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DÉ KRANT VOOR ARNEMUIDEN EN NIEUW- EN ST. JOOSLAND

IN DIT NUMMER:
• DE ONDERNEMER: JOHAN ELENBAAS VAN DE LANDWINKEL
• KENNISMAKEN MET HUURDERSBELANGENVERENIGING
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: Andrea Zandee

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.

Leerdam-Corstanje Advies | Pinksterbloemlaan 2 | 4341 KM Arnemuiden | Tel. 0118 604446
h.leerdam@zeelandnet.nl | www.leerdam-corstanje.nl

Wij zijn uw bank.

LUNCH | DINER | DRINKS
Muidenweg 1a,
4341 PS Arnemuiden
info@restaurantoranjeplaat.nl
0118 – 606746

Foto Taart
Stel je eigen fototaart
samen in onze webshop!
Kies zelf uw persoonlijke
foto, vulling en
decoratie.
www.bakkerij-janschrieks.nl/webshop

NIEUWS

EEN KLEINSCHALIG
NIEUWBOUWPROJECT
Aan de noordkant van Arnemuiden, in de

MUSEUM ARNEMUIDEN
OP DE BELEEFPLUS
BEURS
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september wordt in Goes de BeleefPlus beurs

wijk Hazenburg, komt een nieuwbouw-

gehouden. Museum Arnemuiden zal hier

project Sprinkhof. Dit kleinschalige

ook aanwezig zijn met een kleine stand.

nieuwbouwproject bestaat uit 36 ruime

We delen folders uit, verloten elke twee uur

koopwoningen in verschillende woningtypes.

een tas met twee vrijkaartjes en we nemen

In het midden van Sprinkhof komen zes

alle tijd om dieper in te gaan op al u vragen.

levensloopbestendige woningen. Sprinkhof

We leggen u alle mogelijkheden uit voor

sluit aan op de bestaande wijk Hazenburg

een individueel bezoek met een rondleiding

in Arnemuiden. Op dit moment is RoosRos

door een gids, zowel tijdens openingsuren

architecten druk bezig met het maken van de

als op reservering. Voor groepen kunnen

definitieve ontwerpen van de woningen.
In de vogelvlucht zie je een eerste glimp
Er komen 36 woningen van verschillende

van de schetsontwerpen van de woningen.

woningtypes: vijf rijwoningen, tien twee-

In september kunnen we de definitieve

onder-een-kapwoningen, twaalf drie-

plattegronden en bouwtekeningen

onder-een-kap-woningen, drie vrijstaande

bekijken.

woningen en zes levensloopbestendige

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op

woningen.

sprinkenhof.nl en blijf op de hoogte!

we het hele jaar door ook een compleet
arrangement samenstellen, bijv. koffie met
iets lekkers, een gezellige nazit en ook een
eenvoudige lunch behoort tot te mogelijkheden. Zo wordt uw familiedag, reünie of
bedrijfsuitje een interessante en gezellige
ervaring. Van 10.00 tot 17.00 uur bent u welkom op de beurs en de toegang is gratis.

UITZENDING DENKEN AAN HOLLAND IN ARNEMUIDEN
Waarschijnlijk heb je het al gehoord, op
29 juni deden André van Duin en Janny
van der Heijden Arnemuiden aan in hun
ontdekkingstocht van Zeeland.
Donderdag 11 augustus was de uitzending
van “Denkend aan Holland” op televisie
waarin ze via het water op reis gingen van
Middelburg naar Arnemuiden, en via het
Veerse Meer naar Yerseke.
Mocht je het hebben gemist kun je het
altijd terugkijken op www.npostart.nl

@ Aart van Belzen

De Arne Courant is een uitgave van BereikEffect.nl.
Advertenties: arnecourant@bereikeffect.nl
Verspreiding: Arnemuiden en Nieuw- en St. Joosland

Oplage: 3.000 exemplaren
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
Mail: info@bereikeffect.nl

Heeft u vragen?
Neem dan contact
op met:

Ivo van der Velde:
Mail: info@bereikeffect.nl
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Langstraat 17 - 4341 EB Arnemuiden - 0118 601588 - info@rmu-mode.nl

RMU-Mode
DAMESMODE - LINGERIE - BABY MODE

Nieuwe najaarscollectie
Batida - Maicazz - Sophia Perla en meer…

MODESHOW IN OKTOBER.
BINNENKORT MEER INFO!

Bereik Effect
adverteer in de

Arne Courant !

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

Neem contact met ons op:
arnecourant@bereikeffect.nl

KEFFECT.nl
BEREI K

Corné Vader begrafenisverzorging
Eenvoudig, betrokken & stijlvol
Vraag kosteloos en vrijblijvend aan:

Zó wil ik het

Handreiking voor het regelen
van mijn begrafenis

Bezorging aan huis:
di-t/m vrijdag al vanaf € 15,-

Afhaal:

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

check ons aanbod online!

Exclusief bij
Kroon Kozijn:

www.visvanchris.nl • 06-13 72 48 17

Kom bij ons langs
om de mogelijkheden
te bekijken

Kozijnen met
een naadloze
lasverbinding
UW REGIONALE KOZIJNPARTNER

0118 60 2500 - 06 135 73737 - www.cornevader.nl

Bestel eenvoudig & snel
online of via Whatsapp:

RAMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN EN MEER!

ALTIJD DICHT BIJ U IN DE BUURT!

www.kroonkozijn.nl

ONDERNEMEN

Waarom bent u ooit gestart met uw

Wat maakt uw dag geslaagd?

bedrijf?

Iedere dag heeft zijn uitdagingen. In de zo-

Naam: Johan Elenbaas

Ik ben er eigenlijk in gerold. Als kind liep

mer ligt de druk een stuk hoger dan in de

Leeftijd: 31 jaar

ik al vaak mee met mijn vader en oom.

winterperiode. Uiteindelijk is de dag/week/

Mijn vader en oom hebben in het verleden

maand geslaagd als het geteelde product

het Fruitteeltbedrijf over genomen van

gaaf en mooi in de winkel ligt, waar ook de

mijn opa. Het fruit telen heeft mij altijd

consument blij van wordt.

getrokken. Na de middelbare school ben

Bedrijf: Maatschap Elenbaas
Korte omschrijving van wat je doet:
Wij telen voornamelijk kersen, appels en peren.
Op kleine schaal telen wij ook wat aardbeien.
Naast ons teeltbedrijf hebben wij een Landwin-

ik daarom ook direct de fruitteeltopleiding

Waar gaat uw bedrijf zich de komen-

gaan volgen. En daarna mee gaan draaien

de tijd mee bezig houden?

in het bedrijf.

De laatste jaren zijn we wat uitgebreid in

ten, ook groente, fruit, vlees, zuivel en streekpro-

ons assortiment in onze Landwinkel. Hier

ducten verkopen van college telers.

Wat is er zo leuk aan uw bedrijf?

zal de komende tijd niet veel veranderen.

Website: www.landwinkelelenbaas.nl of de

Het mooie aan dit vak vind ik de vrijheid

Wat wel speelt binnen ons bedrijf, is goede

webshop shop.landwinkelelenbaas.nl

die je hebt als ondernemer. En de uitdaging

arbeid. Het wordt steeds een grotere uitda-

om een mooi gezond product te produ-

ging om goede mensen te krijgen. Wij zijn

ceren. Ook de verschillende pijlers binnen

bezig om te kijken hoe we de arbeiders

Wat vindt u van het initiatief dat er

ons bedrijf vind ik leuk. Zo heeft onze

op eigen terrein kunnen huisvesten. Zo

weer een Arne Courant is?

kersenteelt een heel andere beleving en

hopen wij in de toekomst een vaste groep

Leuk dat er een blad voor de lokale bevol-

uitdaging dan bijv. de appels en perenteelt.

mensen aan te kunnen trekken.

king is. Hoop dat het goed gelezen wordt.

kel waar we naast onze eigen geteelde produc-

Als derde pijler de Landwinkel. Het mooie
is dat het drie totaal verschillende takken
van sport zijn en toch alles in elkaar past.
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Defecte apparaten?

AVA

Onze reparatiedienst
staat voor u klaar!

Reparatieservice
Zeeland
Meer dan alleen een
dozenschuiver
Heeft uw vaatwasser er de brui aan gegeven
of blijft uw televisie op zwart staan? Wilt
u uw elektronica laten repareren? In deze
gevallen kunt u vertrouwen op de reparatie
service van AVA Electro uit Zeeland!
Wij repareren elektronica sinds jaar en dag
en zijn gespecialiseerd in het repareren en
onderhouden van huishoudelijke apparaten,
beeldapparatuur en audioapparatuur in
heel Zeeland. Wij zijn officieel gecertificeerd
reparateur van onder andere de merken
Miele, Bosch, AEG, Electrolux, Zanussi,
Beko, Siemens en Samsung.

Kijk voor meer informatie op: www.avaelectro.nl/reparatieservice-zeeland of bel 0118 47 17 77

Museum
Arnemuiden
Langstraat 35, Arnemuiden

Historie
Visserij
Steekdracht
Ons sterke punt:
STERKE GIDSEN!

Museum Arnemuiden is vanaf 27 april tot 1 november elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 - 17.00 uur. Op reservering groepen vanaf 10 personen
altijd mogelijk, behalve op zondagen. Meer informatie op onze website museumarnemuiden.nl op onze Facebookpagina of tel.nr. 0118-603242 of 06 44140333.

www.museumarnemuiden.nl

15% tot 20% korting

op alle showroommodellen

BBQ’S

Coosje Buskenstraat 174, Vlissingen • Tel: 085 0508088
www.fancycooking.nl

ADV-woningingevaar-NL(182x130).pdf 2 22/02/2022 11:43:49

BRENGEN VOCHTPROBLEMEN
U EN UW WONING IN GEVAAR?

GRATIS DIAGNOSE

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

MOGEN WIJ ONS
EVEN VOORSTELLEN
De huurdersbelangenvereniging de Hoogaars

Activiteiten die wij tot nu toe ondernomen

bestaat uit de volgende leden:

hebben zijn:

• Astrid Steen (voorzitter)

- Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

• Jan Baaij (secretaris)

- Website vernieuwd, neem eens een kijkje op

• Vonny van der Wal (2e secretaris en

www.hbvdehoogaars.nl.

vervangend voorzitter)
• Arno de Kok (penningmeester)

- We hebben een advies uitgebracht aan de
woningbouw over het ondernemingsplan.
- Er is vanuit ons een advies uitgebracht over

Wij vertegenwoordigen de belangen van de

de huurverhoging.

huurder van Arnemuiden. Wij zoeken dan
ook naar de actieve betrokkenheid van de

Op korte termijn willen wij een Energiemarkt

huurder.

organiseren. Duurzaam wonen is tegen-

Wij werken nauw samen met de

woordig een vaak gehoord begrip en een hot

woningbouwvereniging Arnemuiden en de

item. Wij willen partners benaderen voor de

gemeente Middelburg.

markt en zo aansluiten op de behoefte van
de huurder om de actuele verandering op de

Zoals onze naam al zegt staan wij voor

energiemarkt een positieve wending te kunnen

de belangen van de huurder met als doel

geven. Wij staan open voor ideeën, die kunt u

zorgeloos, plezierig en duurzaam wonen in

mailen naar info@hbvdehoogaars.nl .

Aspecten die wij belangrijk
vinden zijn:

Wij zijn een vereniging die opkomend is en

Wat ook op onze agenda staat voor dit jaar

horen graag wat er leeft in het dorp om zo

is een spreekuur voor de huurder. Dit moet

- Transparantie

onze invloed uit te kunnen oefenen op de

nog vorm gaan krijgen voor een vaste plek en

Gemeente en Woningbouwvereniging.

tijdstip. Het doel hiervan is de huurder een

Met enkele regelmaat hebben wij

klankbord te bieden waar dit nodig is.

een leefbaar Arnemuiden.

bestuursvergaderingen en wij sluiten ook
aan bij de vergaderingen van partners; zoals

Mocht u meer van ons willen weten, uw

Woningbouw Arnemuiden en bij de Raad van

ideeën willen bespreken, lid willen worden (is

Commissarissen.

gratis) dan willen wij u van harte uitnodigen
om te mailen naar info@hbvdehoogaars.nl .

- Samenwerking
- Actief in het volgen van nieuwe
ontwikkelingen in en rondom
Arnemuiden
- Zichtbaarheid
- Duurzaamheid
ARNE COURANT SEPTEMBER 2022
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De Nooijer Makelaars
Langstraat 85, Arnemuiden

Volg ons online!

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

Onderhoud
producten voor
aluminium kozijnen
kunststof kozijnen
rolluiken

Sinds
1954

Jan van Horssen • 06 - 28 38 46 68

Injecteren gevels
Kelderdichting
Schimmel in huis

Respect

Zorg

Aandacht
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

Dorpshuis moet het
dorpshuis blijven,
dat staat voorop
“De sociale cohesie in het vissersplaatsje

dorpshuis moeten komen. Daarom organiseer

terugbrengen, dat er de gelegenheid is om

Arnemuiden heeft mij echt het meeste

ik om kennis te laten maken met de Arne, op

even bij te kletsen en gezellig samen te komen.

verbaasd toen ik hier vier weken geleden

vrijdag en zaterdagavond menu sympathiek

Daarnaast wil ik het theater nog meer tot

begon. Het sociale contact, de interesse

voor €27,50,- kun je een heerlijk drie gangen

uiting laten komen in Arnemuiden. Verwacht

in iedereen dat is het leuke van hier in

diner eten in de Arne. Wel even telefonisch

geen Youp van ‘t Hek, maar bijvoorbeeld op

Arnemuiden werken”, vertelt Bart Stinenbosch

(0118 - 855 770) reserveren, 24 uur van

29 november staat Zeeuwse Sien bij ons op het

enthousiast.

tevoren”, aldus Bart.

podium”.

Bart Stinenbosch is sinds een paar weken
uitbater in dorpshuis de Arne in Arnemuiden.
Bart: “Ik heb altijd gewerkt in het Arsenaal
Theater in Vlissingen, toen dat vorig jaar stopte
dacht ik rustig thuis te blijven, dat lukt mij
wel! Maar sommige mensen hebben te jonge
genen, daar ben ik er één van, nu wil ik nog

Dorpshuis de Arne kan weer een gezellige plek

“Ik wil het sociale
aspect nog meer
terugbrengen”

worden waar iedereen zes dagen in de week
terecht kan. Ze bieden verschillende activiteiten
en organiseren evenementen. Bekijk op de
website de agenda https://dorpshuisdearne.nl/
en tot ziens in het Dorpshuis de Arne.

wel een paar jaar door. Toen kwam dit op mijn
pad en ben ik gaan praten met het bestuur

Hij geeft aan: “Ik wil koffieochtenden

van de stichting. Bij de rondleiding heb ik de

organiseren waarbij iedereen een kopje

keuken, de zaal en het podium met het licht en

koffie kan komen drinken en een gebakje

geluid gezien. Hier zag ik eigenlijk het Arsenaal

kan eten. Vooral het sociale aspect nog meer

Theater in het klein”.
In de wintermaanden hoopt Bart dat het
dorpshuis goed gaat lopen. “Je kunt terecht in
het dorpshuis als je een feestje wilt organiseren
of een bruiloft. Natuurlijk kunnen ook
verenigingen terecht in het dorpshuis zoals
de Bridgevereniging of de Vogelvereniging.
Voor een vergadering of een evenement is het
dorpshuis altijd een handige plek. Maar ik wil
ook mensen trekken die niet per se naar het

www.dorpshuisdearne.nl

Waardebon € 50,Overstappen van bank en € 50,- verdienen?
Geen gedoe, ‘t is zo geregeld!

Dat laat u toch
niet liggen?

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

BUREAU VOOR CREATIEVE COMMUNICATIE
Film

Vormgeving

Websites

www.originmedia.nl

Fotograﬁe

passie voor vlees

aandacht voor u

5-10 september

12-17 september

Gemarineerde kipfilet

4e GRATIS

Eigen grillham

100 gram
€2,69

Zeeuws spek salade
Jonge kaas

Speklap met of
zonder zwoerd

4e GRATIS

Eigen gebraden kipfilet

100 gram
€1,69

100 gram
€1,75

Pittige kip kerrie

100 gram
€1,99

100 gram
€1,25

Jonge kaas

100 gram
€1,25

19-24 september

it weer
De R zmaand
e
in d

26 september - 1 oktober

Baklap en
gekruide baklap

4e GRATIS

Alle rookworsten

2e halve
prijs

Baconburgers

per stuk
€1,50

Alle soorten
spekblokjes

25% korting

Eigen fricandeau

100 gram
€1,99

Eigen boerenleverworst

100 gram
€1,39

Eieren

10 stuks

€2,10

Eieren

Aanbiedingen

www.slagerijarnemuiden.nl

10 stuks

€2,10

WWW.MEGA-SCHUTTING.NL
Noordland 17 • 4451 RP Heinkenszand • +31 (0)113 405 131

MEGA-SCHUTTING

Dé schuttingleverancier
bij u in de buurt!
- webshop en showroom
- professionele montage
- snelle levering
- grote voorraad
- goede service

Kom eens
langs in on
ze

Heinkenszand

S H OW RO O
M
IN HEINKE
NSZ AND
om alle sc
huttingen e
n
uitgebreide
mogelijkheden te b
ekijken.

Stel zelf uw schutting samen met onze handige ONTWERPTOOL!

