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Ondernemersvereniging 
Winkelcentrum Heinkenszand
De ondernemersvereniging bestaat uit 30 leden. Vijf van deze leden vormen het 
bestuur aangevuld met een vrijwilliger. Er is ook nog een aparte promotiegroep, 
winterfairgroep, braderiegroep, Sinterklaasgroep, paasgroep 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, organise-
ren voorjaarsactie, de gezellige paasmarkt, de versiering van de Dorpsstraat bij 
Koningsdag, de langste braderie van Zeeland, het huis van 
Sinterklaas in de Stenge, de Winterfair, de kerstversiering in de Dorpsstraat etc.

Het Winkelcentrum Heinkenszand Magazine is tot stand gekomen door:

AVA Electro
Bakker Boer
Bloemisterij Wisse
Clean Team Leonore en 
de Postduif
De Stenge
De Visser Optiek

Dierenspeciaalzaak 
Noxies
Etos Karreman
Equilibre
Fietswereld Bliek
Hipz
Jeans-Inn

JUMBO Heinkenszand
’t Mereltje
Pietro e Calore
The Read Shop
W. Rijk Mode
Zomaar Leuk

 Het favoriete  Het favoriete 
eten van Marioeten van Mario

Kerst like-deel-winactie
Op zondag 19 december heeft Winkelcentrum Heinkenszand via een like-deel-win 
kerstactie twee mooie kerstpakketten verloot.
Deze kerstpakketten waren samengesteld door de winkeliers.
De winnaars waren Wendy Vermeulen en Elvira Schoon.
Dames, namens Winkelcentrum Heinkenszand van harte gefeliciteerd.
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... er bij tijdens Pasen 16 & 18 april 

een gezellig paasfestival is 

in Heinkenszand?

... er op zaterdag 16 april een super leuke 

feestavond is in de feesttent?

... we op 2e paasdag (18 april) een 

gezellige braderie organiseren met 

kramen, foodtrucks en gezellige 

muziek?

... je nog een kraam kan huren voor deze 

gezellige braderie?

... de cadeaukaart ook leuk is als cadeau 

om aan iemand te geven 

en je hem gemakkelijk online 

kunt bestellen via 

www.winkelcentrumheinkenszand.nl? 

... wij dan de bestelde cadeaukaar-

ten gratis op het gewenste adres 

bezorgen?

... fi etswereld Bliek per 1 januari 2022 

verder gaat als Profi le Bliek?

... Da Mario inmiddels is verhuisd naar 

zijn nieuwe pand, hoek Dorpsstraat / 

Kerklaan?

... parkeren in Heinkenszand gratis is en 

voor de deur kan?

... winkelcentrum Heinkenszand te volgen 

is via Facebook en Instagram?

Vrolijke voorjaarsactie bij 
Winkeliersvereniging Heinkenszand
Winkeliersvereniging Heinkenszand houdt 
vanaf zaterdag 26 februari een vrolijke actie 
in de aanloop naar het voorjaar: iedereen 
die van 26 februari tot en met donderdag 
17 maart inkopen doet bij één of meer van 
de zeventien aangesloten winkels dingt 
mee naar één minuut gratis winkelen bij 
supermarkt Jumbo aan de Stenevate 2 in 
Heinkenszand.

DOOR ERICA VAN STRIEN

Wim de Roo - eigenaar van Zomaar Leuk 
- maakt deel uit van het promotieteam 
van de actie. “We hebben een bestuur bij 
de vereniging, maar werken per activiteit 
in kleine teams samen. Het is daardoor 
een levendige vereniging met een goed 
verdeelde inzet onder de deelnemers. 
Bovendien krijgen we onderling meer 
binding met elkaar en ondernemers leren 
elkaar ook op een andere manier kennen.”
Het plan voor de actie lag al twee jaar op 
de plank. Door de pandemie schoof de 
uitvoering noodgedwongen op. “De timing 
voor deze actie is, zeker na de jongste 
persconferentie, extra leuk. Supermarkten 
hebben al die tijd kunnen draaien, maar 
moesten ook laveren tussen alle regels. 
De beschikbaarstelling van de prijs om vijf 
mensen een minuut gratis te laten winkelen 
wordt dan ook zeer gewaardeerd.”

