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DÉ KRANT VOOR ARNEMUIDEN EN NIEUW- EN ST. JOOSLAND

IN DIT NUMMER:
• WBV ARNEMUIDEN IS VERHUISD
• JACO EN SANTINE VAN SLAGERIJ WISSE
• VERNIEUWING KUNSTGRASVELDEN TOP
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@bereikeffect.nl
Deze foto is gemaakt door: Marcel den Boer

NIEUWS

WBV ARNEMUIDEN IS VERHUISD
WBV Arnemuiden is verhuisd naar een
nieuw kantoor aan de Dokstraat 4 A te
Arnemuiden. Door de coronamaatregelen
is een open huis helaas nog niet mogelijk
geweest. Daarom nu wat foto’s van ons
nieuwe kantoor.
U bent van harte welkom tijdens de
openingstijden: maandag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 12.00 uur.

RMU-MODE

WINTERSALE
STAPEL
KORTING!
Nieuwe collectie
komt er aan!

1 stuk 50%
2 stuks 60%
3 stuks 75%

Onze merken:

Zizo, Maicazz, Sophia Perla
Enjoy, Dreamstar, Mila Serve
New Star, Ivy Beau, Batida
Feetje Baby, Oroblu, Mey
Triumph, Sloggi en Ten Cate

NIEUW- EN ST. JOOSLAND NOG STEEDS OP DE
BRES VOOR DE TREKDIJK
Nu de gemeenteraadsverkiezingen er weer aankomen
komt ook de strijd van de Nieuwelanders tegen het bebouwen van de Trekdijk weer vaker naar boven. Al jaren
strijden de werkgroep Trekdijk en de dorpsvereniging
tegen het aanleggen van een bedrijventerrein op het
stuk grond, net buiten hun dorp. De Werkgroep Trekdijk
komt nu met het voorstel om er woningen te bouwen
als alternatief voor het bedrijventerrein en dan speciaal
voor arbeidsmigranten. Als de Trekdijk maar groen blijft,
dat is het doel van de inwoners. Hopelijk komt er deze
keer eindelijk een positieve reactie vanuit de gemeente-

Langstraat 17 - 4341 EB Arnemuiden - info@rmu-mode.nl - 0118-601588

raad.

Voor meer informatie over dit dossier:
www.trekdijk.nl
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BRENGEN VOCHTPROBLEMEN
U EN UW WONING IN GEVAAR?

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.
Elke woensdag
6 rozijnenbollen
van €3,60
voor €2,99

JEMAKO

www.bakkerij-janschrieks.nl

Tel: 0800 68 777 68

Bereik Effect

www.murprotec.nl

adverteer in de

Neem contact met ons op:
arnecourant@bereikeffect.nl

KEFFECT.nl
BEREI K

1954

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

Geldig in al onze filialen van:
01-02-22 t/m 28-02-22

Arne Courant !

sinds

Schoon kan zo eenvoudig zijn!

Wij zijn als broer en zus zelfstandig
ondernemer binnen JEMAKO!
Matthias Moens

Gonnelies Moens

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

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

GRATIS DIAGNOSE
Al onze werken zijn met garantie op resultaat

ONDERNEMEN

“Een mooie toonbank
vullen met heerlijke verse
producten. Dat is genieten!”
Waarom bent u ooit gestart

de administratie van de winkel. Zo kan

met uw bedrijf?

Jaco zich volledig richten op de winkel

Ten eerste omdat we passie voor dit

en de productie. We vullen elkaar op die

ambacht hebben. We zagen een gat in

manier goed aan, dat vind ik leuk aan

de markt op Arnemuiden, en daar zijn

ons bedrijf!

we ingesprongen. Ondernemen zit wel

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

een beetje in het bloed en om dat te

Wat maakt uw dag geslaagd?

Naam: Jaco en Santine Wisse

combineren met het slagersvak was een

Een mooie toonbank vullen met verse

Leeftijd: 33 jaar en 27 jaar

mooie uitdaging om zelf een winkel te

heerlijke producten. Een teamprestatie

Bedrijf: Slagerij Wisse in Arne-

beginnen. Het was nog niet zo mak-

leveren waarin we ten eerste de klant

muiden

kelijk, de eerste optie was slagerij De

goed kunnen bedienen en die tevreden

Korte omschrijving van het

Vries overnemen maar dat is wegens

de deur uitgaan, ten tweede bestellin-

bedrijf: Wij hebben een slagerij,

omstandigheden niet doorgegaan. We

gen op tijd af en bezorgd zijn en we om

met verse vleeswaren, worst

zijn toen verder gaan kijken en zijn met

half 6 weer richting Westkapelle rijden.

en maaltijden uit eigen keuken,

de makelaar overeengekomen om het

Waar ik achter een heerlijk bordje eten

kaas en een toonbank vol verse

oude supermarktpand te splitsen. Dat

kan schuiven, en de kinderen weer in

vleessoorten. Wij maken onge-

bood ons de mogelijkheid om daar onze

mijn armen springen.

veer 80% zelf.

slagerij te vestigen.

