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								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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Bij aankoop van 2 tijdschriften een rol 
inpakpapier GRATIS!
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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:  

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

Maandag 6 mei:
Start actie Moederdag. De actie loopt tot Vaderdag. U kunt 
zegels sparen en onder de volle zegelkaart verloten we 4 x een 
cadeaubon van Centerparcs ter waarde van € 750,00. Dit is een 
actie van de klantenkaart.

Zaterdag 15 juni:
Om 16.00 uur verloting 4  cadeaubon van Centerparcs ter waarde 
van € 750,00 onder de volle zegelkaarten van de Moederdag 
/ Vaderdagactie. Onder de aanwezigen worden ook nog eens 
mooie extra prijzen verloot. De prijsuitreiking is bij AVA Electro, 
Dorpsstraat 56 in Heinkenszand.

Donderdag 20 juni:
De ZLM tour komt 2x door het dorp en finisht daarna in de 
Stenevate.

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

Het is weer bijna moederdag! De dag bij uitstek om de 
liefste moeder van de wereld eens extra te verwennen. Een 
paar weken later is vader aan de beurt om in de watten 
gelegd te worden, want dan is het vaderdag. 

Moederdag wordt elk jaar gevierd op de tweede zondag in 
mei, dus dit jaar op 12 mei. De derde zondag in juni, dit jaar de 
16e, is het vaderdag.
Natuurlijk zou je ze het liefst willen verrassen met een 
fantastisch cadeau. Een weekendje weg of een midweek op 
vakantie met heel het gezin… En weet je? Dat zou zomaar 
eens kunnen gebeuren, want dit jaar heeft winkelcentrum 

Heinkenszand wel een heel 
spectaculaire moeder- en 
vaderdagactie. Er worden namelijk 
vier cadeaubonnen van Centerparcs ter waarde van maar liefst 
750 euro weggegeven. 

De actie start op maandag 6 mei. Houders van de spaarkaart 
Heinkenszand kunnen, naast de gebruikelijke punten, ook 
zegels sparen op een speciale zegelkaart. Bij elke 5 euro die je 
uitgeeft in één van de deelnemende winkels krijg je een zegel 
en met een volle zegelkaart maak je kans op de cadeaubon 
van Centerparcs ter waarde van 750 euro. Je kunt je kaarten 
inleveren tot vrijdag 14 juni, 18.00 uur

Heb je nog geen spaarkaart van Winkelcentrum Heinkenszand? 
Vraag ernaar in één van de winkels of ga naar 
www.winkelcentrumheinkenszand.nl

€750Ter waarde vanWIN EEN VAKANTIE  
IN CENTERPARCS
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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!
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Ook voor je nieuwe wasmachine, 
koffiezetapparaat, stofzuiger of televisie kun 
je terecht in winkelcentrum Heinkenszand. 
Ava Electro heeft op zaterdag 30 maart haar 
deuren geopend aan de Dorpsstraat 56, in het 
voormalige pand van de DA Drogist.

Ava Electro is zeker geen nieuwkomer 
in Zeeland. Deze specialist in beeld en 
geluid en huishoudelijke apparaten 
is al ruim dertig jaar gevestigd aan 
de Kanaalstraat in Oost-Souburg en 
staat vooral bekend om de meer dan 
uitstekende service.
Volgens de filosofie van Ava Electro 
ga je voor de aanschaf van een nieuw 
apparaat niet over één nacht ijs. “Je 
kunt echt niet zomaar een inbouwoven, 
koel-vriescombinatie, of vaatwasser 
bestellen”, benadrukt Angelo. “Er zijn 
niet alleen allerlei verschillende maten, 
maar bij sommige apparaten moet 
je ook rekening houden met andere 
bijkomstigheden, zoals de beluchting. 
Daarom komen we bij je thuis om alles 
in te meten en je goed te adviseren. Dat 
doen we kosteloos.”
En heb je een keus kunnen maken? 
Dan komen de eigen monteurs van 
Ava Electro het apparaat bezorgen 
en installeren. Ook de installatie van 
inbouwapparatuur wordt keurig 
verzorgd, inclusief een volledige 
afwerking. Is het nodig om een 
deurtje in de korten of op een andere 

