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Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

woon- en slaapcomfort

*Kuur van 8 behandelingen
bikinilijn & oksels

Voorstraat 52b, 4791 HP  Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

Flits Actie
weg met ongewenste haren!

€ 249,00*

Mode voor
baby’s

jongens & meisjes
heren & dames

Voorstraat 16 4791 HN Klundert
tel: 0168-850919   e-mail: ByTiki@ziggo.nl

Volg ons op www.facebook.com/ByTikiKlundert

By Tiki Mode

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

voetballen bij v.v.Klundert?
voor meer informatie, zie onze website

www.vvklundert.nl

Ons assortiment bestaat uit:
Rookwaren  Kansspelen
Rokersbenodigdheden Ticketbox en Paylogic
E-smokers  Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten Kantoorartikelen
Zoetwaren  Gifts
Lectuur  Batterijen
Boeken  Postzegels
Wenskaarten  Dagbladen

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

uw winkel voor o.a. 
wenskaarten, cadeaukaarten, boeken, 
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.30-18.00

Vrijdag: 8.30-20.00
Zaterdag: 8.00-17.00

Primera van den Berge
Voorstraat 30

4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292
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Klundert Magazine is een uitgave van 
Stichting in de Klundert

Eindredactie en inhoudelijk 
verantwoordelijk:
Bestuur Stichting In de Klundert
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Redactie en Acquisitie:
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Rondeel 120
4791 LB Klundert
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Tips en redactionele berichten:
redactie@indeklundert.nl

Foto covervan Matthijs Lokers

Opmaak:
Vrolijk Design Fijnaart

Druk:
WS Media Groep Roosendaal

Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 16 april 2020
Inleveren redactie en advertenties:
vrijdag voor verschijningsdatum 17.00 
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(uiterste deadline in overleg met 
redactie)

Klundert Magazine wordt elke maand huis 
aan huis bezorgd in de kernen Klundert, 
Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, 
Tonnekreek en Zwingelspaan.
Losse bladen o.a. verkrijgbaar bij Albert 
Heijn in de Klundert

In de Klundert behoudt zich ten aanzien 
van de inhoud van deze uitgave zowel 
het auteursrecht voor conform artikel 
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het 
databankrecht.

De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven en artikelen te 
weigeren dan wel te redigeren of in te 
korten mede rekening houdend met de 
beschikbare redactiepagina’s.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Net na het uitkomen van het vorige magazine, ben ik samen met m’n manlief vertrokken 
naar Midden-Amerika. Daar hebben we genoten van een prachtige rondreis door Costa 
Rica en Nicaragua. Twee hele bijzondere landen met prachtige natuur en een bijzondere 
cultuur. Heel veel groen, heel veel dieren in Costa Rica en vooral heel veel kleuren in Nica-
ragua. Na drie weken reizen zijn we nu terug op honk en druk in de weer met de redactie 
voor dit magazine. Ik zou uren kunnen vertellen over alle prachtige reiservaringen van de 
afgelopen weken, maar ik houd het hier toch maar op mijn driehonderd woorden...

Wat ons vooral opviel in deze landen was de vriendelijkheid en de vrolijkheid van de 
locals. De gewone mensen hebben heel veel minder als dat we hier hebben. Ze leven daar 
veelal in simpele huisjes, vaak niet meer dan een hut met golfplaten dak. Toch vinden ze 
dat blijkbaar prima. Zichtbaar genieten ze van het leven. 

Pura Vida is een veelgehoorde quote tijdens deze reis. Letterlijk vertaald betekent het 
‘Puur Leven’, maar in Costa Rica wordt het voor zoveel meer gebruikt. 
Pura Vida is daar echt een levensmotto, je hoort het overal. De term zegt eigenlijk ont-
zettend veel over hoe Costa Ricanen in het leven staan. Met het begrip Pura Vida wordt 
bedoeld dat je moet genieten, alles uit het leven moet halen. Het betekent dat je je geen 
zorgen moet maken om nietszeggende dingen. Puur leven!

Zeker in deze tijd kunnen we wel wat Pura Vida gebruiken. Het is een zorgwekkende tijd 
met alles rondom het coronavirus. Iedereen sterkte gewenst in deze vreemde en ver-
ontrustende situatie. Hopelijk dat we hier met z’n allen in gezondheid doorheen zullen 
komen…

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Regio in Beeld
Voor deze editie hebben we gekozen voor het 
thema ‘Regio in Beeld’. Dit kun je natuurlijk 
op allerlei manieren invullen, maar wij hebben 
er in eerste instantie voor gekozen om dit 
thema heel letterlijk te nemen en vooral 
foto’s te gebruiken om de regio in beeld te 
brengen. Maar ook in figuurlijke zin kun je 
van alles in beeld brengen. In dit blad onder 
andere een jonge ondernemer in beeld, in de 
rubriek Gewoon Bijzonder een interview met 
een filmmaker en Kees Hendrikx heeft in zijn 
rubriek dit thema weer op een andere manier 
uitgewerkt met allerlei droombeelden.

Voor de fotoreportage hebben we diverse 
mensen benaderd waarvan we weten dat 
ze graag met hun fotocamera op pad gaan 
en gevraagd of ze een paar mooie foto’s ter 
beschikking willen stellen. Ook spontaan 
hebben we weer heel wat plaatjes gekregen. 
Zo hebben we mooi materiaal mogen 
ontvangen van Jos van Loon, Segert van 
Wensen, Jos Schalk, Anja Strootman, Anton 
den Hollander en Matthijs Lokers. Mijn manlief 
en ikzelf gaan ook graag met de camera op 
pad. En van Gerbert Kannekens hebben we 
weer hele bijzondere foto’s mogen ontvangen. 
Hij weet met zijn drone geweldig mooie foto’s 
uit de lucht te maken. Blij dat wij deze hier 

mogen publiceren.

Prachtige collectie
Bij elkaar zoveel prachtige foto’s gekregen, dat 
we ze niet eens allemaal kwijt kunnen in dit 
blad. Maar we hebben ze echt niet voor niets 
ontvangen, want inmiddels hebben we al een 
prachtige collectie foto’s van deze omgeving 
en regelmatig plaatsen we ook foto’s op onze 
facebookpagina.

Bijzondere plekjes
Deze keer dus geen Foto van de Maand, 
maar een hele serie. En wederom kunnen we 
concluderen: wat wonen wij in een prachtige 
omgeving! Ga ook eens op pad en kijk rond 
met andere ogen. Verrassend wat voor 
mooie plekjes je dan ziet. Maak eens een 
foto van zo’n mooi of bijzonder plekje in je 
woonomgeving en mail het naar de redactie: 
redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar 
de foto precies genomen is. De mooiste foto’s 
worden gepubliceerd in dit magazine en/of op 
onze facebookpagina. De ingestuurde foto’s 
moeten uiteraard wel rechtenvrij gebruikt 
mogen worden om te publiceren.

door Anjo van Tilborgh 
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Regio in beeld vanuit de lucht – foto’s van Gerbert Kannekens

1. Klundert - De Stenen Poppen 2. Moerdijk dorp vanuit de lucht

3. De polders bij Noordhoek 4. Noordschans - dorp aan de rivier

5. Het gehucht Tonnekreek 6. Bij Zwingelspaan de polder in
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Klundertse actie i.v.m. Coronavirus

Speciale Facebookpagina Klundert voor Klundert
Er is inmiddels een speciale Facebookpagina Klundert voor Klundert 
aangemaakt, waar Klundertenaren elkaar kunnen vinden om elkaar te 
helpen in deze tijden. Niet iedereen heeft echter een account op Face-
book en ook de mensen die geen gebruik maken van de digitale soci-
al-mediakanalen krijgen de mogelijkheid om hulpvragen weg te leggen 
bij de sociaal werker Klundert.

De initiatiefnemer van de facebookpagina Klundert voor Klundert is 
Ruud Verkuylen. Hij kwam op het idee in verband met de huidige si-
tuatie met betrekking tot het Coronavirus. “Samen komen we er wel 
doorheen”, dat is het devies van Ruud.

Structuur
Zondag 15 maart is deze pagina online gegaan. Binnen een dag tijd zijn 
er al zo’n 800 volgers en dat zullen er ongetwijfeld nog veel meer wor-
den. Het loopt storm op deze site.
Renske Donkers heeft daarop contact opgenomen met Ruud over dit 
initiatief. Renske is sociaal werker in Klundert en tevens werkzaam voor 
de vrijwilligerscentrale van Surplus. Samen hebben ze geconcludeerd 
dat het voor Ruud alleen niet te doen is om het allemaal te stroomlijnen. 
Ondertussen is er nu ook overleg geweest met de Werkgroep Sociaal 
van de Stadstafel Klundert en gezamenlijk is er besproken hoe een en 
ander gestructureerd kan worden. 

Hulpvragen via Facebook
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen overspoeld wordt met 
allerlei berichten. Klundert staat bekend als sociale kern, waar mensen 
klaarstaan voor elkaar en elkaar willen helpen, maar zeker in dit geval 
moet een en ander wel duidelijk gestroomlijnd worden.

Als tip voor de betreffende facebookpagina wordt sowieso aangegeven 
om niet allemaal massaal zomaar berichtjes te posten. Natuurlijk lief be-
doeld om te zeggen dat het een geweldig initiatief is en berichtjes om 
door te geven dat je bereid om te helpen waar nodig is. Het is natuurlijk 
inderdaad een geweldig initiatief van Ruud om meteen in actie te ko-
men en zo’n facebookpagina te starten, daar zal iedereen het ongetwij-
feld mee eens zijn. Maar het handigste is als deze pagina gebruikt wordt 
voor hulpvragen. Mensen die kunnen en willen helpen kunnen dan per 
hulpvraag direct op het betreffende bericht reageren. Als iedereen er op 
deze manier mee omgaat, dan is het een handige manier om elkaar te 
vinden bij hulpvragen. Denk daarbij aan boodschappen doen voor zieke 
mensen of ouderen, voor vervoer zorgen als mensen dat nodig hebben, 
oppassen op kinderen van mensen in vitale beroepen, zorgen voor huis-
dieren van mensen in vitale beroepen enz. 

Hulpvragen ook via sociaal werker
In eerste instantie kunnen de hulpvragen dus geplaatst worden op de 
facebookpagina Klundert voor Klundert. Voor degenen die geen gebruik 
kunnen of willen maken van facebook, die kunnen contact opnemen 
met Renske Donkers (sociaal werker Klundert), telefonisch bereikbaar 
op nummer 06-23640824 of via e-mail renske.donkers@surplus.nl. En 
ook Stichting In de Klundert c.q. de redactie van Klundert Magazine kan 
benaderd worden voor hulpvragen via e-mail redactie@indeklundert.nl 
of telefonisch 06-43694329 (Anjo van Tilborgh).

