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DÉ KRANT VOOR ARNEMUIDEN EN NIEUW- EN ST. JOOSLAND

IN DIT NUMMER:
• DE ONDERNEMER: JOS SCHRIEKS VAN BAKKERIJ SCHRIEKS
• INTERNATIONALE VOGELTENTOONSTELLING IN DE ARNE
• AFSCHEID PIET DE VOS BIJ WBV ARNEMUIDEN
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.

Dé winkel voor
al uw kookgerei

Coosje Buskenstraat 174, Vlissingen • Tel: 085 0508088

www.fancycooking.nl

NIEUWS

INTERNATIONALE VOGELTENTOONSTELLING IN DE ARNE
Eindelijk kan het weer! Vanwege corona

Vind jij het ook leuk om vogels te houden

heeft v.v. Zanglust de afgelopen twee jaar

en te kweken? Word dan snel lid van v.v.

geen Internationale Vogeltentoonstelling

Zanglust! Wanneer je tijdens de tentoonstel-

kunnen houden. Nu hopen ze weer een

lingsdagen lid wordt, betaal je over het 1e

grote tentoonstelling te kunnen houden in

jaar de helft van het contributiebedrag.

altijd het fantastische aantal van meer dan

Er zijn ook weer gezellige verlotingen. Op

1.000 vogels, de vereniging hoopt ook dit

donderavond, vrijdagavond en op zaterdag-

jaar deze magische grens weer te over-

middag draait het Rad van Avontuur volop.

schrijden.

Op zaterdagmiddag is er ook rond 16:00 uur

Vele vogelliefhebbers uit Zeeland,

een gigantische Superronde met veel mooie

EEN ZWARE
KLUISKLUS
GEKLAARD

Noord-Brabant en Zuid-Holland komen met

prijzen. (Prijs per lootje altijd € 0,50)

Museum Arnemuiden kampte met een

oktober. Voor het coronatijdperk haalden ze

hun mooiste vogels naar de grootste vogel-

groot gebrek aan veilige en droge op-

tentoonstelling van Zeeland in Arnemuiden.

Toegang op alle dagen is GRATIS

bergruimte voor objecten in opslag. In ‘t

Wat voor vogels zijn er allemaal te zien?

Openingstijden:

Stadthuys stond in de oude gemeentekluis

- Kanaries in alle kleuren en vormen,

Donderdag 20 oktober 19.30 – 22.00 uur

nog een kleinere kluis enorm in de weg.

- Een groot arsenaal aan tropische vogels,

Vrijdag 21 oktober 10.00 – 22.00 uur

Die woog echter 1100 kg, dus verwijderen

- Bijna alle Europese vogels zijn vertegen-

Zaterdag 22 oktober 10.00 – 17.00 uur

betekende een hele klus. Er werd een

woordigd,

geïnteresseerde gevonden die dit wel zag

- Verschillende soorten parkieten

Regelmatig houdt v.v. Zanglust verenigings-

zitten. Op een vrijdag om 9.00 uur werd

- Ook zijn er waarschijnlijk enkele papegaai-

avonden, waar lezingen en presentaties

begonnen en pas twee uur later stond de

gegeven worden door landelijke experts op

kleine kluis buiten de grote.

Speciaal voor alle jeugdleden hebben we

het gebied van het verzorgen en kweken

Het was wat je noemt een precisieklus. En

een aparte competitie.

van vogels.

gevaarlijk, zeker voor degene die achter in

en.

de ruimte stond. Je moet er niet aan denken dat die 1100 kg terugvalt in de grote

LET OP: HET IS WEER BIJNA ZOVER

WINTERFAIR

kluis. Met veel spierkracht, planken, touwen
en een kleine shovel werd het gevaarte uit

Vrijdag 25 november
Van 14.00 tot 20.00 uur
Meer informatie hierover leest u in de volgende ArneCourant-editie.

het museum gemanoeuvreerd. Zo ontstond
een mooie grote opbergplaats in de gemeentekluis van Museum Arnemuiden.

Notenkoek
Deze overheerlijke koek
met een knapperige
bodem gevuld met echte
amandelspijs en een
topping van gemengde
noten is één van onze
favorieten.
Heeft u hem al geproefd?!
www.bakkerij-janschrieks.nl/webshop
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INTERNATIONALE
NALE

VOGEL

TENTOONSTELLING
20 t/m 22 oktober

Verenigingsgebouw “De Arne”
TOEGANG IS ALLE DAGEN GRATIS
Openingstijden:

Donderdag 20 oktober
19:30 – 22:00 uur

Vrijdag 21 oktober
10:00 – 22:00 uur

Zaterdag 22 oktober
10:00 – 17:00 uur

georganiseerd door:

VOGELVERENIGING ZANGLUST
Kom bij ons langs
om de mogelijkheden
te bekijken

Exclusief bij
Kroon Kozijn:

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

Kozijnen met
een naadloze
lasverbinding
UW REGIONALE KOZIJNPARTNER
RAMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN EN MEER!

ALTIJD DICHT BIJ U IN DE BUURT!

www.kroonkozijn.nl

RMU-Mode
DAMESMODE - LINGERIE - BABY MODE

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

Batida - Maicazz - Sophia Perla en meer…

MODESHOW
OKTOBER.
Langstraat 17 IN
- Arnemuiden
BINNENKORT
tel. 0118MEER
601588 INFO!
info@rmu-mode.nl

ONDERNEMEN

Waarom bent u ooit gestart met uw

Wat maakt uw dag geslaagd?

bedrijf?

Mijn dag is geslaagd als iedere winkel op

Mijn vader heeft het bedrijf in 1993 over-

tijd de verse producten in de schappen

genomen van Bakker Raas, deze zat in

heeft liggen en dat we klanten blij kunnen

Middelburg-Zuid. Sinds 2017 zijn mijn broer

maken met de verse producten die we ’s

en ik eigenaar van dit mooie bedrijf. Ik vind

nachts gemaakt hebben.

Naam: Jos Schrieks
Leeftijd: 31 jaar
Bedrijf: Bakkerij Schrieks
Korte omschrijving wat jullie doen:
Wij zijn een Zeeuwse ambachtelijke bakker,

het heel bijzonder dat we dit kunnen doen
Waar gaat uw bedrijf zich de komen-

u kunt bij ons terecht voor een ruim assorti-

de tijd mee bezig houden?

ment aan brood en banket.

Wat is er zo leuk aan uw bedrijf/

Wij zijn in de loop der jaren steeds meer

Website: www.bakkerij-janschrieks.nl

werk?

bezig met het verduurzamen van onze

Het is een vak wat met passie gedaan

bakkerij.

moet worden, het is hard werken, maar

Er liggen al meer dan 200 zonnepanelen op

Wat vindt u van het initiatief dat er

je kunt zulke mooie en lekkere producten

het dak, we rijden een elektrische bestel-

weer een Arne Courant is?

maken. Ik vind het leuk om bij de ovens te

auto en letten op de verpakking van onze

Ik vind het een goed initiatief, ik denk dat

staan, hier zie je het product tijdens het

producten. Zo hebben we ook katoenen

het veel gelezen wordt. Arnemuiden is een

bakproces veranderen van een deegstuk

broodzakken die men kan hergebruiken.

dorp voor jong en oud en ik denk dat de

als familie zijnde.

activiteiten het dorp meer laten opbloeien.

naar een mooi vers krakend brood.

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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Direct kokend of warm water
uit de kraan is niet alleen heel
handig, maar bespaart ook gas.
Geen CV die aanslaat als je water
pakt, maar gewoon met elektriciteit. Vlak bij de kraan, dus
zonder warmteverlies en geen
onnodige verspilling. Slim voor
jou en voor je portemonnee!
Kom naar de winkel voor meer
informatie of scan de
QR-code!

Bespaar energie en
water met Quooker

Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Dorpsstraat 56
Heinkenszand

0118 471777 • WWW.AVAELECTRO.NL

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

passie voor vlees

aandacht voor u

10-15 oktober

17-22 oktober

Verse worst

25% korting

Rib en haaskarbonade

25% korting

Houthakkersteak

100 gram
€1,49

Hacheevlees

100 gram
€1,35

Eigen grillham

100 gram
€2,69

Toscaans gehakt

100 gram
€1,89

Erwtensoep

1 liter
€4,75

Eigen
boerenkoolstamppot

100 gram
€1,09

31 oktober- 5 november

24-29 oktober

Rundersaucijs

4e gratis

Scharreldijvlees

100 gram
€1,45

Half om half gehakt

100 gram
€0,85

Dikke riblap

25% korting

Ontbijtcervelaat

100 gram
€2,60

Eigen honingmosterd
gebraad

100 gram
€2,59

Eigen
zuurkoolstamppot

100 gram
€1,09

Eigen hutspot

100 gram
€1,09

Aanbiedingen

www.slagerijarnemuiden.nl

VERENIGINGEN

HART VOOR ERREMUU ACADEMY STAAT
VOOR BREED MOTORISCH ONTWIKKELEN!
Sinds dit seizoen heeft vv Arnemuiden

gen & 15 kleine voetbalgroepstrainingen).

getraind om een completere sporter te

in samenwerking met Skills & Control de

Afgelopen woensdag, 21 september, stond

worden. Gedurende het seizoen zullen er

Hart voor Erremuu Academy tot leven

de 1e ASM training op het programma en

nog kickboksclinics (Karkach Gym), rugby-

geroepen. De Academy is toegankelijk voor

deze werd verzorgd door Karkach Gym in

trainingen (EZRC Oemoemenoe), kracht- en

zowel leden als niet-leden van de vereni-

Vlissingen.

conditietrainingen (Djezfit) en techniektrai-

ging en biedt vele extra trainingen! Deze

ningen (Skills&Control) gevolgd worden. Dit

trainingen staan in het teken van breed

De groep, bestaande uit 28 deelnemers,

zorgt voor een verbetering van de algehele

motorisch ontwikkelen, een completere

kregen een clinic kickboksen waarbij er

fitheid, motoriek, coördinatie, mentale

sporter worden & plezier hebben in spor-

aandacht besteed werd aan onder andere

weerbaarheid, zelfvertrouwen en doorzet-

ten ongeacht niveau. Als lid van de Aca-

zelfverdediging, verdedigershouding,

tingsvermogen.

demy is er de keuze tussen Pakket A (10

doorzetten, verschillende krachtvormen,

voetbalgroepstrainingen & 10 Athletic Skills

samenwerken & elkaar met respect

Meer informatie over het programma is te

Model (ASM) trainingen) of Pakket B (10

behandelen. Het enthousiasme spat er

vinden op: www.vvarnemuiden.nl/hart-

voetbalgroepstrainingen, 10 ASM trainin-

vanaf en er werd één uur lang volle bak

voorerremuuacademy

JEUGDACTIVITEITEN
VV ARNEMUIDEN
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Naast de trainingen en
wedstrijden organiseert de activiteitencommissie ook dit jaar
weer de nodige jeugdactiviteiten. Hieronder een overzicht:
5 oktober

30 december

Mini-middag

Oudejaarstoernooi

Sportpark ’t Hart, Arnemuiden

Sporthal De Blikken, Arnemui-

Voor wie: jongens en meisjes

den

tussen de 4 en 7 jaar die het

Voor wie: alle jeugdleden van

leuk vinden om spelenderwijs

vv Arnemuiden

kennis te maken met voetballen
Kijk voor meer informatie
2 december

op onze website

Sinterklaasviering

www.vvarnemuiden.nl.

Voor wie: de jongste jeugdleden van vv Arnemuiden
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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!
Taxatierapport nodig van uw woning?
Neem gerust contact met ons op voor het maken van
een afspraak, wij helpen u graag verder!

www.denooijer-makelaars.nl

Held met je geld.
Het zijn weer
Kinderspaarweken.

Henk van Leerdam
Pinksterbloemlaan 2
4341 KM ARNEMUIDEN
T (0118) 60 44 46
E h.leerdam@zeelandnet.nl
I www.leerdam-corstanje.nl

Piet de Vos

gaat met pensioen
“Een goede buur
is nog steeds beter
dan een verre vriend!”
Na 30 jaar trouwe dienst bij de

dan de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de

genoeg hobby’s en twee honden, een vrouw en

Woningbouwvereniging Arnemuiden gaat

bewoners zijn content met hun nieuwe keuken

vier kinderen. Dus genoeg klussen om mijn

Piet de Vos in november met vervroegd

of douche geeft dat veel voldoening. Vooral

vrije tijd in te vullen.

pensioen. Van contact met de bewoners over

als de bewoners eerst tegen zo’n klus opzagen

Mijn taken bij de WBV zullen worden

de kleur van keukenkastjes tot burenruzies,

en naderhand blij waren dat ze hadden

overgenomen door Leonard de Rijke. Hij

Piet heeft het allemaal meegemaakt. “Het

meegedaan, dat is dan goed om te horen”,

is al een paar maanden in dienst, zodat hij

contact met de bewoners, het bestuur en de

vertelt Piet ons.

is ingewerkt als ik straks vertrek. Ik heb er

collega’s ga ik het meest missen”, aldus Piet.

dan ook alle vertrouwen in dat mijn vertrek
100-jarig bestaan

geruisloos verloopt. Ik wil natuurlijk via

Piet de Vos: “Voordat ik bij de WBV

Piet: “Een erg leuke gebeurtenis was toen onze

deze weg alle huurders bedanken voor het

Arnemuiden kwam werken heb ik nog acht

organisatie 100 jaar bestond. We hebben dit

vertrouwen in mij. Wat ik tegen jullie wil

jaar bij een corporatie in Schouwen-Duiveland

op het havenplein met z’n allen gevierd en een

zeggen is: Laat jullie stem horen, word lid van

gewerkt. In die 30 jaar dat ik bij de WBV heb

wijkopruimdag georganiseerd, die nu elk jaar

de huurdersbelangenvereniging De Hoogaars

gewerkt, is er natuurlijk van alles gebeurd.

gecontinueerd wordt. Dit was heel leuk. Ik ga

en wees behulpzaam voor elkaar. Een goede

Ook wel minder leuke gebeurtenissen,

het meeste mijn collega’s missen en het contact

buur is nog steeds beter dan een verre vriend”,

zoals dat we weleens een woning moesten

met de bewoners en het bestuur. Wat ik niet ga

aldus Piet de Vos.

openbreken omdat de bewoner was overleden.

missen zijn de niet op te lossen burenruzies.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat

Soms is er minder of weinig begrip voor elkaar

Op 11 november van 19.30 tot 21.00 uur is

leuke dingen gebeurd. Zoals projecten met

en dat is jammer”.

er de kans om Piet de hand te drukken in

keuken-toilet-doucheverbeteringen, waarbij je

Dorpshuis De Arne. Dan is iedereen welkom

nauw contact hebt met de bewoners en samen

Huurders bedankt!

om onder het genot van een drankje en een

met hen keuzes maakt over bijvoorbeeld

“Ik verwacht niet dat ik nu in een ‘zwart gat’

hapje afscheid te nemen van Piet en kennis te

keukenkasten en kleuren van tegels. Wanneer

zal vallen, nu ik met pensioen ga. Ik heb

maken met zijn opvolger Leonard.
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BRENGEN VOCHTPROBLEMEN
U EN UW WONING IN GEVAAR?

sinds

1954

Opstijgend vocht - Schimmelvorming - Condensatie
Kelder - Ongezonde lucht in huis - Salpeter

Tel: 0800 68 777 68
www.murprotec.nl

GRATIS DIAGNOSE
Al onze werken zijn met garantie op resultaat

