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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: BereikEffect.nl
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NIEUWS

ACTIVITEITEN NIEUW EN SINT JOOSLAND

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

Na een lange en vervelende corona-

periode, kunnen we nu gelukkig weer 

leuke activiteiten organiseren voor 

iedereen in Beaufort. Zo zijn er koffie-

ochtenden, biljarten we, hebben we 

soos en spelen we bingo en u bent van 

harte welkom zonder aanmelding. We 

zien u graag tegemoet. De activiteiten 

zijn voor iedereen toegankelijk. Op 

zorgstroom.nl/ activiteiten vindt u een 

overzicht van alle activiteiten.

De theetuin is vorig jaar in augustus 

uit enthousiasme gestart, maar is nu al 

bijna een uit de hand gelopen hobby.

Het is hier heel gezellig en de tuin ligt in 

een bijzondere omgeving. In de landerij 

is het genieten van de rust met een 

heerlijk kopje thee, cappuccino, fris met 

een zoete of hartige lekkernij. Het laag-

drempelige en “doe maar gewoon” is op 

deze plek terug te vinden. Genieten van 

deze bijzondere omgeving met de his-

torie van de Zaagmolens die hier vanaf 

1631 hebben gestaan. Op nog geen 20 

meter afstand ligt een pas gerestaureer-

de monumentale duiker. Verder ligt er 

in de omgeving een idyllisch haventje 

met weegbrug. In de theetuin is er meer 

interessante informatie te vinden over 

het gebied. 

Vanaf zaterdag 30 april is de tuin weer 

open tot begin oktober, als het weer het 

toelaat. De openingstijden zijn woensdag, 

vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 16.30 

uur. Bij slecht weer is de tuin gesloten. U 

kunt ook voor een high tea reserveren. 

Groepen zijn welkom, maar wel fijn om 

even van tevoren te reserveren.

ACTIVITEITEN 
BEAUFORT

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

Vrijdag 20 mei – fotospeurtocht met 

frietjes, vanaf de Voetbalkantine Nieuwland 

mogen de kinderen het dorp in om foto’s 

te maken/zoeken in het dorp. Wie kan 

alles vinden? Vanaf 16.00 tot 18.30 uur 

mogen de kinderen van groep 5 t/m 

8 hieraan deelnemen. Voor deelname 

wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Vrijdag 20 mei - fietspuzzeltocht 

start 13-14 uur in de Springplank, bij de 

speeltuin

Dinsdag 24 mei - 3D kaarten maken 

in de Springplank vanaf 14.00 uur

Dinsdag 31 mei, Bingo middag in de 

Springplank vanaf 14.00 uur

Zaterdag 4 juni, Workshop Tea time 

(theeproeverij thee rituelen) in Theetuin 

’t Lokkertje.

Woensdagmiddag 22 juni, Workshop 

houten beachbordjes maken in Thee-

tuin ’t Lokkertje.

Donderdagavond 23 juni, Workshop 

houten beachbordjes maken in Thee-

tuin ’t Lokkertje.

Vrijdag 24 juni – Speeltuinfeest 

in de speeltuin naast Basisschool de 

Lonneboot. Een groot feest met pannen-

koeken, waterglijbaan, voorrondes NK 

Stoepranden en nog veel meer.

Zaterdag 4 juli is er een Workshop 

Tea Time basis theeproeverij) in Thee-

tuin ’t Lokkertje.

Vrijdag en zaterdag 2 en 3 septem-

ber 2022 Dorpsfeest Nieuw en Sint 

Joosland. Programma volgt nog.

Voor activiteiten van de theetuin is het 

noodzakelijk te reserveren via theetuin-

lokkertje@zeelandnet.nl

THEETUIN ’T LOKKERTJE TE 
NIEUW EN SINT JOOSLAND
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Maandagaanbieding
 Elke maandag
 5 eierkoeken
 van €2,65 
       voor €2,19

 
www.bakkerij-janschrieks.nl

LUNCH | DINER | DRINKS

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

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

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

Volg ons online! ONDERNEMEN

Naam: Jacco & Marije de Kok

Leeftijd: 31 jaar & 27 jaar

Bedrijf: Bakkerij de Kok

Korte omschrijving wat je doet: Het 

maken en verkopen van ambachtelijke 

producten van zowel brood als banket. 

Website: www.bakkerijdekok.nl

“Wij willen dit mooie 
ambacht graag behouden”

Waarom zijn jullie ooit gestart met jullie 

bedrijf?

