Tineke verder. “Het
duurt enkele weken voor de hersenen
zich volledig aangepast hebben. De motivatie van mensen zorgt trouwens voor
veel verschil. Iemand die heel graag een
hoorapparaat wil, is er vaak sneller aan
gewend dan iemand die hier binnenstapt
omdat de mensen in zijn omgeving klagen dat hij zo slecht hoort.” Vanwege die
periode van gewenning wordt na twee
weken weer een afspraak gepland ter
controle en indien nodig, kunnen er nog
meer controles plaatsvinden.
Complex
Tot nu toe klinkt het nog vrij simpel, maar
dat is het niet. Tineke: “Gehoorverlies is bij
iedereen anders en verschilt per toonhoogte. Ook een gehoorapparaat is ingewikkelder dan je op het eerste gezicht zou
denken. We verkopen ze in zes verschil-
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Oude deel:
Het beroep van audiciën
is dus echt een vak apart.
Tineke, afkomstig uit het
zuiden van Antwerpen,
volgde de opleiding tot
audioloog en logopedist
in België, waar die twee
vakken samengenomen
worden. “Daarna ben ik bij
Beter Horen in Nederland
terecht gekomen, eerst in
Sittard waar ik kon worden
ingewerkt en nu in Terneuzen. Qua afstand een
hele vooruitgang dus.” “In
Nederland zijn te weinig
audiciëns en in België juist
meer dan genoeg”, legt
Wilfred uit, “vandaar dat zij
bij ons terecht kwam. Een
bijkomend voordeel is dat
zij hoger opgeleid is. In Nederland hebben audiciëns
een MBO-opleiding.”
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Profiteren van
veel verschillende
winkels

“Snel doorwerken en tegen
stress kunnen”

Winkelcentrum Zuidpolder is een winkelcentrum
met een grote diversiteit aan winkels. Je vindt er
alles voor de dagelijkse boodschappen in twee grote
supermarkten en bij twee bakkers, een slager, een
slijter en een bonbonwinkel.

Davey Poppe (17) werkt als cafetariamedewerker bij Chinees Restaurant/Snackbar
Azië. “Ik zit in het examenjaar van de Havo en heb deze bijbaan al drie jaar.
Hier heb ik geleerd om snel te werken en stressbestendig te zijn.” In een
snackbar heb je namelijk te maken met periodes van grote drukte, waarbij het natuurlijk de kunst is om de klanten niet te lang te laten wachten.

Verder is er volop keus in mode, lingerie, schoenen,
accessoires, huishoudelijke artikelen en textiel. Voor
de uiterlijke verzorging zijn er twee kappers en een
drogisterij en voor de inwendige mens bent u aan
het goede adres bij een broodjeszaak, een snackbar
en een Chinees restaurant. Zelfs voor meer specialistische zaken als hoorapparaten, electronica en
computeraccessoires kunt u in Zuidpolder terecht.
In winkelcentrum Zuidpolder is het plezierig winkelen. U hoeft niet bang te zijn voor de steeds verder
tikkende tijd van de parkeerautomaat, want die is er
niet: parkeren is gratis! En er is altijd plaats genoeg.
Bovendien kun je altijd droog winkelen. Zelfs in het
open gedeelte van het centrum zijn de luifels groot
genoeg om nooit in de regen te hoeven lopen.
Het winkelcentrum werkt continu aan een zo plezierig mogelijk verblijf. Door goed onderhoud, een
schone, kauwgomvrije vloer, en een goede bewaking
door videocamera’s, maar ook door de speeltoestellen voor kinderen en de bankjes in het midden van
het centrum.

Cafetariamedewerker
Sinds half oktober is de nieuwe keuken van het restaurant
geopend, maar Davey is vooral in de cafetaria te vinden. “Een
vriend van mij werkte hier eerst, maar had het te druk met
sporten. Ik kon zijn plaats innemen. Natuurlijk moet je even
inwerken, maar ik weet nu precies waar alles staat en hoe de
kassa werkt.”
Vaste tijden en op oproep
“In de snackbar heb je drukke piekmomenten. Dan zijn er
meer medewerkers nodig”, legt Davey uit. “Mijn vaste werkdagen zijn donderdag, vrijdag en zondag. Op deze manier kan
ik het werk goed combineren met school.” Mocht het nodig
zijn, dan kan hij ook bijspringen op andere tijden. “Zeker als er
evenementen in Zuidpolder zijn, loopt het storm bij ons.” Niet
treuzelen bij de bediening vindt hij heel belangrijk.
Gezelligheid en hobby’s
“Het is hier heel gezelig, ik zie regelmatig vaste klanten en met
mijn collega’s kan ik goed opschieten”, zegt Davey. Naast zijn
werk zoekt hij ook graag de gezelligheid op, met vrienden en
samen met zijn vriendin met wie hij al tien maanden samen is.
“En ’s zaterdags speel ik volleybal.”

