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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

IN DIT NUMMER:

• TERUGBLIK WINTERFAIR

• EEN INTERVIEW MET ONZE EIGEN WIJKAGENT

• LITTLE FREE PANTRY ARNEMUIDEN



Wij willen u aan het einde van 
het jaar bedanken voor de 
prettige samenwerking en het 
in ons gestelde vertrouwen!

www.denooijer-makelaars.nl

Langstraat 85, Arnemuiden

Tel. 0118 - 602154

info@denooijer-makelaars.nl 
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ARNE COURANT OKTOBER 2022 3

De Arne Courant is een uitgave van Origin Marketing.
Advertenties: arnecourant@bereikeffect.nl Oplage: 3.000 exemplaren
Verspreiding: Arnemuiden en Nieuw- en St. Joosland Vormgeving en realisatie: Origin Marketing

Advertenties, persberichten/nieuws en foto’s voor de voorkant: arnecourant@bereikeffect.nl 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden.
De volgende editie wordt verspreid in de week van 9 januari. Kopij kunt u aanleveren voor 16 december.

Heeft u vragen? 
  Neem dan contact 
      op met:

Klaas van de Ketterij:

Tel: 0118 606 942

Mail: info@originmarketing.nl

Ivo van der Velde:

Mail: info@originmarketing.nl

AGENDA NIEUW- EN 
SINT JOOSLAND
18 december

zondagmiddagconcert: ONDA in samenwerking met 

KAT Koor uit Middelburg. Tijd en locatie volgen nog.

AGENDA 
ARNEMUIDEN
9 december

20.00 uur. Kerstconcert Gerald Troost, 

Gereformeerde Kerk.

16 december 

19.00 uur. Kerstmusical, Gereformeerde Kerk

17 december 2022, 

19:00 uur. Kerstzangavond Hervormde kerk 

Arnemuiden.

24 december 

21.00 uur. Kerstnachtdienst, Gereformeerde Kerk

9 januari 2023, 

20:00 uur. Start projectkoor voor de uitvoering van 

het oratorium Exodus. Hervormde kerk Arnemuiden. 

WINTERFAIR, WEER ÉÉN GROOT FEEST!

KERSTCONCERT GERALD TROOST
Vrijdagavond 9 december is er een 

sfeervol kerstprogramma in de 

Gereformeerde Kerk in Arnemuiden, 

met de allermooiste kerstliedjes van 

Gerald Troost. Natuurlijk is er volop 

de gelegenheid om als publiek zelf 

mee te zingen. Het belooft een 

onvergetelijke avond te worden, 

waarin de hoopvolle kerstbood-

schap opnieuw ons hart zal gaan 

raken!

Van harte welkom!

Reserveer tickets via 

www.zingenindekerk.nl

Na twee jaar van afwezigheid was er op 

vrijdag 25 november weer een Winterfair 

in Arnemuiden. Het was een hele gezellige 

en sfeervolle middag en avond, bij ver-

schillende winkeliers stonden er kraampjes 

buiten en was er genoeg te doen. Van 

lekkere hapjes en drankjes tot goede 

aanbiedingen. Ook in de winkels was de 

gezelligheid merkbaar met leuke acties. 

Voor de kinderen was er ook genoeg 

te doen, zo hebben ze zich goed ver-

maakt op de draaimolen die op de 

Markt stond. Door het centrum liepen 

figuranten in Charles Dickens-stijl, dit 

maakte de fair helemaal af. De tent van 

RMU events was ook erg succesvol, 

we hebben er met z’n allen naar de 

voetbalwedstrijd van het Nederlands 

elftal gekeken, deze eindigde op 1-1. 

Daarna was het een feestavond met 

leuke muziek. 

Het was een geslaagde editie van de 

Winterfair en op naar volgend jaar! 



RMU-MODE WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GOED GEKLEED 2023  

RMU-Mode
VIND BIJ ONS DE LEUKSTE CADEAUTJES

 VOOR ONDER DE BOOM! 

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

Nieuwe feest collectie 
In welke outfit ga jĳ stralen deze kerst?  

