Zakelijk Walcheren
VOC zoekt nog hulp

Nieuw bedrijf
op Walcheren

Nieuwe Mesotherapie
bij Milica Lazarova

Personal Trainer
Te weinig beweging zorgt
ervoor dat je ieder jaar een
halve tot zes kilo zwaarder
wordt. Richard Suijkerbuijk
uit Middelburg is sinds
een half jaar professioneel
personal trainer. Hij richt
zich met name op mensen
die een drukke baan hebben en helpt met een reëel
en haalbaar doel te stellen
en met bewegen. Informatie
via: 06–24769790.

De Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) pakt veel aan in de stad. Op de website staat
ook een ideeënbus voor iedereen.
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De Vlissingse Ondernemers
Centrale (VOC) is een verband van alle ondernemers
van de Vlissingse boulevards &
binnenstad en geldt als uitvoeringsorgaan voor de Bedrijfs
Investerings Zone (BIZ) in dit
gebied.
“Als aanvulling op de ploeg
mensen binnen de VOC, zoals
bestuursleden, straat-vertegenwoordigers en ondernemers
die actief zijn in de werkgroepen, zijn wij als bestuur nog
op zoek naar iemand die graag

mee wil werken aan het bijhouden van de correspondentie en
het e-mail verkeer. En ook om
het ledenbestand bij te houden
en de verslagen te maken van
bestuursvergaderingen”, legt
voorzitter Jan Jacobs uit. Hij
denkt dat hierin wel een paar
uur per week gestoken moet
worden. ‘We zoeken iemand
die goed de weg weet in Outlook, Word en Excel.”

Vrijwilligers
Ook zoekt de VOC nog mensen die graag actief betrokken

willen zijn bij de activiteiten
op de boulevards & de binnenstad. Als vrijwilliger bij
de VOC zijn zij van harte
welkom.

Bezoeken
De Vlissingse Ondernemers
Centrale (VOC) is te bezoeken aan de Sint Jacobsstraat
5 in Vlissingen.
En bereikbaar via: 0118- 85
30 57 of 06 - 573 227 19

0 www.vocvlissingen.nl

Healing Hands
Nicole Wildschut heeft
aan het Oranjeplein 29 in
Oost-Souburg een nieuwe
massagepraktijk geopend:
Healing Hands. Zij geeft
onder meer therapeutische-, voetreflex- en hot
stone massages. Maar ook
huidverstevigende massages, Indiaanse massages
en ontspanningsmassages.
Zij werkt op afspraak. In
januari en februari zijn er
kortingen. Telefoon: 0614306212.

Stuur uw
bedrijfsnieuws
Opent u een nieuw bedrijf, is
er een verbouwing of jubileum,
iets bijzonders? Stuur dan een
e-mail naar redactie.faam@
wegenermedia.nl

Milica Lazarova heeft ook een speciaal herstellend programma voor de huid, die te lijden heeft van zonneschade,
nicotine (rokershuid) en stress of vermoeidheid.
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Milica Lazarova is eigenaar
van het gelijknamige huidverbeteringsinstituut in Middelburg. Daar waar de meeste
schoonheidsspecialisten
gericht zijn op de verzorging
van de huid, heeft zij zich de
afgelopen zestien jaar gespecialiseerd in behandelingen die
een aantoonbaar huidverbeterend effect realiseren.
Nieuw is de Mesotherapie, een
behandeling zonder naalden.
“Dit is een nieuwe anti-aging
behandeling uit Amerika en
vormt een goed alternatief
voor Botox en fillers. Per drie
seconden worden er 5000 pulsen op de huid aangebracht,

Nieuw pand Compurad
1e stap voor Ramsburg

waardoor er tijdelijk fijne
micro-kanaaltjes in de huid
ontstaan die zichzelf in milliseconden openen en weer sluiten
(elektroporatie). Hierdoor
kunnen grote hoeveelheden
werkstoffen - zoals het hoogwaardige hyaluronzuur - in de
diepere huidlagen dringen”,
legt Milica uit. Zij heeft een
programma bij huidverslapping, waarbij de collagene
vezels verstevigd worden en
een anti-aging programma dat
de huid steviger maakt, het
vochtgehalte aanvult en liftend
werkt. Meer informatie via:
0118-634479.

0 www.lazarova.nl
Ons Hoekje
verhuist
Vlissingen

Middelburg

Met het slaan van de eerste
paal voor een nieuwe bedrijfspand voor Administratiekantoor Compurad wordt vandaag
(30 januari) de eerste zichtbare
stap gezet voor het realiseren van een aantal nieuwe
kantoren op bedrijventerrein
Ramsburg in Middelburg. Het
pand is het eerste in een reeks
die de gemeente Middelburg
graag zou willen realiseren
op het terrein. Administratiekantoor Compurad is al
meer dan tien jaar gevestigd
in een monumentaal pand

aan de Lange Noordstraat
in het historische hart van
Middelburg. Het oude
kantoorpand wordt nog
dit jaar ingeruild voor een
gloednieuw bedrijfsgebouw.
Dit nieuwe kantoor wordt
gebouwd tussen de huidige
Oostperkweg en de nieuw
aan te leggen toegangsweg
naar het centrum van de
stad. Rond de zomer moet
het gebouw opgeleverd worden. De eerste paal wordt
woensdag rond 12.00 uur
in de grond geslagen door
wethouder Johan Aalbers.

