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Aanleg - Renovatie - Onderhoud
• Lease auto’s

• Onderhoud & service

• Nieuw en occasions
• Kia service dealer

• Auto- en ruitschade reparatie
• Alle merken

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

www.verpalenhoveniers.nl
Aanleg - Renovatie - Onderhoud

Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

www.verpalenhoveniers.nl

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

www.dueren.nl

Ons assortiment bestaat uit:
Openingstijden:
Rookwaren
Kansspelen
Ma t/m do: 8.30-18.00
Vrijdag: 8.30-20.00
Rokersbenodigdheden
Ticketbox en Paylogic
Zaterdag: 8.00-17.00
E-smokers
Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten
Kantoorartikelen
Primera van
uw winkel voor o.a.
Zoetwaren
Giftsden Berge
Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Voorstraat 30
Lectuur
Batterijen
wenskaarten, cadeaukaarten, boeken,
4791 HN
Klundert
Tel: 0168-405292
Tel: 0168-405292
Boeken
Postzegels
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen
Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt Wenskaarten
Dagbladen

Mode voor
baby’s
jongens & meisjes
heren & dames

ort Tre
Po

nd

By Tiki Mode
Voorstraat 16 4791 HN Klundert
tel: 0168-850919 e-mail: ByTiki@ziggo.nl
Volg ons op www.facebook.com/ByTikiKlundert

s

De

Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Klundert

tel: 0168-402334

Aktie in de maand juni:
op alle horren 10% korting

woon- en slaapcomfort

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

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.

Uw persoonlijke bouwmarkt!
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Maandschrijfsel in 300 woorden

Nu er zoveel sociale activiteiten zijn weggevallen, zou je veel meer tijd moeten hebben voor
jezelf.
Maar dat is toch niet zo. Raar eigenlijk… Misschien is dit juist het moment om eens na te denken over het begrip ‘Time Management’.
Tijd is en blijft een rekbaar begrip, maar tegelijkertijd zit er feitelijk helemaal geen rek in. Elke
dag precies 24 uur, zeven dagen per week. Aan jezelf de taak om die uren goed te verdelen, in
balans te brengen.
Het is een kwestie van kiezen waar je tijd aan wil besteden.
Het samen muziek maken met orkest en koor, dat mis ik ontzettend, maar het is voor nu even
niet anders. Natuurlijk maak ik soms nog wel wat muziek, maar in je eentje is toch lang niet
zo leuk.
Gelukkig verveel ik me nooit. Altijd genoeg te doen. Naast werk en vrijwilligerswerk, regelmatig een bezoekje aan m’n moeder, genieten van de momenten samen met onze kinderen
en ons lieve Livvekind, af en toe weer eens even een gezellig momentje met vriendinnen,
wandelen met manlief en onze viervoeter Cooper, lekker chillen in onze heerlijke achtertuin…
Verder sparen wij tijd om te reizen. Reizen vind ik misschien wel het absolute summum.
Inmiddels heb ik wel geleerd dat goed omgaan met je tijd een mindset is. Het is inzien wat wel
belangrijk is en waar je beter niet je kostbare tijd aan kunt besteden. Proberen om tijd over te
houden en voor ons is dat tijd om te reizen. Maar ook daar zullen we helaas nog wel even op
moeten wachten…
Dus die tijd krijgen we dan straks nog eens extra. Kunnen we misschien nog wel langer gaan
reizen. Wie weet… dromen mag toch?
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Coverfoto:
Zwanen in de gracht bij Noorse wijk
Foto Anjo van Tilborgh

Van juni tot en met september

Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 25 juni 2020

Heemkundekring Die Overdraghe heeft twee
van de vier vitrinekasten in De Stad Klundert
ter beschikking gesteld voor een reeks thematentoonstellingen van Klundertse verenigingen.
Dameskoor C’Est La Vie zou vanaf april tot de
zomervakantie exposeren en daarna zou dan
weer een volgende club aan de beurt zijn. Door
de Coronacrisis was De Stad Klundert ook gesloten, dus ook de tentoonstellingen zijn opgeschort.

Inleveren redactie en advertenties:
uiterlijk vrijdag voor verschijningsdatum
17.00 uur
(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.

