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RUND & LANGOUSTINE
POMPOEN | HAZELNOOT | KERRIE

***
KNOLSELDERIJ

QUINOA | SINAASAPPEL | VERJUS | KOMIJN
***

HERT & LEVER
BIET | AARDPEER | PISTACHE

***
GRIET

TRUFFEL | PADDENSTOELEN | PETERSELIEWORTEL
RODE KOOL

***
KAAS

CHUTNEY | STROOP | CRACKER
***

PURE CHOCOLADE
GOUD | PEER | KARAMEL | CASHEWNOOT

Kerstm
enu

GOUD

Kerstm
enu

Kerstm
enu

Kerstm
enu Dit kerstmenu

is  geldig  van 

24  tot en met 

28 december .

Lekker thuis eten maar geen zin om te koken?  Kale & de Bril 
verzorgt een heerlijk 4, 5 of 6 gangen KERST thuismenu waarmee 

u in een handomdraai een prachtig kerstdiner op tafel zet!

Reser veren? 
(0113) 853 485 

of www.kalebril .nl

B o j a n i  •  Z o m a a r  L e u k  •  J e a n s - I n n  •  F i e t s w e r e l d  B l i e k
R e a d s h o p  H e i n k e n s z a n d  •  ’ t  M e r e l t j e  •  E t o s  •  A - K y r a 

A V A  e l e c t r o  •  H o m e d e c o r  v a n  d e  L i n d e  •  B l o e m i s t e r i j  W i s s e

L E T  OP !  I EDERE  W INKE L  HEE F T  Z I JN  E IGEN  AKT I E

Schouwersweg 5      4451 HS Heinkenszand  
Tel:0113-548982          www.pietrocalore.nl

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

-pellet cv-kachels
-hout cv-kachels
-combi kachels voor hout en pellets
-houtsnipperketels
-zonneboilers
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...daar beleef je meer... 

W IN K E L C E N T R UM

HeinkenszandHeinkenszand

www.winkelcentrumheinkenszand.nl
info@winkelcentrumheinkenszand.nl                                                                                                             

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

 winkelcentrumheinkenszand.nl

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

Zaterdag 23 november van 17.00 - 20.00 uur:
Heinkenszand maakt er een feestje van met Dirty piano’s  
in de Stenge.

Vrijdag 29 november en zaterdag 30 november:
Black Friday! Lekker shoppen en iedere winkel heeft zijn eigen actie.

Vanaf 10 december:
Winkelcentrum Heinkenszand in kerstsfeer. De winkelstraat is 
versierd en in de winkels is het gezellig en heerlijk warm.

Zondag 22 december:
De gezelligst koopzondag van Zeeland!
Kerstshoppen in Heinkenszand van 12.00 tot 16.00 uur.
De laatste cadeautjes kopen in de gezellige winkels en verwend 
worden met wat lekkers. Met gezellige muziek!

Voorjaar 2020:
Voorjaarsactie waarbij de klanten eens extra in de watten gelegd 
worden. Spannend!!!!

Het is weer winterfair! 
De hallen van De Stenge aan het Stengeplein in Heinkenszand staan van vrijdag 22 tot 
en met zondag 24 november weer helemaal in het teken van de winter en de komende 
feestdagen, want dan wordt de Heinkenszandse winterfair gehouden. Dit gezellige 
evenement wordt op vrijdagmiddag om 13.30 uur geopend door Burgemeester Gerben 
Dijksterhuis, waarna iedereen lekker rond kan struinen op de fair. 

