
in Heinkenszand

en WIN een Shop 

 Lever de volle stempelkaarten in 

voor 15 februari 18.00 uur

         en maak kans op een 

   fonkelnieuwe SEAT mii!

...daar beleef je meer...

W IN K E L C E N T R UM

HeinkenszandHeinkenszand

www.winkelcentrumheinkenszand.nl

PRIJS-UITREIKING16 februari 15.00 uur 

en Shop 

Oranjevereniging
Heinkenszand

Zomaar Leuk
in deze editie



								Shop	in	Shop

ü Koop en verkoop van nieuwe en / of
gebruikte spullen.

ü ‘gepersonaliseerde’ geschenken.
ü Speelgoed.
ü Kleding.

ü Woonaccesoires.
ü en nog veel meer!

Wij zijn te vinden aan de:
Stationsweg 11

4451 HJ Heinkenszand.

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

The Read Shop Heinkenszand • Dorpsstraat 10 • 4451 BC Heinkenszand 
T: 0113-563839 • E: heinkenszand@readshop.nl • W: www.readshop.nl

Makkelijk & leuk!
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Alle wenskaarten: 
3 halen 2 betalen
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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                                                                                                             

Deze actiekrant is mede tot stand gekomen dankzij:  

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

PRIJSUITREIKING GLOEDNIEUWE SEAT MII 
en de vele andere prijzen door Winkelcentrum Heinkenszand.

Agenda
Zaterdag 16 februari: 
Prijsuitreiking Seat Mii en vele mooie extra 
prijzen in de sporthal van de Stenge om 
15.00 uur.

Zaterdag 27 april:
Koningsdag. De winkelstraat is gezellig 
versierd en de Oranjevereniging zorgt voor 
een dag vol vermaak.

Maandag 6 mei:
Start actie Moederdag. De actie loopt tot 
Vaderdag. Er kan een mooie stedentrip 
gewonnen worden inclusief zakgeld. Dit is 
een actie van de klantenkaart.

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

Win een SEAT MII! U kunt nog stempels sparen tot vrijdag 15 februari 18.00 uur.

De prijsuitreiking is zaterdagmiddag 16 februari om 15.00 uur in de sporthal van 

de Stenge. Zorg dat u erbij bent. De winnaar, een familielid, vriend of vriendin 

moet aanwezig zijn en kan direct de auto in ontvangst nemen.  Alsof het allemaal 

niet genoeg is, worden er naast de auto in een heus prijzenfestival ook mooie 

extra prijzen verloot.

•  Lever uw volle stempelkaarten in voor vrijdag 

15 februari 18.00 uur bij de deelnemende winkels.

•  De winnaars van de Seat Mii of de andere prijzen moet zich kunnen

legitimeren en het e-mailadres en/of telefoonnummer weten 

wat op de winnende stempelkaart genoteerd staat? 

•  Als u niet aanwezig kunt zijn mag een familielid, vriend of vriendin 

de auto of andere prijzen in ontvangst nemen? Deze persoon moet 

wel een kopie van het identiteitsbewijs van de winnaar kunnen 

vertonen en het e-mailadres en/of telefoonnummer weten wat 

op de winnende stempelkaart staat. 
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water
specialist

Wat zit er in jouw kraanwater?
Je water is helder en je 
merkt niets vreemds... 

maar toch is er meer 
met je water aan de 
hand dan je denkt!

Aan de slag met je water? 
Kijk op water-specialist.nl 
of bel 085 - 30 30 961

Wist je dat ons kraanwater 
naast kalk ook andere 
bestanddelen bevat zoals 
pesticiden, hormonen 
en medicijnresten? 
Klinkt niet erg lekker hè?

Zuiver je water!
Veel kalk in je water?

Stel je voor... altijd helder 
glasservies, nooit meer je 

apparaten ontkalken of 
aanslag in je douche?

Onthard je water!

