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Alles voor beter 
wonen tijdens de

 Zeeuwse Woonmarkt!
Welkom bij de Zeeuwse Woonmarkt

Welkom! Je bent op dé juiste plek om 
je vrijblijvend te laten informeren en 
inspireren op het gebied van Beter Wonen. 
Op de woonmarkt vind je bedrijven die 
warmtepompen installeren tot bedrijven 
die jouw huis opnieuw in de lak zetten en 
van het opnieuw inrichting van je interieur 
tot verbouw of nieuwbouw van je woning. 
Ontdek de Pin je Plan actie, geniet van de 
Zeeuwse bier- en wijnproeverij en haal wat 
lekkers bij de eettent.



TMC WOONWENZ 
MARCONISTRAAT 15 - 15B 
(0113) 22 41 14
WWW.TMCWONEN.NL

O N E I N D I G  V E E L  T R E N D Y 

W O O N I N S P I R AT I E  B I J  X O O O N 

I N  T M C  W O O N W E N Z

XOON Goes is tendy, opvallend 
en soms zelfs een tikkeltje 
eigenwijs. De meubelen van 
XOON zijn altijd modieus en 
actueel. Deze unieke collectie 
wordt aangevuld met een geheel 
eigen decoratielijn van het 
merk COCO Maison. Bij XOOON 
kun je terecht voor elk soort 
meubel middels de complete 
woonprogramma’s.

Ontdek de
 woontrends 

voor 2023!



Siersmeedwerk
voor in 

en om het huis

Smederij ‘t Kleine Geheim
Zuidweg 6 4413 NM
Krabbendijke

+316 5325 4496
info@hetkleinegeheim.nl
www.hetkleinegeheim.nl
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Waterontharders voor huishoudelijk gebruik

 Vraag nu een GRATIS informatiebrochure aan

Waterontharders voor huishoudelijk gebruik

nu een GRATIS informatiebrochure aan

 

Vraag nu een GRATIS informatiebrochure aan

ERVAAR HET COMFORT VAN ZIJDE ZACHT WATER

Beste kwaliteit waterontharders
Persoonlijk advies aan huis
Vakkundige montage
   Onderhoud en reparatie  
Levering van onthardingszout
Regionaal bedrijf

 



info@thermecon.nl
Tel. 0111 43 94 00

www.thermecon.nl
ISOLATIE
THERMECON

Maak je hu is een thu is!

Verhoog je woningwaarde en 
het wooncomfort terwijl je de 
energie kosten verlaagt!

Nu met extra
isolatievoordeel

Vrijblijvend advies
0111 - 439 400

Bekijk het voordeel op 
www.thermecon.nl/tmc 
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Meld je aan

Leuke gratis 
Workshops



 
 

 Wilhelm BV verfraait en onderhoudt de bebouwde ruimte. Dat doen 
we met traditioneel vakmanschap en innovatieve technieken. Onze 
dienstverlening is zo breed als de wensen van onze opdrachtgevers.  

Door onze passie en liefde voor het vak worden we dagelijks 
uitgedaagd om te veranderen, verbeteren en innoveren. Belangrijke 

sleutelbegrippen daarbij zijn efficiency, geborgde kwaliteit, 
kostenbeheersing en duurzaamheid. We willen de beste zijn in alles 

wat we doen.  

Naast het leveren van professioneel kwaliteitswerk betekent dit voor 
ons ook oog en oor hebben voor de mensen met wie en voor wie we 
werken. Door deze manier van werken zijn onze medewerkers echte 

‘Wilhelm ambassadeurs’. U komt ze tegen op uiteenlopende 
projecten in de regio Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen. 

 Bedrijvenstraat 1  
4543 NZ Zaamslag 
0115 431 692  

 

Klarinetweg 18 
4337 RA Middelburg 
0118 612 940  

 

www.wilhelmbv.nl 
info@wilhelmbv.nl  
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Uw tuin
weer helemaal

naar uw zin!

Kloetingseweg 24  |  4431 PD  ’s-Gravenpolder
Telefoonnummer 0113 – 450 005  |  info@tuunders.nl

w w w . t u u n d e r s . n l

T U I N A A N L E G    |    T U I N O N D E R H O U D    |    T I M M E R W E R K



(Ver)kopen, huren of taxeren? 
0113-223946  •  info@schrijverversluys.nl

Een woning kopen of verkopen is veel meer dan een  
zakelijke beslissing. Omdat wij graag aandacht hebben voor 
de klant achter de opdracht, zetten wij in op persoonlijk 
contact, wederzijds vertrouwen en een goed gevoel,  
óók jaren later. Onze interesse in mensen zorgt ervoor dat 
we een groot netwerk hebben en tevreden klanten. Wilt u 
ook weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan 
contact op, we leren u graag kennen.

