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Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden

Heeft u vragen? 
  Neem dan contact 
      op met:

Klaas van de Ketterij:

M: arnecourant@bereikeffect.nl

Ivo van der Velde:

T: 0118 606 942

M: arnecourant@bereikeffect.nl

a clean case

VOOR AL UW SCHOONMAAKONDERHOUD 
EN GLASBEWASSING

Al ruim 50 jaar werken wij voor V.V.E.’s, woningbouwverenigingen, bouw/bedrijven 
en winkelcentra aan een veilige en plezierige woon- en werkomgeving

Telefoon: 0118-415159  
Mail: info@schoonmaakbedrijfdelta.nl  
Web: www.schoonmaakbedrijfdelta.nl

Add SMB Delta - 2019_90x124.indd   1 07-02-19   13:42

WELKOM OP DE VISSERIJDAG
Het gezellige vissersplaatsje Arnemui-

den opent opnieuw haar deuren tijdens 

de jaarlijkse Visserijdag. De afgelopen 

twee jaar kon dit helaas niet doorgaan 

vanwege de coronamaatregelen, maar 

we hebben dit jaar weer een echte 

Visserijdag. Een sfeervolle dag vol echt 

“Erremuse’ tradities. Denk hierbij aan 

streekdracht, visserij, scheepvaart en 

ringrijden. Er zijn verschillende kramen, 

open musea, openstelling van de kerk 

en foodtrucks.

Op de markt kun je een veiligheidsplein 

vinden met daarop de EHBO Arnemui- 

 

den, brandweer en de KNRM, aangevuld 

met kraampjes. In de tent op het haven-

hoofd, in samenwerking met RMU-even-

ts, kun je vrijdag en zaterdag genieten 

van verschillende optredens. Arthur van 

Poppel rijdt vanaf 11.00 uur rond in zijn 

goudkleurige onderzeeboot. 

Voor de kinderen staat er een spring-

kussen in de Burg. Hackstraat en Luca 

Simonelli speelt muziek in de tuin van 

Jan en Ineke Poortvliet, Langstraat 15, 

tussen 11.00 en 15.00 uur. Voor het Mu-

seum Arnemuiden kun je het garnalen 

pellen bekijken en er is gratis toegang  

tot de musea. Arnemuiden heet u harte-

lijk welkom op de Visserijdag 2022! 

Moedig onze rijders aan

Traditioneel zijn er tijdens de Visserijdag 

weer ringrijders van de partij. Ze zullen 

om 8.00 uur in Burg. Hackstraat starten. 

Moedig de ringrijders aan en geniet 

vanaf de zijlijn van de paarden!

Zie plattegrond op pagina 6 en 7

Zie programma op pagina 10 en 11

Visserijdag 2018



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

VISWINKEL & RESTAURANT

VISSERIJDAG ARNEMUIDEN 25 JUNI ‘22
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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! NIEUWS

ACTIVITEITEN NIEUW- EN SINT JOOSLAND

Op zonnige dagen kun je de 13-jari-

ge Minke Gabriëlse in Nieuw- en Sint 

Joosland achter haar ijskar vinden om 

schepijs te verkopen. “Ik ben vorig jaar 

begonnen met mijn ijskar en verkoop 

ook op feestjes en verjaardagen. Het is 

leuk om contact te hebben met mensen 

en iedereen is blij als het mooi weer 

is,” vertelt Mike. De ijsverkoop is niet op 

vaste tijden of dagen. Op haar Instagram 

geeft ze aan waar en wanneer ze ijs ver-

koopt. Je kunt bij haar pinnen en contant 

betalen. Wil je dat Minke langskomt op 

een feestje of verjaardag? Dan kun je 

haar bereiken via haar Instagram: min-

kes.icecream, e-mail: jannet@zeeland-

net.nl, of telefoonnummer: 06-20380775. 

Kom je ook langs voor een ijsje?

Van juni tot en met september is 

historisch Veere  vanbinnen en van-

buiten te ontdekken. Museum Veere 

organiseert, in samenwerking met de 

Stichting Behoud Hoogaars, vaartochten 

op het Veerse Meer. Aan boord van een 

authentiek Zeeuws zeilschip hoor je de 

wind, het ruisen van het water om de 

boeg en is het schilderachtige silhouet 

van de stad te bewonderen.