manier iets aan te passen zodat het 
eindresultaat er tiptop uitziet? Bij Ava 
Electro kun je alles uit handen geven. 
“Die service vinden we heel belangrijk”, 
benadrukt Angelo. “Wanneer je hier een 
apparaat koopt, betaal je echt de prijs 
die je in de winkel op het apparaat ziet 
staan. Geen verrassingen achteraf. Voor 
een wasmachine van 599 euro, betaal 
je ook echt 599 euro inclusief bezorging 
en aansluiting. Zelfs als dat betekent 
dat de wasmachine aangesloten moet 
worden op de derde verdieping aan een 
trekschakelaar. Alleen het installeren 
van inbouwapparatuur vergt wat meer 
tijd, dus daarvoor vragen we een kleine 
bijdrage.”
Ontstaan er problemen met jouw 
apparaat? Dan komt de eigen monteur 
van AVA bij jou thuis om het probleem 
op te lossen. Zelfs als je het apparaat 
niet bij AVA hebt aangeschaft. Wanneer 
het apparaat niet meer binnen de 
garantie valt, betaal je natuurlijk voor 
de reparatie, maar als het apparaat 
niet meer te repareren is, vervallen die 
kosten wanneer je het apparaat nieuw 

koopt bij AVA Electro in Heinkenszand 
of Oost-Souburg.
Heb je op dit moment geen nieuw 
apparaat nodig? Dan is het misschien 
toch leuk om te weten dat je bij Ava 
Electro ook terecht kunt voor accessoires 
zoals stofzuigerzakken,  
lampen en nog veel meer. Loop gewoon 
eens even binnen. 

AVA ELECTRO STAAT BEKEND OM DE 
MEER DAN UITSTEKENDE SERVICE

Ava Electro
Dorpsstraat 56, Heinkenszand 
T: 0118 - 471777
W: www.avaelectro.nl

Tekst: Rachel van Westen
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DORPSTRAAT 51, HEINKENSZAND
TOT SNEL! JEANNET & CAROLIEN

ONZE MERKEN

EXPRESSO 

TRAMONTANA 

MAC

YEST

SOULMATE

ENJOY

NED

MYRNA BY NED

MILANO

SAMOON

APPIA DUE

YESTA

FRAPP

‘DE LEUKSTE 

DAMESMODE

VAN MAAT

36 T/M 50’

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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Bliek tweewielers kennen we allemaal wel. Maar 
welke winkel zat er vroeger in dit pand? Daar weet 
Lies Bliek ons alles over te vertellen. Zij had hier 
vroeger een winkel in huishoudelijke spullen. 

“De winkel was van mijn schoonouders en nadat we getrouwd 
waren, ben ik in de winkel gaan werken. Ik ben er eigenlijk 
gewoon ingezet”, lacht ze. “Maar ik vond het wel leuk hoor. Weet 
je, de  één gaat uit werken, maar ik was altijd thuis.” In de loop 
der jaren kreeg ze vier kinderen en toen werd het natuurlijk wel 
een drukke tijd. Want zoals elke moeder weet, is het soms best 
lastig om door te werken met een paar kleine koters om je heen. 
“Mijn schoonmoeder kwam wel vaak helpen”, blikt ze dankbaar 
terug. “Ze kwam aardappels schillen, groenten schoonmaken en 
soms ging ze een eindje met de kinderen wandelen. Ze hielp ook 
wel eens in de winkel, even afstoffen of de tegels dweilen. Dat 
was altijd fijn.”
Naast de winkel was de smederij, waar haar schoonvader en haar 
man werkten. Haar zoon Johan, begon daar met het repareren en 
later verkopen van fietsen. “Dat zat er altijd al in. Als kind was hij 

