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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 Petra Crombeen
“Speels, stoer en een tikkeltje apart”, zo omschrijft Petra Crombeen haar winkel Shoeby. Ze heeft het erg naar haar zin als
franchise ondernemer bij die modewinkelketen. “In juni heb ik mijn tweede Shoeby geopend, hier in Zuidpolder. En ik
moet zeggen, we zijn hier heel warm ontvangen! Door de andere ondernemers hier in Zuidpolder én door onze klanten.”
(lees verder op pagina 7)

I N T E R V I E W met Familie Kerman-Hendriks
Onlangs nam de familie Kerman-Hendriks de Délifrance in Zuidpolder over. “Mijn man Yucel en ik wilden al langer
iets voor onszelf beginnen”, vertelt Mariska Hendriks. “Maar we vroegen ons nog af: wat, waar en hoe? Toen
kwam dit op ons pad. En het is nog leuker dan we van tevoren hadden gedacht.” (lees verder op pagina 8)

I N T E R V I E W Karel Warnier en Freddy Gelderland
De aardappelen-, groente- en fruitafdeling (AGF) vormt het visitekaartje van Albert Heijn. “Het is de eerste afdeling die
klanten zien als ze binnenkomen”, legt Karel Warnier uit. Hij is de tweede man die de leiding heeft over de winkel in Zuidpolder, na manager Dick van Es. “De AGF-afdeling doe je er niet zomaar even bij”, gaat Karel verder. “Je moet er feeling
voor hebben en bereid zijn veel aandacht en zorg te besteden aan de producten.” (lees verder op pagina 10)
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Burgemeester Lonink

ZUIDPOLDER IS HET
TWEEDE CENTRUM
VAN TERNEUZEN

MEER DAN VRAAG
EN AANBOD
Er is veel veranderd in Winkelcentrum Zuidpolder de
laatste tijd. Toko Lekker Surinaams en Shoeby zijn opgestart, Azië heeft een nieuw interieur en Délifrance heeft
nieuwe eigenaren gekregen. Elk pand in Zuidpolder is
nu gevuld. Een hele prestatie in deze periode van crisis.
Dat vindt de burgemeester overigens ook. U kunt het
lezen in deze Zuidpolderkrant.

Eén van de kandidates voor de titel ‘Zeeuws meisje’ is nog maar net de deur uit. En straks heeft
hij een belangrijke vergadering in Middelburg. Burgemeester Lonink van Terneuzen heeft het
druk. Toch maakt hij graag tijd vrij voor een gesprek over Winkelcentrum Zuidpolder. “Zuidpolder is meer dan een buurtwinkelcentrum”, stelt de burgemeester. “Het is het tweede centrum
van Terneuzen.” Ik hoef hem niet eens te vragen of hij blij is met het winkelcentrum, want hij is
me voor: “Ik ben er echt heel trots op.” In dit artikel vertelt hij waarom.

Voor iedereen is of was het even wennen: de klanten
gaan kijken of de nieuwe zaken iets van hun gading
hebben en de ondernemers moeten hun draai even
vinden. Maar zij zijn in ieder geval enthousiast: ze krijgen
positieve reacties van hun klanten en daar doen ze het
voor.
Daar doet iedereen het voor, ook de ondernemers
die al langer in Zuidpolder gevestigd zijn. Wie ik ook
spreek, allemaal hebben ze iets met mensen. Als ik aan
saskia de Zeeuw, slagerij schneider
een ondernemer of medewerker vraag wat hij of zij het
leukst vindt, heeft het antwoord altijd te maken met
het contact met de mensen. Van edelsmid tot modeverkoopster, van horecaondernemer tot technicus.
Uiteindelijk draait het om de omgang met de klanten.
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Vormgeving:
Pieters Grafisch Bedrijf b.v., Groede
veel mensen van ver voor een gezellig dagje winkelen naar tweede centrum van onze mooie stad.”
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pieters Grafisch bedrijf b.v., Groede

Dparts
Parts and supplies

HANDYMAN MAAKT FRISSE START
ONDER NAAM DPARTS
Waarom zou je een bekende naam inruilen? Waarom weggaan bij een formule waar je al zeventien jaar onderdeel van uit maakt?
Het antwoord is even overtuigend als simpel. Feiko Duininck: “De laatste jaren waren er steeds minder mogelijkheden om binnen de
landelijke formule aan de behoefte van de klant te voldoen. Voor wat betreft assortiment en prijsbeleid waren we gebonden aan wat
landelijk bepaald werd, terwijl op regionaal niveau de vraag en verwachting van de klant totaal verschillend waren. Nu we weer een
zelfstandige winkel zijn geworden, onder de naam Dparts, kunnen we het assortiment weer aanscherpen en inkopen tegen betere
prijzen. Daarmee is onze klant ook nog eens veel goedkoper uit.”

Van Handyman…
In 1993 kwam Feiko Duininck in dienst
bij Handyman en twee jaar later werd hij
eigenaar van zijn eerste Handymanwinkel
in winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen.
In 2004 werd een tweede winkel geopend
in Den Haag. Beide zijn altijd erg succesvolle
winkels geweest. Het concept en basisassortiment van de winkel blijft hetzelfde onder
de naam Dparts. “Behalve onderdelen en
accessoires van alle elektrische huishoudelijke apparaten, stofzuigerzakken, batterijen
en verlichting hebben we uiteraard inktcartridges van alle printermerken, accessoires
voor smartphone, tablet, navigatie, en foto, audio- en videoapparatuur”, zo somt Feiko
op. Er is veel vak- en productkennis voor
nodig, want het gaat niet alleen om veel
verschillende producten, maar ook om veel
merken en uitvoeringen van die producten.
“Een deel hebben we in de winkel en de rest
kan bij ons besteld worden.”
…naar Dparts
De stap om als winkel helemaal zelfstandig
te worden, maak je natuurlijk niet zomaar.
Feiko: “Je gaat niet over één nacht ijs. Het
idee hadden we al een paar jaar. We waren
altijd heel tevreden over Handyman, maar
de laatste jaren konden we niet meer garanderen dat we de beste prijs-kwaliteitverhouding hadden en dat we alles konden bieden
wat de klant van ons verwachtte. Daarnaast
werden de levertijden van onderdelen en
accessoires bij Handyman steeds langer.
Inmiddels is de verzelfstandiging een feit en
worden zowel klantenbestellingen als de
voorraad in de meeste gevallen de volgende dag al geleverd.”
En de naam, waar komt die eigenlijk
vandaan? Feiko: “De naam moest kort en
krachtig zijn, een naam die makkelijk te