Jacco liep al een aantal jaar met het idee 

om voor zichzelf te beginnen. Hij was al een 

langere tijd verschillende cursussen aan het 

volgen op het gebied van Franse boulange-

rie en het bakken van zoete broodjes, zoals 

croissants aan het Bakery Institute. Nadat 

we elkaar in de bakkerij wereld zijn tegen-

gekomen, kwamen de ideeën al snel om 

voor onszelf te gaan beginnen. Zodoende 

zijn we in 2017 gestart in Arnemuiden. Te-

genwoordig zie je bakkerijen steeds groter 

worden met meerdere filialen, dit gaat vaak 

ten koste van het ambacht! Wij willen dit 

mooie ambacht graag behouden en zijn ook 

om deze reden onze bakkerij begonnen. 

Wat is er zo leuk aan uw bedrijf/werk? 

We starten iedere nacht met eenvoudige 

grondstoffen. Het is iedere dag weer een 

hele kunst om alle processen op de juiste 

manier te laten verlopen, zodat alles op tijd 

in de winkel ligt. Ook het uitproberen/verbe-

teren van de recepturen is iets wat ons veel 

bezighoudt.

Jacco doet niets liever dan bezig zijn met de 

deegbereiding en het bakken van de pro-

ducten wat hij ook echt als zijn hobby ziet. 

Vooral het maken/bakken van de broden, 

broodjes en croissants/snacks heeft zijn 

voorkeur!

Het contact met klanten via de open verbin-

ding tussen de bakkerij en de winkel, waar-

door de klant kan zien hoe het gemaakt 

wordt heeft ook zeker een meerwaarde.  

Het meedoen met wedstrijden is ook zeker 

een uitdaging die we graag aangaan.

Wat maakt jullie dag geslaagd?

Als ’s morgens de winkel vol ligt met heerlijk 

verse producten, en deze aan het einde van 

de dag weer bijna allemaal op zijn. Dat ons 

personeel aan het einde van de dag op een 

fijne werkdag terugkijkt en natuurlijk dat 

onze klanten tevreden zijn! Dat maakt onze 

dag helemaal geslaagd!

Waar gaat uw bedrijf  de komende tijd 

mee bezig zijn?

Het vasthouden maar ook het verbeteren 

van onze kwaliteit en service, en de klant 

iedere keer weer blijven verrassen met 

nieuwe producten. 
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VERENIGINGEN

In juni keert ook de Hart voor Erremuu-cup weer terug! Voet-

balteams uit heel Nederland reizen af naar Arnemuiden voor de 

sportieve strijd om de cup. 

Na twee vervelende coronajaren blijkt de interesse om het voet-

balseizoen met een gezellig toernooi af te sluiten overweldigend. 

Een recordaantal van 190 teams worden verwacht op Sportpark 

’t Hart. Van onze allerjongste helden (JO7) die op zaterdag 4 juni 

aftrappen tot onze helden van weleer (45+) die het complex op 

vrijdag 17 juni weer afsluiten.

Het was voor de organisatie achter de Hart voor Erremuu-cup 

geen doel op zich om uit te groeien tot het grootste voetbaltoer-

nooi van Zeeland. Dat ging een beetje vanzelf. Het doel is wel 

om een strak georganiseerde en gezellige seizoensafsluiting aan 

te bieden. Met natuurlijk heel veel voetbal, maar met ook veel 

ruimte voor extra activiteiten. Van een waar miniparadijs voor de 

jongste voetballers en een grote stormbaan voor de wat ouderen 

tot een gezellige feestavond voor de nog iets ouderen…

Het organiseren van zo’n groot toernooi lukt alleen met de inzet 

van veel enthousiaste vrijwilligers en veel trouwe sponsors. 

Gelukkig lopen ook zij al warm voor een nieuwe editie van de Hart 

voor Erremuu-cup!

HART VOOR 
ERREMUU-CUP

Het volledige programma van de Hart voor Erremuu-cup:

• Zaterdagochtend 4 juni: JO7, JO8 en JO9

• Zaterdagmiddag 4 juni: MO19 en vrouwen (11 x 11 en 7 x 7)

• Vrijdagavond 10 juni: MO11, MO13, MO15 en MO17

• Zaterdagochtend 11 juni: JO10 en JO11

• Zaterdagmiddag 11 juni: JO12 en JO13

• Vrijdagavond 17 juni: 35+/45+ en lagere senioren (7 x 7)

Meer informatie over het toernooi, aanmelden voor de reser-

velijst of interesse in sponsoring? Kijk op www.hartvoorerre-

muucup.nl.  