Meevaren kan van 1 juni tot en met 

29 september 2022 op woensdag en 

donderdag om 12:00 en om 14:30 uur. 

Tickets kosten € 24,-voor volwassenen 

en € 12,- voor kinderen (0 t/m 18 jaar). 

Tickets zijn verkrijgbaar bij de museum-

balie in de Schotse Huizen aan de Kaai.

EEN LEKKER 
IJSJE IN DE ZON!

Woensdagmiddag 22 juni, 13.30 uur. 

Workshop houten beachbordjes 

maken in Theetuin ’t Lokkertje. 

Donderdagavond 23 juni, 19.30 uur. 

Workshop houten beachbordjes 

maken in Theetuin ’t Lokkertje. 

Vrijdag 24 juni – Speeltuinfeest in 

de speeltuin naast basisschool de 

Lonneboot. Een groot feest met pan-

nenkoeken, waterglijbaan, voorrondes 

NK Stoepranden en nog veel meer.    

Zaterdag 25 juni Yoga & health Treat 

vanaf 10 uur tot 12.30 uur in Theetuin 

’t Lokkertje samen met Naomi Goozen-

Geertse

Zaterdag 4 juli is er een workshop 

Tea Time basis theeproeverij) in 

Theetuin ’t Lokkertje (bij voldoende 

deelname). 

Zaterdag 9 juli rommelroute Nieuw- 

en Sint Joosland van 9 uur tot 14 

uur.

Vrijdag en zaterdag 2 en 3 septem-

ber 2022 Dorpsfeest Nieuw- en Sint 

Joosland. Programma volgt nog.

 

DE HOOGAARZEN IN VEERE 
VAREN WEER

Wij staan ook op de Visserijdag 
met broodjes/turkse pizza’s!

WELKOM!

Lewedorp    0113-269856

Door de opkomst van mobiele telefoons 

en satellietverbindingen is de marifoon 

nu bijna een museumstuk geworden. 

In het Museum Arnemuiden is na lang 

geknutsel een marifoon in werking. Ui-

teraard alleen het ontvanggedeelte. Kom 

maar eens luisteren, of in vaktermen 

‘uitluisteren’. 

Een marifoon is een afkorting van 

‘maritieme telefoon’. Het is geen echte 

telefoon, maar meer een zendontvanger. 

De marifoon is bedoeld voor gebruik in 

de maritieme communicatie en in het 

nautische berichtenverkeer over korte 

afstand. Het apparaat kan zenden en 

ontvangen in de VHF-band. De plaatsing 

en bediening van een marifoon is aan 

wettelijke regels gebonden. De marifoon 

is een belangrijk communicatiemiddel 

aan boord van schepen.

MARIFOONS, WAT ZIJN DAT?



ARNE COURANT VISSERIJDAGEDITIE 2022 7

Kom op de fiets of met 
de trein
De parkeerruimte in en rondom 
Arnemuiden is zeer beperkt, zeker nu 
er een aantal straten en parkeerter-
reinen opnieuw wordt aangelegd. Als 
het weer het toelaat, willen we be-
zoekers vragen op de fiets te komen, 
maar ook met de trein is de Visserij-
dag goed te bereiken. 
De markt is slechts één 
minuut lopen vanaf stati-
on Arnemuiden.
Als u toch met de auto 
komt, volg dan de aan-
gegeven parkeerroutes. 
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Bezoek het Havenplein
Het hart van de visserijdag 2022
 
Een achttal Arnemuidenaren heeft Stichting RMU Events opge-
richt om als aanvulling op de jaarlijks terugkerende Visserijdag 
ook een feesttent daaraan toe te voegen. Als Arnemuidenaren 
zijn we trots op onze vissermannen, dat willen we graag laten 
zien. Op het plein is van alles te beleven, te koop en te bekijken. 
Bij twee vishandels kunt u o.a. lekkere haring en andere zilte lek-
kernijen kopen. De feesttent op het havenplein is voor jong en 
oud toegankelijk. Geniet van een hapje, drankje en de sfeervolle 
muziek van diverse artiesten en muzikanten.

