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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: Margo Nije
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Wij zijn uw bank.

PERSOONLIJK
ÉN DICHTBIJ

Wij hebben de keus uit meer dan veertig 
geldverstrekkers voor uw particuliere of zakelijke 
hypotheek.

Leerdam-Corstanje Advies
onafhankelijk advies voor uw hypotheek.

Leerdam-Corstanje Advies | Pinksterbloemlaan 2 | 4341 KM Arnemuiden | Tel. 0118 604446

h.leerdam@zeelandnet.nl | www.leerdam-corstanje.nl

NIEUWS

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

Heeft u vragen? 
  Neem dan contact 
      op met:

Klaas van de Ketterij:

Tel: 0118 606 942

Mail: info@bereikeffect.nl

Ivo van der Velde:

Mail: info@bereikeffect.nl

OMROEP ARNEMUIDEN
Niet alleen de Arne Courant is nieuw in het Arnemuidse medialandschap, ook 

Omroep Arnemuiden zette afgelopen najaar zijn eerste satirische stapjes. De 

jolige Facebookpagina neemt regelmatig typische Arnemuidse gewoontes of 

personen op de hak. Over wie achter deze nieuwste online rage zit wordt al 

flink gediscussieerd in het plaatselijke roddelcircuit. Grappen over een duikboot 

van de marine die aan het oefenen is in het Arnekanaal, of het anker op het 

havenplein dat terug moet naar de rechtmatige eigenaar, zijn enkele voorbeelden. Kortom, wilt u eens lekker 

lachen? Check de Facebookpagina. En als de initiatiefnemer zich wil melden bij onze redactie, dan kunnen we 

misschien wel een vaste satirische rubriek opnemen in de Arne Courant. Want wij houden wel van een lolletje ;).

Check: www.facebook.com/omroeparnemuiden

WIJ ZIJN OPZOEK 
NAAR NIEUWS
Heeft u nog nieuws voor in de Arne 

Courant? Nieuws vanuit de straat, het dorp 

of de vereniging? Nieuws uit Nieuw- en 

St. Joosland of uit Arnemuiden? Stuur het 

op naar arnecourant@bereikeffect.nl. Dit 

kunnen leuke weetjes zijn, een oproepje of 

een leuke foto van bijvoorbeeld de molen, 

een parkje of het dorpsplein voor op de 

voorpagina. Heeft u nog ideeën of leuke 

nieuwtjes? Stuur ze op en wie weet staat uw 

foto de volgende keer op de voorpagina van 

de Arne Courant.

WORD 
JIJ  ONZE 
NIEUWE 
PIET?

Woningbouwvereniging Arnemuiden is op zoek naar een 

nieuwe bouwtechnisch projectleider (met sociale imborst), 

want Piet de Vos gaat binnenkort met pensioen.  

 

Heb je interesse? 

Scan deze QR-code!

Of kijk op wbvarnemuiden.nl



RMU-Mode
Maicazz - Zizo - Sophia
Perla  Enjoy - Ivy Beau   
Dreamstar Batida Mila
Serve - Mey - Triumph

Sloggi - Ten Cate

Stomerij service
Nachtkleding
Sieraden & tassen
Modeshow in april

           Save the date!  

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

LUNCH | DINER | DRINKS

Muidenweg 1a,
4341 PS Arnemuiden
info@restaurantoranjeplaat.nl
0118 – 606746

Magere braadlap
100 gram 
€1,35

Boerenmetworst

Speklap met en zonder zw.
4e GRATIS

1 4 - 1 9  m a a r t

Jong belegen kaas          
                                                                                         100 gram 
€1.35

100 gram
€0,99
100 gram
€1,19

A a n b i e d i n g e n

2 1 - 2 6  m a a r t

2 8  m a a r t  -  2  a p r i l 4 - 9  a p r i l

Eigen smos met beenham
salade

100 gram 
€1.69

Varkens 
filetlapjes

Knabbelspek

Gerookte kipsalade      
                                                    

100 gram 
€1,99
100 gram 
€1,99

Dikke riblap
100 gram €1,49

Verse scharrelbouten

Eigen jachtworst

Beenhamsalade 100 gram
€1,95

Biefstuk                    4e GRATIS

Kipfiletblokjes 100 gram
€1,35

Eigen palingworst 100 gram
€1,39

Ham- prei salade

p a s s i e  v o o r  v l e e s a a n d a c h t  v o o r  u

www.slagerijarnemuiden.nl 

100 gram 
€2,19

100 gram
€1,59

w e e k d e a l !

