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DÉ KRANT VOOR ARNEMUIDEN EN NIEUW EN ST. JOOSLAND

IN DIT NUMMER:
• NIEUWS
• ONDERNEMER ZIJN
IN ARNEMUIDEN
• VERENIGINGEN
Uw foto op de voorpagina?
Dat kan! Elke editie kiezen wij uit
de inzendingen een mooie foto
voor de voorpagina.
U kunt deze mailen naar:
arnecourant@bereik effect.nl

JEMAKO
Schoon kan zo eenvoudig zijn!
Voetmat nu in de actie! (veel korting, bekijk de hele actiefolder snel online)

Simpel, Snel, Schoon!
Wij zijn als broer en zus zelfstandig ondernemer binnen JEMAKO.
Wij helpen je graag.

Matthias Moens

Gonnelies Moens

06-27822564
matthias-moens@jemako-mail.com
jemako-shop.com/matthias-moens/shop

06-17592267
gonnelies-moens@jemako-mail.com
jemako-shop.com/gonnelies-moens/shop

www.jouwkeuken.nl
Adviesprijs
€25.975

Nu voor
€15.900

Wij vinden onze Snaidero
keukens de mooiste
Italiaanse design keukens
ter wereld. Vindt u dat ook?

Loop eens binnen
in de showroom of
check onze website

AMBACHTELIJK GEROOKTE

Zalm
Gerookt
op eiken- en
beukenhout

2,50

0 gram

per 10

P. de Ridder

Lionstraat 11, Arnemuiden
Tel. 0118 - 60 18 63 - 06 - 42 45 46 58
palinghandelderidder@hotmail.com


WILT U VOOR KERST BESTELLEN?
Dan graag voor 22 december bellen.

NIEUWS
TERUGBLIK:

SINTERKLAAS DOORTOCHT
Het had wat voeten in de aarde om Sinterklaas dit jaar
in Arnemuiden aan te laten komen, maar het is toch
gelukt. En wat was het geweldig, een top-middag,
voor Sinterklaas, de Pieten,

brandweerwagen ingeschakeld. Sinterklaas reed samen

maar vooral ook voor alle

met zijn Pieten ons plaatjes door en langs de route

kinderen van Arnemuiden.

stond iedereen netjes verspreid, werden pepernoten

Vanwege de Coronaregels

uitgedeeld en werd er veel gezwaaid naar de goedhei-

kon er geen traditionele

ligman. Bedankt iedereen voor dit geweldige avontuur.

intocht worden gehouden en

En een aantal organisaties en bedrijven moeten we van

dus werd dit jaar een oude

Sinterklaas hartelijk bedanken:

Ondernemers bedankt!
Ondernemersvereniging Arnemuiden

Brandweerkazerne Stromenweg Middelburg

Wijkbeheergroep Arnemuiden

Stichting Magirus 1931

Snaidero Concept Store Arnemuiden

Geerard de Reiger (foto’s)

Bakkerij de Kok

Hanno Tramper

Sligro Middelburg

Hugo van de Ketterij (Ehbo)

Jumbo Arnemuiden

Margriet De Ridder

Origin Media

Nadia Siereveld-Poortvliet

Brandweerkazerne Arnemuiden

COSTUUMPJE SLUIT
HAAR DEUREN

KERSTKAARTEN-ACTIE
Stichting Woord en Daad is een landelijke stichting die al
vele jaren (nood)hulp verleent aan derdewereldlanden.

Na 20 jaar met heel veel plezier bezig te zijn

Als afdeling Walcheren hebben we een kringloopwin-

geweest met alle kostuums stopt Els Korstanje

keltje in Oostkapelle maar zijn ook actief in Arnemuiden

per 31 december met Costuumpje. Ze gaat met

door verkoop van hele mooie wens- en Kerstkaarten.

pensioen. Nog tot einde van het jaar is iedereen

Voorheen stond de familie Muis met een kraam op de

van harte welkom om een kostuum te huren.

