
Dat is het van Albert Heijn

* Op de foto’s in deze krant staan onze medewerkers zonder 
mondkapje afgebeeld zodat we hen goed aan je kunnen voorstellen. 
Deze foto’s zijn in een gecontroleerde en veilige setting gemaakt.

Albert Heijn Hulst wordt XL met 
meer vers, gemak en voordeel.

Het lekkerste vers. 
Gegarandeerd.
 
Samen met onze vaste boeren en 
telers zorgen we ervoor dat alleen 
de beste producten in de winkel 
terechtkomen.

Openings-
tijden:
Kijk voor de actuele  
openingstijden  
op ah.nl/winkels

Wij staan vanaf dinsdag 29 juni 09.00 uur  
graag weer voor je klaar.

Volg ons voor nieuwtjes. 
  ahhulst 

  albertheijnhulst
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De hele dag 
vers brood
 
In onze nieuwe bakkerij 
bakken we van opening  
tot sluiting  
vers brood. 

Vanaf dinsdag 29 juni 09.00 uur is onze compleet vernieuwde winkel weer open voor 
onze klanten. We zijn er trots op dat onze Albert Heijn in Hulst is uitgegroeid naar de XL 
formule. Ondernemer Ivo Mattheeuws vertelt wat je kunt verwachten.

Het team van Albert Heijn XLHulst heeft 
enorm hard gewerkt aan de nieuwe winkel. 
Het resultaat is geweldig. De winkel is 
energiezuinig gebouwd door hergebruik van 
materialen, toepassing van ledverlichting en 
een warmterugwininstallatie waardoor 
minder gas wordt gebruikt. Dit zorgt 
allemaal voor een forse energiebesparing . 
In onze nieuwe Albert Heijn XL vind je nóg 
meer verse producten van kwaliteit, met 
gemak te bereiden of door ons vers bereid 
én alles voor een scherpe prijs en . Dat is 
waarvoor de mensen bij ons komen. Dus 
willen we iedereen daar nog beter bij 
helpen.

In onze nieuwe Albert Heijn XL vind je nóg 
meer vers, gemak en voordeel. En natuurlijk 
een heleboel lekkere producten. Vooral de 

nieuwe vershal zal verrassen. Er is een 
wereld aan groenten en fruit die net zijn 
geoogst. Zo van het land, verser kan niet. 
Voor wie wat minder tijd heeft om te koken, 
is het makkelijker dan ooit om te kiezen 
voor vers, gezond en lekker eten. We hebben 
een divers assortiment verspakketten en 
verse maaltijden, allemaal uit de keuken van 
Albert Heijn. En alleen al voor de heerlijke 
geur van versgebakken brood zou je een 
bezoek moeten brengen aan onze vernieuw-
de bakkerij. Daar wordt de hele dag vers 
brood gebakken. Maar je vindt er ook 
onweerstaanbare taartjes, koek en ander 
lekkers. Iets verderop kom je in de markthal. 
Daar vind je alles voor ontbijt, lunch en 
borrel. Met een groot aanbod aan vleeswa-
ren, kaas, tapas, olijven, salades en andere 
heerlijke borrelhapjes. En we hebben zelfs 

een grill, waar we heerlijke balletjes en kip 
in bereiden. We zijn ook heel blij met het 
nieuwe sushi assortiment, dat wordt elke 
dag vers bereid. En voor wie liever vegan wil, 
is er een compleet schap met Vegan 
producten.

Een van de nieuwste technische snufjes in 
onze winkel is het systeem van de elektroni-
sche prijskaartjes aan het schap. Daarop 
zijn de reguliere en Bonusprijzen altijd 
up-to-date en tonen de labels ook automa-
tisch informatie over levering en beschik-
baarheid. Makkelijk toch? En natuurlijk 
maken we ook nog steeds graag een praatje 
in de winkel of helpen we met het vinden 
van het juiste product. Geen tijd voor een 
praatje? Onze winkel heeft meer ruimte voor 
zelfscan en het zelfsan systeem is ver-
nieuwd. Zo ben je snel weer op weg. Wij zijn 
in ieder geval ontzettend trots op onze 
nieuwe winkel. We horen graag wat
jij ervan vindt.’

We zijn heel blij om je in onze nieuwe winkel 
te kunnen verwelkomen. 
We willen je bezoek aan onze winkel graag 
zo prettig en veilig mogelijk maken. We 
wijzen je er nog even op dat we steeds de 
richtlijnen volgen van de overheid en de 
maatgeregelen die we in de winkel nemen. 
Bedankt voor je begrip en medewerking.  
We staan graag voor je klaar.

We doen 
het samen. 

Houd minimaal  
1.5 meter afstand  

van elkaar.

Was je handen vóór 
en na je bezoek aan 

Albert Heijn.

Het gebruik van een  
winkelwagen of een  

winkelmandje is 
verplicht.

 Het dragen van 
een mondkapje is 

verpicht.

Wees lief 
voor elkaar.

Zo doen we samen 
veilig boodschappen.

Doe je  
boodschappen  

alleen.

Reken het liefst  
je boodschappen 

contactloos af met je 
pinpas of mobiel.

Albert Heijn XL
de openingskrant van

Hulst

Bonus-  
voordeel
 
Haal meer uit je AH-
Bonuskaart met extra 
Bonusaanbiedingen in 
jouw Bonus Box in de 
AH-app

Scannen 
als je moet 
rennen
 
Bij de vernieuwde  
zelfscankassa’s ben 
je in een mum van 
tijd klaar.
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Naast de maatregelen die we daarvoor in de winkel nemen, volgen we ook de richtlijnen van de overheid.



Biologische  
... hebben  
we ook!
Kies je steeds vaker voor biologisch?  
Wij ook. Ons biologisch assortiment breiden  
we steeds meer uit. Verse producten natuurlijk,  
maar ook houdbare. Van zuivel tot ontbijtgranen  
en van broccoli tot bananen.
 

Echte smaak  
zit van binnen.
Buitenbeentjes zijn groenten en fruit die er ‘anders’ 
uitzien, maar die net zo lekker smaken als hun soort-
genoten.

Op onze groente- en fruitafdeling zijn steeds meer 
Buitenbeentjes te vinden. Ze zien er misschien niet 
perfect uit, omdat ze wat kleiner zijn of net iets anders 
van kleur of vorm. Maar ze smaken als de beste, zijn ook 
nog eens lekker voordelig én heel duurzaam.
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Onze groenteman, Jarne.
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Tijdens en na de oogst selecteren onze boeren en  
telers alleen de beste producten, die onder de juiste 
omstandigheden bewaard en vervoerd worden. En dat  
gaat snel. Gisteren geoogst, is vandaag bij ons in de  
winkel. Daar wordt alles nog eens gecontroleerd door  
onze speciaal opgeleide versmedewerkers. Bij hen kun je 
ook terecht met al je vragen. 

‘  Gisteren geoogst, vandaag  
in de winkel. Dat proef je.’

Het lekkerste vers,  
daar doen we alles  
voor. Gegarandeerd.
 
Samen met onze vaste boeren en telers zorgen we ervoor  
dat alleen de beste producten in de winkel terechtkomen.  
Dat garanderen we. 

v e r s g a r a n t i e

Wil je bijvoorbeeld iets weten over een bepaalde groente-  
of fruitsoort? Of over hoe je een product het beste bewaart? 
Vraag het gerust aan één van onze versmedewerkers.  
Ze geven graag advies en handige tips. Ben je ondanks onze 
strenge selectie niet tevreden over een product?  
Dan ontvang je gewoon een nieuw product of het geld terug. 
Dat noemen wij de Versgarantie.

Versplein 
De inrichting van het vernieuwde versplein in geïnspireerd op 
een Italiaanse versmarkt. Het het daglicht dat nu door de 
ramen de winkel in komt versterkt de marktsfeer en de 
producten komen beter tot hun recht. Het glas is van 
speciaal materiaal dat UV-licht en warmte tegenhoudt.

Zet het 
seizoen 
op tafel.

‘Zo vers én  
makkelijk 

klaar te 
maken, deze 

heerlijke 
Italiaanse  

Orzo!’

Wat eten we vanavond? Vers van het 
seizoen natuurlijk. Met een van de  
vele verspakketten die perfect bij 
deze tijd van het jaar passen. 
Makkelijker kan niet. 

Elk seizoen hebben wij een nieuw  
assortiment met de lekkerste  
verspakketten Van Marokkaanse  
couscous tot Italiaanse risotto.  
En een hele serie verse soepen. 

In de verspakketten zitten alle  
verse seizoensgroenten en  
kruiden voor het gerecht al bij elkaar.  
Plus een recept. Deze verspakketten gaan 
nooit vervelen, want volgend seizoen zijn  
er weer nieuwe lekkere ingrediënten  
en gerechten.

Meer groenten,
minder koolhydraten
of een dagje
vegetarisch?
ah.nl/gezondvooruit

De lekkerste  
groente en fruit  
komt van onze 
Zeeuwse  
telers.
Geniet van gezonde versproducten lekker uit eigen land.  
We hebben er vaak de hele winter op moeten wachten,  
maar zodra onze telers gaan oogsten kan jij weer genieten  
van Nederlandse groente en fruit op hun lekkerst.

Fruitteeltbedrijf Mesu 
Appels en peren.

Rietveld 
Appels en peren.

Sorteerbedrijf D’Hont 
Uien en sjalotten.

Groede

Nieuw & 
St. Joosland

Hoedekenskerke

Nieuw: Voorgesneden 
verspakketten
Zet supersnel een heerlijke  
maaltijd op tafel met onze  
voorgesneden verspakketten.  
Je kunt kiezen uit: een Indiase  
curry Madras, een Italiaanse  
risotto en een Thaise  
pad Thai.

Nieuw

ihec099
Sticky Note
komma tussen komt en versterkt
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Ook als je het  
druk hebt, wil  
je goed eten.
Uit de keuken van Albert Heijn komen dagelijks heel veel vers bereide maaltijden  
en salades. Eigenlijk zijn we de lekkerste en voordeligste afhaal van Nederland. 

Waar heb je zin in? Een goedgevulde salade, een romige stamppot of een rijkelijk belegde 
pizza? Lunch of avondeten, met de vers bereide maaltijden uit de populairste wereldkeukens 
eet je smakelijk.

Manon, medewerker Markthal. 

Onze Gall&Gall medewerker, Rosita.

Sushichefs van Daily Suhsi: Saku en Alisha.

Vers van het mes, 
zo op je boterham.
Wist je dat Zaanlander al 100 jaar bestaat? 
Deze robuuste, volle en zachte  
Noord-Hollandse kaas wordt gemaakt  
van 100% weidemelk. Dat is melk van  
koeien die minimaal 120 dagen per jaar in 
de wei lopen. Een alledaags product dat 
toch zo bijzonder en onmisbaar.  
We snijden het graag in de winkel  
op maat in plakken voor op de  
boterham of in stukken voor  
bij de borrel.

Het beste  
uit de regio.

Streeckgenoten zijn de lekkerste  
lokale specialiteiten, bereid door  
topslagers, kaasmakers en bakkers  
uit de regio. Stuk voor stuk  
vakmensen bij wie kwaliteit  
en het gebruik van de beste  
ingrediënten vooropstaan.

Benieuwd naar alle andere Streeckgenoten? 
Kijk eens op ah.nl/streeckgenoten

Variatie voor 
de borrel.
Onze Markthal is dé plek voor alle ingrediënten voor een heerlijke borrel.  
Hier vind je alles wat lekker is, uit de buurt of van ver. Vers bereid of kant-
en-klaar om direct mee te nemen. 

Manon: “In onze vernieuwde winkel is ook het borrelassortiment enorm uitgebreid. 
Van olijven en worst tot kaasjes en falafel, hummus en andere dips. Wij laten je graag 
kennis maken met de lekkerste delicatessen uit de hele wereld. Wij kunnen je ook 
adviseren welke hapjes allemaal bij elkaar passen voor een overheerlijke borrelplank.”

 ‘Heerlijke 
noten, tapas, 
kaasjes en 
vleeswaren.’
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Ook in vega(n) wil 
je lekker veel te 
kiezen hebben.

ah.nl/betereten

Zo kook je makkelijk een  
avondje vega(n). 
Steeds vaker staat er vega op tafel. Het assortiment wordt ook steeds 
beter en gevarieerder. Zo vind je naast onze vegetarische producten 
ook alles voor een complete vegan maaltijd. Het meeste van ons 
vega en vegan assortiment staat makkelijk op een plek in de winkel 
bij elkaar. Wist je dat we zelfs vegan in de diepvries hebben? In onze 
winkel vind je kaartjes bij de schappen waarop duidelijk staat of iets 
vegetarisch of vegan is. Lekker makkelijk toch?

Het grootste aanbod aan 
vega en vegan producten.

Op de grillafdeling vind je 
heerlijk vers gegrilde kip. 
Makkelijk voor bij de maaltijd 
of als borrelhap. Succes 
gegarandeerd!

‘ In onze  
winkel wordt  
de hele dag  
vers gegrild.’

Goed advies nodig voor een lekkere wijn bij dat ene 
recept? Je kunt hiervoor terecht in de ruime
en uitgebreide Gall & Gall. Geregeld hebben we 
aantrekkelijke aanbiedingen of acties, zoals de 
Wilde WIjndagen. Onze drankenspecialist vertelt je 
ook graag over de verschillende whisky’s en andere 
dranken uit het assortiment.

Alles onder één dak 
met Gall & Gall

Eerst kijken, dan proeven.
Sushi maken is een kunst. Alleen al de bereiding is 
een genot om naar te kijken. Onze sushi-chefs zijn 
meesters in hun vak. Ze keuren zelf de ingrediënten 
voordat ze aan de slag gaan. Uiteraard werken ze 
alleen met de beste en meest verse spullen.

Thuis op de bank of gezellig bij de 
borrel.
Neem een portie sushi’s mee om direct van te 
genieten. Of plaats een bestelling voor een grote 
schaal om te delen. Het kan allemaal. Geef je 
wensen door bij Sushi Daily in onze winkel.

Sushi van onze 
meesterbereiders. 



AD smaaktest
Januari 2020

AH Spelt eierkoeken

Als beste
getest

AH Saucijzenbroodje

Telegraaf culinaire test
September 2020

Als beste
getest

Meer dan 1250  
Prijsfavorieten. 
Al je boodschappen  
lekker goedkoop.
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10 t/m 16 mei 2021

Perla pads 36 stuks

Alle varianten, combineren mogelijk

Bijv. pads classic

4 zakken

De actieprijzen 

variëren van  

7.58-7.78

Bonus

knaller

Dat is het
van Albert Heijn

W
ee

k 
19

 maandag 17 t/m maandag 24 mei 2021

Vo
or

 1
+1

 g
ra

tis
 g

el
dt

: p
er

 c
om

bi
na

tie
 k

an
 d

e 
pr

ijs
 v

er
sc

hi
lle

n.
 J

e 
kr

ijg
t 5

0%
 k

or
tin

g 
op

 d
e 

to
ta

al
pr

ijs
.

3.496.98

1+1 gratis
Alle Magnum ijsCombineren mogelijkBijv. mini classic-almond-white

2 pakken à 6 stuksDe actieprijzen variëren van  2.89-5.99

Bonus
knaller

Spaar tot €12.50 korting 
op Efteling-tickets.
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1.65

2e
 

gratis
3.30

Crystal Clear en Sisi 1.5 liter 
en alle Fuze Tea
Alle varianten, combineren mogelijk

Bijv. Crystal Clear raspberry blueberry

2 pakken à 1.5 liter
De actieprijzen 
variëren van 0.59-2.15

Meer dan 1000 producten

2e gratis

Laatste week sparen: tot €12.50 
korting op Efteling-tickets.W

ee
k 

21

Patricia, onze bakker.

Welkom in  
onze bakkerij.
Al die lekkere dingen om je heen en de geur van versgebakken brood.  
Dat maakt het een feest om in de bakkerij te werken, vindt Patricia.

“We bakken de hele dag door vers  
brood in onze ovens, van opening tot  
sluiting”, zegt Patricia. “Nederlanders zijn  
echte broodeters, dus er is een enorme 
verscheidenheid aan vers brood, gemaakt  
van natuurlijke ingrediënten: volkoren, bruin, 
wit, meergranen, stevig, zacht, spelt en  
glutenvrij. Ook zijn er altijd verse, kleine 
broodjes, ideaal voor de lunch. En voor 
mensen die graag een gezondere keuze 
maken, hebben we de meeste keus in 
vezelrijke volkorenbroden.”

‘Alleen al de 
geur van vers 
brood maakt  
het een feest om 
hier te werken.’

Onze bakkerij is ook hét adres voor verse taarten, muffins, koeken, 
chocolade en nog veel meer lekkers. Kom langs en laat je verleiden 
door ons feestelijke banketassortiment. 

Je kent hem vast wel, die 
onweerstaanbare appeltaart van 
roomboterdeeg, appels, rozijnen  
en een vleugje kaneel. Die hebben  
we natuurlijk ook weer in onze 
vernieuwde bakkerij. 

 
Daarnaast hebben we nog heel veel 
ander lekkers: verse koeken en 
cakes, muffins en brownies, soesjes 
en taarten. Gelukkig zijn er genoeg 
redenen te verzinnen om alles een 
keer te proeven.

