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Dit magazine is mede tot stand gekomen dankzij:  

AVA Electro  - Bakker Boer - Bloem Bijzonder 

 Bloemisterij Wisse - Bojani Damesmode - De Stenge 

De Visser Optiek  - Dierenspeciaalzaak en Trimsalon A-Kyra  

Etos Karreman - Equilibre - Fietswereld Bliek - HipZ - 

Homedecor van der Linde -  Jeans Inn  - Jumbo Heinkenszand  

Kinderkleding 't Mereltje - Pietro E Calore - The Read Shop

Restaurant-Brasserie Stelleplas - W. Rijk Mode - Zomaar Leuk

Wilt u adverteren in de 

volgende uitgave tegen een 

aantrekkelijk tarief?

Kijk voor de mogelijkheden op

winkelcentrumheinkenszand.nl

Agenda
Zaterdag 6 juli:
De langste braderie van Zeeland van 9.30 tot 17.00 uur.

Vrijdag 20 september en 
zaterdag 21 september:
Verwendagen in Heinkenszand! Iedere klant ontvangt een heerlijke 
gezonde verrassing.

Woensdag 30 oktober 15.00 uur:
Kindervoorstelling Meneer Monster met de kleine mol.
Een fysieke, bijna woordeloze Meneer Monster productie voor 2+ en 
ouder over onrecht wat je aan wordt gedaan en of je gelijk halen 
vervolgens wel zo verstandig is.

Zaterdag 16 november:
Intocht Sinterklaas.

Vrijdag 22, zaterdag 23 en
zondag 24 november:
Winterfair Heinkenszand de gezelligste kerstmarkt van Zeeland.

Het aftellen is begonnen…
Zorg dat je het weekend van 5, 6 en 7 juli vrij houdt 
in je agenda, zodat je gezellig mee kunt feesten in 
Heinkenszand. Het feestweekend begint met de wielerkoers 
op vrijdagavond. Het parkoers loopt via de Dorpsstraat, 
Eendvogelstraat, Zangvogelstraat en Julianastraat. Na 
afl oop is er een gezellig wielerbal met live-muziek. Maak 
het niet te laat, want de volgende dag, op zaterdag 6 juli 
kan je vanaf 9.30 uur weer genieten van de braderie in 
Heinkenszand. 

Elk jaar hangt er weer een gezellig sfeertje in het dorps-
centrum met al die mensen, gekleurde kraampjes en muziek. 
Trek wel goede schoenen aan, want deze braderie wordt 
niet voor niets de Langste Braderie van Zeeland genoemd. 
Natuurlijk ontbreken ook de nodige hapjes en drankjes niet. 
Verder is er een kindervrijmarkt, een boerenmarkt en je kunt 
molen ‘de Vijf Gebroeders’ bezoeken. Rond 17.00 uur gaan 
de standhouders hun spulletjes weer inpakken, maar dan is 
de gezelligheid nog zeker niet afgelopen. De terrasjes blijven 
open en ’s avonds is er weer een gezellig feestje op het Van 
der Biltplein. Daarnaast is het ook kermis dit weekend en ook 
die is geopend tot in de late uurtjes. 
De laatste feestdag worden de straten ontruimd voor de 
solexrace. Deze start met de ludieke solex parade, gevolgd 
door een spectaculaire snelle solexrace en aansluitend kan je 

prachtige auto’s en historische tweewielers bewonderen. Ook 
deze dag wordt afgesloten met een feestje met Party DJ W. 
Het belooft een geweldig weekend te worden, vol feestelijke 
activiteiten. Misschien is het handig om maandag 8 juli 
gewoon maar een vrije dag op te nemen. 

Ondernemersvereniging
Winkelcentrum Heinkenszand:
De ondernemersvereniging bestaat uit 33 leden / ondernemers.
Vijf van deze leden vormen het bestuur aangevuld met 2 
vrijwilligers. Er is ook nog een aparte promotiegroep, een 
winterfairgroep, een braderiegroep en een groep voor de 
straatversiering. Het bestuur stimuleert de samenwerking tussen de 
leden en geeft uitvoering aan de vele activiteiten.