Kip 
drummets
1 kg €6,50

                                                                                 

Halfom 
gehakt
1 kg €7,50                                                                          

Grillworst 
vanaf 200g

2e stuk
GRATIS

                                                                                 

Zeeuws spek
100 gram
 €1,50                                                                                  

100 gram 
€1,45
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ONDERNEMEN

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

Neem dan contact met ons op!
Wij komen graag bij u langs voor 
een vrijblijvend verkoopadvies.

www.denooijer-makelaars.nl

ZOEKT U EEN WONING? 
OF BENT U VAN PLAN UW 
WONING TE VERKOPEN?

Jikkemienes

De Zeeuwse bolus  
gevuld met  
zwitserse room 
€1,63 per stuk ook online  
te bestellen

 
www.bakkerij-janschrieks.nl

Corné Vader begrafenisverzorging

Eenvoudig, betrokken & stijlvol

Vraag kosteloos en vrijblijvend aan: 

Zó wil ik het
Handreiking voor het regelen 

van mijn begrafenis

0118 60 2500 - 06 135 73737 - www.cornevader.nl

Waarom bent u ooit gestart 

met uw bedrijf? 

Ik was al werkzaam in de winkel en 

eind 2012 kon ik de winkel overnemen. 

Het leek mij altijd al superleuk om een 

eigen kledingwinkel te hebben.  

Wat is er zo leuk aan 

uw bedrijf/werk?

Het leukste vind ik om met mensen om 

te gaan en mooie nieuwe collecties uit 

te zoeken. Ik ben erg graag bezig met 

de werkzaamheden rondom de winkel. 

Het geeft elke keer weer voldoening als 

ik klanten tevreden met hun nieuwe 

outfit de winkel uit zie gaan. 

Wat maakt uw dag geslaagd?

We hebben een lastige periode achter 

de rug; lockdown, open op afspraak en 

click en collect. Ik was daarom ook erg 

blij om iedereen weer te verwelkomen 

in de winkel, nu ik weer open ben. Dat 

is toch wel één van de mooiste dingen 

aan het hebben van een winkel, de 

sociale contacten en mensen kunnen 

helpen met hun aankopen. Het is leuk 

om iedereen weer te zien in de winkel. 

Waar gaat uw bedrijf zich de 

komende tijd mee bezig houden?

Een leuke activiteit die wij per seizoen 

organiseren is de modeshow waarbij 

de nieuwe collectie van het seizoen 

wordt getoond door de modellen. Deze 

worden altijd goed bezocht en het is 

een leuk uitje. Helaas hebben deze de 

afgelopen tijd niet kunnen plaatsvinden. 

Nu alles weer kan, ben ik druk bezig om 

weer een nieuwe modeshow te orga-

niseren. Daarnaast ben ik actief in de 

Ondernemersvereniging Arnemuiden 

en zijn we ook aan het nadenken over 

activiteiten voor aankomend jaar. 

Wat vindt u van het initatief

Arne Courant?

Ik vind het super dat het Erremunae-

rtje is teruggekomen in de vorm van 

de Arne Courant. Het is een aanwinst 

voor het dorp en de ondernemers. Een 

goede en leuke manier om alle inwo-

ners van Arnemuiden op de hoogte 

te houden van wat er speelt en welke 

activiteiten er georganiseerd worden. 

“Nu alles weer kan, ben ik druk 
bezig om weer een nieuwe 
modeshow te organiseren”

Naam:  Corrina Bezemer

Leeftijd: 52 jaar

Bedrijf:  RMU-Mode

Korte omschrijving van het 

bedrijf: Ik ben eigenaresse van 

RMU Mode in Arnemuiden. 

Mijn werkzaamheden zijn: inkoop 

van nieuwe collectie, verkoop, 

de administratie en alles wat er 

verder bij komt kijken. 