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!

LUNCH | DINER | DRINKS

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

KERST BEGINT BIJ DE BAKKER
 Kerststollen, tulbanden en Kerstkransen de  
winkels liggen weer vol met de lekkerste  
kerstproducten 
 
Bestel gemakkelijk vanuit huis uw  
kerstproducten in onze webshop!

 
www.bakkerij-janschrieks.nl/webshop

Bereik Effect 
adverteer in de 

Arne Courant !
Neem contact met ons op:

arnecourant@bereikeffect.nl 

BEREIBEREI KKEFFECT.nl
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INTERVIEW

Naam: Theo Meijboom

Leeftijd: 29 jaar

Bedrijf/ organisatie: Politie, wijkagent van 

Arnemuiden, Nieuw-Sint Joosland en Middel-

burg-Zuid. 

Korte omschrijving van wat u doet: 

Zorgen dat het veilig blijft in de wijk. 

“Ik wil iets kunnen 
betekenen voor de 
burger”

Waarom bent u wijkagent geworden?

In 2013 ben ik begonnen bij de regio-

politie Utrecht, standplaats Nieuwegein. In 

2017 ben ik vanwege de liefde overgeko-

men naar het Walcherse en sinds enkele 

jaren mag ik mij wijkagent noemen van 

Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland en 

Middelburg-Zuid. Middelburg verschilt weer 

heel erg van Vlissingen en alle omliggende 

dorpen hebben weer hun eigen tradities 

en gewoontes. Daarnaast hebben we in 

ons werkgebied een grote haven liggen 

wat weer de nodige problematiek met zich 

meebrengt.

Wat is er zo leuk aan uw werk? 

Ik ben wijkagent geworden, omdat je in 

veel gevallen echt iets kunt betekenen voor 

de burger. Op het moment dat je goed in je 

netwerk zit kun je de juiste instantie inroe-

pen als er problemen zijn. Het contact met 

de burger, bestuurswerkgroep Arnemuiden, 

woningbouwvereniging, zorginstanties en 

gemeente spreken mij erg aan. Als wijk-

agent ben je de eerste contactpersoon van 

de politie voor een wijk.

Wat maakt uw dag geslaagd? 

Arnemuiden is een mooie plaats om wijk-

agent te zijn. Het kent nog een grote mate 

van saamhorigheid en is op veel gebieden 

zelfredzaam. Daarnaast is het een plaats 

die standvastig is in zijn verschillende 

tradities en heeft het hierdoor zijn eigen 

identiteit. Dat zijn mooie eigenschappen, 

maar daar kunnen ook gevaren in schuilen. 

Als je kijkt naar de jaarwisseling maak ik mij 

als wijkagent wel zorgen. Het corrigerend 

vermogen onder een groep jongeren is in 

combinatie met drank soms ver te zoeken, 

waardoor zaken jammer genoeg escaleren 

en de afstand tussen de gemeenschap en 

overheid vergroot. Uiteindelijk hebben we 

denk ik één gemeenschappelijk doel en dat 

is een veilige jaarwisseling voor iedereen. 

Waar gaat u zich de komende tijd mee 

bezig houden?

De uitdaging voor mij is de komende tijd 

die afstand tussen de burger en overheid 

te verkleinen en dat hoop ik samen met jul-

lie te mogen doen! Als hiervoor ideeën zijn 

kom gerust op de lijn bij mij als wijkagent of 

bij de bestuurswerkgroep Arnemuiden. 

Hoe kun je contact met u opnemen?

Ik ben telefonisch bereikbaar via het alge-

mene politienummer 0900-8844. Als ik niet 

aan het werk ben wordt er een melding bij 

mij achtergelaten dat u gebeld heeft. Het 

kan zijn dat door onregelmatige diensten 

hier een aantal dagen overheen gaan 

voordat ik contact zoek. Als er onmiddellijk 

politie ter plaatse moet komen belt u 112. 

Daarnaast zijn wij als wijkagenten bereik-

baar onder ons instagramaccount  

wijkagenten_middelburg.



