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Horeca

Met uw komst lukt dat ook vast voor de
kerstmarkt op 18 december. Houdt u de
website www.winkelcentrumzuidpolder.nl
en de aankondigingen in het winkelcentrum
zelf in de gaten.

WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK!

➜ Column

bedrijfspr-1

➜ Mode

Alle winkels
fijn dichtbij

Zuidpolder
in de prijzen

Je zou het haar niet geven, maar ze
is al 81 jaar. “Mijn man en ik wonen
hier al dertig jaar in de Mozarthof.
Het is heel fijn dat de winkels zo
dichtbij zijn, zeker nu we wat ouder
zijn.”

Wij mensen houden van het beste of het leukste, het hoogste
of het laagste en het grootste of het kleinste. De rest is meestal
niet interessant. De middelmaat kan zijn eigen schoonheid
hebben, maar het zal de krant niet halen.
Bij het maken van deze Zuidpolderkrant viel me op dat veel
winkels in de prijzen gevallen waren. Kapsalon Les Artistes
is de leukste van de gemeente Terneuzen én bijna de leukste
van Zeeland, terwijl Gall & Gall de beste Nederlandse keten van
foodspeciaalzaken is. En er zijn meer winkels, die te bescheiden waren

Voor iedere smaak
Mode moet functioneel zijn, want je wil het niet koud hebben, maar je wil
ook graag dat je kleding, woninginterieur of sieraden bij je persoonlijkheid en smaak passen. Gelukkig is er in Zuidpolder veel
aanbod en advies in de categorie Mode.
Volledige ski-outfit
Vanuit de westelijke gang stap ik bij Scapino naar binnen. Daar hangen en staan
alle benodigdheden voor een geslaagde wintersportvakantie. Filiaalleider Bart
Lernout zegt: “We hebben volledige ski-outfits voor dames, heren en kinderen
in verschillende kleuren en voor een zo laag mogelijke prijs. Verder zijn er
complete babysetjes en allerlei accessoires te koop, zoals skisokken, -schoenen,
-helmen en handschoenen, bijvoorbeeld van het merk Mountain Peak. Een jong
gezin dat wil gaan skiën, bijvoorbeeld, kan hier voordelig slagen.”

Vakkundig gelegde vloeren

om in deze krant melding van hun onderscheiding te maken. Alleen al

Workshops edelsmeden

Bij Koreman Interieur maak ik een praatje met
Yannick Koreman. Hij volgde een driejarige
opleiding aan het HMC Meubileringscollege
in Rotterdam en is erkend woningstoffeerder.
“Na het eerste contact in de winkel maak
ik volledig vrijblijvend een afspraak met de
klant om de ruimte in te meten. Onze klanten
wonen in heel Zeeuws-Vlaanderen en soms
ook België. Samen met mijn collega Roel leg ik
vloeren van PVC, tapijt, laminaat en soms hout.
PVC-stroken nemen de markt over. Die zijn
onderhoudsvriendelijk.”

onder de categoriewinnaars in de wedstrijd Beste winkelketen van het
jaar 2015/2016 komen we Zuidpolderse winkels tegen: Etos (drogisterij), Bakker Bart
(food to go), Lidl (supermarkten), Zeeman (baby en kind) en Shoeby (damesmode).
Dan hebben we het nog niet eens over de zaken gehad die niet tot een landelijke keten behoren:
Banket.nu, Q-hair, Marlé, Edelsmederij Stars, Azië, Slagerij Schneider en Koreman Interieur. Ook
zij doen hun best om de hoogste kwaliteit tegen
de laagste prijzen op de leukste manier en tot de
grootste tevredenheid te leveren.
In deze Zuidpolderkrant passeert iedere winkel

Ik loop de zuidelijke gang in en stap bij Edelsmederij Stars naar binnen.
Eigenares Debby van der Heiden maakt, repareerten verkoopt daar gouden en
zilveren sieraden, naast de verkoop van bijoux, sjaals en tassen. “Edelsmeden
is een interessant vak. Wie het eens uit wil proberen, kan bij mij een workshop
hanger, ring of oorbellen smeden volgen. Zelfs als aanstaand bruidspaar je
eigen trouwringen maken, is mogelijk.” Meer informatie is te vinden op de
website edelsmederijstars.nl en op de facebookpagina.

