ADVERTORIAL

Dubbel jubileum bij Euromode
Euromode, de winkel voor dames- en herenmode,
bestaat in september 50 jaar en is al 25 jaar
gevestigd in winkelcentrum Sterrenburg.
Euromode heeft damesmode voor
vrouwen van 35 jaar en ouder.
Vroeger was er voornamelijk de
klassiekere mode, maar sinds Leo
en Wilma de scepter zwaaien, is
er ook afgestemd op de wat sportievere vrouw. De winkel is laagdrempelig en de collectie geschikt
voor een brede doelgroep. Persoonlijk advies en service staan
hoog in het vaandel. “De klant
moet zich thuis voelen in de winkel en de kleding moet goed staan
en lekker zitten en dat is heel
persoonlijk,” zegt Wilma.
Voor de heren richten zij zich met
name op het vrijetijdssegment.
Het leuke hieraan is, dat zij merken dat mannen zich steeds bewuster van mode worden en meer
kleur durven te dragen.

Geschiedenis

In 1962 begonnen Leo en Marijke
Hallensleben, de ouders van Leo
jr., op de West Kruiskade in Rotterdam een winkel met 15.000
stropdassen. Daarna begon men
in hetzelfde pand een herenmode-

zaak. Pas daarna werd gestart met
damesmode.
In 1987,
nu 25 jaar
geleden, is
de winkel
verhuisd
naar winkelcentrum
Sterrenburg.
Leo jr. en
zijn vrouw
Wilma, de
huidige eigenaren, zijn
de tweede
generatie die
in Euromode
staat. Leo
zegt: “Ik
kreeg het vak
met de paplepel ingegoten. Mijn
Wilma, Leo en hun team
wieg stond
letterlijk in de
winkel.”
Activiteiten
In 1993 heeft Leo jr. een herenmo- Wilma en Leo doen alles zelf. Zij
dezaak, Eurostar, geopend. Deze
verzorgen zelfs de mailing, doen
winkel was gevestigd in het huidige de inkoop en al wat verder nodig
pand van Multivlaai. Na vijf jaar
zijn de winkels samengevoegd.
Eerst was er nog een wand tussen

dingen gehouden worden.
Huifkar

Bent u er weleens ‘in huis’ geweest? U wordt van harte uitgenodigd voor een bezoek op de open
dag op vrijdag 7 september van
16.00 – 20.00 uur. Wellicht bent u
geïnteresseerd in wat er achter de
schermen gebeurt. Of misschien
overweegt u vrijwilligerswerk te
komen doen of denkt u aan werken in deze sector. En weet u dat
De Sterrenlanden een fantastisch
kinderdagverblijf heeft?
Activiteiten

Tijdens de open dag zullen er
diverse activiteiten georganiseerd
worden, zoals een junglefeest
voor de kinderen en de bewoners
van De Sterrenlanden. Neem uw
kinderen dus gerust mee. Kraampjes met informatie over wonen,
werken, vrijwilligerswerk en leren
bij Het Spectrum zijn er voor als u
specifieke informatie wenst. Live
muziek en wat lekkers te eten en te
drinken zorgen voor extra gezelligheid. Om u een beeld te geven van
het verpleeghuis zullen er rondlei-

is. Om inspiratie op te doen bezoeken ze beurzen en lezen veel
modebladen. Dit is vooral nodig
voor de nieuwe kleurencombinaties. Wilma zit ook in de
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te promoten. Daarmee treedt zij
in de voetsporen van haar schoonvader, die jarenlang bestuurslid is
geweest van de winkeliersvereniging Sterrenburg. “Er is een goede
samenwerking met de collega-ondernemers en dat vinden we heel
belangrijk”, zegt Wilma.
Acties

Foto: Aat Rietdijk
PR-commissie van het winkelcentrum, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur allerlei
acties organiseert om het centrum

Klanten van Euromode krijgen
bij iedere besteding van € 25,- een
stempel op hun spaarkaart. Als
de kaart binnen de twee jaar vol
is, ontvangen ze € 25,- korting
op de eerstvolgende aankoop.
Vaste klanten krijgen voor hun
verjaardag een felicitatiekaart met
een leuke korting. Het zilveren
jubileum wordt vanaf september
gevierd met diverse acties. Welke,
willen Wilma en Leo nog niet zeggen. “Dat is een verrassing. Laat
de mensen maar naar de winkel
komen, dan kunnen ze het zelf
ontdekken”, zeggen ze.

