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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: Sandra van Dijk

IN DIT NUMMER:

• INTERVIEW MET DE MANNEN VAN RMU-EVENTS

• WORKSHOPS KLEDERDRACHT

• ZEEUWSE BABBELAARS EN DE VIERDAAGSE



AVA

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

AVAVAVAAVAAVAVAAV

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

uw wasmachine stuk?
GEEN PANIEK!!

Dorpsstraat 56
Heinkenszand

Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Voor het bereiden van de heerlijkste ge-
rechten moet uw keukenapparatuur wel 
goed functioneren.
Wij repareren elektronica sinds jaar en dag 
en zijn gespecialiseerd in het onderhou-
den van huishoudelijke apparaten, beeld- 
en audioapparatuur in heel Zeeland. Wij 
zijn o�  cieel gecerti� ceerd reparateur van 
onder andere de merken Miele, Bosch, 
AEG, Electrolux, Zanussi, Beko, Siemens 
en Samsung.

Maar mocht uw apparaat niet meer te 
repareren zijn kunnen wij ook uw in-
bouwapparatuur vervangen. We bezorgen 
en installeren de apparaten bij u thuis. We 
zorgen ervoor dat alles gelijk bruikbaar is!

Reparatieservice 
Zeeland

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
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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 maart. Kopij kunt u aanleveren voor 24 februari.

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

Afgelopen jaar hebben we genoten van de 

mooie Jumbo-Van Overveld actie met de 

plaatjes voor het boekwerk “Arnemuiden 

door de jaren heen”. Mocht je nog plaatjes 

missen, dan kun je je lijstje met je naam 

en adres in de brievenbus doen van het 

museum, Langstraat 35, Arnemuiden. We 

zullen dan in onze voorraad zoeken of we 

je kunnen helpen. Wanneer je nog plaatjes 

over hebt, kun je die ook 

daar in de bus doen. 

Misschien kunnen we 

iemand er blij mee 

maken. Dit is wel de 

laatste kans.

PLAATJES 
COMPLEET?

WORKSHOPS KLEDERDRACHT
Tegenwoordig wordt streekdracht nau-

welijks meer gedragen. Toch is Arne-

muiden nog één van de plaatsen waar 

de dracht nog door een aantal vrouwen 

wordt gedragen. Ook in Museum Arne-

muiden deelt men graag de historie over 

de Arnemuidse dracht. 

Stichting RMU Events vindt het belangrijk 

om de Arnemuidse dracht in ere te houden 

en om deze dracht toekomstigbestendig te 

maken. Om die reden zullen wij workshops 

organiseren, zodat de kennis over het aan-

kleden van de dracht behouden blijft voor 

toekomstige generaties.

Stichting RMU Events heeft de afgelopen 

tijd veel kleding ontvangen en verwacht de 

komende tijd nog meer dracht. De afgelo-

pen tijd zijn wij met Museum Arnemuiden 

en Atelier Jaffari een samenwerking ge-

start, zodat op (korte) termijn bij Museum 

Arnemuiden de nodige workshops hierover 

gehouden kunnen worden.

Desondanks staan wij nog wel voor een 

uitdaging. Op dit moment hebben wij onvol-

doende opslag om alle (toekomstige) ont-

vangen en verzamelde kleding op te slaan. 

Een oproep aan iedereen: Wie weet of heeft 

ruimte beschikbaar waar wij deze kleding 

kwijt kunnen? Denk aan een depot o.i.d.

Verder zijn wij druk bezig met inzamelen 

van de nodige klederdrachtstukken, zodat 

wij ook de nodige workshops kunnen 

geven. Mocht u in het bezit zijn van kleder-

dracht of onderdelen er van (denk ook aan 

haarstukjes, koperen krullen, imitatiesiera-

den, etc.) of kent u iemand die klederdracht 

of onderdelen ervan graag aan ons goede 

doel zou willen schenken?

Dan kunt u contact opnemen met 

Manuel Schroevers (bestuurslid) via 

+31682791115 of een e-mail sturen naar 

events.rmu@gmail.com 

Alvast bedankt voor jullie hulp en het mee-

denken hierin!