Website:

www.rmu-mode.nl
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VERENIGINGEN

Oprichting Hart voor Erremuu Academy
Dorpsvereniging vv Arnemuiden staat bekend als een ac-
tieve vereniging die door het jaar vele voetbal- en andere 
activiteiten voor haar leden en niet-leden organiseert. Het 
bruist altijd op Sportcomplex ’t Hart. Beweging is gezond 
en veelzijdige beweging des te meer. En dat willen wij 
graag stimuleren. 
Daarom richt vv Arnemuiden de ‘Hart voor Erremuu 
Academy’ op. Via de Academy bieden wij – in aanvulling 
op onze huidige voetbalactiviteiten – een gevarieerd en 
uitdagend assortiment aan sportactiviteiten. 
“Meer dan voetbal” is al jarenlang een belangrijk begrip 
binnen de vereniging en vormt de basis voor het extra 
sportaanbod via onze Academy.
Met de oprichting van de Academy geven wij invulling 
aan onze ambitie om onze vereniging en onze individuele 
leden en relaties op allerhande vlakken te laten groeien. 

Wat vind je bij de Hart voor Erremuu Academy?
Ben jij een toegewijde en gemotiveerde sportliefhebber? 
Zoek jij meer uitdaging en afwisseling? Wil jij in jezelf in-
vesteren en je voetbalvaardigheden verder ontwikkelen? 
Wil jij fysiek sterker worden en motorisch en conditioneel 
groeien? Wil jij weerbaarder worden, beter leren samen-
werken en ontdekken over welke talenten jij nog meer 
beschikt? Dan ben je bij de Hart voor Erremuu Academy aan 
het juiste adres. Hier kun je het beste uit jezelf boven halen!

Je maakt kennis met verschillende sporten en daarbij 
behorende bewegingsvormen. Je beweegt dus niet alleen 
meer, maar ook veelzijdiger. Dit zorgt voor een verbete-
ring van zowel je algehele fitheid als je motoriek. Tege-
lijkertijd ontwikkel je je ook op andere gebieden zoals 
tactisch inzicht, weerbaarheid en doorzettingsvermogen. 

Welke sporten en activiteiten dit zijn en met welke partners 
wij dit aanbieden, wordt in de komende weken onthuld. 
Houd dus onze website en Instagram goed in de gaten!

Wanneer is de aftrap? 
In september 2022 opent de ‘Hart voor Erremuu Aca-
demy’ haar deuren, maar je kunt dit voorjaar al een 
voorproefje komen nemen. Op een drietal woensdag-
middagen kun je deelnemen aan een activiteitensessie 
om kennis te maken met het programma en een idee te 
krijgen of het iets voor je is:
• Woensdagmiddag 6 april;
• Woensdagmiddag 18 mei;
• Woensdagmiddag 1 juni. 

Deze kennismakingsmiddagen staan (kosteloos) open 
voor zowel leden als niet-leden. Deelnemen? Schrijf je 
dan voor 30 maart in via het formulier op onze website: 
www.vvarnemuiden.nl

Meer weten? 
Wil je meer weten over het sportaanbod, de verschillende 
programma’s, kosten en doelgroep? Of heb je andere 
vragen? Bezoek dan onze website www. vvarnemuiden.
nl/hartvoorerremuuacademy of mail naar academy@
vvarnemuiden.nl. 
Je bent natuurlijk ook van harte welkom om ons op onze 
trainingsavonden of de wedstrijdzaterdag een bezoekje 
te brengen. Wij staan je graag te woord.

VV ARNEMUIDEN 
INVESTEERT IN DE TOEKOMST

GRATIS DIAGNOSE

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

Tel: 0800 68 777 68
www.murprotec.nl

Al onze werken zijn met garantie op resultaat

BRENGEN VOCHTPROBLEMEN
U EN UW WONING IN GEVAAR?

sinds

1954

ADV-woningingevaar-NL(182x130).pdf   2   22/02/2022   11:43:49
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WE HEBBEN
VACATURES!