Naast diverse stands word je getrakteerd op een 
spectaculaire bruidsmodeshow, demonstraties, 
proeverijen, talloze koopjes en verschillende 
optredens. Ook voor de kinderen wordt het feest, want 
heel het weekend staat er een draaimolen en een heuse 
racesimulator op de winterfair. Zaterdag vanaf 17.00 
uur maakt Heinkenszand er een feestje van met DJ Arno 
en de Dirty Piano’s en zondag mogen alle kindjes t/m 8 
jaar van 12.00 tot 13.00 uur gratis friet eten met Zwarte 
Piet. Kortom, het belooft een gezellig weekend te 
worden, waar je jezelf geen moment zult vervelen. 
De fair is op vrijdag geopend van 13.30 tot 21.00 uur, 
op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur en van 17.00 tot 
20.00 uur maakt Heinkenszand er een feestje van 
met DJ Arno en de Dirty Piano’s, op zondag van 10.30 
tot 17.00 uur en de entree is elke dag gratis. Meer 
informatie en het volledige programma vind je op 
www.winkelcentrumheinkenszand.nl

GRATIS ENTREE
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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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Kan jij nog wel wat  
inspiratie gebruiken? 
TEKST en FOTO’S: Rachel van Westen 
Het is weer bijna december. Dé maand 
bij uitstek om jouw familie, vrienden of 
grote liefde te verrassen met de leukste, 
liefste en mooiste cadeautjes. Weet jij 
al wat je ze wil geven? Of kan je nog 
wel wat inspiratie gebruiken voor 
de komende feestmaand? Loop eens 
binnen bij de Etos aan de Dorpsstraat 
in Heinkenszand. Hier vind je voor 
iedereen een persoonlijk cadeautje.  
Om je een beetje op weg te helpen 
geven we je hier alvast een paar tips. 

Een lekker geurtje
Of je nu een cadeautje zoekt voor je opa 
of je twaalfjarige dochter, een geurtje is 

een leuk om te geven en leuk om te 
krijgen. Vind je het lastig om te kiezen? 
Eigenaar Jan Karreman en de enthousiaste 
meiden Viola, Ellie, Ilse en Elvera nemen 
graag de tijd om je te adviseren.  

Cadeaumandje
Een cadeau waar je zeker punten mee 
scoort is een cadeaumand. Er staan 
tientallen mandjes klaar in de winkel, 
maar als je het leuker vindt om zelf de 
inhoud van de cadeaumand samen te 
stellen, is dat natuurlijk ook mogelijk. 
Combineer een lekkere douchegel met een 
geurende scrub of een verzorgend huidolie 
of… Nou ja, kom zelf maar eens kijken in 
de winkel, er valt genoeg te kiezen. 

Sieraden
Oorbellen, een armbandje of een ring… 
Een mooi sieraad valt altijd in de smaak 
bij een echte dame. Je kunt kiezen uit 
armbandjes met glinsterende steentjes, 
vrolijk gekleurde kettinkjes of echt 
zilveren oorbellen. 

Cadeaukaart 
Weet je niet zo goed waar je die ander 
nu echt blij mee maakt? Geef dan 
een cadeaukaart als sinterklaas- of 
kerstcadeautje. Mocht je het een beetje 
kaal vinden om alleen een cadeaukaart 
te geven, kan je hem ook leuk laten 
verpakken met een flesje doucheschuim  
of fijne bodylotion. 

Cadeautje voor jezelf 
En vergeet jezelf niet, want met de 
feestdagen in het vooruitzicht, wil je er 
natuurlijk ook zelf op je mooist uitzien en 
lekker ruiken. Dus als je toch cadeautjes 
aan het uitkiezen bent voor je familie 
of vrienden, mag je jezelf best een 
mooi make-upje, geurtje of extra luxe 
verzorgingsproduct cadeau geven. 

Kerstpakket
Wil je jouw personeel iets geven met 
Kerst, maar ben je een beetje uitgekeken 
op de standaard kerstpakketten? 
Laat dan leuke mandjes maken met 
verzorgingsproducten, eventueel 
aangevuld met een Etos cadeaukaart. 

Etos 
Dorpsstraat 61 - Heinkenszand
T: 0113 563 064
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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!

SIGNEERSESSIE MARELLE BOERSMA 
EN ANTOINETTE KALKMAN

Marelle Boersma is bestsellerauteur en werkt als schrijfdocent bij de 
schrijfvakanties die ze organiseert in Nederland en Frankrijk. Daarnaast is ze 
als senior schrijfcoach werkzaam bij de ThrillerAcademie. 