Ook lid worden van Klundert voor Klundert? Ga naar de facebookpagi-
na en meld je aan. 

Samen komen wij er zeker doorheen!

Nieuwe ronde van dit succesvolle initiatief

Project Samen is Wijs om eenzaamheid te voorkomen

Het project Samen is Wijs is meerdere jaren uitgevoerd door de ge-
meente Moerdijk. Dit project is nu overgedragen aan Surplus en deze 
organisatie is nu op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op 
bezoek te gaan bij de mensen die hebben aangegeven daar behoefte 
aan te hebben. Samen kunnen we zo eenzaamheid voorkomen en de 
zelfredzaamheid, gezondheid en het welzijn van ouderen bevorderen.

Alle Moerdijkers die 75 jaar of 83 jaar worden, ontvangen een brief 
met de vraag of zij een huisbezoek op prijs stellen. Dit geldt ook voor 

mensen van 55-plus die kortgeleden hun partner zijn verloren. Mini-
maal twee keer per jaar wordt er dan door de vrijwilligers van Samen is 
Wijs een ronde huisbezoeken gepland. Deze vrijwilligers zijn de ogen 
en oren van Moerdijk. Zij signaleren bij de groeiende groep kwetsbare 
Moerdijkers of ze het nog op eigen kracht redden. Blijkt dat niet meer 
te lukken, dan verwijzen de vrijwilligers hen door naar de juiste instan-
ties. Alles uiteraard in goed overleg met de coördinatoren van Surplus.

Bezoekteam Klundert
In Klundert is inmiddels een groepje vrijwilligers gestart die ermee aan 
de slag gaat. Bezoekjes aan oudere en/of eenzame mensen kunnen 
ook aangedragen worden via het  Multidisciplinair Overleg (MDO). 
Dit overleg wordt in Klundert regelmatig gehouden en allerlei zorg- en 
hulpverleners zijn aangeschoven, zoals de huisartsen, de wijkzuster, di-
verse therapeuten, de logopedist, sociaal werker en nog veel meer. Het 
bezoekteam is opgezet door Surplus en deze organisatie coördineert 
ook alle afspraken. 

Vrijwilligers gezocht
Surplus is nog op zoek naar vrijwilligers die graag willen helpen. Uiter-
aard worden krijgen deze vrijwilligers de nodige trainingen, handvatten 
en eventueel een onkostenvergoeding. Een ieder bepaalt zelf hoeveel 
bezoeken ze willen doen en in welke kernen ze inzetbaar zijn. 
Voor meer informatie of voor aanmelding kan contact opgenomen 
worden met Boudewijn in ’t Veld van Surplus. Hij  is bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 0168-350500 of 
mail naar boudewijn.intveld@surplus.nl.
Belangstellenden voor het Klundertse bezoekteam kunnen ook con-
tact opnemen met Renske Donkers, sociaal werker kern Klundert, te-
lefoon 06-23640824 of via e-mail renske.donkers@surplus.nl. Je kunt 
haar ook ontmoeten in het Huis van de Wijk Klundert, daar is zij te vin-
den maandag, dinsdag en donderdag. Maak gerust een afspraak voor 
meer informatie.
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Mooie opkomst Stadstafel Klundert

Klundertenaren praten mee over actuele onderwerpen
Maandagavond 2 maart kende de Stadstafel 
Klundert een leuke opkomst; ruim zeventig 
bezoekers waren aanwezig om mee te praten, 
mee te denken en mee te discussiëren over 
de diverse actuele zaken in en om Klundert. 
Melten Dekkers, voorzitter van de Stadsta-
fel Klundert, is tevreden met deze opkomst. 
Iedereen die op de hoogte wil blijven van 
de ontwikkelingen en de activiteiten van de 
Stadstafel kan zich aanmelden via e-mail ge-
biedsplannen@moerdijk.nl.

Randweg Klundert
Aan de orde kwamen onder andere de plan-
nen voor de nieuwe Randweg Klundert. De 
Randweg zal komen te liggen ten zuidwesten 
van de kern Klundert en zal dan lopen vanaf 
de Boerendijk, op de T-splitsing Stoofdijk/
Ravelijn rechtsaf de polder in, uitkomend op 
de Klundertsedijk.  Daar is een budget van € 
3.500.000 voor vrijgemaakt. Hiervoor moet 
het bestemmingsplan gewijzigd worden en 
er moeten gronden verworven worden. Deze 
plannen zullen dan ook aansluiten op de uit-
breidingsplannen en de rondweg Blauwe Hoef. 
Overigens loopt er nu een haalbaarheidson-
derzoek voor de uitbreiding van de woonwijk 
Blauwe Hoef. Dit onderzoek zal voor de zomer 
afgerond zijn.

Ontwikkelingen onderwijs
Over de ontwikkelingen voor wat betreft het 
onderwijs en de plannen voor de scholen lo-
pen ook allerlei onderzoeken. Dit alles wordt 
nauwgezet gevolgd door de Stadstafel en dan 
met name door de Commissie Sociaal van de 
Stadstafel. Voorzitter Melten Dekkers verwijst 
hierbij ook naar de vorige editie van het Klun-
dert Magazine waar dit onderwerp uitgebreid 
aan bod is gekomen.

Bult van Pars
De Bult  van Pars is inmiddels afgegraven. Er is 
gras gezaaid in afwachting voor plannen voor 
de ontwikkeling van woningbouw. Hiervoor 
zal een bestemmingsplan geschreven worden. 
Daarna zullen projectontwikkelaars in kunnen 
schrijven en hun plannen voor woningbouw 
kunnen presenteren. Er wordt een informa-
tiebijeenkomst belegd, in de eerste plaats be-
stemd voor omwonenden, maar belangstellen-
den zijn ook welkom. 

Centrumplan Klundert
Vanuit de aanwezigen komt de vraag waarom 
de Kerkring niet is meegenomen in dit Cen-
trumplan, want daar moet ook dringend iets 
aan gedaan worden. De woordvoerder namens 
de gemeente geeft aan de Kerkring geen deel 
uitmaakt van dat centrumplan. Bovendien be-
slist de gemeenteraad waar het budget aan be-
steed mag worden. Ook het signaal over de tij-
delijke noodvoorziening op de vlonders in het 
centrum zal nog eens extra onder de aandacht 
gebracht worden bij de gemeente. 
De gemeente heeft zorg over de leegstand van 
winkels en het in stand houden van voorzie-
ningenniveau. Onlangs is het programma Vi-
tale Centra gestart. In dit project worden de 

centra van vier kernen onderzocht: Fijnaart, 
Willemstad, Zevenbergen en Klundert. Onder-
zoek in Fijnaart loopt nu, Klundert is in 2021 
aan de beurt. 

Vestingwerken
Er is achterstallig onderhoud onder andere 
bij de Stenen Poppen en de watergangen. 
In de vorige stadstafel is hier uitgebreid op 
ingegaan en zijn de plannen gepresenteerd. 
De projectleider heeft de informatie uit de 
Stadstafel meegenomen naar de volgende 
fase van dit project. De kwaliteit van het 
water is slecht. Oorzaak is dat er te weinig 
doorstroming is. Gevolg hiervan is dat het 
waterniveau in de Bottekreek te hoog is in 
verhouding tot de andere grachten. De pomp 
die voor nivellering moet zorgen kan dit niet 
aan. Een andere verbinding zou dit probleem 
op kunnen lossen. Dit maakt de wens om 
rond Klundert te kunnen varen een stuk 
realistischer. Dit wordt nu onderzocht waarbij 
verbetering waterkwaliteit voorop staat. 
Zo lang dit onderzoek nog niet afgerond is, 
wordt er nog niet begonnen met de renovatie. 
Verder zal de sluis in de Verlaatsheul ook 
opgeknapt moeten worden. De Verlaatsheul is 
ooit historisch gerestaureerd en dit aspect zal 
meegenomen moeten worden. 

Vuelta
Op 16 augustus komt de Vuelta door Klundert 
via de provinciale weg, Zevenbergsepoort, 
Molenberlaan, Kaai, Oliemolenstraat, 
Stoofdijk. De gemeente stimuleert initiatieven 
om hieromheen festiviteiten te organiseren. 
Hiervoor is een werkgroep ingericht en de 
Stadstafel doet een beroep op de aanwezigen 
om aan te sluiten bij deze werkgroep.

Optisport/Niervaert
Onlangs is de overeenkomst met Optisport De 
Niervaert geëvalueerd. Uit deze evaluatie kan 
geconcludeerd worden dat de samenwerking 
met Optisport erg goed bevalt. Ruim 
honderd verenigingen maken gebruik van de 
Niervaert. Van het zwembad wordt minder 
gebruik gesmaakt dan gehoopt, maar het bad 
heeft een belangrijke functie. Het zwembad 
vraagt wel om onderhoud en binnen enkele 
jaren om groot onderhoud. De gemeente 
gaat zich buigen over een toekomstvisie op 
zwembadvoorzieningen in de gemeente. Er is 
nog geen planning of tijdslijn bekend. 

Energiestrategie
Vanuit het klimaatakkoord heeft de gemeente 
de regio’s opdracht gegeven om een bijdrage 
te leveren. West-Brabant is een van de 30 re-
gio’s en moet een bijdrage van 1,8 terrawatt le-
veren. Wanneer alle bestaande plannen gerea-
liseerd worden dan wordt dat gehaald in deze 
regio. Verdere uitbreiding van opwekken van 
groene energie zal vooral gerealiseerd moeten 
worden op bedrijfsterreinen. Tot 2030 krijgen 
we geen verdere uitbreiding van windmolens. 
Gemeente Moerdijk heeft subsidie binnenge-
haald welke besteed kan worden aan advies 
aan inwoners over verduurzaming van hun 

woningen. 
Een logische vraag is dan hoe het zit met de 
compensatie voor de windmolens voor de in-
woners van Klundert vanuit een zonnepark. 
Die belofte moet nog ingelost worden, de ge-
meente is hierover in overleg met het Haven-
bedrijf Moerdijk. De Commissie Fysiek van de 
Stadstafel neemt ook deel aan dit overleg. Mo-
menteel wordt verder gezocht naar beschikba-
re grond op het industrieterrein. 