Ringrijden 
Ringsteken of ringrijden is een folkloristische (Zeeuwse) traditie 
waarbij de ringrijder, gezeten te paard of vanaf een aanspan-
ning, een lans door een ring probeert te steken. Deze activiteit 
wordt in veel plaatsen in Zeeland, zo ook in Arnemuiden,
nog fanatiek als sport beoefend.
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PLATTEGROND

Erremuse Visserij
Arnemuiden staat bekend als vissersplaatsje en dat is niet voor niets,
want al sinds mensenheugenis werken veel inwoners in de visserij. 
Het huidige Arnemuiden ontstond in de vijftiende eeuw aan de monding 
van de Arne en ontwikkelde zich al snel als een belangrijke overslaghaven 
voor de internationale scheepvaart. In de zeventiende eeuw verzandde de 
haven. Grote schepen konden niet meer aanleggen en hierdoor vielen de 
handel en scheepvaart voor het grootste deel stil. Maar de visserij bleef.

Ook nu verdient een groot deel van de Arnemuidse bevolking zijn inko-
men in de visserij, de handel in zilte delicatessen of de verwerking hiervan. 
Arnemuiden is tegenwoordig afgesloten van de zee, dus is de thuishaven 
van de vissers nu Vlissingen. En wekelijks komen de schepen op donder-
dagmiddag en -avond daar aan met hun ruimen vol verse zeevis.



Groot assortiment dagverse  vis, 
schaal- en schelpdieren & meer! 

 

www.visvanchris.nl • 06-13 72 48 17

Bezorging aan huis:

Afhaal:

Bestel eenvoudig & snel 
online of via Whatsapp:

 

di-t/m vrijdag al vanaf € 15,-

dagelijks  
11:00-12:00 / 17:00-18:00u 

check ons aanbod online! 
ALTIJD DICHT BIJ U IN DE BUURT!
www.kroonkozijn.nl

UW REGIONALE KOZIJNPARTNER
RAMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN EN MEER!

Exclusief bij
Kroon Kozijn:
Kozijnen met 
een naadloze 
lasverbinding

Kom bij ons langs
om de mogelijkheden

te bekijken

LUNCH | DINER | DRINKS

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

Ze zijn er weer!
 Aardbeienrondo’s
 Per stuk €2,70 
       

 
www.bakkerij-janschrieks.nl
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VISSERIJFEEST ARNEMUIDEN 2022
VRIJDAG 24 JUNI EN ZATERDAG 25 JUNI  -  HAVENPLEIN - ARNEMUIDEN

PROGRAMMA HAVENPLEIN
Vrijdag 24 juni
19.00 – 20.00 Aftrap feest met DJ Jeffrey Poortvliet
20.30 – 21.00 Gerard Vriezen zingt Hazes
21.30 – 22.00 Frank & Mirella
22.30 – 23.30 DJ Schaier

Zaterdag 25 juni
10.00 – Aftrap Visserijdag Arnemuiden 2022
10.30 – 11.30 Optreden muziekvereniging Arnemuiden
13.00 – 14.00 Magic show
15.00 – 15.30 Kinderdisco
16.00 – 18.00 Molly Malone
18.30 – 20.30 The Hoodies
21.00 – 23.30 DJ Jeffrey Poortvliet

M A R I J S
A F W E R K I N G

Ook dank aan:

Thijs Roovers

Selectie VV Arnemuiden 2

Visserijbedrijf Fam. Siereveld B.V.
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APPENDAGE-
REVISIE PEENE B.V.

Wij zijn
op zoek naar nieuwe collega’s

Appendagerevisie Peene BV is op zoek naar nieuwe versterking binnen het bestaande team. Op dit moment zijn wij op zoek 

naar ‘’technisch’’ personeel voor de volgende werkzaamheden:

-  Algemene (de)-monteur appendages in werkplaats of op locatie
-  Monteur regelkleppen
-  Monteur afsluiters
-  Monteur veiligheden

Heeft u interesse of wilt u meer weten qua mogelijkheden binnen ons bedrijf? 

Neem dan contact met ons op:

Mail: Info@arp-valverepair.eu

Tel: 0118-613131

Voor een kleine impressie verwijzen wij u graag naar onze website:

www.valverepair.eu

HOOFDSPONSOR
VISSERIJFEEST

ONDERNEMEN

Interesse 
en passie 
voor het 
product vis
Waarom bent u ooit gestart 

met uw bedrijf?

Ik ben nu zo’n 15 jaar werkzaam in de vis. 

Het is begonnen als vakantiebaantje en ik 

ben er eigenlijk niet meer weggegaan, tot 

aan de opleiding visspecialist toe. Na jaren 

in diverse viswinkels te hebben gewerkt, 

ben ik uiteindelijk bij een visgroothandel 

in Yerseke terecht gekomen. Zij beleveren 

voornamelijk horeca in heel NL en delen 

van België. Dagelijks mag ik daar wer-

ken met een supergroot assortiment vis, 

schaal/schelpdieren en nog veel meer. Van 

lokaal gevangen vis, Noordzee-, kweek- tot 

aan importvis. We hebben korte lijntjes 

met verschillende visafslagen in Nederland, 

maar ook daarbuiten zoals Denemarken, 

Frankrijk, en Noorwegen. We werken 

‘s nachts en vroeg in de ochtend om te 

zorgen dat alle bestellingen op tijd de deur 

uit kunnen. Daardoor was ik overdag vaak 

thuis en kwam ik op het idee om dit er-

naast te gaan doen. Dit doe ik nu inmiddels 

2,5 jaar. 

Wat is er zo leuk aan uw bedrijf/werk?

Sowieso de interesse en passie voor het 

product vis. Daarnaast het klantcontact, 

het sociale aspect, maar ook de marketing-

kant van een eigen bedrijf vind ik erg leuk 

om te doen. Zo heb ik zelf m’n webshop 

gemaakt en doe ik in principe alles zelf 

aan social media en reclames. 

Wat maakt uw dag geslaagd?

Wanneer ik weer met mooie visproducten 

anderen blij heb gemaakt. Soms krijg je 

dezelfde avond een berichtje of foto van 

het gerecht wat iemand gemaakt heeft 

of een review over de geleverde vis van 

iemand verderop in het land, daar doe je 

het uiteindelijk voor.

Waar gaat uw bedrijf zich 

de komende tijd mee bezig houden?

Ik heb wat nieuwe plannen en ideeën met 

betrekking tot afhaal en bezorging die ik 

nog verder uit moet werken. Soms moet je 

ook even wachten op het juiste moment…

Wat vindt u van het initiatief 

dat er weer een Arne Courant is?

Fijn dat er weer een platform wordt 

geboden voor lokale ondernemers, maar 

ook voor andere berichten in en rondom 

het dorp. Arnemuiden verdient een eigen 

krantje, het zou leuk zijn dat er meer 

gebruik van gemaakt zou worden, door 

bijvoorbeeld verenigingen, voor oproepen/

aanvragen etc. 

Naam: Christian Hofman

Leeftijd: 30 jaar

Bedrijf: Vis van Chris

Korte omschrijving wat je doet: 

Verse- vis, schaal- en schelpdieren en 

overige visproducten bezorgen aan huis 

op bestelling.

 

Website: www.visvanchris.nl 



Palingworst 100 gram 
€1,39 Toscaans gehakt

Weydeland Flinck                                                                                         100 gram 
€1,65

Biefstuk BBQ worst

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

Kipschnitzel                             4e GRATIS

4 - 9  j u l i

4e GRATIS

1 1 - 1 6  j u l i

1 8 - 2 3  j u l i 2 5 - 3 0  j u l i

Pittige kipkerrie 100 gram 
€1,99

Baconburgers

Ei salade

4e GRATIS

100 gram 
€1,89

Sopressa Veneta

Gerookte kipsalade

Villa Korinthos 100 gram
€1,49

Kloosterschinken

Gekruide kipsalade 100 gram
€1,99

Tynjetaler

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 
€1,79

100 gram
€1,65

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

de winkel voor een
heerlijke

weekdeal!
                                                                                

Villa Nella

100 gram
€2,69

100 gram
€2,49

4e GRATIS

100 gram 
€1,69

100 gram
€2,19

*Kijk voor de aanbiedingen van 20 juni tot 2 juli in de vorige editie van de Arnecourant.
*Op de Visserijdag 25 juni is de winkel gewoon tot 13.00 geopend.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



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

VISSERIJDAG

0118-310012 info@bakkerijdekok.nl

 
BBQ plukbrood

Gevuld met spekjes, ham, kaas,
zongedroogde tomaatjes, pesto en

een vleugje sambal. 
 

Zelf afbakken maakt het extra
lekker! 

We hebben deze dag weer
zeekraalbrood! 

VACATURE!
Wij zoeken een enthousiaste

winkelmedewerk(st)er voor op
zaterdag! Ben je tussen de 15 en de
20 jaar? Stuur ons dan een mailtje!

