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DÉ KRANT VOOR ARNEMUIDEN EN NIEUW- EN ST. JOOSLAND

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: Margo Nije

Winterfair 
Arnemuiden

Vrijdag 25 november
14.00 - 20.00 uur

IN DIT NUMMER:

• DE ONDERNEMER: ONZE ENIGE ECHTE SINTERKLAAS!

• WINTERFAIR

• DORPSTUIN NIEUW- EN SINT JOOSLAND



Voorsprong door ervaring

Bezoek onze showroom

Marie Curieweg 9-13 (A58 afrit 40)
Vlissingen (Souburg)

0118 - 70 02 55
www.kastenstudiozeeland.nl

Passie voor interieur van vader op zoon

Maatwerk kasten en deuren 

DEELNEMERDEELNEMER
WINTERFAIRWINTERFAIR

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

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.
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De Arne Courant is een uitgave van BereikEffect.nl.

Advertenties: arnecourant@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

DE DORPSTUIN KOMT ER IN NIEUW- 
EN SINT JOOSLAND

AGENDA NIEUW- EN 
SINT JOOSLAND

DE VLAG VAN KLEVERSKERKE

Met instemming en enthousiasme van de 

omwonenden is besloten tot het aanleggen 

van een dorpstuin rond de kerk. Een deel 

van het huidige gazon wordt tuin, in drie 

onderscheiden delen. Met de inzamelac-

tie is voldoende geld bij elkaar gebracht 

om te beginnen met de aanleg van een 

groene ontmoetingsplek voor inwoners en 

passanten. 

Tot nu is er € 6512,25 bij elkaar gebracht. 

Wat er komt

De tuin zal uit drie delen bestaan en vormt 

met elkaar het thema geloof, hoop en liefde. 

Het ontwerp voorziet in beplanting met 

bloemen, kruiden en fruitbomen. Bankjes 

maken het mogelijk om van al dat moois te 

genieten. Je kunt een boeket maken van de 

bloemen in de pluktuin en kruiden oogsten 

en die gebruiken voor de maaltijd.  In okto-

ber is er begonnen met de aanleg van de 

paden, het verwijderen van overtollig groen 

en het planten van bomen en struiken.  

 

Onderhoud ... wie, wat en hoe? 

Vanuit de kerkelijke gemeente zullen er 

maandelijks onderhoudsdagen worden ge-

organiseerd, ook samen met de omwonen-

den. De gemeente Middelburg geeft ook alle 

steun bij de aanleg en wil van deze gelegen-

heid gebruik maken om de omgeving rond 

de kerk een update te geven. Zo oppert de 

gemeente om meer klassieke lantaarnpalen 

aan de straten rond de kerk te plaatsen. 

We zijn in gesprek met de gemeente om op 

de afgesloten waterput een dorpspomp te 

plaatsen, wat de omgeving nog aantrekke-

lijker maakt.  

Meer informatie: j.zwemer@icloud.com

Iedereen die weleens door de Langstraat 

loopt weet het wel, als bij het museum de 

vlaggen uithangen is het museum geo-

pend. Uiteraard hangen daar dan de vlag 

van Arnemuiden en de Zeeuwse vlag. Maar 

de oplettende kijker zal het opgevallen zijn, 

de Zeeuwse vlag hangt er niet meer. Deze 

heeft plaatsgemaakt voor een andere vlag. 

Al eeuwen heeft Kleverskerke een heral-

disch mooi wapenschild met daarop een 

vogelklauw die officieel wordt omschreven 

als: “In goud een adelaarspoot van keel, 

genageld van zilver”, dat wapenschild staat 

op de vlag. Vanaf nu zal de Kleverskerkse 

vlag broederlijk naast de Arnemuidse vlag 

de gevel van het museum sieren. Let wel 

op: alleen als het museum open is. Maar 

ook tijdens de winterfair kun je deze mooie 

vlag bewonderen.

8 en 29 november 

dinsdagmiddag spelmiddag in de 

Springplank.

15 november

dinsdagmiddag 3D kaarten maken in de 

Springplank

19 november intocht Sinterklaas 

13.30 uur tot 16.00 uur. 

22 november

dinsdagmiddag Bingo in de Springplank 

18 december

zondagmiddag Concert: ONDA in 

samenwerking met KAT Koor uit 

Middelburg. Tijd en locatie volgen nog.