KICK OFF HART VOOR 
ERREMUU ACADEMY 
Met gepaste trots en tevredenheid kijken wij terug op een 

buitengewoon geslaagde eerste sessie van de Hart voor 

Erremuu Academy. 

Op woensdag 30 maart jl. maakten meer dan 80 enthou-

siaste kinderen kennis met nieuwe sport- en bewegings-

vormen onder de bezielende leiding van vijf supertrainers. 

Zo mochten de kinderen zich in de ring meten met  

kickboxtrainer Anis, testte fitnesscoach Andres hun 

uithoudingsvermogen, leerden zij van Romeo nieuwe 

voetbalskills en stond de rugbytraining van Matthijs en 

Ties in het teken van beuken en ontwijken! 

Allemaal zeer nuttige vaardigheden op het voetbalveld! 

En na deze verrichte arbeid mocht een koel drankje en 

een gezond stukje fruit, ter beschikking gesteld door 

Hibels groente en fruit, natuurlijk niet ontbreken. 

Graag danken wij deze sponsor, onze samenwerkings-

partners en uiteraard de deelnemende kinderen voor hun 

bijdrage aan deze leuke, enerverende middag. 

Is jouw interesse gewekt en wil jij ook graag een keertje 

deelnemen? Dat kan zeker! Geef je dan nu via 

academy@vvarnemuiden.nl op voor (één van of allebei) 

de kennismakingssessies op woensdag 18 mei en 

woensdag 1 juni a.s. Wij heten je graag van harte welkom!

Fancy
Cooking
Love to cookHet barbecue seizoen 

breekt weer aan!

Ben je gek op lekker koken, wijn drinken, gezelligheid en sfeervol eten?
Wij zijn sinds april geopend aan de

Coosje Buskenstraat 174 in Vlissingen.
www.fancycooking.nl

Alles voor een 

gezellige BBQ

Samen koken
samen genieten

OFYR
Classic

Yakiniku 19-inch
Kamado grill
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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

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.

Altijd dichtbij!

Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Dorpsstraat 56
Heinkenszand

0118 471777   •   WWW.AVAELECTRO.NL

Warm en comfortabel 
de winter door

met Kroon 
Kozijn HGZ!

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



Museum
Arnemuiden

Historie
Visserij
Steekdracht

• NIEUW: Een overzicht van veelgebruikte Walcherse
  streeksieraden.
• Tentoonstelling over pelgrims die reisden van en naar
  Arnemuiden.
• Bekijk ons historisch � lmmateriaal.
• 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?

                                                 En nog veel meer… kom langs!

Langstraat 35, Arnemuiden

Museum Arnemuiden is vanaf 27 april tot 1 november elke woensdag- en zaterdag-
middag 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. www.museumarnemuiden.nl

Museum Arnemuiden is weer open

Ons sterke punt: 
STERKE GIDSEN!

SOLID Products Hét adres voor al uw:

•Knikarmschermen

•Uitvalschermen

•Rolluiken

•Screens

•Horren

•Plisséhordeuren

•Kunststof kozijnen

•Aluminium kozijnen

•Tuinkamers

•Composiet terrasvloeren

•Terrasverwarming

Mei maand AKTIE: 
10% korting 
op alle rolluiken en 
zonneschermen

•Glasbewassing

•Gevelreiniging

•Zonnepanelen reinigen

•Dakgoot reiniging

•Dak reiniging

•Dakkapel reiniging

•VVEʼs

•Vakantieparken

SOLIDproducts.nl

ricosreiniging.nl

1 April 
overname
SOLIDproducts 
van Marcel Breed
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BOEKEN

JONG OUDERVERLIES EN ROUW
Vanaf 1 mei - 31 juli exposeert Cor de Jonge zijn illus-

traties uit het boek Hartmama van auteur Susan van 

der Beek. De expositie is te bewonderen in het gebouw 

van Padma Zeeland, Verwerijstraat 51a te Middelburg. 

Ook kunt u kennismaken met en luisteren naar de au-

teur Susan van der Beek tijdens drie zondagen dat de 

Kunst- en Cultuurroute plaatsvindt.

Op zondag 1 mei is het Middelburg Boekenstad en dan leest 

de auteur korte fragmenten voor uit haar boek Hartmama 

(onder het initiatief ‘Scènes aan de Voordeur’) om zo een stem 

aan het boek over jong ouderverlies te geven.

Op zondag 5 juni is de Vlaamse dichter Wim Haazen te gast en 

hij draagt enkele gedichten voor die hij heeft gemaakt geïnspi-

reerd door het verhaal van Susan van der Beek en de tekenin-

gen van Cor de Jonge.