Impact cafébrand
Nadat Conny van de schrik was bekomen wilde ze maar één ding: zo snel mogelijk haar café, haar lust en haar leven, weer openen. Zij is zeer te spreken over de
snelheid waarbij het café van de roet- en rookschade werd schoongemaakt en na
twee weken weer open kon gaan. Ze bedankt haar buurman, politie, brandweer,
Holland Herstelgroep, omwonenden en vrienden voor hun inzet. FOTO: G.VD HOEVEN

Conny bedankt hulpverleners
Letternet.nl: een veelzijdig reclamebedrijf voor reclameborden, autoreclame, spandoeken, freesletters, logo’s,
kleding en drukkerij, snijletters & bedrijfsstickers.

Uitbreiding aanbod &
disciplines Letternet.nl
Letternet.nl, Noordweg 123
in Serooskerke heeft met een
grote computergestuurde
freestafel haar totaalaanbod
uitgebreid voor het leveren
van freesletters, logo’s en andere vormen en afbeeldingen

in kunststof, aluminium en
hout. Verder produceert en
levert het snijteksten, logo’s
en alle vormen in vinylfolien, groot printformaat
spandoeken en kleding.
Telefoon: 0118-592717.

Café Conny’s Place aan de
Walstraat in Vlissingen is weer
open. In de Nieuwjaarsnacht
viel het ten prooi aan een uitslaande brand, waarschijnlijk
veroorzaakt door vuurwerk.
Het buurcafé De Hoppit
werd er bijna door in de as
gelegd. Conny Roest kwam er
wonderwel goed vanaf. “We
hadden met oudjaarsnacht een
besloten feest gehad dat tot vijf
uur duurde. Ik wilde, voordat
ik mijn bed stapte, nog even
lekker een douche nemen.”
Conny woont boven het café.

“Maar voordat ik goed en wel
onder de douche stapte werd
mij duidelijk dat er brand was.
Ik hoorde de ramen springen
en zag de vlammen en heb direct het alarmnummer gebeld.
Het was ongelofelijk hoe snel
het vuur om zich heen greep.
Omdat ik geen achteruitgang
heb moest ik het pand, op
aanraden van de brandweer,
zo snel mogelijk verlaten, via
het café dat al vol rook stond.
Uiteindelijk ben ik buitengekomen waar ik op mijn blote
voeten werd opgevangen door

buurtbewoners en de inmiddels gearriveerde hulpdiensten.
Toen zag ik dat ook het café
van buurman Hut, de ‘Hoppit’
in lichterlaaie stond. Ik verkeerde in een soort shocktoestand. Ik was bang dat er daar
wellicht nog mensen aanwezig
waren, maar uiteindelijk bleek
dat een paar mensen in een
aangrenzende woning moesten
worden geëvacueerd. Zij hadden rook ingeademd.”Conny
moet er niet aan denken dat
zij al onder de douche had
gestaan of geslapen had.

Het tweedehands kedingwinkeltje Ons Hoekje aan
de President Rooseveltlaan
729 in Vlissingen gaat
verhuizen. Daarom gaat
de collectie weg tegen bodemprijzen van één en twee
euro per stuk. Woensdag
5 februari as. is de laatste
verkoopdag. Medio maart
opent een nieuwe winkel
in de voormalige basisschool Het Vlot aan de
Bloemenlaan 49. De winkel
is op dinsdag van 13.30 tot
16.30 uur open en woensdag van 9.30 tot 16.30 uur.

ANWB stopt
deal met VVV
Vlissingen

De ANWB heeft vorige
week de directies van 28
lokale VVV’s laten weten
dat de samenwerkingscontracten, die tot het eind
van 2013 lopen, niet zullen
worden voortgezet. Hiermee verdwijnt de dienstverlening van de ANWB uit
alle 28 VVV-vestigingen.
De ANWB zelf heeft 68
winkels. De ANWB is van
mening dat het voortzetten
van de huidige samenwerking geen zin heeft en wil
de samenwerking daarom
tijdig opzeggen. Dit heeft
ook gevolgen voor de VVV/
ANWB winkels in Vlissingen, Domburg en Goes.
De snelle afname van het
aantal VVV/ANWB-winkels heeft een negatieve
invloed op de verhouding
van kosten en omzet, en zet
een gezonde samenwerking
onder druk.

