g
a
d
d
s
g
n
a
n
i
z
s
n
n
e
Ko
k
n
9
i
1
e
H
20

antie
Uw gar
ortabel
f
m
voor co
wonen!

Uw vertrouwde specialist voor
Sanitair- en verwarmingsinstallaties, gas, water, airco en elektra,
dakbedekkingen en loodgieterswerk, onderhoud en service.

BEL: 0113 561386

www.Aqua-Zeeland.nl
Aquariumspeciaalzaak Aqua-Zeeland
Een winkel voor alles wat te maken heeft met de wereld van het aquarium!

Pinnen is mogelijk

Wij helpen
u met een
glimlach!

Scherpe prijzen
Hoge kwaliteit
Deskundig advies
Prima service
Gratis watertesten
Gratis parkeren voor de deur
Scherpe aanbiedingen
Gratis verzending vanaf € 50,Keuze uit bijna 200 soorten tropische vissen & ruim 150 soorten aquariumplanten
Eijkenweg 3
4451HV Heinkenszand

Mobiel: +31 (0)6 2533 6775
Vast:
+31 (0)113 268 072

www.aqua-zeeland.nl
info@aqua-zeeland.nl

Hallo allemaal,
De voorbereidingen voor Koningsdag 2019 zijn weer in volle gang.
Dit jaar is het thema LEKKER ZEEUWS! Er is weer genoeg te doen voor
jong en oud.
We starten ’s morgens met de optocht voor de allerkleinsten.
De muziekvereniging zorgt oor de muzikale begeleiding. Wat zou het
leuk zijn als we de optocht in Zeeuwse stijl voorbij zien trekken. Na
de optocht zijn er weer spelletjes in de Stenge. Voor de ouderen van
Heinkenszand is er in Dijkstede een programma met natuurlijk de
opening door onze burgemeester, een Zeeuws verhaal van Margot
Geijs en een muzikaal optreden van het herenkoor. In de loop van de
middag zijn de jeugd vanaf 12 jaar en de volwassen aan de beurt. Om
16.30 sluiten we af met Gino and the Bulldoze band.
Feest gegarandeerd!
In het midden van dit boekje vindt u het programma en een inlegvel
met een kleurplaat voor de kleurwedstrijd. Op de losse Oranje bijlage
staat hoe u ons kunt helpen. Met uw donatie kunnen wij elk jaar weer
een leuk feest organiseren.
Nog een leuk Zeeuws randje aan deze Koningsdag: Jan-Willem Hament,
die jullie vast wel kennen van Leuntje en Merien, zal de hele Koningsdag op verzoek tekeningen maken.
Als bestuur willen we alle vrijwilligers, verenigingen, bedrijven en donateurs die er elk jaar met ons voor zorgen dat het een geweldig feest
wordt, bedanken voor hun bijdrage en inzet.
Wij wensen iedereen veel plezier,
Pim Filius
Voorzitter Oranjevereniging Heinkenszand

Hier zijn we...
Software voor de woonbranche

Vind de klant met UniLiving
UniLiving brengt u daar waar u moet zijn: bij de klant! Via de
geïntegreerde webshop, waarmee u wel gevonden wordt
in Google en andere zoekmachines. Is de klant in de winkel dan
zorgt UniLiving voor een maximale IT beleving en heeft u alle ‘tools’
letterlijk in handen om de conversie te maken en de order
in uw systeem te plaatsen. Alles intuïtief met ‘touch’ op
uw tablet natuurlijk! Via EDI bestelt u vervolgens geheel
elektronisch en foutloos bij uw leveranciers. Het uitgebreide
management informatiesysteem informeert vervolgens hoe u het beste
rendement uit uw klanten kunt halen.

Amundsenweg 6 | 4462 GP Goes | Postbus 171 | 4460 AD Goes | T +31 (0)113 236000 | F +31 (0)113 218500
info@colijn-it.nl | www.colijn-it.nl

vragen?
Bel, app of mail ons!