Kernbudget
Er is kernbudget van € 5.000 per jaar om te 
besteden aan initiatieven die de leefbaarheid 
in Klundert ten goede komen. Het bestuur van 
de Stadstafel laat zich hierin adviseren door 
een budget-adviescommissie. Voor 2019 heeft 
de adviescommissie een deel van het budget 
besteed aan de buurttuin bij de Sovak en aan 
het Klundert Magazine. Voor 2020 zijn er nog 
geen verzoeken binnengekomen. Degenen die 
plannen of ideeen hebben die mede door dit 
budget gefinancierd kunnen worden kunnen 
zich melden bij het bestuur van de Stadstafel 
Klundert.

De volgende Stadstafel staat gepland op 
maandagavond 18 mei in De Niervaert. Alle 
Klundertenaren zijn hierbij van harte uitge-
nodigd om mee te praten en mee te denken 
over de ontwikkelingen en de leeftbaarheid in 
Klundert.

Paaszingen 
in de 
Klundert
Eerste Paasdag op zondag 12 April 
is iedereen van harte welkom om ’s 
morgens samen paasliederen te komen 
zingen op verschillende plekjes in 
Klundert. Het begint ’s morgens in alle 
vroegte om 7.45 uur op de vlonder in 
het centrum en daarna worden nog drie 
locaties bezocht. 

Altijd een bijzondere happening in 
Klundert deze start van Eerste Paasdag. 
Het Paaszingen wordt georganiseerd 
vanuit de kerken en traditiegetrouw wordt 
het zingen begeleid door een groepje 
muzikanten van Muziekvereniging 
Determinato.
Het makkelijkste is als zoveel mogelijk 
mensen op de fiets komen als dat 
mogelijk is. Voor degenen die dat niet 
kunnen, maar wel mee willen doen, kan 
natuurlijk vervoer geregeld worden.
Om uiterlijk 9.00 uur eindigen we bij 
het Huis van de Wijk bij de Mauritshof. 
Daar zal het hele gezelschap getrakteerd 
worden op koffie met wat lekkers. 
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gemiddeld
€ 1,21 nett o 

per uur

Jouw kind in
vertrouwde handen
Op zoek naar veilige & vertrouwde 
kinderopvang? Kies voor Kibeo.

Je peuter maakt op de peutergroep zijn of haar eerste 
vriendjes en leert samen spelen en delen. We werken 
spelenderwijs aan de ontwikkeling van je kind met 
Peuterstart. Een goede voorbereiding op de basisschool!

Je schoolkind kan voor en na school� jd én � jdens 
vakan� es op de BSO terecht. Lekker knutselen, spelen, 
ravo� en en op ontdekking met vriendjes en vriendinnetjes. 
Bij Kibeo is geen dag hetzelfde!

Zo leuk kan kinderopvang zijn

Ervaar het zelf

Zelf ervaren hoe leuk onze medewerkers 
zijn en hoe fi jn je kind kan ontdekken, 
spelen en leren bij onze opvang?

Stap binnen voor een rondleiding! 

OP BIJNA ALLES!OP BIJNA ALLES!

21%
KORTING
21%
KORTING

Vraag ons naar de voorwaarden.

WOENSDAG 25 T/M ZATERDAG 28 MAART 2020

DA DROGISTERIJ-PARFUMERIE “VAN BERGHEM” KLUNDERT

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

WIL JIJ GOED EN SNEL LEREN ZWEMMEN?
Doe mee met de turbocursus A op dinsdag! 

Iedere dinsdag van 16:30 - 18:00 uur
Leer in 7 maanden zwemmen als de beste! 

Profiteer van het all-in tarief en schrijf je in! 
Molenvliet 7 Klundert  |  0168-404848  |  www.optisport.nl/niervaert

Binnen 7 maanden je zwemdiploma A! 
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DH Afb ouw is een snelgroeiend bedrijf gevesti gd in Klundert en 
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij richten ons op renovati e-, verbouw- en afb ouwprojecten 
voor de zakelijke- en parti culiere 
markt in de regio West-Brabant. 

Met ons eigen team van ti mmerlieden en tegelzett ers en onze 
betrouwbare partners hebben wij al veel mooie projecten naar 

tevredenheid mogen realiseren. 

I.v.m. een toename aan opdrachten zijn wij op zoek naar 
gemoti veerde

Allround ti mmerlieden
Als allround ti mmerman voer je zelfstandig bouwkundige 

werkzaamheden uit, zoals het uitvoeren van verbouwingen en 
renovati es. 

Ben jij die ervaren ti mmerman met oog voor detail en ben je toe 
aan een nieuwe uitdaging in een leuk en gezellig team? Dan zijn 

wij op zoek naar jou!

Wij bieden:
Een goed salaris en secundaire voorwaarden

Een bedrijfsbus met goed gereedschap
Een collegiale en leuke werksfeer
Mooi en gevarieerd ti mmerwerk

Ons bedrijf is gehuisvest aan de Kerkweg in Klundert.

Kom jij ons team versterken? 
Mail dan snel naar info@dhafb ouw.nl 

BEHEER EN VERHUUR VAN PERMANENTE 
BEDRIJFSHUISVESTING, KANTOREN, LOODSEN, 

STARTERSRUIMTES, WINKELS EN APPARTEMENTEN.

Molenvliet 1, 4791 EB Klundert
Tel: 0168-402955

www.denhollander-verhuur.nl

Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, 
flexibele opvang en vakantieopvang

OPEN VAN 07:00 – 19:00 UUR | WWW.KINDEROPVANG-DECOCON.NL

Geld & Recht: sociaal raadsliedenwerk
Voor vragen als: Hoe vraag ik een uitkering aan? Heb ik 
recht op zorgtoeslag of een andere toeslag? Wat kan ik 
met een digi-d code doen? Ik kom niet rond met mijn 
inkomen, wat nu? En nog vele andere vragen kunt u 
terecht tijdens ons gratis spreekuur op woensdagen in de even weken van 
13.00-14.00 in de Mauritshof. Loopt gerust eens binnen!

 

 

 

Kinderopvang de Bolderkar 
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 
BSO in Klundert 
Website: www.vofde-bolderkar.nl 
Telefoon: 0168 850115 
Email: info@vofde-bolderkar.nl 

 

 

 

 

 

  

Kom eens kijken bij onze nieuwe stoere collectie!

Actieweek 16 t/m 21 maart

A A N T R E K K E L I J K E  K O R T I N G  *  K O R T I N G S B O N  C A D E A U  

K A N S  O P  1 5 0 , -  E U R O  S H O P T E G O E D

 

 

   Voorjaars bloeiers – Kamerplanten 
Noordschans 9 Klundert  open : MA t/m VR 13.00-17.30  ZA 9.00-17.00 
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Klundert binnengracht – foto Anjo van Tilborgh Klundert centrum – foto Matthijs Lokers Klundert De Prinsenhof – foto Segert van Wensen

Klundert gracht in de mist – foto Jos van Loon Klundert Klein Kastelenij – foto Segert van Wensen Klundert polder in de mist – foto Jos van Loon

Klundert Stadhuis – foto Segert van Wensen Klundert Stadhuis achterzijde – foto Anja Strootman Klundert Stavanger – foto Segert van Wensen

Klundert ’t Wachtertje – foto Segert van Wensen Klundert Verlaat – foto Segert van Wensen Klundert Verlaat Schanspoort – foto Segert van 
Wensen

Klundert zonsopkomst Wachtertje – foto Anjo van 
Tilborgh

Klundert zuidelijke binnengracht – foto Segert van 
Wensen

Moerdijk bos in de Appelzak – foto Anjo van Tilborgh
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Gewoon Bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.
Deze maand hebben we als thema “Onze regio in beeld” en als we het over beeld hebben, dan hebben we hier diverse experts die 
prachtige beelden weten te maken. Zoals Leo Moerland, wat een prachtige beelden heeft hij al gemaakt, waaronder ook diverse pro-
motiefilmpjes in opdracht van de Stichting In de Klundert. Heb je bijvoorbeeld het filmpje op Facebook al gezien over het werven van 
Vrienden van In de Klundert? Zeker de moeite waard!

Deze maand aan het woord Leo Moerland (57) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Sinds 1986 wonen wij in Klundert. Ik ben 
bijna 58 jaar geleden geboren in Rotterdam en 
opgegroeid in de Alexanderpolder. We hebben 
heel veel familie hier wonen. Eind januari 
1986 was ik samen met Liesbeth op visite bij 
familie in Klundert. Allebei vonden we het hier 
zo leuk en we zijn toen op zoek gegaan naar 
een huis in Klundert. Eerst hebben we in het 
Magesijn gewoond en in 1994 hebben we dit 
huis gekocht aan de Houtzagerij. En dit is echt 
onze stek geworden, we wonen hier met zoveel 
plezier. Een fijn huis in een fijne omgeving. Ik 
ben getrouwd met Liesbeth en samen hebben 
we drie kinderen: Bas en de tweeling Daan en 
Fleur.

Men zou mij kunnen kennen van...
Tja, geen idee eigenlijk. Misschien kennen 
veel mensen mij wel, maar zelf ken ik hier niet 
zo heel veel mensen. Behalve natuurlijk mijn 
familie. De laatste tijd leer ik wel steeds meer 
mensen kennen onder andere ook door alle 
sociale activiteiten in De Stad. Bij de Stadse 
Borrel bijvoorbeeld kom je heel wat mensen 
uit Klundert tegen. En ik ben betrokken bij de 
groep van de Stichting In de Klundert. 
Ik maak heel wat promotiefilms voor diverse 
organisaties en bedrijven, ook in deze contreien. 
Een paar jaar terug zeiden we nog wel eens 
tegen elkaar dat ik over de hele wereld aan 
het filmen ben, behalve in Klundert. Inmiddels 
in deze regio ook regelmatig films gemaakt 
onder andere dus ook voor In de Klundert, 
zoals een filmpje over de schaapskuddes als 
landschapsbeheer en het promotiefilmpje voor 
het werven van Vrienden In de Klundert.

In het dagelijks leven ben ik…
Filmmaker en dat ben ik op best wel een 
bijzondere manier geworden. Ik zat op de MTS, 
toen speelde ik in een bandje genaamd Rowdy. 
Op 5 mei hadden we een optreden, iedereen 
was vrij die dag, maar ik moest eigenlijk naar 
school en kreeg geen vrij. De directeur zei 
toen dat als ik niet naar school zou komen, 
dan hoefde ik nooit meer te komen. Ik ben 
naar dat optreden gegaan en nooit meer naar 
school geweest. Dat was eigenlijk letterlijk 
een bevrijding, want dat was dus echt niet 

mijn ding. Ik ben toen eerst in dienst gegaan 
en daarna heb ik bij Henk Strootman in zijn 
winkel in Rotterdam gewerkt. Toen kon ik 
een bakkerswijk krijgen in Zwijndrecht en 
heb daar een aantal jaren gewerkt. Intussen 
was ik steeds vaker gaan filmen. Ik zat ook in 
het Van Gemeren Familiekoor en daar heb ik 
heel wat films gemaakt. Samen met Liesbeth 
maakte ik daarnaast heel wat huwelijksfilms. 
Langzaamaan kreeg ik steeds meer eigen 
klanten. Tijdens het filmen van een koorspecial 
voor de Tros, kreeg ik van de Tros-regisseur een 
baan aangeboden als cameraman, maar dat 
betaalde niet zoveel en ik heb dat niet gedaan. 
Die regisseur gaf me het advies om bedrijfsfilms 
te gaan maken en dat ben ik gaan doen. Ik ben 
gaan werken bij een fabriek in wisseldiensten. 
Dat gaf  meer inkomsten plus ook nog eens 
extra tijd voor mezelf om te filmen. 
Daarna ben ik bij Crea10 in Klundert begonnen. 
Dat was mijn start naar zelfstandigheid. Deze 
onderneming was van Cees Rijndorp en samen 
hebben we er een VOF van gemaakt. Jaren 
fijn samengewerkt met allebei onze eigen 
specialiteit. In 2010 zijn we ieder onze eigen 
weg gegaan. Daar een hele mooie tijd gehad, 
waar we met plezier op terugkijken.
Een ontmoeting met Dick Slingerland van 
Alphatron heeft m’n filmmakerij een echte 
boost gegeven. Alphatron is een multinational 
die elektronica ontwikkelt, produceert en 
verhandelt via gespecialiseerde divisies 
voor de scheepvaart, de omroepwereld, de 
beveiligingsbranche, defensie, de medische 
wereld en de industrie. Heb zelfs met 
Slingerland samen een wereldreis gemaakt om 
een documentaire te maken over zijn bedrijf. 
Van het een komt dan het ander. Ik heb zoveel 
mensen ontmoet en daarop weer nieuwe 
opdrachten mogen krijgen. Een bijzondere 
opdracht was bijvoorbeeld een film maken 
tijdens de Retro Mobile in Parijs voor een 
miljardair uit Canada. We moesten daar mensen 
interviewen bij de stand met de allerduurste 
auto’s ter wereld. Echt heel bijzonder om te 
doen. Ook heb ik tijdens privéfeestjes van 
diverse klanten heel wat bekende artiesten 
mogen filmen, zoals Marco Borsato, René 
Froger, Jeroen van de Boom, Candy Dulfer, Do, 
Frans Bauer. 

Ik ben trots op...
Ik ben stiekem best wel een beetje trots op 
wat ik allemaal gedaan heb. Ik ben dus een 
filmmaker geworden, die het complete verhaal 
maakt inclusief script, beeld en geluid, monteren 
en zo nodig passende muziek eronder zetten. 
En ik heb het allemaal op eigen kracht gedaan. 
Natuurlijk ben ik ook hartstikke trots op mijn 
vrouw en ons gezin, die staan altijd op de eerste 
plaats.

Mijn lijfspreuk is...
Spring en er zal een net verschijnen.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik heb absoluut geen richtingsgevoel. Zonder 
navigatie kom ik nergens.

Ik heb een grote hekel aan…
Onrecht, daar kan ik echt niet tegen.

Deze film moet iedereen zien...
Ik kijk wel graag naar documentaires over de 
natuur. Maar ook bijvoorbeeld naar interviews 
met gewone mensen die hun verhaal vertellen. 
Dat kan vaak heel interessant zijn.

Het boek waarvan ik genoot...
De boeken van Jaap Bressers. Boeken vol 
humor en inspiratie. Bijvoorbeeld “Waar een 
wiel is, is een weg” of “Pak je Carlosmoment”.

Ik luister graag naar...
Muziek van de jaren 70/80 en ben echt fan van 
Status Quo. Ik speel zelf gitaar en alle nummers 
van deze band kan ik feilloos naspelen.

Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Een uitsmijter Doorsteek, maar wakker maken 
om lekker op m’n rug te kriebelen, dat mag ook.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Het kan niet meer, hij is al lang overleden, 
maar anders zou ik mijn vader nog wel eens 
willen ontmoeten om te laten zien dat het toch 
allemaal goed is gekomen met mij.

Het liefst drink ik...
Rode wijn.

En het lekkerste eten vind ik…
De pilav die Liesbeth maakt.

Mijn favoriete vakantieland is...
Mijn zwager heeft een huis in Portugal, daar 
gaan we zo’n drie keer per jaar naar toe. Heerlijk!

Mijn meest dierbare herinnering is…
Alles wat we gedaan en beleefd hebben met 
het Van Gemeren Familiekoor. En vroeger 
de jaarlijkse vakanties in de Ardèche met 
alle neefjes en nichtjes. Met zo’n veertig 
familieleden allemaal in tentjes op een simpele 
camping, maar wat hebben we genoten! Daar 
zou ik nog wel eens naar terug willen met z’n 
allen.

Mijn grootste blunder ooit was…
Toen ik nog werkte als broodbezorger, stond ik 
bij een dame voor de deur en moest een grote 
scheet laten. Meestal duurde het even voor 
de deur openging, maar nu ging de deur dus 
meteen open. De dame reageerde met ‘goh, 
wat stinkt het weer hier buiten’ en ik kon alleen 
maar zeggen: ‘ja, inderdaad, dat vind ik ook’….

Mijn lievelingssport is…
Fitness. We hebben hier zelf verschillende 
apparaten staan.
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Vervolg ‘Gewoon Bijzonder’

In mijn vrije tijd…
Ik speel graag gitaar met de band No Notes. Een 
veelzeggende naam, want we kunnen geen van 
allen noten lezen. Maar samen hebben we wel 
veel lol in het muziek maken. Vroeger speelde 
ik dus ook al in een bandje. Toen ik een jaar of 
18/19 was ben ik daarmee gestopt. Vanaf mijn 
vijftigste ben ik weer gaan spelen in deze band 
en sindsdien weer heel wat optredens gehad.

Mijn lievelingsdier is…
Onze kat, ik ben helemaal gek van dat beest.

Mijn beste vriend/vriendin…
Eén van m’n neven is een echte vriend van me 
en ik heb een fijne vriendschapsband met mijn 
zwager, de broer van Liesbeth.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Vertrouwen.

Gemeente Moerdijk stelt Meldpunt 
in voor hulp,  zorg en ondersteuning
Inwoners die in nood dreigen te komen omdat 
door het Coronavirus hun (dagelijkse) onder-
steuning wegvalt, kunnen dit vanaf 17 maart 
melden bij het Meldpunt van de gemeente 
Moerdijk. Ook professionals, mantelzorgers 
en vrijwilligers kunnen bellen om te waarschu-
wen voor ernstige situaties die de komende 
weken mogelijk dreigen te ontstaan. Samen 
wordt dan naar een oplossing gezocht. 

Voorbeelden zijn wegvallen van mantelzorg of 
ondersteuning waardoor de inwoner niet meer 
kan beschikken over boodschappen of een 
maaltijd, niet veilig in zijn woonomgeving kan 
functioneren of financieel in de knel komt. Het 
Meldpunt is bereikbaar via het telefoonnum-
mer: 0168-373970, van 08.30 tot 17.00 uur.   

Intensieve samenwerking
Wethouder Eef Schoneveld: “We hopen na-
tuurlijk dat onze bezorgdheid onterecht is en 

dat alles gewoon doorgaat. Door goede sa-
menspraak met onze maatschappelijke part-
ners zoals zorg- en welzijnspartners, (thuis)zor-
ginstellingen, woningcorporaties en Werkplein 
kunnen we naar een oplossing zoeken. Ons 
Wmo-loket zetten we nu ook in als Meldpunt. 
Zo hopen we ervoor te zorgen dat ook in deze 
periode niemand tussen wal en schip raakt. De 
capaciteit aan de telefoon voor Jeugd wordt 
ook uitgebreid. Overigens zien we ook vele 
mooie initiatieven in de samenleving ontstaan”. 

Telefonische bereikbaarheid 
Meldpunt: Dagelijks van 8.30 uur – 17.00 uur: 
0168 373 970 
Overige telefoonnummers:  
Wmo-loket: Dagelijks van 08.30 uur – 17.00 
uur: 14 0168 
Centrum Jeugd en Gezin: Dagelijks van 08.30-
17.00 uur: 
0800-6816816

Bij gratie van 
vrienden én 
adverteerders
Het Klundert Magazine is een huis-aan-
huis maandblad dat zich met plaatselijke 
berichten richt op de inwoners van 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noord-
schans, Tonnekreek en Zwingelspaan. 
Naast artikelen van de eigen redactie, 
worden informatieve berichten van 
plaatselijke verenigingen, stichtingen 
en ondernemers geplaatst. Het is niet 
te vergelijken met een krant, maar met 
dit blad proberen we een magazine te 
maken met meer achtergrondverhalen 
en  interessante wetenswaardigheden 
binnen ons verspreidingsgebied.

Bevorderen leefbaarheid
Dit lokale medium wil een belangrijke rol 
spelen in het bevorderen van de leef-
baarheid in de kernen door te fungeren 
als spreekbuis voor lokale initiatieven. 
Maar het Klundert Magazine kan alleen 
bestaan als ondernemers hun betrok-
kenheid voor wat betreft de leefbaar-
heid in de kernen ook willen laten blijken 
door het plaatsen van een advertentie. 
Dit maandblad kan niet zonder adver-
tentieopbrengsten.

Redelijke advertentietarieven
Op onze website www.indeklundert.nl/
adverteren staat meer informatie over 
adverteren en de tarieven. Voor redelijke 
tarieven kunnen advertenties geplaatst 
worden in diverse formaten en zonder 
meerprijs altijd full-colour. Advertenties 
kunnen rechtstreeks via de website 
doorgegeven worden, maar eventueel is 
opmaak in overleg ook mogelijk. Meer 
informatie hierover is op te vragen via 
e-mail advertenties@indeklundert.nl.

Vriend worden van In de Klundert 
Veel bladen, kranten en tijdschriften 
hebben abonnees, maar wij hopen het 
met vrienden voor elkaar te krijgen om 
maandelijks dit magazine te mogen ma-
ken en verder gratis te kunnen versprei-
den. Hoor jij ook al bij onze vrienden-
club? Naast advertentieopbrengsten is 
ondersteuning van onze lezers keihard 
nodig.
Aanmelden als Vriend van In de Klundert 
kan op verschillende manieren. Via het 
invulformulier op de website www.
indeklundert.nl, door invulling van de 
speciale vriendenkaart, onder andere 
verkrijgbaar en in te leveren bij Albert 
Heijn, Jora en Primera. Of mail of bel 
even naar de redactie, dan zorgen we 
dat u zo’n vriendenkaart krijgt (e-mail: 
redactie@indeklundert.nl; telefoon 06-
43694329).

Speeltuin gaat weer open!
Na de berichtgeving en oproep in BN De Stem 
en in de Klundert Magazine hebben enthousi-
aste mensen gereageerd om als nieuw bestuur 
aan de slag te willen gaan in het Westerkwar-
tier. Na kennismaking en overdracht met het 
“oude” bestuur heeft de 1e bestuursvergade-
ring al plaatsgevonden en zijn de verantwoor-
delijkheden verdeelt.

Het nieuwe bestuur is samengesteld uit Wil-
liam den Hollander (voorzitter), Wilma van 
der Starre (penningmeester), Deborah en Pa-
trick van Leeuwen (algemeen bestuursleden). 
Daarnaast blijft Ptricia Koomans secretaris 
van de vereniging.

Er ligt veel werk. Nu is een start gemaakt met 
het opruimen van oude materialen en het op-

knappen van de buitenboel zodat de speeltuin 
op 2e Paasdag op het paasbest voor de dag 
kan komen. 

De eerste grote verandering die het bestuur 
heeft doorgevoerd is dat heel Klundert en 
omstreken lid kan worden van de speeltuin. 
Voor slechts €20,00 is een gezin een heel jaar 
lid. De prijs blijft laag zodat we voor een ieder 
toegankelijk zijn. 

Het bestuur hoopt dat meer mensen zich zul-
len aanmelden om te ondersteunen bij activi-
teiten of om zelf een activiteit te organiseren. 
Het Westerkwartier staat open voor samen-
werking met andere verenigingen of scholen. 
Wilt u meer informatie stuur een mailtje naar 
SpeeltuinKlundert@gmail.com 

Ik heb bewondering voor…
Voor Lies.

Klundert vind ik…
Geweldig! Echt een leuk stadje, ik ben echt 
trots op Klundert. Wij zijn er toen speciaal voor 
verhuisd vanuit Rotterdam en we hebben er 
geen moment spijt van gehad. Het is hier zo 
leuk wonen.

Mooiste plekje in Klundert…
M’n veranda van twee bij drie meter hier achter 
in de tuin.

Minst mooie plekje in Klundert…
De reserve parkeerplaats van AH achter de 
Westerstraat, dat vind ik geen fijne plek.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Onze achtertuin.
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StadseKALENDER

ZONDAG 26 APRIL
20:30 -01:00 u

KONINGSNACHT
De verjaardag van de Koning alvast inluiden!

18+

26.04.20
20:30 - 01:00 UUR

Silent disco
DJ SCHUURMANS: JUNIOR vs SENIOR

nacht
Konings

HOUD VOOR TICKETS EN RPIJZEN DE SOCIALS VAN DE STAD IN DE GATEN!

MAANDAG 27 APRIL
16:00 - 19:00 u

KONINGSBORREL
De verjaardag van de Koning vieren in de Stad 
Klundert onder het genot van een drankje! Zien we 
je  dan?

GENIETEN VAN EEN 
HEERLIJKE HIGH TEA BIJ DE PASTORIE?

BIJ ONS IS HET EEN WARE ZOETE ZONDE!

RESERVEER OP ETENINDEPASTORIE.NL/DE-ZOETE-ZONDE 

VOOR ZOVER NU BEKEND ZULLEN WIJ 
TOT 6 APRIL GESLOTEN ZIJN. 

DE ACTIVITEITEN TOT DIE DATUM 
ZIJN GECANCELD EN DERHALVE NIET 

VERMELD IN DEZE KALENDER. 

DE ACTIVITEITEN DIE NA DIE DATUM 
STAAN GEPLAND ZIJN HIERONDER 

VERNOEMD.

VOOR MEER INFORMATIE HOUDT 
ONZE SOCIAL MEDIA IN DE GATEN!

VANWEGE CORONAVIRUS GESLOTEN

NA 6 APRIL WEER
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Moerdijk Dorpshart – foto Jos Schalk Moerdijk dorpshaven – foto Anjo van Tilborgh Moerdijk Hervormde kerk – foto René van Tilborgh

Moerdijk Roodevaart – foto René van Tilborgh Moerdijk schapen bij dorp – foto Jos Schalk Moerdijk speeltuintje bij schapenpad – foto Jos Schalk

Moerdijk strandje Appelzak – foto Jos Schalk Moerdijk vanuit de Appelzak – foto Jos Schalk Noordhoek De Druif – foto René van Tilborgh

Noordhoek d’Ouwe School – foto René van Tilborgh Noordhoek kerk – foto René van Tilborgh Noordschans jachthaven – foto Anjo van Tilborgh

Noordschans landbouwhuis – foto René van Tilborgh Tonnekreek wateroverlast – foto Anton den Hollander Zwingelspaan uitzicht polder – foto René van Tilborgh
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Bij inlevering van 500 
punten een leuke 

voorjaarssjaal cadeau!

bij inlevering van 750 
winkelpaspunten       
10 euro korting  
Zin in mooie schoenen! 

  

M
aart  2020 

Uw persoonlijke bouwmarkt! 

Klundert    
Tel.: 0168-402334 

Bij inlevering van 500 punten                      

Openingstijden:                         
ma. t/m do. 8.30 uur t/m 18.00 uur 
vrij. van 8.30 uur t/m 20.00 uur  
za. van 8.30 uur t/m 17.00 uur 

€ 7,50 KORTING! 

Actieweek 16 t/m 21 maart

A A N T R E K K E L I J K E  K O R T I N G  *  K O R T I N G S B O N  C A D E A U  

K A N S  O P  1 5 0 , -  E U R O  S H O P T E G O E D

tegen inlevering van 400 punten

1 paar sokken naar keuze gratis

Kijk voor deelnemende ondernemers 
op www.winkelenindeklundert.nl

winkelenindeklundert
Deze kaart is strikt persoonlijk en geen betaalmiddel. Informatie over de mogelijkheden 

van deze pas is te vinden op de www.winkelenindeklunder t.nl. Wij behouden ons het recht 
voor acties op ieder moment te wijzigen of  te beëindigen.

Win
kel
pas

WINKELEN IN DE KLUNDERT - PAS ACTIES

TOT ZIENS BIJ
500 PUNTEN
TELEFOON TASJE IN DIVERSE KLEUREN

750 PUNTEN
CROSS BODY TASJE IN DIVERSE KLEUREN

17-21 MAART: "FEEL GOOD WEEK"
Fruitig cadeautje bij aankoop van je nieuwe outfit.

27 MAART: "MODEFLITSEN"
Aanvang show 10.30-13.30-16.00-19.30 uur.

3 APRIL: "FEEL BEAUTY BY CINDY"
Boost je huid en ervaar een mini proefbehandeling.

7-11 APRIL: "HELLO SPRING"
Bij besteding vanaf €150 een hammam doek cadeau.

21-28 MAART: "TEN CATE ACTIE WEEK" 
20% korting op heren en dames ondermode.

27 MAART-11 APRIL: "BH MEET EN WEET WEKEN"
Gratis waszakje bij aankoop van lingerie.

13-30 APRIL
Bij aankoop van Passionata Lingerie 2e artikel 50% korting.

18 APRIL: "BEACHDAY"
Sun, music and more! 

21-25 APRIL: "TRIUMPH CADEAU WEEK"

SPAREN VOOR HOOFDKUSSENS!
BIJ EEN VOLLE SPAARKAART PLUS 9,99 EURO EEN HOOFDKUSSEN MET DAARBIJ EEN VOUCHER VOOR 

FANTASIALAND!

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

woon- en slaapcomfort

Dubbele punten op alle horren van Unilux

bij inlevering van 500 punten
€7,50 korting bij aankoop van een bh

Ook bij Ropanita punten sparen en 
profiteren van leuke acties met de 

Winkelpas in de Klundert!

 tegen inlevering 
van 500 punten

  €7,50 korting 
Voorstraat 52B  Klundert 

0168 - 40 52 80     www.feelbeauty.nl 
op producten

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Mooie bolchrysanten
€ 4,99 per stuk

2 stuks voor € 8,-

Leuke kadootjes en 
hebbedingetjes ook met 

punten van de Winkelpas 
In de Klundert!

Welkom bij “ Winkelen 
in de Klundert”
Uniek in de hele regio is de Winkelen in de Klundert winkelpas. Bij alle deelnemende 
ondernemers kunnen klanten met deze speciale pas extra punten sparen, die 
verzilverd kunnen worden of waar speciale actieproducten of -diensten mee betaald 
kunnen worden.

Meer dan 45 jaar geleden is het  Klunderts Ondernemers Kontakt gestart, afgekort KOK. 
Met bijna 40 leden behartigt deze ondernemersvereniging de belangen van de leden. 
Ook organiseren we diverse evenementen, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht, 
eindejaarsactie , ophangen feestverlichting en het gezamenlijk spaarsysteem voor de 
consument. En daarnaast natuurlijk de medewerking aan de jaarlijkse braderie.

Platform
Het KOK is een platvorm voor alle ondernemers in Klundert. Met elkaar wordt 
kennis en ervaring gedeeld. Alle Klundertse ondernemers kunnen lid worden van de 
ondernemersvereniging. Voor meer informatie kan er een e-mail gestuurd worden aan 
winkeliersvereniging.kok@gmail.com.

Winkelpas
De Winkelen in de Klundert Winkelpas is verkrijgbaar bij de deelnemende KOK-
ondernemers.  Kwestie van een formulier invullen, twee euro betalenen de spaarpas 
wordt meteen meegegeven. Bij alle deelnemers ontvangt de klant punten bij aankoop 
van alle producten/diensten. De puntwaarde is vastgesteld op € 0,01. Daarnaast krijgen 
klanten vaak extra korting of extra punten bij aankoop van speciale actieproducten 
of -diensten. De punten worden automatisch bijgeschreven op uw Winkelen in de 
Klundert Winkelpas.

Sparen en verzilveren
De Winkelen in de Klundert Winkelpas punten kunnen worden verzilverd, door ze uit 
te gegeven in veelvouden van 500 punten aan diverse producten en diensten van alle 
deelnemers van Winkelen in de Klundert Winkelpas. Ook hebben de deelnemende 
winkeliers vaak speciale acties waarbij klanten tegen extra korting met inlevering van 
punten leuke producten of diensten kunnen aanschaffen. Op deze actiepagina staan 
diverse speciale acties van de deelnemers vermeld.

www.winkelenindeklundert.nl
Op de website staat alle informatie over het KOK. Daar is ook alles te lezen over de 
Winkelen in de Klundert Winkelpas. Speciale acties en activiteiten zijn ook te vinden 
op de facebookpagina Winkels in Klundert.
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 26 - maart 2020

(Droom)beelden van Klundert
Een Heemkundige kring wordt geacht terug te 
kijken in de tijd, om wat hij/zij ziet neer te schrij-
ven in een verhaal en om dat verhaal weer aan 
zo veel mogelijk mensen door te vertellen. Elk 
bestuurslid van ‘Die Overdraghe’ heeft daarnaast 
de opdracht om zo goed mogelijk na te denken 
over hoe het ‘Verhaal van Klundert’ zo duidelijk 
mogelijk en aan zoveel mogelijk mensen verteld 
kan worden. Ikzelf doe dat o.a. door middel van 
het opzoeken en (her)schrijven van artikelen 
voor deze rubriek. Maar sinds de redactie van 
dit maandblad heeft bedacht dat de ‘In de Klun-
dert’-boekjes elke maand bijna helemaal over een 
bepaald onderwerp/thema zullen gaan, is dat er 
niet gemakkelijker op geworden. Ik ben hiermee 
een beetje de vrijheid kwijt  om mijn eigen on-
derwerpen te kiezen of in te spelen op actuele 
gebeurtenissen. Maar aan de andere kant wil ik 
ook wel een beetje in het gareel lopen en me aan 
de afspraken houden. Bij het thema ‘Beelden van 
Klundert’ denken de meeste mensen aan de dui-
zenden foto’s, die we hebben van Klundert, en 
aan de films die erover gemaakt zijn. Maar die zijn 
al zo vaak vertoond en beschreven en wat is er 
nog verder over schrijven? Dus heb ik besloten 
om deze keer eens buiten mijn boekje te gaan.

Toen ik vernam dat dit magazine over ‘Beelden 
van Klundert’ zou moeten gaan, leek het alsof er 
in mijn hoofd een fontein van ideeën ontsprong. 
Laat ik die ideeën ‘droombeelden’ noemen, want 
het zijn op dit moment niet meer dan vage en pril-
le ideeën over wat je met ‘Beelden van Klundert’ 
zou kunnen doen. En misschien zijn het wel zeep-
bellen die bij de eerste, voorzichtige aanraking al 
uiteenspatten… U mag het zeggen.

‘Beelden van Klundert’ 1  
Dat zouden, zo bedacht ik, best wel foto’s kun-
nen zijn of filmbeelden. Oude foto’s en filmpjes, 
maar zeker ook recentere beelden die gemaakt 
zijn door coryfeeën als Jos van Loon en Gerbert 
Kannekens en door nog meer zeer goed filmende 
en fotograferende Klundertsen. We zouden die 
foto’s kunnen verzamelen en er een schitteren-
de tentoonstelling mee kunnen inrichten. Of we 
zouden een film- en fotowedstrijd kunnen uit-
schrijven of er een prachtig fotoboek mee kunnen 
maken, enz.  

‘Beelden van Klundert’ 2
Dat zouden standbeelden kunnen zijn, of ande-
re kunstuitingen in de openbare ruimte. Beeldjes 
zoals die nu staan bij bijv. Het Bastion of de Mau-
ritshof. Of bijvoorbeeld het kunstwerk aan de 
muur van het Kreekgebouw. We zouden die heel 
prominent kunnen opnemen in een rondleiding 
door het centrum van ons stadje.

‘Beelden van Klundert’ 3
Dat zouden televisiebeelden kunnen zijn. Bijvoor-
beeld de televisieserie ‘De Zomer van ‘45’ die in 
1991 door de NCRV werd uitgezonden, 
waarvan de zgn. ‘buiten-scènes’ in Klundert wer-
den opgenomen en waarin diverse Klundertsen 
als figurant meespelen. Hoe leuk zou het zijn om 
die serie in bijvoorbeeld twee of drie ‘etappes’ 
met een heleboel mensen nog eens te kunnen 
bekijken. 

‘Beelden van Klundert’ 4
Dat zou een toneelstuk kunnen 
zijn… Bijvoorbeeld de opvoe-
ring van een eigentijdse versie 
van het middeleeuwse mira-
kelspel ‘Van den Heilighen Sacramente vander 
Nyeuwervaert’, dat in de vijftiende eeuw werd 
geschreven en dat vertelt over de vondst van een 
geheimzinnige hostie bij Niervaart de verwikke-
lingen die dat met zich meebracht. Maar dat te-
gelijkertijd alles vertelt over de opkomst en de 
ondergang van het dorp Niervaart, de voorganger 
van Klundert. 

‘Beelden van Klundert’ 5
Of we zouden onze plaatselijke kunstenaars, want 
die zijn er meer dan u denkt, kunnen vragen om 
een kunstwerk te maken waarin zij met het mate-
riaal waarmee ze het liefst werken HUN Klundert 
uitbeelden. Dat kan in de vorm van een schilderij, 
een tekening, een ets, een lytho, een beeldhouw-
werk, houtsnijwerk, keramiek, een verhaal, een 
gedicht, een lied, muziekstuk, een een foto of een 
film, noem maar op… die we kunnen tentoonstel-
len, vertonen, laten horen, enz. op alle plekken in 
Klundert die daarvoor geschikt zijn.

Zie hier: zomaar uit de losse pols een aantal idee-
en over wat je zou kunnen doen met een thema 
als ‘Beelden van Klundert’. En wellicht heeft u nog 
veel meer ideeën waar ik in de verste verte niet 
aan gedacht heb. 
Denk nou niet ‘Ze gaan dit…’ of ‘Ze zullen dat…’, 
want zover zijn we nog lang niet. Het zijn ideeën, 
waarover u iets mag zeggen. Waarop u mag rea-
geren. Of waaraan u uw eigen ideeën mag toe-
voegen. Vertelt u ons eens wat u van onze ideeën 
vindt en of u belangstelling zou hebben om aan 
een of meer van de hierboven beschreven plan-
nen mee te doen. In de vorm van belangstelling 
om straks te komen kijken naar of als belangstel-
ling om mee te werken aan het realiseren van een 
of meer van deze ‘Beelden van Klundert’. 
En geef, als u mee wilt doen aan bijvoorbeeld idee 
5, niet alleen uw mening, maar vertel ons ook op 
welke manier en wat voor soort kunstwerk u wilt 
maken. 

U mag uw reacties mailen naar 
voorzitter@dieoverdraghe.nl. of straks in juni in-
leveren bij onze stand op de braderie.
Mijn ‘(droom)beeld van Klundert’ is dat we over-
stelpt worden met reacties.
Ik kom hier vast nog eens op terug in een van mijn 
volgende schrijfsels in dit blad en wens u veel in-
spiratie toe. Wie weet komen er mooie beelden 
van Klundert van.

Column namens de kerken: Kerk in beweging

Corona en de kerken
(geschreven vrijdag 13 mart 2020)

Vanzelfsprekend geven de kerken massaal 
gehoor aan de dringende oproep van het 
kabinet om bijeenkomsten van meer dan 100 
mensen af te gelasten. Ook die van Klundert. 
Veel kerken die minder mensen verwachten 
doen ook mee. Begrijpelijk, allemaal hebben we 
de verantwoordelijkheid om mee te werken dit 
gevaarlijke virus zo snel mogelijk de kop in te 
drukken. 

Het is een unieke situatie, zoiets is in de 
kerkgeschiedenis van ons land nog nooit 
gebeurd, dat zo massaal de kerkdiensten werden 
afgelast. We kunnen ook niet anders. Jezus 
genas mensen, zodat ze weer mee konden doen 
in de maatschappij. In zijn spoor wordt nu van 
kerkgangers gevraagd thuis te blijven ter wille 
van de volksgezondheid. Best ingrijpend als je 
wekelijks in de kerk God de lof brengt en nieuwe 
kracht ontvangt door zijn boodschap van trouw. 
Maar dit is momenteel wel het beste. 

Gelukkig leven we in het internettijdperk en 
konden we afgelopen zondag op TV een dienst 
volgen door ds. De Reuver, de scriba, zeg maar 
het ‘hoofd’ van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Ook waren er vele andere internetdiensten en 
dat zal ook de komende zondagen zo zijn. In die 
internetdiensten en thuis bidden wij natuurlijk 
dat de maatregelen het gewenste resultaat zullen 
hebben en dat het aantal besmette personen te 
overzien blijft. Ook bidden wij om kracht voor 
degenen die nu al getroffen zijn door dit virus. 
En om sterkte voor hen die op dit moment een 
bijzondere verantwoordelijkheid hebben: artsen, 
verplegend personeel, verzorgend personeel en de 
bestuurders in diverse organisaties. 

Artikel 6 van de grondwet staat iedere 
Nederlander toe zijn geloof te belijden 
‘individueel of in gemeenschap met anderen’. 
Daarom zal de overheid een kerkdienst niet 
gauw verbieden, terwijl ze dat strikt genomen, 
vanwege buitengewone omstandigheden, wel 
mag. Nu de overheid echter geen hard verbod 
op kerkdiensten heeft afgekondigd, is de eigen 
verantwoordelijkheid van kerken om er zelf vanaf 
te zien des te groter. 

Wat zijn wij toch kwetsbare mensen. Het ene 
moment staan we nog, zoals Paulus zegt, het 
andere moment vallen we. Maar wat is het dan een 
zegen dat ons leven rust in Gods hand. En dat Hij 
bij ons is, al de dagen, wat er ook gebeurt, tot aan 
de voltooiing van de wereld.

Ds. Kees Groenendijk
Reageren: dcgroenendijk@outlook.com

Hulpactie kerken voor Klundert
Omdat velen, met name ouderen, in deze crisissituatie 
aan huis gebonden zijn, bieden de kerken u de 
volgende hulpdiensten aan. Schroomt u niet om er 
gebruik van te maken!

Boodschappendienst
Zoekt u iemand die boodschappen voor u wil doen of 
heeft u andere hulp nodig. U kunt contact opnemen 
met de diaconieën van de beide kerken:
Diaconie Gereformeerde Kerk: 
diaconie@gkklundert.nl. Telefoon: 06-22600217
Diaconie Hervormde Gemeente: 
diaconie@nhkerkklundert.nl. Telefoon: 0168-404451

Telefonische hulplijn
Heeft u behoefte aan een gesprek, aan een 
bemoedigend woord, wilt u uw zorgen en vragen 
kwijt, de beide predikanten van Klundert zijn van harte 
bereid uw verhaal aan te horen en met u te zoeken 
naar bemoediging en troost. 
Belt u gerust, de dominees zijn ervoor.
Ds. Kees Groenendijk, tel: 0186-785712 of 
06-57075093. Email: dsgroenendijk@gkklundert.nl
Ds. Alewijn Slingerland, tel: 0168-404230 of 
06-18484785. Email: ds.a.slingerland@kpn.nl
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KALENDER APRIL
Voor zover nu bekend tijdens het ter perse gaan 
van deze editie zullen tot 6 april alle scholen, 
horecagelegenheden, restaurants, sportclubs en 
clubhuizen van verenigingen enz. gesloten zijn. 
De activiteiten tot die datum zijn gecanceld en 
derhalve niet vermeld in deze kalender. 

maandag 6 april 
17.30 uur:  Multi-culti maaltijd in het Huis van de 
Wijk Klundert (neem je eigen hapjes mee om van 
elkaars lekkernijen te proeven)

woensdag 8 april 
14.00-16.00 uur:  Het Heemhuis van Die 
Overdraghe geopend voor bezoek lopende 
expositie of voor meer informatie over 
heemactiviteiten
16.00-17.00 uur:  Determinato Muziekspeeltuin 
in de muziekzaal van De Niervaert voor kinderen 
vanaf 4 jaar

donderdag 9 april 
20.00 uur:  Whiskyproeverij door de sLeijtenrij in 
Café De Babbelaar in De Niervaert Klundert

zaterdag 11 april 
14.00-16-00 uur:  Expositie vitrinekasten in De 
Stad Klundert door Dameskoor C’Est La Vie (elke 
zaterdag t/m 27 juni)

dinsdag 14 april
13.30 uur:  Knutselactiviteiten in het Huis van de 
Wijk Klundert

woensdag 15 april
14.00-16.00 uur:  Het Heemhuis van Die 
Overdraghe geopend voor bezoek lopende 
expositie of voor meer informatie over 
heemactiviteiten

donderdag 16 april 
13.00-14.00 uur:  Inloopspreekuur Kom in de 
Kern over zorg, welzijn en wonen
19.30 uur:  Jaarvergadering Heemkundekring Die 
Overdraghe in De Niervaert Klundert
20.30 uur:  Lezing door P. Snellen over de 
hulpverlening door Italiaanse brandweerlieden 
na de Watersnoodramp van 1953 in De Niervaert

vrijdag 17 april 
11.00-17.00 uur:  Internationale 
kattententoonstelling Felikat in De Niervaert 
Klundert
12.00 uur:  Frietpunt in het Huis van de Wijk
14.00-16.00 uur:  Creatieve middag met De 
Zonnebloem

zaterdag 18 april 
09.00-15.30 uur:  Workshop Heggenvlechten 
in Klundert van Heg & Landschap; opgeven via 
info@heggen.nu; kosten 27,50 euro
14.30-17.00 uur:  Workshop Lichte Muziek voor 
amateurmuzikanten door Patrick Curfs, chef-
dirigent Luchtmachtkapel
20.00 uur:  Concert Sounds of Freedom door het 
Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
21.00-01.00 uur:  DSO Party in de korfbalkantine

maandag 20 april 
19.00-20.00 uur:  Inloop Digitale Wereld in het 
Huis van de Wijk Klundert voor iedereen met 
vragen over Ipad, tablet, telefoon en laptop

dinsdag 21 april 
19.30-21.30 uur:  Bijeenkomst over mantelzorg 
met info van mantelzorgcoach Barbara Rubbens 
in het Huis van de Wijk Klundert

woensdag 22 april 
14.00-16.00 uur:  Het Heemhuis van Die 
Overdraghe geopend voor bezoek lopende 
expositie of voor meer informatie over 
heemactiviteiten
16.00-17.00 uur:  Determinato Muziekspeeltuin 
in de muziekzaal van De Niervaert voor kinderen 
vanaf 4 jaar
19.00 uur:  Knutselactiviteiten in het Huis van de 
Wijk Klundert

zaterdag 25 april
12.00 uur:  1st outdoor pro Beachsoccer 
tournament op beachvelden bij De Niervaert 
Klundert

zondag 26 april 16.00 uur:
1st outdoor pro Beachsoccer tournament op 
beachvelden bij De Niervaert Klundert

maandag 27 april 
09.00 uur:  Viering Koningsdag met diverse 
activiteiten

woensdag 29 april 
13.00-14.00 uur:  Spreekuur Geld & Recht 
door het sociaal raadsliedenwerk voor vragen 
over toeslagen, minimaregelingen, uitkeringen, 
formulieren, ontslag, woonzaken, juridische 
kwesties enz.
14.00-16.00 uur:  Het Heemhuis van Die 
Overdraghe geopend voor bezoek lopende 
expositie of voor meer informatie over 
heemactiviteiten

Vaste activiteiten in 
het Huis van de Wijk 
Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert

Zondag van 14.00 tot 16.00 uur welkom voor een 
kopje koffie of thee

Dagelijks van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee

Dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur sporten 
voor mensen die chronisch ziek zijn 

Dinsdag vanaf 17.00 uur eetpunt (opgeven in het 
Huis van de Wijk)

Dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur jongeren-
avond

Woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in-
loopspreekuur OnS Moerdijk met informatie over 
welzijnsdiensten en welzijnsactiviteiten

Donderdagavond 19.00-21.00 uur spelletjes-
avond

Vrijdagmiddag om 14.00 uur schilderen (is een 
besloten activiteit, maar binnenlopen mag altijd)

Vrijdagavond vanaf 19.00 uur moment van be-
zinning tijdens oecumenische weeksluiting met 
na afloop mogelijkheid tot ontmoeting onder het 
genot van koffie of thee.

I.V.M. DE RISICO’S VOOR VERSPREIDING 
VAN HET CORONAVIRUS IS HET HUIS 
VAN DE WIJK KLUNDERT TOT NADER 
BERICHT GESLOTEN. HOUD DE BE-
RICHTGEVINGEN IN DE MEDIA EN OP 
FACEBOOK IN DE GATEN.

Wekelijkse activiteiten voor 
55-plussers in Klundert
Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk 
Klundert organiseert of coördineert diverse 
wekelijkse activiteiten voor 55-plussers in 
Klundert.

Elke maandag:
13.00 uur: Wandelen vanaf De Mauritshof
13.30 uur: Gym in De Niervaert
14.00 uur: Sjoelen in de Mauritshof

Elke dinsdag:
13.30 uur: Fietsclub vertrek vanaf het 
Sovakplein
13.30 uur: Kaartclub In De Niervaert

Elke woensdag:
09.00 uur: Wandelen vanaf De Mauritshof
13.30 uur: Bridge in De Niervaert
13.30 uur: Koorrepetitie Herfstklanken in 
De Niervaert
15.00 uur: Bingo in De Niervaert

Elke donderdag:
9.00 uur: Zwemmen in De Niervaert

Iedere dag:
13.00-17.00 uur: Biljarten in De Niervaert

C’est la Vie expo-
seert in De Stad 
Klundert
In de reeks thematentoonstellingen van 
heemkundekring Die Overdraghe is in de 
maanden april tot en met juni dameskoor 
C’ Est la Vie aan de beurt. Gedurende deze 
periode zijn twee van de vier vitrines in De 
Stad Klundert gevuld met foto’s, krantenar-
tikelen, muziek over de geschiedenis van dit 
koor. Ook worden tijdens de openingsuren 
films vertoond en zijn er mensen van C’ Est 
la Vie aanwezig om een en ander toe te lich-
ten en vragen te beantwoorden. 
De tentoonstelling is te bezichtigen van 
april tot en met juni op alle zaterdagmidda-
gen dat De Stad geopend is voor publiek. De 
toegang is gratis.

Neuw motto voor Loerendonck

Wa’n Gouwe Tijd
Het was een geweldige carnaval dit jaar in 
Loerendonck. Alle Loerendonckers mogen 
terugzien op heel veel gezelligheid en leut in de 
diverse etablissementen. Het nieuwe motto voor 
2021 is inmiddels bekend gemaakt: Wa’n Gouwe 
Tijd. 

“We hopen dat dit volgend jaar weer net zo leuk 
is bij ons 50 jarig bestaan”, meldt Walter van Hat-
tum, voorzitter van de Loerendonckse Algemene 
Karnavalsstichting (LAK), “op vrijdag 13 of zater-
dag 14 november zullen we het nieuwe jaar in 
luiden. De definitieve datum wordt binnenkort 
bekend gemaakt. Op 9 januari 2021 vieren we 
hier het Federatie Westhoekfeest en ons 50 jarig 
bestaan. Zet deze data dus alvast in de agenda.”
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Recept van de maand 

Kip Pilav

Tijdens het interview Gewoon Bijzonder met Leo Moerland noemde 
hij als lievelingsgerecht pilav. Ook bij ons stond dat regelmatig op tafel. 
Het is al weer een tijdje geleden dat we dit gemaakt hebben. Het kan 
in heel wat variaties gemaakt worden, maar dit is ons recept. Makkelijk, 
simpel en lekker!

Benodigdheden voor 4 personen:
1 pak rijst, 500 gram kipfilet, 2 uien, 1 rode paprika en 1 groene paprika, 
2 blikken perzik op siroop, 2 blikjes tomatenpuree, 1 teentje knoflook, 1 
theelepel sambal, ketjap naar smaak, 100 ml bouillon, zout en kruiden/
specerijen naar smaak en olijfolie om te bakken.

Bereiding:
Snijd de kipfilet, de paprika’s en de perziken in blokjes en de uien in 
ringen. Bewaar de siroop van de perziken.
Laat wat olie in de pan heet worden en bak de kipfiletblokjes rond-
om aan. Voeg na ongeveer vijf minuten de uiringen toe en de geperste 
knoflook. Bak alles even mee. Zet het vuur laag en voeg de bouillon, 
een scheut ketjap en een theelepeltje sambal toe. Laat het geheel on-
geveer een kwartiertje pruttelen.
Zet daarna het vuur weer hoog en doe de tomatenpuree erbij. Roer 
goed door. De perziken toevoegen en naar gelang hoe dik je de saus wil 
hebben giet je de siroop erbij.
Laat het goed warmen worden en kook ondertussen de rijst als aange-
geven op het pak.
Heerlijk met een groene salade erbij of met een komkommersalade. 
Eet smakelijk!
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Aanvang show 10.30-13.30-16.00-19.30 uur.
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Nieuw bestuur Stichting Nostalgisch Moerdijk 

Laatste weekend van 
augustus:
Oldtimerfestival in en rond de 
Moerdijkse dorpshaven

Er wordt achter de schermen alweer hard gewerkt aan de organisatie 
van het Oldtimerfestival Moerdijk. Dit festival is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een van de grootste evenementen in de regio. Inmiddels 
heeft de Stichting Nostalgisch Moerdijk een nieuw bestuur, bestaande 
uit John Geleijns (voorzitter), Erik Westerburger, Jos Schalk en Alex de 
Groot Ernst. Binnenkort hopen zij er nog een vijfde bestuurslid aan toe 
te voegen.
 
