WINKELCENTRUM

Heinkenszand

...daar beleef je meer ...

OP

T
E
H
JN
I
Z
R
E
B
M
20 & 21 SEPTE

N
E
G
A
D
N
E
W
R
VE
IEDER

E KLAN
T
EEN
KADO

IN DEZE EDITIE:
›› Pietro e Calore

›› de Visser Optiek

ONZE MERKEN
EXPRESSO
TRAMO NTANA
MAC
YEST
SOULMATE
ENJOY
NED
MYRNA BY N ED

EEN LEUKE
WE HEBBEN
IJ D E N S
A T T E N T IE T
DAG E N O P
DE VERWEN
& Z AT E R D A G
V R IJ D A G 2 1
BER!
22 SEPTEM

ANOTHER WO M EN
MIL ANO
SAMOO N
APPIA DUE
YESTA

DO R PSTR AAT 51 , H E IN K E N S Z A N D

F RAPP

TOT SN EL ! JEANN E T & CA ROLIE N

Karreman
Heinkenszand
Dorpsstraat 61
0113-563064

Karreman
Karreman

nkenszand
Dorpsstraat 61
nkenszand
0113-563064
Dorpsstraat 61
0113-563064
2

WIL JIJ OOK
EEN CADEAUTJE?
Het is elke dag leuk om te winkelen in Heinkenszand,
maar tijdens de verwendagen op vrijdag 20 en
zaterdag 21 september wordt het wel heel speciaal.
Deze twee dagen leggen de winkeliers
van Heinkenszand je extra in de
watten, want bij elke winkel waar
je iets koopt, ontvang je een
cadeautje.
Wil je weten wat de
winkeliers weggeven?
Dat is natuurlijk nog een
verrassing, maar we kunnen
wel alvast beloven dat je bij
elke winkel iets anders krijgt. Dus
plan 21 of 22 september een dagje
vrij om te shoppen in Heinkenszand.
Kijk voor de deelnemende winkeliers op
www.winkelcentrumheinkenszand.nl/deelnemers

Dit magazine is mede tot stand gekomen dankzij:
AVA Electro - Bakker Boer - 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
www.winkelcentrumheinkenszand.nl
winkelcentrumheinkenszand.nl
info@winkelcentrumheinkenszand.nl

Agenda
Vrijdag 20 september en zaterdag 21 september:
Verwendagen in Heinkenszand! Iedere klant ontvangt bij alle
deelnemers een cadeautje.

Zaterdag 5 oktober tot en met
zaterdag 9 november:
Actie voor de voedselbank. Voor deze kinderen iets extra’s bij
Sinterklaas of kerst!

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.

Zondag 22 december:
WINKELCENTRUM

Heinkenszand

...daar beleef je meer ...

Kerstshoppen in Heinkenszand van 13.00 tot 16.00 uur
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Van alle markten thuis!

Dorpshuis de Burcht
& de Jeugdhoeve

Sporthal
de Zwake

Vergadercentrum
de Stenge

SPORTFONDSEN BORSELE
201910289 Advertentie Borsele 185x130.indd 1

Zwembad
Stelleplas
www.sportfondsenborsele.nl
Tel: 0113-561865

9-4-2019 14:47:47

Verwarmen met hout of houtpellets
Al 15 jaar specialist op dit vakgebied!

Op al uw aankopen en reparaties krijgt u
bij ons een mooi en handig presentje.

-pellet cv-kachels
-hout cv-kachels
-combi kachels voor hout en pellets
-houtsnipperketels
-zonneboilers

Bliek
Stationsweg 10, Heinkenszand, 0113-561203
www.bliektweewielers.nl
www.fietsverhuurinzeeland.nl
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Schouwersweg 5
Tel:0113-548982