onthouden is. ‘Parts’ betekent niet anders
dan onderdelen, die vroeger al onze basis
vormden. De ‘D’ kan op mijn achternaam
slaan, maar de voornaamste reden was dat
de naam door iedereen makkelijk uitspreekbaar en te onthouden moest zijn. We
houden ervan om alles zo eenvoudig mogelijk te houden, iets wat ook terug komt in
ons logo: eenvoudig maar duidelijk. Op 5
september 2012 hebben we in Zoetermeer
de eerste winkel in de nieuwe huisstijl en
formule geopend. Inmiddels is de winkel in
Terneuzen ook omgetoverd naar de nieuwe
huisstijl.”
Grote omschakeling
“Natuurlijk gaat het om veel meer dan een
verandering van naam”, vertelt de winkeleigenaar verder. “We hebben de afgelopen
twee jaar erg veel tijd geïnvesteerd in een
nieuwe huisstijl. Die komt overal in terug:
aan de gevel, in de winkel, op briefpapier en
natuurlijk in de geheel nieuw ontwikkelde
internetsite (www.d-parts.nl). We hebben
kaartjes laten maken met daarop onze
naam en een plattegrond, zodat iedereen
weet waar Dparts zit.” Er wordt veel reclame
gemaakt, om aan de nieuwe naam bekendheid te geven. Eén van de belangrijkste
dingen die ontwikkeld moesten worden,
was een nieuw kassadocumentatiesysteem.
“Samen met Dorien Jansen, mijn partner,
hebben we alles van het begin af aan opgebouwd. Een kant en klaar kassasysteem
voor onze branche bestaat niet, dus dat was
een enorme uitdaging.” Dorien: “Inmiddels
hebben we een actueel artikelbestand met
ruim 80.000 artikelen en meer dan 600
merken, inclusief voorraadbeheer en de
mogelijkheid om vanuit de kassa rechtstreeks bij de leveranciers te bestellen. Dit
was niet alleen voor ons een uitdaging. Ook
onze leveranciers en de kassaleverancier

hadden er een zware kluif aan. Maar het resultaat mag er zijn.”
Domme vragen bestaan niet
Of je nu twee linkerhanden hebt of je talenknobbel de ruimte inneemt waar
anders een technische knobbel had kunnen zitten, het geeft allemaal niet.
“Domme vragen bestaan niet. Dat is het motto van Dparts. Wij willen problemen van de klant helpen ontcijferen en er een oplossing voor zoeken. Daarin
willen we laagdrempelig zijn. Sommige dingen kunnen voor ons wel gemakkelijk zijn, maar vormen voor de klant daadwerkelijk een probleem. Ieder z’n
vak”, aldus Feiko Duininck.

Bij Dparts kunt u terecht voor
onderdelen en accessoires van
elektrisch huishoudelijke apparaten,
inktcartridges, verlichting,
computersupplies, batterijen, audio –
video accessoires, huishoudelijke
apparaten etc. etc. etc.

Wij nodigen u van harte uit om
een kijkje te komen nemen in onze
vernieuwde winkel in
winkelcentum Zuidpolder,
Alvarezlaan 80 Terneuzen
(voorheen Handyman)aak

Bezoek onze winkel, laat uw
gegevens achter en maak kans op
een Henry stofzuiger

Dparts | Alvarezlaan 80 | 4536 BD Terneuzen | tel.nr. 0115 - 615698 | terneuzen@d-parts.nl | www.d-parts.nl
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PRIJSVRAAG
Hieronder ziet u zes foto’s die genomen zijn in de volgende winkels (in willekeurige volgorde): Beter Horen, Kijkshop, Blokker, Bruna, Etos, Bakker Bart. Iets of iemand op elke foto
hoort niet in de betreﬀende winkel thuis.
▪ In welke winkel is de foto gemaakt?
▪ Welk artikel of welke persoon hoort er niet?
▪ In welke winkel hoort dat artikel of die persoon dan wel thuis?
Bij de laatste vraag kunt u kiezen uit de volgende winkels (in willekeurige volgorde): Kapsalon Les Artistes, Restaurant/Snackbar Azië, Koreman Interieur, Wibra, De Carlton, Scapino.
A. winkel:

voorwerp/persoon: ............................................................................................................ hoort wel in:

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

B. winkel: ..................................................................................................................................... voorwerp/persoon: ............................................................................................................ hoort wel in:

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

C. winkel: ..................................................................................................................................... voorwerp/persoon: ............................................................................................................ hoort wel in:

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

D. winkel: .................................................................................................................................... voorwerp/persoon: ............................................................................................................ hoort wel in:

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

E. winkel: ..................................................................................................................................... voorwerp/persoon: ............................................................................................................ hoort wel in:

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

F. winkel: ..................................................................................................................................... voorwerp/persoon: ............................................................................................................ hoort wel in:

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

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

Onder de goede inzendingen worden één Zuidpolderwaardebon van € 100,- en tien waardebonnen van € 25,- verloot. Stuur uw inzending voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en eventueel e-mailadres naar:
Naam : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Marlé Mode en lingerie, t.a.v. Hans Murre,
Alvarezlaan 6-8, 4536 BD Terneuzen,
Adres : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
of mail uw oplossing naar marle@marlemode.nl.
PC+woonplaats : ..................................................................................................................................................................................................................................................
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Tel. :

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

E-mail :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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B
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F

Beter horen?
Ga naar Beter Horen
Wilfred van der Sande

15% korting

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

Kyra Geys

Van
Hoeck
HendrikTineke
van der
Wouden

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

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

Al 100 jaar

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

Geniet, maar drink met mate.

vertrouwd en voordelig

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

Gedenksieraden, Edelsmederij Stars

SIERADEN MET EEN
DIEPERE BETEKENIS
In Edelsmederij Stars vindt Debby van der Heiden de gedenksieraden een mooie categorie om mee te werken. “Dat zijn sieraden met een diepere betekenis”, legt ze uit. “Ik streef er natuurlijk naar om iedereen blij en tevreden te maken met de sieraden die ik ambachtelijk en op maat
maak. Maar juist de gedenksieraden vind ik bijzonder, omdat ik mensen daarmee een beetje kan helpen in hun rouwproces. Zij gedenken de
overledene ermee en dragen hem of haar vaak letterlijk met zich mee.”
Oud in nieuw
“Vaak worden oude sieraden verwerkt in nieuwe”, zegt Debby. Er is veel mogelijk in haar edelsmederij. “De trouwring van je overleden partner kan bijvoorbeeld samengevoegd worden
met je eigen trouwring. En als je de trouwring niet om je vinger kan of wil dragen, dan kan ik
hem ook vermaken tot twee oorbellen. De oorspronkelijke ring blijft dan goed zichtbaar.” Iets
nieuws toevoegen kan ook, zoals een diamantje. Uiteindelijk ontstaat een nieuw sieraad met
een eigen ontwerp. “Ik werk veel met trouwringen, maar het kan ook om een sieraad gaan
dat veel voor de overledene betekende. Het komt ook voor dat ik erfstukken, zoals een ring
of ketting van oma, onderdeel laat zijn van een totaal nieuw sieraad.”
Nieuw
Ook volledig nieuwe gedenksieraden zijn een kolfje naar Debby’s hand. “Er is veel vraag naar
een hanger of een ring waarin een beetje as van de overledene bewaard kan worden. Zoiets
kan ik ook volledig naar wens van de klant ontwerpen.” En wat te denken van een sieraad
met een thema? Misschien hield je vader van muziek of ging oma altijd met je dochter
zwemmen. Debby ziet als edelsmid het eindresultaat gelijk voor zich als ze naar het verhaal
van de klant luistert. De kleur, het materiaal, de textuur… “Ik ben heel visueel ingesteld en ik
weet precies hoe ik een idee in goud of zilver kan realiseren. Voor de klant maak ik altijd eerst
een groﬀe en daarna een nette schets, zodat duidelijk is waar hij of zij opdracht toe geeft.”
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Sjamixbol, Bakkerij Van de Velde

SJAMIXBOL

AL TWINTIG JAAR

SUCCESVOL

De wat? De Sjamixbol. “Dat is een samentrekking van Sjaaks mix bol”,
legt Lennart van de Velde uit, “genoemd naar mijn vader Sjaak, die
de bol bedacht heeft.” De familie Van de Velde moest even nadenken
voor ze het product kozen dat er in dit artikeltje uitgelicht zou worden. “Onze bakkerij heeft namelijk alleen maar specialiteiten, unieke
BAKKER
BART
producten. Dat komt omdat
we alles
zelf op ambachtelijke manier
Alvarezlaan 32
Terneuzen
Zuidpolder
bakken. Elke bakker heeft
zijn eigen
receptuur. Onze deegventers
BAKKER BART
bijvoorbeeld zijn anders Alvarezlaan
dan de deegventers
van een andere bakker.”
32
Terneuzen Zuidpolder

Sjamixbol uniek
Het juiste adres voor uw brood,
Maar goed, ondanks de verschillen heet een deegventer bij een andere bakkerij net zo
zoet en hartige snacks.
goed een deegventer als bij Bakkerij Van de Velde. “Met de Sjamixbol kunnen we ons
Onze dag
aanbiedingen:
Het
juiste
adres
uw“want
brood,
nog meer onderscheiden”,
zegtvoor
Lennart,
die vind je echt alleen bij ons.”
elke maandag
4 roombroodjes
zoet
en hartige
snacks.

€ 2.00
elke dinsdag
10 mini krentenbolletjes voor
€ 2.50
elke woensdag
5 knabbelstengels
€ 2.50
Onze
dag aanbiedingen:
Luxe broodje
elke donderdag
10 witte bollen of puntjes
€ 3.00
vrijdag
halve
appelkruimelvlaai
3.50
elkeis
maandag
4
roombroodjes
€ 2.00
De Sjamixbol
een
luxe
rozijnenbroodje.
“Er
zit
amandelschaafsel
in, kandijsuiker,
zaterdag
4 roomboter
croissants voor
2.25
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10
mini krentenbolletjes
€ 2.50
woensdag
knabbelstengels
2.50lacht de bakker, “ik ga natuurlijk
krentjes enelke
rozijnen
en wat 5kruiden.
” Wat kruiden?€“Ja”,
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10 witte bollen of puntjes
€ 3.00
elke welke
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appelkruimelvlaai
€ 3.50
niet vertellen
Dat
isgeopend
ons geheim.
Maar
het is geen geheim dat ons recept
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u dat wijkruiden.
7 dagen per
week
zijn?
elke zaterdag
4 roomboter croissants
€ 2.25
al twintig jaar
ongewijzigd
is
en
nog
steeds
succesvol
is.”
maandag - vrijdag 08.00 tot 17.30 uur
zaterdag
08.00 tot 17.00 uur
Wist
u dat wij 7 dagen
pertotweek
geopend
zijn?
zondag
08.00
13.00
uur

Exclusief
maandag - vrijdag 08.00 tot 17.30 uur
08.00Bakkerij
tot 17.00 uur
Omdat hetzaterdag
assortiment van
Van de Velde heel groot is, kan niet alles tegelijkerzondag
08.00 tot 13.00 uur
tijd in de winkel
liggen.
“We
zouden
tijd
tekort komen om alles de nacht van tevoren
Speciaal voor de lezers
van
deze
krant:
te bakken. Koffie
Bovendien
zou het voor onze klanten heel onoverzichtelijk worden.” De
met vlaaipunt
voor maar
€ 2.50
Sjamixbol wordt
dus
zo nu en dan aangeboden, bijvoorbeeld in de periodes voor de
Speciaal voor de lezers
deze
krant:
feestdagen.van
“Zo
houden
we ons assortiment afwisselend en de Sjamixbol exclusief”,
See
you
bij
Koffie met vlaaipunt
Bakker
besluit Lennart.
voor
maarBart!
€ 2.50

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 09.00 tot 13.00 uur
Kijk op de achterzijde voor onze lezersaanbiedingen.