altijd al met fietsen in de weer, dus toen het werk in de smederij 
terugliep, hebben we een stukje aan hem gegeven. Later, 
toen mijn man met de VUT ging, heeft hij het pand helemaal 
overgenomen. En nu is het een mooie winkel hoor”, zegt ze trots. 
Het ondernemersbloed zat duidelijk in de familie, want ook 
een andere zoon, Carl, had een winkel. Een rijdende winkel 
welteverstaan. “Dat doet hij nu niet meer hoor”, vervolgt Lies 
Bliek. “Inmiddels werkt hij bij de gemeente. Gras maaien, rozen 
snoeien, goh, van alles. En weet je? Ook dat zat er eigenlijk 
altijd al in. Hij komt bij mij ook het gras maaien en af en toe wat 
snoeien. Maar als het mooi weer is, doe ik zelf ook graag nog iets 
in de tuin.”
Hoewel ze dit jaar 82 wordt, woont Lies Bliek nog volledig 
zelfstandig. “Ja, ik doe alles nog zelf hoor”, beaamt ze. “Het 
is goed om wat om handen te hebben. Ik maak ook graag 
woordzoekers. En breien, dat heb ik ook heel veel gedaan. 
Vroeger breide ik voor Sinterklaas voor iedereen twee paar 
sokken”, lacht ze. “Dat doe ik niet meer hoor, maar ik brei nog 
wel steeds lapjes en iemand die ik ken, zet al die lapjes aan elkaar 
en maakt er dekens van voor Roemenië.” 
Tot haar grote verdriet staat ze er wel alleen voor, nadat 
anderhalf jaar geleden haar man overleed. “Natuurlijk mis ik 
hem, maar hij had altijd pijn. Toen hij jong was heeft hij een 
hersenvliesontsteking gehad en daar heeft hij heel zijn leven veel 
last van gehouden. Die hersenvliesontsteking kreeg hij vlak voor 
we gingen trouwen. Ik weet het nog goed, hij zei daarna tegen 
me: ‘Je moet maar niet met me trouwen, dit wordt niks meer.’ 
Maar ik heb tegen hem gezegd dat ik echt veel van hem hield en 
toch met hem wilde trouwen. En ja, hij had altijd veel pijn, maar 
we hebben heel veel mooie momenten beleefd samen.” 

HOE GAAT HET NU MET LIES BLIEK?
TEKST EN FOTO: Rachel van Westen
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• Angels
• Brandtex
• Fransa
• Singnature
• Soyaconcept 
• Mind

DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND

                      
                       
  
Heinkenszand                               
                                                 Dorpsstraat 61

0113-563064     

Karreman

                      
                       
  
Heinkenszand                               
                                                 Dorpsstraat 61

0113-563064     

Karreman
                      
                       
  
Heinkenszand                               
                                                 Dorpsstraat 61

0113-563064     

Karreman

8



BPG DE JONGE VOOR AL UW BOUWMATERIALEN, HOUT EN SIERBESTRATING

LENTEKRIEBELS, WAT ZIJN JOUW TUINPLANNEN

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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‘HET IS EEN FEESTJE ALS JE  
ZOIETS MAG DOEN’ 
HEINKENSZAND – Supermarktmanager Harry Bakker blikt met een goed 
gevoel terug op de opening. “Het was fantastisch. De klant heeft hele 
warme en mooie reacties gegeven. Er is veel werk verzet door heel het team 
en als je dan zulke reacties krijgt van de klant, word je vanzelf enthousiast 
en weet je waar je het voor gedaan hebt.” 

De enorme drukte bij de Jumbo op die eerste dag en de dagen 
erna, was het onderwerp van gesprek in het dorp en op de sociale 
media. Niet alleen de klanten, ook het Jumboteam zelf was verrast 
door de enorme toeloop. “We wisten wel vanuit andere winkels 
wat er ging gebeuren, maar dat het zo massaal was, dat was 
boven verwachting. Dit hadden we echt niet zien aankomen.  
De sfeer was geweldig en het is een feestje als je zoiets 
mag doen.” Gingen veel inwoners van Heinkenszand en de 
omliggende dorpen voorheen naar Goes voor de wekelijkse 
boodschappen, nu weten toch steeds meer mensen de Jumbo in 