Winterfair maar omdat deze niet doorgaat proberen ze

En vanaf 1 februari is de kleding te koop. Heeft u

deze nu op een andere manier te verkopen.

interesse? Stap eens binnen bij Costuumpje.
Wilt u Woord en Daad steunen door aankoop van deze
mooie (en voordelige) Kerstkaarten? Neem dan even
contact op. Ze hebben thuis een ruimte ingericht waar u
deze op uw gemak kunt bekijken en uw keuze kunt maken. Ook kan een doosje met een leuk assortiment bij u
thuis worden afgegeven waaruit u uw keuze kunt maken.
U kunt contact opnemen met Grietje en Hans Muis,
Wielingen 1, 4341LM Arnemuiden
06-38498495 j.muis3@kpnplanet.nl
De opbrengst is voor ons
project
voor imkers
in Oeganda.
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Hét adres voor dagverse vis,
schaal- en schelpdieren & meer!

Groot assortiment • * al vanaf € 15,- gratis thuisbezorgd • bestel eenvoudig online • www.visvanchris.nl • 06-13 72 48 17

Warm en comfortabel
de winter door

met Kroon
Kozijn HGZ!

.......Levert nu ook alle krijtverven en toebehoren. Met twee grote boeken vol handgeschilderde stalen en deskundig advies is de keuze
voor u eenvoudig te maken! Dealer en applicator.
Schildersbedrijf van Gurp legt zich in het bijzonder toe op binnenwerk i.c.m. decoratieve technieken. We verwerken en leveren o.a.:



krijt en kalkverf



diverse beton-stucen



spuiten van latex en lak



roestverf industriële look



professioneel renovliesbehang
50 meter met bijbehorende lijm. Altijd gegarandeerde laagste prijs 75,00,-



voor 09:30 besteld, dezelfde dag aan huis geleverd (m.u.v. painting the past)
www.schildersbedrijfvangurp.nl

Behangstomer huren

Behangtafel huren

prijs per dag 15,- / prijs per week 35,-

per dag 6,- / prijs per week 11,-

Steiger huren
smal, breed en met dakkapel steiger

Prijs op aanvraag / al vanaf 25,- mogelijk.

ZOEKT U EEN WONING?
OF BENT U VAN PLAN UW
WONING TE VERKOPEN?
Neem dan contact met ons op!
Wij komen graag bij u langs voor
een vrijblijvend verkoopadvies.
www.denooijer-makelaars.nl

Langstraat 85 ǀ 4341 ED Arnemuiden ǀ Tel. (0118) 60 21 54 ǀ info@denooijer-makelaars.nl

PERSOONLIJK
ÉN DICHTBIJ

Leerdam-Corstanje Advies
onafhankelijk advies voor uw hypotheek.
Wij hebben de keus uit meer dan veertig
geldverstrekkers voor uw particuliere of zakelijke
hypotheek.

Leerdam-Corstanje Advies | Pinksterbloemlaan 2 | 4341 KM Arnemuiden | Tel. 0118 604446
h.leerdam@zeelandnet.nl | www.leerdam-corstanje.nl

Wij zijn uw bank.

BRENGEN VOCHTPROBLEMEN
U EN UW WONING IN GEVAAR?

sinds

1954

Opstijgend vocht - Schimmelvorming - Condensatie
Kelder - Ongezonde lucht in huis - Salpeter

Tel: 0800 68 777 68
www.murprotec.nl

GRATIS DIAGNOSE
Al onze werken zijn met garantie op resultaat

Bedankt voor het vertrouwen in ons in het afgelopen jaar.
Vanaf januari wordt ons hokje aan de weg (zie foto)
vervangen door een boerderij-automaat. Hier kun je zowel
contant betalen als (contactloos) pinnen. Wij verkopen
diverse soorten fruitsap, appels, peren, uien, aardappels,
eieren en zomerfruit. Ons fruit wordt al 3 generaties lang
met liefde geteeld.
Van harte welkom!
Quarlespolderweg 7, Lewedorp.

