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U bent voornemens uw woning te koop te 
zetten. Hierbij is het belangrijk dat u kiest 
voor de makelaar die u een goed gevoel 
geeft en daarnaast het beste totaalpakket 
biedt om uw woning succesvol te verkopen.  
Dan bent u bij Stad & Zeeland NVM 
Makelaars aan het goede adres! 

Stap voor stap naar een succes-
volle verkoop 

Elke verkoopopdracht start met een vrijblijvend en 
persoonlijk kennismakingsgesprek met één van 
onze makelaars. Tijdens dit gesprek worden in elk 
geval de volgende onderwerpen besproken: 
 
1. Waardebepaling van uw woning.
2. Advies over de te hanteren vraagprijs.
3.  Advisering over de te voeren verkoopstrategie 

en mogelijkheden dienstverlening Stad & 
Zeeland NVM Makelaars.

4. Scherp tarief, kosten en voorwaarden.

Vervolgens wordt er altijd een schriftelijk 
verkoopadvies aan u bevestigd.

Wanneer wij van u het vertrouwen hebben gekregen en u 
gekozen heeft voor Stad & Zeeland NVM Makelaars dan 
kiest u voor betrouwbaarheid, service en deskundigheid. 
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
(NVM), hèt kwaliteitslabel in de makelaardij. Vervolgens 
gaan we verder met:

1.  Opmaak en ondertekening van de ‘Opdracht tot 
Dienstverlening bij verkoop van een woning’ volgens de 
NVM-voorwaarden.

2.  We maken een persoonlijk digitaal klantendossier voor 
u aan via Move.nl. Hiermee heeft u 24/7 inzicht in de 
voortgang van de verkoop en hiermee vult u vooraf enkele 
belangrijke formulieren in.

3.  De opdrachtverstrekking voor het uitvoeren van het 
gekozen startpakket.

4.  De aanvraag voor het verplichte energielabel. U vraagt het 
zelf aan of besteedt het uit aan ons.

5.  De overige details en maken we afspraken met betrekking 
tot bezichtigingen. 

Ons
succesplan

Persoonlijk gesprek

Verkoopopdracht

1

2

move.nl



3

Stad & Zeeland NVM Makelaars is toonaangevend in de wijze  
van presenteren van uw woning. Wij presenteren uw woning op 
funda.nl op de meest uitgebreide wijze! Wij nemen het hele pakket 
graag met u door.

1.  We doen er alles aan om de woning zo goed mogelijk weer te 
geven door gebruik te maken van professionele woningfotografie, 
plattegronden, woningvideo, digitale woningbrochure en 360˚ 
foto’s. U kiest één van onze uitgebreide startpakketten.

2.  Vooraf kunt u de tekst, foto’s en woningbrochure beoordelen.  
Na uw akkoord publiceren wij pas de gegevens.

3.  Uw woning wordt gepresenteerd op de volgende internetsites: 
www.stadenzeeland.nl, www.funda.nl, www.huislijn.nl,  
www.pararius.nl en onze Facebook- en Instagrampagina.

4.  Er wordt een te koop aanduiding geplaatst bij de woning  
(tuinbord en/of raambord).

5.  Het object wordt vermeld in onze etalage in het centrum van Goes.

Naast bovengenoemde diensten 
en producten gaan we nog een 
stap verder en voeren we ook de 
onderstaande zaken uit bij start-
verkoop:

1.  We verspreiden een huis-aan-
huis mailing in de buurt van de 
woning.

2.  Het zoekersbestand van Stad & 
Zeeland NVM makelaars en de 
overige NVM-collega’s wordt 
aangeschreven.

3.  Deelname aan een open huis 
wordt besproken. Dit kan de 
landelijke Open Huizen Dag zijn 
of een ‘start-verkoop open huis’.

We begeleiden het verkooptraject van begin tot eind en zijn uw partner 
en adviseur tijdens de gehele verkoopperiode (en daarna). In grote lijnen 
verloopt het verkooptraject als volgt:

Presentatie

Extra activiteiten

Full-service

3

4

5

1.  We plannen de bezichtigingen 
en voeren deze uit, op afspraak 
ook buiten kantooruren en op 
zaterdagen.

2.  We voeren, in nauw overleg met 
u, de onderhandelingen met een 
potentiële koper.

3.  Na overeenstemming leggen  
we de afspraken vast in een 
NVM-model koopovereenkomst.

4.  We zorgen voor de juiste onder-
tekening van de koopovereen-
komst door koper en verkoper 
en verzending aan de notaris 
die de levering zal uitvoeren.