Antoinette Kalkman debuteert in mei 2019 met haar thriller Bonuszoon. 
In 2018 startte ze met Marelle Boersma de thrilleracademie.

Op zondag 24 november zullen 
zij samen komen signeren bij de 
stand van The Read Shop tijdens 
de Winterfair in Heinkenszand. 
Tussen 13.00 en 15.00 uur zijn 
zij aanwezig, dus kom langs!

ADV_TRS_Heinkenszand.indd   1 27-09-19   16:15



Ook dit jaar is het Barbershopkoor uit Goes weer aanwezig  
op de jaarlijkse Winterfair. In deze sfeervolle winterse  
ambiance hoopt zij het publiek weer met hun songs te 
kunnen vermaken. 

The Gaggling Ganders Gang, in de volksmond The Ganders,  
zingt in Barbershop style, à capella, dus zonder instrumenta-
le begeleiding. Op het programma deze keer staan bekende 
songs van o.a. de Beatles, Elton John, en Peggy Lee. Natuurlijk 
mag Hallelujah van Leonard Cohen niet ontbreken. Een deel van 
het optreden wordt deze keer verzorgd door het koorkwartet 
Ganders4Fun. Hiermee laten zij zien dat de songs in de basis 
door vier stemmen gebracht kunnen worden. Dit alles onder de 
muzikale leiding van koordirigent Wim Steenbakker.

Barbershop style
De akkoorden zijn herkenbaar doordat elke noot van een song 
wordt gezongen als vierstemmig, harmonisch akkoord. Typisch 
kenmerk is ook dat de op één na hoogste stem, de lead, de 
melodie zingt. Deze stem gloort tussen de anderen door.
Daarboven zet de tenor een tweede stem neer. De basstem geeft 
het geluid een solide ondergrond met een donkere,  

ronde klank. De bariton kleurt 
het ene moment met de 
lead, het volgende 
moment meer met de 
bas. Samen produ-
ceren ze met hun 
speciale sound wel-
luidende akkoorden, 
“ringing chords” 
genoemd, waarin nog 
eens  allerlei bovento-
nen te horen zijn, alsof 
er minstens vijf stemmen 
klinken.

Samen zingen is leuk. Zin om mee te doen?
The Ganders repeteren elke donderdagvond in  
Het Wilhelminahuis te Wilhelminadorp.
Kom gerust vrijblijvend een avondje langs.  
De koffie staat klaar.

Meer info: www.gagglinggandersgang.nl

Marelle Boersma is auteur en schrijfdo-
cent. Er zijn inmiddels al heel wat  
thrillers verschenen, waaronder de best-
sellers Ik volg je en Vals Alarm waarvan 
~100.000 exemplaren verkocht zijn. 

In 2015 is Marelle met haar nieuwe 
partner vertrokken naar Portugal. ‘Het 
was direct duidelijk dat dit een nieuwe 
start van mijn leven was,’ zegt ze. Een 
leven vol avontuur volgt, ze kregen 
de nodige tegenslagen, maar genoten 
volop van hun Portugese bestaan. 

In datzelfde jaar begint Marelle aan een 
nieuw schrijfproject: een serie Vertrek-
thrillers, gebaseerd op het populaire 
tv-programma ‘Ik vertrek’. De thriller 
Enkele reis is de eerste in de serie, een 
boek spelend in Portugal gebaseerd op  
de vermissing van Madeleine McCann.  
Het is de angst van vele ouders om hun 
kind kwijt te raken. 

Daarna schrijft ze Chateau de Provence 
over een stel dat een kasteel koopt in 
de liefelijke Provence, waar ze te maken 

krijgen met moord, ontrouw en vooral 
weerstand van de plaatselijke bevolking.

Dit jaar verscheen het derde boek van 
de Vertrek-thrillers: Ciao Sicilia. Dit is 
geen zoetsappig verhaal over een droom 
volgen, maar een keiharde confrontatie 
met de maffia.’ 

Het volgende boek Terug naar Cornwall 
verschijnt in maart 2020.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The Readshop

BIJ IEDERE AFGESLOTEN HYPOTHEEK 
ONTVANGT U EEN CADEAUBON T.W.V. 