Voorzitter: Pim Filius 06-51465391
PR: Jean-Paul de Jonge 06-33946514
Penningmeester: Ingrid Schalkens 06- 26433073
Catering: Edward Ippel 06-52061787
Bestuurslid: Marjon van Iwaarden 06-21531480
info@oranjeverenigingheinkenszand.nl
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Koningsdag in Heinkenszand is niet
compleet zonder de Oranje Spelen.
Geef je op via:
info@oranjeverenigingheinkenszand.nl
Meedoen kan vanaf 14 jaar.
Vermeld bij de inschrijving de teamnaam
en het aantal leden.
Een team moet uit minimaal 6
en maximaal 8 personen bestaan.
De Oranje Spelen zijn voor
jong en oud

Uw partner op het gebied van civiele
en constructieve vraagstukken.
ZEC is een onafhankelijk ingenieursbureau met kennis op
het gebied van grond-, weg-, water- en betonbouw. Bij
het verzorgen van onze diensten en producten staan de
kernwaarden; integraliteit, pro-actief en perfectie centraal.
De combinatie van ZEC Civiel en ZEC Construct maakt een
integrale projectaanpak mogelijk. Op deze manier kunnen
raakvlakken op elkaar worden afgestemd, waardoor er
efficiënter kan worden gewerkt en faalkosten tot een minimum
worden beperkt.
Wij denken graag met u mee over duurzame en innovatieve
oplossingen!

Meer weten?
ZEC Civiel
Tel: (0113) 56 71 00
Email: info@zecciviel.nl
www.zecciviel.nl






ZEC Construct
Tel: (0113) 56 71 00
Email: info@zecconstruct.nl
www.zecconstruct.nl

De nieuwste fietsen
Mooie 2e handsfietsen (3 mnd garantie)
Specialist in Elektrische fietsen
Vakkundige, Betaalbare reparaties

Simonse & Geus
accountants - adviseurs

Vind u bij:

. . . net dat stapje extra

Bliek

Stationsweg 10, Heinkenszand

0113-561203

www.bliektweewielers.nl

Schouwersweg 9D 4451 HS Heinkenszand |
Postbus 84 | 4450 AB Heinkenszand
tel. 0113 244 377 | info@simonse-geus.nl |
www.simonse-geus.nl

Molendijk 21
4453 AD ’s-Heerenhoek
Tel.: 0113 - 35 12 56
slagerij.strien@zeelandnet.nl
www.slagerijvanstrien.nl
volg ons op facebook
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Nieuwe Veerweg 16
4433 BB Hoedekenskerke
www.surfetturf.nl | info@surfetturf.nl
Telefoon: 06-290 129 43

Bij Jumbo is elke klant
koning! Daarom zijn wij op
Koningsdag gewoon open!
Van 08.00 tot 17.00 uur.

Hallo
Jumbo, Heinkenszand, Stenevate 2

De optocht

De optocht vertrekt om 9.00 uur vanaf het
Van der Biltplein

Even voorstellen: nieuw bestuurslid Edward Ippel

‘Ik heb dit jaar nóg meer zin
in Koningsdag’

Voor veel mensen die tijdens Koningsdag naar de feesttent komen,
zal Edward geen nieuw gezicht zijn. De afgelopen jaren was hij samen met
Pim Filius verantwoordelijk voor de bar. Sinds dit jaar zit Edward ook in ons
bestuur. ,,Hierdoor ben ik nog meer betrokken bij Koningsdag. Daarom heb
ik er dit jaar éxtra veel zin in.”
Hoe kom je bij het bestuur van de Oranjevereniging? In het geval van Edward
is dat zo gegroeid. ,,Ik heb veel ervaring in de horeca dus op zo’n dag zie je
dan veel dingen die anders of beter kunnen”, vertelt hij. ,,Ik hielp als vrijwilliger met de bar en het is zo gegroeid dat ik nu bestuurslid ben.”
De 51-jarige Edward woont al heel wat jaren in Heinkenszand.
25 of 26 jaar, hij weet het niet precies. Hij is enthousiast als het gaat over het
oranjefeest in het dorp. ,,Dan krijg ik altijd het echte dorpsgevoel. Dat heb
ik twee keer per jaar. Tijdens de braderie en tijdens Koningsdag.” Het wordt
volgens hem ook steeds gezelliger en drukker tijdens het feest. ,,Dat komt
echt doordat de activiteiten goed neer
worden gezet.”
Edward kijkt dan ook uit naar
Koningsdag 2019. Hij is er klaar voor.
Er is alleen één ding waar hij zich
zorgen over maakt: het weer! ,,Het
mag het hele jaar regenen maar niet
tijdens Koningsdag.”