SLOGGI ACTIE 

3 + 1 GRATIS 

RMU-Mode
D A M E S M O D E  -  L I N G E R I E  -  B A B Y  M O D E  

Maicazz - Zizo - Sophia
Perla - Enjoy - Ivy Beau   

Dreamstar - Batida
Mey - Triumph  Sloggi 

 Ten Cate - Oroblu  

Stomerij service
Cadeaubonnen  
Sieraden & tassen 
Beenmode
Lingerie  

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

M A R I J S
A F W E R K I N G

S c h i l d e r
b e h a n g

g l a s
l a t e x  s p u i t w e r ke n

06 51076583
marijs@kpnmail.nl

Molenweg 73
4341 BC Arnemuiden w w w.mari jsafwerk ing.nl

Lorem ipsum

schilder
behang
glas
latex spuitwerk

Theetuin 
‘t Lokkertje

Midden in de landerijen genieten van 
de rust met een heerlijk kopje thee, 
ko�  e, cappuccino, fris met een zoete of 
hartige lekkerrnij. Een gezellige high tea 
kan ook worden verzorgd.

Openingstijden:
Woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 11.30 tot 16.30 uur. 
Bij slecht weer zijn we gesloten.

Zaagmolendijk 14 - Nieuw- en Sint Joosland

Tot theetuins,
groetjes Heleen Lokker



√ 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

VERENIGINGEN

Bedrijfsweg 13     -     4387 PD Vlissingen     -     T: 0118-552721    -    Info@paczonweringen.nl

Bescherming tegen zon, 
wind en regen

www.paczonweringen.nl

Veranda’s Tuinkamers Zonweringen

Rolluiken Horren Reparaties

Wat is het?

Veelzijdig bewegen door aanbod

van meerdere sporten zoals rugby,

kickboksen, bootcamp en 

uiteraard voetbal.

Voor Wie?

Kinderen tussen de 7 en 13 jaar

Wanneer?

September 2022

Waar aanmelden?

academy@vvarnemuiden.nl

www.vvarnemuiden.nl

Pakketten:

Pakket A(llen ballen)

20 trainingen: 10 voetbal- en 10

'meer dan voetbal'-trainingen
 

Pakket B(al beter)

Pakket A + 15 extra intensieve

voetbaltrainingen van hoog

technisch niveau
 

info

hart voor
erremuu academy

een nieuw sportconcept in Zeeland 
i.s.m. Skills & Control

Plezier, persoonlijke en motorische ontwikkeling,
variatie, samenwerking, uitdagend.

 



Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Dorpsstraat 56
Heinkenszand

Superactie!

AVA doet het 
gewoon weer!

Geldig zolang de voorraad strekt    •    **Zie de actievoorwaarden in de winkel 0118 471777   •   WWW.AVAELECTRO.NL

Geen BTW op alle LG TV’s**

Museum
Arnemuiden

Historie
Visserij
Steekdracht

• Op visserijdag: garnalen pellen voor het museum.
• Tentoonstelling over pelgrims 

die reisden van en naar Arnemuiden.
• Bekijk ons historisch � lmmateriaal.
• Schilderijen uit de Gouden Eeuw!
• Stap 100 jaar terug in de tijd in ‘t Uusje van Eine.

                          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

GRATIS TOEGANG tijdens de Visserijdag
Bezoek ook ons boekenmarktje

Ons sterke punt: 
STERKE GIDSEN!

ER IS 
EEN ‘NIEUWE PIET’ 
GEVONDEN!

In de Arne Courant van februari was de Woningbouw-

vereniging Arnemuiden op zoek naar een ‘nieuwe Piet’. 

We konden natuurlijk geen nieuwe Piet vinden, maar wel 

een waardig vervanger: Leonard de Rijke.

“Sinds 16 mei werk ik als projectleider bij de woningbouwvereni-

ging. Ik zal de werkzaamheden van Piet de Vos overnemen.  

Hij gaat in november stoppen bij de woningbouwvereniging, tot 

die tijd kan hij mij inwerken. Ik ga mij o.a. bezighouden met:

• Sociaal beheer: het optimaliseren van de leefbaarheid,  

het opmerken van problemen in een vroeg stadium.  

Mede door het positief meedenken van de huurders  

problemen voorkomen en oplossen. 

