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• DE ONDERNEMER: GONNELIES EN MATTHIAS MOENS

• AVOND4DAAGSE

• BREI- EN HAAKFESTIVAL

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
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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!
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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

WE VERTELLEN HET AAN JONG EN OUD

ROMMELROUTE

VAN RODE KRUIS NAAR 
EHBO ARNEMUIDEN

Is ons museum saai voor kinderen?
Zeker niet! Voor kinderen is er in museum Arnemuiden ge-

noeg te beleven en te leren. Een fotopuzzeltocht maakt een 

bezoek aan het museum tot een uitdaging. Kijk en zoek door 

de tijd. Hoe leefden mijn opa en oma? Waarom hebben we 

in Arnemuiden een paar straatnamen die eindigen op wal. 

Hoe komen ze aan de naam Steigerweg? Lag Arnemuiden 

vroeger dan aan zee? Wil je het weten? Kom het ontdek-

ken en ga zelf op pad om voorwerpen te zoeken bij de 

puzzeltocht in Museum Arnemuiden. Als de puzzeltocht is 

opgelost, krijg je een lekkere beloning. Doe jij ook mee? We 

zijn open op woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Kinderen 

tot 12 jaar kunnen het museum gratis bezoeken.

Scoor jij leuke boeken, speelgoed of een servies tijdens de 

Rommelroute? Zaterdag 11 juni is er weer een rommelroute 

in Arnemuiden. Vanaf 09.00 uur in de ochtend tot 15.00 uur 

in de middag kun je zelf spullen verkopen of leuke acces-

soires, speelgoed, gereedschap en andere spullen kopen in 

Arnemuiden. Hoe meer mensen er meedoen, hoe leuker! 

Zoek je zolder of garage uit en doe gezellig mee. Opgeven 

kan tot en met 8 juni. Dit doe je door €2,- in een gesloten en-

velop, onder vermelding van je naam en adres in te leveren 

bij Neeltje Meulmeester, Oude Havenstraat 5. Dan wordt je 

adres vermeld op de plattegrond. Doe ook mee!

Vele jaren was het Rode Kruis een begrip in Arnemuiden, maar 

helaas is op 19 mei 2022 daar een eind aan gekomen. De toene-

mende eisen die het Rode Kruis vraagt van de vrijwilligers, heeft 

ervoor gezorgd dat de meeste vrijwilligers moesten stoppen. 

Dat houdt in dat alle EHBO-ers genoodzaakt worden om naar 

Middelburg te gaan voor de herhalingslessen. 

We willen niet dat onze gezellige groep uit elkaar valt, en 

daarom hebben we besloten om samen als EHBO Arnemuiden 

verder te gaan. Wat kun je van ons verwachten:

*Reanimatielessen volgens de NNR richtlijnen.

*Oranje Kruis EHBO cursussen en herhalingslessen.

*EHBO dienst bij kleinere evenementen.

Dit alles wordt gedaan door erkende instructeurs en onze eigen 

lotussen. Mocht je interesse hebben om de groep te komen ver-

sterken, of informatie willen, bel, mail, app dan naar: Lia Marijs, 

06-12615141, marijssl@kpnmail.nl



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 

Warm en comfortabel 
de winter door

met Kroon 
Kozijn HGZ!

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



ONDERNEMEN

Naam: Gonne-

lies Moens

Leeftijd: 36 jaar

Bedrijf: JEMAKO

Korte omschrijving wat je doet: 

Verkoop van hoogwaardige schoonmaak 

producten aan particulieren en bedrijven. 

Ook begeleid ik een team.

Website: www.jemako-shop.com/

gonnelies-moens

“JEMAKO, schoon kan 
zo eenvoudig zijn!”

1. Waarom zijn jullie ooit met jullie be-

drijf begonnen? 

Matthias: Na het afronden van mijn 

opleiding wou ik graag een eigen bedrijf 

beginnen. Ik ging opzoek naar een product 

waar ik 100% achter kon staan en waar veel 

behoefte aan is. Zo kwam ik bij JEMAKO 

terecht

Gonnelies: Het hebben van een eigen 

onderneming trok me aan. Toen ik in de 

Betuwe een collega van JEMAKO ontmoet-

te, ben ik gelijk enthousiast geworden over 

dit product en ben daarna als zelfstandig 

ondernemer gestart.

2. Wat is er zo leuk aan jullie bedrijf/

werk?

Matthias: Het contact met klanten vind ik 

het leukst. Vrijwel alle klanten die JEMAKO 

gebruiken willen in het vervolg geen andere 

schoonmaakartikelen meer gebruiken. 

Naast de verkoop van de producten, maken 

wij ook veel bedrijven blij met duurzame 

kerstpakketten en relatiegeschenken. Zo 

blijft het werk elke week weer uitdagend en 

afwisselend.

Gonnelies: Elke week is anders! Het 

klantcontact vind ik fijn en het contact met 

collega’s ook. De afwisseling, maar ook de 

groeimogelijkheden binnen je onderneming 

maken dat ik het nu al meer dan twaalf jaar 

zo ontzettend leuk werk vindt.

3. Wat maakt jullie dag geslaagd?

Beiden: Tevreden klanten.

4. Waar gaan jullie als bedrijf zich de 

komende tijd mee bezig zijn?

Matthias: In de komende tijd hoop ik naast 

de verkoop aan particulieren, mij ook meer 

te gaan richten op de zakelijke markt. 

Daarnaast hoop ik dit jaar met verschillende 

Zeeuwse bedrijven kerstpakketten te gaan 

maken. Zo kunnen bedrijven hun medewer-

kers verrassen met een smaakvol, praktisch 

en duurzaam kerstpakket.

Gonnelies: We zijn altijd op zoek naar 

nieuwe collega’s, maar ook naar mensen 

die kennis willen maken met onze mooie 

producten! Mijn winkeltje aan huis heeft 

openingstijden. Van harte welkom!

5. Wat vinden jullie van het initiatief dat 

er weer een Arne Courant is?

Matthias: Een super goed initiatief. Zo 

blijven inwoners en ondernemers goed op 

de hoogte wat er speelt in Arnemuiden en 

Nieuw en Sint-Joosland.

Gonnelies: Heel samenbindend! Maar ook 

fijn voor lokale ondernemers om op deze 

manier in beeld te komen.

Naam: Matthias 

Moens

Leeftijd: 25 jaar

Bedrijf: JEMAKO

Korte omschrijving wat je doet: Ver-

koop van kwalitatieve schoonmaakpro-

ducten aan particulieren en bedrijven

Website: www.jemako-shop.com/

matthias-moens



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
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VERENIGINGEN

Van maandag 20 juni t/m donderdag 23 juni organiseert KV TOP 

Arnemuiden de Avond4daagse. Er kunnen afstanden van 2,5 

km, 5 km of 10 km worden gelopen. De kosten voor deelname 

aan de Avond4daagse zijn € 4,50 (inclusief medaille) en € 1,50 

per dag (exclusief medaille).

Het vertrek is op alle loopdagen bij het clubgebouw van KV 

TOP Arnemuiden. Op donderdag, de laatste wandeldag, zullen 

de deelnemers/sters feestelijk behaald worden op de Markt 

te Arnemuiden en vanaf daar, vanaf 19.30 uur, samen met de 

dweilband Scheldedweilers uit Hansweert de Avond4daagse, 

lopend in een optocht naar de accomodatie van KV TOP, afslui-

ten. Aansluitend zullen dan in het clubgebouw aan de deelne-

mers/sters die voor een medaille hebben gelopen de medailles 

worden uitereikt.

Vertrektijden:

- 2,5 km, vanaf 18.30 tot 19.00 uur

- 5 km, vanaf 18.30 tot 19.00 uur

- 10 km, vanaf 18.00 tot 18.30 uur

Let op!

Het advies voor de deelnemers van de 2,5 km en 5 km is om 

op de laatste loopdag iets later te vertrekken vanaf de startlo-

catie. Dit omdat pas vanaf 19.30 uur vanaf de Markt, in optocht, 

de laatste kilometers worden gelopen om zo de Avond4daagse 

feestelijk af te sluiten.

Inschrijven kan op maandag 20 juni vanaf 17.00 uur en op 

zaterdag 11 en zaterdag 18 juni van 10.00 tot 12.00 uur, in het 

clubgebouw van KV TOP.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Martin de Leeuw

06 235 608 69 of mail arndeleeuw@zeelandnet.nl

De laatste editie van de Hart voor Erremuu-cup was de jubi-

leumeditie in 2019. Door Corona hebben we de afgelopen 2 

seizoenen helaas geen toernooi kunnen organiseren. Maar we 

zijn terug. In het voorjaar van 2022 is er weer gewoon een Hart 

voor Erremuu-cup! Van 4 juni tot en met 17 juni  hopen we 

in totaal weer zo’n 170 teams uit alle windstreken te mogen 

ontvangen in ons mooie vissersdorp. We schotelen de teams 

uiteraard veel voetbal voor, maar er is ook weer volop ruimte 

voor extra activiteiten. We zorgen er bij alle categorieën weer 

voor dat er genoeg extra’s te beleven is.