€ 50,-
AKTIE LOOPT VAN 01-10-2019 TOT EN MET 31-12-2019

IN TE LEVEREN BIJ ATMO CONCEPTSTORE

Frans den Hollanderlaan 12 | 4461 HN Goes 
 T. 0113-250 555 | www.faasse-fermont.nl

KREUKELMARKT 4
GOES

The Gaggling Ganders Gang

GRATIS ENTREE
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*********************************************
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ONZE MERKEN

E X P R E S S O 

T R A M O N TA N A

M AC

Y E S T

S O U L M AT E

E N J OY

N E D

M Y R N A B Y N E D

A N O T H E R  W O M A N

M I L A N O

O O K  VO O R  M AT E N  4 2  T/ M  5 0

ONZE MERKEN

S A M O O N ,  F R A P P,  D U E

V I A - A P P I A ,  Y E S TA ,  T O N I

D O R P S T R A AT 5 1 ,  H E I N K E N S Z A N D

T O T S N E L !  J E A N N E T &  C A R O L I E N

NU  2 5 %
KORTING!

M . U . V.  D E  N I E U W E

C O L L E C T I E

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

W.Rijk
mode   jeans   sport
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Guldenroedestraat 31
4451 LP Heinkenszand
Postbus 39
4450 AA Heinkenszand

Tel.: 0113 - 35 19 29
www.zeelandassurantien.nl
info@zeelandassurantien.nl

Wij nemen
uw zorgen

over.
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www.fitlife-heinkenszand.nl

infofit-life@kpnmail.nl

Tel: 06 21800063
Noordland 2b, Heinkenszand

• Diverse fitness area’s  
(kracht, cross-fit en cardio)

• Individueel fitnessen of maatwerk
• Personal Trainer voor begeleiding
• Live groepslessen, o.a. (kick-)boksen,  

spinning, pilates, yoga
•  Gezellig sporten voor jong en oud

Fitter worden, spieren  
kweken of afvallen? Bij ons
keuze uit fitness en een keur van 
live groepslessen. Nu onbeperkt 
fitnessen vanaf €22,50 p/m!

www.fitlife-heinkenszand.nl

infofit-life@kpnmail.nl

Tel: 06 21800063
Noordland 2b, Heinkenszand

• Diverse fitness area’s  
(kracht, cross-fit en cardio)

• Individueel fitnessen of maatwerk
• Personal Trainer voor begeleiding
• Live groepslessen, o.a. (kick-)boksen,  

spinning, pilates, yoga
•  Gezellig sporten voor jong en oud

Fitter worden, spieren  
kweken of afvallen? Bij ons
keuze uit fitness en een keur van 
live groepslessen. Nu onbeperkt 
fitnessen vanaf €22,50 p/m!

www.fitlife-heinkenszand.nl

infofit-life@kpnmail.nl

Tel: 06 21800063
Noordland 2b, Heinkenszand

• Diverse fitness area’s  
(kracht, cross-fit en cardio)

• Individueel fitnessen of maatwerk
• Personal Trainer voor begeleiding
• Live groepslessen, o.a. (kick-)boksen,  

spinning, pilates, yoga
•  Gezellig sporten voor jong en oud

Fitter worden, spieren  
kweken of afvallen? Bij ons
keuze uit fitness en een keur van 
live groepslessen. Nu onbeperkt 
fitnessen vanaf €22,50 p/m!
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Alwin startte al op zeer jonge leeftijd zijn muzikale carrière. 
Als drummer in diverse formaties met optredens in zowel 
binnen- als buitenland leerde hij de kneepjes van het muzi-
kanten vak. Maar het zingen was toch zijn grote liefde. 