Maak er een 
feestje van.
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Graan, water, gist en zout. Meer hebben onze bakkers niet nodig voor dit lekkere brood.  
De enige extra toevoeging: liefde en passie. Met de beste ingrediënten en met respect voor 
traditionele processen, kneden ze deeg dat extra lang mag rusten en rijzen. Dat geeft onze 
Liefde & Passie-broden een eigen karakter. Ze zijn vol en rijk van smaak. En omdat ze op een 
stenen ovenvloer zijn gebakken, is de korst lekker knapperig.

Granen verschillen 
Veel Liefde & Passie-broden worden gemaakt van bijzondere graansoorten. Zoals oergraan  
spelt, durum (een tarwesoort met een grote en harde korrel) en tritordeum (een kruising tussen 
durum en wilde gerst). Ook zijn er verschillende soorten desembroden. Desem toevoegen is een 
oude methode om deeg te laten rijzen en geeft het brood een lichtzure smaak.

Liefde & Passie.  
Rustiek, vers en krokant 
gebakken met alleen  
natuurlijke ingrediënten.

Onze grote prijzen.
De verse producten van Albert Heijn zijn  
zo lekker dat ze regelmatig bekroond worden.
Onze eigen producten zijn van goede kwaliteit voor een scherpe 
prijs. Daar zijn we best trots op.

Ontdek al onze prijswinnaars op  
ah.nl/prijswinnaars.

Speltkoek
In de AD Smaaktest zijn onze AH Spelt 
eierkoeken verkozen tot beste uit de test. 
De speltvariant van de populaire 
‘plakkerige koek’ scoort punten door de 
heerlijke smaak, de ‘fijne zemeltjes en het 
lichte zoutje’. 

Knapperige buitenkant, 
goed van smaak. 
In de Culinaire Test van de Telegraaf is het
Bretons saucijzenbroodje van Albert Heijn in  
de prijzen gevallen. Voor het testpanel trok deze 
typisch Nederlandse snack van AH verreweg  
de meeste fans: “Knapperige buitenkant, goed 
van smaak”. 
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Prijs- en zetfouten voorbehouden

AH Zacht & sterk 
toiletpapier 
3-laags
9 rollen

2.69

AH Bananen
Tros 5 stuks

1.19
De Zaanse Hoeve 
Halfvolle melk 
houdbaar
Pak 1 liter

0.95

De Zaanse Hoeve 
Jonge kaas 48+ 
plakken
Pak 400 gram

2.89

AH Stroopwafels
Pak 12 stuks

1.65
AH Boterham- 
zakjes middel
Rol 120 stuks

0.53
AH Bruin heel
Per stuk

0.80

AH Half om  
half gehakt
Pak 300 gram

1.99
AH Pindakaas 
naturel
Pot 600 gram

2.09
AH Cashewnoten 
ongezouten
Zak 200 gram

2.39

Prijsfavorieten.

Haal meer uit je 
AH-Bonuskaart.
Kies wekelijks extra Bonus-
aanbiedingen in jouw Bonus Box  
in de AH app. Activeer jouw 
Bonuskaart voor nog meer korting.

Steeds meer klanten ontdekken  
de voordelen van de persoonlijke 
Bonuskaart die zij online hebben 
geactiveerd. Zoals Mirjam, één van 
onze vaste klanten: “Ik kan nu naast 
de Bonusaanbiedingen in de winkel 
ook nog extra Bonusaanbiedingen 
kiezen in Mijn Bonus Box in de AH 
app. Ideaal, want die zijn helemaal 
afgestemd op wat ik vaak koop en  
wat ik lekker vind. Zoals verse pasta  
of bijvoorbeeld een bijpassende 
pastasaus. En als er iets niet in de  
Bonus is, heb ik natuurlijk  
mijn Prijsfavorieten.  
Dat zijn topproducten  
voor een altijd lage prijs.”

Activeer nu je Bonuskaart 
en profiteer van alle voor-
delen van Mijn Albert Heijn. 
Kijk op ah.nl/mijnah voor 
meer informatie.

Elke week de meeste  
en beste aanbiedingen.
Met een AH-Bonuskaart krijg je elke week veel voordeel op A-merken  
en andere kwaliteitsproducten. We leggen graag uit hoe het werkt. 

Elke week hebben wij volop nieuwe en 
scherpe aanbiedingen. Je vindt ze in de 
Bonusfolder die wekelijks thuis op de  
mat valt, op ah.nl/bonus of in de  
Albert Heijn-app. En natuurlijk staan alle 
aanbiedingen ook duidelijk vermeld in  
de winkel. 