Prijsuitreiking
Meedoen aan de actie is eenvoudig: 
iedereen die een aankoop doet, ongeacht 
het bedrag van die aankoop, kan op de 
achterkant van de kassabon zijn/haar naam 
en telefoonnummer vermelden en de bon 
achterlaten. Uit alle bonnen trekt de jury, 
bestaande uit het bestuur van Winkeliers-
vereniging Heinkenszand, op 17 maart om 

18.00 uur de vijf gelukkige winnaars die 
een minuut gratis mogen winkelen bij de 
Jumbo. Wim heeft nog wel een tip: noteer 
de datum van de prijsuitreiking, want de 
winnaars kunnen de prijs uitsluitend op 
vrijdag 18 maart om 20.00 uur in ontvangst 
nemen.”
De actie loopt van 26 februari tot en met 
17 maart 18.00 uur.

Wist u dat…Wist u dat…

Als eigenaar van Zomaar Leuk is Wim de Roo promotieteamlid van de winkeliersactie. Foto Erica 
van Strien

De Visser Optiek pakt uit!
Wij geven nu leuke vakantie gadgets weg 

bij aankoop van een bril of lenzen.*
Daarnaast maak je ook nog eens kans op 

deze handige reiskoffer!

* Deze aanbieding loopt zolang de voorraad strekt

Dorpsstraat 92 | 4451 AC Heinkenszand            
Tel: 0113 563214 | www.devisseroptiek.nl

U bent met de druppelbril volledig onafhankelijk.
Met de druppelbril kunt u zelfstandig uw ogen druppelen. De druppelbril heeft per glas drie 
gaatjes, waarin de meest gangbare flesjes, flacons en pipetjes passen. Het brandpunt van de 

gaatjes zijn zo geplaatst, dat de druppel altijd op de juiste plek in het oog terecht komt. 
De bril zorgt er voor, dat het flesje het oog niet raakt tijdens het druppelen.

Druppelbril bij ons 
verkrijgbaar € 15.-€ 15.-
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Dorpsstraat 107

4451AA Heinkenszand

0113-563334 

   www.zomaarleuk.nl

20%
korting op
droogbloemen

Dorpsstraat 20b, 4451 BC Heinkenszand



Mario onthult zijn favoriete 
eten én zijn leeftijd
Heb jij wel eens tegen iemand gezegd dat je eten ging halen bij Dolce Vita in 
Heinkenszand? Waarschijnlijk werd je vervolgens met een vragende blik aangekeken. 
Want Dolce Vita? Waar is dat? Heel offi  cieel was het de naam van het restaurant op de 
hoek van de Kerklaan en de Dorpsstraat, maar niemand noemde het zo. Nee, je ging eten 
bij Mario. Als je dat zei, wist iedereen wat je bedoelde. 

DOOR RACHEL VAN WESTEN

Tijdens de sloop van het oude pand op die 
hoek in het centrum van Heinkenszand, 
werd de gevel met daarop de naam ‘Dolce 
Vita’ afgebroken en eigenaar Mario besloot 
dat die naam niet meer terugkwam. Op 
dezelfde plek werd een nieuw complex 
gebouwd en sinds hij in het nieuwe pand 
zit, heet zijn restaurant Mario 1. Zoals het 
hoort. 
“Eigenlijk is Mario niet eens mijn echte 
naam”, bekent hij. “Het is een bijnaam, 