Een greep uit de activiteiten die Winkelcentrum Heinkenszand 
organiseert:
Het inplanten en de verzorging van de bloembakken in de 
Dorpsstraat, de intocht van Sinterklaas met daarna het grote 
Sinterklaasfeest in de Stenge, de versiering van de Dorpsstraat bij 
Koningsdag, de Winterfair, de kerstversiering in de Dorpsstraat, 
de langste braderie van Zeeland, verloting auto, organiseren 
voorjaarsactie etc.
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Dorpshuis de Burcht 
& de Jeugdhoeve

Sporthal 
de Zwake

Vergadercentrum 
de Stenge

Zwembad 
Stelleplas

www.sportfondsenborsele.nl
Tel: 0113-561865SPORTFONDSEN BORSELE 

Van alle markten thuis!

201910289 Advertentie Borsele 185x130.indd   1 9-4-2019   14:47:47
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De gevel van ’t Mereltje aan de Dorpsstraat in 
Heinkenszand straalt iets gezelligs uit en als je 
naar binnenloopt, zie je in één oogopslag dat 
het interieur dezelfde knusse sfeer uitademt. 

Hier kan je terecht voor kinder- en babykleertjes van bekende 
merken zoals Noppies, Dirkje en Bess voor de allerkleinsten en 
Name-It en B.Nosy voor de wat grotere kinderen. Komende 
winter hangt ook de collectie van Vingino in de winkel. 
Soms is het best lastig kiezen uit het enorme aanbod 
aan kleertjes. Zeker als je hier even binnenwipt voor een 
kraamcadeautje. Want wat is de smaak van de kersverse 
moeder? Steekt ze haar pasgeboren dochtertje in lieve 
jurkjes in pastelkleurtjes of ziet ze haar meisje het liefst in 
een stoere spijkerjas? Als je twijfelt kan je ook voor een ander 
kraamcadeautje kiezen, zoals een knuffel of babyaccessoire. 
Eigenaresse Cindy geeft graag advies en pakt je cadeautje 
leuk in. Dit jaar staat ze alweer achttien jaar in ’t Mereltje. 
“Ik had al heel lang de droom om voor mezelf te beginnen”, 
vertelt ze. “In 2000 werd onze dochter Merel geboren en een 
jaar later opende ik dit winkeltje. Ja, het is dus vernoemd 
naar mijn dochter”, lacht ze. “Ik vind het nog steeds heel erg 
leuk om te doen. Ik krijg echt energie van de contacten met 
de kindjes en hun ouders. Het is ook wel grappig, want de 
kindjes van toen komen nu terug met hun eigen kindjes. Dat 
is toch wel heel bijzonder.”
De meeste kinderen willen hier graag naar binnen vanwege 
het speelhoekje en als ze eens een keertje geen zin hebben om 
te passen, lukt het Cindy vrijwel altijd om ze te verleiden met 
een mooie sticker of – als het mag van mama – een lekker 
snoepje, waarna ze zonder morren het pashokje instappen. 
Natuurlijk kan je hier ook punten sparen op de Spaarkaart 

Heinkenszand en 
daarnaast heeft 
’t Mereltje een 
eigen spaaractie. 
Bij aankoop van 
een jeans vanaf 
29,95 euro, krijg 
je een stempel 
en met vijf 
stempeltjes krijg 
je maar liefst 15 
euro korting op 
de volgende 
spijkerbroek. 

Ook dit jaar staat ’t Mereltje op de braderie met een kraam 
vol koopjes en tal van leuke kortingen in de winkel. Wist je 
trouwens al dat ze hier ook leuke rugzakken verkopen? Deze 
tijd van het jaar, met een nieuw schooljaar in aantocht, is echt 
weer zo’n moment om een nieuwe rugzak uit te zoeken. 
Bij ’t Mereltje hangen echt superleuke exemplaren, variërend 
van een lief meisjesrugzakje tot een stoere jongensrugzak 
met dino’s. 

