
IN DIT NUMMER:

• DE ONDERNEMER: ERIK EN RENE WONDERGEM

• DE MOLENS VAN NIEUW EN SINT JOOSLAND EN ARNEMUIDEN

• TERUGBLIK HART VOOR ERREMUU CUP

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 dronefoto is gemaakt door: Origin Media
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DÉ KRANT VOOR ARNEMUIDEN EN NIEUW- EN ST. 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
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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

Tijdens de jaarvergadering van de brand-

weerliedenvereniging zijn vrijdagavond 8 

juli op de brandweerpost in Arnemuiden 

de Vrijwilligersmedailles Openbare Orde en 

Veiligheid uitgereikt aan brandweerlieden 

die afscheid namen na jaren van dienstver-

band. Hugo van de Ketterij ontving naast 

de vrijwilligersmedaille ook een brandweer-

oorkonde voor 39 jaar brandweerdienst. 

Ook Kees Grootjans heeft deze onderschei-

dingen gekregen voor 40 jaar dienst. Johan 

van Tilburg kreeg de vrijwilligersmedaille 

vanwege zijn jarenlange inzet bij de brand-

weerpost.

De avond werd vervolgens afgesloten met 

een barbecue.

Museum Arnemuiden is gevestigd in het 

voormalige Stadthuys van Arnemuiden. 

Vroeger waren hier de kluizen de verzamel-

plaats van de gemeente, waarschijnlijk voor 

paspoorten, het kapitaal van Arnemuiden 

en verdere waardevolle papieren. In het 

gebouw zijn nog 4 kluizen, waarvan één 

kluis in een kluis is gesitueerd. Dat is voor 

een museum toch echt te veel. Omdat 

het steeds woekeren is met de ruimte, is 

herschikking onvermijdelijk. Door zaken 

af te stoten, kun je beter verzamelen. Dat 

wordt praktijk in ’t Stadthuys.  De kluis, 

koelkastmodel, moet dus zo snel mogelijk 

een herbestemming krijgen. Oud ijzer? Dat 

willen we niet.

Probleem: Wie is geïnteresseerd in deze 

kluis ter vervanging van een oude kous 

of………  Neem contact op met het 

museum 0118 603242

VRIJWILLIGERSMEDAILLE VOOR BRANDWEERLIEDEN

VERZAMELEN EN AFSTOTEN



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! 

Citroenkoek

 
www.bakkerij-janschrieks.nl

een frisse koek 
die past bij het 
zomerse gevoel 

LUNCH | DINER | DRINKS

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

Bereik Effect 
adverteer in de 

Arne Courant !
Neem contact met ons op:

arnecourant@bereikeffect.nl 

BEREIBEREI KKEFFECT.nl



ONDERNEMEN

Waarom bent u ooit gestart met uw 

bedrijf? 

Het bedrijf is 40 jaar geleden gestart door 

onze vader Bram Wondergem en een aantal 

jaar geleden toen onze vader met pensioen 

ging hebben we samen het bedrijf voorgezet. 

Wat is er zo leuk aan uw bedrijf/werk? 

Dat je vanaf de aanvraag van de klant tot 

oplevering van het werk met alles betrokken 

bent en zo de werken tot ieders tevredenheid 

oplevert.

Wat maakt uw dag geslaagd? 

Dat alles goed verloopt op de bouw en we 

mooie resultaten zien en een fijne samen-

werking met het personeel, klant en onder-

aannemer.

Waar gaat uw bedrijf zich de komende 

tijd mee bezig zijn? 

Het zo goed mogelijk uitvoeren van lopen-

de werken en de nieuwe werken die in de 

planning staan. En natuurlijk hopen we ook 

weer op mooie nieuwe werken. Verder zijn 

we bezig met de voorbereidingen van de 

verhuizing van ons bedrijf die volgend jaar op 

de planning staat. 

Wat vindt u van het initiatief dat er 

weer een Arne Courant is? 

Voor de plaatselijke ondernemers en de in-

woners is dit een mooi initiatief zodat je weet 

wat er speelt in Arnemuiden en omgeving.

Naam: Erik en Rene Wondergem

Leeftijd: 47 & 39 jaar

Bedrijf: Aannemersbedrijf Wondergem B.V.

Korte omschrijving wat je doet: 

Nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud.

Website: www.aannemersbedrijfwondergem.nl

“Samen hebben wij het 
bedrijf van onze vader 
voortgezet”



Vrijdag
v.a.15.30 uur ‘t Durpsuus open

16.00 uur Dikke banden race
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd
Inschrijven vanaf 15.30 uur bij ‘t Durpsuus
Eigen fiets of step meenemen
Gebruik helm (van de organisatie) verplicht
Bij deelname ontvangst t-shirt
Deelname gratis

16.00 uur Friet verkoop
Op ‘t pleintje bij ‘t Durpsuus

18.30 uur Bingo
In ‘t Durpsuus
Bingokaarten € 5,00 per set
Voor jong en oud

Zaterdag
8.00 uur Ringrijden

Achter de kerk

10.00-16.00 uur Kerk geopend

10.00-12.00 uur Vossenjacht
Start om 10.00 uur bij de kerk
Deelname gratis

13.00 uur Dorpsloop
Leuke routes door en om Nieuwland heen
12.15 uur aanmelden, 12.45 uur warming-up door 
Mariska van MPT
5 km wandelen (€1,-), 10 km hardlopen (€4,-),
5 km hardlopen (€4,-)
Inschrijven via www.inschrijven.nl of
nieuwlandinbeweging@gmail.com

14.00 uur Concert muz.ver. ONDA
Op de straat bij ‘t Durpsuus

15.00 uur Toneelstuk in de kerk
‘In de voetsporen van Wiggert van den Heuvel’ wordt 
gespeeld

16.30 uur Welkom Merelhoeve met 
v.a. 18.00 uur BBQ

Volwassenen: 17.50 p.p Kinderen 6-12: 8.75 p.p 
Kinderen t/m 5: gratis
Opgeven voor 28 augustus via: info@merelhoeve.nl

21.00 uur Feestavond met DJ Ben

DORPSFEEST 
NIEUWLAND

VRIJDAG 2 SEPTEMBER - ZATERDAG 3 SEPTEMBER
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VERENIGINGEN

De Hart voor Erremuu-cup 2022 zit er 

weer op! Het toernooi van voetbalvereni-

ging Arnemuiden ving aan op zaterdag 

4 juni met onze helden van de toekomst 

(JO7 – JO9). Heel veel spannende wed-

strijden later was het slotakkoord op 

vrijdagavond 17 juni aan de helden van 

weleer (35+ / 45+). 

 

Gedurende drie weekenden deden zo’n 

190 teams uit een groot deel van Neder-

land Sportpark ’t Hart aan. Zij konden 

genieten van een ouderwets voetbaltoer-

nooi, leuke extra activiteiten, een hapje en 

een drankje en een supergezellige sfeer. 

En dan zat ook het weer nog eens mee. 

Kortom, de organisatie van de Hart voor 

Erremuu-cup kijkt terug op een geslaagde 

nieuwe editie! Ook nog eens terugkijken? 

Bezoek dan www.hartvoorerremuucup.nl/

fotoboeken. 

Een dergelijk toernooi kan uiteraard niet 

slagen zonder de inzet van erg veel vrijwil-

ligers! Wij danken hen hartelijk voor hun 

inzet en hopen volgend jaar weer op hun 

hulp te mogen rekenen. Dit geldt ook voor 

onze trouwe sponsors! Zonder hen zou de 

Hart voor Erremuu-cup er een stuk minder 

mooi uitzien! Als laatste een speciaal 

woord van dank aan de gemeente Middel-

burg voor de fijne medewerking, aan onze 

buren KV TOP, LTC de Schenge, mevrouw 

Baas aan De Veerseweg en Scouting Baden 

Powell Arnemuiden. 

 

Graag tot in 2023! 

TERUGBLIK 

HART VOOR ERREMUU-CUP



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

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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MOLENS

Wat doe je?

 In het dagelijkse leven ben ik in 40 uur loondienst als loodgieter/ 

installateur. Voor de hobby ben ik woensdag avond (meestal) 

en iedere zaterdag actief in de molen. Ik ben ook regelmatig als 

vrijwilliger bij het zwembad te vinden. Daarnaast zit ik ook in het 

bestuur voor de visserij dag en voor het 450 jarig stadsrecht van 

Arnemuiden in 2024. Als ik daarna nog wat tijd over heb probeer ik 

nog wat aandacht aan mijn vrouw en 4 zoontjes te besteden.