PRIJSUITREIKING VAN DE OPTOCHT
OPHALEN KAARTJES
ORANJE ROEKOE RACE
START VAN DE ORANJE
ROEKOE RACE, DUIVEN OPLATEN
PRIJSUITREIKING VAN DE CUPCAKE
WEDSTRIJD
AANVANG VAN DE ORANJESPELEN
PRIJSUITREIKING VAN DE DIVERSE
SPELEN EN DE ORANJE ROEKOE RACE
LIVE MUZIEK MET
GINO AND THE BULLDOZE BAND OM
18.00 UUR NEEMT CAFÉ DE BALLETENT
DE ORGANISATIE OVER.
MUZIEK MET SFAER EVENTS

12.45 UUR
13.00 UUR
13.15 UUR
13.30 UUR
14.00 UUR
16.00 UUR
16.3019.30 UUR

19.30 UUR

10.00 – 16.00 UUR
TEKENAAR JAN-WILLEM HAMENT TEKENT OP
VERZOEK (€ 25,-) EEN PERSOONLIJKE LEUNTJE
EN MERIEN! ER WORDEN MAXIMAAL
20 TEKENINGEN GEMAAKT. WILT U ZEKER ZIJN
VAN EEN TEKENING, GEEF U OP VIA
INFO@ORANJEVERENIGINGHEINKENSZAND.NL
OP = OP DUS WEES ER SNEL BIJ!

11.30 UUR
BROODJES ZEEUWS SPEK OF WORST ETEN
IN DE TENT BIJ DE STENGE

10.00 UUR
ENTERTAINMENT IN DIJKSTEDE MET OPENING
DOOR BURGEMEESTER DIJKSTERHUIS ZEEUWS
VERHAAL VAN MARGOT GEIJS OPTREDEN
VAN HET HERENKOOR

9.45 UUR
AANVANG SPELLETJES IN DE STENGE

INLEVEREN VAN DE CUPCAKES
“HEEL HEINKENSZAND BAKT”

12.0013.00 UUR

9.00 UUR
VERTREK OPTOCHT ONDER
MUZIKALE BEGELEIDING VAN EUTERPE

START VAN DE VRIJMARKT
OP HET STENGEPLEIN

A P R I L

12.00 UUR

2 7

8.45 UUR
VERZAMELEN VOOR DE OPTOCHT, V.D. BILTPLEIN

Z A T E R D A G

• lasapparatuur
• lasmaterialen
• lasaccessoires
• laskleding
• rookafzuigsystemen
Neem voor informatie, advies en offertes gerust contact met ons op
of bezoek onze website. Wij staan altijd voor u klaar.
Rangeerstraat 21a
4431 NL ’s-Gravenpolder

T 0113 - 31 21 67
E info@welding4all.nl

www.welding4all.nl

ZEEUWSE TROTS
IN HOUTWERK
MAATWERK - RENOVATIE - NIEUWBOUW

SCHOUWERSWEG 104, 4451 HT HEINKENSZAND
T. (0113) 56 12 71 • DEMOL.NL

Dorpsstraat 51b Heinkenszand
(0113) 644 398
www.rplusmakelaardij.nl

Groot assortiment pelletkachels

GROTE SHOWROOM
IN HEINKENSZAND
Voor particulier en bedrijf

Schouwersweg 5,

4451 HS Heinkenszand. Afrit 36 van snelweg.
www. pietrocalore.nl

Tel: 0113-548982

Dit jaar laten we géén ballonnen op maar duiven

‘Hoe die beesten de weg terugvinden
is voor mij ook een raadsel’
Het is een traditie in Heinkenszand: een oranje ballon loslaten tijdens
Koningsdag. Degene wiens ballon de grootste afstand aflegt, wint. Dit
jaar doen we het anders. We gaan duiven loslaten.
Het principe is simpel. In plaats van een kaartje ophalen voor een ballon, haal je nu een kaartje op voor een duif. We laten tijdens
Koningsdag een grote groep duiven los. Degene wiens duif als eerste
terug is, wint.
PV de Postduif
Deze actie doen we in samenwerking met duivenvereniging PV de
Postduif in Lewedorp. Hun 33 leden komen al lang niet meer alleen uit
Lewedorp zelf. Nee ook uit onder anderen Heinkenszand, Nieuwdorp
en Wolphaartsdijk komen er leden naar de club.
De weg vinden
De grote vraag is natuurlijk hoe die duiven de weg nou terug naar huis
weten? ,,Dat is voor mij ook een groot raadsel”, vertelt secretaris van
de club, Louis Traas. ,,Het zit ook wel een beetje in de natuur bij die
beesten. Want als je terug in de geschiedenis gaat kijken, kwamen de
eerste postduiven al zoveel jaar voor Christus voor. Het is ook niet voor
niets dat postduiven vroeg werden gebruikt om boodschappen over te
brengen. Ze weten gewoon altijd de weg.”
Tóch komen niet altijd alle beestjes terug thuis. Dat heeft volgens
Louis vooral te maken met wat ze onderweg tegenkomen. ,,Ze hebben gewoon natuurlijke vijanden. Of vliegen bijvoorbeeld tegen een
hoogspanningsmast aan.” Of alle duiven tijdens Koningsdag terug thuis
komen is dus nog maar de vraag. We gaan het zien op 27 april.