Laat u verrassen door ons winkelcentrum en door de
winkels met hun gevarieerde aanbod!

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

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

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

prijsvraag
Hieronder staan dertig foto’s. Op vierentwintig foto’s (genummerd van 1 t/m 24) ziet u de gezichten van winkelmedewerkers uit Zuidpolder. Op de andere zes foto’s ( A t/m F genoemd) staan de gevels afgebeeld van de winkels
waarin zij werken. Welke medewerker werkt in welke winkel? Vul hiernaast de bon in!

C. ....................................................................................................................................................................................................
D. ...................................................................................................................................................................................................
E. .....................................................................................................................................................................................................

A

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

Stuur uw inzending voorzien van naam, adres, tel. nr.
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.

1

E

Naam :

Adres :

PC+woonplaats :
Tel. :
E-mail :

C

F

Anita Duerinck, Zeeman

WERKEN
MET
Totat. Ovitinctibus
adignih itibusam, exe KLANTEN BLIJFT
Bellamystraat 141
LEUK
Winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen

Volgend jaar werkt ze al dertig jaar bij Zeeman en inmiddels is
Anita Duerinck (48) ook al weer zes jaar filiaalleidster in Zuidpolder. “Het contact met de klanten blijf ik leuk vinden en als collega’s vormen we een heel goed team.”

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

vertrouwd en voordelig

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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Geniet, maar drink met mate.

Verschillende filialen
Bijna dertig jaar geleden begon Anita haar
carrière bij de Zeeman in de Serlippenspolder. “Daarna ben ik naar een filiaal in Hulst
gegaan. Toen ik daar net zat, is dat eerste
filiaal weg gegaan. Drie Zeemanwinkels is
voor een stad als Terneuzen te veel.” Vervolgens kwam ze terug naar Terneuzen, in
het huidige filiaal in Zuidpolder. “Sommige
mensen herkenden me nog van mijn tijd in
de Serlippenspolder, na al die jaren!”
Vaste klanten
Andersom herkent ze zelf ook veel klanten.
“Veel mensen zie je regelmatig terugkomen, zeker doordeweeks. Ze komen uit
alle lagen van de bevolking.” Zeeman staat
bekend om de lage prijzen. Anita: “Sommige klanten komen er ronduit vooruit dat

ze echt wel wat geld te besteden hebben,
maar, zeggen ze dan: ‘We vinden het een
sport om voor zo weinig mogelijk geld
hele leuke kleding te kopen’. Dat is toch
fantastisch om te horen? De collectie is
door de jaren heen ook sterk verbeterd,
veel moderner geworden en met meer
keus.”
Gezellig team
Anita roemt ook graag haar team van in
totaal vijf vrouwen. “We werken hard om
nieuw geleverde producten netjes in de
winkel te leggen. Iedereen heeft in principe haar eigen afdeling, maar als iemand
er niet is, laten we haar hoek van de winkel
natuurlijk niet verslonzen. We werken veel
samen en, ook niet onbelangrijk, kunnen
veel lol hebben met elkaar.”

15% korting
Winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen

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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Michele de Ruijter, Bakker Bart

“HET VERTROUWEN
VAN DE KLANTEN
IS TERUG”
Dertig jaar lang was Michele de Ruijter verantwoordelijk voor de
sales van een hotel. Toen hield ze het voor gezien. Achter de geraniums wilde ze echter op haar 52e ook niet zitten. Ze was blij toen haar
zoon en zijn partner in januari 2011 de zaak van Bakker Bart in Zuidpolder overnamen en haar vroegen of ze mee wilde werken.
Brood en broodjes
“Dit is een mooie zaak”, vindt Michele de Ruijter. “Mensen kunnen hier hun brood
kopen en meteen meenemen, maar ook op hun gemak een kopje koffie drinken en
er bijvoorbeeld een vers belegd broodje bij eten.” Van de zithoek in de bakkerswinkel
wordt dankbaar gebruik gemaakt, door (dag)forenzen, pauzerende werknemers, mensen die uitrusten van het winkelen, en noem maar op. “Het is heel leuk om eens een
praatje met hen te maken”, aldus Michele, die functioneert als manusje-van-alles.
Vertrouwen
Als Vlissingse moest ze even wennen aan de mentaliteit van Zeeuws-Vlamingen.
“Ze zijn iets stugger, maar stille wateren hebben diepe gronden. Dat ze in het begin
afwachtend waren, komt ook vooral omdat het met de vorige eigenaar van deze Bakker Bart niet goed ging en daardoor de kwaliteit achteruit ging. Het kostte ons enkele
maanden om het vertrouwen van de klanten terug te winnen, maar inmiddels is het
razend druk en zie je klanten steeds terugkomen.”