Kassamedewerker
Toezichthouder
Schoonmaker
Technisch medewerker

NEEM CONTACT MET ONS OP
Info@ zwembadarnemuiden.nl
Vrijwilliger@ zwembadarnemuiden.nl
www.zwembadarnemuiden.nl

NIEUWS VANUIT HET 
JULIANABAD
Na vier jaar gesloten te zijn geweest, konden we 
weer genieten van ons fantastische Julianabad in 
Arnemuiden. Het is de Stichting Behoud Juliana-
bad Arnemuiden vorig jaar gelukt om het zwem-
bad van de gemeente over te nemen, grondig te 
renoveren en te heropenen.

De meeste mensen hebben geen idee wat voor immens 
karwei dit is geweest en nog steeds is. “Het werk is 
vrijwel geheel uitgevoerd door vrijwilligers”, vertelt Wim 
Dodmond, voorzitter van de stichting. “Zij hebben soms 
meer dan duizend uur van hun vrije tijd opgeofferd om 
dit kunststukje uit te voeren. Vrijwilligers, die vanuit hun 
hart iets willen betekenen voor de mede inwoners zon-
der enig voorbehoud. Een wereldprestatie!”

Bestuurders Ronnie Zegers en Joram van Sluijs be-
nadrukken dit nog eens extra. “Het is iets wat je met 
z’n allen moet doen, anders is zo’n operatie gewoon 
financieel niet haalbaar. Het is wel jammer, dat het 
aantal vrijwilligers klein is. Mensen moeten zich gewoon 

aanmelden. Het is niet alleen mooi om te doen, maar 
bovendien in een gezellige sfeer en je betekent wat voor 
een ander.” 
Medebestuurder Joab Ventevogel voegt daar nog aan 
toe: “Het is niet alleen het werk in het veld, maar straks 
gaan ook de deuren weer open voor het publiek. Dan wil 
je dat iedereen in een veilige en nette omgeving kan ge-
nieten van ons prachtige zwembad. Dat betekent dat we 
mensen nodig hebben voor de horeca, kassa, toezicht, 
onderhoud, etc.”

Vanaf de sluiting van het afgelopen seizoen wordt er 
alweer druk gewerkt aan allerlei zaken die aangepakt 
moeten worden om ook aankomend seizoen de deu-
ren weer te kunnen openen. Het tegelwerk in het grote 

bad wordt deels gerepareerd/vervangen, de warmwa-
tervoorziening van de douches wordt aangesloten op 
zonnecollectoren, er wordt een extra buitenberging 
geplaatst, de afvoerputjes in de doucheruimtes worden 
vernieuwd, snoei- en onderhoudswerk, realisatie van 
extra opslagruimte binnen, etc. 
“Op zaterdag 30 april hopen we dan opnieuw het zwem-
bad open te stellen. Houd voor het laatste nieuws vooral 
onze website in de gaten (www.zwembadarnemuiden.
nl) en volg ons op Facebook.”

Tot slot doet Dodmond nog een dringende oproep 
aan alle inwoners van Arnemuiden. “We hebben 
dringend extra handen nodig om het Julianabad open te 
houden en daar kan iedereen ons bij helpen. Het kan en 
mag niet zo zijn, dat het zwembad komend seizoen één 
of meerdere dagen gesloten moet worden als gevolg 
van het ontbreken van voldoende vrijwilligers. Dat laten 
we gewoon niet gebeuren. Meld je dan ook direct aan 
als vrijwilliger. Ik begrijp best dat iedereen het druk heeft 
maar als we allemaal een beperkte bijdrage leveren, dan 
kunnen we het zwembad openhouden.” 

Kijk voor verdere info op www.zwembadarnemuiden.nl 
vrijwilliger.

JE WERKT IN EEN GEZELLIGE 
SFEER EN JE BETEKENT WAT 
VOOR EEN ANDER
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Dat laat u toch 
niet liggen?

€ 50,-Waardebon 
Overstappen van bank en € 50,- verdienen?
Geen gedoe, ‘t is zo geregeld!

De voordelen:
• Gratis overstapservice;
• Pincode naar keuze;
• Met RegioBank App.