See you bij Bakker Bart!

See you bij
Bakker Bart!
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Lidl Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 40-62
Lidl Winkelcentrum
Zuidpolder
4536 BD Terneuzen
Alvarezlaan 40-62
4536 BD Terneuzen
Ma. 8:30 - 20:00 uur
Di. 8:30 - 20:00 uur
Ma.
Wo. 8:30 - 20:00 uur
Di.
Do. 8:30 - 20:00 uur
Wo.
Vr. 8:30 - 20:00
21:00 uur
Do.
Za. 8:30 - 20:00
19:00 uur
Vr.
- 21:00 uur
Zo. 8:30
gesloten
Za. 8:30 - 19:00 uur
Zo. gesloten

www.lidl.nl
www.lidl.nl

Lekker Surinaams Afhaal-Toko
Alvarezlaan 82
4536 BD Terneuzen
Tel: 06- 264 22 249
Openingstijden:

Zondag en maandag van 16.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag gesloten.
Woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 20.00 uur.

www.cateringlekkersurinaams.nl

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

Gewoon bij Albert Heijn

Shoeby

SHOEBY: “WE ZIJN HIER HEEL
WARM ONTVANGEN
Keuze voor Shoeby
Petra Crombeen: “Ik wilde al langer een eigen zaak, maar ik
wist niet waarin. Iets uit niets opstarten, is moeilijk. Daarom
ben ik franchise ondernemer bij Shoeby geworden.” Shoeby is
een winkel in mode en accessoires voor dames, heren en kinderen. “Zelf vond ik het altijd al een leuke winkel, dus toen ik in
Hulst kon beginnen, zag ik mijn kans schoon.” Haar winkel in
Hulst bestond nog geen anderhalf jaar toen Shoeby voor het
laatste leegstaande pand van Winkelcentrum Zuidpolder een
franchise ondernemer zocht. “Mijn team in Hulst was toen al
zo goed op elkaar in gespeeld, dat ik het aandurfde om deze
winkel erbij te nemen.”

“Zeg ik werk? Ik beschouw dit eigenlijk niet als werk. Het is
mijn passie.”

Aanbod
Shoeby richt zich op het middensegment als het om prijs
gaat, voor heren, dames en kinderen. “De kinderkleding vind
ik fantastisch: je hebt het merk Jilly van stoer tot lief voor de
meisjesmaten van 92/98 tot 122, Jill voor de oudere meiden
en dan het stoere merk Mitch voor de jongens. Shoeby heeft
trouwens ook een eigen label. Die kleding vind je dus alleen
bij ons.” Mochten de kinderen zich trouwens vervelen, omdat
moederlief op zoek is naar kleding voor hen of even voor
zichzelf wil kijken, dan kunnen ze zich altijd vermaken met
Stap naar Zuidpolder
televisie en zelfs Wii. “We hebben hier nooit lastige kinderen
“In deze beginperiode ben ik meer in Terneuzen aanwezig dan en er zijn al heel wat kindjes voor de televisie aangekleed”,
in Hulst”, vertelt Petra verder, “omdat zo’n nieuwe winkel toch
lacht Petra.
meer aandacht vraagt. Dat kan ook, omdat mijn rechterhand
Angelique de winkel in Hulst goed draaiende kan houden. De Voor de vrouwen is er het merk Zoï met een vrouwelijke look,
stap naar deze winkel in Zuidpolder is heel goed verlopen. Het en Eksept, een merk dat perfect aansluit op Jill met xs t/m xxl.
nieuwe team kon ik in Hulst in laten werken. De openingsdaOok voor de heren (Cult) is er genoeg: “Hoe vaak zie je niet dat
tum hebben we verschoven, zodat de opening goed voorbe- de vrouw piekfijn op een verjaardag verschijnt en dat de man
reid kon worden.”
het moet doen met een jeans en nette blouse? Daarom verkopen wij ook leuke blazers, waarmee je lekker kunt variëren
Fantastische sfeer
zonder dat het gelijk weer te chique wordt.”
De verkoopsters van het Terneuzense team raken steeds beter
op elkaar ingespeeld. Petra: “Als leidinggevende wil ik niet
Ondersteuning van achterban
boven mijn team staan of autoritair zijn. Ik sta tussen mijn
Petra Crombeen werkt veel meer dan fulltime, wat ook niet
medewerkers. Samen moeten we het doen. Dat voelt de klant anders kan als eigenaresse en manager van twee winkels.
ook, niemand komt binnen zonder begroet te worden en voor “Ik wil wel even zeggen dat ik dit zonder mijn gezin, familie
een praatje met de klant maken we tijd.We hebben in principe en vrienden nooit had kunnen doen. Mijn man werkt in het
geen eigen afdeling, maar als het druk wordt, zie je dat de één onderwijs en kan dus veel bij onze kinderen zijn. We hebben
vanzelf bij de kleedkamers blijft en de ander juist voorin. Ja,
twee zoons van dertien en elf jaar en een dochter van acht.
het gaat echt fantastisch. De sfeer is uitstekend en van onze
Verder springen mijn ouders en schoonmoeder bij. Zonder
klanten krijgen we hele positieve reacties op onze winkel. Dat hen zou het toch echt niet lukken.”
maakt dit werk ontzettend leuk.” Ze is echt heel enthousiast.

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 - 17.30
Zaterdag:
09.30 - 17.30

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!

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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STRAATINTERVIEWS
Jo Luijcks: “Ik kom hier vooral
om een praatje te maken”
Samen met zijn vrouw woont hij
in de buurt van Winkelcentrum
Zuidpolder. “Ik kom hier regelmatig, dat wil zeggen eens in de
twee of drie weken.Mijn vrouw
doet haar dagelijkse boodschappen in Zuidpolder en soms ga ik mee.” Zijn kleindochter uit Valkenswaard heeft hij net in een speelauto geholpen en zijn vrouw komt
eraan met haar zus.
U gaat soms mee boodschappen doen? “Nou ja, wat heet
boodschappen doen. Mijn vrouw doet de boodschappen.
Meestal is ze in een kwartier al klaar. Ondertussen wacht ik op
haar en maak ik praatjes met de mensen die ik ken. Ik kom hier
vooral om te socializen. Tegen de tijd dat mijn vrouw terug is,
ben ik uitgekletst.”
Wat vindt u van het winkelcentrum? “Het is nogal cliché om te
zeggen, maar dit centrum voorziet duidelijk in een behoefte.
Zelfs op streekniveau. De mensen die hier boodschappen doen
of winkelen, komen ook van buiten Terneuzen. Zuidpolder is
gemakkelijk te bereiken en je hebt hier alles bij elkaar.”
Naar welke winkels gaat u meestal? “Blokker, Albert Heijn,
Wibra... Ik bezoek regelmatig meerdere winkels hier. En de vrijdagmarkt vind ik ook een groot pluspunt. Daar haal ik altijd een
visje of een kaasje. Heerlijk.”
Mogen wij uw superdierenkaarten?
Het ziet er gezellig en kleurrijk
uit. Op de tafel tussen Albert Heijn en Gall & Gall hebben Iris, Stefan en Marten zich geïnstalleerd
met een grote map en een stapel
kaarten.
Wat zijn jullie aan het doen? Marten: “Ik help alleen maar hoor,
maar zij verzamelen superdierenkaarten van Albert Heijn. Die
stoppen we in deze map.”“Ja”, zegt Iris, “Stefan en ik zijn broer en
zus en Marten helpt ons. We krijgen de kaarten van mensen uit
de Albert Heijn die ze zelf niet willen hebben.”
Wat is er zo leuk aan die kaarten? Iris draait een kaart om. “Er
staan leuke weetjes op en ze zijn wel grappig.” Stefan vult haar
aan. “Je kunt er ook spelletjes mee spelen.” Marten toont een
band die je op je hoofd kunt zetten en waar je zo’n superdierenkaart aan vast kunt maken. “Dan moet je met ja/nee-vragen
erachter zien te komen wat voor dier je bent.”
De map is al behoorlijk compleet, van een afstandje te zien.
En er zijn nog veel kaarten die erin moeten. Ik hou ze daarom
niet langer op en loop verder, maar niet zonder eerst een foto
van hen te hebben gemaakt. “Onze ouders vinden dat vast niet
erg, hoor.”
Nancy de Boevere: “Mensen zijn
hier heel behulpzaam”
Nancy de Boevere woont in de buurt
van Zuidpolder en komt graag in het
winkelcentrum. Vooral als het mooi
weer is, vindt ze het leuk om een rondje
te maken. In haar scootmobiel, want
ze heeft MS.
Wat vindt u van dit winkelcentrum?
“Alles zit hier hé. Ik kom in veel verschillende winkels: Albert Heijn, Marlé, DParts, Bruna, Etos, Scapino, Blokker... de hele galerij
eigenlijk. Alleen jammer dat die hekken bij de ingangen er zijn,
want daar kan ik maar moeilijk langs komen met mijn scootmobiel. Terwijl fietsers er wel zo tussendoor kunnen en daar zijn ze
juist voor bedoeld.
Ja, daar heeft u gelijk in. Is Zuidpolder verder wat toegankelijk voor u? “Ja, hoor. In sommige winkels is het wel eens wat
druk en krap natuurlijk, zeker straks met sinterklaas en kerst.
Maar dat is voor mij geen probleem, dan laat ik de scootmobiel
buiten staan, neem ik de waardevolle spullen mee en loop ik
even. Ik kan lopen, maar geen langere stukken. Tja, vroeger kon
ik autorijden, wat ik heel graag deed, en was ik volledig zelfstandig. Nu is dat anders.”
Dat lijkt me lastig. “Och, ik ben er inmiddels aan gewend. En
ik heb mijn mond nog, hoor. In het begin had ik er moeite mee
dat ik vaak om hulp moest vragen, maar het is niet anders. Ik
moet zeggen, de mensen zijn hier heel behulpzaam. In de Blokker ben ik bijvoorbeeld bang met mijn scootmobiel iets kapot
te rijden, maar daar willen de meisjes achter de kassa graag iets
voor me pakken, als ik het vraag. Verder ben ik positief ingesteld, dat scheelt.”

Café Gourmand, Délifrance

DÉLIFRANCE:

NIEUWE EIGENAREN,
NIEUW JASJE

Café Gourmand
De lunchroom heeft voor een groot deel de nieuwe huisstijl
van de Délifranceformule gekregen. “De rest volgt nog, we
kunnen niet alles in één keer”, zegt Mariska. In de nieuwe
inrichting zijn warmere kleuren gebruikt, meer in de stijl van
een grand café. Daar hoort ook een lekkere kop koffie of
thee bij. “Bij ons kun je een Café Gourmand bestellen. Dan
heb je koffie of thee, een slagroompje en drie zoete Franse
specialiteiten een Chouquette, een Macaron en een Financier.
Heerlijk! Ik kan nu wel uitleggen hoe alles smaakt, maar ik zou
zeggen, kom gewoon eens proeven.”

Daarnaast hebben we een fijn team van medewerksters in de
bediening en nog een vaste medewerkster die tussen de middag bijspringt en het schoonmaakwerk doet. Dat scheelt heel
veel, want het is druk als je zes dagen per week werkt. Maar
wel superleuk.”

Nieuw jasje maar wel vertrouwd
De Délifrance heeft dus nieuwe eigenaren én een nieuw jasje
gekregen, maar de vertrouwde producten van Délifrance
blijven. “Daarnaast voegen we wel nieuwe dingen toe”, zegt
Mariska, “zoals een broodje gehaktbal, waarbij slager Schneider hier uit Zuidpolder de gehaktbal levert.” Een andere
belangrijke vernieuwing is de komst van terrasverwarming,
waardoor klanten ook in de koude wintermaanden er warmpjes bij kunnen zitten.
Hele gezin in touw
“Omdat ik veel in de zaak ben, zien mensen mij vaak als de
nieuwe eigenaresse”, vertelt Mariska, “maar mijn man en ik
doen het echt samen. Hij regelt de technische zaken en leidt
de werkbesprekingen met onze medewerkers. Hij is zakelijker
dan ik en geeft veel beter leiding. Niet voor niets heeft hij een
leidinggevende functie bij DSV in Gent, het bedrijf dat orders
verwerkt voor Volvo. Ik ben dan degene die de inkopen doet
en het meest in de zaak meedraait. Onze dochter Chantal die
in Zwolle studeert, helpt in de vakanties vaak mee en onze
jongere zoon Elver is zowel in de weekenden als vakanties
van de partij.

Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

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

Alvarezlaan 36 | 4536 BD Terneuzen | T 0900 - 9800

www.kijkshop.nl

Openingstijden

• Warme bakker Van de Velde heeft de lekkerste Deegventers,
dit is een oud traditioneel familie recept van al bijna 100 jaar!
• U kunt gebruik maken van onze 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

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

Restaurant/snackbar Azië

VERNIEUWD EN STIJLVOL:
RESTAURANT/SNACKBAR AZIË

Licht en ruim: dat is restaurant/snackbar Azië geworden na de vernieuwing van het interieur. Eigenaar Jim Reijerse: “Veel mensen denken dat
ons restaurant groter is geworden. Dat lijkt ook zo door de nieuwe inrichting en de lichtere kleuren.” Hij heeft het grotendeels zelf bedacht.
Er kwam geen interieurspecialist aan te pas en hij heeft zelfs niet eens gespiekt bij collega’s. “Ik wist precies wat ik wilde: met lichte tinten een
rustige sfeer creëren en daar een beetje kleur aan toevoegen. Maar dan wel tijdloze kleuren: donkerpaars en rood.”
Stijlvol
Het resultaat mag er zijn. Op de neutraal-grijze vloer staan stevige houten tafels, omringd door comfortabele witte stoelen.
“Wit mag dan wat besmettelijk zijn”, zegt Jim Reijerse, “maar
we houden het hier goed schoon en witte stoelen ogen veel
aantrekkelijker.” Er verschenen ook donkerpaarse banken in
het restaurantgedeelte en een foto op de achterwand van
de snackbar die voor de kleur zorgen. “Die foto waar onder
andere aardbeien en ijs op staan, werd geleverd door de
ijsleverancier. Door die foto heb je als klant gelijk de versbeleving die ik wilde. Die leverancier zorgt namelijk voor ambachtelijk Italiaans ijs in twaalf verrukkelijke smaken. Uitstekende
kwaliteit. Naar zo’n bedrijf heb ik lang moeten zoeken en ijs
moeten proeven op beurzen. Naast schepijs hebben we nu
trouwens ook softijs en milkshakes.”
Keuken weer open
Vanwege de vernieuwing en het vertrek van de kok was de
keuken tijdelijk gesloten. “Maar nu kunnen we weer vrijwel
alle Chinese gerechten leveren die we vroeger ook aanboden, zowel bij onze afhaalservice als in ons restaurant”, zegt
Jim tevreden. “En dan hebben we sinds kort de wokbekers
met eenspersoonsporties. Die kartonnen bekers kunnen de
klanten meenemen, maar ook hier opeten. De inhoud, een
Chinees gerecht naar keuze, bereiden we vers in de keuken.
De bekers zijn handzamer en ook goedkoper, als je geen grote
eter bent of met te weinig personen voor de grotere porties.”

Meer comfort
Niet alleen de inrichting is gloednieuw, ook het verwarmingssysteem is verbeterd. “De ruimte aan de kant van de
zijstraat is altijd veel warmer dan de rookvrije ruimte van
het restaurant en de snackbar. Die grenzen aan het plein
van Zuidpolder, waar meer warmte verloren gaat. Nu heb ik
de verwarming aan laten passen zodat ik die verschillende
ruimtes apart kan regelen. En er is airco en luchtbehandeling gekomen. Ideaal!”
Boven de snackbar zijn LEDschermen gekomen waarin
menu’s en aanbiedingen vermeld kunnen worden. “Alle verlichting in de zaak is LED geworden”, zegt Jim Reijerse, “dus
energiezuinig. Door die multimedia kan ik duidelijker en
beter met de klanten communiceren en sneller schakelen
dan als ik alleen met papieren prijslijsten en aanbiedingen
zou werken.”
Uitbreiding?
“Ik zou de menukaart graag willen uitbreiden. Maar door de
combinatie van snackbar en restaurant komen we momenteel handen tekort. We willen gerechten van hoge kwaliteit
maken. Momenteel staat mijn vrouw veel in de keuken,
maar voor haar alleen is het wel heel druk.” Eigenlijk is het
een luxeprobleem. “Ja”, beaamt Jim, “want over gebrek aan
aanloop hebben wij niets te klagen.”

Heeft U al een idee voor de
feestdagen ?
Wat dacht U van onze Caprese à la
Forno. Heerlijke biefstuk, lekker en
makkelijk !
Kom voor meer leuke specialiteitjes kijken in onze winkel.

Invloed, voordeel én korting?
Word nu lid!

Tot ziens bij Culinaire Slagerij
Schneider,
Winkelcentrum Zuidpolder.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/kanaalzone

n goed advies.
ee
En
t.
ei
it
al
kw
Voor een goede
Culinaire slagerij Schneider

Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen - T. 0115 695702
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Aardappelen-, fruit- en groenteafdeling , Albert Heijn

VISITEKAARTJE VAN
ALBERT HEIJN
Continu bezig
Zo iemand met feeling is Freddy Gelderland zeker. Hij werkt
al bijna vijfentwintig jaar op de AGF-afdeling. “Hier in Zuidpolder kan ik dat fulltime doen, omdat de afdeling hier
groot genoeg is. Dit is de grootste Albert Heijn van ZeeuwsVlaanderen”, zegt Freddy. “Wat ik er zo leuk aan vind? Het
gaat om verse producten waar je continu mee bezig bent. Ik
hou ervan om er zo veel zorg aan te besteden. Mooie glimmende appels of zakjes met rode, gele en groene paprika’s
op de kop van een schap, vlak naast de groene en witte
kleuren van de prei: dat vind ik mooi om te zien. En dat is
voor de klant ook aantrekkelijk.”
Vers product
Die aandacht voor de AGF-afdeling is niet overdreven.
Freddy: “Het gaat om verse producten. Om de kwaliteit te
garanderen let ik telkens goed op de houdbaarheidsdatum.
De lat ligt hoog bij Albert Heijn.” Karel Warnier laat een apparaat zien. “Dit is een handterminal waarop de voorraden
en houdbaarheidsdata van alle producten bijgehouden

worden. Als Freddy bijvoorbeeld witte druiven weggooit,
omdat ze op datum zijn, boekt hij ze af in het systeem. Die
wijziging is direct zichtbaar en niet pas aan het eind van de
dag. Met zo’n zelfde handterminal kan ik elk moment van de
dag de voorraadgegevens oproepen en op grond daarvan
eventueel de hoeveelheid nieuw te leveren producten aan-

passen. Albert Heijn is hier heel ver mee. Daardoor kunnen
wij de kwaliteit waarborgen, ook als het om verse producten gaat waarvoor het zeker van belang is dat wij de voorraden zo klein mogelijk houden.”