Dealer voor 
Zeeland

AUTO MELSE

MELSE VLISSINGEN
Industrieweg 31

 4382 NA  Vlissingen
T.: 0118 415220
E: info@melse.nl

MELSE GOES
Amundsenweg 35  

4462 GP Goes
T: 0113-211048  

E: info@melsegoes.nl

MELSE TERNEUZEN
Handelspoort 4

4538 BN Terneuzen
T: 0115-745300 

E: terneuzen@melse.nl
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Het is inmiddels iedereen wel opgevallen dat er een spiksplin-

ternieuwe SEAT Mii door Heinkenszand zwerft. Het ene moment 

staat hij bij de Jumbo, even later bij Caravanlife Gorter en de 

volgende dag duikt hij plotseling weer op in de Dorpsstraat. 

Maar na zaterdag 16 februari staat hij misschien wel bij jou voor 

de deur! 

Tot en met vrijdag 15 februari kan je stempels sparen in winkel-

centrum Heinkenszand. Bij elke 5 euro die je uitgeeft in één van 

de deelnemende winkels ontvang je een stempel en met een volle 

stempelkaart maak je kans op de Seat Mii. Deze waanzinnige actie is 

mogelijk gemaakt door Winkelcentrum Heinkenszand, Autobedrijf 

Melse en de Seat importeur. 

Patrick Kaijser, inwoner van Heinkenszand én vestigingsmanager 

van Melse Goes, blikt met plezier terug op de vorige keer dat er een 

auto werd weggegeven in Heinkenszand. “Die uitreiking was super-

gaaf”, vindt hij. “Heel het veld bij De Stenge stond vol. Er moest wel 

een paar keer getrokken worden voor er een winnaar 

uitkwam, dus dat maakte het extra spannend”, blikt 

hij terug. “En straks wordt er weer een auto weg-

gegeven. Zoiets is echt uniek”, benadrukt Patrick. “Ik 

vind het heel knap dat deze winkeliersvereniging 

dat voor elkaar krijgt. Dat is zeker een compliment 

waard. Wij leggen met z’n allen het geld bij elkaar, 

maar het begint toch met een actieve winkeliersver-

eniging die de koppen bij elkaar steekt om zoiets als 

dit mogelijk te maken. Er heerst echt heel veel saam-

horigheid onder de winkeliers in Heinkenszand. 

Ze � ikken het toch maar weer.” 

Patrick is duidelijk trots op het dorp waar hij woont, 

maar hij is zeker zo trots op de auto die straks wordt 

weggegeven. “De Seat Mii is de kleinste telg van de 

familie. Seat is een energiek merk en ook dit is een slim doordachte 

auto. Hij is zuinig, trendy en voorzien van alle basiselementen op 

het gebied van veiligheid en functionaliteit.”

Melse is Dealer voor Seat en Skoda en heeft drie vestigingen in 

het Zeeuwse. Naast de vestiging in Goes, is Melse ook te vinden in 

Vlissingen en Terneuzen. “Melse is een echt familiebedrijf”, 

licht Patrick toe. “We zijn zeer gericht op gebeurtenissen die binnen 

ons verzorgingsgebied plaatsvinden zoals bijvoorbeeld deze mooie 

actie in Heinkenszand. We hebben alles onder een dak, vanaf het 

leveren van auto’s tot het onderhoud, maar ook de � nanciering, 

lease en private lease. Deze Seat Mii kun je al private leasen vanaf 

199 euro per maand.” 

De prijsuitreiking is zaterdagmiddag 16 februari om 
15.00 uur in de sporthal van de Stenge. Zorg dat je 
erbij bent, want de winnaar moet wel aanwezig zijn en 
kan direct de auto in ontvangst nemen.

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

ER ZWERFT EEN AUTO DOOR HEINKENSZAND

Win een SEAT MII! U kunt nog stempels 

sparen tot vrijdag 15 februari 18.00 uur.
Tekst: Rachel van Westen
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WIE IS DIT SCHATJE?
Dit meisje is inmiddels 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.