Voorwaarden: in combinatie met een spaarrekening 
met een minimum saldo van € 500,-.
Niet voor jongeren tot 27 jaar, want daarvoor gelden 
bij RegioBank geen kosten.

Geldig: t/m 31/12/2022

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

Wat goed gaat, willen we behouden, 
maar dat is geen vanzelfsprekendheid. 
Daar moeten we met z’n allen aan 
werken. Dingen die niet goed gaan, die 
moeten we gewoon verbeteren. Dat 
verdient Nieuw- en Sint Joosland. 
Denk dan aan:

- Aanpakken van verrommeling en
meer groen in de straten en buurten;

- Voldoende en passend woningaan-
bod voor alle leeftijden en veilige
(fi ets)wegen;

- Een dienstbaar en doeltreffend be-
stuur in samenwerking met anderen.

Nieuw- en Sint 
Joosland
blijft goed
wordt beter.

Kies 16 maart Wilfried Boonman, Lijst 4,  plek #1

Meer weten of contact? Scan de QR-code

of ga naar: vvdmiddelburg.nl

kies Injecteren gevels
Kelderdichting
Schimmel in huisSinds

1954

Jan van Horssen  •  06 - 28 38 46 68

Onderhoud
producten voor
aluminium kozijnen
kunststof kozijnen
rolluiken

Warm en comfortabel 
de winter door

met Kroon 
Kozijn HGZ!

Bereik Effect 
adverteer in de 

Arne Courant !
Neem contact met ons op:

arnecourant@bereikeffect.nl 

BEREIBEREI KKEFFECT.nl
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

16 MAART 2022
Stemmen is belangrijk
Waarom zou u stemmen? Stemmen is belangrijk, juist 
omdat iedere stem echt telt. De gemeenteraad be-
slist over de regels in uw gemeente. Mensen in de ge-
meenteraad moeten goed weten wat de mensen in de 
gemeente willen en vooral ook niet willen. Daarom is het 
belangrijk dat u stemt op iemand die over veel dingen 
hetzelfde denkt als u.  

Door te stemmen laat u niet alleen weten wat u belang-
rijk vindt, maar kunt u ook aangeven wat u onverstandig 
vindt. Als u namelijk niet stemt, omdat u denkt dat het 
toch wel goed komt, geeft u de kans aan de bewoners 
van uw gemeente die anders denken. Zij zullen dan 
beter vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. 

Ook onze burgemeester van de gemeente Middelburg, 
Harald Bergmann, vindt het belangrijk dat u gaat stem-
men: “Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 
14,15 en 16 maart is heel belangrijk voor de inwoners 
van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt het beleid 
voor de komende vier jaar en u heeft nu de kans om uw 
stem te laten horen. U kunt op deze manier meebepalen 
wat er gaat gebeuren in uw straat, wijk, dorp en stad.”

Vervroegd stemmen ook deze verkiezingen 
weer mogelijk
De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) wordt 
verlengd tot 1 juli 2022. Hiermee is definitief duidelijk dat 
kiezers twee dagen voorafgaand aan de reguliere stem-
mingsdag hun stem kunnen uitbrengen. Dit betekent dat 
er op 14 en 15 maart al een aantal stembureaus open 
zijn. U kunt zich verdiepen in de verkiezingen door de 
verschillende politieke partijen te volgen online, verkie-
zingsprogramma’s te lezen of door een stemwijzer te 
doen. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op 
www.middelburg.nl/verkiezingen

“U KUNT OP DEZE MANIER 
MEEBEPALEN WAT ER GAAT 
GEBEUREN IN UW STRAAT, 
WIJK, DORP EN STAD.”

WAAR ZIJN DE STEMBUREAUS?

Arnemuiden:

- Verenigingsgebouw achter de Hervormde 

Kerk, Markt Arnemuiden

- Dorpshuis de Arne, Radermacherstraat 32 

Arnemuiden

- Sporthal De Blikken, Pereboomweie 2 

Arnemuiden

Nieuw- en Sint Joosland:

- Durps’uus op d’n oek, Veerstraat 2 Nieuw- 

en Sint Joosland

Wat goed gaat, willen we behouden, 
maar dat is geen vanzelfsprekendheid. 
Daar moeten we met z’n allen aan 
werken. Dingen die niet goed gaan, die 
moeten we gewoon verbeteren. Dat 
verdient Arnemuiden. Denk dan aan:

- Aanpakken van verrommeling en 
meer groen in de straten en buurten.