maar iedereen noemt me zo en ik vind het 
prima.” Mario vindt alles wel prima, zolang 
zijn gasten het maar naar hun zin hebben. 
“Behalve dronken mensen. Daar heb ik een 
hekel aan, maar zolang het gezellig is en er 
wordt lekker gegeten en gedronken, ben ik 
tevreden.” 
Hij gaat stralen als hij zegt: “Soms komen 
mensen binnen en zeggen ze: ‘Mario, doe 
mij maar wat lekkers.’ Dan vertrouwen ze 
erop dat ik ze iets geef wat ze lekker vinden. 
Dat is toch geweldig?” 
Hij is dan ook, zoals hij het zelf omschrijft: 
geboren in de horeca. “In Turkije hadden 
mijn ouders al een restaurant en als klein 
ventje hielp ik al in de keuken. In de jaren 
negentig ben ik voor mezelf begonnen, dus 
dit doe ik al een hele poos. Maar zelf ben 
ik nog steeds 25 jaar”, zegt hij met een 
ondeugende twinkeling in zijn ogen die zo 
typerend is voor deze gastvrije horecaman. 
Op de vraag wat zijn favoriete gerecht is, 
aarzelt hij geen moment. “Pasta”, zegt hij. 
“Ik draai zelf verse pasta. Dat is zó lekker, 
dat kan ik elke dag wel eten. Ik ben geboren 
in Turkije, maar de Italiaanse keuken is mijn 

specialiteit. Als ik een favoriet moet kiezen, 
ga ik voor de Pasta Spaghetti Aglio olio 
Peperoncino. Dat is met knofl ook, olijfolie 
en hete pepers. Heel lekker als je van pittig 
eten houdt.”
Hij is zielsgelukkig dat hij na alle coro-
na-ellende weer gasten mag ontvangen 
in zijn restaurant, ook al hoor je hem niet 
klagen over de afgelopen twee jaar. “Het 
was ook druk in de coronatijd, toen mensen 
alleen konden afhalen. Daar ben ik mijn 
klanten heel dankbaar voor. Zal ik je eens 
wat vertellen? Voordat het oude pand werd 
afgebroken, moest ik alles verhuizen en 
toen het nieuwe pand klaar was, moest 

er zoveel gebeuren: verhuizen, schilderen, 
noem maar op. En weet je wie mij geholpen 
hebben? Mijn klanten. Mijn klanten hebben 
mij geholpen. Dat vind ik fantastisch. 
Ik hou van contact met mensen en van 
gezelligheid. En van koken. Koken is echt 
mijn hobby.” 
Wil je ook genieten van de kookkunsten van 
Mario? Hij vindt het handig als je vooraf 
reserveert, maar als je langsloopt en er is 
plek, ben je natuurlijk ook zonder reserve-
ring van harte welkom. Eet je liever thuis? 
Je kunt de maaltijden van Mario ook afhalen 
of thuis laten bezorgen. Je kunt bestellen 
via 0113 - 44 10 44 of via www.mario1.nl 
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Karreman
Een nieuwe naam maar de bekende mensen

en natuurlijk de goede service!!
Stationsweg 10, Heinkenszand, 0113561203

www.profilebliek.nl
         

Een nieuwe naam,
maar de bekende mensen

en natuurlijk de goede service!!

Stationsweg 10, Heinkenszand
0113561203

www.profi lebliek.nl

“Kleur je huis  
met een mooie  

plant of boeket!”

Bloemisterij Wisse Heinkenszand
Tel. 0113-561634

Bestellen via: info@bloemisterijwisse.nl
Website: www.bloemisterijwisse.nl

Schouwersweg 5   - 4451 HS Heinkenszand  - T:0113-548982
www.pietrocalore.nl  - info@pietrocalore.nl

Houtkachels Pellets 
Pelletkachels Reparatie

Schoorsteenmateriaal Onderhoud

GESPECIALEERD IN HOUT CV-INSTALLATIES

Schouwersweg 5   - 4451 HS Heinkenszand  - T:0113-548982
www.pietrocalore.nl  - info@pietrocalore.nl

Houtkachels Pellets 
Pelletkachels Reparatie
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Schouwersweg 5   - 4451 HS Heinkenszand  - T:0113-548982
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Houtkachels Pellets 
Pelletkachels Reparatie

Schoorsteenmateriaal Onderhoud

GESPECIALEERD IN HOUT CV-INSTALLATIES

GESPECIALISEERD IN HOUT CV-INSTALLATIES

Verwarmen met hout en pellets
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Twintig jaar lang reed Carl Bliek met zijn SRV wagen door Heinkenszand en enkele 
omliggende dorpen. Het was een zwaar bestaan met wel 90 uur per week werken. In 2005 
verkocht Carl zijn wagen en zocht hij een ‘gewone’ baan. Tegenwoordig is hij meewerkend 
voorman bij de gemeente Borsele. 