Samenvatting van het bestuursoverleg van 

5 januari 2023:

1. We zoeken een schilder die eventueel 3 

schilderijen kan opknappen

2. Er komt een nieuw magneetbord bij de 

Jumbo 

3. Oud- en Nieuwfeest is heel goed verlo-

pen, voor herhaling vatbaar

4. Er kan weer een aanvraag gedaan wor-

den voor mantelzorgwaardering

5. Willem de Rijke sluit zich aan bij het 

bestuur van de BGA

6. De bewonersavond willen we gaan com-

bineren met een informatieavond over 

het verkeer of over Waterpark Veerse 

Meer

Bewonersbijdragen

• Er is € 1000,00 gereserveerd voor het 

restaureren van 3 schilderijen

• Speeltuin “TOP” krijgt een bijdrage van 

€ 500,00 voor het opknappen van de 

speeltuin

• Dorpshuis de Arne krijgt een bijdrage van 

€ 200,00 voor podiumverlichting

SAMENVATTING 
BESTUURSOVERLEG 





RESTAURANT
MIDDEN ZEELAND

Restaurant Midden-Zeeland heeft een vacature voor:

Zelfstandig werkend kok m/v 
Parttime of fulltime tussen 24 en 38 uur.

Wij zijn op zoek naar iemand die: 
•  Zelfstandig kan werken 
•  Stressbestendig is 
• In een team kan werken

Wij bieden: 
•  Een jaarcontract met uitzicht op een vast

contract 
•  Goede arbeidsvoorwaarden 
•  Gezellige werksfeer 
•  Werktijden zijn in overleg 
•  Een unieke werkplek direct aan de landings-

baan van Vliegveld Midden Zeeland 

Ben jij degene die wij zoeken?
Mail je motivatie en CV naar 
restaurant@vliegveldzeeland.nl. Of maak 
gelijk een afspraak 0113-613264

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 31/12/2023

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



VLAGGEN

DRUKKERIJ VAN KEULENDRUKKERIJ VAN KEULEN

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
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INTERVIEW

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Stichting RMU Events is op 1 november 

2019 opgericht, maar ons initiatief gaat nog 

iets verder terug. Het begon eigenlijk toen 

een aantal van ons op een koude en kille 

Erremuse dag een biertje op ’t ôôd stonden 

te drinken en met elkaar dachten: dit kan 

toch anders. Als je kijkt naar wat omringen-

de plaatsen, dan moet een gemeenschap 

als Arnemuiden natuurlijk ook een dorps-

feest van de grond zien te krijgen. Helaas 

hebben ook wij in coronatijd de nodige 

voorzieningen, maar vooral ontmoetings-

plaatsen voor jong en oud in het dorp zien 

verdwijnen en hebben onze activiteiten pas 

in 2022 plaats kunnen vinden.

Stichting RMU Events is meer dan alleen 

een dorpsfeest organiseren. Als stich-

ting staat het behouden van de sociale 

culturele identiteit in Arnemuiden centraal 

en willen wij ons mooie dorp als ‘karakte-

ristieke vissersplaats’ naar de toekomst toe 

behouden. Verder staan wij voor verbinding 

tussen de gemeenschappen en vereni-

gingen in het dorp, maar zijn wij ook een 

sparringpartner tussen jong en oud en de 

Gemeente Middelburg.

Wat heeft RMU Events vorig jaar 

gedaan?

Als wij terugkijken naar 2022, dan zijn wij 

vooral heel trots op wat Stichting RMU 

Events in een korte periode heeft bereikt. 

De vele positieve reacties die wij vanuit 

alle hoeken in het dorp hebben gekregen, 

geven ons energie om nog meer voor Ar-

nemuiden te betekenen. Uiteraard liggen er 

ook de nodige verbeterpunten en pakken 

wij graag de nodige feedback vanuit het 

dorp op. Als stichting willen wij nu meer 

dan alleen evenementen organiseren. We 

willen vooral een stichting zijn waarin alle 

‘erremuunears’ tot hun recht komen. Onze 

activiteiten en evenementen zijn voor jong 

en oud. Verder willen wij een positieve 

bijdrage leveren aan de verschillende 

initiatieven vanuit de vele stichtingen, 

verenigingen en overige gemeenschappen 

in het dorp. Ook willen wij alle vrijwilligers 

en sponsoren, maar vooral onze bezoekers 

bedanken. We gaan er vanuit dat 2023 

weer een succes zal zijn. 

Waar gaat de organisatie zich de ko-
mende tijd mee bezig houden?

We denken na over de invulling van 450 

jaar stadsrechten in 2024, we willen de 

Arnemuidse dracht nieuw leven in blazen 

en Arnemuiden in oude verhalen en foto’s 

op een leuke wijze aan jullie tentoonstellen. 

Tot slot zijn wij op dit moment druk bezig 

met de voorbereidingen voor Visserijdag. 

Dit gaan we samen met de ondernemers-

vereniging Arnemuiden en R.V. in Galop 

Arnemuiden weer oppakken.  De visserij-

feesten zullen op vrijdag 23 juni 2023 en 

zaterdag 24 juni 2023 tijdens de jaarlijks 

terugkerende Visserijdag (Erremuse dag) 

op het havenplein in Arnemuiden plaats-

vinden.

Naam: Vincent van de Ketterij, Wilco van 
Belzen, Jan-Job Koster, Manuel Schroevers,
Brian Meulmeester, Guus van Hecke, Nicky 
van de Ketterij, Nick van Overveld

Stichting: RMU Events 

Korte omschrijving van wat jullie doen:
Evenementen organiseren in Arnemuiden. 

Info en meer via: www.rmu-events.nl of via 
onze socials!

“Onze activiteiten en 
evenementen zijn voor 
jong en oud”



GARAGE EERMAN

Korenbloemlaan 1   4341 JD  Arnemuiden   
info@garagemeerman.nl

0118-602023

WIJ GAAN 

Wij gaan, na vele mooie jaren, de deuren na 47 jaar sluiten.
De pomp en het garagebedrijf zullen t/m 28 februari open 
zijn. (voor benzine/diesel geldt zolang de voorraad strekt)

Ad heeft de pensioensgerechtigde leeftijd en hoopt van wat 
meer vrije tijd te kunnen gaan genieten.

In het pand zal Aannemersbedrijf Wondergem zich vestigen.

Wij willen dan ook iedereen hartelijk danken voor het ver-
trouwen in ons bedrijf. Wij zullen het igg gaan missen.
  
Met vriendelijke groet, 
 Ad Meerman
 Willeke Meerman

SLUITEN!

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

V O N N Y  V A N  D E R  W A L
H O L I S T I S C H  L I F E S T Y L I S T

Behoefte aan meer innerlijke
rust? Doe mee aan de workshop
mediteren kun je leren

H E B  J I J  E E N  V R A A G ,  S T U U R  M I J
G E R U S T  E E N  P R I V É  B E R I C H T .

Meer informatie /
aanmelding via de QR-
code hieronder: 



U kunt n
u te

recht b
ij 

U kunt n
u te

recht b
ij 

Brouwer Te
chniek vo

or 

APK en onderhoud

   Onderhoud

   APK Keuringen

   Diagnoses

   Airco service

w w w . b r o u w e r t e c h n i e k . n l

Hertzweg 4d  -  4338 PX Middelburg
Tel: 06-38108440
E: brouwertechniek@kliksafe.nl

Garage Meerman in Arnemuiden gaat dicht, maar bij ons kunt u terecht 

met uw (bedrijfs) auto! Met elk automerk helpen wij u verder.



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! 

SALONTAFEL GHYCZY

VAN € 2182 VOOR € 1091

DRESSOIR DEKONINCK

VAN € 4112 VOOR € 1999

ARMSTOEL MADRID

VAN € 834 VOOR € 399
FAUTEUIL WILLIAM

VAN € 741 VOOR € 395
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VERENIGINGEN

“Zeeuwse babbelaars en de vierdaagse”
door toneelvereniging “Tot leringhe ende vermaeck”

Het zijn weer roerige 

tijden voor de bewoners 

van ’t Munnikenhof in 

Grijpskerke. 

De bewoners van dit bij-

zondere rusthuis hebben 

als jaarlijkse uitje gekozen 

voor de Vierdaagse in Nij-

megen. Of deze ongetrain-

de bewoners werkelijk we-

ten waar ze aan beginnen 

valt te bezien.

Datum: Vrijdag 3 maart 2023

Locatie: Dorpshuis “de Arne”

Aanvang:   20.00 uur

Zaal open: 19.30 uur

Entree:  € 2,- p.p. voor leden van de Oranjevereniging en

 € 4,- p.p. voor niet-leden.

 Verkoop uitsluitend op de avond van de voorstelling vanaf 19.30 uur.

 In de pauze wordt een verloting gehouden.

Vragen? Mail naar contact@oranjemuiden.nl

ORANJEVERENIGING ARNEMUIDEN

Vrijwilliger worden?

Elk jaar zijn de vrijwilligers weer hard 

nodig om alle activiteiten te kunnen 

bezetten.

Wilt u helpen in de ochtend, (enkele 

uurtjes in) de middag of een hele dag? 

Alle hulp is welkom! Geef u op door te 

mailen naar contact@oranjemuiden.nl

Lid worden?

Voor € 10, – per jaar steunt u de 

activiteiten van de Oranjevereniging 

Arnemuiden.

Als lid krijgt u gratis toegang of korting 

tot onder andere de toneelavond en 

de musea op Koningsdag. Ook krijgt u 

gratis deelnamemunten voor diverse 

activiteiten op Koningsdag. Maar vooral 

draagt u bij om Koningsdag in Arnemui-

den tot een feestelijke dag vol festivi-

teiten voor jong en oud te maken!

Op www.oranjemuiden.nl leest u hoe u 

zich kunt aanmelden!

JAAP VAN BELZEN GRIJPT 
OPNIEUW DE WERELDTITEL
In het Italiaanse Napels hebben, na een 

onderbreking van twee coronajaren, 

opnieuw de wereldkampioenschappen 

voor Vogelliefhebbers plaatsgevonden.

De Arnemuidenaar Jaap van Belzen 

greep voor de derde keer op rij de we-

reldtitel. Net als in 2019 en 2020 waren 

zijn Mozambiquesijzen opnieuw de 

beste van de wereld.

Dit jaar werd het voor hem zelfs een 

dubbel succes, want zowel bij de Stam-

men als bij de Enkelingen waren zijn Mozambiquesijzen de mooiste, wat 

hem dus 2 wereldtitels op leverde.

Ook Frank Wondergem, eveneens uit Arnemuiden, was succesvol in 

Napels: zijn Europese putters pakten daar de zilveren en de bronzen 

medaille.

Aan deze 70ste wereldshow (C.O.M. Mondial 2023) welke gehouden 

wordt in het Italiaanse Napels, doen 21.618 vogels mee. Deze zijn inge-

zonden door 2.748 inzenders.



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



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 

VERENIGINGEN

Na een succesvol eerste halfjaar van de 

Hart voor Erremuu Academy waarbij 28 

enthousiaste deelnemers, in de leeftijds-

categorie 6 t/m 12 jaar, 10 extra voetbal-

trainingen & 10 andere bewegingsvor-

men (ASM clinics) gevolgd hebben, breidt 

de Academy zich nu uit! Het komend 

halfjaar wordt er namelijk een pakket 

beschikbaar gesteld voor deelnemers in 

de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar! 

Let op: ook niet-leden zijn natuurlijk van 

harte welkom! De Hart voor Erremuu Aca-

demy staat open voor eenieder. 

Vanaf begin maart (week 9) zullen tot aan 

de zomervakantie één keer in de twee 

weken verschillende clinics aangeboden 

worden aan de oudere jeugd. Het gaat hier 

om een totaal van 8 clinics door 2 verschil-

lende sportaanbieders. De kosten voor het 

volgen van deze clinics bedragen € 25. Ge-

durende dit programma word jij uitgedaagd 

het maximale uit jezelf te halen & werk jij 

aan jouw algehele fitheid en het verbeteren 

van jouw kracht, conditie & explosiviteit. 

Het ontwikkelen en verbeteren van deze 

vaardigheden zorgt ervoor dat jij als com-

pletere sporter/sportster jouw sport kunt 

beoefenen en nog betere prestaties kunt 

leveren! 

Benieuwd naar welke sportaanbieders de 

clinics verzorgen of wil jij je direct in-

schrijven?! Kijk op www.vvarnemuiden.nl/

pubers-kom-van-de-bank-0. Daar kun je je 

ook aanmelden.

Het uitbreiden van de Academy stopt niet 

hier! Op de achtergrond zijn wij druk bezig 

met nóg andere projecten voor meerdere 

doelgroepen. Houd de website https://

vvarnemuiden.nl/hartvoorerremuuacade-

my in de gaten voor de laatste nieuwtjes!

‘BANKZITTER’ (13-18 JAAR) OPGELET! 
Wil jij sporten? De Hart voor Erremuu Academy is er nu ook voor jou.

Scan de QR-code voor meer 
informatie.



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



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



Coosje Buskenstraat 174, Vlissingen   •   Tel: 085 0508088

www.fancycooking.nl

Coosje Buskenstraat 174, Vlissingen   •   Tel: 085 0508088

www.fancycooking.nl

Voor al je

ga je naar

ValentijnsValentijnsValentijnsValentijns   cadeautjesga je naar

   cadeautjesga je naar

   cadeautjes
Valentijns   cadeautjes
ValentijnsValentijns   cadeautjes
Valentijns

€ 95,-

Samen te stellen naar eigen wens.
Verpakt in een luxe cadeudoos.

Valentijnsbox

Bevat: 2 besteksets, 
4 borden en 4 glazen

ValentijnsboxValentijnsboxValentijnsboxDiner voor 2

Fancy Cooking!
Fancy Cooking!