Schrijver        Versluys
WONINGMAKELAARS  •   BETROKKEN BIJ  MENSEN

Wij zijn u graag van dienst met 
kopen, verkopen, huren of taxeren. 

Daarbij draait ons werk niet 
om huizen, maar altijd om u.

WAT IS MIJN  
HUIS WAARD?

Bereken op  
onze website  
eenvoudig de 

geschatte waarde 
van uw huis!

www.schrijverversluys.nl
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BEZOEK ONZE STAND EN 
ONTVANG GRATIS ONS
INSPIRATIEMAGAZINE

BEZOEK ONZE STAND EN 

IKEUKENS
Tips, trends en inspiratie

Binnenkijken 
bij Erik & Fleur    
uit Vleuten
bij Erik & Fleur    

SLIMME OPLOSSINGEN! 
Nóg makkelijker en praktischer

PERSOONLIJK BORGEN DAT HET GOED KOMT 
Lisette Derks

EEN KEUKEN IN 3 STAPPEN
Kiezen voor kwaliteit en service

Goes | pelmakeukens.nl

Pelma is onderdeel van
Ruim 260 beoordelingen
Qasa.nl | september 2022

9,5

KEUKENS MET ’N 9+



TMC PROJECT
SCOTTWEG 14, 4462 GS GOES
(0113 22 41 26)
WWW.TMCPROJECT.NL

D E  M O O I S T E  P R O J E C T 

I N R I C H T I N G E N .

Werken wordt beter als uw 
organisatie de daarvoor 
bestemde middelen heeft. 
Wij begrijpen dit vanuit ons 
vakgebied als geen ander. 
Dankzij gespecialiseerde 
kennis op het gebied van 
office, onderwijs, recreatie en 
zorgprojecten kunnen we telkens 
het verschil maken met de 
mooiste interieurs.

Wij maken 
werken 
leuker!



0113 - 615 500

WIJ ZIJN ER VOOR  AL JE ONTWIKKEL,
NIEUW- EN VERBOUWPLANNEN
NEEM  CONTACT MET ONS OP EN 

START JOUW BOUWPROJECT!

        FRAANJE.COM 

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST!

Scan de QR-code



SPECIALISTEN IN NA-ISOLATIE

de beste na-isolatie van Nederland! ISOenergy b.v.
Ambachtsweg 5 | 4458 DA ’s-Heer Arendskerke

[T] 0113 724 999
[E] info@ISOenergy.nl [I] www.ISOenergy.nl

Maak nú een afspraak en
verduurzaam uw woning!

Is uw woning al voorzien vanIs uw woning al voorzien van
vloerisolatie, dakisolatie vloerisolatie, dakisolatie 
& spouwmuurisolatie?& spouwmuurisolatie?

VOORDEEL 1:  Verhoging van het wooncomfort

VOORDEEL 2:  Verlaging van het gasverbruik

VOORDEEL 3:  Verlaging van de CO2-uitstoot

VOORDEEL 4:  Besparing op de energierekening!
&
&
&



Nieuwbouw verkopen is één... 
het gehele traject begeleiden is twee.

Overweegt u om een nieuwbouwwoning 
te gaan realiseren of aan te kopen? 
Wim en Irena adviseren
u graag!

Bekijk ons actuele aanbod op ➜



STRONG 
CORE. 
BEAUTIFUL 
DESIGN.

Nieuw in de LayRed collectie: 
visgraatvloeren

Ontdek all visgraatvloeren op 
www.moduleo.com
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Wij staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je 
leven goed te regelen. Zowel privé als zakelijk. Bij samenwonen, 
de aankoop van een woning of het regelen van een nalatenschap 
staan onze adviseurs je graag terzijde. 

Benieuwd hoe we je kunnen 
helpen? Bel vrijblijvend 
0113 - 232520 of 0118 - 659600. 

Kijk op dezeeuwsealliantie.nl

Hier ben je thuis. . .

Zeker bij het vinden van 
de ideale stek wil je de 
overdracht goed op papier 
hebben staan. 

zeker op ieder moment



TMC WOONWENZ 
MARCONISTRAAT 15 - 15B 
(0113) 22 41 14
WWW.TMCWONEN.NL

L A AT  J E  I N S P I R E R E N  D O O R 

D E  N I E U W E  C O L L E C T I E  VA N 

H E N D E R S  &  H A Z E L

Henders & Hazel is het 
internationale lifestylemerk. 
De keuzemogelijkheden op het 
gebied van kleuren en materialen 
maakt Henders & Hazel tot een 
compleet en uniek meubelmerk. 
Bij het samenstellen van de 
collectie staan functionaliteit 
en kwaliteit centraal. Laat je 
inspireren door onze Henders & 
Hazel showroom!



- BHV basis & herhaling
- VCA basis & VOL
- EHBO
- Eerste hulp aan kinderen
- Reanimatie & AED
- Stop de bloeding
- Ontruimingsoefeningen
- Heftruck
- Nascholing code 95

Veiligheidscursussen

- Gereedschappen
- Ladders
- Trappen

Keuring
De Jonge Veiligheidsopleidingen
Visserijweg 3 - unit 4
4311 RW Bruinisse

06 15 66 47 35
info@dejongeveiligheidsopleidingen.nl
www.dejongeveiligheidsopleidingen.nl

Contact

- Rookmelders
- Brandblussers
- Verbandtrommels
- AED-apparaten
- Noodverlichting
- BHV-plannen
- Ontruimingsplattegronden
- RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Advies & levering



Een plafond is een belangrijke 
sfeermaker in een ruimte. Met  
de juiste uitstraling en de juiste 
plafondverlichting kun je de sfeer 
creëren die bij de woning past.

Onderhoudsvriendelijk 
Plameco plafonds zijn 
vocht- en warmtebestendig, 
schimmelwerend en kleurvast. 
Hierdoor zijn Plameco plafonds 
erg onderhoudsvriendelijk. Komt 
er viezigheid op het plafond, dan 
kun je dit eenvoudig met een 
vochtige doek schoonmaken.
 
Zorgeloos een nieuw plafond 
Vaak komt er veel kijken bij  
het plaatsen van een nieuw 
plafond: veel voorbereiding en 
een wekenlange verbouwing. 
Gelukkig is deze tijd voorbij. Een 
Plameco plafond wordt vaak in 1 
dag geplaatst. Tijdens 
het plaatsen 

kunnen de meubels gewoon in 
de ruimte blijven staan en zal er 
weinig tot geen stof vrijkomen. 
Het is een snelle oplossing voor 
een nieuw plafond én door de 
vele mogelijkheden van een 
Plameco plafond, creëren we ook 
een uniek plafond dat perfect bij 
de ruimte past! 

De voordelen
 ✓ In 1 dag geplaatst
 ✓ Verbetert de akoestiek
 ✓ Gemakkelijk schoon te houden
 ✓ Een lichtplan op maat

Je bent van harte welkom in onze 
showroom. Bel om een afspraak 
te maken en we laten je graag alle 
mogelijkheden zien die Plameco 
te bieden heeft.

Een metamorfose voor de hele ruimte

morgen mooier wonen

Plameco Goes
Columbusweg 3, 4462 HA Goes

0113 - 270000  |  plameco.nl

Uw hele huis duurzaam  
verwarmen zonder gas

  

0115 - 729 960     zeeland@speedheat.nl     www.speedheat.nl

 
Dé 1 mm dunne  

elektrische infrarood  
vloerverwarming 
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Een Dutch Quality Gardens hovenier kies je omdat...

Kwaliteit wordt bevestigd en de werkwijze bewaakt;
  

Klanten ons al jaren gemiddeld een 8,7 geven; 

Je profiteert van de Dutch Quality Gardens Garantie.

‘t Höfke Overloon

‘t Höfke Overloon

www.dutchqualitygardens.nl
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Dit zijn de 
woontrends 

voor 2023! TREND 1.
SCANDINAVISCH

Deze woontrend is al jaren populair 
en is ook voor het komend jaar nog 
steeds trending. Een Scandinavisch 
interieur is luchtig, licht en tijdloos. De 
sfeer straalt rust en harmonie uit en het 
motto ‘Form Follows Function’ staat 
centraal. Het meubilair is comfortabel 
en minimalistisch van vorm en gemaakt 
van beuken of essenhout in combinatie 
met zachte textielsoorten. De trend is 
te herkennen aan de harmonie in de 
basiselementen en het gebruik van kleur. 
Er worden veel zachte en frisse tinten 
toegepast, omdat de behoefte naar licht 
groot is door de donkere winterperiode in 
het Noorden.



TREND 2. 
ART DECO

Binnen deze stijl zien we voornamelijk 
klassieke elementen van hoge 
kwaliteit, rijke kleuren als dieppaars 
en koninklijk blauw én geometrische 
vormen. Daarnaast zijn weelderige 
printjes, spiegelde oppervlakken en 
goud,- en zilveraccenten kenmerkend 
voor deze stijl. Binnen de Art Deco 
stroming zien we ook buitenlandse 
invloeden terug uit Afrika, Zuid-
Amerika en Azië.