AGENDA 
ARNEMUIDEN
12 november

Wintermarkt Gereformeerde kerk 

Arnemuiden, 10.00 -13.30 uur

19 november intocht Sinterklaas 

13.00 uur. Locatie havenhoofd.

6 december

Open oefenavond voor nieuwe vrijwilligers. 

Brandweerpost, vanaf 19.30 uur



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

LUNCH | DINER | DRINKS

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

Tijd voor Herfst
Onze winkels liggen weer vol 
met heerlijke speculaas  
staven, peperbollen en
speculaaskruimel koeken.  
 
Komt u langs in 1 van onze 9 winkels? 
Deze liggen verspreid over walcheren 
Middelburg (4x), Vlissingen, Oost-Souburg, 
Nieuw- en Sint Joosland, Vrouwenpolder en 
Oostkapelle. 

 
www.bakkerij-janschrieks.nl/webshop
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ONDERNEMEN

Waarom bent u ooit gestart met uw 

bedrijf?

Ik ben natuurlijk van oorsprong bescherm-

heilige van kinderen. En vanuit die hoedanig-

heid is een en ander uitgegroeid tot de 

traditie die het Sinterklaasfeest nu is. Zo 

beloonde ik vroeger op scholen de ijverige 

leerlingen en vermaande ik ook de luie. 

Tegenwoordig is dat natuurlijk allang niet 

meer en is Sinterklaas er voor iedereen.

Wat is er zo leuk aan uw bedrijf/werk? 

Dat u dat nog moet vragen, hoe mooi is het 

als je al die blije gezichtjes ziet als wij voet 

aan wal zetten. De kinderen blij maken is 

het mooiste wat er is. En dat zullen we, zo 

lang als we kunnen, blijven doen! 

Wat maakt uw dag geslaagd? 

Elke dag is een nieuwe kans om alle kinderen 

te verblijden met een mogelijk bezoekje. 

En als eenieder dan in de ochtend zijn of 

haar schoentje gevuld ziet en er een lach 

verschijnt… dan is onze dag geslaagd.

Waar gaat uw bedrijf zich de komende 

tijd mee bezig houden?

Cadeaus en snoepgoed bezorgen.

Wat vindt u van het initiatief dat er 

weer een Arne Courant is? 

De Arne Courant is een prachtig initiatief. 

Een prachtig “glossy-achtig” blad vol met 

nieuws, activiteiten, weetjes en reclame 

van de plaatselijke ondernemers. En wat 

ook zo leuk is, ook Nieuw- en St. Joosland 

wordt erin betrokken en meegenomen! Ga 

zo door!

Naam: Sint Nicolaas of zoals in de volks-

mond “Sinterklaas”

Leeftijd: Inmiddels zo oud dat ik gestopt 

ben om het bij te houden. Ergens halver-

wege zijn we, de Hoofdpiet en ik, de tel 

kwijtgeraakt.

Bedrijf: Cadeautjes- en snoepgoedbezorging

Korte omschrijving wat jullie doen: Wij 

maken kinderen blij, groot en klein, met 

onze komst elk jaar. De cadeautjes en het 

snoepgoed die wij meebrengen en uitdelen 

vinden gretig aftrek. 

Website: www.sinterklaasarnemuiden.

jouwweb.nl

“Kinderen blij 
maken is het 
mooiste wat er is”



De Nooijer Makelaars
Langstraat 85, Arnemuiden
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

Volg ons online!



Soepvlees 100 gram 
€1,39 Rundgehakt

Heerlijk avondje is

gekomen

Knabbelspek                                                                                        

Charcuterie plankMagere braadlap

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

Slavinken

7 - 1 1  n o v e m b e r 1 4 - 1 9  n o v e m b e r

2 1 - 2 6  n o v e m b e r 2 8  n o v e m b e r - 3  d e c e m b e r

Bacon roulette 100 gram 
€2,69

Kipschnitzels

Eigen achterham

4e gratis

100 gram 
€0,99

Gebraden gehakt

Gehaktballen 
kant en klaar

Cordon bleu

Alle paté's 25% korting

Boerenvleessalade

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 
€1,65

Boerderij Gigant kaas

100 gram
€1,75

100 gram 
€2,89

100 gram 
€1,59

4e gratis

Per stuk 
van €19,95
nu €15

4e gratis

Per stuk
€1,50

Varkensfiletrollade

100 gram 
€1,99

100 gram
€1,39

100 gram
€1,39



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

Tijdens de 

WINTERFAIR
organiseren wij een

PRODUCTDEMONSTRATIE
met de fantastische producten van Fancy Cooking!
Te zien bij Snaidero Concept Store, Nieuwstraat 22