4451 HS Heinkenszand
www.pietrocalore.nl

HOE VERWARM JIJ JE HUIS DEZE WINTER?
Deze zomer sneuvelden er verschillende hitterecords en steeg het kwik op sommige plaatsen zelfs boven de veertig graden. Maar
de warme zomerdagen waarin we massaal naar verkoeling zochten, liggen weer achter ons en zo zoetjesaan doet de herfst haar
intrede. Nog even en de winterjassen worden uit de kast gehaald en de thermostaat weer een graadje hoger gezet. Hoe verwarm
jij je huis deze winter?
TEKST EN FOTO’S: Rachel van Westen - Tekstbureau Zeeland
Als het aan de overheid ligt, zijn over twintig jaar alle woningen
gasloos. Je ontkomt er dan ook niet aan om erover na te denken
hoe jij jouw woning straks wil gaan verwarmen. Welk alternatief
voor de gasgestookte cv-ketel zorgt voor het meeste comfort in
jouw woning en, ook niet onbelangrijk, welk systeem of welke
combinatie van systemen past binnen jouw budget?
Nelleke Wagenaar, mede-eigenaresse van Pietro e Calore, kan je
volledig informeren over duurzame verwarming door middel van
pellet cv-installaties en - kachels. Het bedrijf van Nelleke en haar
partner Peter Gorter, ontstond in 2005 in Oudelande en verhuisde
drie jaar geleden naar het pand aan de Schouwersweg in
Heinkenszand. Het wordt al snel duidelijk dat er geen eenduidige
oplossing bestaat waarmee je elke woning kunt verwarmen.
De manier waarop je jouw woning wilt verduurzamen, is
afhankelijk van het soort woning, de beschikbare ruimte, de
snelheid waarmee je volledig onafhankelijk wilt zijn van gas en
vanzelfsprekend het beschikbare budget.

In de praktijk merkt Nelleke dat er nog veel onwetendheid is
over pelletsystemen. “Pelletkachels en pellet cv-ketels werken
op houtpellets”, begint ze haar uitleg. “Dat zijn korrels van
geperst zaagsel, grotendeels gemaakt van resthout, zoals
zaagsel van timmerfabrieken. Dat zaagsel wordt onder hoge
druk samengeperst, zonder lijm. Je vult de kachel of cv-ketel,
met pellets, zet het toestel aan, stelt de temperatuur in en de rest
gaat automatisch. Pelletkachels worden nogal eens vergeleken
met de ouderwetse houtkachels, maar dat is niet helemaal
juist”, benadrukt Nelleke. “Er zijn grote verschillen tussen een
houtkachel en pelletkachel. De rook en geur waar de buren vaak
last van hebben wanneer er een houtkachel wordt gestookt,

wordt veroorzaakt door de verbranding van bijvoorbeeld vochtig
of behandeld hout en door een onvolledige verbranding. De
uitstoot van een pelletkachel is zo’n negentig procent minder en
dat is mede te danken aan de optimale verbranding en het hoge
rendement van pelletkachels.”
Volgens Nelleke zijn pellet cv-ketels het perfecte alternatief
voor de gasgestookte cv-ketel. “De pelletsketels halen dezelfde
temperatuur als de gasgestookte cv ketel”, legt ze uit. “Daardoor
hoef je weinig tot geen aanpassingen te doen aan het huidige
systeem, want de pellet cv-ketel kan gewoon aangesloten
worden op de bestaande radiatoren. Eventueel kan je het systeem
uitbreiden met boiler of zonnecollectorset voor warm tapwater.”
“Het is zo goed als zeker dat de gasprijzen blijven stijgen”, weet
Nelleke te vertellen. “Daarnaast hebben de huidige toestellen
een zeer hoog rendement en het is niet de verwachting dat
die ontwikkelingen nu nog heel hard gaan. Het is evenmin de
verwachting dat de prijzen van de toestellen nog hard zullen
dalen de komende jaren.”
Pak daarbij de subidiemogelijkheden waarvan op dit moment
nog niet bekend is hoe lang je er nog gebruik van kunt maken en
het lijkt erop dat dit de ideale tijd is om de eerste stap te zetten
richting een gasloze woning. Loop eens binnen bij Pietro et Calore
om een kijkje te nemen in de showroom of maak een afspraak voor
een persoonlijk advies.
Pietro e Calore
Schouwersweg 5
4451 HS Heinkenszand
T: 0113 – 54 89 82
E: info@pietrocalore.nl
W: pietrocalore.nl
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M akke lijk & leuk

!

Kom langs voor ons uitgebreide assortiment

boeken
tijdschriften

wenskaarten

kantoorartikelen

en nog veel meer...

The Read Shop Heinkenszand • Dorpsstraat 10 • 4451 BC Heinkenszand
T: 0113 - 563839 • E: heinkenszand@readshop.nl • W: www.readshop.nl
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HOE GAAT HET NU MET FRANS

EN GRÉ MOISON?