Wondere wereld

de revu. Ik zou zeggen, beoordeelt u zelf welke

Digitale service

winkels het verdienen om in de prijzen te vallen.

Door dezelfde gang loop ik iets verder naar Wibra. Daar liggen de winterspullen
en -kleding al klaar: winterjassen, sjaals... “Wij vernieuwen ons assortiment
continu”, zegt filiaalleidster Cindy de Blaeij. “En ook onze aanpak verandert. We
hebben onze eigen facebookpagina van Wibra Terneuzen, waar we leuke likeen-deelacties op plaatsen. Op onze website staan onze aanbiedingen, zodat we
actueler informatie kunnen geven dan via de folder. En natuurlijk letten we op de
goede prijs-kwaliteitverhouding die zo typerend is voor Wibra.”

Want een goede klantenbeoordeling is de ultieme
prijs van elke ondernemer!

Aukje-Tjitske Dieleman
Semper Scribo

Bangladesh of de rompertjes in India. “Zonder kinderarbeid”, stelt filiaalleidster
Anita Duerinck. “De mensen maken daar normale werkweken tegen een eerlijk
loon, op veilige en schone werkplekken. Zeeman checkt dat regelmatig. Onze
producten zijn goedkoop, maar ook eerlijk gemaakt.”

Goedkoop én eerlijk
Ook bij Zeeman ga ik een kijkje achter de schermen nemen. Dat kan overigens
ook op de website zeeman.com als je klikt op “verantwoord ondernemen.” Dan
kun je in filmpjes zien hoe de kindershirts en handdoeken gemaakt worden in

Marlé Mode & Lingerie staat dit najaar in het teken van de wondere wereld
onder de grond. Arjen Murre: “We vonden onze inspiratie in kalkgrotten waar
uiteenlopende kleuren op een bijzondere manier samenkomen. Dat zie je terug
in onze veelzijdige collectie. Een grote aaneenschakeling van vooral natuurlijke
kleuren bepalen het beeld. Belangrijk vinden wij dat klanten rustig kunnen
rondkijken, maar we helpen ook graag om de outfit compleet te maken. Een set
waar je je goed in voelt, is toch een fantastisch compliment?”

Shopavond als kerstgeschenk
Met Shoeby is mijn rondje mode compleet. Petra Crombeen-Mattheijss heeft
een bijzonder idee voor een kerstgeschenk: “Een VIP-night bij ons! Kom je met
tien of meer personen, dan heb je de winkel een hele avond voor je alleen en
krijg je een VIP-behandeling: persoonlijk mode-advies, muziek, bubbles en
lekkere hapjes. Jong, oud, man of vrouw kan dan bij ons shoppen, passen en
naar hartelust kledingstukken combineren. Je krijgt korting op de hele collectie
en een groepsfoto als aandenken.”

Mode en lingerie
Naar welke winkels gaat u?
“Naar de kapper, de boekenwinkel, de
plantenzaak en naar Albert Heijn.”

Voor de najaarscollectie hebben we ons laten
inspireren door de wondere wereld onder de grond.
Onze veelzijdige collectie wordt bepaald door een
grote aaneenschakeling van natuurlijke kleuren.
Komt u onze collectie ontdekken?

Doet u al uw inkopen in Zuidpolder?
U kunt bij ons terecht voor:

Openingstijden:
ma 09.30-17.30 uur
di 09.30-17.30 uur
wo 09.30-17.30 uur
do 09.30-17.30 uur
vrij 09.30-20.00 uur
za 09.00-17.00 uur

• 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.

“Een enkele keer ga ik ergens anders naar toe,
maar praktisch alles zit in Zuidpolder. Ik loop er
regelmatig met de rollator heen.”

Wilt u nog op de foto?
“Jawel, al ben ik niet meer de jongste.”

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

Marlemode.nl - T 0115-695915

Di-Woe van 14.00 tot 17.30 uur - Do-Vrij van 09.30 tot 17.30 uur - Za van 10.00 tot 17.00 uur
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www.winkelcentrumzuidpolder.nl
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Straatinterview

“Ze speelt hier heel graag”
Sultanay is samen met haar zusje, moeder en oma in Zuidpolder te
vinden. “We komen hier vaker en maken er altijd een uitje van”,
zegt haar oma. “Dan lunchen we even bij Délifrance.”