Tel.: 0113 577 220
www.roegiersglas.nl

Fijne Koningsdag!

Tel.: 0113 577 221
www.dekoeijerschilders.nl
Dorpsstraat 107
4451 AA Heinkenszand
0113-563334
www.zomaarleuk.nl

uw adres voor:
sfeervolle woonaccessoires,
tuinplanten en pasfoto’s

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

Countryfield, Riverdale, Bridgewater,
Scentchips, van der Leeden, DCM, Luxan.

Welkoop test
gratis jouw tuingrond
Wij geven een persoonlijk bemestingsadvies
voor een groener gazon, mooiere bloemen en
gezonde groenten.
Hoe gezond is
jouw tuingrond?
Welkoop
Gazonmest
Anti mos

gazon

NU VOOR
35.95

's Heerenhoek

29.

95

Werrilaan 67

siertuin

moestuin

Kijk op welkoop.nl/services
voor meer informatie.

Denk aan ons, stem in oktober!

S A F E T Y

• confined space security
• wegbebakening
• PBM’sP /R health
& safety
S A F E T Y
O D U C T S

P R O D U C T S

• windsocks
• beveiligingsproducten
• localS safety
shop
A F E T Y
P R O D U C T S

genieten
van
oranje
Oranje is een geweldige kleur.
Oranje is in een interieur perfect te gebruiken
als accentkleur. Of als hoofdkleur als het licht
vanuit het noorden naar binnenvalt.
De complementaire kleur van Oranje is blauw,
dat geeft het optimale contrast.
Houd U van Harmonie, combineer dan warmgeel
en warmrood naast oranje. Kleur in je interieur
maakt je blij! Zin in een kleurrijk Interieur….
Voel je welkom bij Binnenuit

Vaste kracht voor Koningsdag: Drukkerij Driedijk

‘Ik ben trots op deze
jarenlange samenwerking’
Het boekje dat u hier voor zich heeft, komt niet vanzelf.
Daar werken we de weken voor Koningsdag hard aan.
Dat doen we niet alleen want zonder Drukkerij Driedijk zou er geen boekje zijn.
,,Ik ben trots dat ik al jaren mijn steentje bij mag dragen aan Koningsdag
in Heinkenszand”, aldus eigenaar Quierien Driedijk. ,,Het is één van de meest sociale
evenementen van het jaar.” De samenwerking tussen Drukkerij Driedijk en de
Oranjevereniging gaat al jaren terug. ,,Klopt, voordat dit boekje werd gedrukt,
was alles een stuk eenvoudiger. Het was toen oranje papier met zwarte inkt.”
Het proces
Maar hoe wordt zo’n boekje nou gemaakt? Quierien legt het uit:
,,De Oranjevereniging geeft het blad vorm en stuurt de bestanden naar ons toe.
Daarna worden eerst de bestanden op een inslagschema gezet, daarna worden daar
de drukplaten van gemaakt. Op grote vellen wordt alles gedrukt.
Deze worden kleiner gesneden en die vellen gaan op volgorde in een machine.
Deze machine zorgt er voor dat alles geniet, gevouwen en bijgesneden wordt.
Maar boekjes zoals dit boekje is niet het enige wat Driedijk kan drukken. ,,Sinds 2007
heeft het bedrijf zich sterk ontwikkeld op het gebied van ontwerpen van bijvoorbeeld campagnes,
advertenties, en digitaal drukwerk.” Kortom, alles
met drukwerk krijgen ze bij Driedijk voor elkaar.
En wij maken daar graag nog lang gebruik van.

drukkerij en
ontwerpstudio

Nieuwbouw, Verbouw, Renovatie en Onderhoud & Service
www.rijkbouw.nl
info@rijkbouw.nl

Daniëlsweg 1, 4451 HP Heinkenszand
Postbus 390, 4460 AT Goes
Tel. 0113-561593

Pim’s
kantineservice
voor al uw
kantine benodigdheden.
Tel: o6-51465391

www.fitlife-heinkenszand.nl
Noordland 2B
0113-563502