Website:
Waar gaat uw bedrijf zich de

Wat is er zo leuk aan

komende tijd mee bezig zijn?

uw bedrijf/werk?

Het verbeteren van de producten, waar

Jaco: Het leukste van het bedrijf vind ik

nodig. Tips en tops horen we graag van

de combinatie van het ambacht en de

de klanten. We gaan dit jaar meedoen

verkoop. Dus het zelf maken van produc-

met diverse vakwedstrijden, zoals de

ten, en daarna verkopen in de winkel,

Sparibs Trophy, de Gouden Slagersring,

en ook steeds weer te verbeteren om

de rookworstwedstrijd en de vakwed-

zo tot een goed product te komen. Het

strijden op de Nationale Slagers Vak-

werk gaat altijd door, we staan nooit

beurs. Voor al deze wedstrijden kunnen

stil. Het klantcontact vind ik ook heel

we uw feedback goed gebruiken, en wie

leuk, soms heb ik hele leuke of diep-

weet vallen we in de prijzen.

www.slagerijarnemuiden.nl

gaande gesprekken. Dat geeft ook een
stukje vertrouwen dat we hier op onze

Wat vindt u van het initiatief dat er

plek zijn. Santine: Ons gezin staat op

weer een Arne Courant is?

de eerste plek, daar draag ik zorg voor.

Goed en moedig initiatief, zeker om de

Het slagersvak zit niet zo in mijn bloed

plaatselijke ondernemers zichtbaar te

zoals bij Jaco, daarom richt ik mij op

maken.
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VERENIGINGEN
passie voor vlees

aandacht voor u

14-19 februari

21-26 februari

Gepaneerde
schnitzels
3+1 GRATIS

Cordon bleu
3+1 GRATIS

Rundgehakt

100 gram
€0,99

Spareribs

100 gram
€1,39

Eigen Rosbief

100 gram
€2,19

Eigen Boerenham

100 gram
€2,69

Macaroni
uit eigen keuken

100 gram
€0,79

Zeeuws spek salade

100 gram
€1,75

28 februari-5 maart

7-12 maart

Kip crispy
100 gram €1,39

Slavinken
3+1 GRATIS
Alle soorten rookworst

25% korting

Achterham

100 gram
€2,69

Eigen honing mosterd
gebraad

100 gram
€2,15

Gekruide kip salade

100 gram
€1,99

Boerenvleessalade

100 gram
€1,49

Bij aankoop van 500 gram nasi
200 gram mini kipsaté GRATIS

Aanbiedingen

VERNIEUWING KUNSTGRASVELDEN
KORFBALVERENIGING TOP ARNEMUIDEN
Wellicht hebben een aantal van jullie al gehoord
dat de kunstgrasvelden van KV TOP vernieuwd
gaan worden.

De werkzaamheden zijn op 24 januari gestart en de
planning is dat de werkzaamheden uiterlijk 18 maart
2022 zijn afgerond.

In maart 2021 is de bij KV TOP samengestelde werkgroep “vernieuwing kunstgrasvelden” hiervoor gestart
met interne gesprekken. Ook met de gemeente Middelburg, opdrachtgever voor de vernieuwing, beheerder en
eigenaar van de buitensportaccommodatie van KV TOP,
zijn enkele constructieve en fijne gesprekken gevoerd
over de nieuwe invulling van de kunstgrasvelden met
bijbehorende voorzieningen.

Zie bijgevoegde foto met daarop een situatieschets om
een idee te krijgen van de nieuwe indeling.
Het ziet er zeer mooi, modern en veelbelovend uit en
we kunnen er met zijn allen (zowel jong als oud) weer
vele jaren en vaak gebruik van gaan maken. Iets om
super trots en dankbaar voor te mogen zijn. Echt TOP!
Dank aan de gemeente Middelburg.

Op de huidige kunstgrasvelden zijn 2 velden
van 40 x 20 meter en kunnen er 6 kleine
velden worden uitgelegd voor de E en F’s
pupillen.
Vlak voor de kerstdagen van 2021 heeft
de aanbesteding plaatsgevonden voor de
vernieuwing van de kunstgrasvelden met
bijbehorende voorzieningen. De bij deze
aanbesteding bijbehorende en uit te voeren
werkzaamheden zijn gegund aan de firma
Antea Sport.
De periode na de aanbesteding zijn door
diverse betrokken partijen, waaronder ook
KV TOP, de laatste puntjes op de i gezet.

DE BAL
ROLT WEER!
Het blijft schipperen, maar de bal rolt
gelukkig weer. Met vereende krachten
mag de plaatselijke trots van
vv Arnemuiden er eindelijk weer
tegenaan!

www.slagerijarnemuiden.nl
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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

Hét adres voor dagverse vis,
schaal- en schelpdieren & meer!

Warm en comfortabel
de winter door

met Kroon
Kozijn HGZ!