Om het jaar tijdens het laatste weekend van augustus wordt het zoge-
naamde Oldtimerfestival Moerdijk gehouden. Dit jaar zal op zaterdag 29 
en zondag 30 augustus het dorp Moerdijk het middelpunt zijn van nos-
talgische auto’s, brommers, motoren, tractoren, legervoertuigen, walsen, 
schepen en al het verdere vermaak wat altijd georganiseerd wordt.
Op de facebookpagina van de stichting wordt steeds gecommuniceerd 
wat de stand van zaken is, wat er straks allemaal te doen is en hoe men 
kan aanmelden om mee te doen. Ook op de website www.stichtingnos-
talgischmoerdijk.nl is diverse informatie te vinden.
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DAGOPVANG • VAKANTIEOPVANG • OPVANG VOOR LANGERE PERIODE
Blauwe Hoefsweg 41 Klundert • 0168 - 401988

www.jolistee.nl en .com • jolistee@outlook.com
Verkooppunt van diverse merken diepvries versvlees

Jarco 100% natuurlijke dierenvoeding

Rob den Hollander
Blokweg 9b - 4761 RA Zevenbergen

telefoon 06 24925877
www.denhollandertuinhuizen.nl

Gespecialiseerd in op maat gemaakte producten, 
zoals tuinhuizen, veranda’s en blokhutten. 

In onze eigen werkplaats worden de 
producten met aandacht op maat gemaakt 

door onze eigen vakmensen.
Ook verkoop van tuinhout.

Klundert 
tel: 0168-402334 

Uw persoonlijke bouwmarkt! 

U bent van harte welkom op;                                             
maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur            
vrijdag van 8.30 uur tot 20.00 uur                                         
zaterdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

Molenberglaan 3 | 4791 AJ Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.nl

Heb je
verhuisplannen?

Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

Steenpad 9 • 4797 SG Willemstad • Tel.: 0168 47 34 35 
www.dueren.nl

• Lease auto’s
• Nieuw en occasions
• Kia service dealer

• Onderhoud & service
• Auto- en ruitschade reparatie
• Alle merken

Joyz Frijters 
Coaching & Integrale Therapie

Coaching, Energetische Therapie,  Massage,
 

06-38198793www.joyzfrijters.nl
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Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te 
vertellen of hebt u een nieuwtje? 
Schrijf het op en mail het  naar redactie@
indeklundert.nl.
Uw ingezonden post wordt dan in deze rubriek 
geplaatst.

Ingezonden door Bram den Hollander namens 
stichting “Schuldhulpmaatje Moerdijk” 
Klundert

Gezocht: Schuldhulpmaatjes
Na een vliegende start in juli 2019 en de 
certificering van 12 schuldhulpmaatjes in 
november 2019, zijn we naarstig op zoek naar 
nieuwe schulphulpmaatjes om de groei van 
hulpvragers aan te kunnen.  

De schuldenproblematiek neemt nog altijd toe. 
Landelijk heeft 1 op de 5 Nederlanders te maken 

met financiële problemen. In de gemeente 
Moerdijk is dat 1 op de 6 inwoners. Om deze 
schuldenproblematiek in Moerdijk terug te 
dringen is de stichting “Grip op je knip Moerdijk” 
in 2019 opgericht. De stichting, werkend onder 
de naam SchuldHulpMaatje Moerdijk, is een 
initiatief van verschillende diaconieën uit de 
gemeente Moerdijk, maar is niet aan enige 
religie gebonden. Wij zijn er voor iedereen en 
bieden hulp zonder oordeel, eigenbelang en 
winstoogmerk. Het doel is om mensen met 
schulden weer financieel zelfredzaam te maken, 
zodat zij weer de baas zijn over hun geld. We 
richten ons op de preventieve zorg en nazorg, 
niet op de professionele schuldsanering. Dit 
doen we samen met de gemeente Moerdijk en 
andere organisaties die actief zijn op het gebied 
van schuldhulpverlening.

Voor het bieden van hulp wordt een beroep 
gedaan op SchuldHulpMaatjes. Deze maatjes 
bieden, na een 3-daagse training (conform 

NEN 8048), hun hulp op vrijwillige basis en 
zijn de steun en toeverlaat voor mensen die 
financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te 
raken. De vrijwilliger kan iemand helpen het tij 
nog op tijd te keren of ondersteuning bieden 
tijdens en na een traject van schuldsanering. De 
hulpvraag kan zeer divers zijn. Dit kan variëren 
van het op orde brengen van de administratie 
tot het bieden van hulp bij het aanvragen van 
voorzieningen.
Om dit mooie doel te bereiken en alle 
hulpvragenden ook daadwerkelijk hulp 
te kunnen bieden, zijn wij op zoek naar 
SchuldHulpMaatjes. Dus bent u bereid, om op 
vrijwillige basis, de medemens met schulden 
te helpen om weer grip op de knip te krijgen? 
Dan roepen wij u van harte op om uw interesse 
kenbaar te maken door een email te sturen naar 
info.shmmoerdijk@gmail.com. Meer informatie 
kan verkregen worden door de website 
van Schuldhulpmaatje Nederland (https://
schuldhulpmaatje.nl) te bezoeken.

Jonge ondernemer in beeld

Joyz Frijters:

De Klundertse Joyz Frijters is begin juli vorig jaar gestart met haar eigen 
praktijk Coaching en Integrale Therapie. Ze heeft de erkende Hbo-
opleiding Energetisch Therapeut gevolgd en heeft de stap genomen om 
voor zichzelf te beginnen. Een maand of acht verder is ze trots op haar 
onderneming. 
“Het is zo leuk om te doen en zeker als je merkt dat je cliënten echt 
tevreden zijn en er baat bij hebben. De praktijk begint gestaag te groeien 
mede door de mond-op-mond reclame.”

De 34-jarige Joyz is opgegroeid in Klundert, maar is vertrokken om elders 
te gaan studeren. Via een omweg is ze weer terug in Klundert. Joyz heeft 
haar ouderlijk huis gekocht, waar ze nu samen met haar partner woont en 
waar ook haar praktijk gevestigd is. 
“Het is een fijn huis en ook fijn dat ik hier thuis mijn praktijk heb kunnen 
inrichten”, vertelt Joyz, “ik ben gewoon thuis, voel me hier thuis, maar de 
praktijkruimte is toch een aparte ruimte, dus op deze manier kan ik privé 
en werk gescheiden houden.”

Omslagpunt
Na haar middelbare school is Joyz naar de universiteit gegaan. Ze heeft 
kunstgeschiedenis gestudeerd en daarin zelfs twee masters gehaald. “Ik 
heb de masters Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg. Daarna 
heb ik die kennis wel in praktijk gebracht, maar dit werk was toch niet 
helemaal wat ik voor ogen had.”
Op haar website vertelt Joyz heel open over het omslagpunt in haar leven. 
“Vanaf mijn twaalfde heb ik last gehad van ernstige vermoeidheid. Pas 
op mijn zevenentwintigste was er een dokter die me de diagnose ME/
CVS gaf. Ik heb mijn leven in die periode totaal omgegooid. Ik ben me 
gaan omscholen om mijn eigen coaching en integrale therapie praktijk te 
beginnen. Van het helpen van anderen word ik blij, krijg ik voldoening en 

dit werk geeft me energie.”

Eigen praktijk
Voor haar terugkomst naar Klundert heeft Joyz in Rotterdam gewoond. 
Na haar eerste omscholing werkte ze daar als sexualiteit- en relatiecoach. 
Ze verhuisde naar Klundert en besloot nog een hbo-studie te doen tot 
Energetisch Therapeut. Vorig jaar juli is ze haar eigen praktijk gestart in 
Klundert aan de Sluijs 14. 
“In eerste instantie had ik daar nog een baantje bij. Ik werkte een aantal 
uur per week bij mijn broer en deed de planning en wat administratief 
werk voor zijn bedrijf Events Light in Zevenbergen. Inmiddels ben ik 
daarmee gestopt en sinds vorige maand ben ik nu fulltime ZZP-er en run 
volledig mijn eigen praktijk.”

Wat doet een energetisch therapeut? 
“Om het simpel uit te leggen: een lichaam bestaat uit energie en die 
energie moet goed kunnen stromen. Bij psychische of lichamelijke 
klachten blokkeert de stroming van energie en daar kan de energetisch 
therapeut helpen. Het is een combinatie van praten en coachen 
om inzicht te krijgen wat er aan de hand is, om dan door speciale 
massagetechnieken de energieblokkade weg te masseren. Hierbij worden 
vaak ook ademhalingsoefeningen gedaan, er kan een stukje mindfulness 
bij komen of meditatie. Alles om de client zich beter te laten voelen. 
Natuurlijk kunnen wij geen huisarts of psycholoog vervangen, maar heel 
veel mensen kunnen hier echt wel baat bij hebben. Daarom vind ik het 
belangrijk om mensen te informeren wat het vak inhoudt, wat we als 
energetisch therapeut kunnen betekenen bij bepaalde klachten. Ik ben 
ook lid van de beroepsvereniging en moet daarvoor jaarlijkse bijscholing 
volgen. Het is echt niet zweverig ofzo. Hoewel ik uitga van de holistische 
visie dat lichaam, ziel en geest met elkaar verbonden zijn, sta ik met twee 
voetjes op de vloer. Het is gewoon heel fijn als je mensen kunt helpen.”

Workshops
Inmiddels is Joyz ook begonnen met groepsworkshops. De eerste 
workshop had als thema ‘Hoe krijg ik rust’. Zo’n groep bestaat dan uit 
maximaal vijf personen om iedereen voldoende aandacht te kunnen 
geven. Voor wie is zo’n workshop dan bedoeld? “Juist voor mensen die 
het daar eigenlijk te druk voor denken te hebben”, lacht Joyz, “het beste 
moment om te ontspannen is als je er geen tijd voor hebt.”

Nieuwsgierig?
Wil jij meer rust in je hoofd? Meer energie? Minder spanning en stress 
ervaren? Geen stemmingswisselingen meer? Je niet meer angstig voelen? 
Je weer blij en positief voelen? Je eigen grenzen beter leren bewaken? 
Zonder pijn weer van het leven gaan genieten? Dan kan coaching en 
integrale therapie de juiste keuze zijn.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een kijkje op de website www.
joyzfrijters.nl. Daar is ook haar persoonlijke verhaal te lezen en is alles te 
vinden wat de mogelijkheden zijn binnen haar praktijk. 
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