
JANUARI 2023    |   JAARGANG 2 – NUMMER 14

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: Marie-Louise Marijs

IN DIT NUMMER:

• JAARWISSELING GROOT FEEST IN ARNEMUIDEN

• INTERVIEW MET GERBEN VAN HORSSEN VAN HGZ

• KOM EENS LANGS BIE DE BUREN



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

Uw woning 
verkopen via 
De Nooijer Makelaars?
Bent u van plan uw woning 
te verkopen? Of bent u 
benieuwd naar de waarde 
van uw woning? 
Wij komen graag vrijblijvend 
bij u langs voor een advies-
gesprek.

www.denooijer-makelaars.nl

Benieuwd naar onze 
  website? Scan 
         de QR-code

Langstraat 85 Arnemuiden    Tel. 0118 - 602154    info@denooijer-makelaars.nl 

 Goede voornemens ? 
 

*GRATIS!*GRATIS!
  

warmgerookt Zalmmootje
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NIEUWS
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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 7 februari. Kopij kunt u aanleveren voor 20 januari.

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

KOM GEZELLIG LANGS 
BIE DE BUREN

ARNEMUIDEN HELPT THEIUS 
BEZORGT KERSTPAKKETTEN

JAARWISSELING 
GROOT FEEST IN 
ARNEMUIDEN

Koffiehuis Bie de Buren opent in het voorjaar van 2023 

haar deuren. Bie de buren is een non-profit koffiehuis 

in het Dorpshuis de Arne in Arnemuiden. Ze willen het 

onderlinge contact in Arnemuiden versterken door 

gezellige koffie- en theemomenten te creëren en acti-

viteiten te organiseren voor verschillende groepen. Met 

de opbrengst van het koffiehuis willen ze een aantal 

projecten steunen. Vanaf het voorjaar van 2023 hopen 

ze met een enthousiast team van vrijwilligers de beste 

koffie- en theespecialiteiten, lekkere taarten en lunches 

voor bezoekers klaar te maken. Zo hopen ze Bie de 

Buren samen met het dorp tot een succes te maken. Je 

kan de missie financieel ondersteunen, maar ook vrijwil-

liger worden! Kijk voor meer informatie op https://www.

biedeburen.nl/ 

Eind vorig jaar heeft Mur-

protec Nederland voor de 

allerarmste gezinnen in Teius 

in Roemenië ruim 40 kerst-

pakketten gesponsord. De 

kerstpakketten zijn persoonlijk 

naar Roemenië gebracht en 

de blijdschap en dankbaarheid 

van de gezinnen in Teius was 

groot. Het was mooi om deze 

pakketten te doneren en deze 

gezinnen zo blij te zien.

De afgelopen maanden heeft Stichting 

RMU Events meerdere gesprekken met de 

gemeente Middelburg gevoerd voor een 

veilig oud en nieuw. Een aantal moeders 

in Arnemuiden hebben ervoor gezorgd 

dat er met oudjaar een feesttent naast de 

sporthal De Blikken stond; voor jong en oud 

een hele avond gezelligheid.

Het was een gezellige avond: er was een 

dj, een darttoernooi, een frietkar en was 

leuk voor jong en oud tot in de late uurtjes. 

De gemeente Middelburg en Stichting 

Welzijn Middelburg hebben een belangrijke 

bijdrage geleverd. Iedereen bedankt 

die deze leuke avond mogelijk heeft 

gemaakt. 



 WINTERSALE MET HOGE KORTINGEN 

RMU-Mode
DAMESMODE | LINGERIE | BABYMODE  

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

New year new look 
Batdia - Dreamstar - Sophia Perla 
Maicazz - Zizo - Enjoy - Ivy Beau  

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

√ 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
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INTERVIEW

Waarom bent u ooit gestart met uw 

bedrijf?

Er kwam een moment dat ik een keuze 

moest maken tussen een nieuwe baan 

zoeken of als zelfstandige een bedrijf op te 

starten. Ik heb ervoor gekozen om als zelf-

standige een bedrijf op te starten, omdat ik 

het fijn vind om mijn eigen producten uit te 

kiezen en met goede kwaliteit materialen 

klanten te bedienen.

Wat is er zo leuk aan uw bedrijf/werk? 

De afwisseling vind ik erg leuk, aan de ene 

kant verkoop van producten aan klan-

ten, vervolgens de inkoop regelen en de 

werkvoorbereiding en daarna het mooie 

eindresultaat met een tevreden klant.

Wat maakt uw dag geslaagd? 

Een tevreden klant, die blij is met zijn pro-

ducten en positief over de montage.