PRODUCTDEMONSTRATIEPRODUCTDEMONSTRATIEPRODUCTDEMONSTRATIEPRODUCTDEMONSTRATIEPRODUCTDEMONSTRATIE
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Gelukkig mag het weer: de gezellige 

Winterfair Arnemuiden wordt opnieuw 

georganiseerd door de Ondernemers-

vereniging. Vrijdag 25 november van 

14.00 tot 20.00 uur worden de Lang- 

straat, de Markt en de Burg. Hackstraat 

omgetoverd tot een winterwonderland. 

Vele kramen zullen de straten vullen en er 

zijn verschillende activiteiten. De winkeliers 

organiseren iets leuks in of voor hun winkel, 

ook zijn er figuranten te zien in de winkels 

en daarbuiten in Charles Dickens-stijl.

We hebben meer dan 45 kramen met o.a.: 

visrokerij, BBQ-demo, foodtrucks, woon-

accessoires, sieraden, trouwaccessoires, 

winterkleding/-artikelen, persoonlijke 

verzorging, baby-/kinderkleding, speelgoed, 

illustrator, wenskaarten/cadeauverpakkin-

gen, Zeeuwse producten, goede doelen, 

draaimolen/carrousel en een ballonnen-

clown voor de kinderen.

In de Burg. Hackstraat staan oldtimers en 

de tent van RMU Events tot ca. 23.00 uur 

met een dj waar drankjes verkrijgbaar zijn 

en een scherm hangt waar de wedstrijd 

van het Nederlands elftal op te zien is 

(onder voorbehoud). Vanuit de Onderne-

mersvereniging wordt er aan deelnemers 

een hapje/drankje uitgedeeld.

Zet deze datum alvast in uw agenda: 

vrijdag 25 november
vrijdag 25 november  

van 14.00 tot 20.00 uur.
van 14.00 tot 20.00 uur.

Het weer kunnen we niet regelen, wel 

dat het een hele gezellige dag/avond 

beloofd te worden!

van Cittersweg 2d | 4341 RC  Arnemuiden
0118 75 02 07 | van 9.00 - 12.00 bereikbaar

Onze showroom is uitsluitend op afspraak geopend.

www.kroonkozijn.nl

Bijdragen aan een 
gezonder leefklimaat 

door kunststof kozijnen 
en deuren!

Maak nu vrijbijvend 
een afspraak voor 
een gratis offerte!

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

Overzicht van de activiteiten:
• Theewinkel Sjokadoo schenkt gratis 

thee

• Atelier Jaffari workshop/presentatie 

schipperstrui

• Bij RMUmode kunt u modellen vragen 

kleding voor u te passen

• Bij Snaidero speelt een harpist en 

Fancy Cooking verkoopt keukengerei

• Bloemenhuis De Lelie serveert lekkere 

hapjes

• Drankenhandel De Oude Smidse heeft 

een wijnproeverij

• Bakkerij de Kok verkoopt oliebollen

• Kapsalon José geeft korting op 

producten

• Het museum is open

• Er is een orgelconcert in de kerk

• De ondernemersvereniging deelt gratis 

soep uit.

Dus stap zeker overal 

binnen, want er is nog 

veel meer te beleven!

Winterfair 
Arnemuiden



25 NOVEMBER WINTERFAIR 
LEUKE AANBIEDINGEN EN ACTIES! 

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

Nieuwe najaarscollectie 
Sloggi actie van 12 november tot 12 december 
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VERENIGINGEN

DEELNEMERS VAN DE HART VOOR 
ERREMUU ACADEMY GAAN TOT HET 
GAATJE OP HET RUGBYVELD!
Woensdag 19 oktober stond de 2e ASM 

training op het programma voor de deelne-

mers van de Hart voor Erremuu Academy. 

Na een pittige 1e ASM training bij Karkach  

Gym stond er een rugbyclinic op het 

programma die werd verzorgd door spelers 

van EZRC Oemoemenoe. Tijdens de training 

werd er aandacht besteed aan timing, 

teamwork, voetenwerk, oog- handcoördi-

natie, aanvallen & verdedigen, hoe te vallen 

en de rugbybal in de ploeg te houden en 

nog veel meer! 

 

De deelnemers waren enorm actief en het 

enthousiasme spatte er van af. Het viel 

de deelnemers op dat tijdens rugby er gelij-

kenissen zijn met het spelen van voetbal, 

maar dat er bij deze sport ook weer veel 

andere vaardigheden belangrijk en nodig 

zijn! Door het hard trainen aan en ontwik-

kelen van deze andere vaardigheden en 

dit mee te nemen naar het voetbalveld zijn 

alle spelers weer een completere voetbal-

ler/voetbalster geworden! Wij bedanken 

EZRC Oemoemenoe voor de ontzettend 

leuke en leerzame clinic! Na een clinic van 

Karkach Gym (Kickboks), EZRC Oemoeme-

noe (Rugby) wacht ons volgende maand 

een clinic van Djezfit (Kracht, Explosiviteit & 

Conditie). Ondertussen gaan de techniek-

trainingen van Skills & Control ook door 

en trekken de deelnemers alles uit de kast 

om de beste versie van zichzelf te worden! 

Meer informatie over het programma is te 

vinden op: www.vvarnemuiden.nl/hart-

voorerremuuacademy



Jan de Nooijer
Woning- en meubelsto� eerder

Heel actueel, de energieprijzen stijgen enorm. 

Met Duette® Shades kunt u daadwerkelijk be-

sparen op de energierekening. De honingraats-

tructuur creëert een natuurlijk luchtkussen. In de 

zomer houdt dit de warmte buiten en blijft het 

binnen heerlijk koel. In de winter houdt dit de 

warmte binnen en de kou buiten.Dat betekent 

dat u in de zomer bespaart op aircokosten en in 

de winter op stookkosten.

Nieuwe collectie 
Kendix gordijnen 
is bij ons binnen!

Kom op de 
WINTERFAIR

bij ons langs voor 
meer informatie

Bespaar energie met 
Duette® Shades 

van Sunway

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

4e DUETTE® SHADE GRATIS 
bij aankoop van 4 SUNWAY® 
Duette® Shades of Duette® Colour 
on Demand Shades.

AANBIEDING



kwart pagina advertentie
86,5 x 130 ZorgRespect Respect 

AandachtAandacht
Zorg
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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



Defecte apparaten?

Onze reparatiedienst
staat voor u klaar!

AVA

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

Reparatieservice 
Zeeland

Meer dan alleen een 
dozenschuiver
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BRENGEN VOCHTPROBLEMEN
U EN UW WONING IN GEVAAR?

sinds

1954

GRATIS DIAGNOSE

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



W O O N A D V I E S   •   M E U B E L S   •   V E R L I C H T I N G   •   S T O F F E R I N G

Joosse Wonen    Langstraat 2    4341 EE  Arnemuiden    T 0118 - 60 12 73    �   /JoosseWonen  www.joossewonen.nl

W O N E N

Maak het eigen...

WINTER SALE 
PROFITEER VAN HOGE EINDJAARSKORTING OP ONZE SHOWROOMMODELLEN.

50% korting!

WINTERSALE
PROFITEER VAN 
50% KORTING

LADEKOMMODE EIKEN MET STAAL
VAN € 2670 VOOR  € 1335

FAUTEUIL BARON
VAN € 1184 VOOR  € 592

OP 
= 
OP

ARMSTOEL KERSEN DEKONINCK
VAN € 820 VOOR  € 399

FAUTEUIL PRINCE
VAN € 2243 VOOR  € 1122

ARMSTOEL MADRID
VAN € 834 VOOR  € 399

Joosse Wonen maakt ruimte voor nieuwe plannen. Daarom hebben we een grote en 
interessante opruiming voor u. Wij bieden banken, fauteuils, lampen, decoratie, 
stoelen en andere showroommodellen aan met ruim 

Loop eens bij ons binnen, wij hebben een interessante aanbieding voor u! 