DOOR MARISKA DEN HARTOG 

“Zo, wat stond die auto eigenlijk vol he?” 
Carl Bliek bekijkt de foto’s van zijn oude SRV 
wagen die hij speciaal voor het interview 
heeft opgezocht. “Hij mocht tien ton wegen, 
maar dat liep vaak al snel tegen de elf ton, 
denk ik. Er zaten overal vakjes en bakjes 
in. Die ruimte werd allemaal volgestouwd.” 
Met een beetje weemoed, maar vooral met 
plezier kijken Carl en zijn vrouw Marja terug 
op de jaren dat ze de SRV wagen runden. 

Zes dagen per week
Carl, geboren en getogen in Heinkenszand, 
werkte in eerste instantie bij de groothandel 
van SRV. Al vanaf zijn tiende jaar ging hij 
mee om de SRV wagens te bevoorraden. 
“En ik heb ook een tijdje met een rijdende 
winkel gereden op camping de Stelleplas,” 
vertelt Carl. “Toen de plaatselijke SRV 
stopte in 1988, kon ik het overnemen. 
Marja en ik hadden toen net een half jaar 
verkering. Ik heb wel aan haar gevraagd of 
ze daar achter stond. Want het was toch 
heel wat.” Marja steunde Carl door dik en 
dun. Met zes lange dagen per week werken 
en twee opgroeiende kinderen was dat niet 
altijd gemakkelijk. Marja: “Het was een 
druk leven met heel veel uren draaien. Carl 

werkte 90 uur per week, ik 28 en voor de 
kinderen hadden we drie avonden per week 
oppas.”

Een tweede thuis
Veel thuis was Carl dus niet. Marja: “Mijn 
moeder zegt wel eens: ‘Ik heb Carl pas 
leren kennen toen jullie met de SRV wagen 
stopten’. Hij was altijd onderweg, kon niet 
bij verjaardagen zijn. Eten deden we nooit 
samen.” Carl vult aan: “Dat ging tussendoor. 
Marja maakte tussen de middag warm eten 
voor me in een warmhoudpot.” 
De wagen was praktisch een tweede huis 
voor Carl. Het was hard werken, maar 
er zijn ook veel leuke herinneringen. 
“De kinderen gingen gezellig mee toen 
ze nog niet naar school hoefden. En met 
de avondvierdaagse kwam mijn dochter 
onderweg een zak snoep halen om uit te 
delen aan vriendinnen.” Naast de foto’s 
komt hij ook oude rekeningen tegen. “In 
2001 kostte een pakje shag 7 gulden 95, 
dat is nu al 13 euro 80, ongelofelijk he?”

Meer tijd voor de kinderen
In 2005 verkocht Carl de SRV wagen. Dat 
was wennen, voor alle partijen. “Onze 
klanten waren vooral ouderen en de mensen 
die voor het gemak gingen,” vertelt hij. Je 
kende zo veel mensen. En je wist alles van 
hen, de leuke, maar ook de minder leuke 
dingen. Toen we stopten, merkten we dat 
het voor velen toch pijnlijk was. Maar voor 
mezelf ben ik op het juiste moment gestopt. 
En het was fi jn dat we er meer voor de 
kinderen konden zijn.” Al vielen ze volgens 
Marja toch ook even in een gat. “Als je 
jarenlang 90 uur per week werkt en dan naar 
‘maar’ 40 per week gaat, dan is dat wennen.” 
Carl was het eerste jaar chronisch moe. “En 
het voelde een beetje alsof ik vakantie had,” 
zegt hij lachend. 