Waar gaat uw bedrijf zich de komende 

tijd mee bezig houden?

Het invoeren van een nieuw logo en de 

showroom wordt helemaal vernieuwd, ver-

der blijven we doen waar we goed in zijn.

Wat vindt u van het initiatief dat er 

weer een Arne Courant is? 

Bindend voor de samenleving en samen-

werking in ons dorp.

Naam: Gerben van Horssen

Leeftijd: 38 jaar

Bedrijf: HGZ geveltechniek bv

Korte omschrijving wat u doet: Leveren 

en monteren van kunststof en aluminium 

kozijnen, zonweringen en veranda’s 

Website: www.hgzgeveltechniek.nl

www.kroonkozijn.nl/dealers/hgz

“We krijgen een nieuw 
logo en onze showroom 
wordt vernieuwd”



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

AVA

Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Dorpsstraat 56
Heinkenszand

BTW WEG ERMEE DAGEN
24 t/m 28 januari
Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel



Pittige kip kerrie 100 gram 
€1,99

Gerookte kipfilet 
stukje

Jong belegen 35+

Gepaneerde schnitzelKipfilet blokjes

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

Tartaartjes

9 - 1 4  j a n u a r i 1 6 - 2 1  j a n u a r i

2 3 - 2 8  j a n u a r i 3 0  j a n u a r i  -  4  f e b r u a r i

Eigen nasi 100 gram 
€1,09 Eigen bami

100 gram
€1,55
100 gram 
€1,79

Zalmcocktailsalade

Jonge kaas

Eigen grillham

Kip saté sesam 

Jonge kaas

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

100 gram 
€1,39Jong belegen 35+

100 gram
€2,59

100 gram 
€1,09

100 gram 
€1,29

4e gratis

4e gratis

100 gram
€1,29

Ei salade

100 gram 
€1,39

100 gram
€1,39

100 gram
€1,69

www.slagerijarnemuiden.nl 

Magere braadlappen

100 gram
€2,69

100 gram 
€1,89



Maak nu vrijbijvend 
een afspraak voor 
een gratis offerte!

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



ARNE COURANT JANUARI 2023 9

In Arnemuiden hangen deze drie mooie schilderijen, 

maar na aantal jaren buiten zijn ze toe aan een restau-

ratiebeurt. Door weer en wind zijn ze aangetast en nu is 

Hugo van de Ketterij op zoek naar een schilder die deze 

schilderijen weer als nieuw kan maken. Wil je meer we-

ten of ben jij die schilder? Neem contact op met Hugo: 

info@hugosdienstverlening.nl of bel naar 06 12304872. 

Stuur een mail 
met je gegevens naar:

ploegleider.arnemuiden@
vrzeeland.nl

en wij nemen contact met 
je op!

Op zoek naar een 

(RESTAURATIE)SCHILDER



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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VERENIGINGEN

De Hart voor Erremuu Academy is 

zo’n 4 maanden onderweg en onze 

deelnemers zijn laaiend enthousiast 

over het afwisselende sportprogram-

ma met verschillende sport- en bewe-

gingsvormen.

Bij de Hart voor Erremuu Academy maak 

je kennis met verschillende sporten en 

daarbij behorende bewegingsvormen. Je 

beweegt dus niet alleen meer, maar ook 

veelzijdiger. Dit zorgt voor een verbete-

ring van zowel je algehele fitheid als je 

motoriek. Tegelijkertijd ontwikkel je je ook 

op andere gebieden zoals tactisch inzicht, 

weerbaarheid en doorzettingsvermogen. 

Jullie gaan kennismaken met nieuwe sport- 

en bewegingsvormen onder de bezielende 

leiding van supertrainers. Zo gaan jullie in 

de ring met kickboxtrainer Anis, test  

fitnesscoach Andres jullie uithoudingsver-

mogen, leert Romeo jullie nieuwe voetbal- 

skills en staat de rugbytraining van Matthijs 

in het teken van beuken en ontwijken! 

Hart voor Erremuu Academy

TUSSENTIJDS INSTROMEN?!

Scan de QR-code voor 
een impressie van de 
trainingen.

Als je tussentijds wilt instromen, dan is dat uiteraard 

mogelijk. Er zijn nog 7 plaatsen beschikbaar.

Direct aanmelden voor het resterende programma kan 

via https://vvarnemuiden.nl/hart-voor-erremuu-aca-

demy-2

Check onze website voor meer info: 

https://vvarnemuiden.nl/hartvoorerremuuacademy

Het bestuur van de Oranjevereniging Arnemuiden 
wenst u een gelukkig en voorspoedig 2023 toe.