Heinkenszand te vinden. Want hoe je het ook wendt of keert, 
de Jumbo in Heinkenszand heeft een assortiment dat je ook naar 
stadse begrippen ‘zeer uitgebreid’ kunt noemen, maar de sfeer 
is toch net wat persoonlijker. “Er komen hier mensen die vroeger 
al naar de Houweling gingen, de supermarkt die nog voor de 
Emté op Heinkenszand zat. Deze mensen zien al jaar en dag 
hetzelfde personeel en dan ontstaan er toch leuke contacten. Die 
aandacht voor de klant vinden we heel belangrijk. Even helpen 
met boodschappen inpakken of de boodschappen naar de auto 
brengen? Dat vinden we hier heel normaal.”

TEKST: Rachel van Westen
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Geniet van de combinatie van innovatieve, 
bewust gekozen en wetenschappelijk 
onderbouwde productformuleringen, unieke 
behandeltechnieken en massages.
De formuleringen zijn rijk aan natuurlijke 
ingrediënten en vrij van siliconen, parabenen 
en dierlijke grondsto�en.

ANCIENT & MODERN RITUALS

Iedere behandeling start met het 
Tranquillity™ welkomstritueel van
[ comfort zone ], dat zorgt voor 
ontspanning van lichaam en geest. 
Daarbij ondersteunt het de 
e�ectiviteit van de voor u 
geselecteerde behandeling.

• GEZICHTSBEHANDELINGEN
• MASSAGES
    (o.a. Hotstone, Lomi Lomi)

• REIKI BEHANDELINGEN
• MAKE UP   
(en make up workshops)

• MANICURE & GELLAK

Hoefbladstraat 58 
4451 TL Heinkenszand
www.beautybybresilla.nl
info@beautybybresilla.nl
Tel. 06 2808 4264

BEAUTY BY BRESILLA

Heb je toch geen zin of geen tijd om met je winkelwagentje 
door de winkel te lopen? Je kunt al je boodschappen ook online 
bestellen via jumbo.com of via de Jumbo app. Je kunt de 
boodschappen ophalen in de winkel, maar sinds 8 april kunnen 
zowel particuliere als zakelijke klanten ook gebruik maken van de 
bezorgservice.
En wist je al dat de Jumbo Heinkenszand ook is aangesloten bij 
de winkeliersvereniging? Punten sparen op de klantenpas is 
technisch gezien niet mogelijk, maar je kunt bij de Jumbo wel 
meesparen voor bijzondere acties van de winkeliersvereniging. 
Zo wordt boodschappen doen bij de Jumbo nóg leuker. 

ROPARUN IN DE 
JUMBO
Team Zeeland doet op 8 juni mee aan de Roparun, 
een vijfhonderd kilometer lange estafetteloop 
van Parijs naar Rotterdam om geld op te halen 
voor mensen met kanker. Als grote sponsor 
van het Zeeuwse team organiseert de Jumbo in 
Heinkenszand op zaterdag 4 mei een feestelijke dag 
die helemaal in het teken staat van de Roparun. Er 
is een foodtruck en er zijn tal van leuke en sportieve 

activiteiten. Kom je ook even kijken?
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Moederdag is bij ons nog 
steeds BLOEMENDAG!

www.bloemisterijwisse.nl

Kom voor het mooiste 
boeket naar 
Bloemisterij Wisse!

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

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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• Uw computer blijft veilig en goed 
  werken
• Hulp en advies altijd dichtbij
• Voor particulier, ZZP en MKB
• DiGi Xpert is gespecialiseerd in
  computerveiligheid

GiDi
per

• Wij maken 1 keer per jaar een afspraak met u

Servicepack Standaard
Wij lopen eens per jaar uw PC na en combineren dit

met onze adequate beveiliginsoplossingen,
ESET Internet Securiy en ID Cloud Backup.