’t Mereltje 
Dorpsstraat 60 4451 AC Heinkenszand
T: 0113 567 842 - W: www.hetmereltje.nl 

Tekst en foto's: Rachel van Westen

HIER WILLEN DE KINDEREN 
GRAAG NAAR BINNEN

Heinkenszand en 
daarnaast heeft 
’t Mereltje een 
eigen spaaractie. 
Bij aankoop van 
een jeans vanaf 
29,95 euro, krijg 
je een stempel 
en met vijf 
stempeltjes krijg 
je maar liefst 15 
euro korting op 
de volgende 
spijkerbroek. 
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The Read Shop Heinkenszand • Dorpsstraat 10 • 4451 BC Heinkenszand 
T: 0113-563839 • E: heinkenszand@readshop.nl • W: www.readshop.nl

Makkelijk & leuk!

6 wenskaarten voor   2,-

3 boeken voor  10,-

Kom 6 juli langs op de braderie!
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Jo Dijksman was jarenlang eigenaresse van Jo’s Café 
aan de Dorpsstraat in Heinkenszand, in hetzelfde 
pand waar later de Ballentent gevestigd was. 

Op de vraag wanneer ze het café runde begint Jo ijverig te 
rekenen. Het is een poosje stil tot ze zegt: “Goh, ik weet het 
eigenlijk niet. Ik heb niks met al die cijfertjes. Ik had ook niks met 
boekhouding en al die troep. Dat deed mijn man altijd. Maar het 
zal wel ergens in de jaren tachtig geweest zijn. Laat maar doen 
hoor, ik weet het niet meer.” 
Hoewel ze niet meer exact weet in welk jaar ze de deuren opende, 
kan ze wel honderduit vertellen over de tijd dat ze het café runde. 
“Het was een prachtige tijd. Aan het eind van de avond, als 
iedereen naar huis was en er zaten nog één of twee mensen…. 
Ja, dan kwamen de gesprekken. Dat was misschien nog wel het 
leukst van alles. Alhoewel, de jaarlijkse kermis was ook geweldig. 
We zetten dan samen met onze buren een tent buiten waar een 
bandje speelde. Heel leuk om dat samen te doen”, blikt ze terug. 
“En we hebben in die tijd een biljartvereniging opgericht. HIO 
heette die, da’s de afkorting van ‘Hang Is Oalles’. Het is een fi jne 
tijd om op terug te kijken.”
“Maar op den duur was het genoeg. Het is hard werken in de 
horeca. We waren zes dagen in de week open en als de laatste 

gasten vertrokken 
waren, rond een uur of 
twee, moesten we nog 
opruimen, dus voor je in 
bed lag was het toch al 
snel een uur of vier. Joh, 
op den duur wist ik niet 
eens meer hoe gemaaid 
gras rook. Echt, dat is 
geen grapje hoor. Ik 
ging eens bij iemand op 
de koffi e op m’n vrije 