Zodra bekend vindt u op de website meer informatie 

over onder andere de deelnemende teams, de pou-

le-indeling en verdere details over het toernooi. Hierbij in ieder 

geval alvast het volledige toernooiprogramma:

Zaterdag 4 juni 2022:  ’s ochtends: JO7, JO8 en JO9

Zaterdag 4 juni 2022:  ’s middags: MO19 en vrouwen (11x11 en 

7x7)

Vrijdag 10 juni 2022:  ‘s avonds: MO11, MO13, MO15 en MO17

Zaterdag 11 juni 2022:  ’s ochtends: JO10 en JO11

Zaterdag 11 juni 2022: ’s middags: JO12 en JO13

Vrijdag 17 juni 2022:  ’s avonds: 35+/45+ en senioren (4e klas-

se en lager) (7 tegen 7)

AVOND4DAAGSE

YES! ER IS WEER EEN 
HART VOOR ERREMUUCUP

Voor een impressie check ons filmpje



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

 
www.bakkerij-janschrieks.nl

LUNCH | DINER | DRINKS

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

Neem contact met ons op:
arnecourant@bereikeffect.nl 

Bereik Effect 
adverteer in de 

Arne Courant !



Zeeuws
Brei- en

Haakfestival

Zaterdag
4 juni 2022

Arnemuiden

5e edit ie

Markt 1
4341 EP 
Arnemuiden

Atelier Jaffari
Tel.: 0118-602300

E-mail: info@blij-dat-ik-brei.nl

Toegang is gratis!
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

Theetuin 
‘t Lokkertje

Midden in de landerijen 
genieten van de rust met 

een heerlijk kopje thee, 
koffie, cappuccino, fris met 

een zoete of hartige lekker-
rnij. 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.

“Komt u
ook gezellig

naar de   
Theetuin?”

Zaagmolendijk 14 - Nieuw en Sint Joosland

Tot theetuins,
groetjes Heleen Lokker

theetuinlokkertje@zeelandnet.nl
Telefoonnummer: 06-36320167



BEWONERSGROEP ARNEMUIDEN

BEWONERSAVOND 11 MEI 2022
Gelukkig kon de bewonersavond weer in “de Arne” 

plaatsvinden! De Bewonersgroep had wel op wat meer 

belangstelling gehoopt, maar de aanwezigen leverden 

een constructief-kritische bijdrage. 

Hieronder een bloemlezing van gestelde vragen; waar moge-

lijk voorzien van een antwoord, een aantal vragen zal door de 

gemeente later van een antwoord worden voorzien.

Dodenherdenking
We kunnen terugzien op een waardig verlopen dodenherden-

king, die nu weer op de gebruikelijke manier gehouden kon wor-

den. Er was veel belangstelling, waarbij vermeld mag worden 

dat er ook behoorlijk wat kinderen bij waren. 

Helaas zijn er -ook door aanwezigen op de bewonersavond- wat 

kritische opmerkingen geplaatst:

- Het onderhoud van de oude begraafplaats was onder de 

maat, dit is door de loco-burgemeester toegegeven. De pa-

den zagen er slecht uit, de stenen van het monument waren 

vies en doordat er onvoldoende gesnoeid was, hadden de 

aanwezigen onvoldoende zicht op de plechtigheid.

- Het onderhoud aan de paden is in de week na de plechtig-

heid uitgevoerd.

- Er is geen stromend water beschikbaar; dit wordt als een 

gemis ervaren.

Verkeer
- Zowel op het Schuttershof als op de van Cittersweg (zowel 

binnen als buiten de bebouwde kom) wordt vaak (veel) te 

hard gereden. 

De aanwezige wijkagent heeft toegelicht dat er controles 

hebben plaatsgevonden waaruit blijkt dat dit inderdaad voor-

komt. Er is onvoldoende capaciteit om dikwijls te controleren. 

Hij deed een beroep op de eigen inwoners om zich te hou-

den aan de limieten en elkaar aan te spreken op ongewenst 

gedrag.

- Een bewoner van de Nieuwlandseweg heeft de uitkomsten 

van tellingen opgevraagd.

- Een aanwezige vroeg aandacht voor de glazen afscheiding bij 

de cafetaria aan de Nieuwlandseweg: in het donker worden 

automobilisten verblind door de eigen koplampen; de vraag 

is of deze afscheiding aan de voorschriften voldoet.

Diversen
- Graag meer bankjes langs de wandelroutes in het buitenge-

bied. 

De suggestie is gedaan om een crowdfundingsactie op te 

zetten om dit te realiseren

- Kan er iets gedaan worden aan de vele ratten aan de Singel?

- Op het speelveld Oostgat/Deurloo/Wielingen liggen veel glas-

scherven, dit is erg gevaarlijk voor spelende kinderen.