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

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 gelegenheids-
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Tapijt Vinyl Gordijnen Laminaat Parket Zonwering Behang Shutters

PROFITEER VAN Tapijt Vinyl Gordijnen
21% BTW-KORTING!
PROFITEER VAN
21% BTW-KORTING!

Laminaat Parket Zonwering Behang Shutters

Koreman Interieur - Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 62 - Terneuzen - Tel. 0115-61 83 09
Koreman Interieur - Winkelcentrum Zuidpolder
Alvarezlaan 62 - Terneuzen -www.koremaninterieur.nl
Tel. 0115-61 83 09
www.koremaninterieur.nl
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Edelsmederij STARSPROFITEER
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Uw Goudsmid in Terneuzen
21%

BT W

WIJ VERHOGEN DE BTW NIET
WE GEVEN U ZELFS BTW-KORTING. KORT ING!
OP ALLE BADK
AMERMEUBELEN

Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Uw Baden+ specialist

Willemsen installatiebedrijf
Industrieweg 9
4538 AG Terneuzen

Wat een uitkomst!

Tel. 0115 - 694 173
www.willemsen-badkamers.nl

WWW.BADEN-PLUS.NL
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Wat een uitkomst!
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U kunt bij ons terecht voor:

Marlé Mode en Lingerie, biedt een schitterend assortiment damesmode en lingerie. Nieuw in het assortiment: DKNY lingerie voor de
modebewuste vrouw.
Naast de bekende merken: Triumph, Chantelle, Calvin Klein, Sapph,
Mey en WOW.

Marlé Mode & Lingerie
Alvarezlaan 6-8
4536 BD Terneuzen

• Alle voorkomende Goud- en Zilversmids-werkzaamheden,
• Persoonlijke ontwerpen,
• Unieke trouwringen,
• Herstel van Gouden en Zilveren sieraden,
• Vermaken van oude sieraden,
• Restauratie en Herstel van alle Zilverwerk,
• Nieuwe Gouden en Zilveren sieraden,
• Ontwerpen uit eigen atelier.

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

Alvarezlaan 4 • 4536 BD Terneuzen

Tel. 0115-618780
PROFITEER VAN
met of zonder afspraak!
21% BTW-KORTING! 21%
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

BT W

WIJ VERHOGEN DE BTW NIET
WE GEVEN U ZELFS BTW-KORTING. KOR T ING!
OP ALLE BA
DK AM

VG ARCHITECTEN:

VG Architecten

“WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER VRAAGT OM EEN NEUTRALE VLOER”
Architecten ontwerpen niet alleen extravagante en prestigieuze gebouwen. Sterker nog, in veel gevallen heeft een architect zijn werk juist goed
gedaan als het niet opvalt. Dennis van Leeuwen, assistent-architect bij VG Architecten uit Sas van Gent, houdt zich bezig met een nieuwe vloer
voor Winkelcentrum Zuidpolder. “Je kunt je afvragen wat daar nu aan te ontwerpen valt, maar toch zijn er heel veel mogelijkheden”, zegt hij. In
nauw overleg met de winkeliersvereniging van Zuidpolder maakte hij een schetsontwerp.
Neutraal
Dennis: “Stel je voor dat de vloer in Zuidpolder knalrood zou zijn, of fluorescerend
groen. Dat is wat overdreven natuurlijk, maar winkelcentra als deze zijn vaak gebaat
bij terughoudende bestrating. In het geval van Zuidpolder hoort alle aandacht naar de
winkelgevels uit te gaan. De vloer moet dienstbaar zijn aan de omgeving. Als ik mijn
werk goed doe, wennen de mensen straks heel snel aan de vloer in het winkelcentrum.”
Om zo’n neutrale vloer te bereiken, ging Dennis op zoek naar tegels in grijstinten en
koos hij voor kleine voegen. “Op grond daarvan heb ik de mogelijke nieuwe situatie van
Zuidpolder gevisualiseerd in 3D-afbeeldingen. Visualiseren is een belangrijk onderdeel
van ons vak, want daarmee krijgen onze opdrachtgevers een idee hoe het er uiteindelijk
uit kan komen te zien.”

schetsontwerp heb ik het oppervlak hier en daar onderbroken door lijnen van lichtere
tegels, om de route aan te geven en de aandacht te vestigen op de entrees van het
winkelcentrum.” Het ontwerpproces is overigens nog in volle gang en de afbeeldingen
zijn dus ook visualisaties van een mogelijk resultaat.