Vertel eens wat over de molen?

De molen is hier gebouwd in 1980/1981 als opvolger van de afge-

brande molen die op 24 juni 1977 afgebrand is. Na de brand is er 

een actie opgezet om de molen terug te krijgen en met succes. In 

1979 sloopte molenmaker Medendorp een uit 1896 daterende mo-

len uit het Duitse Grossheide en herbouwde deze in Arnemuiden. 

Wanneer is de molen open?

De molen is iedere zaterdag zo bij zo van 9 tot 14 uur geopend. 

Meestal ben ik er tot 16 uur maar van 9 tot 14 uur is vaste ope-

ningen tijd. Verder ben ik er meestal  woensdag avond van 19 tot 

20.30. en als de wieken draaien ben je natuurlijk altijd welkom.

Wat kan je kopen in de molen?

In de molen ben ik actief met het malen van diverse graansoorten. 

Tarwe, Spelt, Rogge, Boekweit, Mais, Durum, Teff, en op aanvraag 

Haver en Gerst. Ook diverse soorten bloem. Tevens pannenkoeken 

mix en diverse bakmixen waar onder cake, appeltaart en diverse 

koek soorten. Ook zijn er de nodige bak benodigdheden te vinden 

zoals gist, broodverbeteraar enz.  ook nog chocolade pinda’s en 

rozijnen.    

Wat doe je?

Ik ben geboren in Nieuw- en Sint Joosland. In de periode 1981-1983 is 

de molen Buiten Verwachting volledig gerestaureerd en werd de mo-

len feestelijk geopend. De molen draaide toen elke zaterdag, ik vond 

dat interessant en liep er met mijn broer en een neef vaak binnen. 

We leerden spelenderwijs van alles over de molen van de molenaar 

Nel van Leijen. Ik heb de opleiding tot Vrijwillig Molenaar gevolgd, 

toen Nel van Leijen met pensioen ging, heb ik haar plek ingenomen 

en ik draai met veel plezier de molen.

Vertel eens wat over de molen?

Molen Buiten Verwachting is een ronde, stenen grondzeiler en is 

gebouwd in 1874, de molen is in 1874 afgebrand en de nieuwe molen 

werd snel daarna opgebouwd. Er is op deze nieuwe plek een goed 

“molenbiotoop” zoals dat genoemd wordt: voldoende windvang 

rondom en geen belemmerende gebouwen en bomen. De molen 

is een korenmolen en heeft drie koppel maalstenen die allen nog 

kunnen worden gebruikt. De molen van Nieuw- en Sint Joosland kun 

je herkennen aan een mooi decoratief randje metselwerk aan de 

bovenkant van de muur, net onder de kap, dit is een uniek kenmerk. 

Wanneer is de molen open?

Over het algemeen ben ik om de zaterdag op de molen te vinden. 

Dus de ene week zie je de molen wel draaien en de andere week 

niet. Maar als het lekker waait en ik heb zin om met de molen te 

draaien, dan kom ik naar Nieuwland.

Wat kan je kopen in de molen?

Ik maal niet met de molen, ten eerste omdat malen echt een vak 

en een ambacht is en ik niet bedreven genoeg ben in het malen. 

Daarnaast vind ik het mooi dat er nog collega’s in de omgeving zijn 

die wel graan malen en de producten verkopen. Dus als je ambach-

telijk geproduceerd meel wil kopen: ga dan naar Daniël Joziasse in 

Arnemuiden of Henk Corbijn in Koudekerke!

© Jauke Schmetz

VRAGEN AAN DE MOLENAAR VAN
“BUITEN VERWACHTING” 
NIEUW EN SINT JOOSLAND
RICHARD VAN EENENNAAM

VRAGEN AAN DE MOLENAAR VAN
“NOOIT GEDACHT” 
ARNEMUIDEN
DANIËL JOZIASSE





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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DE NIEUWE COLLECTIE STROOMT
BINNEN, KOM GERUST KIJKEN! 

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  

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

SUMMER SALE  
20% - 50% korting 
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