➜ Vrije tijd

Met de
tandem
Vlak voor de westelijke ingang van
het winkelcentrum staat Marjan van
Cleenputter te wachten op haar man
die net uit de Albert Heijn komt.

Welke winkels bezoekt u dan? “We gaan overal wel naar binnen. En Sultanay mag hier altijd

Gezelligheid en comfort
’s Avonds bij sfeervol lamplicht en omringd door de prachtigste planten je
voeten in een warm bad plaatsen en dan alle kerstkaarten schrijven...
Zuidpolder biedt in de categorie Vrije tijd veel gezelligheid en comfort.
Creëer je eigen wellness

Horeca

➜

bedrijfspr-1

“Het assortiment van Kijkshop is heel breed”, zegt Sandra Brasser.
“Neem nu spierverzorging. Voor het trainen van je spieren hebben we zaken
als haltersetjes en hometrainers. Maar je kunt ook lekker thuis je eigen
wellness creëren. We hebben elektrische dekens en veel verschillende
massagekussens en -apparaten voor rug en nek. Of wat denk je van een
lekker warm voetenbad met massagestand, een infraroodlamp voor de

even spelen op het plein.”

spieren of de revitive voetmassage voor goede bloedcirculatie? Laat die

Wat vindt u van het winkelcentrum? “Het is compact en het heeft een goede sfeer. We komen

winter maar komen!”

hier graag. Ik woon zelf aan de Scheldekade, maar kom liever hier dan in het centrum of in
‘t Schuttershof.”

Blije gezichten

Winkel én online

Heeft u nog tips ter verbetering? “Ja”, zegt de moeder van Sultanay. “Misschien nog een

Ik loop naar Dparts, waar behalve de vrolijke smiles van Numatic Henry

Bij Blokker aangekomen, blijkt daar groot nieuws te zijn. “We krijgen een

glijbaan. Dat is leuker voor de kleintjes dan de boot op het plein. Maar verder? Nee, hoor.

stofzuigers, veel blije gezichten de winkel verlaten. Het assortiment is

nieuwe winkelformule”, zegt filiaalleider Hans Dieleman. “Het assortiment

Sultanay speelt hier heel graag.”

uitgebreid. Eigenaar Feiko Duininck: “Naast inktcartridges hebben we ook

wordt vernieuwd en anders ingedeeld. Bovendien komt er een online

printers en naast usb-sticks ook externe harde schijven. Ik durf zelfs te stellen

bestelpunt in onze winkel, zodat winkel en internet samengaan en we beter

dat we het breedste lampenpakket van Zeeland hebben: LED, halogeen, TL,

op de wensen van de klant kunnen reageren. We zullen meer vanuit onze

spaarlampen en zelfs gloeilampen.” In december viert hij het twintigjarig

eigen filosofie werken en ons minder laten sturen door wat de concurrentie

bestaan van de winkel, eerst als Handyman en daarna als Dparts.

doet. Met ongeveer 600 winkels zijn we een zeer sterke marktspeler.”

“Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan via d-parts.nl.”

Wenskaarten
Ik loop terug naar het plein, waar de vele wenskaarten van Bruna opvallen.
“Ja, in het najaar zijn vijf nieuwe kaartenmolens geplaatst”, zegt Dick van
Haaster. “Het zijn echt verrassende wenskaarten en niet alleen in het
duurdere segment. Bij ons vind je de topcollectie van Hallmark met onder
andere Marjolein Bastin en de Paperclipcollectie, maar ook andere mooie
kaarten voor een heel aantrekkelijke prijs. We zijn helemaal klaar voor de
kerst. Zeg je wenskaarten, dan zeg je Bruna Zuidpolder.”