dag en toen rook ik dat ze ergens het gras hadden gemaaid. Op 
dat moment realiseerde ik me dat ik die geur al heel lang niet 
meer geroken had. Ik ging er ook zo in op, in dat werk.”
“Toen we net waren gestopt met het café, gingen we nog 
wel eens naar de voetbal. Dan weet je het ook wel. Even een 
afzakkertje naderhand, nou dat had je ook geen dorst meer als je 
thuis kwam. Maar dat doen we nu niet meer hoor, er is overal een 
tijd voor. Nu doen we toch wat rustiger aan.”
Toch heeft Jo nog best een volle agenda. Tot voor kort speelde ze 
biljart en kwam daar zelfs mee in de krant, omdat het team waar 
Jo in speelde de kampioenstitel had behaald. Zoals Jo ook in het 
krantenartikel vertelt, is ze inmiddels gestopt met biljarten. “Het 
werd gewoon te druk. Ik ben ook drie keer per week een middag 
weg om te kaarten. Elke ochtend snel opschieten en dan iedere 
keer weer uitrukken. Het werd een beetje te gek. Maar dat kaarten 
blijf ik doen hoor. Twee keer in Dijkstede en een keertje met een 
groepje vrouwen. Heerlijk. Een potje ouwehoeren onder elkaar, 
da’s het mooiste wat er is. Je wordt toch vriendinnen met elkaar 
en dat is belangrijk hoor, dat je investeert in je vriendschappen. 
We hebben af en toe allemaal die schouder nodig. We moeten er 
maar een beetje van genieten, zolang het nog kan.” 

HOE GAAT HET NU MET 
JO DIJKSMAN? 

TEKST EN FOTO: Rachel van Westen

	

	

	

Diverse	merken	en	behandelingen	
Met	en	zonder	apparatuur	
Biologische	aloë	vera	producten	
Bioslimming	
Beauty	pillow,	OPI	salon	

Advies	op	gebied	van:	

• Leefstijl	
• Meer	energie	
• Voeding	
• Suppletie	
• Huidverbetering/anti-aging	
• Gezonde	huid	

Gezonde	huid		

	
	

																		0113-311791	/	0625014049												Heinkenszandseweg	45,	4451NW	Heinkenszand	
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www.bloemisterijwisse.nl
Zwake 7
4451 HH Heinkenszand 
T. 0031 (0)113 56 16 34

Ook wij staan weer op de “Langste Braderie” 

met scherpe aanbiedingen in bloemen en planten. 

U kunt ons vinden in de Stationsweg.

 

Op de Braderie hebben we heel veel   

      2e hands fietsen. 

Electrische ,Sport  ,Hybride ,Atb ,Toer en 
Kinderfietsen  

    in vele soorten en maten.    
 

Een kraam met de nieuwste fiets accessoires 
En een kraam vol met grote aanbiedingen in Tassen, 

Manden en andere fiets spullen 

kortingen tot wel  
70% 

Ook in de winkel nieuwe fietsen voor  
speciale Braderie prijzen.  

Kom dus op zaterdag 6 juli naar 
 
 

 

          Bliek 
   Stationsweg 10      Heinkenszand 
0113-561203            www.bliektweewielers.nl 

www.fietsverhuurinzeeland.nl 
 

 

8



BPG DE JONGE VOOR AL UW BOUWMATERIALEN, HOUT EN SIERBESTRATING

VOOR AL UW OVERKAPPINGEN EN BESTRATING

BPG de Jonge, Nijverheidsstraat 35 te ‘s-Heer Arendskerke
email: info@bpgdejonge.nl

www.bpgdejonge.nl
www.bouwmaterialenzeeland.nl

HET ADRES VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE KEUKEN OF BADKAMER

MEER DAN 35 OPSTELLINGEN

HET ADRES VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE KEUKEN OF BADKAMER

Studio de Jonge, nijverheidsstraat 35, 4458av ‘s-Heer Arendskerke
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VRIJDAG 5 JULI 
WIELERKOERS 
VANAF 18.00 UUR DIVERSE
CATEGORIEËN. NA AFLOOP
LIVE MUZIEK MET WOODWORKS

ZATERDAG 6 JULI
DE LANGSTE BRADERIE VAN ZEELAND
VAN 9.30 TOT 17.00 UUR

FUNKY FAIR VANAF 13.00 UUR
GEZELLIGHEID VOOR KINDEREN, EEN HAPJE EN EEN 
DRANKJE. GROOT FEEST MET BEKENDE DJ’S VANAF 20.00 UUR

He in k e n sz

an
d

KE
RM

ISWEEKEN
D

5-6-7 JULI 2019
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ZONDAG 7 JULI 
LUDIEKE 
SOLEXRACE
VANAF 14.00 UUR
NA AFLOOP VAN DE 
SOLEXRACE GROOT FEEST 
MET PARTY DJ W
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5-6-7 JULI 2019
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								Shop	in	Shop

! ‘gepersonaliseerde’ geschenken.
! Speelgoed.
! Kleding.