Komt u ook een kijkje nemen in ons nieuwe boerderijautomaat? U vindt bij ons de lekkerste uien,
aardappels, eieren, diverse fruitsappen, zomerfruit,
appels en peren van Zeeuwse grond! Ons fruit wordt
al 3 generaties lang met liefde geteeld. U kunt hier
zowel pinnen als contant betalen.
Groot assortiment • * al vanaf € 15,- gratis thuisbezorgd • bestel eenvoudig online • www.visvanchris.nl • 06-13 72 48 17

)

Colofon

De Arne Courant is een uitgave van BereikEffect.nl.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 7:00-21:00 uur
(op zon- en feestdagen gesloten)
Adres: Quarlespolderweg 7, Lewedorp
Telefoonnummer: 0631375710

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

BEWONERSGROEP ARNEMUIDEN

Onderhoud
producten voor
hele pagina advertentie
aluminium
182 xkozijnen
269
kunststof kozijnen
rolluiken

BESLUITEN BESTUURSVERGADERING 13 JANUARI 2022
1.Voor een nieuw speeltoestel aan de Dokstraat en

3.Uitbreiding 24-uurszorg: het is ons niet gelukt om

een nieuwe trampoline bij de Banjaard wachten we

het overleg hierover nieuw leven in te blazen. We

actie van de initiatiefnemers af.

wachten actie af van de partijen die hierover een
intentieverklaring hebben opgesteld.

2.De aanvraag van Voetbalvereniging Arnemuiden

Injecteren gevels
Kelderdichting
Schimmel in huis

Sinds
1954

om een bijdrage bewonersbudget van € 950,- voor

4.Met wijkwethouder burgemeester Bergmann en

het vervangen van 5 doelnetten wordt toegekend;

wethouder Simons hebben we overlegd over de

de oorzaak is het gebruik van jeugd die buitenom

manier waarop wij betrokken worden bij de ont-

verenigingsactiviteiten gebruikmaken van het

wikkelingen rond Waterpark Veerse Meer en de

sportveld en de doelnetten helaas ook gebruiken

verbetering van de doorgaande route in de kern,

als klimnet.

waarvoor de gemeenteraad geld heeft uitgetrokken.

Jan van Horssen • 06 - 28 38 46 68

> 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
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GESCHIEDENIS

Arnemuiden

door de jaren heen
Jumbo Arnemuiden komt met een mooi initi-

De inwoners van Arnemuiden en Kleverskerke zijn

atief. Op woensdag 2 februari start de actie

trots op hun dorpen met hun rijke en boeiende his-

‘Arnemuiden door de jaren heen’. Acht weken

torie. Dat geldt ook voor de ondernemer van Jumbo

lang kunnen de klanten van de Jumbo sparen

Arnemuiden in het dorp. Zo kwam Ron van Overveld,

voor een serie van 180 plaatjes die een fraai

naar aanleiding van het 30-jarige bestaan, op het

overzicht geven van de geschiedenis van Arne-

idee om die interessante geschiedenis toegankelijk

muiden en Kleverskerke. De plaatjes kunnen

te maken met een aantrekkelijke actie bij Jumbo

verzameld worden in een prachtig album dat

Arnemuiden. Daarbij werd de hulp ingeroepen van

speciaal voor deze actie ontwikkeld is. Plaatjes

Ineke Bliek, Leen Schouls, Aart van Belzen en Wim Bil.

en album kwamen tot stand met de hulp van

Het idee werd omgezet in een serie van 180 plaatjes,

Historische Vereniging Arnemuiden en Muse-

verdeeld over 21 onderwerpen. Vervolgens werd

um Arnemuiden.

gewerkt aan het verzamelalbum waarin voor ieder
onderwerp een inleiding te vinden is en voor ieder te
plakken plaatje een korte beschrijving te lezen valt.
Het fraaie album zal zeer gewild zijn in Arnemuiden

SAMEN KOM JE VERDER
1. Johan Aalberts
2. Ella Poppe

en wij hopen dat dit album een mooie plek krijgt in
menige boekenkast.
De actie ‘Arnemuiden door de jaren heen’ start op
woensdag 2 februari. Vanaf dat moment wordt er bij
iedere besteding van € 10,- aan boodschappen een
setje plaatjes cadeau gegeven. De verzamelalbums
zijn huis aan huis verspreid onder de inwoners van
Arnemuiden en Kleverskerke. Mocht u er geen hebben ontvangen of graag een album willen hebben,
dan kunt u deze bij Jumbo Arnemuiden ophalen.
Er is een grote hoeveelheid albums gedrukt,
maar op = op!
De actie loopt in de winkel t/m 30 maart.

WWW.CDAMIDDELBURG.NL
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Muziekles aan huis in Arnemuiden
Luca Simonelli

Trompet
Saxofoon
(Bas)Gitaar
Piano
Notenleer
Muziektheorie
Productie
• Heb je altijd een instument willen spelen?
• Ben je bezig met muziek en wil je jezelf
tot een hoger niveau brengen?
• Wil je toelating doen voor een conservatorium?

Neem contact met ons op:
Telefoon: 06 38 86 32 08
luca@simonellimusiccreations.com
Facebook: Simonelli Luca
Instagram: Simonelli_Music_Creations

www.simonellimusiccreations.com