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.

KOREN
MOLEN Nooit Gedacht

Goede feestdagen en de 
beste wensen voor 2023

ActieActie 

oliebollenmix € 3,00

Complete mix inclusief  rozijnen

Tel: 0641876675   
Mail: molen.arnemuiden@gmail.com

- ambachtelijk en duurzaam geproduceerde bakproducten - 



Kies voor gemak en
kwaliteit, bestel voor
kerst eenvoudig en

snel op onze webshop

www.slagerijarnemuiden.nl

Slagerij Wisse Arnemuiden 
wenst u fijne feestdagen!

Bedankt voor uw vertrouwen in 2022

Let op! Vrijdag 23 december zijn wij gesloten zodat we alles zo vers
mogelijk voor 24 december klaar kunnen zetten. 

24 december geopend van 7:30-15:00



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

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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Naar aanleiding van ons stukje in de Arne 
Courant van september jl. hebben we leuke 
reacties ontvangen. Velen hadden wel iemand 
van ons herkend op de foto. Hieruit blijkt dat 
de Arne Courant dus goed wordt gelezen. Het 
lijkt ons dan ook een goed idee om met enige 
regelmaat hierin iets te plaatsen.  

Zoals we de vorige keer schreven 
vertegenwoordigen we de belangen van de 
huurders van WBV Arnemuiden. Daarnaast 
overleggen we ook met WBV Arnemuiden 
over (beleids)zaken zoals huurverhoging, 
toewijzingsbeleid, onderhoud- en 
renovatiebeleid en zijn we betrokken bij 
de prestatieafspraken die met de gemeente 
Middelburg worden gemaakt.
 
Een ander punt waarover we ook hebben 
gesproken is de kerstattentie die WBV 
Arnemuiden jaarlijks schenkt aan al haar 
huurders. De laatste jaren was dit steevast 
een kerstbrood. Op ons advies is er nu voor 
iets anders gekozen, namelijk een cadeaubon 
van € 10,00 die vrij te besteden is bij een van 
de ondernemers in Arnemuiden. Als HBV 
de Hoogaars doen we daar nog € 5,00 bij 
voor elke huurder die lid wordt van onze 
vereniging. Het lidmaatschap is gratis en we 
hopen natuurlijk dat alle huurders lid worden. 
Als bestuur zullen we alle huurders hiervoor 
persoonlijk benaderen. 
 

Het einde van het jaar nadert en daarmee 
komt de algemene ledenvergadering van WBV 
Arnemuiden weer in zicht. Deze zal gehouden 
worden op 14 december a.s. Als het goed is 
hebben alle huurders hier inmiddels al een 
officiële uitnodiging voor ontvangen. Het 
bestuur van HBV de Hoogaars zal aanwezig 
zijn en we hopen dat velen van de huurders 
ook komen die avond.
 
De energiemarkt waar we de vorige keer 
over schreven gaat bij nader inzien niet door. 
Vanuit de gemeente komen er energiecoaches 
die specifiek advies kunnen geven. Op het 
spreekuur komen we een volgende keer nog 
terug.  
We wensen iedereen alvast fijne kerstdagen toe 
en een gezond en gelukkig 2023.

Met vriendelijke groet,
Astrid Steen, Jan Baaij, Vonny van der Wal en 
Arno de Kok 

INFORMATIE VAN
HUURDERSBELANGENVERENIGING DE HOOGAARS

Aspecten die wij belangrijk 
vinden zijn:
-  Transparantie

-  Samenwerking

-  Actief in het volgen van nieuwe
 ontwikkelingen in en rondom 

Arnemuiden

-  Zichtbaarheid

-  Duurzaamheid

HBV de Hoogaars is te bereiken via 
de mail op: info@hbvdehoogaars.nl



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! 

FAUTEUIL LOGE PLUS

VAN € 1922 VOOR € 1153
FAUTEUIL HEEMST

VAN € 1402 VOOR € 699
SALONTAFEL METZ

VAN € 1376 VOOR € 688

FAUTEUIL JAX

VAN € 1945 VOOR € 972

VOOR € 1335
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VERENIGINGEN

KENNIS, PASSIE & KEIHARD 
TRAINEN. ‘IT’S EASY!’
De welbekende kreet van trainer Andres 

Vlaming van Djezfit die afgelopen woens-

dag 16 november door sporthal De Blikken 

te horen was. De deelnemers van de Hart 

voor Erremuu Academy kregen namelijk 

hun 3e ASM clinic die verzorgd werd door 

trainer Andres & trainer Mostaf van Djezfit. 

Waar de deelnemers hiervoor al een les 

Kickboks & Rugby hebben gevolgd was het 

nu tijd voor om weer hele andere vaardig-

heden te ontwikkelen. Tijdens deze training 

was er aandacht voor de elementen kracht, 

snelheid & conditie. 

Bij alle deelnemers stond het zweet op hun 

voorhoofd en de training was nog maar 

net begonnen! Zo werden er meerdere 

krachtrondes uitgevoerd, maar wordt hier 

niet enkel gelet op de snelheid van de uit-

voering, maar is de techniek nog belangrij-

ker! Trainer Andres, die zelf een veelzijdige 

sporter is en op het hoogste niveau in 

Europa American Football heeft gespeeld, 

motiveerde de deelnemers enorm. Hij 

bracht ze vooral de kleine details bij binnen 

zijn expertise die vervolgens op het voet-

balveld het verschil kunnen maken. Alleen 

goed zijn aan de bal is namelijk niet vol-

doende, er komt nog veel meer bij kijken! 

Door het werken aan kracht, conditie, 

snelheid en explosiviteit hebben de deel-

nemers weer een stap gemaakt in hun 

ontwikkeling. Wij bedanken Andres daarom 

voor de ontzettend leuke, leerzame maar 

vooral waardevolle clinic! Onze groep heeft 

nu van alle partners (Karkach Gym, EZRC 

Oemoemenoe & Djezfit) een eerste clinic 

en de basis van deze sporten/vaardighe-

den mogen ervaren. We starten nu weer 

met de 1e ASM partner en op woensdag 

14 december staat de 2e kickboks clinic 

van Karkach Gym op het programma. In 

de tussentijd vinden er nog 3 techniektrai-

ningen van Skills & Control plaats en na de 

kickboks clinic is het tijd voor de winter-

stop! Meer informatie over het programma 

is te vinden op: www.vvarnemuiden.nl/

hartvoorerremuuacademy

Samenvatting bestuursoverleg donderdag 3 november 2022

•  Er lopen nog wat procedures bij de Raad van State om-

trent Waterpark Veerse Meer

•  Op 8 november is er een bijeenkomst met de burgemees-

ter m.b.t. oudejaarsavond.

•  De wijkagent meldt dat er wat meer autobranden en 

inbraken zijn geweest.

•  Wethouder Eduard Smit belooft binnen één maand een 

overleg in te plannen met enkele leden van het bestuur 

om welke korte termijn verkeersmaatregelen er worden 

genomen. Hiervoor is 5 miljoen euro ter beschikking 

gesteld.

•  De stikstofuitspraak zal geen gevolgen hebben voor de 

nieuwbouw van het Waterpark Veerse Meer.

•  Er volgt op 8 december een overleg over de opzet van het 

wijknetwerk.

•  Mogelijk realisatie van een Tiny-Forest vlak bij Oleander-

hof. Sponsor Rabobank.

•  Volgend bestuursoverleg op 1 december 2022.

Toegekende bewonersaanvragen:

•  Erremu Academy € 1000

• Sinterklaasoptocht € 500

•  Reparatie en onderhoud trampoline € 250

• Visserijfeesten € 250

SAMENVATTING 
BESTUURSOVERLEG 
BEWONERSGROEP



In deze laatste maand van het jaar wil ik u vanaf 
deze plaats hartelijk danken voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Toen u te maken kreeg 
met een overlijden, mocht ik u met raad en daad 
bijstaan.

Voor de komende periode met de kerstdagen en 
de jaarwisseling, wanneer het verlies soms zo 
intens ervaren wordt, wens ik u van harte sterkte 
en kracht toe. Voor het nieuwe jaar wens ik u al 
het goede.

Ook in 2023 hoop ik weer de vertrouwde 
begrafenisondernemer voor u te zijn, die u mag 
bijstaan wanneer u geconfronteerd wordt met 
rouw en verlies.

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



WWiijj ddaannkkeenn uu  vvoooorr hheett  iinn  oonnss ggeesstteellddee vveerrttrroouuwweenn eenn  wweennsseenn
uu  ffiijjnnee kkeerrssttddaaggeenn eenn  eeeenn vvoooorrssppooeeddiigg 22002233..



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



halve pagina advertentie
182 x 130

√ Speciaal voor administraties van 
zzp’ers en Vof’s

√ Bijwerken van uw boekhouding 
(indien gewenst op locatie)

√ Opmaken van jaarrekeningen

√ Opstellen van Btw-aangiften

√ Opstellen van aangiften inkomsten-
belasting, zowel zakelijk als particulier

√ Overige fi nanciële dienstverlening

Erik Kok
Cordeschuit 13
4341 SE Arnemuiden

 06 13 05 70 45

 erik@kokfi nancieel.nl

 www.kokfi nancieel.nl



ZEELAND REFINERY ZOEKT ENGINEERS

Ben jij bijna of net afgestudeerd als Engineer? Maak jij werk van jouw persoonlijke ontwikkeling 
en heb je een vernieuwende blik? Geef jouw carrière dan een mooie start bij Zeeland Refi nery!

De Engineer die wij zoeken:
• heeft een (bijna) afgeronde wo (master) in Mechanical Engineering, Chemical Engineering of Process Technologie;
• heeft bovengemiddelde studieresultaten behaald;
• is sociaal, gedreven, werkt graag in teamverband en is zeer gemotiveerd om verder te leren;
• heeft aantoonbare affi  niteit met, en interesse in de olie-industrie;
• is nieuwsgierig, analytisch, fl exibel en communicatief zeer sterk ontwikkeld;
• beheerst (zowel mondeling als schriftelijk) de Nederlandse en Engelse taal.

De beste werkgever van Zeeland zoekt jou!
Zeeland Refi nery is een dynamisch bedrijf met een 
uitdagende werkomgeving, leuk personeel en uitstekende arbeidsomstandigheden. Wij werken in teams waarin 
we op een persoonlijke, directe manier en met humor met elkaar omgaan. Zeeland Refi nery behoort tot de top 
energie-effi  ciënte raffi  naderijen ter wereld.  

Bij ons werken betekent:
• Uitdagend en afwisselend werk 
• Dertiende maand en bonusregeling
• 25 vakantiedagen en 14 ADV-dagen
• Prettige werksfeer
• Uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden
• Ruime mogelijkheid tot scholing en cursussen

Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract, wat wij graag omzetten in een vast 
dienstverband als jij de match bent die wij zoeken.

WIJ ZOEKEN

WIE ZIJN WIJ

Stuur een mail naar Jobs.zr@zrefi nery.nl of gebruik de QR code. 
Heb je vragen? Bel gerust met onze HR offi  cer Annemarie Bos: 0113-619206

OOK VOOR AFSTUDEERDERS!

SOLLICITEREN

ZEELAND REFINERY ZOEKT PROCESS OPERATORS
Ben jij een techneut en graag in control? Ben je een teamspeler met een sterke focus op veiligheid? 
Ben jij leergierig en zoek je geen baan, maar een loopbaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Operator die wij zoeken:
• heeft een afgeronde opleiding MBO-4 (bijv. AOT/Wtb/Vapro)
• is resultaatgericht en nauwkeurig, heeft verantwoordelijkheidsgevoel én een gezonde dosis ambitie

De beste werkgever van Zeeland zoekt jou!
Zeeland Refi nery is een dynamisch bedrijf met een 
uitdagende werkomgeving, leuk personeel en uitstekende arbeidsomstandigheden. Wij werken in teams waarin 
we op een persoonlijke, directe manier en met humor met elkaar omgaan. Zeeland Refi nery behoort tot de top 
energie-effi  ciënte raffi  naderijen ter wereld. 

Bij ons werken betekent:
• Goed salaris én ploegentoeslag
• Dertiende maand en bonusregeling
• Uitdagend en afwisselend werk
• Prettige werksfeer
• Uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden
• Ruime mogelijkheid tot scholing en cursussen

Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract, wat wij graag omzetten in een vast dienstverband als jij de 
match bent die wij zoeken.

WIJ ZOEKEN

WIE ZIJN WIJ

Stuur een mail naar Jobs.zr@zrefi nery.nl of gebruik de QR code. 
Heb je vragen? Bel gerust met onze HR offi  cer Annemarie Bos: 0113-619206SOLLICITEREN
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Zaterdag 19 november jl. zette Sinterklaas voet aan wal in 

Arnemuiden. Hij en zijn Pieten werden in de snijdende kou 

warm onthaald aan het Havenplein. Vele handjes werden 

geschud door de Sint. Die zelfde handjes werden ook goed 

gevuld door de vele Zwarte Pieten met lekkers. Vervolgens 

ging het in optocht door ons mooie vissersdorp.

SINTERKLAAS IS WARM 
ONTHAALD IN ARNEMUIDEN

Zonder (financiële) steun 

is de intocht onmogelijk! 

Daarom wil de organisatie 

de volgende bedrijven/in-

stanties graag bedanken: 

Bakkerij de Kok

Tweewielercentrum Zeeland 
P. v. Beek

RMU Mode

Snaidero Concept Store

Traas Verzekeringen & 
Hypotheken

Visrokerij van Belzen

Buurtpunt Bookie

Gwenda Hairstyle

Eport-Services

Marco de Jong Tegelwerken

De Nooijer Makelaars

De Visloods

Lavoir Projectinrichting

Ondernemersvereniging 
Arnemuiden

Het Oude Toonkamertje

Vis van Chris

Schoonmaakbedrijf Delta

Haarstudio José

Bewonersgroep Arnemuiden 

M. de Reiger Timmer & 
Onderhoudsbedrijf

Restaurant Oranjeplaat

Slagerij Wisse

Jumbo van Overveld

Cafetaria De Buuzen

Zeelandia Garnalen

Melissa’s Hairstyle

Origin Media

BOEK

In 2021 is de documentaire Het Kruis in 

de Duinen verschenen vanuit de Zeeuwse 

Documentaire Stichting over het verhaal 

van het kruis in de duinen van Valkenisse. 

Er kwamen tijdens het maken van deze film 

zoveel verhalen en materialen los vanuit 

vooral de families van de gevallenen dat de 

makers van de film, Hans Sakkers, Colin Bal 

en Klaas van de Ketterij het idee hebben 

opgepakt om ook een boek uit te brengen 

om zo het verhaal van het kruis nog beter 

te documenteren en te behouden voor 

volgende generaties. In oktober is het boek 

Het kruis in de duinen gepresenteerd in 

Valkenisse en in Zelzate (België) aan alle 

betrokkenen. Hieronder lees je waar het 

boek over gaat: 

Tijdens de Slag om de Schelde zijn burgers 

door een Duitse krijgsraad standrechtelijk 

ter dood veroordeeld. Zo vonden Andries 

Dieleman uit Wissenkerke, Willem Niest-

hoven en Johan van der Weij uit Middel-

burg, André Pierets en Albert en Yvan De 

Colvenaer uit Zelzate in België in de duinen 

van Valkenisse de dood door een vuur-

peloton. Het ging om een van de eerste 

militaire standrechtelijke executies van 

burgers in Nederland.

Het boek gaat in op de oorlogsgeschiede-

nis rondom deze fusillades. Daarnaast is er 

veel aandacht voor de herdenkingscultuur 

die hieruit ontstond. Opvallend is dat dit 

altijd voortkwam uit burgerinitiatief, waarin 

de gemeente faciliteerde. De nabestaanden 

van alle gefusilleerde mannen hebben dit 

boek een heel bijzondere waarde gegeven. 

Zij boden veel indringend beeldmateriaal 

aan wat niet eerder beschikbaar was voor 

onderzoek en als illustraties niet eerder 

gepubliceerd.

van Valkenisse
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Colin Bal
Klaas van de Ketterij

Hans Sakkers

Het kruis in de duinen

Het boek is verkrijgbaar voor € 21,90 in 

de lokale boekhandels of te bestellen op: 

https://zeeuwsedocumentaire.nl/pro-

duct/het-boek-het-kruis-in-de-duinen/



Afhaal in Arnemuiden
Bezorging aan huis

www.visvanchris.nlbestel eenvoudig & snel op:

Wij wensen u 
fijne feestdagen en 
een gezond 2023

E. info@traasverzekeringen.nl

T. 0118-602506

I. www.traasverzekeringen.nl
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In Arnemuiden zijn er twee wijkkast-

jes waarin mensen die het nodig heb-

ben producten zoals soep, verpakte 

groentes, pasta en menstruatiepro-

ducten kunnen pakken. In 2018 is het 

eerste kastje geopend in de Nieuw-

straat 25/27 en sinds deze zomer is er 

ook een kastje in de Korenbloemlaan 

48 bijgekomen. 

Het eerste kastje is ontstaan doordat er 

in Amerika bij de kerken vaak een punt 

is waar mensen producten zoals eten en 

drinken kunnen halen, dit werd gemist in 

Nederland en daarom is het eerste kastje 

in de Nieuwstraat ontstaan. Het is een 

mooi initiatief voor mensen die het nodig 

hebben en het gaat verspilling tegen. 

Mensen hebben namelijk altijd wel iets in 

hun kast staan wat ze niet meer gebrui-

ken zoals soep, thee, pasta, havermout 

of crackers. Al deze levensmiddelen voor 

eerste levensbehoeften zijn welkom in de 

wijkkastjes.

Voedselbank

Het tweede kastje is o.a. ontstaan door het 

goedlopende kastje in de Nieuwstraat. In 

het Reformatorisch Dagblad stond een ar-

tikel over wijkkastjes dat die de laatste tijd 

nog meer nodig zijn, daarom is het tweede 

kastje opgericht. Op deze manier kun je 

mensen helpen die het nodig hebben en 

(nog) niet in het systeem in Nederland 

zitten dus niet bij bijvoorbeeld de voed-

selbank terecht kunnen. Dit is een mooie 

manier om hen te helpen.

Het kastje in de Nieuwsstraat is een kast 

gemaakt van steigerhout en kan tegen 

weer en wind. Het kastje in de Koren-

bloemlaan is gemaakt op een sociale 

werkplaats in Purmerend, daar maken 

mensen kastjes voor buurtkastje.nl. Men-

sen kunnen de hele dag door producten 

uit de kastjes halen of komen brengen, dit 

kan ook in het donker als het avond is. Op 

dit moment worden de kastjes aangevuld 

door de eigenaars die bijvoorbeeld bij het 

boodschappen doen iets extra’s kopen of 

door mensen uit de buurt. 

Kerstpakketten

De eigenaren van de kastjes willen alle 

mensen bedanken die er producten in 

zetten. Dat is heel waardevol en mooi. Ook 

willen ze oproepen of iedereen wil kijken 

in de keuken of ze nog iets hebben voor 

in de kastjes, dit kan van alles zijn zoals 

thee of koffie als het maar wel ongeopend 

is. Denk bijvoorbeeld aan het Kerstpakket 

wat je krijgt, wat je zelf niet gebruikt kun je 

achterlaten in de kastjes!

PAK IETS WAT JE 
NODIG HEBT OF BRENG 
IETS WAT JE KUNT MISSEN!

De wijkkastjes in Arnemuiden:

 - Nieuwstraat 25/27

 - Korenbloemlaan 48
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