5.  We bewaken eventuele 
termijnen voor ontbindende 
voorwaarden en bankgarantie 
en controleren de leveringsakte 
van de notaris.

6.  We arrangeren een laatste 
opleveringsinspectie voor de 
koper kort voor de juridische 
levering van de woning en zijn 
daar bij aanwezig.

7.  Bij de juridische (notariële)  
levering op het kantoor van  
de notaris zijn wij eveneens 
aanwezig.
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Aandachtspunten
Bij de verkoop van uw woning

Als makelaar is het onze voornaamste 
taak uw belangen te behartigen.  
Daarom zijn wij lid van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM).  
Deze vereniging heeft dwingende 
regelgeving opgesteld waaraan een 
makelaar moet voldoen met als doel 
een optimale  klantbehandeling en 
uiteraard vakbekwaamheid. Zo mogen 
NVM-Makelaars zelf geen onroerende 
zaken kopen (het zogenaamde ‘verbod 
op handel’). U mag van ons dus altijd 
een eerlijk en op uw situatie gericht  
advies verwachten. De Algemene 
Consumentenvoorwaarden NVM treft u 
voor de volledigheid in deze map aan.

Bezichtigingen 
Als een potentiële koper zich meldt, 
plannen wij een afspraak in voor 
bezichtiging van de woning. Deze 
wordt te allen tijde van tevoren aan 
u doorgegeven. Wij begeleiden de 
bezichtiging en zullen de potentiële 
koper uitgebreid informeren. In 
een persoonlijk contact kunnen wij 
er bovendien achter komen welke 
vervolgstappen nodig zijn om tot een 
goed eindresultaat te komen. U hoeft 
bij de bezichtiging niet aanwezig te 
zijn. Potentiële kopers voelen zich vaak 
vrijer als de bewoners niet aanwezig 
zijn bij de bezichtigingen. Na de 
bezichtiging zullen wij u uiteraard zo 
spoedig mogelijk informeren over het 
verloop ervan. Het kan zo zijn dat er 
iemand onaangekondigd bij u aanbelt, 
deze persoon is nooit door ons naar 
u toegestuurd. We adviseren u om 
deze persoon altijd naar ons door te 
verwijzen en in elk geval de naam en 
contactgegevens te noteren en aan  
ons door te geven. 

Verzorgde indruk
Een verzorgde woning en tuin hebben 
een positieve invloed op kandidaat-
kopers, zorg daarom dat het huis 
opgeruimd is. Helder licht, ook op 

donkere plaatsen, geeft de kandidaat-
koper vertrouwen dat u niets te 
verbergen heeft. Wij raden u aan 
kleine reparaties zoals klemmede 
deuren en ramen, losse deurkrukken, 
lekkende kranen, gescheurd behang en 
dergelijke, te herstellen. Niet iedereen 
stelt huisdieren op prijs, houdt hier 
zoveel mogelijk rekening mee door 
kattenbak, etensbak etc. uit het zicht te 
zetten. Zorg dat de hond of kat tijdens 
de bezichtiging niet in de woning 
aanwezig is en dat nare geurtjes zoveel 
mogelijk zijn verdwenen. Ook raden 
we aan om niet te roken in het huis 
voorafgaand aan de bezichtiging. Het 
is erg belangrijk dat een koper geen 
gebreken aantreft en met een positief 
gevoel naar huis gaat. Er is nooit een 
tweede kans op een eerste indruk!

Vorstschade
In niet-bewoonde panden kan in de 
winter vorstschade ontstaan. Neem de 
volgende voorzorgsmaatregelen: laat 
de c.v.-installatie branden op minstens 
10o Celsius. Tap waterleidingen af en 
draai de hoofdkraan dicht. Laat boilers 
of andere warmwaterinstallaties 
leeglopen. Isoleer of verwarm de ruimte 
waar de watermeter zich bevindt. Wilt 
u uit kostenoogpunt de c.v.-installatie 
niet laten branden, dan moet u het 
volledige systeem (d.w.z. de ketel en  
alle radiatoren) aftappen. 