- Een robuuste oplossing voor de 
verkeerssituatie in en rond het dorp.

- Ruimte bieden voor ontmoetings-
plekken voor kinderen, jongeren en 
ouderen

Arnemuiden
blijft goed
wordt beter.

Kies 16 maart Ingrid Hildenbrant-Schuurs, Lijst 4,  plek #6

Meer weten of contact? Scan de QR-code 

of ga naar: vvdmiddelburg.nl

kies



Middelburg is een prachtige 
gemeente! Volgens het CDA blijft 
dat alleen zo als we met elkaar de 
verantwoordelijkheid nemen voor 
de mensen om ons heen en voor 
de toekomst. Samen kijken we 
om naar wie hulp nodig heeft én 
we stimuleren ondernemerschap. 
Met elkaar bouwen we aan een 
duurzame en levendige stad, 
waar het voor zowel opgroeiende 
kinderen als ouderen goed wonen is. 

SAMEN KOM JE VERDER

1. Johan Aalberts
2. Ella Poppe-Reijnierse
3. Wim Kant
4. Simon Beijer

5. Ronny Theune
6. Roderik Bin
7. Herman van der Bent
8. Dick Hoogstrate

9. Wim Jansen
10. Siert Knigge
11. Jo Kodde
12. Jannie Sandee-Maljaars

13. Peter Donk
14. Piet Castenmiller
15. Jaap Eleveld
16. Anthony Burger

Johan Aalberts
2. Ella Poppe

1.
STEM CDA

Vind ons verkiezingsprogramma op: www.cdamiddelburg.nl

KANDIDATEN CDA MIDDELBURG

ZorgRespect Respect 
AandachtAandacht

Zorg
Aandacht

ZorgZorgRespect Respect 
Aandacht

Respect Respect 

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 

0118 - 61 60 12 (24/7)
06 - 25 24 49 74

  Henk-Jan Minnaard
  Dienstverlening voor heel Zeeland



kwart pagina advertentie
86,5 x 130

1/8 pagina
86,5 x 60,5Altijd dichtbij!

Nieuwe  merken, bekende 
merken, nog nooit was ons 

assortiment  zo  uitgebreid. Komt 
u snel kijken wat er nieuw is? 

Ook voor reparatie en service zijn 
we altijd bij u in de buurt.

Altijd dichtbij!

Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Dorpsstraat 56
Heinkenszand

0118 471777   •   WWW.AVAELECTRO.NL

√ Speciaal voor administraties van 
zzp’ers en Vof’s

√ Bijwerken van uw boekhouding 
(indien gewenst op locatie)

√ Opmaken van jaarrekeningen

√ Opstellen van Btw-aangiften

√ Opstellen van aangiften inkomsten-
belasting, zowel zakelijk als particulier

√ Overige fi nanciële dienstverlening

Erik Kok
Cordeschuit 13
4341 SE Arnemuiden

 06 13 05 70 45

 erik@kokfi nancieel.nl

 www.kokfi nancieel.nl



Middelburg

Gemeenteraads-
verkiezingen 
maart 2022

Middelburg

Arjan Beekman

Meer weten?
Neem contact met 
ons op, of kijk op 

onze website: 
middelburg.

christenunie.nl

volg ons via: middelburg.christenunie.nl

Kiest u voor een partij in de 
gemeenteraad die idealen 
heeft voor alle mensen?
Voor een partij die verant-
woord omgaat met 
de schepping? Die de 
klimaatproblemen wil 
aanpakken en kwetsbare 
natuur wil beschermen?

Die aandacht heeft voor 
de zwakkeren in onze 
samenleving en die gaat voor 
een gezonde en betrokken 
bestuurscultuur?

Kortom, een partij die recht 
doet aan onze prachtige 
gemeente?

STEM DAN 
CHRISTENUNIE 
OP 16 MAART 

2022!

SAMEN RECHT DOEN