• Lopen samen eventuele vragen door die u heeft
   over het computergebruik of andere digitale zaken

• Controleren van de beveiliging van de computer
   zoals anti-virus en �rewall

• Controleren of Windows en programmatuur
   up-to-date is

• Onnodig opstartende programma’s uitschakelen

• Controle op voldoende ruimte harde schijf

• Vrijblijvend advies m.b.t. computer en onderdelen

• Werkzaamheden worden indien gewenst bij u
   thuis of op kantoor uitgevoerd

• Inclusief jaarabonnement Eset Internet Security
   Advanced 

• Inclusief jaarabonnement ID Cloud Backup 25GB

• In dit abonnement is maximaal 1 uur werk en advies
   inbegrepen. Indien de werkzaamheden langer duren
  dan 1 uur geldt een gereduceerd uurtarief

€ 150,-
NU € 97,

50

• Uw computer blijft veilig en goed 
  werken
• Hulp en advies altijd dichtbij
• Voor particulier, ZZP en MKB
• DiGi Xpert is gespecialiseerd in
  computerveiligheid

Veiligheid voorop...
met een servicepack van
DiGi Xpert Heinkenszand

NB:Aanbieding geldig tot 31 mei 2019 en voor het eerste jaar.

Ter introductie én inlevering
van deze advertentie 35% korting.

Kerkdreef 4 - Heinkenszand   0113-561127   info@digixpert.nl   www.digixpert.nl

Ooststraat 7 | Kapelle | Tel. 0113 344820 | www.booneoptiek.nl

Bij aanschaf van een nieuwe bril, geven wij u een 
(zonne)bril cadeau!

Actie loopt van 14-05 tot 30-06-2019.
Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Ooststraat 7 | Kapelle | Tel. 0113 344820 | www.booneoptiek.nl
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W W W . K A L E B R I L . N L
ook voor lunch vanaf 8 personen  |   catering luxe hapjes  |   par ti jen

T.  0113 -  853 485  |   Piet Heinstraat 3A,  Goes

Benieuwd? Kijk eens  op 
onze website  voor het 

actuele menu

Geniet elke 2 weken
van een nieuw 3  tot 6 

gangen menu!

Autobedrĳ f Heinkenszand Tel: (0113) 567045
Noordland 28 info@autobedrĳ f-heinkenszand.nl
4451 RP Heinkenszand www.autobedrĳ f-heinkenszand.nl

Autobedrĳ f Heinkenszand is al ruim 10 jaar een begrip in de 
regio Zeeland. We beschikken over een moderne, goed uitgeruste 
werkplaats voor onderhoud en APK van alle bekende merken 
personen- en lichte bedrĳ fsauto’s. Ook voor een mooie, jonge en 
frisse occasion bent u bĳ  ons op de juiste plek.

»BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE 

WWW.AUTOBEDRĲ F-HEINKENSZAND.NL
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www.AGRISNELTANK.nl
kijk voor meer informatie op onze website
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Zaterdagmiddag om 15.00 
uur was het zover. In de 
grote sporthal van de 
Stenge stond een massa 
mensen te wachten totdat 
werd overgegaan tot de 
officiële prijsuitreiking van 
de Auto Winactie.

Deze actie werd georganiseerd door 

Winkelcentrum Heinkenszand. De afgelopen 

maanden kon het winkelend publiek stempels 

sparen en zodoende meedingen naar de auto 

en andere prijzen.

Vanwege het grote aantal mensen begon 

Notaris Pasop iets later dan gepland met de 

trekking van de winnende stempelkaarten. 

Er waren prijzen te winnen als een bloem-

stuk, een loopfiets en bijvoorbeeld een 

onderhoudspakket voor uw auto.

Nadat een heleboel mensen blij waren gemaakt 

met één van de schitterende extra prijzen was 

het iets over 16.00 tijd voor de grand-finale.

De schitterende Seat Mii stond al te blinken en 

werd begerig aangestaard door het aanwezige 

publiek. De spanning was voelbaar aanwezig 

en de voorzitter van het Winkelcentrum, Jaap 

Wisse riep uiteindelijk de heer Zwartbol uit 

Heinkenszand naar het podium als gelukkige 

winnaar van de auto.