Plattegronden, tekeningen etc. 
Als u over tekeningen beschikt van  
de woning ontvangen wij deze graag 
van u. Wij presenteren uw woning 
graag zo volledig mogelijk en zullen 
aan de hand hiervan interactieve 
presentatieplattegronden laten 
maken. Dit zorgt er mede voor dat 
geïnteresseerden uw woning langer 
zullen bekijken op internet en dat hij  
een hogere positie krijgt op de 
rangschikkingspagina op funda.nl. 
Ditzelfde geldt ook voor kopieën van 

uw laatste energie-afrekening, WOZ-
beschikking, waterschapslasten en 
diverse eigendomspapieren. 

Energielabel verplicht
Sinds 2008 is een energielabel 
verplicht* bij de verhuur, verkoop of 
oplevering van woningen. Het doel 
is om mensen bewust te maken van 
de energieprestatie van hun woning 
en energiebesparing te stimuleren. 
In Nederland werd de verplichting 
onvoldoende nageleefd. Sinds  
1 januari 2015 wordt daarom hierop 
gecontroleerd en kunnen sancties 
worden opgelegd.

Alle particuliere woningeigenaren  
hebben begin 2015 een voorlopig 
energielabel ontvangen van de 
overheid. Dit is een inschatting van 
het energielabel, gebaseerd op enkele 
openbare gegevens, zoals het type en 
het bouwjaar.

Wanneer een woningeigenaar zijn 
woning wil verkopen of verhuren, 
volstaat een voorlopig energielabel niet. 
Het is daarom belangrijk dat de eigenaar 
een definitief energielabel aanvraagt. 
Dit kan hij/zij doen door een adviseur 
te kiezen of door dit uit te besteden aan 
ons. De energieadviseur komt bij u langs 
om de kenmerken van het huis vast te 
stellen. Na het bezoek registreert de 
adviseur de kenmerken van de woning 
en ontvangt u een uitgebreid PDF met 
het energielabel van uw woning. Stad 
& Zeeland NVM Makelaars begeleidt 
u graag bij de aanvraag van het 
energielabel.

*  uitgesloten van certificering zijn onder andere: 
monumenten, gebouwen met industriefunctie, 
kerken en alleenstaande gebouwen kleiner  
dan 50 m2.
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Wat vraag ik voor mijn huis?
Realistisch advies

Hoe bepalen wij eigenlijk de vraagprijs?
Bij het bepalen van de vraagprijs 
werkt Stad & Zeeland volgens diverse 
belangrijke pijlers:

1.  Ervaring van verkoop gelijksoortige 
woningen.

2.  Referentietransacties van woningen 
die recent hebben plaatsgevonden  
in uw omgeving.

3.  Actueel aanbod in de omgeving.
4.  Welke doelgroep is er voor uw 

woning?
5.  De staat van onderhoud en uitstraling 

van uw woning.
6.  Locatie, locatie, locatie!

De hoogte van de huidige hypotheek-
schuld is bijvoorbeeld geen goede 
leidraad. Laat u duidelijk adviseren 
door uw persoonlijke makelaar en 
laat u uitgebreid informeren over 
bovengenoemde zaken. 

Wat gebeurt er bij een te hoge 
vraagprijs?
Een te hoge vraagprijs betekent veelal 
geen bezichtigingen en dus een langere 
verkooptijd. Hierdoor ontstaat er een 
‘smet’ op de woning waardoor verkopen 
daarvan nog moeilijker wordt dan het al 
was. De NVM heeft dit ook onderzocht 
in het kader van de campagne ‘maak 

van je vraagprijs geen prijsvraag’. 
Naarmate de vraagprijs dichterbij de 
‘marktwaarde’ ligt, hoeft er ook minder 
van de vraagprijs af te worden gedaan 
om de woning uiteindelijk te verkopen.