Dit overzicht wordt ook geplaatst op de website van de Bewo-

nersgroep: www.bewonersgroeparnemuiden.nl Als er antwoorden 

ontvangen worden, zullen deze erbij geplaatst worden.
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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, 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 ko�  e 
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.

Adverteer nu in de 
Visserijdag editie!

DÉ KRANT VOOR ARNEMUIDEN
EN NIEUW- EN ST. JOOSLAND



FESTIVAL

5E EDITIE VAN HET ZEEUWSE 

BREI- EN HAAKFESTIVAL
Haak je mee tijdens de 5e editie van het Zeeuwse Brei-en 

Haakfestival, op zaterdag 4 juni 2022? Een middag vol 

met brei en haak tips, ideeën en ervaringen uitwisselen 

op de markt in Arnemuiden! Kom jij ook?

Het Brei- en Haakfestival wordt al jaren georganiseerd door Jea-

net en Ali Jaffari. Jeanet: “We zijn begonnen met breiworkshops 

en die zijn zo uit z’n jasje gegroeid dat we zeven jaar geleden 

besloten om buiten een tent neer te zetten en toen kwamen er 

veel leuke bezoekers op af.” Veel succesvolle edities volgden. Na 

twee corona-jaren, waarin er geen activiteiten konden plaatsvin-

den, mogen we weer samen creatief bezig zijn. Het festival werd 

altijd druk bezocht door honderden creatievelingen vanuit Zeel-

and en daarbuiten. Jeanet: “Er komt zelfs een bus met bezoekers 

uit België, die komen breien en haken. Zij maken er gewoon een 

reisje van.” 

Op deze dag staan er op de Markt grote tenten. “Ik hoop op goed 

weer dan kunnen we lekker buiten zitten, het is bijzonder dat het 

nu weer door kan gaan voor de 5e keer”, aldus Jeanet. Iedereen 

Foto: Louis Drent

is van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur om samen 

met andere liefhebbers te haken en te breien, te inspireren, 

elkaars werk te bewonderen en ervaringen uit te wisselen. 

Er zijn demonstraties op het gebied van haken, breien en 

borduren. Bovendien kun je aanschuiven bij kleine aan-

loop-workshops die door bekende ontwerpers en bloggers 

worden gegeven. Bij deze workshops kun je kennismaken 

met een techniek zoals tunisch haken of fair isle-breien. 

Uiteraard zijn er prachtige brei- en haakgarens te koop.  

 

De toegang is voor iedereen gratis! Voor de workshops 

wordt soms een kleine bijdrage gevraagd. Meer informatie 

vind je op http://blij-dat-ik-brei.blogspot.nl/. Kom jij ook 

langs?

Let op: in verband met het festival en de opbouw hier-

van kan er op de Markt niet geparkeerd worden vanaf 

vrijdag 3 juni 19.00 uur t/m zaterdag 4 juni 20.00 uur.

Het Zeeuwse Brei- en Haakfestival wordt georganiseerd 

door Atelier Jaffari – Markt 1 – 4341 EP Arnemuiden – 

0118-602300. 

“Het is altijd een gezellige 
middag, met leuke demon-
straties en kleine workshops”
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Fancy
Cooking
Love to cookHet barbecueseizoen 

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



Boterhamworst blik 100 gram 
€0,99

Eigen runderrollade

Vanaf 500 gram kaas           
                                                                                         

GRATIS
koeltas

Hamburgers Varkensfiletlapjes    

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

Rundgehakt                                     

6 - 1 1  j u n i

4e GRATIS

1 3 - 1 8  j u n i

2 0 - 2 5  j u n i 2 7  j u n i  -  2  j u l i

Lasagne 100 gram 
€1,29

Kipfilet gemarineerd

Gekruide kipsalade

4e GRATIS

100 gram 
€1,99

Eigen rookvlees

Pastasalade

Boeren gigant kaas 100 gram
€1,65

Eigen achterham

Eigen broccolischotel 100 gram
€0,99

Boeren gigant 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 

GRATIS
koeltas

100 gram
€1,65

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

de winkel voor een
heerlijke

weekdeal!
                                                                                

Vanaf 500 gram kaas

100 gram
€3,25

100 gram
€1,45

100 gram
€0,99

100 gram 
€1,99

100 gram
€1,19

100 gram
€2,59



0118 471777   •   WWW.AVAELECTRO.NL

Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Dorpsstraat 56
Heinkenszand

Stapel
korting

1e product 10% korting**

2e product 20% korting**

3e product 25% korting**

**Zie de actievoorwaarden in de winkel. 
Laagste korting op het duurste product.
Actie loopt tot en met 8 juni.

Voorjaars
actie!!

Tegen inlevering van 
deze advertentie:


