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DÉ KRANT VOOR ARNEMUIDEN EN NIEUW- EN ST. JOOSLAND

IN DIT NUMMER:
• DE ONDERNEMER: HENK-JAN MINNAARD
• MUSEUM ARNEMUIDEN WEER OPEN VOOR BEZOEKERS
• OLEANDERHOF IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE
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: Marie-Anne van de Ketterij
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NIEUWS

BRENGEN VOCHTPROBLEMEN
U EN UW WONING IN GEVAAR?

OLEANDERHOF IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE
Basisschool De Oleanderhof is bezig rondom alle trieste gebeurtenissen in Oekraïne. De kinderen uit alle groepen hebben
een kaart geschreven, speciaal voor alle kinderen die door de

GRATIS DIAGNOSE

oorlog op de vlucht zijn. De kaarten gaan met de hulptransporten vanuit Arnemuiden mee naar Oekraïne samen met wat
lekkers.
De school wilde ook verder de betrokkenheid laten zien door
in actie te komen. Ze hebben daarom een legeflessenactie
bedacht. Wat mooi om te zien dat zoveel kinderen actief bezig
waren om lege flessen te verzamelen en in te leveren. Op de

sinds

1954

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

geldmeter in de hal van de school hebben ze het bij elkaar
gespaarde geld bijgehouden en is er op het moment van
schrijven € 650,- opgehaald! Bent u benieuwd naar het uiteindelijke bedrag? Check de website: oleanderhof.onzewijs.nl en
de socialmediakanalen van de school. Alle kinderen, ouders,
familieleden en andere betrokkenen ontzettend bedankt voor
uw medewerking!

NIEUWE STEK VAN
OUDE LINDEBOOM
De bekende oude lindeboom die op de Scheelese Diek,
achter het Julianabad stond, is al een tijdje weg. Jammer,

UITSLAG VERKIEZINGEN
GEMEENTE MIDDELBURG

want de boom was honderden jaren oud. Maar ook deze

14,15,16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen en het

boom bleek vergankelijk. Of toch niet? Frans de Bruin,

opkomstpercentage in gemeente Middelburg was 55,35%. Op

medewerker van de gemeente, heeft de oude boom

maandag 21 maart is de uitslag vastgesteld. De zetelverdeling

gestekt en op de begraafplaats aan de Veerseweg ge-

gebaseerd op de definitieve uitslag is als volgt:

plant. Er staat nu ook een bordje bij het ‘jonge’ boompje.
Wilt u gaan kijken? De boom staat recht tegenover het
vissersmonument van de omgekomen vissers uit Arnemuiden. Frans:
‘Toen de oude koningslinde afstierf,
kwamen er aan de wortelvoet
verschillende nieuwe uitlopers.
Daarvan heb ik zelf een stekje
meegenomen en thuis in een
bloempot opgekweekt, om deze te
behouden voor het nageslacht van
Arnemuiden. Ditzelfde is bijvoorbeeld gebeurd met de Anne Frank

GroenLinks/PvdA:
LPM:
SGP:
CDA:
D66:
ChristenUnie:
VVD:
SP:
Forum v Democratie:
50PLUS:
Piratenpartij:

8 zetels (5190 stemmen)
5 zetels (3601 stemmen)
3 zetels
(2309 stemmen)
3 zetels
(2282 stemmen)
3 zetels
(1894 stemmen)
3 zetels
(1880 stemmen)
2 zetels
(1819 stemmen)
1 zetel
(1128 stemmen)
1 zetel
(821 stemmen)
0 zetels (510 stemmen)
0 zetels (137 stemmen)

Bron: gemeente Middelburg

Boom, een oude kastanje, die over
de gehele wereld is verspreid.’ Nou
Frans, namens het nageslacht:
BEDANKT!
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Waardebon € 50,Overstappen van bank en € 50,- verdienen?
Geen gedoe, ‘t is zo geregeld!

De voordelen:
•
•
•

Gratis overstapservice;
Pincode naar keuze;
Met RegioBank App.

Dat laat u toch
niet liggen?

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

Warm en comfortabel
de winter door

met Kroon
Kozijn HGZ!

ONDERNEMEN

“Ik begeleid mensen vanuit de
liefde van mijn hart, in een
zware en emotionele periode”
Waarom bent u ooit gestart met uw

al eens een begrafenis mocht begeleiden.

bedrijf?

Juist de herinnering aan mijn werkwijze, het

Na ruim 18 jaar in dienst geweest te zijn van

naast de mensen staan en gaan (niet omdat

een grote uitvaartonderneming kreeg ik in

het moet, maar omdat ik het zo ontzettend

2019 de kans om het bedrijf van mijn voor-

belangrijk en waardevol vind om dit te doen

ganger, Johan Poppe, over te nemen. Deze

vanuit mijn “mens” zijn…), is voor velen de

kans heb ik met beide handen aangegrepen

reden om mij weer te vragen als men wordt

Door een persoonlijke en betrokken

en sinds 1 januari 2020 ben ik het gezicht

geconfronteerd met een sterven.

benadering willen wij vanaf het mo-

www.bakkerij-janschrieks.nl

Bedrijf: Begrafenisverzorging Minnaard
(voorheen Poppe)
Korte omschrijving van wat je doet:

naast de mensen te staan die te maken

Wat maakt uw dag geslaagd?

nabestaanden bijstaan en begeleiden

krijgen met verdriet omdat een geliefde hen

Als ik ervaar dat mijn begeleiding en prakti-

naar een waardig afscheid. Wij verzor-

is ontvallen door de dood. Juist om ze van-

sche hulp de mensen echt helpt in de perio-

gen alleen begrafenissen en in dit emo-

uit de liefde van mijn hart te begeleiden in

de van verdriet en rouw.

tionele proces dragen wij zorg voor elk
detail. In de uitvoering van de werk-

deze zware en emotionele periode. Ik vind

Onze winkels worden
weer gevuld met de
lekkerste paasproducten.
Gaat u voor de stol of
voor ons beroemde
notenbroodje?

Leeftijd: 49 jaar

ment dat wij worden ingeschakeld de

van deze onderneming. Ik vind het fijn om

Geniet met de Paasdagen

Naam: Henk-Jan Minnaard

het ook erg belangrijk dat ik de nabestaan-

Waar gaat uw bedrijf zich de komende

zaamheden word ik bijgestaan door

den persoonlijk begeleid. Vanaf het moment

tijd mee bezig houden?

mijn vrouw Anja, zoon Rick en dochter

dat er contact wordt opgenomen tot het

Continueren van mijn werkzaamheden en

Maaike. Onze werkwijze is gebaseerd

uitkiezen van een grafmonument. In deze

er zijn voor eenieder die een beroep op

op de kernbegrippen Zorg, Respect en

periode worden “banden” gelegd, banden

mij doet. Daarnaast hoop ik als bedrijf en

Aandacht. Verder word ik ook regelma-

die enorm waardevol zijn en blijven.

persoon nog verder te mogen groeien.

tig gevraagd om voorlichting te geven
bij leven, in een persoonlijk gesprek

Wat is er zo leuk aan uw bedrijf/werk?

Wat vindt u van het initiatief dat er weer

samen de vragen te bespreken die er

In deze branche spreek je niet snel over

een Arne Courant is?

zijn rondom een overlijden en desge-

“leuk”, maar wat ik wel heel waardevol vind

Heel erg goed, juist door het uitgeven van

wenst samen alles vast te leggen in

zijn de contacten die ik heb met nabestaan-

deze courant worden de ondernemers in

het door mij ontworpen boekje “als het

den. Ook vind ik het erg waardevol dat ik

beeld gebracht bij de inwoners van beide

sterven daar is”.

steeds vaker word benaderd/gevraagd door

dorpen.

Website:

families waarvoor ik in het verleden ook

www.begrafenisverzorgingminnaard.nl

ARNE COURANT APRIL 2022

5

VERENIGINGEN

27 APRIL: KONINGSDAG

Onderhoud
producten voor
aluminium kozijnen
kunststof kozijnen
rolluiken

Dit jaar gaat gelukkig Koningsdag weer gewoon door. De
Oranjevereniging van Arnemuiden organiseert weer allerlei
activiteiten. Zo is er op vrijdag 22 april een Oranjemuidenloop,
op Koningsdag zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud,
op zaterdag 30 april een bingo-avond en op zaterdag 7 mei
een fietspuzzeltocht en wandelroute. Ook in NIeuw- en St.
Joosland zijn de activiteiten als vanouds. Kijk voor meer informatie op de websites.

Sinds
1954

oranjemuiden.nl of oranjebovenal.nl

Injecteren gevels
Kelderdichting
Schimmel in huis

Jan van Horssen • 06 - 28 38 46 68

HUURDERS WBV IN DE
BLOEMEN GEZET
WBV Arnemuiden heeft in maart een aantal huurders verrast

LUNCH | DINER | DRINKS

met een cadeaubon en een bloemetje. Deze huurders waren
dit jaar of voorgaande jaren 20 jaar lang huurder van WBV
Arnemuiden. Ze konden bon en bloemen afhalen aan het kan-

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

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

toor. Op de foto mevr. Kole met kleinzoon die haar bloemetje
komt ophalen.

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

Mail: info@bereikeffect.nl

Heeft u vragen?
Neem dan contact
op met:

Ivo van der Velde:
Mail: info@bereikeffect.nl
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BEWONERSGROEP ARNEMUIDEN
BESLUITEN BESTUURSVERGADERING 3 MAART 2022
De volgende bijdragen uit het Bewonersbudget worden
toegekend:
- De biljartclub van Beaufort krijgt € 400, de helft van het
aangevraagde bedrag, t.b.v. een nieuw biljartlaken.
- Verenigingsgebouw de Arne verlenen we een bijdrage
van € 600 voor een nieuwe versterker.
- Voor een speeltoestel op het veldje aan de Dokstraat
stellen we een bedrag van maximaal € 2.000 beschikbaar.

Op 11 mei 2022 wordt weer een gewone Bewonersavond
georganiseerd in “de Arne”. De onderwerpen hiervoor
worden vastgesteld tijdens de komende bestuursvergadering van 7 april.

Dodenherdenking 4 mei 2022
20.00 uur - Radermacherstraat

De Nooijer Makelaars
Langstraat 85, Arnemuiden
Tel. 0118 - 602154
info@denooijer-makelaars.nl

Volg ons online!

Altijd 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.

DE BETROKKEN EN PERSOONLIJKE MAKELAAR!
Ook uw woning verkopen? Neem contact met ons
op, wij geven u vrijblijvend verkoopadvies en komen
graag bij u langs voor een waardebepaling!

www.denooijer-makelaars.nl

Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Dorpsstraat 56
Heinkenszand

0118 471777 • WWW.AVAELECTRO.NL
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Historie
Museum
Visserij
Arnemuiden
Steekdracht
halve pagina advertentie
Langstraat 35, Arnemuiden

182 x 130

Museum Arnemuiden vanaf
27 april weer in de picture met:

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.

• NIEUW: Een overzicht van veelgebruikte Walcherse
streeksieraden.
• Tentoonstelling over pelgrims die reisden van en naar
Arnemuiden.
• Bekijk ons historisch filmmateriaal.
• Voor de kids: kom puzzelen door de geschiedenis en
bovendien altijd gratis welkom.
• Schilderijen uit de Gouden Eeuw!
• Hoe deden onze ouders dat 100 jaar geleden?

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

Ons sterke punt:
STERKE GIDSEN!

En nog veel meer… kom langs!

h.leerdam@zeelandnet.nl | www.leerdam-corstanje.nl
Museum Arnemuiden is vanaf 27 april tot 1 november elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 - 17.00 uur, in juli en augustus ook op vrijdagmiddag.
Meer informatie op onze website museumarnemuiden.nl op onze Facebookpagina
of tel.nr. 0118-603242 of 06 44140333.

Wij zijn uw bank.

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

kwart pagina advertentie

De Stichting Verenigingsgebouw De Arne
86,5 x 130 is op zoek naar een

ZELFSTANDIGE BEHEERDER

√

Speciaal voor administraties van
zzp’ers en Vof’s

√

Bijwerken van uw boekhouding
(indien gewenst op locatie)

Erik Kok
Cordeschuit 13
4341 SE Arnemuiden

Als beheerder ben je als zelfstandig ondernemer
verantwoordelijk voor de exploitatie van alle
activiteiten die in de Arne worden georganiseerd. Deze
zijn zowel commercieel als ook maatschappelijk. Een
mooie afwisselende functie waar geen dag hetzelfde is.

1/8 pagina
86,5 x 60,5

RMU-Mode

De Arne beschikt over alle benodigde moderne
voorzieningen om gasten volledig te kunnen faciliteren.

√
√
√

Opmaken van jaarrekeningen

06 13 05 70 45

Opstellen van Btw-aangiften

erik@kokﬁnancieel.nl

Is gastvrijheid voor jou vanzelfsprekend, hou je ervan
om met mensen in contact te zijn en heb je ook nog
eens affiniteit met horeca. Dan zijn we op zoek naar
jou! Aanvullende informatie over de functie vind je op
www.dorpshuisdearne.nl/vacature.

Opstellen van aangiften inkomstenbelasting, zowel zakelijk als particulier

www.kokﬁnancieel.nl

Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie naar
info@dorpshuisdearne.nl

√

Overige ﬁnanciële dienstverlening

Maicazz - Zizo - Sophia

Stomerij service

Perla - Enjoy - Ivy Beau

Nachtkleding

Dreamstar - Batida
Mey - Triumph Sloggi
Ten Cate - Oroblu

Sieraden & tassen
Beenmode
Lingerie

MUSEA

GEOPEND OP
KONINGSDAG!

KOM JIJ
LANGS?

De musea in Arnemuiden, Museum Arnemuiden
en Historische Scheepswerf C.A. Meerman zijn
vanaf deze maand weer geopend voor publiek.
De werf is al geopend en Museum Arnemuiden is
open vanaf woensdag 27 april.

Bereik Effect
adverteer in de

KEFFECT.nl
BEREI K

Arne Courant !

Neem contact met ons op:
arnecourant@bereikeffect.nl

Museum Arnemuiden
Naast de unieke streekdrachtententoonstelling
Walcherse Pronk is de afdeling Archeologie uitgebreid
met een prachtig overzichtsscherm. Daarop zijn
afgebeeld de pelgrimsroutes, door heel West- Europa,
die van en naar Arnemuiden zijn gevolgd. Natuurlijk
worden de middeleeuwse pelgrimsinsignes getoond
die in Arnemuiden zijn gevonden.

Autorijbewijs
Motorrijbewijs
Aanhangwagenrijbewijs

Vaarschool 4U

Bromﬁets/Scooterrijbewijs

E-MAIL: INFO@RIJSCHOOL4U.NL

Iedere bezoeker krijgt een unieke rondleiding. Een
gids vertelt mooie verhalen bij prachtige historische
objecten, zoals een schilderij van Willem van Oranje

Klein vaarbewijs 1&2

SCHUTTESTRAAT 13A

KOUDEKERKE

Zin om lekker te snuffelen tussen het maritiem
erfgoed van Arnemuiden? Dat kan natuurlijk op de
oudste werf van Zeeland. Al meer dan 250 jaar is de
werf een onderdeel van het visserplaatsje. Eerst als
bedrijf en nu als werkend museum.
Op de werf kunnen de bezoekers genieten van oude
schepen, het oude gereedschap, de historische loodsen en zo de zilte sfeer opsnuiven. Er worden nu nog
steeds schepen gebouwd en gerestaureerd. Er kunnen dus vragen gesteld worden aan de scheepstimmerman en de restaurateurs. Voor de kids is er ook
van alles te beleven. Zo mag de stoeltjesboor worden
uitgeprobeerd en kun je echte zeemansknopen leren.
Samen met het Museum Arnemuiden is er ook een
tentoonstelling over hoe de werf er 100 jaar geleden
heeft uitgezien. Met prachtige maquettes, gemaakt
door eigen vrijwilligers, geillustreerd is deze tentoonstelling zeker de moeite waard om te bekijken.

en Prins Maurits, verschillende maquettes en historische objecten. De verhalen zorgen ervoor dat uw

DE BETERE RIJSCHOOL VAN ZEELAND
MOBIEL: 06-39812202

Lekker speuren door
de geschiedenis van
Arnemuiden

Historische Scheepswerf C.A. Meerman

bezoek een gezellige en informatieve ervaring wordt.
Voor kids heeft Museum Arnemuiden een leuke
speurtocht door het museum en zo maken ze op

Check voor openingstijden:
museumarnemuiden.nl
werfarnemuiden.nl

hun eigen manier kennis met de geschiedenis van
Arnemuiden.
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passie voor vlees

aandacht voor u

11-16 april

18-23 april

Gepaneerde schnitzel
4e GRATIS

Rundgehakt

Magere braadlap

100 gram
€1,35

Zeeuws spek salade

100 gram
€1.75

Belegen kaas
100 gram
€1.39

100 gram
€0,99

Haaskarbonade

4e GRATIS

Villa Jardin

100 gram
€1,39

weekdeal!

Gekruide kipsalade
100 gram
€1,99

Paasontbijt Gegrilde
box
Drumsticks
per stuk €27.50 1 kg €6,50

25-30 aprill

Kookworst
2e stuk

Verse worst
100 gram €0,89

Respect

Zorg

Aandacht

GRATIS

3 voor
€5,95

2-7 mei

Zeeuwse
lamsburgers

4e GRATIS

Hamburger

4e GRATIS

Kipfiletblokjes

100 gram
€1,45

Eigen achterham

100 gram
€2,69

Eigen boterhamworst

100 gram
€1,49

Graskaas

100 gram
€1,29

Graskaas

100 gram
€1,29

Er is
weer
gras
kaas!

Aanbiedingen

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

Gegrilde
kippenbout

www.slagerijarnemuiden.nl

Fancy
Cooking
Love to cook