 
Je ontvangt het voordeel op de 
boodschappen door bij de kassa  
de Bonuskaart te scannen. Heb je die nog 
niet? De Bonuskaart is gratis af te halen bij 
de servicebalie in de winkel. Zet je kaart in 
de AH app, dan heb je ‘m altijd bij de hand.



Stationsplein 17, Hulst

Vind-je-leuk.

Albert Heijn XL Hulst
  ahhulst 
  albertheijnhulst

  Automatisch sparen
 bij je boodschappen

  Sparen zonder te plakken

  Overzichtelijk bij elkaar

Spaar nu 
Koopzegels 
in de 
AH app.

Volg je ons al op onze social media 
kanalen? Zo blijf je op de hoogte van 
de laatste nieuwtjes, acties  
en leuke activiteiten!  

In onze winkel is er meer ruimte om zelf je boodschappen te scannen. Heel 
eenvoudig en het scheelt een hoop tijd. Zelf scannen kan op twee manieren. 
Hulp nodig? Onze medewerkers staan voor je klaar.

1.  Scannen tijdens het winkelen 
Met de handscanner in de winkel of de 
Albert Heijn-app op je mobiele telefoon 
scan je zelf je boodschappen in de winkel. 
Heel handig, want zo kun je jouw bood-
schappen direct inpakken. Daarnaast  
heb je direct zicht op het totaalbedrag.

 

2.  Scannen bij de Scan&Go-kassa 
Ga met je boodschappen naar een 
Scan&Go-kassa, scan alle producten en  
je Bonuskaart en volg de instructies op  
de betaalautomaat.

Lesley en Maaike, medewerkers Service en Betalen.

Zelfscan: snel & makkelijk.
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Het gemak van 
de AH app.
Alle voordelen van Albert 
Heijn altijd bij de hand.  
•  Automatisch Koopzegels sparen.
•  Makkelijk meedoen aan spaaracties.
•  Altijd je Bonuskaart op zak.
•  Eenvoudig boodschappen bestellen.
•   Mijn Bonus Box: elke week extra voordeel, 
speciaal voor jou.

•  Toegang tot meer dan 17.000 Allerhande 
recepten.

Hoe lang ben je al supermarktmanager bij  
Albert Heijn XL Hulst?
“Ik ben al 18 jaar werkzaam voor de 
ondernemersfamilie Mattheeuws en dit is 
mijn 2e jaar als supermarktmanager in 
deze winkel.”

Wat vind je van de nieuwe winkel?
“Het is een prachtige winkel geworden. In 
de nieuwe winkel, met veel nieuwe 
producten, nóg meer vers en gemak, wordt 
boodschappen doen een feestje.” Ik ben 
vooral erg blij met de nieuwe vershal. Het 
geeft de winkel een fantastische 
uitstraling.”

Waar ben je het meest trots op?
“Ik ben er heel trots op dat we de XL 
formule van Albert Heijn mogen dragen. 

We kunnen daardoor onze klanten nog een 
groter en completer assortiment bieden. 
We hebben echt alles onder één dak. Ik ben 
ook erg trots op alle medewerkers. We 
maken samen de winkel een fijne plek voor 
klanten om de boodschappen te doen.”

Wat is er bijzonder aan deze  
Albert Heijn XL?
“Albert Heijn XL Hulst ontvangt veel klanten 
uit de regio, zowel uit Nederland als België. 
Sommige klanten rijden soms wel langer 
dan een half uur voor onze gastvrijheid en 
ons assortiment. We kijken ernaar uit om 
onze klanten weer te kunnen verwelkomen. 
Wij staan graag weer voor hen klaar.”

Vlnr: Ons managementteamleden: Melissa, manager Service en Betalen, Alex, manager Operatie en 

Natascha, manager Vers.

Supermarktmanager Evelien Schelfthout en ondernemer Ivo Mattheeuws.

Ivo Mattheeuws is de betrokken ondernemer van Albert Heijn XL in Hulst. De 
dagelijkse leiding van de winkel is in handen van supermarktmanager Evelien 
Schelfthout. Zij zijn beide erg blij de nieuwe XL-winkel te presenteren aan 
klanten uit Hulst, de regio en België. Evelien vertelt graag wat er nog meer 
bijzonder is aan de vernieuwde supermarkt.

‘ Wij zijn blij onze  
klanten weer van dienst  
te kunnen zijn.’
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