Gezelligheid
Schuin tegenover de Bruna stap ik bij De Carlton Bloemsierkunst naar
binnen. “Het is weer najaar, hè”, zegt eigenares Karen Koene. “De dagen
worden korter en het wordt weer kouder. Mensen willen dan gezelligheid
in huis. Geef ze eens ongelijk. Bij ons zijn ze wel aan het goede adres. We
hebben volop nieuw aardewerk en aanverwante artikelen binen gekregen.
In combinatie daarmee zorgen onze planten ook in de winter voor een
lente-achtige gezelligheid van groen in de huiskamers.”

Doet u hier wel vaker boodschappen?

Bellamystraat 141

Voor al uw:
speciaal bloemwerk
rouwwerk
bruidswerk
boeketten
losse snijbloemen

Winkelcentrum Zuidpolder
in Terneuzen

been, maar met onze tandem of met de auto gaat

Bezoekt u nog andere winkels dan Albert Heijn?
Openingstijden:
ma 11.00-18.00 uur
di 09.00-18.00 uur
wo 09.00-18.00 uur
do 09.00-18.00 uur
vrij 09.00-18.00 uur
za 09.00-17.00 uur
zo gesloten

de Bruna om een kaartje. Het is een prima winkelcentrum.”

www.winkelcentrumzuidpolder.nl

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

Openingstijden:
ma 12.30-18.00 uur
di 09.30-18.00 uur
wo 09.30-18.00 uur
do 09.30-18.00 uur
vrij 09.30-21.00 uur
za 09.30-17.00 uur
zo gesloten

het prima.”

“Ja, we komen vaak bij Marlé, bijvoorbeeld, of bij

Bloemsierkunst
De Carlton
René en Karen Koene
Alvarezlaan 22
4536 BD Terneuzen
0115-530265
info@decarltonterneuzen.nl
www.decarltonterneuzen.nl
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“Ja, we wonen in de buurt. Ik ben wat slecht ter

Zou u nog iets veranderd willen zien?
“Iets meer parkeerplaatsen voor minder validen
zou fijn zijn. Zeker als de vrijdagmarkt er is, is het

Bruna Zuidpolder
Alvarezlaan 64
4536 BD Terneuzen
T 0115-611696
E bruna0941@brunawinkel.nl

Alvarezlaan 36 | 4536 BD Terneuzen

T 0900 - 9800

druk. We komen namelijk ook regelmatig met de
auto.”
vertrouwd en voordelig

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

www.kijkshop.nl

blij met

WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK!
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➜ Body

➜ Eten

Je wilt de zorg voor je oren en de verzorging van je haar of lichaam niet laten
afhangen van gladde verkooppraatjes. Gelukkig staan alle winkels in de
categorie Body garant voor kwaliteit, goed advies en een eerlijk verhaal.

Advies en lage prijs
Eveneens in de zuidelijke gang bevindt zich Q-hair.
“Wij houden onze prijzen heel laag en de kwaliteit

Winterse
lekkernijen
Horeca

Goede zorg voor het lichaam

De categorie Eten en drinken: ga er maar aan staan.

hoog”, zegt bedrijfsleidster Dorien Roggeveen.

Elk seizoen weer met nieuwe lekkernijen komen, soms

“Het is hier altijd druk. Voor de feestdagen loopt

de hele winkel veranderen en ervoor zorgen dat de

de agenda al vol. Wij adviseren graag welk kapsel

kwaliteit van de (verse) producten gewaarborgd is.

de klant het beste staat of welke kleur hij of zij het
beste kan kiezen. Koperkleurig of grijs haar met

Dat lukt in Zuidpolder.

een zilveren gloed zie je wel meer nu, maar er is
geen vast modebeeld meer. Iedereen maakt een
eigen keuze.”

Eerlijk verhaal

Blij met klanten
Op het plein loop ik naar Slagerij Schneider. “Wij zijn voortdurend bezig met vernieuwing”, aldus
Roy Schneider. “Dit najaar bieden wij natuurlijk net wat andere producten dan in het najaar van

Aan het eind van de gang zit Beter Horen.

vorig jaar. Als we zien dat onze klanten de moeite die we daarvoor doen, waarderen, geeft ons dat

“Wij vertellen graag een eerlijk verhaal”, zegt

veel voldoening. Wij zijn heel blij met onze vele vaste én nieuwe klanten. In dit stukje wil ik ieder-

Thuisservice audicien Eveline Vancauwenberghe.

een hartelijk bedanken voor het vertrouwen in ons!”