Wij wensen dhr. Zwartbol veel veilige kilometer 

en bedanken het winkelend publiek voor de 

massale deelname aan deze actie.

Tekst en foto: Rachel van Westen

PRIJSUITREIKING GLOEDNIEUWE SEAT MII 
EN DE VELE ANDERE PRIJZEN DOOR WINKELCENTRUM HEINKENSZAND.

JEU DE BOULESVERENIGING 
"BOULES DIQUE"
Het is misschien niet bij iedereen bekend, 
maar Heinkenszand beschikt over een jeu de 
boulesvereniging. Deze vereniging bestaat 
inmiddels ruim 15 jaar. 

De gemeente Borsele heeft een aantal jaren 

terug 2 boulesbanen aangelegd, die zich 

bevinden bij "De Stenge". De vereniging maakt 

op de woensdag gebruik van deze banen. 

Als de zomertijd begint wordt gespeeld op de 

woensdagavond vanaf 19.00 u.; gedurende de 

wintertijd op de woensdagmiddag vanaf 14.30 u.

We hebben op dit moment 13 leden. Een kleine, 

maar wel gezellige vereniging. Uiteraard zijn 

nieuwe leden altijd welkom. De contributie 

bedraagt slechts 10,-- Euro per jaar. Dat de 

contributie zo laag is, komt omdat de vereni-

ging niet is aangesloten bij de Nederlandse Jeu 

de Boulesbond.

Heeft u belangstelling, kom dan eens kijken als 

wij aan het boulen zijn.  

Voor aanmelding/ inlichtingen kunt 

u contact opnemen met de secretaris  

van de vereniging, Sam de Haan, 

tel. 06-44541538.
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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

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

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice. 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Winkeliersvereniging Heinkenszand.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.
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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

•  Lenny de Smit van The Readshop Heinkenszand het schatje was op de foto uit het vorige magazine?
  Lineke Kok uit Heinkenszand herkende haar en heeft een giftcard van Winkelcentrum Heinkenszand 

ontvangen.

• Vakgarage Leendert Krijger alweer 5 jaar in Heinkenszand is gevestigd? Leendert, gefeliciteerd.

• U bij  Ava Electro ook uw kleding kunt laten stomen?

• Kids-Shoppie een gedeelte kinderkleding heeft hangen in de Shop in Shop Hebbedingen?

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

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

•	 Ava	Electro	ook	pasfoto’s	maakt?

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

• Winkelen in Heinkenszand dus ook met de Buurtbus kan? 

•	 	Fietswereld	Bliek	weer	een	nieuwe	fietskrant	uitgeeft	met	verschillende	aanbiedingen	en	kortings-
bonnen? Deze wordt huis aan huis verspreid. Heeft u hem niet ontvangen dan kan hij afgehaald 
worden in de winkel.

• U bij Ava Electro ook uw wasautomaat, droger, vaatwasser etc. kan laten repareren?

• Zomaar Leuk 12,5 jaar is gevestigd in Heinkenszand? Wim en Rian, Gefeliciteerd!

• Inter Delta Communicatie sinds kort is gevestigd in de pastorie van de RK Kerk aan de Kerkdreef?

•  De klantenkaartactie start op maandag 6 mei voor Moederdag en loopt tot vrijdag 14 juni  
voor Vaderdag?

• De prijsuitreiking van de klantenkaartactie op zaterdag 15 juni is bij AVA Electro?

• We dan 4 x een cadeaubon verloten t.w.v. € 750,00 in Centerparcs?

• De klantenkaartdeelnemers herkenbaar zijn door een speciale sticker op het raam?

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

• Bloem Bijzonder alweer 15 jaar gevestigd is in Heinkenszand? Maaike gefeliciteerd.

•  U het volgende Winkelcentrum Heinkenszand Magazine ontvangt rond 3 juli? Wilt u een advertentie 
plaatsen of heeft u nieuws te melden stuur het dan voor 3 juni 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 