Iets mis in de wijk?

Het Spectrum
bruist
Kent u verpleeghuis De
Sterrenlanden en het
Theehuis, ontmoetingscentrum voor senioren
in de wijk Sterrenburg?

het dames- en herengedeelte maar
die is na een paar jaar verwijderd.
Nu heeft Euromode in de recentelijk verbouwde winkel zowel
dames- als herenmode.

Door: Wim de Vogt

Er zal een huifkar rijden tussen De
Sterrenlanden en het Theehuis. In
het Theehuis kunt u kennismaken
met de vele activiteiten die daar
worden georganiseerd voor senioren uit de wijk. U kunt ook plaatsnemen in onze eigen Spectrumbus.
Deze zal een tour maken langs de
overige locaties van Het Spectrum,
o.a. naar de nieuwe locatie De
Prinsemarij aan de Nassauweg in
de wijk Nieuw-Krispijn.
U merkt, activiteiten genoeg! Maar
het wordt pas echt gezellig als u er
op 7 september bij bent. U bent
dan ook van harte welkom!

Ga naar: www.dordrecht.nl/wijklijn
of bel de Wijklijn: 14 078

Reorganisatie bibliotheek
De openbare bibliotheken
in ons land staan als gevolg van ontwikkelingen
in de samenleving voor
een flinke opgave.

Dordrecht, waaronder Sterrenburg,
gesloten. Er zal meer doelgroepgericht, op locatie en samen met
andere maatschappelijke organisaties
worden gewerkt.

De digitalisering, de daarmee veranderde vraag van bibliotheekgebruikers en de krimpende financiële
middelen als gevolg van gemeentelijke bezuinigen vereisen ingrijpende
maatregelen. Ook de Bieb A tot Z
is genoodzaakt een andere koers in
te slaan. Zoals al enige tijd bekend
is, wordt een aantal vestigingen in

Medio 2012

Deze zomer is de reorganisatie
begonnen. De feitelijke organisatieverandering wordt vanaf september
2012 gefaseerd ingevoerd. Niet
alleen de bibliotheek verdwijnt als
zodanig, er zullen ook gedwongen
ontslagen vallen. De medewerkers
zijn over dit alles reeds geïnfor-

De Meridiaan
Openbare Basisschool voor DaltonOnderwijs

Baseer de schoolkeuze van uw kind niet alleen op afstand. Het
vervolgonderwijs en onze maatschappij is steeds meer gericht
op samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het
Daltononderwijs op basisschool De Meridiaan sluit hier prima
op aan.

Info

Het Spectrum, locatie De Sterrenlanden, Minnaertweg 4, 3328 HN
Dordrecht. Tel. 617 23 33.
Het Spectrum, Het Theehuis,
Atmosfeerstraat 1, 3328 GA Dordrecht. Tel. 654 07 66.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Freije,
hoofd P&O, Het Spectrum
Tel. 617 23 33.

meerd. Het besluit van de gemeente
om de bibliotheek te korten op de
subsidie heeft dus meerdere gevolgen. Er wordt naar gestreefd om de
openingstijden van de vestigingen
die open blijven, te verruimen. De
reorganisatie is er onder andere op
gericht om dit qua bemensing mogelijk te maken.

Naadloos
aansluitend
vervolgonderwijs

- Eén doorgaande lijn van 4-18 jaar met oa Stedelijk Dalton Lyceum.
- Tijdens Daltontaken heeft de leerkracht tijd voor hulp aan leerlingen voor
extra instructie en meer uitdagende taken en opdrachten.
- Professionele overblijf en voor- en naschoolse activiteiten zijn mogelijk
van 7.00-18.00 uur (ook in de vakantie).
- Optimaal presteren binnen de mogelijkheden van uw kind is belangrijk.
Meer informatie? Maak een afspraak met de directeur,
Jeroen Sterk, telefoon 078 - 617 95 47
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