“We kunnen niet garanderen dat al het
gehoorverlies wordt gecompenseerd. Verschillende

Klaar voor december

factoren zoals de vorm van het oor of de

Mijn volgende stop is bij Lidl. Supermarktmanager Robin de Waele: “Lidl staat voor de hoogste

verwerking in de hersenen spelen mee. Aan een

kwaliteit tegen de laagste prijs. Dat merkten mensen de afgelopen weken al bij ons Herfstthema

hoorapparaat moet je altijd wennen en in het begin

met laaggeprijsde wildgerechten en wijnen. Nu staat de winkel in het teken van het December-

moet er veel bijgesteld worden. Maar als je van

feest. Onze klanten kunnen hun keuze maken uit het luxe Delicieux assortiment, zodat de feestda-

tevoren weet waar je aan toe bent, wen je vaak

gen fantastisch worden. Alles hierover wordt gecommuniceerd via onze luxe huis-aan-huisfolders.

sneller en beter.”

Het enthousiaste Lidl-team staat klaar in Terneuzen. Tot ziens!”

Kassa-eiland

Leukste kapsalon

Deze ronde start ik bij Etos. “Binnenkort verandert

Bij het plein sla ik linksaf, naar Kapsalon Les

onze winkel”, zegt bedrijfsleidster Corina van der

Artistes. Receptioniste Jolanda: “Wij hebben

Klooster. “Nu staan veel vitaminen en medicijnen

meegedaan aan de verkiezing van de Leukste

Banket voor de feestdagen

achter de kassa. Mensen zoeken daar vaak om

Kapsalon. Consumenten mochten ons en

Ik loop buitenom naar Banket.nu. Daar

en dan blijkt dat ze aan de kassières om deze

andere deelnemende kappers beoordelen op

ruikt het al heerlijk naar vers gebak-

producten moeten vragen. Dat gaat veranderen.

klantvriendelijkheid, inrichting/interieur, sfeer

ken oliebollen. “Wij bakken die iedere

Er komt een kassa-eiland waardoor er ruimte

en de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wij

zaterdag”, zegt Charlotte Wink. “Tien

vrij komt, zodat alle klanten de vitaminen en

kwamen als de Leukste Kapsalon van de gemeente

oliebollen voor zeven euro: niet veel

medicijnen zelf kunnen pakken en op hun gemak

Terneuzen uit de bus! En van heel Zeeland zijn wij

geld, toch?” Naast oliebollen is er na-

een keuze kunnen maken. Natuurlijk kunnen ze

derde geworden. De uitreiking in Lisserbroek was

tuurlijk nog meer. “Ons aanbod veran-

ons altijd om advies vragen.”

fantastisch.”

dert steeds, afhankelijk van de vraag

Onze openingstijden zijn
Ma
13.00 - 18.00 uur
Di
08.00 - 18.00 uur
Woe
08.00 - 18.00 uur
Do
08.00 - 18.00 uur
Vrij
08.00 - 18.00 uur
Za
08.00 - 16.00 uur
Zo
gesloten
T
0115 695702
E-mail 	 info@slagerijschneider.nl
W
www.slagerijschneider.nl

U bent van harte welkom bij

Culinaire slagerij Schneider
Alvarezlaan 20 - 4536 BD Terneuzen

van onze klanten en natuurlijk de tijd
van het jaar. Mensen kunnen bij ons
ook ideeën aandragen voor taarten. Die

Beter Horen begint met een eerlijk verhaal.
Gehoorverlies. Vroeg of laat krijgt bijna iedereen
ermee te maken. U bent dus echt de enige niet, al
voelt het soms wel zo. Het is iets waar niemand
graag over praat. Weet u dat mensen hun eerste
bezoek aan een audicien gemiddeld zeven jaar
uitstellen? En dat is erg jammer. Want waarom
tobben als er wat aan te doen is?

ontwerpen en maken we in overleg met
hen volledig op maat.”