C’ Est la Vie exposeert in De Stad Klundert

Maar De Stad gaat weer open en volgende week
zal Dameskoor C’Est La Vie alsnog hun tentoonstelling in gaan richten. Twee vitrines zullen gevuld zijn met foto’s, krantenartikelen, muziek,

er is van alles te zien 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 lichten en
vragen te beantwoorden.
Deze is dan te bezichtigen van juni tot en met
september op alle zaterdagmiddagen dat De
Stad geopend is voor publiek. De toegang is
gratis.
In september zal het dameskoor hun 20-jarig
bestaan vieren met diverse activiteiten en festiviteiten. Te zijner tijd volgt hierover natuurlijk
alle informatie.

Impact Coronacrisis op verenigingen
Deze hele crisis heeft uiteraard ook een
flinke impact op de verenigingen. Het sociale
verenigingsleven is helemaal stilgevallen,
een maand of drie zijn er geen sport- en
cultuuractiviteiten geweest. Langzaamaan
beginnen er wat verenigingsactiviteiten op te
starten.
Wat betekent deze hele crisisperiode voor
de verenigingen? Was of is er deze periode
een interactief verenigingsleven? Beleven de
clubleden hun sociale verenigingsleven digitaal
met elkaar?

de clubs ook financiële gevolgen? Zijn er leden
afgehaakt? Hebben de verenigingen voldoende
ondersteuning en support gekregen?
Over het algemeen kunnen we in deze regio
wel concluderen dat we mooie verenigingen
hebben met een groot saamhorigheids- en
verantwoordelijkheidsgevoel. De verenigingen
blijken heel inventief te zijn om de contacten
met hun achterban vast te houden en er worden
allerlei interactieve bezigheden georganiseerd.
Maar allemaal zijn ze het er wel over eens: het is
een ontzettend moeilijke periode!

We hebben bij de ons bekende adressen wat
vragen weggelegd hoe zij dit alles hebben
ervaren. Hoe zijn ze deze periode doorgekomen?
Welke verenigingen zijn inmiddels weer
opgestart? Hoe hebben de verenigingen de
contacten onderhouden? Heeft deze crisis voor

Hieronder de reacties van diverse verenigingen
uit deze regio. Hopelijk dat ze na deze crisis
allemaal weer vol enthousiasme op normale
manier actief kunnen zijn. dat iedereen weer
mag genieten van een sociaal verenigingsleven.
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Volop activiteiten bij Korfbalvereniging DSO
gepubliceerd op de social media-kanalen.
“Wij proberen altijd in contact te staan met
onze leden. Ook in deze coronacrisis proberen
we onze leden zo goed mogelijk te woord te
staan. In onze berichtgeving, maar ook als luisterend oor. Zo krijgen onze leden continu een
update van onze voorzitter Steven ten Cate.
Als er nieuws is, dan brengen we meteen verslag uit. Maar ook via onze social media-kanalen
zijn we erg actief en posten we wekelijks allerlei
nieuws. Voor alle jarigen zijn speciale kaartjes
ontworpen onder het mom van Door Samenfeesten Overwinnen!”
Grote impact
“De impact van de crisis is groot, maar gelukkig
zijn er geen leden afgehaakt. Sterker nog, een
nieuw lid heeft zich aangemeld! Vooral financieel voelen wij de crisis. We missen de kantineomzet tijdens wedstrijd- en trainingsdagen en
de vaste lasten lopen gewoon door. Daarnaast
hebben we een aantal typische DSO-activiteiten moeten cancelen. We hebben geen playbackshows gehad, het jeugdkamp is afgelast en
we houden in 2020 geen koppelschiettoernooi.
Daarnaast is DSO 1 kampioen geworden in de
zaal en hebben we dit niet kunnen vieren met
elkaar. Maar we zijn ervan overtuigd dat we hier
samen sterker uitkomen!”

De jeugd tot 18 jaar mocht als eerste weer starten en inmiddels kunnen ook de senioren weer
korfballen.
“Er zijn speciale protocollen geschreven voor
de spelers, trainers en aanspreekpunten die
verplicht aanwezig moeten zijn tijdens trainingsavonden. Hierin staat beschreven waar
iedereen zich aan dient te houden en welke
looprichtingen er zijn”, vertelt bestuurslid Jasper Kaijen.
Tijdens de crisisperiode zijn er verschillende
activiteiten georganiseerd. Vergaderingen van
bestuur, commissies en werkgroepen werden
digitaal gehouden.
“Ondanks de verplichte stop, was het behoorlijk

druk. Zo wordt ons gehele buitenterrein aangepakt en krijgen we nieuwe kunstgrasvelden.
Hier waren veel mensen de afgelopen tijd druk
mee in de weer.”
In verband met alle werkzaamheden zal er de
komende weken training gegeven worden voor
de jeugd en de senioren op het beachkorfbalveld bij de Niervaert.
Pubquiz en bingo
Er waren ook ontspannende activiteiten zoals
een online pubquiz en een digitale bingoavond.
Bij de pubquiz deden meer dan 110 teams mee
en meer dan 100 mensen speelden gezellig een
potje bingo mee. Verder in deze periode ook
challenges bedacht door leden onder elkaar en

Kampioenen
Bij korfbal speel je gedurende een korfbaljaar
twee competities: een veld- en een zaalcompetitie. De veldcompetitie is geschrapt. Voor de
zaalcompetitie werden alle huidige standen, de
eindstanden.
“Hierdoor was DSO 1 kampioen, maar ook zonder corona was de kans groot om kampioen te
worden. Er moest in twee wedstrijden nog maar
één puntje gehaald worden. Ook voor DSO 2
pakte dit positief uit: zij spelen in de tweede
klasse en het is nu voor de eerste keer gelukt
om in deze klasse te blijven. Onze junioren zijn
ook kampioen geworden, net als enkele jeugdteams. We hebben al met al dus een uitstekende zaalcompetitie gehad!” aldus Jasper Kaijen.

Kuieren door Klundert zonder Heemkundekring Die Overdraghe
Heemkundekring Die Overdraghe kent voor
haar leden geen wekelijkse of maandelijkse
activiteiten. Er waren voor het voorjaar en
de zomer van dit jaar wel wat activiteiten gepland, zoals bijvoorbeeld nieuwe exposities in
De stad Klundert en deelname aan de braderie. Die zijn afgelast. Ook het Heemhuis heeft
de deuren gesloten gehouden.
Het bestuur heeft tijdens de coronapauze telefonisch en via de mail contact onderhouden
om de dagelijkse gang van zaken te kunnen
laten doorgaan. Twee weken geleden is het
dagelijks bestuur voor het eerst bij elkaar geweest (met inachtneming van de regels) om
zaken te bespreken die geen uitstel duldden.
Voorgenomen besluiten uit die vergadering
zijn via e-mail voor akkoord voorgelegd aan
de andere bestuursleden. Zaken als archivering, beantwoording van vragen van buitenaf,
onderzoek en werkzaamheden die individueel
kunnen worden verricht zijn gewoon doorge-

gaan. Daar hebben buiten de direct betrokkenen andere leden niets van gemerkt.
Terughoudend
Het bestuur stelt zich terughoudend op als het
gaat om weer op te starten. “We willen niet
het risico lopen om over een poosje de klok terug te moeten draaien omdat corona opnieuw
de kop opsteekt. Volgende maand verschijnt,
zoals gepland, het volgende nummer van ons
verenigingsblad Die Overdraghe. Daarin vertellen we onze leden welke van de voor dit
jaar nog geplande activiteiten wel of niet door
kunnen gaan”, vertelt An Römer, secretaris van
Die Overdraghe.
Jaarvergadering via mail
Bij de Heemkundekring zijn verder geen digitale activiteiten geweest, behalve de jaarvergadering. “Die stond in april gepland en deze
is nu met onze leden via de e-mail afgewerkt.
De jaarstukken 2019 van de secretaris en de
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penningmeester zijn op die manier (voorlopig)
goedgekeurd en de bestuursverkiezing heeft
plaatsgevonden. Deze besluiten gaan we in de
jaarvergadering in april 2021 officieel vaststellen.”
Minder inkomsten
“Deze crisisperiode heeft ons tot op heden
gelukkig geen leden gekost. De geplande inkomsten zullen dit jaar wel minder zijn dan we
hadden begroot. Hoeveel is met geen mogelijkheid te voorspellen. Het zijn de inkomsten
onder andere van de stadswandelingen. Het
was niet mogelijk mensen door onze gidsen
rond te laten leiden onder andere door de anderhalve meter beperking. Onze Kuieren door
Klundert-boekjes zijn vooral bij de horecabedrijven te koop en die waren gesloten. En inkomsten van de braderie zijn er dus ook niet.
Voor vaste inkomsten zoals contributie en de
gemeentelijke subsidie heeft corona geen gevolgen”, aldus An Römer.