Afgelopen zomer hebben we in Friesland gelogeerd in een omgebouwde SRV wagen.

Hoe gaat het nu met Carl Bliek?

Herinneringen ophalen
Sinds hij stopte, heeft Carl van alles 
gedaan. In de bouw en in het groen gewerkt, 
kabels getrokken, maaiwerk gedaan. Van 
oorsprong was hij hovenier en na een 
opfriscursus kwam hij in vaste dienst bij de 
gemeente Vlissingen. Nu is hij meewerkend 
voorman bij de gemeente Borsele. “Ik doe 
alles wat met groen te maken heeft. Ik stuur 
mensen aan, maar ben meer een werker dan 
een baas hoor. Het belangrijkste is om zo 
effi  ciënt mogelijk te werken.” Marja werkte 
na de verkoop van het bedrijf 13 jaar bij de 

Formido. Nu rijdt ze sinds vorig jaar juli taxi 
voor stichting KIO. “Het is fi jn dat het dicht 
bij huis is. Ik doe dat vier uur per dag, vier 
dagen in de week en het is het allerleukste 
dat ik ooit gedaan heb!” Ze zijn al zo lang 
geleden gestopt met de SRV wagen dat het 
niet dagelijks meer ter sprake komt. Carl: 
“Afgelopen zomer hebben we in Friesland 
gelogeerd in een omgebouwde SRV wagen. 
Toen hebben we heel veel herinneringen 
opgehaald. Dat was ontzettend leuk, we 
kijken zeker met veel plezier op die tijd 
terug.”

Dorpsstraat 60, Heinkenszand

Aziatische-
producten
Kinderkleding
Speelgoed

Duivenproducten
Hondenvoer
Kattenvoer
Tropische voer

LLeeoonnoorraa

Stationsweg 11a 

4451 HV

Heinkenszand 

06-51420538
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Vijf keer kans op één minuut gratis winkelen!
Op zaterdag 26 februari geeft Winkeliersvereniging Heinkenszand het startsein voor een 
leuke voorjaarsactie die bij het Jumbo-fi liaal aan de Stenevate 2 in Heinkenszand bezegeld 
wordt met een minuut gratis winkelen voor de vijf winnaars.

DOOR ERICA VAN STRIEN

Niels Dingemanse, fi liaalmanager van 
supermarkt Jumbo aan de Stenevate, zegt: 
“Heinkenszand heeft een actieve winkeliers-
vereniging die echt gedragen wordt door 
lokale ondernemers. Wij zijn als deelnemer 
verbonden aan de vereniging en dragen 
graag ons steentje bij aan activiteiten in 

het dorp. Op vrijdag 18 maart om 20.00 
uur mogen de vijf prijswinnaars de door de 
vereniging beschikbaar gestelde prijs verzil-
veren in ons fi liaal.”
Gedurende de actieperiode kunnen klanten 
hun kassabon van de deelnemende 
winkeliers voorzien van hun naam en tele-
foonnummer en deze daar ook inleveren. 
Klanten mogen zo vaak meedoen als ze 

willen. Het bedrag van de aankopen is 
niet van belang, elke kassabon die voldoet 
aan de criteria (inleveren bij deelnemende 
winkelier en voorzien van naam en telefoon-
nummer) telt mee.
Op 17 maart om 18.00 uur eindigt de actie 
en direct daarna trekt het bestuur van 
Winkeliersvereniging Heinkenszand de vijf 
winnaars. Een dag later, vrijdag 18 maart 
om 20.00 uur mogen de vijf gelukkigen een 
minuut gratis winkelen.
“Niet iedere winnaar kan even goed overzien 
waar de beste slag te maken valt”, zegt 

Dingemanse. “Het is dus zaak om er van te 
voren eens over na te denken wat te doen 
als je in de prijzen valt. Kies boodschap-
pen die in je weekbudget echt het verschil 
maken. Denk aan vlees, wasmiddelen, 
cosmetica, wijn.”
Voor wie al zenuwachtig wordt van het 
idee om de prijs ook echt te winnen heeft 
Dingemanse een geruststelling. “Onze 
medewerkers staan het hele jaar van harte 
klaar voor onze klanten. En vanzelfsprekend 
helpen we ze ook bij het verzilveren van hun 
prijs!”