Nieuwe uitstraling
Gall & Gall is in 2015 opnieuw verkozen tot Beste winkelketen van Nederland in de categorie Foodspeciaalzaken. “Onze winkel heeft sinds kort een nieuwe look en feel”, vertelt Sidney Sturm. “Wij
vinden dat je met de tijd mee moet gaan en af en toe een nieuwe uitstraling moet geven aan de
winkel. Gall & Gall bestaat al sinds 1884: al ruim 130 jaar het beste advies voor alle dranken. Onze

Winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen

Onze openingstijden zijn:
Ma-Do 09.00 tot 18.00 uur
Vrij
09.00 tot 21.00 uur
Za
09.00 tot 18.00 uur

T 0115-695933
6
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Beter Horen begint met Beter Horen

internetsite Gall.nl staat boordevol informatie, inspiratie en alle aanbiedingen.”

Onze audiciens zijn er voor u. Samen met u
zoeken zij net zo lang tot u écht geholpen bent.
Dat is onze kracht. Daar hebben we de mensen
en middelen voor in huis. We heten tenslotte
niet voor niets Beter Horen.

Twee-eenheid

Bellamystraat 141 - 4536 AJ Terneuzen
T 0115 - 612691

Met Albert Heijn is mijn rondgang klaar. Supermarktmanager Dick van Es: “Ons assortiment is
heel compleet, net als dit winkelcentrum. Als grootste supermarkt van Zeeuws-Vlaanderen vormt
Albert Heijn een twee-eenheid met Zuidpolder. In de winkel zetten we ons iedere dag in voor uitstekende kwaliteit, service en een goede sfeer. We noemen dat Gaan voor een 9+. Winkelcentrum

Beter Horen
Alvarezlaan 86,
4536 DB Terneuzen
T 0115-697070

Zuidpolder past daarbij: een prachtig, schoon en verzorgd centrum met vrijwel geen leegstand en
een ruim aanbod. Daar mag je trots op zijn.”

WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Openingstijden:
ma 08.00-20.00 uur
di 08.00-20.00 uur
wo 08.00-20.00 uur
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do
vrij
za
zo

08.00-20.00 uur
08.00-21.00 uur
08.00-20.00 uur
12.00-18.00 uur
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Straatinterview

“Ik zit hier heerlijk”

Vrijwel
compleet

Op één van de bankjes op het plein wacht mevrouw Van der Maale op haar
man. “Hij heeft een afspraak bij Beter Horen. We wonen aan de Scheldedijk
en zijn hier net naar toe gelopen. Toch zo’n 2,5 kilometer. Dus ik rust lekker
even uit.”

Gelukkig heeft Tilly Boswinkel even
tijd voor een praatje, terwijl ze naar
Zuidpolder loopt. “Ik woon in de
Bellamystraat, dus ik kan te voet.”

Komt u hier vaak? “Jazeker.

Het goede
leven
Of je nu even wil uitrusten van het winkelen, de gezellige
drukte vanachter je tafeltje wil gadeslaan of gewoon wil
genieten van het goede eten en drinken: in Zuidpolder
kun je van ’s ochtends tot en met ‘s avonds terecht.
Avondjes uit

Vierde jubileum

De zaak van Délifrance ziet er uitnodigend uit,

Bij het eind van de zuidelijke gang sla ik linksaf.

zeker van maandag t/m donderdag tussen half

Aan het plein bestaat Chinees Restaurant/

tien en half twaalf ’s wanneer het tweede kopje

snackbar Azië al weer twintig jaar. Na een grondige

koffie gratis is. “Maar ook ’s avonds”, zegt Mariska

verbouwing hebben ze hier nog steeds Chinese

Je hebt hier alles. Als ik niet

Hendriks, samen met haar man eigenaar van

gerechten om ter plaatse te nuttigen of juist

zo mooi aan de Scheldedijk

Délifrance. “We houden elke maand een Turks

om mee te nemen. De ijscounter is uitgebreid

woonde, zou ik hier willen

diner. Met drie anderen aan tafel wordt het al snel

met heerlijk schepijs met diverse toppings. En

wonen. Heerlijk dicht bij alle

gezellig. En we organiseren uiteenlopende lezingen

binnenkort wordt aan het koffieassortiment ook

winkels. En dan heb je op

en workshops, zoals bloemschikken of keramiek.”

een aantal uitmuntende soorten toegevoegd. Welke

vrijdag nog de markt.”