Welke factoren spelen een rol? 
Kort en bondig de 2 P’s. De juiste Prijs 
die gevraagd wordt in combinatie met 
een goede Presentatie van de woning 
is altijd de basis voor een succesvolle 
verkoop. Uiteraard spelen zaken als 
courantheid, locatie en bouwkundige 
staat een rol, maar het is altijd weer te 
herleiden naar Prijs en Presentatie.  
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Basis Extra VIP

Professionele foto's € 130 € 130 € 130

360-graden foto's (5 stuks) € 121 € 121 € 121

Woningvideo € 99 € 99 € 99

Buurtmailing € 20 € 20 € 20

Luxe glossy brochure € 75 € 75 € 75

Move.nl Klantenportaal € 12 € 12 € 12

Plattegronden

Floorplanner (interactief) € 50 € 50 € 50

NEN2580 meetrapport X € 30 € 30

Inmeten woning X € 85 € 85

Extra promotie Funda.nl

30 dagen toppositie X X € 125

30 dagen woning in beeld X X € 91

Overige kosten

Plaatsingskosten funda € 90 € 90 € 90

Totale kosten incl. BTW van € 597,-
voor € 350,-

van € 712,-
voor € 450,-

van € 931,-
voor € 600,-

Multi-media 
en marketing
Kies het pakket dat bij u past

Om uw woning zo goed mogelijk te presenteren 
op de woningmarkt kunt u een keuze maken 
uit een van onze zeer uitgebreide en unieke 
startpakketten. Het pakket van uw keuze wordt 
bij de start van de verkoop uitgevoerd en aan u 
in rekening gebracht.

Startpakketten Stad & Zeeland NVM Makelaars
Kosten incl. BTW

Prominente positie op funda.nl
Door onze unieke woningpresentatie op funda.nl krijgt uw woning de 
aandacht die het verdient. Maximale attentiewaarde is gegarandeerd 
door een professionele fotoreportage van de woning, een virtuele 
tour, een woningvideo, interactieve plattegronden in 2D en 3D en een 
uitgebreide PDF-brochure. Hierdoor krijgt uw object altijd de hoogst 
mogelijke positie in het zoekoverzicht op funda.nl en onderzoek  
wijst zelfs uit dat zoekers uw huis langer zullen bekijken.

Uniek in Zeeland!
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Dam 13, Goes  |  T  0113 - 21 11 47  |  info@stadenzeeland.nl  |  www.stadenzeeland.nl

Een greep uit onze successvolle transacties van 2015...

Plannen om uw 

huis te verkopen?

Maak een vrijblijvende 

afspraak voor een 

waardebepaling of 

loop eens binnen op 

ons kantoor. De koffie 

staat voor u klaar! * 
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Het afgelopen jaar hebben we voor 

veel verkopers weer een succesvolle 

verkoop gerealiseerd. Het is duidelijk  

te merken dat de woningmarkt  

aantrekt want de vraag naar woningen 

houdt onverminderd aan. 

Stad & Zeeland Makelaars nu  

ook NVM-lid!

Om onze opdrachtgevers nòg beter  

van dienst te kunnen zijn hebben  

we zeer recent het kwaliteitslabel 

van de Nederlandse Vereniging van 

Makelaars (NVM) toegekend gekregen 

en zijn we trots lid geworden. Een 

bevestiging van onze kwaliteit!

Deuren openen met een  

nieuwe collega 

Om de groei van Stad & Zeeland  

verder uit te bouwen hebben we per  

1 december een nieuwe NVM-makelaar/

taxateur aan ons team toegevoegd, 

Casper Scholten. 

Casper is opgegroeid in Goes,  

werkt sinds 2000 in de makelaardij 

en heeft een jarenlange ervaring 

opgebouwd bij een grote NVM-

makelaar in Zeeland. Hij kan u 

uiteraard begeleiden bij de 

verkoop, aankoop en taxatie  

van uw woning.

Stad & Zeeland nu ook NVM-makelaar!

Fijne 

feestdagen!

Actie!
Ontvang tijdelijk 

een Funda Presentatie 

Pakket bij verkoop van 

uw woning t.w.v.

€ 275,- *
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WEEK 4

Eerste hulp bij 

solliciteren?
Maak gratis een  

professioneel CV op 

 

www.zeelandwerkt.nu Meer dan een half
 Miljoen Bodes 

ElkE wEEk!