Niels Dingemanse is fi liaalmanager Jumbo Heinkenszand. Foto: Erica van Strien

Clara’s Pad 22
4451 HD Heinkenszand

T: 0113 - 853209
E: info@vakgarageleendertkrijger.nl

> VERVANGEND VERVOER

> CARAVAN & AANHANGWAGEN

> SNEL TER PLAATSE

> PECHHULP IN NEDERLAND

> PECHHULP IN EUROPA

> HULP IN UW WOONPLAATS

SLECHTS
€ 39,95

>

SLECHTS
39,95

W. Rijk

De zomercollecties 
komen nu binnen. 

Dames winterkleding 
2 halen 1 betalen.

Dames winter jassen 
30% korting.

Dorpsstraat 76, Heinkenszand Tel: 0113 - 561301

    Kom bij ons 
   langs voor de 
leuksteboeken,
     tijdschriften
    en cadeaus

ReadShop 
Dorpsstraat 10 
4451 BC Heinkenszand

Ook voor PostNL en geldmaat kun je bij ons terecht.
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Sportfondsen geeft
energie

jOuW BoOdScHaPpEn, JoUw eXtRa’s

gRaTiS BoOdScHaPpEn, De hOoGsTe kOrTiNg oP 
dAgJeS UiT En nOg vEeL MeEr eXtRa’s

sPaAr 
nU VoOr dE 

lEuKsTe eXtRa’s



Legomasters Heinkenszand
In november 2021 kon er een foto ingestuurd worden van een mooi legobouwwerk. We hebben 
heel veel foto’s van schitterende bouwwerken ontvangen en de winnaars zijn geworden:

Kan jij vertellen 
waar deze foto 
is genomen?
Win dan een cadeaubon van winkelcentrum 
Heinkenszand!
Hoe doe je mee? Weet jij waar deze foto 
is genomen in Heinkenszand? 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 
met het goede antwoord, maak je kans op 
een leuke cadeaubon.

Agenda 2022:
Zaterdag 26 februari:
•  Start actie: Win één minuut gratis 

winkelen bij Jumbo Heinkenszand 

16 & 18 april:
•  Paasfestival Heinkenszand
•  Muziek, Braderie en Foodtrucks

Zaterdag 6 mei:
•  Moederdagactie

Zaterdag 9 juli:
•  De langste braderie van Zeeland 

in Heinkenszand

18 t/m 20 november:
•  Winterfair, de gezelligste kerstmarkt 

van Zeeland

www.winkelcentrumheinkenszand.nl

Kan jij vertellen 
...daar beleef je meer ...

W IN K E L C E N T R UM

Heinkenszand

AVA doet weer mee!

Nieuwe  merken, bekende 
merken, nog nooit was ons 

assortiment  zo  uitgebreid. Kom 
je snel kijken wat er nieuw is? 

Tijdens de actieweken 
in Heinkenszand bieden 

we extra korting in de winkel!

Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Dorpsstraat 56
Heinkenszand

0118 471777   •   WWW.AVAELECTRO.NL

MAANDAG 14 FEBRUARI T/M ZONDAG 27 FEBRUARI 2022 HU-KMG

Bekijk nu >

20%
KORTING

op Altrex Huishoudtrap 
serie Lima

5

vanaf 74.99

59.-

MAANDAG 14 FEBRUARI T/M ZONDAG 27 FEBRUARI 2022 HU-KMG

Bekijk nu >

20%
KORTING

op Altrex Huishoudtrap 
serie Lima

5

vanaf 74.99

59.-

Schouwersweg 10
4451HT HEINKENSZAND
0113 56 12 55
heinkenszand@hubo.nl

Kom kijken naar 
onze vernieuwde 
lampenafdeling 
met de mooie 

EGLO led lampen
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