AGENDA
Dinsdag 31 januari 2023 Algemene Ledenvergadering

 Alle leden zijn van harte welkom.

 Er ligt een conceptplanning klaar, maar we veranderen 

 dit graag als u met leuke ideeën komt.

Vrijdag 3 maart 2023 Toneelvoorstelling “Zeeuwse babbelaars en de vierdaagse”

Vrijdag 21 april 2023 Oranjemuidenloop

Donderdag 27 april 2023 Koningsdag

 Het thema is “Landen, reis om de wereld”. Wij zien dit thema graag terug in de versierde

 optocht.

Zaterdag 29 april 2023 Bingo

Meer informatie t.z.t. op de website www.oranjemuiden.nl, zoals tijden, locaties, etc. Vragen? 

Mail naar contact@oranjemuiden.nl

ORANJEVERENIGING ARNEMUIDEN



Wil je af van die steeds 
terugkerende kwaal?

Herken jij je hierin:
- Onbalans in relaties/werk/studie. 
- Altijd maar moe en toch gezond leven. 
- Chronische pijn. 
- Onverklaarbare lichamelijke klachten. 
- Darmklachten en niet weten waardoor.

Wat is holistisch helen
Bij Holistisch helen kijken wij samen naar de verbindin-
gen van jouw lichaam en geest. Er wordt gewerkt aan je 
algemene mindset, je voeding, je beweging en andere 
aspecten die nog van belang zijn voor jou. Hierdoor 
versterk je de connectie tussen je lichaam en geest. Je 
leert samenwerken met je lichaam door het zelfhelend 
vermogen te activeren en te werken aan ziel, lichaam en 
geest.

Resultaat na holistische heling
Inzicht in de kern van jouw probleem. Er is een aspect 
verstoord waardoor je lichaam uit balans is geraakt. 
Door op zoek te gaan of dit op emotioneel, fysiek of men-
taal niveau verstoord is, ontdek je waarom je doet wat je 
doet en hoe je hier op een heilzame manier mee om kunt 
gaan. Op deze wijze ontstaat er een fi jne samenwerking 
met je lichaam.

Wie ben ik
Mijn naam is Vonny van der Wal. Ik ben werkzaam ge-
weest als verpleegkundige en heb jarenlange ervaring in 
het onderwijs. Gefascineerd door lichaam en geest vanuit 
eigen ervaring heb ik mij gespecialiseerd in mindset, 
voeding en beweging en werk nu als holistisch lifestylist. 
Mijn missie is om het lichaam, geest en ziel in balans 
te laten zijn zodat het optimaal kan samenwerken met 
elkaar. Ik werk met verschillende stylen. Samen met jou 
gaan we op zoek naar de kern van jouw probleem. Wil je 
meer weten? Bel of stuur een bericht naar mijn mobiele 
nummer 06 460 751 53 voor een vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek. 

Wanneer je meer 
wil weten over 
vergoedingen 

of verschillende 
methodes, scan 

de QR-code.

Kotter 14
4341 MX Arnemuiden
06 460 751 53
www.lifestylistvonny.com



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



op alle 
GAS- & 
PELLETBBQ’S*

op alle 
GAS- & 
PELLETBBQ’S

OP = OP20% 
KORTING

Coosje Buskenstraat 174, Vlissingen   •   Tel: 085 0508088

www.fancycooking.nl

*Zolang de voorraad strekt. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.



Nieuwjaarsaanbieding 

Matte uitstraling

Klasse 33 toplaag

1220 * 150 mm
Met geïntegreerde 
ondervloer
Klik PVC-vloer

Marie Curieweg 9-13 (A58 afrit 40) Vlissingen (Souburg)
0118 - 70 02 55 www.vloerenstudiozeeland.nl

€ 35
m2

Uit voorraad 
leverbaar

PERSOONLIJK  |  BETAALBAAR  |  KWALITEITPERSOONLIJK  |  BETAALBAAR  |  KWALITEIT

TEMA

Ampèreweg 58  |  4338 PT Middelburg  |  T (0118) 61 16 22  |  E info@vakgaragetema.nl

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGETEMA.NL

UNIVERSEEL AUTOBEDRIJF
SAAB SPECIALIST ZEELAND

TEMA
automotive



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...

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

WINTERSALE 
PROFITEER VAN HOGE KORTING OP ONZE SHOWROOMMODELLEN.

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 PRINCE

VAN € 2243 VOOR € 1121

FAUTEUIL EVY HOOG

VAN € 1865 VOOR € 932

FAUTEUIL OLAV FORCE

VAN € 1606 VOOR € 799

SALONTAFEL EDGE

VAN € 2250 VOOR € 1125