De extra prijzen die samen met de prijsuitreiking 

van de auto gewonnen kunnen worden zijn 

beschikbaar gesteld met medewerking van:
De extra prijzen die samen met de prijsuitreiking 

!GROOT 
PRIJZENFESTIVAL!

The Read Shop Heinkenszand • Dorpsstraat 10 • 4451 BC Heinkenszand 
T: 0113-563839 • E: heinkenszand@readshop.nl • W: www.readshop.nl

Makkelijk & leuk!
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Alle wenskaarten: 
3 halen 2 betalen

omaarZ

                      
                       
  
Heinkenszand                               
                                                 

                      
                       
  

Dorpsstraat 61
0113-563064    

Karreman

Wilt u weten wat de extra prijzen zijn?
Ze worden vanaf woensdag 6 februari dagelijks bekend gemaakt 
op de facebook pagina van Winkelcentrum Heinkenszand.
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MAAK VAN JOUW HUIS EEN ECHT THUIS
Je komt thuis na een lange dag werken, laat de deur achter je 

dichtvallen en hangt je jas aan de kapstok. Op zo'n moment wil 

je thuiskomen. In een huis dat met warmte en aandacht is inge-

richt. Een huis dat voelt als jouw thuis.

Kijk, hiervoor kun je dus perfect terecht bij Zomaar Leuk aan de 

Dorpsstraat in Heinkenszand. In deze ruime winkel vind je een ver-

rassend assortiment aan woonaccessoires. Juist die dingen die jouw 

huis de sfeer en beleving geven waar je naar op zoek bent. Her en 

der staat of hangt een mooie kunstplant. En nee, roep nu niet gelijk 

dat je niet van plastic planten houdt, want deze zijn nauwelijks van 

echt te onderscheiden en daardoor een ideale sfeermaker voor dat 

ene donkere hoekje waar geen enkele plant overleeft of gewoon 

midden op tafel, wanneer je wel houdt van groen in huis, maar keer 

op keer de planten vergeet water te geven. Er is niet alleen aandacht 

voor het visuele aspect, ook de geurbeleving is niet vergeten bij 

Zomaar Leuk. Er is een meterslange wand ingericht met verschillen-

de geurtjes waarmee je nare kookluchtjes kunt verdrijven of je huis 

gewoon een aangenaam geurtje kunt geven. 

Er valt genoeg te kiezen bij Zomaar Leuk, maar soms is het best 

lastig om uit te vogelen wat er leuk staat in jouw huis. Welke items 

matchen mooi bij elkaar en hoe moet je alles neerzetten om de juiste 

sfeer te creëren? Natuurlijk kun je in de winkel altijd rekenen op 

persoonlijk advies van eigenaren Wim en Rian de Roo en desgewenst 

komen ze bij jou thuis kijken, zodat je echt advies op maat krijgt. 

Wist je trouwens al dat de winkel eind vorig jaar een stuk ruimer is 

geworden? Aan de voorzijde van de winkel is er niets van te zien, 

maar achterin zijn er heel wat vierkante metertjes bijgekomen. Een 

walhalla voor de koopjesjagers, want dit deel van de winkel is inge-

richt als outletstore, waardoor je kunt pro� teren van � inke kortingen. 

Ook voor de aankleding van je tuin is een bezoek aan Zomaar Leuk 

meer dan de moeite waard. Op het plein naast de winkel is volop 

keus in vaste planten en perkgoed. Ook hier kun je rekenen op vak-

kundig advies. Wim de Roo komt graag even bij jou thuis kijken om 

je te adviseren welke plant je waar kunt plaatsen en als het nodig is 

kan hij een grondtest afnemen. Ben je op zoek naar iets speciaals?  

Vrijwel alles kan besteld worden, van planten tot fruitbomen en zelfs 

grasmatten. 