Dit heeft hem ook doen besluiten om solo te gaan. En met 
succes! Inmiddels heeft hij vele optredens verzorgd op de 
meest uiteenlopende locaties. In Nederland en Belgie is  hij 
geen onbekende meer. Zijn eigen liedjes die hij maakt samen 
met producer (Emile Hartkamp (o.a. Frans Bauer, Jannes en 
Frans Duijts) halen regelmatig de landelijke hitslijsten Ook op 
televisie is hij al menig maal te zien geweest. Onder andere 
bij RTL Boulevard, SBS Shownieuws en Tros Muziekfeest op het 
Plein. Op het podium is hij pas in z'n element. De juiste keuze 

van de nummers en het contact met het 
publiek maken een optreden van Alwin 
tot een waar feest. De fijne kneepjes van het 
artiestenvak, heeft hij mogen leren door een tijdje 
mee te mogen toeren met De Havenzangers (bekend van o.a. 
"'s-Nachts na Tweeën" en "De Country Dans"). Want hij heeft 
iets wat je niet kunt aanleren. En dat is uitstraling! Het maakt 
hem dan ook niet uit of hij boven op het biljart moet staan of 
op podia van grote zalen, hij komt overal tot zijn recht. 
Kortom een optreden van Alwin is altijd een feestje.

Tijdens de winterfair:
De kleintjes mogen doorlopend gratis 
in de draaimolen. Gratis racen met een 
stoere Race simulator voor de kinderen 
en de papa’s! 

Eet friet met zwarte Piet!
Zondagmiddag 24 november mogen de kleintjes gratis 
friet eten met zwarte Piet van 12.00 tot 13.00 uur. Mama’s 
en papa’s zorg dat uw kind dit niet mist. (kinderen t/m 8 
jaar). De kinderen mogen doorlopend gratis knutselen in 
de knutselhoek.

Senioren Orkest Zeeland  
een orkest met toekomst

Ons orkest vindt zijn oorsprong 
in 1980 (volgend jaar vieren 
wij dus het 40 jarig jubileum 
tijdens een concerttour door 
de provincie) en is opgericht 
om de oudere muzikanten van 
Zeeland de mogelijkheid te 
bieden om met generatiegeno-
ten hun hobby, het gezamenlijk 
maken van blaasmuziek, uit te 
kunnen oefenen. De muzikan-
ten hebben over het algemeen 
hun werkzame leven afgesloten 
en zijn daardoor in de gelegen-
heid om overdag op doorde-
weekse dagen te repeteren en 
concerten te geven.

Allemaal zijn het muzikanten 
die al hun hele leven in diverse 
muziekverenigingen in Zeeland 
hun steentje hebben bijgedra-
gen en de meeste zijn daarin 

nog steeds actief. Het orkest 
staat onder de muzikale leiding 
van dirigent Tonny de Jong. 

Bent u ook muzikant en in het 
bezit van een eigen instrument 
en hebt u de leeftijd van 55 jaar 
bereikt dan bent u van harte 
welkom om plaats te nemen 
in het orkest. Kom kijken en 
luisteren op de winterfair te 
Heinkenszand op vrijdag 22 
November, of neem contact op 
met ons, ook als u een optreden 
wilt boeken:

U kunt ons ook vinden op: 
www.seniorenorkestzeeland.nl

Alwin

Wist u dat?
  Jan Karreman van de Etos het leuke jongetje op de 
skelter was op de foto in het vorige magazine?

  Talitha Polderman uit Ovezande hem herkende aan zijn 
pret face lach en hiervoor een cadeaukaart van winkel-
centrum Heinkenszand heeft ontvangen?

  Burgemeester Gerben Dijksterhuis vrijdag 22 november 
om 13.30 uur de winterfair opent? U bent hierbij van 
harte welkom.

  Dat u tijdens de winterfair weer verwend wordt met 
kleine proeverijen? (koffie / thee, glühwein, bonbons, 
appeltaart, mini oliebol)  

  Parkeren in Heinkenszand gratis is en kan voor de deur?

  U de cadeaukaart kunt gebruiken als relatiegeschenk 
en kerstcadeau en gemakkelijk online kunt bestellen via 
www.winkelcentrumheinkenszand.nl? 

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

  U tijdens de winterfair kunt genieten van de vele 
optredens?