• Voorbereidingen voor o.a. projecten als sloop, nieuwbouw, 

verduurzamen en groot onderhoud van de woningen.

• Coördinatie van de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd door onze onderhoudsvakman of onder- 

aannemers.

• Toezichthouders, leveranciers en belanghebbenden werken 

steeds meer digitaal. Voor de toekomst zullen ook wij steeds 

meer te maken krijgen met digitale technologie. Op die manier 

wordt de kwaliteit gemeten en ondervinden de huurders min-

der overlast. 

• Opzetten van meer jaren onderhoudsplannen/begrotingen 

voor zowel grote als kleine onderhoudswerkzaamheden.

Ons hoofddoel is om samen met het hele team en de huurders-

vereniging de Hoogaars de huurders zo’n groot mogelijk woon/

leefgenot te bieden. Dit tegen een acceptabele huur.

Daarnaast zijn we bezig met het verduurzamen van de 

woningen zodat ze toekomstbestendig zijn. Dus goed 

geïsoleerd, energiezuinig(er) en dus betaalbaar.

Alle informatie over reguliere en grote projecten blijft te vinden 

op onze website. Natuurlijk blijft de mogelijkheid voor iedereen 

om persoonlijk contact aan huis te hebben, telefonisch of aan 

de balie op kantoor. 

 

WBVA is een bijzondere corporatie: klein in aantal woningen, 

maar groot in betrokkenheid en betrouwbaarheid. Dat laatste 

heeft ervoor gezorgd dat de WBVA voor de derde keer op rij 

door de huurders uitgeroepen is tot een van de beste corpora-

ties van Nederland.”
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• Binnen en buitenschilderwerk
• Decoratieve wandafwerking kalkverf-krijtverf-

betonstuck
• Spuitwerk
• Wandafwerking
• Uw verfl everancier

Leverancier van:
•Painting the past
•Pure and original

WWW.SCHILDERSBEDRIJFVANGURP.NL

Dé binnenschilder Dé binnenschilder specialist!specialist!

• Decoratieve wandafwerking kalkverf-krijtverf-

• Wandafwerking
• Uw verfl everancier

Voor 09:30 besteld, dezelfde         dag aan huis geleverd         (m.u.v. painting the past)

•Painting the past
•Pure and original

VEELZIJDIG & DUURZAME  TOEPASSINGEN

GELUK Vlissingen BV
Edisonweg 8, 4382 NW Vlissingen

www.belzonageluk.nl 

Reparatie met BELZONA van uw pompen, waaiers, 
motoren, koelers/warmtewisselaars, waterjets etc.

Beschermende en energiebesparende coating tegen:
Erosie, corrosie, cavitatie, electrolyse en chemicaliën

Al meer dan  30 jaar BELZONA applicaties & verkoop BELZONA product!

INSTALLATIEBEDRIJF

WALHOUT

Arnemuiden - 0118 - 603781

Dakbedekking & Installatietechniek

Wij zoeken 
jou!AVA

Word jij graag met open armen ont-
vangen bij onze klanten? Wil jij werken 
in een leuk team? Ben jij een beetje 
technisch en meer dan een beetje 
klantgericht? Dan zoeken wij jou!

Wil jij klanten wegwijs maken in de 
winkel en hen helpen bij hun vraag of 
probleem? Is Jouw dag geslaagd als 
je klanten tevreden de winkel uit ziet 
lopen? Dan zoeken wij jou!

Door groei en 
drukte zijn we op 

zoek naar een

medewerker voor
bezorging/installatie

verkoop
medewerker

Wordt jij onze nieuwe collega? Neem contact met Angelo: info@avaelectro.nl 
 of bel 0118 471 777

jou!AVAVAVAAVAAVAVAAV

Word jij graag met open armen ont-
vangen bij onze klanten? Wil jij werken 
in een leuk team? Ben jij een beetje 
technisch en meer dan een beetje 
klantgericht? Dan zoeken wij jou!

Wil jij klanten wegwijs maken in de 
winkel en hen helpen bij hun vraag of 
probleem? Is Jouw dag geslaagd als 
je klanten tevreden de winkel uit ziet 
lopen? Dan zoeken wij jou!

drukte zijn we op 
zoek naar een

medewerker voor
bezorging/installatie

verkoop
medewerkerKom jij ons 

helpen onze 
klanten blij te 

maken? 