TREND 3. 
BOHEMIAN

Een andere trend is de woonstijl 
Bohemian. Een artistieke stijl met een 
knipoog en te herkennen aan de mix 
van kleuren en verschillende typen 
meubels. Boho kent twee uitvoeringen. 
Kleurrijk, zoals net beschreven of juist 
heel esthetisch en elegant met naturel 
tinten, warme houtsoorten met een 
rode ondertoon en ton sur ton effecten. 
Daarnaast is de trend te herkennen aan 
het gebruik van natuurlijke elementen 
afkomstig uit exothische oorden. Denk 
aan houtsoorten en diermotieven.



Locatie Goes
Tel. 085-4013495
www.klassecampers.nl 

info@klassecampers.nl

Huur een volledig uitgeruste 

Klassecamper en geniet van 

een luxe zorgeloze vakantie.

Luxe  •  Comfortabel  •  Volledig uitgerust
Flexibel  •  Wisseldag naar keuze
Milieubewust  •  Tot 6 personen  •  Lokaal





DE BEDDENSPECIALIST
MARCONISTRAAT 13
(0113) 22 41 14
WWW.TMCWONEN.NL

G E N I E T  VA N  D E  P E R F E C T E 

N A C H T R U S T  M I D D E L S  E E N 

U I T G E B R E I D  S L A A PA D V I E S

Wij zijn pas tevreden als jij geniet 
van de perfecte nachtrust, 
middels een bedsysteem die 
aan als jouw wensen voldoet. 
Onze Beddenspecialist 
biedt uitgebreid slaapadvies 
middels ons slaap-ID systeem. 
Dit apparaatje meet jouw 
slaapgedrag zodat wij altijd het 
perfecte bed voor jou samen 
kunnen stellen. Laat je adviseren!



Vragen over duurzaam wonen?
Bezoek het Bespaarhuis!

Komt u langs?
Open elke dinsdag tussen 15.00 en 21.00 uur. 
U bent welkom aan de Lĳnbaan 14 in Goes. 
Het Bespaarhuis is een initiatief van gemeente Goes

Het Bespaarhuis helpt met informatie over duurzaam wonen.  
U kunt hier vragen stellen zoals: is mĳn huis wel geschikt 
voor andere warmtebronnen? Is het de moeite waard om 
zonnepanelen te plaatsen? Welke subsidies zĳn er? 
U ziet hier ook hoe oplossingen voor isolatie, het opwekken 
van energie en verwarming er in het echt uit zien.

www.goes.nl/bespaarhuis
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Alles voor beter 
wonen tijdens de

 Zeeuwse Woonmarkt!

Geïnspireerd geraakt door alle 
(duurzame) woontrends van 
2022? Neem contact op met 
de deelnemers van de Zeeuwse 
Woonmarkt voor een eerlijk en 
uitgebreid advies. 

Hopelijk hebben wij jou ook dit 
jaar kunnen inspireren! Bekijk 
onze website voor een overzicht 
van alle deelnemers en houd 
alvast de data in de gaten voor 
de Zeeuwse Woonmarkt van 
2023! 



Deel jouw
Woonwens

Win een woonwens cheque t.w.v. €449,-

✓ Deel jouw woonwens op dit formulier ✓ Verzamel bij elk plein een sticker

Deel jouw ultieme woonwens en laat ons weten welke Zeeuwse Woonmarkt deelnemer jouw 
wens mag vervullen! Zo maak je kans op 1 van de 10 wooncheques t.w.v. €449,-! Laat je 
informeren bij de deelnemers over de laatste trends. Haal bij elk informatiepunt een sticker en 
plak deze op het betreffende rondje. Prik het volledig ingevulde formulier op de wensenwand in 
de kopffiehoek, op de plattegrond aangegvend als ‘woonwens wand’. Of lever het in bij één van 
de informatiepunten. Binnen veertien dagen worden de winnaars geïnformeerd. 

1 2 3 4
Binnenhuis

plein
Buitenhuis

plein

Duur
zaamheids 

plein

Bouwen 
& Wonen 

plein

Naam

Postcode + huis nr. 

Telfoon 

E-mail 

Welke deelnemende ondernemer mag jouw woonwens realiseren?

Vul jouw woonwens in aan de ommezijde >

* Je verleent TMC Wonen en de exposant hiermee toestemming om je na de Zeeuwse Woonmarkt te mogen benaderen met een 
voorstel of aanbieding, zowel telefonisch als via e-mail. Alleen bij het volledig invullen van het formulier maak je kans op één van 
de tien waardecheques t.w.v. €449,-. Bij het inleveren van dit formulier geef je TMC Wonen toestemming om het formulier op te 
hangen in de woonwinkel, waar het te zien is voor het publiek. 



Mijn ultieme woonwens:


