
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: Milan Minnaard

IN DIT NUMMER:

• DEMI DOET MEE AAN MISS TEEN OF ZEELAND 2023

• HET BOEK “BUITEN VERWACHTING”

• VERKIEZINGEN: WAAR ZIJN DE STEMBUREAUS?

MAART 2023    |   JAARGANG 2 – NUMMER 16

DÉ KRANT VOOR ARNEMUIDEN EN NIEUW- EN ST. JOOSLAND



 

      Stille week 2023 
Bezinningsavonden in de stille week voor Goede Vrijdag en Pasen 

U, jij bent van harte welkom! 

Plaats: Hervormde Kerk Arnemuiden 

Tijd: 19:00-20:00 

Thema: Verschijnselen bij het sterven van Jezus 

 

Dinsdag 4 april  

Duisternis over de aarde 

Prop. J. Meerkerk 

 
Woensdag 5 april  

De graven gaan open 

Ds. C. Bijman 

 
Donderdag 6 april 

Het voorhangsel scheurt 

Ds. P. van der Kraan 
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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 11 april. Kopij kunt u aanleveren voor 31 maart.

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

Na 47 jaar heeft Garage Meerman op 28 

februari zijn deuren gesloten. De garage en 

het pompstation zijn nu dicht. Aannemers-

bedrijf Wondergem zal het pand overne-

men en de komende tijd gaan verbouwen 

en verhuizen. In de Arne Courant van febru-

ari stond een advertentie van Garage Meer-

man, hierin stond een fout: in plaats van 

i.g.g. moest het i.i.g. zijn. De Ad en Willeke 

Meerman van de garage gaan natuurlijk wel 

iedereen missen en wij gaan de garage in 

Arnemuiden helaas ook missen.

AUTOGARAGE 
VERTREKT UIT 
ARNEMUIDEN!

GELD INZAMELEN VOOR DE 
AARDBEVING IN TURKIJE EN 
SYRIË
Annelieke Muis en Hadassa Platteeuw zijn de afgelopen weken druk geweest 

met geld inzamelen om de mensen in de door de aarbevingen getroffen gebie-

den in Turkije en Syrië te helpen. De meiden wilden iets doen en hebben ‘ge-

woon’ door bij mensen aan te bellen en hen te vragen om een bijdrage het geld 

ingezameld. Ze hebben inmiddels een prachtig bedrag opgehaald van € 380,-. 

Vervolgens hebben ze zelf twee doelen uitgekozen: Open Doors en EO Metter-

daad en het bedrag overgemaakt. Geweldige Arnemuidse dames toch?

• 19 maart Jeugddienst in de kerk van Nieuwland om 10.00 uur

• 21 maart 3D kaarten maken in de Springplank vanaf 14.00 uur

• 28 maart Bingomiddag in de Springplank vanaf 14.00 uur

• 15 april Nacht van Nieuwland in concert en gehoorzaal te Middelburg

• 15 april Ster Omloop Nieuwland (wielrennen)

• 18 april 3D kaarten maken in de Springplank vanaf 14.00 uur

• 27 april (geen 30) Koningsdag. Het programma is nog niet bekend 

Zie website voor verdere informatie. www.oranjebovenal.nl 

• 8 maart Biddag kinderdienst bij de gereformeerde kerk. Aanvang: 9.30 uur. 

• 1 april: Museum Arnemuiden weer elke woensdag- en zaterdagmiddag open

• 1 april: Scheepswerf Arnemuiden weer elke woensdag- en zaterdagmiddag open

• 4 april: Duisternis over de aarde Hervormde Kerk tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur

• 5 april: De graven gaan open Hervormde Kerk tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur

• 6 april: Het voorhangsel scheurt Hervormde Kerk tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur

• 21 april: Oranjemuidenloop (zie http://oranjemuiden.nl/cms/)

• 27 april: Koningsdag (zie http://oranjemuiden.nl/cms/)

• 29 april: Bingo (zie http://oranjemuiden.nl/cms/)

ACTIVITEITEN 
NIEUW EN ST. JOOSLAND

ACTIVITEITEN ARNEMUIDEN



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

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 



halve pagina advertentie
182 x 130

kwart pagina advertentie
86,5 x 130

1/8 pagina
86,5 x 60,5



AVA

www.avaelectro.nl of bel 0118 47 17 77

Afzuigkap

Kookplaat

Vaatwasser

Koelkast

Vriezer

Combimagnetron

Ook voor al uw
inbouwapparatuur! Dorpsstraat 56

Heinkenszand
Kanaalstraat 22
Oost-Souburg

Nieuwe keuken of 
bestaande keuken 
aanpassen?
Wij leveren en repareren heel veel merken 
inbouwapparatuur.
Kom naar de winkel en vraag naar onze uit-
gebreide service!