Wij wensen u
ﬁjne feestdagen
en een gezond 2022

E. info@traasverzekeringen.nl

T. 0118-602506
I. www.traasverzekeringen.nl

> Reparatie van veel merken
> Advies op maat
> Bezorging en plaatsing
> Een breed assortiment in
de winkel

Open iedere dinsdag t/m zaterdag
Kom snel kijken!
Kanaalstraat 22, Oost-Souburg • Dorpsstraat 56, Heinkenszand

• Huishoudelijke apparaten
• Beeld en geluid

0118 471777 • WWW.AVAELECTRO.NL

GARAGE

EERMAN
Korenbloemlaan 1
4341 JD Arnemuiden

info@garagemeerman.nl
0118-602023

ONDERNEMEN

‘Een dag is geslaagd als
een klant tevreden is’
Hoe is het bedrijf gestart?
Ik ben letterlijk in de bank geboren in

Waar gaat uw bedrijf zich de
komende tijd mee bezig zijn?

1963. Mijn vader was in 1960 aan huis

De focus zal de komende tijd liggen bij

met de bank begonnen. Dus de klanten

groeien. Dat doen we door de persoon-

kwamen bij ons aan huis, dronken

lijke uitstraling en het feit dat we be-

er koffie en werden geholpen met

reikbaar en benaderbaar zijn nog meer

hun bankzaken. Toen het drukker en

uit te dragen. Het persoonlijke advies in

drukker werd, bouwden we aan huis

meedenken en zoeken naar oplossin-

een kantoor. Bij het overlijden van mijn

gen is ook in deze tijd van het hoogste

vader in 1991 heb ik het bedrijf voort-

belang en biedt zoveel meer dan an-

gezet vanuit ons huis in de Steendiep.

dere banken waar je niet welkom lijkt

In 2008 werd ons huidige kantoor aan

te zijn en die daardoor steeds meer uit

de Pinksterbloemlaan gekocht en

het straatbeeld verdwijnen. We richten

voor het nieuwe bankieren en te-

vanuit die locatie werd mijn bedrijf voor

ons sinds kort ook steeds meer op de

vens een traditionele bank, waar

iedereen zichtbaar en wisten inmiddels

doelgroep ZZP en MKB, waarvoor we

je gewoon binnen kunt lopen en

vele klanten nog beter de weg te vinden

zakelijke financieringen aanbieden.

nog welkom bent. Verder voor-

Naam: Henk van Leerdam
Leeftijd: 58 jaar
Bedrijf: Leerdam-Corstanje
Advies / RegioBank
Korte omschrijving van het
bedrijf: Vanaf 1991 bied ik financiële dienstverlening aan via de
RegioBank, een moderne bank

ziet ik de klant van onafhankelijk

naar ons kantoor.

advies m.b.t. Hypotheken met een

Wat is er zo leuk aan?

Wat vindt u van het initiatief
Arne Courant?

De contacten met mensen, het zoeken

Ik vind het geweldig dat er weer een Arne

mijn collega’s van Corstanje As-

naar oplossingen en bij hypotheken de

Courant is. Recent kwam ik Klaas van

surantiën beschikken wij over alle

blije gezichten als alles rond is.

de Ketterij tegen en heb het vuurtje bij

verzekeringen voor de particuliere

hem tot leven gebracht met als resultaat

en zakelijke klant.

Wat maakt uw dag geslaagd?

dat Arnemuiden en nu ook Nw. en St.

Website:

Een dag is geslaagd als een klant

Joosland een echte Courant krijgen, die

www.leerdam-corstanje.nl

tevreden is, want eerder ben ik niet

toch ook in deze digitale wereld een ge-

www.regiobank.nl

tevreden.

weldige aanvulling is voor beide dorpen!

keus uit 40 geldverstrekkers. Via

Colofon
De Arne Courant is een uitgave van BereikEffect.nl.
Advertenties: info@bereikeffect.nl

Oplage: 3.000 exemplaren

Verspreiding: Arnemuiden en Nieuw- en St Joosland

Vormgeving en realisatie: BereikEffect.nl

Advertenties, persberichten/nieuws en foto’s voor de voorkant: arnecourant@bereikeffect.nl
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden

Klaas van de Ketterij:
Tel: 0118 606 942
Mail: info@bereikeffect.nl

Heeft u vragen?
Neem dan contact
op met:

Ivo van der Velde:
Mail: info@bereikeffect.nl
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Arne’s

kaasboerderij
Na ruim 38 jaar Arne’s kaasboerderij gaan we onze
kaaswinkel sluiten!

We zijn nog geopend tot en met 24 december van

9.00 t/m 15.30 uur. De laatste week zijn er heel wat
aanbiedingen! Wees er snel bij want op = op

We willen u hartelijk danken voor de vele jaren

klandizie, praatjes en de vele blijken van meeleven in
wat voor vorm dan ook!

We wensen u goede feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2022!
Fam Walhout

Derringmoerweg 4
Arnemuiden

!

euw
Ni

Goud!
By Will&Ann

Oranjeplaat

Bereik Effect,
adverteeer in de

Kleding~Tassen~ rvs sieraden~sjaals etc.

Neem een kijkje op onze webshop.
www.goudbywill-ann.nl
goudbywill_ann
Wij bezorgen gratis in Arnemuiden

Arne Courant !
Neem dan contact met ons op:
arnecourant@bereikeffect.nl

KEFFECT.nl
BEREI K

Onderhoud
producten voor
aluminium kozijnen
kunststof kozijnen
rolluiken

Sinds
1954

Jan van Horssen
06 - 28 38 46 68

Injecteren gevels
Kelder dichting
Schimmel in huis

In deze laatste maand van het jaar wil ik u vanaf
deze plaats hartelijk danken voor het in mij
gestelde vertrouwen. Toen u te maken kreeg
met een overlijden, mocht ik u met raad en daad
bijstaan.
Voor de komende periode met de kerstdagen en
de jaarwisseling, wanneer het verlies soms zo
intens ervaren wordt, wens ik u van harte sterkte
en kracht toe. Voor het nieuwe jaar wens ik u al
het goede.
Ook in 2022 hoop ik weer de vertrouwde
begrafenisondernemer voor u te zijn, die u mag
bijstaan wanneer u geconfronteerd wordt met
rouw en verlies.

Respect

Zorg

Aandacht
0118 - 61 60 12 (24/7)
06 - 25 24 49 74
Henk-Jan Minnaard

Dienstverlening voor heel Zeeland

W W W. B E G R A F E N I S V E R Z O R G I N G M I N N A A R D . N L

VERENIGINGEN
MUSEUM ARNEMUIDEN
ZOEKT MEDEWERKERS
Museum Arnemuiden wil de plaatselijke geschiedenis vast te leggen, tentoonstellen en de verhalen vertellen uit vroegere tijden. Een gezellige club vrijwilligers is elke week druk in de weer om het museum
draaiende te houden. Maar ook deze groep vergrijst
enigszins en ze zijn opzoek naar nieuwe aanwas. Er
worden mensen gezocht voor allerlei activiteiten,
bijvoorbeeld rondleiders voor ’t Uusje van Eine of ’t
Stadthuys, technici voor onderhoud en aanleggen
van nieuwe tentoonstellingen, facilitaire dienst voor
schoonmaak en catering of gastheren en -vrouwen.

ARNEMUIDEN GEZOND
DOOR BEWEGEN!

Heb je interesse? Mail dan naar:

KV TOP wil behalve haar leden goed leren korfballen, ook

museum@museumarnemuiden.nl.

alle 18 plussers uit Arnemuiden en omstreken actief krijgen.
Dit kan bij TOP, omdat er nu bijna 9 jaar geleden een KombiFit is opgericht die bestaat uit 3 sportgroepen te weten:
Wandelgroep, hardloopgroep en het sport en spelgroep.
Door in groepsverband te wandelen, rennen of balsporten
te beoefenen, wordt ieders weerstand verhoogd, wordt
eenzaamheid weggenomen, worden vele problemen opgelost en je voelt je fitter.
Daarom bieden we deze sporten aan binnen een gezonde
en mooie korfbalvereniging, met een hele mooie accommodatie waar gebruik van gemaakt kan worden (sportvelden/
materialen, sporthal de Blikken, kantine ’t Korfje).
De wandelgroep loopt twee keer in de week en wel op
maandag en woensdag om 19.00 uur vanaf ’t Korfje. De
Sport- en spelgroep en de hardloopgroep trainen één keer
in de week en wel op woensdag om 19.30 uur vanaf ’t
Korfje. In de koude maanden gaat de sport en spel groep
sporthal De Blikken in.