Functioneel
Gemakkelijk schoon te maken, niet te glad, niet te ruw, niet te hobbelig… De vloer
moet vooral functioneel zijn. Dennis: “Of de keuze voor een bepaalde materiaalsoort
echt de juiste is, weet je pas zeker als je het uitprobeert. Daarom ligt er tussen Bakkerij
Van de Velde en Beter Horen een proefvlak met tegels van verschillende materialen en
afmetingen.” Op grond van de bevindingen met dat proefvlak zal het schetsontwerp
worden aangepast. Als de winkeliersvereniging het uiteindelijke ontwerp goed vindt,
wordt begonnen met de aanleg. Dat wordt waarschijnlijk begin 2013.
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Arduin (geslepen)
60x60x8cm
langs de kant

Galaxy (geslepen)
40x20x8cm
basissteen

Kingstone (geslepen)
60x60x8cm
stroken

Arduin (geslepen)
60x60x8cm
logo ingestraald

Route
“Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de vloer straks goed bij het winkelcentrum past”,
stelt Dennis. “Architecten kijken bij hun ontwerp voortdurend naar de omgeving. Dat
betekent in Zuidpolder niet alleen dat de vloer neutraal moet zijn, maar ook dat mensen
erdoor aangetrokken worden het centrum door te lopen, bewust of onbewust. In het

Christa Pahlad,
Lekker Surinaams

“ROTI, LEKKER
SURINAAMS”
De geboorte van Lekker Surinaams vond twee jaar geleden plaats in de keuken
van Christa Pahlad. Begonnen met catering vanuit huis, kocht ze al snel een
verkoopwagen en ging daarmee de Zeeuws-Vlaamse markten af. “Doordat ik
anderhalf jaar op markten heb gestaan, weet ik dat er veel vraag is naar Surinaamse lekkernijen. Zo valt Roti heel erg in de smaak, bij Surinamers, maar
vooral ook bij andere bevolkingsgroepen.” Christa heeft net de stap gemaakt
naar Toko Lekker Surinaams, een vaste plek in Winkelcentrum Zuidpolder, waar
ook Roti op het menu staat.
Wat is Roti?
Voor wie niet gewend is aan Surinaams eten, wat is Roti precies? Christa Pahlad legt het graag uit.
“Roti is een broodpannekoek met spliterwten, masala en kerriekruiden. De pannekoek wordt gebruikt als omhulsel voor de vulling: stoofschotel van vlees, aardappelpuree en groente. Als groente
gebruik ik vaak kouseband: bijna een halve meter lange boontjes die ik in stukjes snijd. Het vlees kan
kip zijn – dat wordt het meest verkocht – maar rund-, lams- of varkensvlees past er net zo goed bij.
Dat maakt Roti tot zo’n leuk product: het is heel veelzijdig.”
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

Afhaalmaaltijd of gezonde snack uit het vuistje
“Alles wordt handmatig klaargemaakt, van het deeg tot en met de saus”, vertelt Christa verder. “Roti
hoeft niet pittig te zijn. Veel mensen denken dat buitenlands eten pittig is, maar dat is niet altijd zo.
Roti kun je bestellen en hier afhalen, maar je kunt ook even bij ons binnenlopen voor een Roti-rol. Dat
is een Roti to go. Zo’n rol is er speciaal voor de kleine eter of als tussendoortje. Je kunt hem opeten
terwijl je doorloopt. De Roti-rol is gevuld met dezelfde ingrediënten en saus als de Roti. De rol is kleiner, maar net zo lekker!”

WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK!
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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.

LEZERSAANBIEDING

Marlé Mode & Lingerie

Tegen inlevering van deze BON:
muffins naar keuze:
Zeeuwse bolussen:
appelflappen groot:
knabbelstengels:

Alvarezlaan 32
Terneuzen
Zuidpolder

3 + 1 gratis
3 + 1 gratis
3 +1 gratis
3 + 2 gratis

€
€
€
€

1.60 per stuk
1.25 per stuk
1.45 per stuk
0.80 per stuk

PONCHO MET KABELS EN FRANJES
in rood, zwart en kobalt.

Normaal 34.95, nu bij inlevering
van deze bon € 25,-

Elke dag 4 roombroodjes voor € 2,-

tel. 0115-695915 www.marlemode.nl
PC +woonplaats:

LEZErsAAnBiEding

LEZErsAAnBiEding

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

muffins naar
+ 1 gratis €op
1.60 per stuk
@ keuze:
2,50 3Korting

Tegen inlevering van deze BOn:

Tegen inlevering van deze BOn:

Tegen inlevering van deze bon

1 frisdrank gratis

Zeeuwse bolussen: 3 + 1 gratis € 1.25 per stuk

Alvarezlaan 32
Terneuzen
Zuidpolder

appelflappen groot: 3 +1 gratis

Albert Heijn

Alvarezlaan 32
Terneuzen
Zuidpolder
Bellamystraat

€ 1.45 per stuk

3 + 2 gratis €
0.80 per
stuk
bij besteding
van
€ 12,-

knabbelstengels:

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

141
Winkelcentrum Zuidpolder
Bellamystraat
Terneuzen
4536 AJ 141,
Terneuzen

maximaal 2 bonnen per klant per aankoop

T 0115 - 612 691

€ 1.45 per stuk

3 + 2 gratis € 0.80 per stuk

Alleen inwisselbaar bij AH Zuidpolder.
Geldig t/m 2 december 2012

www.ah.nl
PC +woonplaats:

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

ZELFGEMAAKTE CHINESE LOEMPIA € 2,50

A13

Tegen inlevering van deze coupon

Geldig t/m 2 december 2012

A20

2e
kopje koffie gratis (1 bon per klant)
Gewoon bij Albert Heijn
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Spijkenisse
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geldig t/m 31/12
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Middelburg
A58

ca. 500 gram

@2,-

Breskens

Tegen inlevering van deze BOn:
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Terneuzen
Zuidpolder

3 + 2 gratis € 0.80 per stuk
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A4

N60

Terneuzen
N62

Hulst

Maldegem
N49

E34

N62

ANTWERPEN

E31

E34

Eeklo

Sint-Niklaas

Zelzate

Oostkamp

R4

R4

Lokeren

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

E34

Tegen inlevering van deze bon. Actie geldig t/m 24 december 2012

PC +woonplaats:
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Knokke-Heist N674

Zeebrugge
2e pak Easyﬁks stofzuigerzakken halve prijs
muffins naar keuze: 3 + 1 gratis € 1.60 per stuk
2e pak GP batterijen halve prijs
bolussen: 3 + 1 gratis € 1.25 per stuk
GP zakmlamp van € 7,99 nu Zeeuwse
voor € 4,99
BRUGGE
Alvarezlaan
32 speed + ethernet
appelflappen
groot:nu
3 +1
1.45
per€stuk
HDMI
kabel High
1,5 meter
vangratis
€ 14,99€nu
voor
4,99
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Bergen op Zoom

Kapelle

Roos

A58

Vlissingen

LEZErsAAnBiEding

5+1 GRATIS
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Max. 1 Coupon per klant.
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