DOOR EUGÈNE DE KOK 

Die laatste gemeente voldoet nu al aan de 

nieuwe richtlijnen van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. 

Daarmee wil ze de hoeveelheid restafval 

drastisch verminderen. Beter scheiden is 

de oplossing. Goesenaren mogen sinds 

1 januari hun drankkartons inleveren met 

het kunststof, maar dat is nog lang niet 

genoeg. 
Omgekeerd inzamelen is één van de mo-

gelijkheden om meer te scheiden. Daarbij 

moeten inwoners het restafval wegbren-

gen in plaats van het kunststof en glas, 

stromen die kunnen worden gerecycled. 

Diftar is een andere. Daarbij betalen in-

woners voor de kilo’s restafval die ze weg-

gooien. “Daarmee zijn zeer interessante 

resultaten geboekt in de gemeente Oos-

terhout”, zegt wethouder Loes Meeuwisse 

van de gemeente Goes. “De hoeveelheid is 

sindsdien meer dan gehalveerd.” 

Workshop
Goes staat nu nog hoog in het lijstje met 

kilo’s afval per huishouden. De gemeente 

gaat de komende maanden onderzoeken 

hoe dat omlaag kan. In februari organi-

seert ze een workshop voor gemeente-

raadsleden waarin alle mogelijkheden de 

revue passeren. 

In de maanden daarna buigt het college 

zich over de opties. Nog dit jaar komt ze 

met een voorstel om het systeem op de 

schop te gooien. Daar zitten echter de 

nodige haken en ogen aan. “Het kost veel 

tijd. Als je kiest voor diftar heb je minstens 

een jaar nodig voor de voorbereidingen. 

Maar dat er iets gaat veranderen, is ze-

ker”, is Meeuwisse stellig. “Als we op 

dezelfde manier doorgaan, moeten de 

reinigingskosten op een gegeven moment 

flink omhoog.” 

Financieel voordeel

De gemeente Kapelle experimenteert 

momenteel met diftar. Inwoners die veel 

scheiden en de grijze bak minder vaak aan 

de straat zetten, krijgen een korting op de 

afvalstoffenheffing. Deze kan oplopen tot 

enkele tientjes per jaar. 

De resultaten van de Kapelse pilot worden 

besproken in de Olaz, de gemeenschap-

pelijke afvalstoffenregeling van de dertien 

Zeeuwse gemeenten. Goes neemt de erva-

ringen mee in het proces naar een nieuwe 

regeling. 
Naast het duurzaamheidsaspect zitten er 

financiële voordelen aan afvalscheiding. 

Om het restafval te laten verbranden moet 

een gemeente namelijk betalen, terwijl 

stromen zoals kunststof geld opleveren. 

Goes wil op andere manier afval inzamelen
‘Dat  er  iets  gaat  veranderen is  zeker ’ ,  zegt  wethouder  Loes Meeuwisse

GOES - De gemeente Goes denkt na over andere methoden om het afval 

in te zamelen. Wethouder Loes Meeuwisse deed vorige week ideeën op 

tijdens een werkbezoek aan de afvalscheidingsinstallatie van Sita Rotter-

dam en de gemeente Oosterhout.

Inwoners willen dorps karakter behouden
Ook Wolphaartsdi jk  en Oud-Sabbinge hebben een dorpsplan

WOLPHAARTSDIJK - Na ‘s-Heer Hendrikskinderen, ‘s-Heer Arendskerke en Kloetinge hebben nu ook Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge een dorpsplan. Wethouder Loes Meeuwisse heeft 

maandag in de Griffioen het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Inwoners hebben nagedacht over en meegeschreven aan het plan. Een van hun punten is dat duidelijker moet 

worden wat de twee kernen allemaal hebben te bieden. Er zijn namelijk veel voorzieningen, maar lang niet iedereen weet dat. Verder staat er een pleidooi in het plan om het dorpse 

karakter te behouden. Meer (huur)woningen voor jongeren is één van de wensen. De bereikbaarheid en recreatie verdienen ook veel aandacht.                FOTO BENNIE KRAJENBRINK

GOES - De gemeente Goes gaat kijken hoe 

detailhandel de stad aantrekkelijker kan 

maken. Ze doet in het samenwerkingsver-

band met de drie andere Zeeuwse steden: 

Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. 