Op zondag 3 juli geeft Susan van der Beek een lezing getiteld 

‘Jong ouderverlies verjaart niet.’ Anke van Noppen, uitvoerend 

musicus en gitaardocente, speelt tijdens de lezing enkele 

stukken van haar CD ‘Van Liefde en Troost’. Zij geeft daarmee 

muzikale ondersteuning aan de interactieve lezing over rouw.

Susan van der Beek hoopt met de expositie van de tekeningen 

van Cor de Jonge het gesprek over rouw en de dood vanzelf-

sprekender te maken. Verlies hoort bij het leven en het delen 

van ervaringen is van grote waarde in het verwerkingsproces.

Alle activiteiten beginnen om 14 uur. 

Voor het bijwonen van de lezing is 

aanmelding gewenst, dat kan via 

susan@susanvanderbeek.nl
Boek: Hartmama

Auteur: Susan van der Beek

Beeldverhaal: Cor de Jonge

Uitgeverij den Boer | de Ruiter, Vlissingen

ISBN 978 90 79875 85 6

Verkoopprijs € 22,50 

Het boek Hartmama is te koop tijdens de lezing op 3 juli.

Susan van der Beek is graag bereid tot het geven van inter-

views. U kunt haar bereiken via de mail: 

susan@susanvanderbeek.nl of telefonisch: 06-5183 2850.

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

BUNKERS ROND HOTEL BRITANNIA
Britannia
BUNKERS ROND HOTEL

1940 - 1944
Duits marinehoofdkwartier in de Slag om de Schelde

Hans Sakkers & Hans Houterman & Peter Heijkoop

Stichting Bunkerbehoud

In Vlissingen resteert van alle bunkers gebouwd rond Hotel Britannia alleen nog de 
commandobunker. Weggestopt onder het plantsoen voor de Bestevaer-Flat. Het doel 
van dit boek is de bijzonder hoge historische waarde van deze bunker aan te tonen.
In de vroege ochtend van de 3e november 1944 vonden rond Hotel Britannia de meest 
bloedige gevechten in Vlissingen plaats. Schotse troepen veroverden hierbij het hotel 
en de commandobunker, waarbij ze de Duitse commandant van de vesting Vlissingen 
krijgsgevangen maakten. Een wapenfeit dat Schotland nog altijd een verbondenheid 
geeft met Vlissingen.
Dit als onderdeel van de Slag om de Schelde, die zich afspeelde in het najaar van 1944. 
Het ging om een grootschalige geallieerde operatie met als doel de vrije doorvaart naar 
Antwerpen als oplossing van de geallieerde logistieke moeilijkheden. Een oorlogs-
beslissende slag waar de strijdende partijen van waren doordrongen. Vanuit deze 
bunker leverde de Duitse marine tot het laatst toe een essentiële bijdrage in de strijd. 
Hier is letterlijk en fi guurlijk geschiedenis geschreven. Niet alleen omdat hier het 
offi  ciële oorlogsdagboek is geschreven. Vanuit de bunker zijn ook honderden 
radioberichten verzonden, die met het hier aanwezige Enigma-codeertoestel waren 
vercijferd. In het Engelse Bletchley Park waren ze er in geslaagd de code te kraken. 
Zowel het bewaard gebleven dagboek als de gedecodeerde radioberichten zijn nu 
waardevolle historische documenten. Als erfgoed is de commandobunker in 
Vlissingen zonder meer verbonden met het historische Bletchley Park, wat inmiddels 
valt onder Brits nationaal beschermd erfgoed. De weggestopte bunker in Vlissingen 
is daarentegen nagenoeg vergeten. 
Terwijl deze behoort tot de categorie van meest veelzeggende objecten uit het 
erfgoed van de Slag om de Schelde.
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¬Historicus Hans Sakkers, lid van Stichting Bunker-

behoud, bekend van o.a. de documentaires: Soldaat 

zonder wapen en Het Kruis in de duinen en boeken 

o.a.: Slag om de Schelde 1944 en Duitse militaire stand-

rechtelijke executies in Zeeland heeft in samenwerking 

Stichting Bunkerbehoud een nieuw boek geschreven: 

Bunkers rond hotel Britannia. 

In Vlissingen resteert van alle bunkers gebouwd rond Hotel 

Britannia alleen nog de commandobunker. Weggestopt onder 

het plantsoen voor de Bestevaer-Flat. Het doel van dit boek is 

de bijzonder hoge historische waarde van deze bunker aan 

te tonen. In de vroege ochtend van de 3e november 1944 

vonden rond Hotel Britannia de meest bloedige gevechten in 

Vlissingen plaats. Schotse troepen veroverden hierbij het hotel 

en de commandobunker, waarbij ze de Duitse commandant 

van de vesting Vlissingen krijgsgevangen 

maakten. Een wapenfeit dat Schotland 

nog altijd een verbondenheid geeft met 

Vlissingen.

Dit als onderdeel van de Slag om de Schelde, die zich afspeel-

de in het najaar van 1944. Het ging om een grootschalige 

geallieerde operatie met als doel de vrije doorvaart naar 

Antwerpen als oplossing van de geallieerde logistieke moeilijk-

heden. Een oorlogsbeslissende slag waar de strijdende partijen 

van waren doordrongen. Vanuit deze bunker leverde de Duitse 

marine tot het laatst toe een essentiële bijdrage in de strijd.

Hier is letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven. Vanaf 21 

mei is het boek verkrijgbaar in de boekwinkels in de buurt. Kijk 

voor meer informatie op www.bunkerbehoud.com.



Rommelroute 
ArnemuidenArnemuiden

Deelname Deelname € € 2,-2,-

11 juni 202211 juni 2022
van 09.00-15.00 uurvan 09.00-15.00 uur

Opgeven kan tot en met 8 juni 
bij Neeltje Meulmeester, 

Oude havenstraat 5.

Op www.bezoekarnemuiden.nl/
rommelroute kan 

vanaf 10 juni de plattegrond 
worden gedownload.

Of scan de QR-code voor meer info!Doe je ook mee?Doe je ook mee?
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Ben jij al 
langs 
geweest?

Graag willen wij ons team uitbreiden en zijn wij 
op zoek naar nieuwe collega’s voor ons mooie 

restaurant op deze unieke plek.

Deze functies hebben wij vrij: 

• Medewerkers voor in de Bediening.
• Medewerkers voor in de Keuken.

• Medewerkers voor in de Afwas.

Ben je (bijna) 16 jaar of ouder, ook in de week-
enden EN in de vakanties beschikbaar dan zijn 

wij op zoek naar jou!! 

We zijn een gezellig team, goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden, we hebben leuke gasten, 

de vliegtuigen en de helikopters landen recht 
voor je neus, kortom het is top om bij ons te 

werken.  

Aan het einde van het seizoen mag je als dank 
voor je harde werken een rondvlucht of een 

een parachutesprong maken. 
restaurant@vliegveldzeeland.nl

Calandweg 34, Arnemuiden

 +31 (0) 113613264

www.restaurantmiddenzeeland.nl

Bij Restaurant Midden Zeeland 
kunt u terecht voor een koffie 
met een “echte” Zeeuwse bolus, 
een lekker broodje of een 
overheerlijk diner.

Ons zonnige terras is direct 
gelegen aan de landingsbaan 
van Vliegveld Midden-Zeeland. 
De vliegtuigen zijn vanaf ons 
terras bijna aan te raken. Ook 
voor de kleine kinderen is 
gezorgd. Zij kunnen zich 
vermaken op ons vliegtuig 
speeltoestel.

ei j 't a ehore?

dr is wee 

zoute vis ! 

lus jie 't ?

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

100% verse 

Kabeljauw

jea kittig, da môk éh ô! 
ete me vingers d'r 

naebie bie op! 

1/2 pond
pond

€ 8,50
€ 15,-

zolang de voorraad strekt 

Zoute vis 
ouderwets genieten!

 



Filet Americain 100 gram 
€1,79 Ontbijtcervelaat

Jong belegen kaas          
                                                                                         

100 gram 
€1,35

Gemarineerde
speklap

Half om half gehakt       

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

Kipfilet                                        4e GRATIS

9 - 1 4  m e i

4e GRATIS

doosje 10 stuks
€2,10

1 6 - 2 1  m e i

2 3 - 2 8  m e i 3 0  m e i  -  4  j u n i

Aspergesalade 100 gram 
€2,15

Kipschnitzel

Carpacciowrap

4e GRATIS

100 gram 
€2,50

Eigen 
gebraden kipfilet

Eieren

Roombrie 100 gram
€1,25

Kipsaté brochette

Eigen Rosbief 100 gram
€2,19

Extra belegen kaas

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 
€1,39

100 gram
€1,45

w e e k d e a l !
Kijk elke week in

de winkel voor een
heerlijke

weekdeal!
                                                                                

Villa Jardin

per stuk
€2,50

100 gram
€1,59

100 gram
€0,85

4e GRATIS