Openingstijden

Maandag gesloten 

Dinsdag en woensdag van 8.30 tot 18.00 uur 

Donderdag en vrijdag van 8.30 tot 20.00 

Zaterdag van 8.30 tot 17.00

Zomaar Leuk
Wim en Rian de Roo
Dorpsstraat 107 
4451 AA  Heinkenszand

 T (0)113 563334
E. info@zomaarleuk.nl 
W: www.zomaarleuk.nl

 PASFOTO’S 
Wist je dat je bij Zomaar Leuk 

ook pasfoto’s kunt laten maken? 

Natuurlijk voldoen deze pasfoto’s 

aan de eisen zoals deze door de 

overheid worden gesteld. Zomaar 

Leuk is op enkele minuten loopaf-

stand van het gemeentehuis en omdat de 

afdeling burgerzaken op donderdagavond is geopend, kan je 

die avond tot 20.00 uur terecht bij Zomaar Leuk.  

omaarZ

Tekst en foto's: Rachel van Westen. 
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30 maart 2019 opent AVA Electro haar nieuwe winkel in Heinkenszand. 
AVA Electro is al 32 jaar een begrip in Oost-Souburg, waar we staan voor goede ser-
vice, A-kwaliteit, ervaring, een breed assortiment, eerlijk advies en aandacht voor de 
klant. Wij brengen bijvoorbeeld uw wasmaschine altijd op de juiste plek en stellen de 
kanalen van uw TV netjes in, nadat we hem hebben opgehangen. Gewoon, net dat 
beetje extra. Heinkenszand, we kijken er naar uit.

WWW.AVAELECTRO.NL
VANAF 30 MAART 2019 BENT U OOK VAN HARTE 

WELKOM IN DE DORPSTRAAT 56 IN HEINKENSZAND 

Nieuwe winkel 
in 

Heinkenszand
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BPG DE JONGE VOOR AL UW BOUWMATERIALEN, HOUT EN SIERBESTRATING

GEDURENDE DE MAANDEN FEBRUARI EN MAART 20% KORTING OP ALLE
LUXE BINNENDEUREN

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 BADAKMER

MEER DAN 35 OPSTELLINGEN
Studio de Jonge, nijverheidsstraat 35, 4458av ‘s-Heer Arendskerke
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Daarom kiest u
voor RegioBank

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

DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND

LAATSTE WEKEN 
UITVERKOOP

DAMESKLEDING

2 halen
1 betalen

KINDERKLEDING

3 halen
1 betalen

HERENKLEDING

TOPS
2e st. halve prijs

BABYKLEDING

20-50% 
korting

m.u.v. basis artikelen
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ORANJEVERENIGING HEINKENSZAND

Al jaren een begrip in Heinkenszand, de Oranjevereniging. 

Het bestuur van de Oranjevereniging zet zich samen met tien-

tallen vrijwilligers elk jaar in voor een gezellige Koningsdag 

voor het hele dorp.

Al meteen na de Koningsdag op 27 april begint de voorberei-

ding voor de volgende editie. Het bestuur komt samen om de 

dag te evalueren, zowel van de positieve zaken als van de dingen 

die beter konden wordt elk jaar geleerd. In het najaar wordt het 

nieuwe thema voor de volgende Koningsdag gekozen, komende 

editie heeft als thema ‘Lekker Zeeuws’ 

Het programma van de dag is zo samengesteld er voor jong en 

oud wat te doen is. Traditioneel begint de dag met de optocht 

voor de allerkleinsten. Ons bestuurslid Marjon van Iwaarden 

loopt samen met Muziekvereniging Euterpe voor en wijst zo de 

weg aan de kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s. Het gaat 

dan richting de Stenge waar de kinderen zich heerlijk uit kunnen 

leven bij de klaargezette spelletjes. In Dijkstede zitten de wat 

oudere inwoners van Heinkenszand dan al te wachten op de 

opening door de burgemeester, het Zeeuws verhaal van Margot 

Geijs en een muzikaal optreden, dit jaar van het herenkoor.

’s Middag hebben we dit jaar een verrassing in petto. Vorig jaar 

zijn de ballonnen voor de laatste keer opgelaten en we hebben 

naar een leuk alternatief gezocht en dat ook gevonden!