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.

Lang werkplezier
Bakker Bart is zeven dagen per week open. “We maken lange dagen. Elke dag vanaf zes
uur ’s ochtends vullen we de schappen, want alles is vers. ’s Avonds zijn we pas tegen
half acht klaar met opruimen. Maar ik geniet van het werk”, zegt Michele.

Qhair eenhoornkrant 10-11

05-10-2011

20:09

See you bij Bakker Bart!
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high style
low budget
Knippen

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

Zin in
overheerlijke
chocolade?

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

Bonbonnerie
Alexandre
Uw adres voor de heerlijkste
Belgische Pralines

Alvarezlaan 4 • 4536 BD Terneuzen

Tel. 0115-618780

met of zonder afspraak!

Albert Heijn

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

0115614697
Gewoon bij Albert Heijn

Bruna

IEDEREEN HEEFT IETS
MET DEZE WINKEL
Dick Haasberg is nog even enthousiast als in 1996 toen hij en zijn vrouw de Brunawinkel in Zuidpolder opstartten. “We wilden heel graag iets
voor onszelf en toen we daar de mogelijkheden voor hadden, hebben we dat gelijk gedaan.” Een gesprek met hem over Bruna, de “winkel waar
maar heel weinig mensen niets mee hebben”, zoals hij zelf zegt.

Kantoorboekhandel én postkantoor
“Mensen met iedere interesse kunnen hier terecht”, legt
Dick Haasberg zijn statement uit, “want hier zijn verschillende
soorten boeken te vinden, van romans tot non-fictie, en wie
niet van boeken houdt, vindt vast wel een tijdschrift naar zijn
of haar smaak. Daarnaast verkopen we veel wenskaarten,
kantoorartikelen, knutselmateriaal en boeken voor kinderen.”
Sinds 2008 is dit aanbod alleen maar breder geworden.
“Toen hebben wij meegedaan aan een landelijke proef om

de taken van het postkantoor over te nemen. Dat beviel heel
goed en inmiddels is die koppeling met post heel belangrijk geworden voor ons. Mensen kunnen hier terecht voor
alle producten en diensten die het postkantoor voorheen
verzorgde: postzegels, loten voor de Staatsloterij of Lotto,
pakketten versturen en noem maar op.” Het voordeel voor
de klanten is dat de openingstijden ruimer zijn dan bij de
vroegere postkantoren.

FRITUUR
CHINEES RESTAURANT / AFHAALCENTRUM
KOFFIE- EN THEETUIN

Eigen gemaakte loempia 2 2,zie actiecoupon achterzijde

Bruna TNT Zuidpolder Terneuzen
Meer dan 1500 boektitels op voorraad
Specialist in tijdschriften en wenskaarten
Scherp geprijsde kantoor- en schoolartikelen
Maar ook
Het adres voor al uw postzaken
Overschrijven kentekenbewijzen en snelle motorboten
Tabakartikelen, Staatsloterij, lotto, krasloten
Openingstijden

LET OP!
CHINESE KEUKEN
WEER GEOPEND!

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

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

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!

Herkenbare formule
Alle vestigingen van Bruna zijn herkenbaar door de
overkoepelende formule. “Voor een deel hebben alle
Brunawinkels dezelfde invulling”, legt Dick uit. “Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om de toptitels die we in onze
boekentorens aanbieden. Die boeken mogen natuurlijk
niet ontbreken.” Verder is er veel vrijheid bij het samenstellen van het assortiment. “Wij staan altijd open voor
locale publicaties. Schrijvers benaderen ons regelmatig
met de vraag of wij hun boek in de winkel willen leggen. Als Bruna hebben we een sterke omgevingsfunctie,
we zijn echt een deel van de gemeenschap.” Dick en zijn
vrouw houden daarom goed bij wat er leeft.
Snelle veranderingen
Met een winkel dien je modern te blijven. Dick: “In
2008 hebben wij het interieur helemaal vernieuwd,
omdat we toen de postafdeling erbij kregen. We waren
toen de eersten met die afdeling en we waren heel
modern. Nu is dat al weer iets minder, de veranderingen gaan heel snel. Een leuke uitdaging.”
Weinig vrije tijd
“Veel vrije tijd hebben we als winkeleigenaren niet
meer”, zegt Dick, maar hij vindt het duidelijk niet erg.
“We zijn zes dagen in de week open en er is altijd
werk. Elke dag zijn we bezig met het verwerken van de
nieuwe kranten en tijdschriften die we binnen krijgen.
Verouderde exemplaren gaan weg en nieuwe leggen we goed geordend in de schappen. Ons aanbod
is altijd actueel.” Alleen op zaterdag is er, behalve de
kranten, geen nieuwe aanvoer. “Daarom vind ik die
dag zo fijn, want dan heb ik meer tijd om in de winkel
te staan en er echt voor de klanten te zijn.”