✓ We komen als u wilt, van tevoren 
bij je inmeten

✓ We adviseren over het juiste 
nieuwe inbouwapparaat

✓ Onze specialisten bouwen de 
apparatuur naadloos in

✓ We nemen het oude apparaat 
gratis mee terug
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INTERVIEW

Stel je eens even voor...

Ik ben Demi Lokker, ik woon in Nieuw- en 

Sint Joosland en mag mijzelf finalist Miss 

Teen of Zeeland 2023 noemen. Het mentale 

welzijn van de mens staat bij mij voorop en 

daar wil ik mij ook voor inzetten. Momen-

teel zit ik in mijn examenjaar van de oplei-

ding (junior) Accountmanager, hierna wil ik 

dan ook de studie toegepaste psychologie 

gaan volgen. Zodat ik hopelijk later mensen 

kan helpen met psychische problemen 

(onder andere depressies). 

Waarom doe je mee met de Miss 

Zeeland verkiezing? 

Tijdens het traject van Miss Zeeland hoop ik 

nieuwe mensen te ontmoeten, mijn onze-

kerheden te overwinnen en ervan te leren. 

Heel mijn middelbare schoolperiode heb ik 

last gehad van de meningen van mensen. 

Ik werd gepest met mijn lengte. Het is voor 

mij een stap om hier aan deel te nemen 

om o.a. deze onzekerheid te overwinnen. 

Het feit dat ik de eerste dag bij de casting 

op hakken moest lopen, waarbij ik gelijk 9,5 

cm hakken had, was al een hele overwin-

ning voor mij. Ik begin mijn lengte steeds 

meer te accepteren en mooi te vinden. Het 

is belangrijk om bij jezelf te blijven en te 

doen wat jezelf leuk vindt. Ongeacht wat 

andere mensen ervan vinden of zeggen. 

Ieder is mooi op zijn of haar manier of je 

nu lang, klein, dun of fors bent. Wees blij 

met de persoon wie je bent. Dat wil ik ook 

overbrengen aan jongeren en mensen om 

mij heen. Daarom ben ik ook blij dat ik de 

mogelijkheid heb gekregen om hieraan 

deel te nemen.

Waar zetten jullie je voor in?

Als finalisten zetten we ons in voor de 

LINDA Foundation. Dit is een foundation 

waar we geld inzamelen voor de arme kin-

deren in Nederland. Ik heb een Fancy Fair 

georganiseerd bij mijn oude basisschool om 

de leerlingen bewust te maken van het feit 

dat er ook kinderen zijn van hun leeftijd die 

het allemaal niet zo makkelijk hebben.

Maar zelf wil ik me vooral inzetten voor de 

mentale gezondheid van de mens. Naar 

schatting heeft 80 procent van de mensen 

met een depressie last van zelfmoordge-

dachten. Het komt te veel voor dat mensen 

een einde maken aan hun leven, omdat ze 

niet uit hun depressie konden komen. Na-

tuurlijk valt dat nooit helemaal op te lossen, 

maar ik wil graag een verschil maken voor 

de mensen die tegen deze gedachtes willen 

vechten.

Naam: Demi Lokker

Leeftijd: 18 jaar

Hobby’s: fitness, piano spelen, quality time 
met vrienden

Opleiding: (junior) Accountmanager

Sociale kanalen:

Instagram: demi.lokker

Facebook: Demi Lokker

TikTok: demi.lokker

Demi uit Nieuw- en Sint 
Joosland doet mee aan 
Miss Teen of Zeeland 2023

Stemmen op Demi!
11 maart is de finale in Theater de Mythe in Goes. Als je op Demi wil stemmen kun je  

dit door: een sms te sturen: ‘Poll Zeeland Demi’ naar 3010.

Als je deze QR-code scant met je telefoon kom je gelijk op mijn

LINDA Foundation pagina uit! Hierop kun je doneren.

 

Ook kun je de website bezoeken: 

https://www.actievoorlindafoundation.nl/fundraisers/demi-lokker  



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

Voor een betrokken en betrouw-
bare Zeeuwse politiek. Met onze 
ervaren mensen en enthousiaste 
nieuwe kandidaatpolitici willen wij 
ons de komende jaren inzetten voor: 

Een leefbaar Zeeland waar je fijn 
kunt wonen en bouwen waar je 
je thuisvoelt - steun voor mkb en 
familiebedrijven - meer voorzie-
ningen voor de binnenvaart - goede 
toekomst voor landbouw & visserij 
- investeringen in onderwijs zodat 
jongeren hier kunnen studeren, 
wonen en werken - zorg die goed 
geregeld is voor iedereen - snel en 
veilig van A naar B. 

Voor  ons verkiezingsprogramma en 
kandidaten: zie QR code.

Zeeland

zeeland.sgp.nl

STEM 15 MAART SGP!

betrokken

daadkrachtig



WIJ ZIJN GEOPEND!
 

Dé exclusieve kinder- en tienermode winkel van Goes. 
Voor kinderen van 0 t/m 16 jaar.

 
Kom naar onze winkel en ontdek ons assortiment onder het

genot van een bakje koffie.
 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 09:30 tot 17:30
 

                                                            www.stylo23.nl
                                                            0113-700236
                                                            Beestenmarkt 16, Goes



U bent van harte welkom
Tijdens een gratis rondleiding kunt u luisteren naar 
boeiende verhalen bij interessante objecten. We nemen 
u mee in de historie van Arnemuiden en de visserij.
 U bekijkt o.a. streekdrachten en -sieraden, prachtige 
schilderijen en archeologische vondsten. Waan u 
even 100 jaar terug in de tijd in ‘t Uusje van Eine. 
Aan het eind van uw bezoek krijgt u nog een
leuke herinnering mee naar huis.

Museum
Arnemuiden

Historie
Visserij
SteekdrachtLangstraat 35, Arnemuiden

Vanaf 
1 april zijn
we weer 

open!
www.museumarnemuiden.nl

Neemt u voor meer informatie en reserveringen contact 
op met Ineke Bliek, tel.nr. 06 44140333 of via onze website.

zeeland.christenunie.nl

STEM 15 MAART

RUIMTE VOOR 
                 ELKAAR

Provincie
Lizo Koppejan 

Waterschap
Heleen Hamelink
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VERENIGINGEN

NLDOET, DOE JE MEE?
Ook dit jaar doet KV TOP mee met de landelijke vrijwilligersactie van 

NLdoet. Dit op zaterdag 11 maart van 9.30 tot 12.00 uur op onze 

buitenaccommodatie.

Voor deze actie zoeken we nog een aantal vrijwilligers. Ook nieuwe 

vrijwilligers die nog geen vrijwilligersactiviteiten voor KV TOP uitvoe-

ren zijn natuurlijk van harte welkom.

Laat niet altijd dezelfde vrijwilligers het vele, diverse en altijd terug-

kerende vrijwilligerswerk bij onze mooie vereniging doen. Klaar zijn 

we nooit.

Vele handen maken licht werk en samen 

sterk!

 

Scan de QR-code om je op te geven!

125 JAAR 
MUZIEKVERENIGING 
ARNEMUIDEN

In november viert de muziekvereniging Arnemuiden – voorheen 

(en voor veel Erremunaers nog steeds) Arne’s Genoegen – haar 

125-jarig bestaan. De muziekvereniging is niet meer weg te 

denken uit Arnemuiden en is aanwezig om vier- en herdenk-

dagen muzikaal te omlijsten. Zo zijn we in grotere of kleinere 

samenstelling te horen op Koningsdag, tijdens de Dodenherden-

king op 4 mei en bij de Sloedamherdenking en vaak ook op de 

wintermarkt en visserijdag. Ook geven we elk jaar een concert 

in Arnemuiden en verlenen we onze medewerking aan de kerst-

nachtdienst in de Gereformeerde Kerk. 

Muziek maken is leuk voor jong en oud. Op dit moment hebben 

we nog iets meer dan 20 leden en kunnen we zeker wat aan-

was gebruiken. Heb je ooit een harmonie-instrument bespeeld 

of zou je dat willen leren? Kom dan een keer kijken op een repe-

titieavond (woensdagavond om half 8) in ons eigen clubgebouw 

Da Capo aan de Van Cittersweg. 

Op onze website www.mva-arnemuiden.nl is er meer informatie 

over onze vereniging te vinden. Je kunt ons ook volgen op Face-

book onder de naam muziekverenigingarnemuiden. 

Exclusieve producten voor 
prettiger leven, 

wonen en slapen.
 

Voel je geborgen 
met de optivezel producten

Gera Ventevogel
 

06-41939413

www.optidee.nl/gera-ventevogel



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



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



hele pagina advertentie
182 x 269

VRIJDAG 31 MAART MODESHOW
14:00 EN 19:00 GRATIS ENTREE

RMU-Mode
DAMESMODE | LINGERIE | BABYMODE  

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

De nieuwe voorjaars collectie!  
Met onze vertrouwde merken: 

Batdia - Sophia Perla - Maicazz - Zizo - Ivy Beau  

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

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m do: op afspraak 

(ook 's avonds)

Vrijdag: 13:00-17:00
Zaterdag: 09:00-12:00

Reparatie of onderhoud 
nodig aan jouw 

(elektrische) fiets?

Maak een afspraak.
Bel of app naar 06 25 32 07 03.

✓✓ Kwaliteit
✓✓ Eerlijke prijs 

✓ ✓ Snelle service

BEREKLAUWERF 21 | ARNEMUIDEN
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VERKIEZINGEN

BOEK

15 MAART
De stempassen kunnen er bij gepakt worden, 

want op 15 maart zijn de stembussen weer 

open. Ditmaal kunnen we twee keer gaan 

stemmen op zowel de Provinciale Staten 

van Zeeland en op het Waterschap. Voor de 

Provinciale Staten kunnen we op 16 partijen 

stemmen en voor het Waterschap zijn de 

kandidaten verdeeld over 12 partijen.

Stemmen is belangrijk en elke stem telt, 

dus ga zeker stemmen. Stem dan op een 

kandidaat of partij die bij jou past en wie jouw 

mening het meest vertegenwoordigd. Bij de 

verkiezingen voor de Provinciale Staten kies 

jij wie de provincie Zeeland bestuurt. Bij deze 

verkiezingen kies je indirect ook voor de Eer-

ste Kamer. Jij wilt toch ook jouw mening laten 

horen? Op 15 maart is het jouw kans door te 

gaan stemmen. Deze verkiezingen gaan over 

thema’s zoals klimaat en energie, landbouw-

beleid, bouw van woningen, werkgelegenheid 

en onderwijs. 

Ook kun je jouw stem uitbrengen voor nieuwe 

leden van de algemene vergadering van 

Waterschap Scheldestromen. Daarmee bepaal 

je mee over de toekomst van water in jouw 

buurt en wie er in het bestuur van het Water-

schap komt. Bij het Waterschap draait het om 

hoe we wonen, hoeveel belasting we betalen 

en ook hoe we onze vrije tijd besteden. Door 

te stemmen op 15 maart heb je invloed op 

keuzes die het bestuur van het Waterschap 

maakt over schoon en voldoende water en 

veilige plattelandswegen. 

Door te stemmen laat jij jouw mening horen! 

Kom stemmen op 15 maart!

Een allesomvattend lokaal geschiedenis-

boek van Nieuw- en Sint Joosland vanaf 

het ontstaan tot heden ontbreekt nog 

steeds. Daarom is René Hoebeke eind 2018 

begonnen om een nieuw boek te schrijven. 

De titel van het boek in wording is “Buiten 

Verwachting” en is genoemd naar de molen 

in het dorp.

In dit boek is de lokale historie van Nieuw- 

en Sint Joosland en Oude Dorp uitgebreid 

beschreven van 1631 tot 2022. Na de 

inleidende hoofdstukken over de geschie-

denis van Nederland en de provincie Zee-

land, volgt de ontstaansgeschiedenis van 

Nieuw- en Sint Joosland. Daarna worden de 

landbouw en de boerderijen beschreven, 

gevolgd door het dorpsleven: de winkeliers 

en ondernemers, de kerk, het onderwijs, de 

volksgezondheid, de veiligheid en crimina-

liteit, de verenigingen en organisaties en 

tot slot wordt er verteld over verschillende 

Nieuwlanders met een bijzonder verhaal.

In het begin van de 17e eeuw bestonden 

het gebied tussen Middelburg op het eiland 

Walcheren en de eilanden van Zuid-Beve-

land hoofdzakelijk uit water, zandplaten en 

slikken. De eigenaren besloten dit gebied in 

te polderen, zodat nieuw land kon ontstaan.  

In de eerst aangelegde Oud Sint Joosland-

polder ontstond in 1631 het buurtschap 

Sint Joosland of Oude Dorp. In 1644 volgde 

de aanleg van de Middelburgsche Polder. 

In deze tweede polder werd het kerkdorp 

Nieuwland gesticht. In de eeuwen daar-

na volgden nog meer nieuwe polders en 

werd Walcheren door land en wegen met 

Zuid-Beveland verbonden. Het dorp Nieuw- 

en Sint Joosland – vroeger Nieuwland 

genoemd – is inmiddels uitgegroeid tot een 

kleine gemeenschap van ca. 1300 inwoners. 

Het Oude Dorp telt ca. 40 inwoners. Beide 

leefgemeenschappen zijn vanaf 1 juli 1966 

onderdeel van de gemeente Middelburg.

Dit en meer informatie over Nieuw- en Sint 

Joosland kun je lezen in het nieuwste boek 

van René Hoebeke. Het boek zal bijna 800 

pagina’s dik zijn en is rijk geïllustreerd, er 

staan meer dan 700 foto’s en geografische 

kaartjes in. Het boek geeft een uniek inkijkje 

in de Zeeuwse dorpsgeschiedenis. Het boek 

is nog niet klaar, maar ben je benieuwd naar 

de inhoud van het boek of wil je het boek 

reserveren? Ga dan naar de website: www.

historienieuwland.nl

WAAR ZIJN DE 
STEMBUREAUS?

Arnemuiden:

- Verenigingsgebouw achter de 

Hervormde Kerk, 

 Markt Arnemuiden

- Dorpshuis de Arne, 

 Radermacherstraat 32 

 Arnemuiden

- Sporthal De Blikken, 

 Pereboomweie 2 Arnemuiden

Nieuw- en Sint Joosland:

- Durps’uus op d’n oek, 

 Veerstraat 2 

 Nieuw- en Sint Joosland

DUIK DE GESCHIEDENIS IN, 
MET HET BOEK “BUITEN 
VERWACHTING”



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

Op tijd klaar 
voor de start van 
het BBQ seizoen?
Voor advies over alle soorten barbecues en 
accessoires, kom je naar Fancy Cooking, 
de kookwinkel van Zeeland!
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VLAGGEN

DRUKKERIJ VAN KEULENDRUKKERIJ VAN KEULEN

MUSEUM

IETS NEGATIEFS 
OMZETTEN IN IETS 
POSITIEFS

In februari zijn bezoekers in ’t Uusje van 

Eine binnengekomen zonder te betalen. 

We spreken Leen Schouls van Museum 

Arnemuiden over deze gebeurtenis: “We 

begrijpen natuurlijk dat mensen graag naar 

binnen willen om onze mooie collectie 

daar te bekijken. Waar we geen begrip 

voor hebben is, dat ze weer vertrokken zijn 

met enkele voorwerpen. Helaas hebben 

ze ook schade achtergelaten, maar niet 

getreurd, onze vrijwilligers zijn weer aan de 

slag gegaan. Ze zijn bezig om de schade te 

herstellen, zodat er met de opening van het 

museum op 1 april niets meer van te zien 

is. En ja, iets negatiefs om zetten naar iets 

positiefs, dat lukt deze mensen gewoon. De 

vrijwilligers pakken gelijk de fotocollages 

aan in de gang achter de voordeur, zodat 

die er weer fris uitzien. Daarnaast monteren 

ze een goede alarminstallatie met beeldop-

name, zodat we bij een volgend onbetaald 

bezoek kunnen vragen naar de gemiste 

entreegelden.” 

Dat is niet alles wat er anders is in Museum 

Arnemuiden. Leen: “Inmiddels is er een 

replicamodel van een “Hollandse Twee-

dekker”, oorspronkelijk gebouwd ongeveer 

1666,  de afgelopen maanden gerestau-

reerd. En reken maar dat we er trots op 

zijn. Het model is te zien in de Raadszaal 

van ‘t Stadthuys’. Een knap stukje werk van 

de oorspronkelijke bouwer en van onze 

restaurateur.”

Ook is er een nieuwe vitrine gebouwd voor 

de maquette van het oude stadhuis dat in 

1867 is gesloopt. Een lastige klus voor de 

vrijwilligers, maar het is toch gelukt. “Het is 

een beetje moeilijk uit te leggen, maar de 

buitenmuren zweven boven de binnenmu-

ren. Afijn, u moet het zelf maar eens komen 

bekijken”, aldus Leen. 

Leen: “Voor het komende seizoen kunnen 

we inmiddels een klein tipje van de sluier 

oplichten. Er wordt momenteel overlegd 

met archeologen om een tentoonstelling 

over het verdwenen dorp Nieuwerkerke in 

te richten. We zijn het eens hoe dit moet 

en hoe we het zullen presenteren aan u, 

de bezoeker van het museum. Het zal een 

mengeling van archeologische vondsten 

worden met geografische toelichting. Na 

deze tentoonstelling te hebben gezien, 

moet duidelijk worden waar het verdwe-

nen dorp in onze polders lag. Een echte 

eyeopener!”

Kortom, Museum Arnemuiden kan niet 

wachten om u alles te laten zien. Vanaf 1 

april staan de gidsen voor u klaar om op 

woensdagmiddag en zaterdagmiddag de 

collectie te laten zien en erover te vertellen. 

SCHADE IN HET MUSEUM



√ 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



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

U kunt n
u te

recht b
ij 

U kunt n
u te

recht b
ij 

Brouwer T
echniek voor 

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



Prijs:  € 21.883,-

Kom langs in onze  

SHOWROOM 
in Heinkenszand Heinkenszand

Prijzen genoemd in deze advertentie, zijn geldig t/m 31 maart 2023. Op alle bestellingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Druk en zetfouten voorbehouden.

Lissabon
Inclusief: dubbele laklaag, dubbelwandig rhom-
busprofi el, betonpoeren, shutter, steellook 
ramen en dakbedekking.

Afmetingen: 5395x3270 mm 

Barcelona
Inclusief: dubbelwandig Zwart zweeds rabat, 
shutter, glasschuifsyteem, steellook ramen, 
EPDM dakbedekking met 
daktrim en betonpoeren.

Afmetingen: 3770x2770 mm

Velvetline
Inclusief: glas dak, polycarbonaat spie, alumini-
um rabat wand, 6 inbouwspotjes, dakgoot, en 
fundering met HWA poer.

Afmetingen: 5060x3000 mm

Buiten genieten 
voor elke smaak
en elk budget!

Google
reviews

9,4
250+ reviews

IN DE SHOWROOM
IN DE SHOWROOM

IN DE SHOWROOM
IN DE SHOWROOM

IN DE SHOWROOM
IN DE SHOWROOM

Prijs:  € 10.487,- Prijs:  € 5.917,-

Douglas Boeideel
2,8 x 19 cm

€ 6,39 per meter

Douglas dakbeschot
1,8 x19,5 cm

€ 4,82 per meter

Douglas Zweeds Rabat
1,2-2,6 x 26 cm

€ 3,13 per meter

Zwart Douglas zweeds rabat
1,2-2,6 x 19,5 cm

€ 4,83 per meter

Voor meer informatie over schuttingen en onze handige ONTWERPTOOL

WWW.MEGA-SCHUTTING.NL Noordland 17  •  4451 RP Heinkenszand  •  +31 (0)113 405 131
WhatsApp: 06 23 50 61 57  •  E-mail: info@mega-schutting.nl

Douglas balk
4,0 x 6,0 cm

€ 2,49 per meter

Douglas staander/ringbalk
14x14 cm

€ 19,93 per meter

Kom langs in onze uitgebreide showroom voor meer modellen van veranda’s en overkappingen

Voor overkappinghout kunt u bij ons terecht tegen zeer scherpe prijzen. Scan de QR code en check de website

Lichtstraat Lessenaarsdak
1582x750mm, antraciet Ral 
7016 (frame Douglas onbe-
handeld)

Betonpoeren
incl stelplaat, 60x15x15cm

Scan de QR-code

LOS HOUTOpgeklampte deur
780x1950mm, incl. kozijn, 
excl. beslag

DOUGLAS Vastraam
Kozijnmaat 642×812, 
sponningmaat 592x762mm 
Zwart gespoten

€ 428,00 € 258,00 € 978,00 € 33.61

AL ONS DOUGLAS HOUT IS GESCHAAFD EN KUNSTMATIG GEDROOGD