HEEFT U OOK

NIEUWS?

Stuur naar info@bereikeffect.nl

Zeker nu we al voor een langere periode worden geconfronteerd met COVID-19 is er bij velen fysiek een tekort aan
beweging ontstaan. Maar ook in geestelijke zin heeft het
enorme impact. Velen van onze Kombifitters ervaren het als
een invulling van een anders eenzame avond. Samen sporten biedt hierbij uitkomst, omdat het zoveel extra’s geeft.
Namens de KombiFit van KV TOP
Mirjam Kloet, 06-20969038, famlkloet@zeelandnet.nl
ARNE COURANT DECEMBER 2021
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Slagerij Wisse Arnemuiden
wenst u fijne feestdagen!

Kies voor gemak en
kwaliteit, bestel
eenvoudig en snel
op onze webshop

www.slagerijarnemuiden.nl

ONZE

Lifestyewinkel
IS KLAAR VOOR
DE GEZELLIGE

wintermaanden

Weet
Openingstijden

je wel

dinsdag-vrijdag 09.00-18.00 uur

hoe leuk

(Vanwege de huidige maatregelen

je bent?

maandag 13.00-18.00 uur

zaterdag 09.00-16.00 uur
geen koopavond)

KOM GEZELLIG GENIETEN EN

(kerst)sfeer proeven
PRACHTIGE KERSTCADEAU’S DIE WIJ EXTRA FEESTELIJK VOOR JULLIE INPAKKEN!

Noordzandstraat 34, Yerseke, T: 0113 - 57 29 07, gratis parkeren bij de winkel
HB108 winter Zij&Zeeuws.indd 1

Hoekman Lifestyle
15-11-2021 13:19

Help zeevarenden aan een mooie kerst
Mission to Seafarers Vlissingen is begonnen met het inzamelen van spullen om kerstpakketten te kunnen samenstellen voor zeevarenden die de
kerstdagen doorbrengen in één van
de Zeeuwse havens. Elk jaar brengen
vrijwilligers van de organisaties deze
kerstpakketten aan boord en hebben
gesprekjes met de zeemensen. Door
de coronacrisis moeten zeevarenden
veel langer aan boord blijven dan
gebruikelijk en missen dierbaren en
familie tijdens de kerstdagen.
Voor de pakketten is Mission to
Seafarers opzoek naar douchegel,
deadorant, scheerschuim, scheer-

rmesjes, shampoo, zee, tandpasta,
tandenborstels, sokken, handschoenen, mutsen, Toblrone chocolade van
100 gram, zakjes pinda’s of noten en
reclamepennen. De spullen kunnen
worden ingeleverd bij Zeilmakerij Van

de Gruiter in Vlissingen, Jos Boone
Watersport in Middelburg of bij Famillie De Smit aan de Kastanjestraat 32
in Goes.
Doet u, doe jij mee?

BOEKRECENSIE

Van Oxhoofd tot kattekop:

een nieuw boek over de geschiedenis van de Zeeuws wijnhandel
Zoals velen weten was
Arnemuiden in de
15e en 16e eeuw
een belangrijke
voorhaven van
Brugge, Antwerpen
en Middelburg. Omdat Middelburg het gauge
had op het meten van wijn, werd
er veel wijn geïmporteerd door Arnemuiden. ‘Deze handel moet niet
onderschat worden’, vertelt Gertrude. ‘Verschillende middeleeuwse
schrijvers vermelden Arnemuiden

Queborn, ook te bekijken in het
museum, krijg je een indruk van hoe
dat er in die tijd eruit moet hebben
gezien. De Bretons (uit Bretagne)
waren de grootste vervoerders van
wijn, maar ook Fransen, Spanjaarden, Portugezen en vervoerders uit
de Duitse Hanzesteden brachten
wijn naar Arnemuiden. De Bretons
kwamen al voor het eerst in 1445
met een achttal kleine schepen
en bleven komen voor zo’n 200
jaar. Na de aanleg van een kanaal
richting Middelburg is die stad veel
beter bereikbaar en na
1538 komt wijn bijna
niet meer voor in de
ankeragelijsten van
Arnemuiden. De wijn
gaat dan direct naar
Middelburg. ‘Ik vond
het erg leuk om mee
te mogen werken aan dit boek. Er is
toch weer een leuk stukje geschiedenis uitgepluisd.’, aldus Gertrude.

‘Ik was verbaasd over de rol
die Arnemuiden vervulde in
deze tijd, als het gaat om
wijnhandel’.
onder de belangrijkste havens van
die tijd. Tussen London, Bordeaux,
Maidera en de canarische eilanden.
En ook uit archeologische vondsten,
nu te zien in Museum Arnemuiden,
blijkt dat er internationale handel
was in die tijd’.
Op het grote schilderij van de
bekende schilder Daniel van de

Foto: Aart van Belzen

Het boek vertelt vanaf de Romeinsetijd, via de middeleeuwen naar
het heden de geschiedenis van de
wijn(handel) in Zeeland. Fotograaf
Ruben Riemens maakte verrassende
foto’s bij de verhalen en het boek

Info:
Gerard van Keken en Veronica Frenks
(eindredactie),
fotografie Ruden Riemens:
Van Oxhoofd tot Kattekop.
Geschiedenis van
de Zeeuwse wijnhandel –
Uitgeverij Het Paard van Troje,
176 pagina’s, 24,95 euro.

werd op 20 november gepresenteerd in het stadhuis van Middelburg. Wethouder Johan Aalberts
ontving het eerste exemplaar van
het boek uit handen van Gerard van
Keken.

ARNE COURANT DECEMBER 2021

17

Bedankt voor het in ons gestelde
vertrouwen het afgelopen jaar!
Wij wensen u goede feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.

Parket~pvc~laminaat~kachels/haarden~traprenovaties

Tot ziens bij ons in de showroom, wij adviseren u graag.
(geopend op afspraak)
Zuidwal 28 Arnemuiden
Tel: 0627922428
info@marijsinterieur.nl
www.marijsinterieur.nl

L A MP VEGAS

STOEL M ALO

L A MP SCHAKEL

STOEL RONA

Decoratieve lamp van
opengewerkt metaal,
In ambachtelijk brons of zilver
Met 9 licht en en een onderspot.

Royale eetkamerstoel met
capiton. In stof of kunstleer. Zeer
geschikt voor lange mensen.

Uitgesproken hanglamp met
schakelvormen en transparant
zwarte kap met metalen ringen.

Compacte eetkamerstoel in
leer of stof. Ook op wielen of
spinpoot leverbaar.

VANAF € 1098,-

VANAF € 394,-

VANAF € 685,-

VANAF € 397,IN LEER

Maak het eigen...

Bij Joosse Wonen vindt u een brede collectie zitmeubels. Deze meubels zijn vrijwel allemaal naar uw wensen
aan te passen. Kiest u voor leer of stof? Met of zonder armleuningen? Of heeft u voorkeur voor een bepaalde
kleur? Op basis van persoonlijk zitadvies zorgen we, samen met onze samenwerkende fabrikanten, voor
optimaal maatwerk. Al ruim 85 jaar helpen we klanten met het inrichten van hun woning. In onze meubelwinkel vindt u dan ook drie generaties vakmanschap. Zo worden de meubels helemaal eigen.

Joost Joosse
WOONADVIES

Joosse Wonen

•

MEUBELS

Langstraat 2

•

VERLICHTING

4341 EE Arnemuiden

•

T 0118 - 60 12 73

STOFFERING

WONEN

 /JoosseWonen

www.joossewonen.nl