  U uw klantenkaart online kunt registreren en daar uw 
gegevens kunt aanvullen zodat uw punten nooit  
verloren gaan?
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www.bloemisterijwisse.nl

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

Vele leuke aanbiedingen op de 
Winterfair! 
En natuurlijk 29 en 30 november 
Black Friday in de winkel.
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Heinkenszand maakt er een feestje van!

Met  Dirty Piano’s
Jouw muziek op verzoek ingediend op hun 

eigen bierviltjes!

Tijdens de winterfair • Zaterdag 23 november 
17.00 tot 20.00 uur in de Stenge.
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www.AGRISNELTANK.nl
kijk voor meer informatie op onze website
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www.AGRISNELTANK.nl
kijk voor meer informatie op onze website

De Readshop aan de Dorpsstraat in Heinkenszand weten we 
allemaal wel te vinden, maar weet jij nog welke winkel hier 
vroeger zat? Om antwoord te krijgen op deze vraag, gaan 
we op bezoek bij Ina en Kees Geschiere, zij kunnen ons hier 
alles over vertellen. 
In 1961 namen Kees en Ina de SRV buurtwinkel over van zijn 
ouders. De winkel was toen nog gevestigd in het woonhuis 
naast de huidige winkel en Kees was elke dag op pad met zijn 
bakfiets met melk. “Heel in het begin hadden we nog geen 
flessen, maar verkochten we de melk los. Het zat in melkbussen 
en de mensen kwamen met een pannetje dat ik mocht vullen”, 
vertelt Kees. “Al snel kwamen de eerste flessen en hadden we 
wat meer keus. De klanten konden kiezen uit yoghurt, gortpap, 
havermout, twee soorten vla en één soort melk. Later kreeg ik 
een auto en toen ging ik daarmee op pad.”
“Hij was lange dagen aan het werk en ondertussen was ik bij 
de kinderen en werkte ik in de winkel”, blikt Ina terug, “In het 
begin was het trouwens nog wel eens puzzelen hoor, want er 
kwamen veel kinderen uit de buurt om boodschappen te doen 
voor hun moeder en die zeiden dan tegen me: ‘Schrijf het maar 
op’. Dat was heel normaal in die tijd, maar ik kwam zelf uit  
’s Heer Arendskerke, dus ik kende al die kinderen niet. 
Sommige gezinnen hadden vijf of soms wel zeven kinderen 
en die werden om de beurt om boodschappen gestuurd. Dan 
moest ik iedere keer weer proberen te ontdekken bij welk gezin 
dat jongetje of meisje hoorde”, lacht Ina. 

In het winkeltje verkocht ze melk, boter en kaas en later kwamen 
er steeds meer producten bij. Na verloop van tijd werd er een 
stuk aan het woonhuis gebouwd, zodat er een ruimere winkel 
ontstond. Op die plek is vandaag de dag de Readshop geves-
tigd. Nog later deed ook de rijdende winkel zijn intrede. “Toen 
werd het wel heel anders hoor”, vertelt Kees. “Toen ik de melk 
rondbracht, kwam ik echt bij de mensen thuis, maar met die 
rijdende winkel, kwamen de mensen naar de wagen toe en op 
den duur kende ik niet meer al mijn klanten bij naam. Ik maakte 
lange dagen, maar het werd lastiger om het hoofd boven water 
te houden, want steeds meer mensen gingen voor hun bood-
schappen naar de supermarkt. Daar was het goedkoper. Daarom 
ben ik in 1988 gestopt met de rijdende winkel. Ik kreeg een 
baan bij Oosterbaan, de drukkerij in Goes op de plaats waar nu 
Theater de Mythe zit. Toen kreeg ik een werkweek van 36 uur, de 
ene week werkte ik veertig uur en de andere week 32 uur, dus 

om de week had ik een lang weekend. Dat kende ik niet, zo’n 
lang weekend voelde het net of ik vakantie had.”

Een paar maanden nadat Kees afscheid had genomen van de 
SRV wagen, stopte ook Ina met de winkel, maar stilzitten was 
er niet bij. “Er kwam van alles voor in de plaats”, weet ze zich 
nog goed te herinneren. “De kinderen gingen uit huis, dus 
die hielpen we met verhuizen en we zijn zelf een paar keer 
verhuisd. In een paar jaar tijd hadden we wel elf verhuizingen 
achter de rug. Kees ging wel eens appels plukken, we deden 
vrijwilligerswerk en af en toe pasten we op de kleinkinderen. 
We maken wel eens een puzzeltje en hebben veel getuinierd, 
maar verder hebben we nooit echt hobby’s gehad.” Ze kijken 
elkaar even aan en beginnen te lachen. “Hobby’s?  
Daar hadden we helemaal geen tijd voor. We hebben ons nog 
nooit verveeld.”  

Hoe gaat het nu met Kees en Ina Geschiere? 

TEKST EN FOTO'S: Rachel van Westen

a

...daar beleef je meer... 

W IN K E L C E N T R UM

HeinkenszandHeinkenszand

www.winkelcentrumheinkenszand.nl

2 2  D E C E M B E R

VAN 12.00 TOT 16.00 UUR

DE GEZELLIGSTE 

KOOPZONDAG VAN 

ZEELAND

Let op!

MET HAPJES, DRANKJES& MUZIEK

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

15



16



De Bellringers is een Nederlandse groep die met 12 
jonge mannen een stuk of 37 hand-bells bespelen. Dat 
zal weliswaar herkenbaar klinken, maar is behoorlijk 
weggezakt uit het collectieve bewustzijn. 

Met een arsenaal aan handbellen en een groep bellringers is 
een torenklok of carillon ineens overbodig. Maar het effect 
is hetzelfde; een monumentaal geluid. Het levert bovendien 
een mooi schouwspel op en het zijn ook hier de klank en 
muziek die het ambacht tot kunst verheffen. De Bellringers 
uit Goes hebben inmiddels al bewezen dat het goed is het 
geluid naar de 21ste eeuw te halen en terug te stoppen in dat 
collectief geheugen.
Naast vrijdagavond 22 november op de Winterfair geven 

De Bellringers aankomende 15 
december een groots eigen 
concert met gasten: Het 
Grote Kerst-Bell Experiment. 
In dit concert proberen 
we zoveel mogelijk stijlen en 
muziekinstrumenten te combineren met de handbellen van 
De Bellringers. De gasten die deelnemen zijn oa: ABC Gospel 
Choir uit Amsterdam, Brassband Excelsior Kloetinge, DJ Reza, 
de Musical-Vrienden, Stichting Dansz en nog meer! Een 
perfecte avond om in kerst-stemming te komen! 

Het concert wordt gehouden in de Heilige Maria Magdalena 
kerk van Goes. De kaarten zijn te bestellen op bellringers.nl.

De Bellringers

Geef een Cadeaukaart van 
Winkelcentrum Heinkenszand!
Met de cadeaukaart van winkelcentrum Heinkenszand geef je iets weg 
waar de ontvanger echt iets aan heeft. Met de kaart kan je heerlijk 
shoppen in Heinkenszand. De kaart is ook uitermate geschikt om  
bijvoorbeeld bij een kerstpakket te voegen, als verjaardagscadeau of 
uniek bedankje!

Zanger gitarist
Wim Steenbakker studeerde in 2017 af aan het conservato-
rium te Rotterdam (Codarts). In 2018 stond hij in de finale 
van de Sweet Sorrow Awards en won hij op het Concours 
de la Chanson te Den Haag de prestigieuze Liesbeth  
List-prijs voor zijn vertolking van het Franse chanson. 

Naast Franse chansons bestaat zijn 
repertoire uit bewerkingen van 

oudere en hedendaagse songs 
in verschillende talen waaron-
der Nederland, Engels, Duits, 
Frans en Spaans.  
Hij begeleidt zichzelf hierbij 
op zijn klassieke gitaar.  

De combinatie van zijn stem en 
gitaar is warm en ontroerend. 

Wim speelt ook klassieke (solo)
werken op zijn gitaar. Zo speelt hij 

bekende werken van onder andere Holborne, 
Tárrega, Sor, Carcassi en Villa-Lobos. Hierbij laat hij de andere 
kant zien van zijn muzikaliteit. 

Vocal Group Keychange is een kleine maar enthousiaste 
groep dames met dezelfde passie, zingen! Wij zingen een 
gevarieerd repertoire in close harmony- en barbershopstijl, 
uitsluitend a-capella en 4- stemmig. Wekelijks wordt  
gerepeteerd om tot 
een mooi resultaat 
te komen.
Speciaal voor kerst 
hebben we een 
aangepast  
repertoire waarin 
we kerstsongs 
afwisselen met 
andere sfeervolle 
songs. We zien u 
graag tijdens de 
Winterfair en hopen dat u zult genieten van 
ons optreden!

Meer informatie kunt u vinden op onze website: 
www.vocalgroupkeychange.nl

Vocal Group Keychange
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Ervaren, betrokken & vertrouwd 
 

Schoorkenszandweg 8b - 4431 NC  ’s-Gravenpolder 

www.uitvaartzorgvanderhooft.nl - info@uitvaartzorgvanderhooft.nl 

Meld een overlijden op 0113 - 31 15 17 

 
 

 

 

 

 

 

Ervaren, betrokken & vertrouwd 
 

Schoorkenszandweg 8b - 4431 NC  ’s-Gravenpolder 

www.uitvaartzorgvanderhooft.nl - info@uitvaartzorgvanderhooft.nl 

Meld een overlijden op 0113 - 31 15 17 

18



								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. 

Winterfair de mooiste kerstmarkt van Zeeland 
van 22 t/m 24 november

Programma:

Vrijdag:
13.30  Burgemeester Gerben Dijksterhuis 

opent de winterfair.
14.30 Concert Seniorenorkest Zeeland
19.30  De Bellringers. 12 jonge mannen 

bespelen 37 hand-bells.

Zaterdag:
11.00  Vocal Group Keychange 
14.00   Bruidsmodeshow door ZeeYes 

Bruidsboutique uit Zierikzee
16.00   Bruidsmodeshow door ZeeYes 

Bruidsboutique uit Zierikzee
17.00  Heinkenszand maakt er een feestje 

met Sfaer Events en de Dirty Piano’s

Zondag:
11.00 The Gaggling Ganders Gang 
12.00  Eet gratis friet met zwarte Piet 

(Kinderen t/m 8 jaar)
13.00  Optreden Wim Steenbakker
  Zanger-gitarist en winnaar was van 

de Liesbeth Listprijs.  
Speciale gast Milou.

15.30 Alwin, altijd een feestje!
17.00 Afsluiting

Doorlopend:
• Kinderknutselen
• Race simulator voor de kinderen en de papa’s
• Draaimolen voor de kleintjes
• | Traktatie bezoekers: glühwein, thee, koffie, 

appeltaart, oliebollen en  bonbons. 

GRATIS ENTREE

*********************************************

*********************************************
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Dorpsstraat 56, Heinkenszand

Vrijdag 29 november
Tot             korting op veel artikelen

T

3e Winkel
 AVA Electro opende 

haar 3e winkel de    
AVA ELECTRO WEBSHOP!

Winterfair
Ook wij staan op de 

winterfair 
Heinkenszand

Witgoed 
Voor 14 uur in de winkel 

gekocht? Zelfde dag 
bezorgd en geplaatst!

WWW.AVAELECTRO.NL
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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
Studio de Jonge, nijverheidsstraat 35, 4458av ‘s-Heer Arendskerke
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De gemeente Borsele wenst u fijne 
kerstdagen en alle goeds voor  
het nieuwe jaar toe!

Bron: Consumentenbond juni 2019

Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,7
Service

8,89,3
Algemeen

Klanten geven 
ons deze cijfers:

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

Weer de hoogste
waardering!

Hanneke Boone - van den Dries
�  06 188 40 167 
�  info@kijkbijhanneke.nl 
�  www.kijkbijhanneke.nl

MONTUREN

KOFFER UITVERKOOP

KORTING
OP GESELECTEERDE

50%

De opticien op locatie

GRATIS ENTREE
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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 