Zuidpolderkrant | November 2011

Mevrouw Vermeulen: “Ze kennen me hier allemaal”
Winkelcentrum Zuidpolder is
haar eigenlijk te klein en er staan
te veel panden leeg, maar verder
is ze heel tevreden. “Het is hier altijd heel gezellig.”
Komt u hier regelmatig? “Ja,
bijna dagelijks. Ik woon hier in
de buurt. In de winkels kom je
vaak dezelfde medewerkers tegen, hé. Inmiddels kennen ze me hier allemaal al goed.” Naar welke winkels
gaat u meestal? “Mijn wekelijkse boodschappen haal
ik ergens anders, maar tussendoor ga ik geregeld naar
de Albert Heijn of Lidl. Daarnaast kom ik vaak bij Blokker, Marlé en Bruna.” U vindt Zuidpolder wat te klein?
“Hiervoor heb ik in Rijswijk, Dordrecht en Vlissingen
gewoond en daar was ik grotere winkelcentra gewend, vooral in Rijswijk. Maar ja, Terneuzen is ook een
kleinere stad natuurlijk.”
Mevrouw Freij wacht op de
taxi
Terwijl mevrouw Freij op de taxi
wacht, op het bankje vlakbij het
mededelingenbord, maakt ze
graag een praatje.
Waar gaat de reis met de taxi
naar toe? “Naar Vogelwaarde.
Daar woon ik. Ik heb negen
jaar in een flat in Terneuzen gewoond, maar op een dag zag ik
een prachtig huis in Vogelwaarde. Toen zijn mijn man
en ik daarnaartoe verhuisd. Mijn man heeft er nog
maar een paar jaar gewoond, voor hij overleed. Nu
woon ik er in totaal al weer 27 jaar.” Dan bent u allang
alleen… Triest. “Gelukkig heb ik een positieve instelling. Ik ben moeilijk ter been, maar met mijn rollator
of een winkelwagen red ik me prima en thuis krijg ik
thuiszorg. Ik ging altijd regelmatig naar Zuidpolder
met een goede vriend van mij. Hij kan nu helaas niet
meer mee, hij ligt in het ziekenhuis en zal het niet lang
meer maken. Maar ik wil er wel opuit en ga dus nu
maar alleen.” In welke winkels komt u meestal? “In de
Albert Heijn, Blokker en Lidl.”
Samen met broertje Casper
en mama Ingeborg wil Amy
graag op de foto
Mama Ingeborg hoefde niet zo nodig op de foto, maar haar dochter
Amy (6) is enthousiast. Ook haar
zoon Casper (5) vindt het niet erg
dat ze bij het winkelen gestoord
zijn door de schrijfster van deze
krant. Vrolijk zegt hij ‘tot ziens’ en
als dank geeft hij me een veertje.
Even aan het winkelen in Zuidpolder? “Ja, vanuit onze
woonplaats Koewacht komen we hier af en toe en
ik werk ook in Terneuzen. Casper heeft nu dringend
nieuwe kleren nodig. Hij zit in een groeispurt.” Wat
vindt u van Zuidpolder? “Het is een leuk centrum en
een groot voordeel dat je hier gratis kunt parkeren.
Maar ik vind wel dat alle winkels te veel verspreid zijn
over Terneuzen: je hebt Zuidpolder, het centrum én
het nieuwe Schuttershof. Waarom plaats je de winkels
niet gezellig dicht bij elkaar? En de Axelsestraat wordt
er trouwens niet beter op.” Tja, maar binnen Zuidpolder zitten de winkels in ieder geval wel dicht bij
elkaar. “Ja, in verschillende winkels hier kom ik regelmatig: Bruna, Wibra, Zeeman, Scapino, Blokker, Albert
Heijn en Lidl.”

Sandra Brasser, Kijkshop

“MAGAZIJNWERK
IS PURE FITNESS”
Bonnetje pakken, het goede product in de tientallen meterslange stellingen zoeken, snel inpakken en in de lift naar beneden zetten… Boven de winkel van Kijkshop is filiaalmanager
Sandra Brasser (42) druk in de weer. De ene keer gaat het om
een mobieltje, maar de andere keer om een loodzwaar lasapparaat. “Magazijnwerk is pure fitness”, glimlacht ze.
Afwisseling
“We werken hier met z’n zessen”, vertelt Sandra. Onderling wordt steeds van werk gewisseld. “Dat maakt het zo leuk. De ene
keer sta je in de winkel en help je klanten, de andere keer zorg je er vanuit het magazijn voor dat de klanten het product krijgen waar ze om vragen.”
Filiaalmanager
Deze maand is Sandra 12,5 jaar in dienst van Kijkshop, eerst als assistent-filiaalmanager in Middelburg en sinds twee jaar als
filiaalmanager in Zuidpolder. Ze stuurt iedereen aan en werkt hard mee. “Daarnaast is het belangrijk dat onze winkel herkenbaar is als Kijkshop. Daarom worden het uiterlijk en het assortiment van 5000 artikelen landelijk bepaald. Ik heb nu al zin in de
nieuwe look die we straks krijgen.”
Bezige bij
Wie denkt dat ze na vier of vijf lange werkdagen voor de televisie gaat hangen, kent Sandra Brasser niet. “Ik woon in Zoutelande en run daar een Bed and Breakfast. Daarnaast speel ik althoorn bij muziekvereniging Luctor et Emergo, zit ik in een fanfare
en in een looporkest. De sport Tai Chi Qigong houdt me fit.” Dat is allemaal te combineren met haar werk. Sandra is een hele
bezige bij.

Stofzuiger A1800S

1800 watt

Verchroomde telescoopbuis.
Geen stofzak nodig. Incl. combiborstel en 2 in 1 hulpstuk.
Art.nr. 12 33 01

49.

99

66.95

Kom draaien
aan het rad!

• Warme bakker Van de Velde heeft de lekkerste Deegventers,
dit is een oud traditioneel familie recept van al bijna 100 jaar!
• Wij hebben een nieuwe klantenkaart.
Bij besteding van elke €5,- een stempel,
een volle kaart is €5,- waard.
• Word vrienden op Facebook en ontdek daar
onze scherpe aanbiedingen.

Alvarezlaan 2
(W.C. Zuidpolder)
4536BD Terneuzen
0115-630350
Zuidlandstraat 24
4532CG Terneuzen
0115-612456
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Extra korting geldt ook op afgeprijsde artikelen.
Actie is geldig t/m zondag 30 oktober 2011

Aanbieding geldt alleen in Kijkshop Terneuzen t/m 26 nov. 2011.

straatinterviews

Frank Jellema, Politie

Voordelen van goede samenwerking

Frank Jellema werkt bij de politie en is betrokken bij het KVO-project van winkelcentrum Zuidpolder. Een gesprek met hem.
Wat houdt dat KVO-project in?
KVO staat voor ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’. Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de politie, de
brandweer, de Kamer van Koophandel en
de organisatie van winkelcentrum Zuidpolder, dat wil zeggen de vereniging van
eigenaren en de winkeliersvereniging. Het
doel is onder andere om de veiligheid en
de openbare orde in het winkelcentrum te
waarborgen. In december 2007 zijn we hier
officieel mee gestart, door met z’n allen het
bijbehorende convenant te ondertekenen.
Welke taak heeft u daarbij?
Namens de politie ben ik contactpersoon
voor het KVO. Dat houdt onder andere
in dat ik bij de vergaderingen aanwezig
ben. Per jaar zijn er minstens vier vergaderingen met de contactpersonen van alle
partijen in het samenwerkingsverband.
Wat is er zo goed aan dit samenwerkingsverband?
De communicatielijnen zijn heel kort. Alle
contactpersonen kennen elkaar ondertussen heel goed. Het is heel fijn dat wij als
politie weten wie we kunnen benaderen
als er iets aan de hand is. Zonder een vaste
contactpersoon loopt de communicatie
veel trager. Dan heb je bijvoorbeeld toch de
verkeerde aan de lijn of moet je nog eens
terugbellen. Daarnaast krijg je vanuit zo’n
nauwe samenwerking meer kijk op het werk
van de ander en begrijp je die ander beter.
Daardoor kunnen we ook beter over de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van veiligheid praten.
Praten is natuurlijk goed, maar daar
moet het niet bij blijven. Wat is er tot nu
toe bereikt?

We hebben de huisregels van het winkelcentrum vastgesteld. Daardoor wordt
het voor ons als politie gemakkelijker om
mensen op een overtreding aan te spreken.
Je mag bijvoorbeeld niet fietsen in het
winkelcentrum, want dat kan zorgen voor
gevaarlijke situaties. Er is inmiddels ook
camerabeveiliging gekomen om eventuele
inbrekers af te schrikken. Voorheen hingen
hier ook jongeren rond die overlast veroorzaakten. Zij zijn hier nu veel minder . En
mocht er toch iets gebeuren, dan hebben
we er beelden van, wat de opsporing van
daders gemakkelijker maakt.
Er is dus al veel verbeterd. Welke doelen
hebben jullie vanuit het KVO nog voor
ogen?
Op de korte termijn, in het begin van 2012,
willen we met winkelverboden gaan werken. Een winkeldief die gepakt wordt, kan
dan een winkelverbod krijgen. Dat houdt
in dat hij of zij een jaar of misschien zelfs
twee jaar lang niet in de betreffende winkel
mag komen. Wellicht wordt dat verbod
ook verzwaard naar een collectief verbod:
dan mag hij of zij bij geen enkele winkel
van Zuidpolder meer naar binnen. Dat alles is namelijk afhankelijk van de zwaarte
van het gepleegde strafbare feit.
Dan denk je wel drie keer na voor je iets
meeneemt zonder te betalen. Hebben
jullie ook plannen op langere termijn?
Ja, de aanpassing en verbetering van de
brandveiligheid in het centrum is iets
voor de langere termijn. Inmiddels zijn er
winkels weg gegaan en nieuwe winkels bij
gekomen, dus wordt het tijd om die brandveiligheid te herzien.
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Sophie Koreman, Koreman Interieur

INTERIEUR IS EEN MOEILIJKE
MAAR LEUKE MARKT
“De meeste mensen denken niet: ik wil een eigen bedrijf, laat ik een interieurwinkel opstarten”,
glimlacht Sophie Koreman (23) van Koreman Interieur. “Interieur is een moeilijke markt waar je
affiniteit mee moet hebben, als je er in verder wilt. Maar ik vind het een hele leuke markt.”
Steeds interessanter
Sinds juli 2009 werkt ze in de winkel van haar ouders: Koreman Interieur. “In het begin moest ik natuurlijk veel leren”,
zegt Sophie, “maar ik vind het steeds leuker. Samen met
mijn broer van bijna 17 wil ik te zijner tijd het bedrijf overnemen, maar dat duurt nog lang.”
Liever marketing dan
kleuren mengen
Eerst begon Sophie met een opleiding tot interieurstyliste,
maar daar is ze mee gestopt. “Daar was je vooral kleuren
aan het mengen. Ik denk liever na over interieur, over kleuren, stoffen en materialen.” Nu volgt ze de opleiding Small
Business en Retail Management in Breda. “Dat bevalt me
heel goed. Het lijkt op commerciële economie en vooral
marketing vind ik heel leuk.”

Anders dan grote winkels
Wat maakt Koreman Interieur anders dan grote woonwinkels of bouwmarkten waar je ook bijvoorbeeld gordijnen en
laminaat kunt kopen? Sophie: “Je kunt beter vragen naar de
overeenkomsten, want wij werken totaal anders. Wij geven
uitgebreid advies, maken producten op maat en de kwaliteit
van die producten is beter.”
Vrije tijd
“Naast mijn werk en studie hou ik gelukkig nog wel tijd over
voor mijn vriend”, glimlacht Sophie. “We zijn al drie jaar bij
elkaar.” Ook regelmatig eens uit eten gaan, kan er wel vanaf.
“En op vrijdagavond een drankje doen met mijn vriendinnen kun je ook als hobby beschouwen”, besluit ze tevreden.

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

Het lichtpunt voor starters:
Nu 4 maanden géén hypotheekrente
én geen premie woonverzekeringen

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

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

Marlé Mode & Lingerie
een oogverblindende collectie

• 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
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Starters over de drempel helpen.
Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.
*vraag naar de actievoorwaarden

Kijk op www.rabobank.nl/zvl

Natascha Adam, Kapsalon Les Artistes

ze begon als weekendhulp bij een drogisterij, werkte tussendoor nog in een kledingw

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

RUIMTE VOOR
NIEUWE IDEEËN

“Ik ben niet de eigenaar hoor”, zegt ze. “Deze Etos is van theo Huisman. Het is een franc
toch iets anders, want een franchiser heeft vaak een breder assortiment.”
de geboren en getogen terneuzense heeft het duidelijk naar haar zin bij etos. “ja, het klinkt
nogal reclame-achtig, maar ik vind dit echt een mooie ruime winkel. bij etos komen veel
verschillende klanten, van jong tot oud. Wij onderscheiden ons doordat we ons heel erg
op het adviseren van de klant richten. Vooral over haarkleur, make-up en parfum wordt
veel advies gevraagd. daarom vind ik die afdelingen zo leuk.” Het voordeel van de makeupafdeling is dat corina zelf ook gemakkelijker een lippenstift uitprobeert dan anders.
‘daardoor weet ik beter wat voor producten we hebben.”

Zelfs op vakanties is Natascha Adam (37), bedrijfsleidster van Kapsalon
Les Artistes, bezig met haarkapsels. “Ik hou van verre reizen en let dan
altijd op de haarmode. In Egypte zijn de mannen bijvoorbeeld heel
inlevering
deze
bonon
o
TegenTegen
inlevering
vanvan
deze
bon
mooi geknipt.” Overal doet ze nieuwe ideeën op waar bij Kapsalon
Les
en make-up
de merken
Colli
“ik hou wel van lachen en gezelligheid in de winkel”, vertelt corina verder. “de werksfeer is
en make-up
van van
de merken
Collis
hier
dan ook heel
goed.
” is het allemaal
positief?
Gaat
ze danwordt
nooit eensgraag
met tegenzin
Artistes
alle
ruimte
voorzois,
want
daar
een nieuwe Geldig
trend
gedurende de maanden mei en ju
Geldig gedurende de maanden mei en juni
naar naar werk? corina denkt even na: “nee, dat kan ik me niet herinneren, ik ga altijd met
gezet.
plezier.
” natuurlijk geniet ze ook van haar vrije tijd. “dan ga ik graag op stap, met vriendinde bedrijfsleidster werkt meestal vier en soms vijf dagen in de week. “ik ben happy single,
dus ik ben heel flexibel en ik vind het leuk om te werken.” ze regelt de bestellingen, vult het
magazijn aan en heeft zoals gezegd veel contact met de klanten. of met de klantjes. “de
kinderen krijgen van ons altijd een dropje.”

(Niet geldig in combinatie met andere acties)

(Niet geldig in combinatie met andere acties)

nen eropuit.”

Aandacht voor vernieuwing
“Toen ik hier op mijn twintigste kwam werken, stond ik versteld van deze grote zaak”,
vertelt Natascha, die na haar opleiding tot kapster in Brugge eerst in een kleine kapsalon
in Breskens werkte. “Hier werkten namelijk veel kapsters en het ambitieniveau was en is
nog steeds hoog. We houden trainingsavonden, gaan regelmatig op cursus en oefenen
intern regelmatig op elkaars haar.” Daar geniet ze van. “Ik vind het fijn dat iedereen
zichzelf creatief kan ontwikkelen en dat we telkens blijven vernieuwen.”
Bedrijfsleidster
Ook de zaak zelf ontwikkelt zich steeds. Daar kan Natascha als bedrijfsleidster
over meepraten: “Met Wim van den Berge, de eigenaar, overleg ik regelmatig over
veranderingen in de inrichting of bedrijfsvoering. En zijn ideeën voer ik vaak uit, zoals het
versturen van verjaardagskaarten naar onze klanten.” Ook regelt ze de personeelszaken
en klantenafspraken. “Maar mijn echte passie ligt toch bij het knippen.”
Hobby’s
Gelukkig houdt ze nog tijd over voor hobby’s zoals het genoemde reizen, fotograferen,
films, muziek, koken en lezen. Daarnaast houdt Natascha heel erg van skiën, wat maar
goed is ook, gezien haar relatie met Werner Rammeloo, sneeuwmanager bij skihal
Snowbase. “Aan het eind van dit jaar verwachten wij ons eerste kind.” Ja, Natascha is
normaliter altijd in de kapsalon te vinden, maar als deze krant uitkomt, geniet ze van
haar welverdiende zwangerschapsverlof.

40-jarig jubileum

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

Elke maandag geopend
AANBIEDING
MEI
zonder afspraak
van 13.00 - 18.00 uur

Komt u als ouder of grootouder voor een behandeling? Dan wordt uw kind of
kleinkind t/m 12 jaar gratis geknipt (alleen op dinsdag, woensdag en donderdag).
Let op: i.v.m. onze planning is het noodzakelijk om een afspraak te maken!

In ons jubileumjaar geven wij elke maand een krantje uit met de
leukste wetenswaardigheden uit de kapsalon, aanbiedingen en
prijsvragen. Kom gerust eens langs in de kapsalon om een gratis
exemplaar van ‘Journal Des Artistes’ af te halen!

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

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!