Inschrijven voor zo’n avond uit kan in de winkel of

dat zijn? Kom ze gerust proeven.

op Facebook.

Horeca

➜

➜ Horeca

Service en lage prijs
Door de oostelijke gang loop ik naar buiten, naar

Naar welke winkels gaat u

Bakker Bart. Cindy van den Broecke: “Bij ons kun

meestal?

je een belegd broodje komen eten en bijvoorbeeld

“Marlé, Blokker, Etos,

koffie, thee of verse vruchtensap nuttigen. Gezellig

Albert Heijn... Je hebt hier

aanschuiven kan buiten op het terras of binnen.

alles, hè. Goede bakkers

Maar we zijn ook een bakkerswinkel, waar je met

ook bijvoorbeeld, al haal ik

name luxe brood en verschillende vlaaien voor

mijn brood daar niet.”

thuis kunt halen. Wij willen de prijzen graag zo laag
mogelijk houden en onze klanten zo goed mogelijk
van dienst zijn. Dat vinden we belangrijk.”

Heeft u nog tips ter verbetering?
“Ik zou het zo niet
weten, hoor. Dit bankje
is misschien wat koud,
maar ik zit hier heerlijk.
Nee, ik weet echt niet
wat er nog beter kan.”

Wat vindt u van het winkelcentrum?
“Prachtig. Je hebt er alles. Waarvoor zou ik nu
naar de stad gaan? Alleen voor de opticien eigenlijk. Brood, kleding, de dagelijkse boodschappen
of een bloemetje kan ik net zo makkelijk in Zuidpolder halen.”
Valt er nog iets te verbeteren?

Elke maandag t/m donderdag
van 09.30 t/m 11.30 uur

2e kopje koffie gratis!

softijs met
Heerlijk vers
ruit en sauzen
diverse dips-f
e
rbets in divers
naar keuze. So
js
pi
he
der sc
smaken. Bijzon
kelijke
uk
rr
ve
in 12
smaken.

“Tja, de oude Rabobank staat al heel lang leeg.
Het zou mooi zijn als daar weer iets komt. Als

Betaalbare gerechten
en snacks uit alle
windstreken from
east to west.

daar nu eens een goede opticien komt, of een
leuke doe-het-zelfwinkel of zo... Dan is het
helemaal perfect.”

tapijt - parket - laminaat - vinyl - pvc
raamdecoratie - binnenzonwering
8

www.winkelcentrumzuidpolder.nl

T 0115-616192

kerman.delifrance.terneuzen@gmail com

WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Alvarezlaan 18
4536 BD Terneuzen
T 0115 695 109
www.azieterneuzen.nl
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Samen om boodschappen
Vlak voor de Albert Heijn wacht ze op haar dochter, die er al snel aan komt
lopen. “Ik woon hier een paar honderd meter vandaan. We gaan hier vaak
samen naar toe.”
U bent dus wel vaker samen op stap. Haar dochter geeft antwoord: “Ja, één keer per week.”
Wat vindt u van dit centrum? “We komen hier graag. Het is een fijn centrum. Alles zit bij compact
bij elkaar.”
Heeft u nog ideeën voor verbetering? “Tja, het voormalige pand van de Rabobank mag wel ingevuld
worden, maar verder zouden we het niet weten, hoor.”
Mag ik een foto van u maken? “Natuurlijk. We schuiven de winkelwagens even bij elkaar.”

Horeca

Straatinterview

Woordzoeker
Horeca

➜
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vriendelijkheid

blokker

winkelcentrum

koreman

etenendrinken

decarlton

drempelvrij

scapino

lesartistes

horeca

gallengall

dparts

bakkerbart

zeeman

delifrance

bruna

beterhoren

qhair

starsbyoux

wibra

zuidpolder

marle

schneider

lidl

vrijetijd

mode

kijkshop

etos

banketnu
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Streep de bovenstaande
woorden door in de puzzel.
De overgebleven letters
vormen de oplossing.			