In een mooi lijstje aan de muur, per jaar verzameld in een album of allemaal door elkaar in een stoffige
schoenendoos… In elk huis zijn wel foto’s te vinden en de kans is groot dat jij nog foto’s in huis hebt die zijn
afgedrukt door Frans en Gré Moison. Zij hadden bijna veertig jaar een fotowinkel in Heinkenszand.

TEKST: Rachel van Westen – Tekstbureau Zeeland
Frans Moison werkte voor die tijd in een Goese fotowinkel
en toen die verkocht werd, besloot hij om samen met zijn
vrouw een fotowinkel te openen aan de Stationsweg in
Heinkenszand. “Daar zijn we begonnen op 6 mei 1977”,
vertelt Gré.
“In die tijd ontwikkelden we de filmpjes nog niet zelf”,
vult Frans aan. “Die werden elke dag opgehaald en naar
de centrale gebracht. Een dag of twee later werden de
afgedrukte foto’s weer afgeleverd. In 1985 zijn we verhuisd
naar de Dorpsstraat en rond die tijd zijn we zelf begonnen
met het ontwikkelen en afdrukken van foto’s.”
De liefde voor de fotografie ontstond in Frans’ diensttijd.
“Heel oorspronkelijk ben ik banketbakker”, verklapt hij
lachend. “De liefde voor fotografie begon als hobby.
Gedurende mijn diensttijd was ik beheerder van de doka en
zodoende rolde ik in het vak.”
Naast het werk in de winkel, ging Frans ook regelmatig op
pad met de camera. “Zeker in de beginperiode hadden
we elk weekend wel een trouwreportage. Gelukkig heb ik
nooit meegemaakt dat de geplande bruiloft op het laatste
moment werd afgeblazen, maar ik heb wel eens gehad dat
de bruidegom kwijt was. Toen ik aankwam stonden alle
deuren open, maar er was er niemand te zien. Uiteindelijk
ben ik maar naar de bruid gereden en daar werd me verteld
dat meneer nog even het bruidsboeket op moest halen, dus
uiteindelijk kwam het allemaal goed.”

De bruidsreportages werden, in gelijke tred met het aantal
huwelijken, in de loop der jaren minder en hoewel je zou
verwachten dat dit ondernemerspaar ook geraakt werd
door de opkomst van de digitale fotografie, hebben ze daar
nauwelijks last van gehad. “Dat ging geleidelijk”, licht
Frans toe. “We deden toen al niet meer zoveel in camera’s
en ik had een speciaal apparaat voor het afdrukken van de
digitale foto’s, want dat werd echt nog veel gedaan, hoor.”
Uiteindelijk sloten Frans en Gré drie jaar geleden
voorgoed de deuren van hun fotowinkel, maar Frans is
nog wel regelmatig in zijn werkplaats te vinden, waar hij
professionele fotoapparatuur repareert. Ook nu ze zelf hun
boterham niet meer verdienen met het afdrukken van foto’s,
raden ze iedereen aan om nog steeds foto's af te laten
drukken. “De meeste mensen zien niet hoe waardevol een
foto is op het moment dat ze hem maken. En dan is er ook
wel het gevaar van de elektronica van vandaag de dag. Veel
mensen hebben bijvoorbeeld foto’s op een DVD gebrand,
maar hoe lang kan je een DVD nog lezen? Of mensen laten
de foto’s op hun telefoon staan, maar als er iets met de
telefoon gebeurt, kan je zomaar alles kwijt zijn. Terwijl je een
foto van honderd jaar oud nog steeds kunt bekijken. Echt,
blijven doen, laat foto’s afdrukken, zeker van de belangrijke
momenten. Je kunt het nooit meer terughalen.”
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Nieuw bij W. Rijk mode

Signature
Deluxe

W.Rijk

mode jeans sport

Dorpsstraat 76 4451 AC Heinkenszand
T: 0113 - 56 13 01 E: info@wrijkmode.nl
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Shop in Shop

Ondersteuning thuis
Zorg voor een ander
! ‘gepersonaliseerde’ geschenken.
! Speelgoed.
! Kleding.
! Woonaccesoires.
! en nog veel meer!

Vrijwilligers- en verenigingshulp
Activiteiten
Informatie en advies
Printshop

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

Wij zijn te vinden aan de:
Stationsweg 11
4451 HJ Heinkenszand.

Poelvoordestraat 1, ‘s-Gravenpolder
0113-311999
info@vrijwilligershuis.nl
www.vrijwilligershuis.nl
facebook.com/vrijwilligershuis
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DE NIEUWE COLLECTIES ZIJN WEER BINNEN!
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ALLE AANDACHT VOOR JOUW OGEN
Een oogje in het zeil houden, hij heeft er oog voor,
het oog wil ook wat… Er bestaan tientallen gezegden
en spreekwoorden waarin de ogen genoemd worden.
En dat is niet voor niets, want een goed zicht is
essentieel om optimaal te kunnen functioneren. Blijf
dan ook niet te lang aarzelen om eens naar je ogen te
laten kijken, wanneer je het vermoeden hebt dat je
zicht minder wordt.
TEKST: Rachel van Westen – Tekstbureau Zeeland
Bij De Visser Optiek in Heinkenszand nemen ze graag de tijd
om je ogen goed te onderzoeken. Verwacht geen oogmeting
waarbij je na vijf minuten denkt te weten welke sterkte je
nodig hebt om weer scherp te kunnen zien, want bij deze opticien kijken ze verder dan alleen naar de sterkte van je glazen.

De Visser Optiek werd ruim 25 jaar geleden opgericht door
André de Visser. Isabelle van den Berge werkte 22 jaar met
hem samen, waarvan een groot deel als mede-eigenaar. In
januari 2017 nam ze de winkel volledig over van de oprichter.
“Na de overname heb ik nog een jaar samengewerkt met
André en eind 2017 is hij definitief gestopt. Dat heeft ook wel
gezorgd voor veranderingen binnen het personeel, want
inmiddels werken we hier met zes mensen, drie hiervan
zijn opticien en contactlensspecialist, twee zijn leerling
opticien en Inez, die hier al zestien jaar werkt, is onze
verkoopmedewerkster. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in
prismametingen en medische lenzen.”
Wat niet is veranderd, is de aandacht en zorg. Op
www.klantenvertellen.nl scoort De Visser Optiek een mooie
8.9 en zo’n cijfer krijg je natuurlijk niet zomaar. Bij deze
optiek ligt de nadruk op kwaliteit, service en echt goede
oogzorg. Zoals eerder genoemd wordt hier verder gekeken
dan alleen naar de sterkte van de glazen. “We kijken naar het
hele plaatje”, licht Isabelle toe. “We controleren de oogdruk,

bekijken het netvlies en hoornvlies en doen uitgebreid
onderzoek naar de samenwerking van de ogen. Soms hebben
mensen vage klachten die ze niet relateren aan hun ogen maar
die wel uit de ogen afkomstig kunnen zijn. Denk aan lees- of
leerproblemen, hoofdpijn of evenwichtsklachten. We beginnen
elke oogmeting met een algemene anamnese. Dat is essentieel
om uiteindelijk tot een goed advies te kunnen komen. Al met
al zorgt dat ervoor dat we gemiddeld drie kwartier bezig zijn
met een oogmeting. We raden dan ook aan om vooraf een
afspraak te maken, zodat we ruim de tijd kunnen nemen om
iemand goed te helpen.”

De biljartbril
Een bijzonder product waarmee De Visser Optiek klanten
trekt uit heel Nederland is de biljartbril. Tijdens het
biljarten sta je voorover en dat geeft wel eens problemen bij het kijken door een reguliere bril. Een biljartbril
heeft een aangepast model en wordt aangemeten op
afstand die je nodig hebt om alles scherp te kunnen zien
tijdens het biljarten. Loop eens binnen en vraag naar de
mogelijkheden.

De Visser Optiek

Dorpsstraat 92
Heinkenszand

T: 0113 - 56 32 14
W: www.devisseroptiek.nl
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• Isabelle van de Visser Optiek het meisje was met de mooie ketting uit het vorige magazine? Rian Bosman uit Heinkenszand
herkende haar en heeft een kadokaart van Winkelcentrum Heinkenszand ontvangen.
• Parkeren in Heinkenszand gratis is en kan voor de deur?
• In de Stenge de bar de komende periode een metamorfose ondergaat en voorzien zal worden van een hele nieuwe look!
Het belooft een heel ander gezicht te gaan worden en een mooi resultaat te gaan geven.
• Twee medewerkers van de Visser Optiek, Marije en Brigitte op 10 september gaan starten met de opleiding tot opticien?
• U de cadeaukaart kunt gebruiken als relatiegeschenk en gemakkelijk online kunt bestellen via
www.winkelcentrumheinkenszand.nl?
• Wij dan de bestelde cadeaukaarten gratis naar het gewenste adres sturen?
• U uw klantenkaart online kunt registreren en uw gegevens kunt aanvullen zodat u altijd up to date bent?
• Een aantal ondernemers hebben deelgenomen aan training dementie vriendelijk?
Deze ondernemers zijn herkenbaar aan de sticker.
• We in oktober starten met een mooie actie voor een goed doel waaraan u mee kunt sparen?
• U het volgende Winkelcentrum Heinkenszand Magazine ontvangt rond 20 november?
Wilt u een advertentie plaatsen of heeft u nieuws te melden stuur het dan voor 15 augustus door naar
www.winkelcentrumheinkenszand.nl

Wij hebben een leuke attentie
voor iedere klant tijdens
de verwendagen vrijdag 21
en zaterdag 22 september.

Zwake 7
4451 HH Heinkenszand
T. 0031 (0)113 56 16 34

www.bloemisterijwisse.nl
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EHBO HEINKENSZAND

Bij voldoende
belangstelling
Bij voldoende
belangstelling starten
wij weer een
nieuwe EHBO starten
cursus

wij weer een
nieuwe EHBO cursus
kosten: € 135,- 12 avonden

kosten: € 135,- Reanimatie met AED
- 12 avonden
- Inclusief cursusmateriaal en koffie of thee
- Reanimatie met AED
- Inclusief cursusmateriaal
Voor meer informatie:
hzandehbo@gmail.com
en kofﬁ
e of thee
leden@ehboheinkenszand.nl

Voor meer informatie:
hzandehbo@gmail.com
leden@ehboheinkenszand.nl
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WINBELA 01 d.d. 19-08-19
De Dorpsstraat, begin 1900, ter hoogte van het
huidige kruispunt met de Kerklaan en de Warande.
Het grote gebouw links is de openbare lagere
school met daartegen aangebouwd de karakteristieke onderwijzerswoning met zijn vele blinden.
Daarvoor de 2 grote kastanjebomen en het ijzeren
hekwerk van de Dorpskerk.
Het gebouw op de voorgrond (met de �iets) is het
oude gemeentehuis. Deze voormalige hoekwoning
werd 1901 verbouwd door aannemer A. Janse uit
Nisse voor een bedrag van 1905 gulden.
Rechts het gestucte herenhuis 'Vanderbilt', met
daarachter de toegang tot het Kerkpad richting
’t Ouweland (de huidige Kerklaan). In 1974 is
deze monumentale woning op verzoek van het college
van Burgemeester en Wethouders gesloopt ter verbetering van de verkeersveiligheid.
Daarachter de werkplaats van wagenmakerij

WINKELCENTRUM

Heinkenszand

...daar beleef je meer ...

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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J. Pantus, die onder andere
Tilbury en Chais verkocht. Op de achtergrond de grote
bomen van de voormalige jachtdependance 'Landlust'
van jonkheer Cornelis van Citters van Bruëlis.

Wil jij meehelpen het verschil te maken?
Brand, ongevallen, hulverlening en soms een dienstverlening.. Het zijn de dingen waarvoor de
brandweer 24/7 paraat staat. Maar wie is dan die brandweer? Voor de post heinkenszand is dat een
groep van 17 enthousiaste vrijwilligers die 365 dagen in het jaar klaar staan om daar waar nodig
hulp te verlenen. Gewoon mensen uit de buurt die bereid zijn anderen te helpen als zij in nood
verkeren. Brandweerpost Heinkenszand is op zoek naar vrijwilligers die met name overdag
beschikbaar zijn om te helpen bij het bestrijden van incidenten.
We zoeken daarom mensen die overdag thuis of voor hun werk in (of in de directe omgeving van)
Heinkenszand aanwezig zijn en die in geval van een incident direct beschikbaar zijn.
Het zal u niet ontgaan zijn dat het landelijk steeds
moeilijker wordt om mensen te vinden voor de vrijwillige brandweer. Dit komt deels omdat mensen
tegenwoordig steeds vaker verder van huis werken
en deels omdat mensen vaak aan meerdere activiteiten deelnemen. Ook de brandweer probeert met
deze veranderingen rekening te houden en daarin
mee te gaan. Zo was het vroeger vaak zo dat je in
de buurt van de brandweerpost moest wonen en
werken. Tegenwoordig is het zo dat er met name
gekeken wordt of men overdag beschikbaar is voor
een post omdat met name daar het grootste knelpunt ligt voor wat betreft beschikbaarheid.

oefenavonden komen kijken. Onze vaste oefenavond is op maandagavond van 19:30 tot 21:30.
Het is dan wel verstandig om vooraf even een
berichtje te sturen zodat we weten dat je komt. Dan
kunnen we zorgen dat je wat uitleg krijgt bij wat we
zoal doen.