Oedine Hinneman, Handyman

LEUKE WINKEL OM IN TE WERKEN
“Mensen kijken wel eens vreemd op dat er een vrouw achter de kassa staat van Handyman”, zegt Oedine Hinneman
(21), “maar ik vind juist Handyman een leuke winkel om in
te werken, leuker dan bijvoorbeeld een kledingwinkel.”
Kennis van assortiment
Oedine zorgt ervoor dat ze goed op de hoogte is van de vele producten van
Handyman. “Maar dat is wel moeilijk omdat er 1 tot 2 miljoen producten en
onderdelen te bestellen zijn”, zegt ze. Haar vader is trouwens aannemer, dus

Alvarezlaan 80 - Winkelcentrum Zuidpolder - Terneuzen - 0115 - 615698

dp

dp

van huis uit kreeg ze wel het een en ander
mee. “Thuis ben ik ook degene die alle
klusjes doet en niet mijn vriend.”
Oostburg
Dat ‘thuis’ is voor Oedine in Oostburg.
“Ik woon samen met mijn vriend en we
hebben een zoon van ruim 1 jaar oud. Hij
kwam onverwacht, op mijn twintigste,
maar we zijn heel blij met hem.” Voor de
langere termijn zijn er trouwplannen.
“We willen graag op 14 maart trouwen,
waarschijnlijk in 2014.”
Toekomstplannen
Vijf jaar lang werkte ze op de camping
in Nieuwvliet, waar ze op haar leeftijd al
leidinggevende taken kreeg. “Recreatie is
een leuke branche. Nu volg ik naast mijn
huidige werk een schriftelijke opleiding
Criminologie. Misschien vind ik daar nog
eens een baan in.” Een ander toekomstplan
van Oedine is het oppakken van
internationale hondenshows of het geven
van gehoorzaamheidstrainingen voor
politiehonden, waar ze vroeger al mee bezig
was. “We zullen zien waar ik in de toekomst
terecht kom”, glimlacht ze.

Winkelcentrum Zuidpolder...alles onder één dak!

Zuidpolderkrant | November 2011

NIEUW IN HET
WINKELCENTRUM

LEZErs AAnBiEding

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

Bloemsierkunst De Carlton
Bij het verschijnen van deze krant zijn René en Karen
Koene pas begonnen in hun nieuwe winkel!

Zeeuwse bolussen: 3 + 1 gratis € 1.25 per stuk

Alvarezlaan 32
Terneuzen
Zuidpolder

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.

PC +woonplaats:

De ondernemers feliciteren hen en zijn blij met deze
aanwinst. De winkel zit op het centrale plein in het
winkelcentrum.
T 0115-530265 | www.decarltonterneuzen.nl

Edelsmederij STARS
Uw Goudsmid in Terneuzen
Alvarezlaan 84 Terneuzen, Tel: 06-50418165, www.edelsmederijstars.mysites.nl

Bij besteding vanaf e 15,- : een leuk
Deze actie is geldig tot 04-12-2011
e 5,95 OP=OP

presentje kado t.w.v.

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

PC + woonplaats:

.Hier vind je alle informatie die je nodig hebt bij de aankoop van je eerste woning.
Marlé Mode & Lingerie
een oogverblindende collectie

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u
30% korting bij aankoop van een jas of jack!

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.

Geldig tot en met 26 november.

PC + woonplaats:
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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.

LEZErs AAnBiEding

Tegen inlevering van deze BOn:
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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:

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

PC+woonplaats:

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 07/12
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

EIGEN GEMAAKTE CHINESE LOEMPIA @ 2,DEZE ACTIE LOOPT TOT 7 DEC. 2011

A13

Tegen inlevering van deze coupon

A20

bij Albert Heijn
1 Gewoon
kopje
koffie/thee e1,- (1 bon per klant)
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PC +woonplaats:

ROTTERDAM
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PC +woonplaats:
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geldig t/m 31/12
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N255
N57
N256

Middelburg
A58

ca. 500 gram

@2,-

Max. 1 Coupon per klant.

deegventers

Breskens
Cadzand

knabbelstengels:

€ 1.45 per stuk

3 + 2 gratis € 0.80 per stuk

s

t

e

r

s

c h

e

l

A4

d

N60

Terneuzen

e

N58

N61

Oostburg

N62

E34

Hulst

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

W

Knokke-Heist N674

Zeebrugge

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

Bergen op Zoom

Kapelle

Roos

A58

Sch

Tegen inlevering van deze BOn:

Geldig t/m 08-12-2011 OP=OP
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E312
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Maldegem

BRUGGE

N49

N9

E34

N62

E31

Eeklo

Sint-Niklaas

Zelzate

Oostkamp

R4

R4

Lokeren

PC +woonplaats:

ANTWERPEN

E34
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Sch
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A10

PC +woonplaats:

GENT
Dendermonde

© AnyWay Productions

M

Tielt
E19

Aalst
Vilvoorde
Waregem

Oudenaarde

Ninove

BRUSSEL
BRUXEL