Oplossing:

E N R J S D E C A R L T O N K I
E V N M U R T N E C L E K N

I W

Stuur de oplossing voor 30 november onder vermelding van uw
naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres naar:
Winkelcentrum Zuidpolder
p/a Marlé Mode & Lingerie
Alvarezlaan 6-8, 4536 BD Terneuzen,
of mail uw oplossing naar: info@winkelcentrumzuidpolder.nl.

Onder de goede inzendingen worden één Zuidpolderwaardebon van
€ 100,- en tien waardebonnen van € 25,- verloot. De prijswinnaars
krijgen persoonlijk bericht en de uitslag verschijnt voor 31 december
op de website www.winkelcentrumzuidpolder.nl.

Wist u dat wij elke dag tot
19.00 uur geopend zijn?

Openingstijden:
di 08.00-17.00 uur
wo 08.00-17.00 uur
do 08.00-17.00 uur
vrij 08.00-18.00 uur
za 08.00-17.00 uur

Banket.nu
Alvarezlaan 2
4536 BD Terneuzen
T 0115-630350

Openingstijden:
ma 11.00-18.00 uur
di 09.00-18.00 uur
wo 09.00-18.00 uur
do 09.00-18.00 uur
vrij 09.00-21.00 uur
za 09.00-17.00 uur
zo gesloten

Ma: 11.00 tot 19.00 uur - Di/Wo/Do: 09.00 tot 19.00 uur
Vrij: 09.00 tot 21.00 uur - Za: 09.00 tot 19.00 uur

Alvarezlaan 26-28 | 4536 BD Terneuzen
T 0115 - 612 311

www.wibra.nl
10

www.winkelcentrumzuidpolder.nl

Openingstijden:

Onze specialiteiten:
- Altijd 100 wijnen onder de vijf euro!
- Meer dan 100 speciaalbieren, altijd 6=5!
- Keuze uit ruim 200 whisky’s!
- Onze Klant&kaart, altijd 10% korting op wijn,
bubbels en whisky!

WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK!
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✄

Alvarezlaan 2-86
4536 BD Terneuzen
Horeca

✄

Knip je korting!

www.winkelcentrumzuidpolder.nl

Bij inlevering van deze coupon

€ 2,50 Korting
op bos bloemen of plant

Oliebollen 10 voor €6,-

Actie geldig t/m zondag
15 november

Actie geldig tot 28 november.

Albert Heijn Terneuzen Winkelcentrum Zuidpolder

✄

✄

Electrolux
vaatwasser reiniger

BIJ INLEVERING VAN DEZE COUPON
ONTVANGT U BIJ ETOS ZUIDPOLDER

Produktinfo: Reinigt en ontvet de
vaatwasser en gaat onaangename
geurtjes tegen.

€ 2,50 KORTING

Bij inlevering van deze bon:

Minimale besteding € 10.-, max. 1 bon per klant.
Deze coupon is geldig t/m 15 december 2015.

€5,99 - 1+1 gratis

(niet geldig op geneesmiddelen en babyvoeding tot 6 maanden)

Aanbieding geldig t/m 30 nov. 2015

✄

TERNEUZEN

✄
De winter
komt er aan!
Alleen geldig in Terneuzen t/m 28 november 2015

Wij hebben een mooie
panty voor onder uw rok
of jurk. Marcmarcs 60
Normaal 2 stuks voor € 13,95
denier matglans in
Tegen inlevering van deze coupon
verschillende kleuren.

op ALLE
elektrische
dekens

2 pantys voor
maar 9 euro!

✄

✄

20% KORTING
N 57

Elke maandag t/m donderdag
van 09.30 t/m 11.30 uur

2e kopje koffie gratis!

Horeca

N 57

N 57

N 59

N 59

Zierikzee

N 59

Oostkapelle
Domburg

N 256
N 57

Middelburg
Vlissingen

Goes

A 58
N 59

A 58
N 62

N 61
N 49

N 58

Terneuzen
N 62

N 253

Tel. nr. 0115 616192

Colofon

Bereikbaarheid

Tekst en foto’s:

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

Horeca

Aukje-Tjitske Dieleman
Semper Scribo Tekst- en redactiebureau
Verantwoordelijk uitgever: Ondernemersvereniging Zuidpolder
Opmaak en productie:
BeeldMerk Grafische Dienstverleners, Terneuzen

N 49
N 49
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Antwerpen