! Woonaccesoires.
! en nog veel meer!

Ook nieuwe / handgemaakte spullen      
verkopen? Neem gerust contact op!

Wij zijn te vinden aan de:
Stationsweg 11

4451 HJ Heinkenszand.

                      
                       
  
Heinkenszand                               
                                                 

                      
                       
  
Heinkenszand
                                                 Dorpsstraat 61

0113-563064    

Karreman

                      
                       
  
Heinkenszand                               
                                                 Dorpsstraat 61

0113-563064    

Karreman
                      
                       
  
Heinkenszand                               
                                                 Dorpsstraat 61

0113-563064    

Karreman

12



GROOT LED-SCHERM BIJ 
WIELERKOERS HEINKENSZAND

Tijdens de 44e Ronde van 
Heinkenszand op vrijdag 5 
juli 2019 is er een groot LED-
scherm van 10m2 waarop 
naast reclame ook live bij 
de doorkomst de namen 
en tijdsverschillen van 
de renners zichtbaar zijn. 

Natuurlijk zijn ook de uitslagen zijn op het scherm zichtbaar 
(uniek bij wielerwedstrijden).
Heinkenszand heeft één van de drukst bezochte koersen in 
Zeeland. Elk jaar zijn er veel renners en publiek. Kortom altijd 
veel ambiance en sfeer. De toegang is zoals altijd gratis en het 
is één van weinige koersen waar het na afl oop nog overvol is 
tot in kleine uurtjes bij het wielerbal met live-muziek (band 
“Woodworks”) gelijk na afl oop.
Het parkoers loopt evenals de laatste jaren via de Dorpsstraat, 
Eendvogelstraat, de Zangvogelstraat en de Julianastraat en is 
ca. 2 km lang. De fi nish is bij het vd Biltplein. 

SOLEXRACE TIJDENS KERMIS-
WEEKEND IN HEINKENSZAND

Op zondag 7 juli wordt tijdens het kermisweekend 
in Heinkenszand, alweer voor het veertiende 
achtereenvolgende jaar, door de Stichting ECH 
(Evenementen Commissie Heinkenszand)de solexrace 
georganiseerd. Ieder die in het bezit is van een solex 
is welkom om een aantal rondjes mee te rijden en het 
mooist is wanneer de bestuurders van alle nostalgische 
solex mobielen uitgedost zijn in ludieke kledij of kledij 
in een bepaald thema. Naast de solexen staan er weer 
verschillende andere bezienswaardige mobielen op het 
programma welke hun rondje meedraaien. Zo zijn er 
onder andere leden van  de OTMMZ (Oldtimer Trekker en 
Motorenclub Midden Zeeland) welke met hun oldtimer 
een aantal ronden zullen rijden. Ook is BOLUZ  (Bromfi ets 
Oldtimer Liefhebbers Uit Zeeland) deze keer met meer dan 
100 leden aanwezig. Verder staan er op het programma nog 
een rondrit van Oldtimer personenauto’s en dit jaar voor het 
eerst de zogenaamde “Rollende Ronde van Heinkenszand. 
De Rollende Ronde houdt in dat iedereen , jong , oud, man, 
vrouw, een aantal rondes mee kan rijden met om het even 
welk voertuig dan ook echter onder de voorwaarde dat dit 
voertuig niet gemotoriseerd is. Hierbij valt te denken aan 
rollators, kinderwagens, kruiwagens , skeelers , kortom alles 
wat wielen heeft en beweegt. Het programma start vanaf 
14.00 uur en wordt van 17.00 voorgezet met muziek en feest 
op het van der Biltplein aan de Dorpsstraat. De toegang tot 
het evenement is gratis.

HET PROGRAMMA VOOR 2019 IS:
18.00u  D-categorie 40km
18.01u  S/P  25 km
19.00u  Amateurs 40+ 50km
20.15u  Amateurs  60km
Voor de bewoners binnen het parkoers geldt dat alle genoemde wegen 
zijn afgesloten van ca 17.30 u tot 21.45 u. Tevens wordt gevraagd geen 
auto’s langs het parkoers te parkeren. Voor noodsituaties tijdens koers: 
gsm 0653 161294

FUNKY FAIR

Al 15 jaar organiseren Heinkenszandse jongeren tijdens 
de Braderie de activiteiten op het van der Biltplein. 
Ondertussen is Funky Fair uitgegroeid tot een begrip in de 
hele regio. Overdag staat het plein vol Springkussens en 
zijn er activiteiten voor alle kinderen. De ouders kunnen 
even uitrusten van het struinen over de langste braderie 
van Zeeland op het terras. Dit jaar zullen de mannen van 
RAW-catering ook onderdeel zijn van de Funky Fair en dat 
betekend dat er heerlijk streetfood te krijgen is van de BBQ. 

’s Avonds barst het feest los als de dj’s op het podium 
komen te staan. Tot 1.00uur gaat het dak eraf met de 
landelijk bekende djs Panic en Stanton. Daarnaast 
natuurlijk Reza en Mike die alle 15 jaren al van de partij 
zijn. Daarnaast dj Arno die momenteel één van de 
populairste dj’s van Zeeland is. Ook Janick Megroot is 
erbij, het hele jaar draait hij in het land, maar op deze dag 
is hij sowieso van de partij in zijn geliefde Heinkenszand. 
Zoals je leest is er dus voor een hele grote doelgroep van 
alles te doen tijdens de Funky Fair.

SFÆR EVENTS 
KERMISWEEKEND HEINKENSZAND

SFÆR Events is opgericht in september 2018 door de 
Heinkenszandse Arno Riemens. Arno is al jaren actief in de 
Zeeuwse muziek en licht-/ geluidwereld en heeft vorig jaar al zijn 
activiteiten samengevoegd onder deze nieuwe naam. Tijdens 
de festiviteiten rondom het kermisweekend zal SFÆR Events zorg 
dragen voor het podium en de licht- en geluidstechniek. 

‘Ik ben erg blij dat we deze kans hebben gekregen, en we gaan 
die dan ook met beide handen aanpakken. Ik kijk vanuit mijn 
huiskamer zo op het Van der Biltplein dus vind het fantastisch om 
deze plek te mogen omtoveren tot feestlocatie. We gaan er samen 
met alle organisatoren een heel mooi weekend van maken!’
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Pure by Flexa ColorLab®

is het kleurpalet van hoogwaardige 
kwaliteit ontworpen door de 
kleurspecialisten van Flexa

PURE VERF: 

NU MET 
10%

KORTING!

Home Decor van der Linde
Dorpsstraat 57

4451 BB   Heinkenszand

Tijdens	de	
Braderie	

hebben	we	in	
de	winkel	en	op	
het	kraam	leuke	
aanbiedingen.

Dorpstraat	51	Heinkenszand

Tot	snel	!		Jeannet	en	Carolien

Schouwersweg 5,       4451 HS Heinkenszand 
Afrit 36 van snelweg.           Tel:  0113-548982

w w w . p i e t r o c a l o r e . n l
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www.AGRISNELTANK.nl
kijk voor meer informatie op onze website
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SCHERP ZIEN
ZONDER BRIL 
OF LENZEN

Nachtlenzen draag je als je slaapt. Terwijl je slaapt, corrigeren de lenzen je ogen.  

Overdag kan je dan scherp zien zonder bril of lenzen. Nachtlenzen geven je hiermee  

comfort en vrijheid wanneer dit het belangrijkst is, namelijk als je wakker bent!

Meer weten over Nachtlenzen? Stap eens bij ons binnen, wij vertellen je graag meer.

NLZ1916_Nachtlenzen_advertentie_B2C_210x297mm_FC.indd   4 09-04-19   11:42
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De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid 
in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.

Meulpolder Assurantiën Hkz B.V.
Dorpsstraat 2
4451 BC HEINKENSZAND
T (0113) 56 15 95
E info@meulpolder.com

RegioBank weer uitgeroepen
tot de klantvriendelijkste

bank van Nederland!

Wie is dit 
meisje met 
een mooie 
ketting?
Dit meisje is inmid-
dels een jonge 
dame geworden 
en heeft natuurlijk 
een mooie winkel in 
Heinkenszand.
Weet jij welke 
Heinkenszandse 
ondernemer dit is 
of weet je de naam 
van haar winkel? Stuur een e-mail onder 
vermelding van ‘foto’ naar
info@winkelcentrumheinkenszand.nl

Vergeet niet om ook je eigen contactgegevens 
in de mail te zetten want als je de oplossing 
weet, maak je kans op een leuke attentie.
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Wist u dat?

Uw gezondheid in goede handen…

Eigen Erf 4a - Heinkenszand  |  Morlodestraat 28 - Krabbendijke

info@osteobouwman.nl - www.osteobouwman.nl

Voor afspraken kunt u bellen via 06-28880446

Gediplomeerd kinderosteopaten

Jeantine Bouwman |  Bieke van den Berghe
Sara de Pourcq |  Emke Erpelinck

Osteopathiepraktijk
Bouwman

• U de cadeaukaart gemakkelijk online kunt bestellen via www.winkelcentrumheinkenszand.nl? 

• Wij dan de bestelde cadeaukaarten gratis naar het gewenste adres sturen?

•  Dat Marjo de Pree van Equilibre is geslaagd voor orthomoleculair schoonheidsspecialiste? Ze mensen 
kan helpen met leefwijze, voeding en suppletie; ook in relatie met huidverbetering.

• Ze bij W. Rijk mode nu ook brei- en haaknaalden verkopen?

•  Er tijdens de Langste Braderie van Zeeland ook boerenmarkt is bij de molen en leuke 
scoutingactiviteiten voor de kinderen aan de stationsweg?

• De Dorpsstraat er weer gezellig uit ziet met de vrolijke bloembakken?

• U bij Bakker Boer ook buiten een bakje koffi e kunt drinken of een broodje kan eten?

• Er bij Ava Electro ook kleine huishoudelijke apparaten verkocht worden?

•  U uw klantenkaart online kunt registreren en uw gegevens kunt aanvullen zodat u altijd up to date bent?

• Alle dorpen in de gemeente Borsele bereikbaar zijn met de Buurtbus?

• Winkelen in Heinkenszand dus ook met de Buurtbus kan? 

• De Stenge door allerlei initiatieven steeds energiezuiniger wordt?

• Parkeren in Heinkenszand gratis is en kan voor de deur?

• U ook fournituren (zoals ritsen, garen, knopen en elastiek enz.) bij W. Rijk mode kunt kopen?

• Wij iedereen een fi jne vakantie en een heerlijke zomer toewensen!

•  U het volgende Winkelcentrum Heinkenszand Magazine ontvangt rond 18 september?
Wilt u een advertentie plaatsen of heeft u nieuws te melden stuur het dan voor 15 augustus door 
naar www.winkelcentrumheinkenszand.nl
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Verkoopplannen? 

R+ Makelaardij komt graag bij u 
langs!

R+ Makelaardij 
Dorpsstraat 51b  

4451 BB Heinkenszand 

(0113) 644 398 
www.rplusmakelaardij.nl  
info@rplusmakelaardij.nl 