Goes deelt haar ervaringen in de Z4. Mid-

delburg doet hetzelfde op het gebied van 

Campus Zeeland, Vlissingen verdiept zich 

in partnerbanen en Terneuzen kijkt hoe de 

relatie met Vlaanderen kan bijdragen aan 

de stedelijke aantrekkelijkheid. “We heb-

ben lang tegen elkaar opgebokst, maar nu 

staan alle neuzen dezelfde kant op”, zegt 

burgemeester René Verhulst over de rela-

tie tussen de vier steden. “Zo kunnen we 

samen dingen verbeteren.”

Neuzen Z4 staan nu 

dezelfde kant op

GOES - De praktijkschool van het Calvijn 

College aan de Appelstraat in Krabben-

dijke en havo-opleiding op Klein Frankrijk 

in Goes zijn de twee excellente middelbare 

scholen in Zeeland. Dat heeft het ministe-

rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

maandag bekend gemaakt. De provincie 

heeft één excellente basisschool: OBS 

De Moolhoek in Kapelle. “Yes, we heb-

ben het”, juichte deze op zijn website. In 

Nederland zijn 130 scholen als ‘excellent’ 

bestempeld. Met het predicaat laten zij 

zien dat ze zich op een bepaald gebied on-

derscheiden. Voor het Calvijn College was 

het niet de eerste keer dat het tot excellent 

werd uitgeroepen.

Calvijn College is 

opnieuw excellent

GOES - De pendelbus tussen het station in 

Goes en het Admiraal De Ruyter Zieken-

huis (ADRZ), Emergis en Revant Lindenhof 

is maandag officieel in gebruik genomen. 

Gedeputeerde Harry van der Maas gaf het 

startschot. De bus rijdt een halfjaar lang 

tussen het station en de zorginstellingen. 

Er is plaats voor acht personen. Tussen 

7.00 uur en 20.15 uur kunnen passagiers 

elk halfuur instappen. Op zaterdag en zon-

dag begint de dienst om 10.00 uur. De zor-

ginstellingen, gemeente Goes en provincie 

financieren de extra dienst. Ze hopen hier-

mee de bereikbaarheid van de zorginstel-

lingen aan de ‘s-Gravenpolderseweg in 

Goes te verbeteren.

Pendelbus tussen 

station en ADRZ rijdt

.com

Spoorstraat 18c • 4431 NK ‘s Gravenpolder

T (0113) 312547 

Stuntverkoop
extreem hoge korting op beursmodellen

   tempur matrassen

www.megabed.nl
paspoortstraat 23 oost-Souburg 

kloosterpoort 5-21 kapelle

VANDAAG
IN DE BODE

Nieuwbouw
in beeld 2016

SPECIAL

Nieuwbouwprojecten 

zitten in de li� 

Veranderingen 

in regels woningsector

Nieuwbouw 

door de jaren heen

Spoorstraat 18-20 

4431 NK • ‘s-Gravenpolder

autoruitschade?
0164-250400

autoruitschade?
0164-250400
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Ergens anders in Goes 
goedkoper? Wij betalen
het verschil terug!

Beukenhof 1, Goes

Bij Dirk in Goes gegarandeerd de
laagste literprijs.

TANK NERGENS
GOEDKOPER!
Bij Dirk in Goes gegarandeerd de
laagste literprijs.

Blijf je verbazen
Waarborg voor Oogzorg

ruitschade?
Autotaalglas Goes
0113-251700

Oude heer met 
weinig wensen
Bob is een lief bedaard oud 
ventje met weinig eisen en hij 
zoekt een gezellig plekje

5»

KOOp en 
verKOOp
Op onze website hebben we 
ook een rubriek ‘vraag en 
aanbod’

de-bevelander.nl»

Modelbouwshow in de Zeelandhallen

door Leon Janssens
 
gOes - Organisator Jan van 
’t Veen: “De constructie is 
goed, het is een prima lo-
pende beurs. Dit jaar hebben 
we wat moeten puzzelen 
met de ruimte maar dat is 
goed opgelost”. Dat kwam 
omdat de hallen deels wor-
den gebruikt als noodop-
vanglocatie voor vluchtelin-

gen. Jan, die maanden bezig 
is met de voorbereidingen 
van de Modelbouwshow 
had alles al ingedeeld toen 
uitkwam dat er veel min-
der ruimte beschikbaar zou 
zijn. “Ik moest strepen en 
deelnemers afbellen. Toen 
besloot eigenaar Libéma 
van de Zeelandhallen een 

gigantisch paviljoen op 
het terrein neer te zetten 
en kon ik opnieuw aan de 
slag. Maar het kwam rond. 
Wij hebben een volwaar-
dige show.” Met het thema 
‘Modelvrachtwagens’ wordt 
ook Zeeland extra belicht. 
De familie Van Eenennaam 
heeft er een specialiteit van 
gemaakt. Vader Frans (69) 
is er al twintig jaar mee aan 
de slag. “Van beroep was ik 
elektricien en het friemelen 
met draadjes zit er een beet-
je in. Vrachtwagens hebben 
mij altijd getrokken. Kreeg 
ik als kleine jongen de kans 
om mee te rijden, dan deed 
ik dat. Mijn vader had een 
Märklin treinenbaantje en 
maakte van oude messing 
balpennen seinpalen. Dat 
lag een poosje stil. Later met 
zelf twee zonen, Richard en 
Daniél, zijn we met vrachtau-
to’s begonnen. Je kon er zelf 
bouwen maar ook bestaande 
modellen aanpassen naar de 

werkelijkheid. Dat is veel én 
secuur werk.” Het resultaat 
mag er zijn, modelvrachtau-
to’s van bekende bedrijven 
uit Zeeland worden getoond 
en zijn tot in de kleinste de-
tails afgewerkt. “Zelfs de 
binnenkant van de cabine 

wordt van de juiste kleur 
voorzien en de stoelen met 
echte bekleding afgewerkt”, 
laat Richard zien, “Ik neem 
het schilderwerk voor mijn 
rekening. Alles met een fijn 
penseeltje tot de binnenkan-
ten toe.” De bijpassende ach-

tergronden worden gemaakt 
door schoondochters Natha-
lie en Pauline.
Bijzonder
Op de Modelbouwshow staat 
een model van het  Atomium 
uit Brussel, nagebouwd met 
Fischer Techniek, er is het 

LEGO-bouwstenen festijn, 
treinen en stoommachines 
in de schalen 1:3 tot 1:16. De 
Modelbouwshow, 20 en 21 
februari, is open van 10.00-
18.00 uur; entreeprijs 11 
euro ; kinderen tot 12 jaar 5 
euro. 

Met het theMa 
wordt ook Zeeland 
extra belicht

Dit weekend vindt in de Zeelandhallen in Goes voor de vierentwintigste keer de Modelbouwshow plaats. In 2015 telde dit evenement maar liefst 16.000 bezoekers uit Nederland en omringende landen. Het thema dit jaar is “Modelvrachtwagens”. Schaalmodellen daarvan  zullen in groten getale aanwezig zijn. 

De wereld 
in het klein

Dit weekend vindt in de Zeelandhallen in Goes voor de vierentwintigste keer de Modelbouwshow plaats. Modelbouwliefhebbers 
Richard en Frans van Eenennaam: “fijn dat er steeds zo veel belangstelling is voor modelbouw.”  Foto: Leon Janssens

KLIK & WIN ACTIE

Spark Joy van 
opruimgoeroe 
Marie Kondo

KLIK & WIN ACTIE

 ga naar de site van  
uw lokale krant

Finale voor het Calvijn?
KrabbendijKe - Derde- en 
vierdejaars vmbo-leerlin-
gen van Calvijn College 
locatie Krabbendijke Kerk-
polder strijden donderdag 
18 februari om een plek in 
de regiofinale van de Ju-
nior VakkanjerWedstrijden 
2015-2016. De Junior Vak-
kanjers demonstreren tij-
dens de schoolfinale hun 
zelfgebouwde Urban Gar-
dens en Urban Transpor-
ters: de leerlingen met het 
beste ontwerp winnen een 
ticket naar de regiofinale 
in maart. De teams en duo’s 
hebben de afgelopen maan-

den op school aan hun wed-
strijdopdracht gewerkt. Tij-
dens de schoolfinale moet 
helder worden welke teams 
en duo’s door mogen naar 
de regiofinale (maart 2016), 
waar ze de strijd aangaan 
met alle andere schoolwin-
naars uit de regio. De beste 
teams van de regiofinales 
plaatsen zich voor de lande-
lijke finale. Die is donderdag 
7 april in het Klokgebouw 
in Eindhoven. Hier komen 
ook de Jonge Makers (onder-
bouw vmbo) en Vakkanjers 
(techniektalenten van ROC’s 
en bedrijven) aan bod.

Overweg wordt vernieuwd
GOES - De Stoomtrein Goes-
Borsele (SGB) vernieuwt 
tussen 22 en 26 februari 
de overweg in de Anthony 
Fokkerstraat in Goes. De 
werkzaamheden bestaan 
uit het vernieuwen van het 
spoor en het wegdek. In 
verband met de werkzaam-
heden zal de overweg van 

maandag 22 februari 9.00 
uur tot en met vrijdag 26 fe-
bruari 17.00 uur afgesloten 
worden voor al het verkeer. 
Het verkeer wordt omge-
leid via de Livingstoneweg 
en de Dirk Dronkersweg. 
Deze omleidingsroute loopt 
via de spoorovergang in de  
Livingstoneweg.

Bijeenkomst met Anbo
Wemeldinge - Anbo We-
meldinge houdt aanstaande 
vrijdagmiddag  19 februari 
in de Wemel een bijenkomst. 
Deze begint om 14.00 uur en 
de toegang kost zes euro. Op 
het programma van deze 
middag staan de jaarverga-
dering en een terugblik op 
2015. Ook wordt er afscheid 

genomen van bestuursle-
den. Er is cabaret door de 
leden van de Zonnebloem 
uit Goes en een bingo. Na af-
loop wordt er een stamppot-
tenbuffet geserveerd. Hier-
voor moet zich vooraf bij de 
Wemel aanmelden en beta-
len. Dorpsplein 1, 4424 CA 
Wemeldinge, 0113-621217.

Uiteraard zijn wij als moderne makelaar thuis in 
online-woningmarketing en is de digitale snelweg de 
snelste manier om uw woning onder de aandacht te 
brengen van potentiële kopers. Toch kan een goede 
mix van internet én print media de aandacht voor uw 
woning exponentieel vergroten en verbetert dit de 
verkoopkans aanzienlijk. Bij het aankondigen van een 
open huis of een speciale actie bijvoorbeeld. We hebben 
ervaring met diverse gedrukte media en bepalen samen 
met u het beste media-plan. Als dan de hele buurt 
bovendien nog een fraaie kaart in de bus krijgt met de 
aankondiging van uw te koop staande woning dan kan 
het echt niemand meer ontgaan! Succes verzekerd!

PZC, Bevelandse Bode, De Bevelander, Woon in Zeeland 
en de buurtmailing.

Print media



7 redenen om  
voor Stad & Zeeland  
te kiezen:
	 Deskundige en ervaren NVM-makelaar
	 Actieve verkoopaanpak tegen een scherp tarief
	 Flexibel en gediplomeerd makelaarsteam
	 	Uitmuntende en meest uitgebreide 

woningpresentatie
	 Kantoor en etalages op drukke zichtlocatie
	 O.a. actief op funda en facebook
	 	Goede communicatie door o.a. online 

verkoopdossier

Mogen wij uw woning verkopen?

Lobke  
van Riet
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Niels  
de Mol 
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Wonen 
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Charmaine 
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NVM- 

Makelaar / 
Taxateur o.z.

Anne-Marie  
van Gils

Algemeen  
directeur 

Piet  
Duinkerke

NVM- 
Makelaar / 

Taxateur o.z.

Jannick  
van der Meer
Jr. Vastgoed- 

adviseur

Marloes  
Timmerman

Vastgoed- 
adviseur 

Ruben  
Elenbaas

Sales
Director 

Lennart van 
Wallenburg

Office- 
manager