RESTAURANT VLIEGVELD
MIDDEN ZEELAND

KOFFIE DRINKEN, LUNCHEN 
OF DINEREN MET EEN 

FASCINEREND UITZICHT!

Calandweg 36, 4341 RA Arnemuiden
T. 0113-613264
E. restaurant@vliegveldzeeland.nl

www.restaurantmiddenzeeland.nl



KOREN
MOLEN Nooit Gedacht

- ambachtelijk en duurzaam geproduceerde bakproducten - 

◊ Volkorenmeel diverse soorten
◊ Bloem diverse soorten
◊ Pannenkoekenmix
◊ Bakmixen  
◊ Bakbenodigdheden
◊ Muesli, diverse granen en zaden
◊ Chocoladeproducten

Iedere zaterdag geopend tussen 9:00 en 14:00 
uur of als de molen draait. 

Tel: 0641876675   
Mail: molen.arnemuiden@gmail.com

Zaterdag 25 juni staan we met 

een kraam op de visserijdag en 

is de molen gesloten.

ELKE VRIJDAG EN ZATERDAG VERSE
NOORDZEEVIS EN SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

RECHTSTREEKS VAN ONZE EIGEN
VISSERSSCHEPEN

I .  W W W . D E V I S L O O D S . N L

E .  C O N T A C T @ D E V I S L O O D S . N L
T .  + 3 1  6  8 3  9 1  9 0  7 1

E E R S T E  B I N N E N H A V E N W E G  8  V L I S S I N G E N  |  E .  C O N T A C T @ D E V I S L O O D S . N L  |  T .  + 3 1  6  8 3  9 1  9 0  7 1  |  I .  W W W . D E V I S L O O D S . N L

VERS UIT ZEE,

 B I J  B E S T E D I N G  V A N  € 2 5 , -  O N T V A N G T  U  
G R A T I S  4  S L I P T O N G E N

K N I P  D E Z E  A D V E R T E N T I E  U I T  
E N  L E V E R  D E Z E  B I J  O N S  I N  ( 1  X  G E L D I G ) )   

O P E N I N G S T I J D E N :  
V R I J D A G  V A N  9 . 0 0 - 1 7 . 3 0  U U R  E N  Z A T E R D A G  V A N  9 . 0 0 - 1 4 . 0 0  U U R

Coosje Buskenstraat 174, Vlissingen   •   Tel: 085 0508088

www.fancycooking.nl

10% korting via de Arne Courant10% korting via de Arne Courant
met deze advertentie in de hand!met deze advertentie in de hand!

Neem deze advertentie mee naar de winkel en ontvang 10% korting op een product naar keuzeNeem deze advertentie mee naar de winkel en ontvang 10% korting op een product naar keuze

Nieuw!



Langstraat 79  Arnemuiden      |      0118-602937      |      www.jandenooijervof.nl

Jan de Nooijer
Woning- en meubelstoffeerder

Keukentextiel 

vanaf ¤ 2,-

Op alle hoeslakens 

en lakens 

25% korting

Hoofdkussens Cinderella 

2e kussen
50% korting!

Hoofdkussens Cinderella 

Tijdens de Visserijdag:

Appendagerevisie Peene

www.valverepair.eu

Ampereweg 33
4338 PT Middelburg
Tel: 0118-613131
Fax: 0118-624947

Appendagerevisie Peene

www.valverepair.eu

Ampereweg 33
4338 PT Middelburg
Tel: 0118-613131
Fax: 0118-624947

www.valverepair.eu

Appendagerevisie Peene BV

Ampèreweg 33

4338 PT Middelburg

Telefoonnummer:

0118-613131

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



Heinkenszand

MEGA-SCHUTTINGMEGA-SCHUTTINGMEGA-SCHUTTING

- webshop en showroom
  - professionele montage  
    - snelle levering 
      - grote voorraad
        - goede service
    

Dé schuttingleverancier 
bij u in de buurt!

Noordland 17  •  4451 RP Heinkenszand  •  +31 (0)113 405 131

WWW.MEGA-SCHUTTING.NL

Kom eens 
langs in onze

SHOWROOMIN HEINKENSZANDom alle schuttingen en uitgebreide mogelijk-heden te bekijken.

Stel zelf uw schutting samen met onze handige ONTWERPTOOL!