Daarna zijn de spelletjes voor de jeugd vanaf 12 jaar en volwas-

senen aan de beurt. Ook hier zullen we dit jaar wat aanpassingen 

doorvoeren zodat het voor meer mensen nog leuker wordt deel 

te nemen. Iedereen mag en kan deelnemen, geef het gewoon 

door via de website www.oranjeverenigingheinkenszand.nl .

Na de spelletjes gaat de dag om 16.30 verder met muziek van 

Gino and the Bulldoze band. Deze mannen weten een echt feestje 

neer te zetten met covers van de meest uiteenlopende genres 

maar altijd met één gezamenlijk kenmerk, feesten maar! Gino en 

zijn mannen spelen tot 19.30 en de rest van de avond wordt als 

vanouds super met de muziek van Sfaer Events.

Om 18.00 is de dag nog niet afgelopen maar neemt café de 

Balletent het van de Oranjevereniging over. Het bestuur gaat dan 

samen met de vrijwilligers opruimen, wat eten en dan nog een 

paar uurtjes feesten! Wij vinden het geweldig leuk om dit feest 

elk jaar neer te zetten. Daarbij kunnen we niet zonder de hulp 

van vrijwilligers. Daarom bij deze ook een oproep aan mensen die 

het leuk vinden ons deze dag een paar uurtjes te helpen. Jong 

& oud is welkom, het kost je niet veel tijd en het is ook nog eens 

supergezellig.

Koningsdag is voor en door de inwoners van Heinkenszand en 

omgeving!

Maak moeders mooiste dag voor haar onvergetelijk. Moeders 
zijn er werkelijk dol op verwend te worden en te horen hoe lief, 
speciaal en onmisbaar ze zijn. 

Waarom is jouw moeder zo lief, speciaal en onmisbaar? 
Stuur een e-mail naar info@winkelcentrumheinkenszand.nl en 
vertel het ons! Vergeet niet de naam en adres gegevens te 
vermelden van jou en je moeder.
Uit alle inzendingen worden er een aantal moeders verwent met 
een bloemetje en heerlijke chocolade.

Maak moeders mooiste dag voor haar onvergetelijk. Moeders 

MOEDERDAG : MOEDERS MOOISTE DAG 

VAN HET JAAR

Win een SEAT MII! U kunt nog stempels 
sparen tot vrijdag 15 februari 18.00 uur.
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MOOI WAT PLANTEN DOEN.nl

www.bloemisterijwisse.nl

U vindt de mooiste 
kamerplanten  
bij ons in de zaak.

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

LET OP! 14 FEBRUARI ♥
VALENTIJN

♥

Wat zo’n 50 jaar geleden 
met de bloemenkar van pa 
Wisse begon, hebben we als 
familie inmiddels uit kunnen 
laten groeien tot één van de 
modernste bloemisterijen 
van Zeeland e.o..
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◊  Carolien de Vlieger van Bojani het leuke 

meisje was op de foto uit het vorige magazine?

  Sonja Verbart uit Ovezande herkende haar 

en heeft een giftcard van Winkelcentrum 

Heinkenszand ontvangen.

◊  Het gezellig druk was in de winkels tijdens 

het kerstshoppen op zondag 23 december? 

Euterpe bedankt voor de muzikale noot in de 

winkels!

◊  Er een SEAT Mii verloot wordt op zaterdag 16 

februari? Hiervoor ontvangt u tot vrijdag 15 

februari 18.00 uur stempels op uw aankopen 

en met volle stempelkaarten maakt u kans op 

de auto. 

◊  De volle stempelkaarten ingeleverd moeten 

worden voor vrijdag 15 februari 18.00 uur?

◊  De prijsuitreiking van de gloednieuwe Seat 

Mii in de Sporthal van de Stenge is om 15.00 

uur onder leiding van Notaris Pasop?

◊  De winnaar zich moet kunnen legitimeren en 

het e-mailadres en/of 

telefoonnummer weten wat op de winnende 

stempelkaart genoteerd staat.