Als je overdag in, of in de buurt van Heinkenszand
werkt dan is het wel noodzakelijk dat je werkgever toestaat dat je in geval van een incident direct
op kan komen voor de brandweer. Dus overleg dit
eerst met je werkgever. Als je uiteindelijk solliciteert
zal de werkgever ook een verklaring ondertekenen
waarin hij aangeeft dat jij in geval van een incident
Dus, werk je bijvoorbeeld overdag in, of in de directe direct opkomt. Let wel dit is altijd voor zover het
nabijheid van Heinkenszand en je voelt wel wat voor werk en de veiligheid dit toelaat, die keuze maak je
een mooie uidagende en afwisslende job als vrijwil- altijd zelf. Naast je werkgever is het ook verstandig
liger bij de brandweer… laat dan van je horen en
eerst met je eventuele partner te overleggen. Als je
stuur een vrijblijvend berichtje naar
een partner hebt dan is het wel nodig dat die achter
f.vanderjagt@vrzeeland.nl met als onderwerp
jouw keuze staat om vrijwilliger te worden bij de
‘informatie’ maar je kunt ook op een van onze
brandweer.

Voor meer informatie over de brandweer kijk eens op:
/www.brandweerzeeland.nl/vacatures/vrijwillige-brandweer
Daar vindt je ook de link naar het sollicitatie formulier.
www.brandweerzeeland.nl/sollicitatieformulier-vrijwilligers
Wil jij samen met ons het verschil maken? Laat dan van je horen via:
ploegleider.heinkenzand@vrzeeland.nl of via f.vanderjagt@vrzeeland.nl
Of bel gewoon: 0652560963 (ploegleider post Heinkenzand)
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Als ik onverhoopt stuk ga,
bel ik direct AVA Electro.
Zij repareren bijna alle
merken witgoed en zitten
lekker dichtbij.
Snelle service voor nette
prijzen!

AVA Electro verkoopt en repareert witgoed, inbouw apparatuur en andere
huishoudelijke apparaten. Als u ons belt komen we zo snel mogelijk langs.
Is uw apparaat niet meer te maken en koopt u bij AVA een nieuwe, dan vervallen de
onderzoekskosten. Bel ons vrijblijvend voor informatie

www.avaelectro.nl - 0118 471 777 - Oost-Souburg en Heinkenszand
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VOOR AL UW OVERKAPPINGEN EN BESTRATING

BPG DE JONGE VOOR AL UW BOUWMATERIALEN, HOUT EN SIERBESTRATING
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
Studio de Jonge, nijverheidsstraat 35, 4458av ‘s-Heer Arendskerke
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Kerstkriebels
b ij Kale & de Bril

O ve r 3 ma a nden is het a l weer ke rs t ,
weet u a l wa a r u ga a t dinere n ?
Reser veren voor de kers tdagen kan NU
al v ia onz e webs ite.
We ser veren ons Kerst menu v an
d i nsda g 24 decemb er tot en m e t
z a terda g 28 decemb er.
L e k ker t hu is eten ma a r geen zi n om
te koken? Kale & de B r il hebb e n
een heer lij k 4 , 5 of 6 g angen KE RST
T hu is menu wa a rmee u in e e n
ha nd o mdra a i een p ra cht ig kerstd i n e r op
t a fel z et !

W W W . K A L E B R I L . N L
Vo o r m eer i n fo r m a t i e k i j k e e ns o p o nz e we b s i te o f b e l T. 01 1 3 - 8 5 3 4 8 5 | P i e t He i ns t ra a t 3A , G o e s
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Wie is dit leuke jongetje
op de skelter?
Dit jongetje is inmiddels een heer
geworden en heeft natuurlijk een mooie
winkel in Heinkenszand. Weet jij welke
Heinkenszandse ondernemer dit is of
weet je de naam van zijn 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.

sfeerlampje
inclusief batterijen

9,95
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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

