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Alle beschikbare ruimte in shoppingcentrum Driespoort bijna ingenomen

DEINZE

De familie Molders, al 35 jaar een
referentie voor schoenen én
kledij in SintPauwels in het
Waasland, opende een nieuwe
winkelruimte in Driespoort.
JOHN DE VLIEGER

Geoffrey (39) en zijn zus Véronique
Molders (37) runnen op de gelijkvloerse
verdieping van Driespoort een 1.450
vierkante meter grote winkel voor ieder
een die van betaalbare en mooie mode
houdt.
“Het gaat om een winkel die door zijn
concept een ruim publiek van jong én
oud zal aanspreken”, zegt Geoffrey Mol
ders. Naast de zaakvoerders zijn er vijf
vaste personeelsleden tewerkgesteld.
“Het voordeel van een ruime winkel is
dat we zowel de schoenen als kleding
voor het hele gezin ruim kunnen etale
ren en dat klanten een zeer goed over
zicht krijgen van de mogelijke combina
ties”, zegt Geoffrey.

ke investering, maar we doen dit niet
zonder voorafgaande marktstudie.”

GEOFFREY MOLDERS
UITBATER MODEZAAK

“Deze winkel ligt
via de E17 in het verlengde
van onze winkel
in Sint-Pauwels”

JDV

In de winkel en online

Molders Mode en Schoenen kiest
Deinze om tweede zaak te openen

Geoffrey en zijn zus Véronique Molders runnen de modewinkel met een oppervlakte van bijna
1.500 vierkante meter.
W

“Er worden meer dan 100 topmerken
onder één dak aangeboden. Er is keuze
uit duizenden schoenen en bestellingen
kunnen online worden uitgevoerd. Het
hele assortiment is op de webshop terug
te vinden. Op speciale schermen in de
winkel kunnen klanten trouwens zelf
kijken wat voorhanden is.”
“Met meer dan 1.000 modellen dames,

heren en trendykleding, kinderschoe
nen, accessoires en handtassen bieden
we heel wat shopplezier. Bij ons kun je
zowel schoenen van Van Bommel als
kleding van Tommy Hilfinger, Trussardi
en Terre Bleue aantreffen. De inrichting
is authentiek en leunt aan bij de stijl van

het volledige complex Driespoort. We
zochten al een tijdje naar een tweede
winkel en vonden Deinze de meest ge
schikte locatie. De site is gelegen dichtbij
het station en centrum van de stad en
vooral in feite in het verlengde van Sint
Pauwels via de E17. Het is een belangrij

“Naast Albert Heijn, Atita, de Speelvo
gel, Action, Interieur Van Kerkhove en
Grand Café Driespoort en binnenkort
het fitnesscenter Oxygen zal deze nieu
we kwaliteitsspeler een meerwaarde zijn
voor het shoppingcentrum”, zegt pro
jectontwikkelaar van Driespoort, Hen
drik De Keukeleire.
Molders Schoenen en Mode is open van
dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 18.30 uur
en op zaterdag en zondag van 10 tot 18
uur. De maandag gesloten. Info:
www.molders.be en email deinze@mol
ders.be en 09296.45.50.
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De jubilarissen kregen ook gelukwensen van het gemeentebestuur.

Albert en Maria klinken
op 70 jaar huwelijksgeluk
NEVELE/AALTER
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Albert werd geboren in Poeke
als oudste van vijf in een land
bouwersgezin. Toen hij 3 jaar
was verhuisde hij naar een boer
derij in het Veldeken in Nevele.
Maar zijn grootste avontuur be
leefde hij tijdens de Tweede We
reldoorlog. In 1939 werd hij ge
mobiliseerd. “Hij heeft gevoch
ten, maar gaf toe dat hij dikwijls
uit schrik in de lucht heeft ge
schoten”, vertelt burgemeester
Johan Cornelis (CD&V).
Als krijgsgevangene werd hij ge
vangen gehouden in Duitsland,
maar Albert mocht al snel naar
huis toen hij onder de insecten
beten zat. “Ofwel was ik aller
gisch aan de Duitse lucht!” Terug
thuis leerde hij in de kerk een
meisje uit de Vierboomstraat
kennen. Maria en Albert huwden

OSW

Maar liefst 70 jaar dobbert
het huwelijksbootje van Al
bert Van Loocke (96) en
Maria Hautekeete (92) op
de huwelijkszee.
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De trouwfoto uit 1946.

in 1946 en richtten een van de
eerste serrebedrijven op in Neve
le waar ze vooral sla, tomaten en
selder kweekten. Tussendoor ge
noten ze van vakanties in Spanje,
Oostenrijk en op Tenerife.”
“Sinds een goed jaar verblijven
ze in het woonzorgcentrum in
SintMartensLatem. Hun twee
zonen namen het bedrijf over,
maar de derde generatie paste.
Nu genieten ze van hun oude dag,
hun vier kleinkinderen en zes
achterkleinkinderen. (osw)