◊  Als u niet aanwezig kunt zijn mag een 

familielid, vriend of vriendin de auto in 

ontvangst nemen? Deze persoon moet wel 

een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen 

tonen en hete-mailadres en/of 

telefoonnummer weten wat op de winnende 

stempelkaart staat.

◊  Niet alleen de auto verloot wordt maar nog 

vele andere mooie prijzen? Hiervoor gelden 

dezelfde regels als voor de auto.

◊ Hebbedingen verhuist is naar de Stationsweg?

◊  De winkel DA Marijke en Hobbyhuis Gerard 

de Kok op zaterdag 23 februari voor de laatste 

dag open zal zijn?

◊  AVA Electro in dit pand de deuren op 30 maart 

opent? We heten hen van harte welkom.

◊  Winkelcentrum Heinkenszand een eigen 

giftcard heeft? Een leuk cadeau, leuk om te 

geven en leuk om te krijgen!

◊  De Jumbo lid is van onze vereniging en dat u 

daar ook stempels krijgt op uw aankopen? Dus 

nog meer kans op de auto.

◊  De klantenkaartdeelnemers herkenbaar zijn 

door een speciale sticker op het raam?

◊  U het volgende Winkelcentrum Heinkenszand 

Magazine ontvangt rond 8 mei? Wilt u een 

advertentie plaatsen of heeft u nieuws te 

melden stuur het dan door voor 17 

april door naar www.winkelcen-

trumheinkenszand.nl

◊  Parkeren in Heinkenszand 

gratis is en kan voor 

de deur?

Wist u dat? Win een SEAT MII! U kunt nog stempels sparen tot vrijdag 15 februari 18.00 uur.
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Laatste	ronde	

70%	korting	
op	alles	

laatste	verkoopdag	23	februari	2019	
	

Drogisterij	Marijke	en	Hobbyhuis	Gerard	de	Kok	

Dorpsstraat	56,	Heinkenszand	

	

Laatste	ronde	

70%	korting	
op	alles	

laatste	verkoopdag	23	februari	2019	
	

Drogisterij	Marijke	en	Hobbyhuis	Gerard	de	Kok	

Dorpsstraat	56,	Heinkenszand	
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Eind jaren zestig opende Kees en Marie de Jonge een winkel in 

huishoudelijke artikelen en tuinmeubilair aan de Stationsweg 

1  in Heinkenszand. Zelf denkt ze niet dat er nog veel mensen 

zijn die zich deze winkel kunnen herinneren, want in 1990 

verkochten Marie en haar man het pand en maakte haar 

winkel plaats voor het Aziatische restaurant dat er vandaag 

de dag nog steeds te vinden is. 

“Mijn man was boerensmid en als hij op pad ging voor zijn werk, 

moest ik thuis blijven om de telefoon aan te nemen, dus toen mijn 

jongste zoon naar school ging en ik mijn handen weer een beetje 

vrij kreeg, leek het me een goed idee om een winkel te beginnen.” 

Aan de tafel in haar appartement in De Fonteijne bladert ze door 

fotomapjes, op zoek naar foto’s uit die tijd. “Oh kijk, hier heb ik wat”, 

zegt ze terwijl ze op één van de foto’s wijst. De foto van de voor-

gevel van de winkel is overduidelijk gemaakt rond Pasen. In de 

etalage zijn een levensgroot konijn en kuiken te zien. “Daar ben ik 

dubbeltrots op”, lacht ze, “Ik ging samen met mijn dochter naar les 

om te leren etaleren en deze versiering hebben we zelf gemaakt.” 

Het was een drukke tijd als eigenaresse van een winkel, moeder van 

vier kinderen en vrouw van een boerensmid. “Ik beantwoordde al 

zijn telefoontjes en in de ‘s avonds hielp ik hem regelmatig met ijzer-

tjes zagen en ijzeren onderdelen schilderen. Hij is ooit begonnen als 

boerensmid bij Van Biezen voor 2,50 gulden per week. Daar leerde 

hij ook paarden te beslaan en dat heeft hij gedaan hoor, echt heel 

veel. Later kon hij de zaak overnemen, maar toen had hij nog geen 

vakdiploma, dus dat heeft hij in de avonduurtjes moeten halen. 

Naast het werk als smid, verkocht hij ook kachels en de mensen 

konden bij ons hun gas� essen komen omruilen. Van Colijn uit 

Kloetinge kwamen ze toen elke week nieuwe gas� essen brengen”, 

blikt ze terug. 

“Maar toen moest hij omschakelen, want zoals we nu met z’n allen 

van het aardgas af moeten, kwam er toen juist aardgas en moest 

iedereen van het � essengas af. Ja, omschakelen was toen ook al 

mode, dat is echt niet iets van deze tijd. Maar ik heb het idee dat 

daar toen niet zo paniekerig over gedaan werd. Het ging eigenlijk 

een beetje vanzelf. Vandaag ben jij aan de beurt en morgen ik. Zo 

komen we er uiteindelijk wel. Maar mijn man moest er wel � ink voor 

studeren. Hij kreeg les in de kachelfabriek in Bergen op Zoom, zodat 

hij gas- en water� tter kon worden. Ook de paarden verdwenen om 

plaats te maken voor tractoren. Dus dat deel van zijn werk werd ook 

steeds minder. Toen hij eindelijk klaar was met leren kwam hij thuis 

met zijn aktetas, hij deed het luik open van de vliering en gooide 

hem er in een keer op op en zei: ‘Die komt er nooit meer af.’ 

Hij had zijn bedrijf en ik had mijn winkel, zo hadden we allebei onze 

eigen verantwoordelijkheid. Toen we trouwden heb ik wel gezegd: 

“Je kunt me alles laten doen, maar niet het geld en de boekhouding. 

Dus dat is hij altijd voor mij blijven doen.” 

In april 1990 werd mijn man 65 en in oktober hebben we de winkel 

verkocht. Daar is toen het Aziatisch restaurant gekomen dat er nu nog 

steeds zit. Ik herinner me nog dat ik elk najaar de kozijnen schilderde. 

Die zaten gelijk aan de weg en iedereen zette daar zijn � etsen tegen-

aan, dus dat beschadigde altijd nogal. Vlak voordat we het verkoch-

ten stond ik weer mijn kozijnen te schilderen en ik hoor de mensen 

nog roepen ‘Ik dacht dat je het ging verkopen en nu sta je het toch 

te schilderen.’ Maar ik antwoordde dan: ‘Wie z’n huisje wil verkopen, 

moet z’n geveltje schilderen.’ En op dat moment dacht ik: ‘Nu sta ik het 

mooi wit te schilderen, straks schilderen ze het nog rood.’ Toen we het 

eenmaal verkocht hadden, kwam ik een keer door Clara’s pad gereden 

en ik keek naar onze vroegere winkel en ik zei hardop: ‘En ze doen het 

nog ook.’ Ik zei het hardop, dat vergeet ik nooit.” 

MARIE DE JONGE

VROEGER EN NU
Marie de Jonge (midden) 

tijdens de opening van 

de winkel, met links op 

de foto de burgemeester 

en rechts op de foto haar 

echtgenoot)

Tekst en foto: Rachel van Westen
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VOORDELEN
• Gratis oogmeting

• In uw eigen omgeving en op het 
 tijdstip dat u uitkomt

• Gratis service en advies

• Ruime collectie monturen

• Declaratie zorgverzekering is mogelijk

• Goede nazorg

• Pinnen mogelijk

De opticien op locatie

KIJK! BIJ HANNEKE
Hanneke Boone - van den Dries

 06 188 40 167     info@kijkbijhanneke.nl
 www.kijkbijhanneke.nl
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Sinds het najaar 2018 

ligt er een prachtige 

mountainbikeroute 

in Landschapspark 

Borsele. De mountainbikeroute is ontwikkeld in samenwerking 

met de gemeente Borsele, ondernemers en Natuurmonumenten. 

Vrijwilligers van mountainbikevereniging X-treme uit Goes 

legden een deel van het parcours bij Stelleplas aan. De lokale 

wielervereniging Vitesse gaat de route inspecteren en de 

gemeente Borsele zorgt voor het onderhoud. Met de Stichting 

Landschapsbeheer Zeeland is afgestemd dat wandelaars en � etsers 
elkaar niet dwars zitten op de route, die deels gebruik maakt van het 

wandelnetwerk.

De route start bij Restaurant-Brasserie Stelleplas. Van daaruit gaat de 

route het Landschapspark Borsele in waarbij je op idyllische plekken 

komt die normaal niet zijn te bereiken. 

De route is ongeveer 43 kilometer lang en is uitstekend 

bewegwijzerd middels de gebruikelijke MTB route aanduidingen. De 

route eindigt weer bij Stelleplas maar niet voordat je een uitdagend  

technisch stukje route door de bossen langs de recreatieplas hebt 

afgelegd. De mountainbikeroute kan worden gedownload op: 

www.mtbroutes.nl/route/912/Heinkenszand. Daar is ook een 

routekaart te vinden alsmede wat praktische informatie.

MTB ROUTE BORSELE

Ben je al maanden van plan om een nieuwe tekst voor je website 
te schrijven? Zou je een nieuwsbrief naar je klanten willen mailen? 
Heb je een interessant nieuwtje en wil je een persbericht naar de 
media sturen? Of ben je aan het piekeren over de tekst voor je � yer? 
Aan het worstelen op een sollicitatiebrief?

Kortom, je zou er eigenlijk eens voor moeten gaan zitten om een goede 
tekst te schrijven, maar op de een of andere manier komt dat er niet van. 
En als je dan eens een uurtje vrij hebt gemaakt om te schrijven, ben 
je eigenlijk niet tevreden over het resultaat of twijfel je of de tekst 
grammaticaal wel in orde is.
Kijk, dan is het toch het overwegen waard om een tekstschrijver in te 
schakelen. Neem gewoon eens contact op met Tekstbureau Zeeland. 
Of je nu een compleet boek wilt laten redigeren of alleen een klein 
persberichtje op wilt laten stellen voor de huis-aan-huiskrant, eigenlijk 

alles is mogelijk.    

E:  tekstbureauzeeland@gmail.com  

T:  06 – 48 38 17 14 

W:  www.tekstbureauzeeland.nl 

Een vlotte pen nodig?

www.mtbroutes.nl/route/912/Heinkenszand. Daar is ook een 

routekaart te vinden alsmede wat praktische informatie.

Ben je al maanden van plan om een nieuwe tekst voor je website 
te schrijven? Zou je een nieuwsbrief naar je klanten willen mailen? 
Heb je een interessant nieuwtje en wil je een persbericht naar de 
media sturen? Of ben je aan het piekeren over de tekst voor je � yer? 
Aan het worstelen op een sollicitatiebrief?

Kortom, je zou er eigenlijk eens voor moeten gaan zitten om een goede 
tekst te schrijven, maar op de een of andere manier komt dat er niet van. 
En als je dan eens een uurtje vrij hebt gemaakt om te schrijven, ben 
je eigenlijk niet tevreden over het resultaat of twijfel je of de tekst 
grammaticaal wel in orde is.
Kijk, dan is het toch het overwegen waard om een tekstschrijver in te 
schakelen. Neem gewoon eens contact op met Tekstbureau Zeeland. 
Of je nu een compleet boek wilt laten redigeren of alleen een klein 
persberichtje op wilt laten stellen voor de huis-aan-huiskrant, eigenlijk 

alles is mogelijk.    

tekstbureauzeeland@gmail.com  

  06 – 48 38 17 14 

  www.tekstbureauzeeland.nl 

Een vlotte pen nodig?
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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 