Muziekvereniging Determinato blijft nog even stil

Foto Moniek van Gils - Determinato 2019 tijdens Passie in Klundert
Orkesten en koren krijgen nog steeds het advies om te wachten met opstarten. Het is nog niet bekend of musiceren (zingen of blazen) risico’s van
besmetting meebrengt. Er wordt volop onderzoek gedaan hoe het werkt
met de zogenaamde aerosolen, maar de experts kunnen op dit moment
geen eenduidig antwoord geven. Van de muziekbonden en de Overheid
het advies om voorlopig nog niet samen te musiceren.

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

ACTIE ACTIE ACTIE
BRIL OP STERKTE

MULTIFOCALE BRIL

MULTI-PLUS BRIL

met actiecode:
552654

met actiecode:
149078

met actiecode:
735402

€45 €95 €145

voor veraf óf dichtbij

met leesgedeelte

met breder leesgedeelte

DEZE ACTIES ZIJN GELDIG VAN 5 JUNI T/M 13 JUNI 2020!

Bij Eyelove brillen altijd:
Inclusief montuur en glazen op sterkte
(óók kosteloos met cilinder en zonneglas)
Inclusief niet goed = geld terug garantie
Inclusief oogmeting, zonder afspraak
Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen

Ook als zonnebril
verkrijgbaar voor
dezelfde prijs!

Inclusief kraswerende laag
Inclusief keuze uit minimaal 225 monturen

Verkrijgbaar vanaf vrijdag 5 juni bij:
DA Drogisterij van Berghem
Voorstraat 40-A, KLUNDERT
Tel. 0168-404948

De leden en jeugdleden van Determinato staan te trappelen om te beginnen, maar de vereniging volgt netjes dit advies. “Zo lang we niet zeker weten dat het verantwoord is, gaan we niet opstarten, gezondheid gaat voor
alles. Maar natuurlijk zijn we wel bezig met voorbereidingen en plannen
maken voor als we straks wel op mogen starten”, vertelt voorzitter René
van Tilborgh.
Digitale activiteiten
Natuurlijk zit Determinato niet stil! Onder elkaar zijn er allerlei activiteiten opgezet om het contact en de verenigingsband te bewaren. Zo zijn
er digitale thuisrepetities en online muzieklessen, er is een zogenaamde
splitscreenvideo gemaakt met orkest en koor, er wordt digitaal onder elkaar
gekletst, er komen spelletjes voorbij en volgende week wordt er een clubkwis gespeeld. Verder hebben muzikanten op diverse plekken tegelijkertijd
buiten gespeeld tijdens Koningsdag en Dodenherdenking.
Trouwe leden
De impact van deze crisis is groot, maar gelukkig heeft de club trouwe leden, die achter hun vereniging staan. “Wat uiteindelijk de impact zal zijn,
daar is nu weinig van te zeggen. We hopen het financieel allemaal te kunnen redden, mede dankzij onze leden.”
Optredens en andere activiteiten zijn gecanceld tot dit najaar. De muziektheaterproductie De Leeuwenkoning stond dit najaar gepland, maar dit is
nu precies een jaar uitgesteld. Dit is een uitgebreide productie met orkest,
koor, solisten en acteurs in samenwerking met De Zandtovenaar. In overleg
met De Zandtovenaar is deze voorstelling uitgesteld. De nieuwe datum is
nu zaterdag 6 november 2021.
Plannen voor nieuw seizoen
Na de zomervakantie hoopt Determinato weer volledig te kunnen opstarten. Nieuwe instroom is dan weer welkom in de muziekspeeltuin. Hier leren
kinderen vanaf 4 jaar op speelse wijze de beginselen van het muziek maken.
Ook is er weer ruimte voor een nieuw probeerorkest, waarvoor alle kinderen vanaf een jaar of acht worden uitgenodigd om mee te doen.
“Hiervoor kunnen de kinderen nu al opgegeven worden, dan krijgen ze
straks een uitnodiging voor een serie gratis introductielessen. We zijn er al
weer volop mee bezig om straks weer muziekinstrumenten te hebben voor
alle kinderen die ook eens willen proberen muziek te maken in dit nieuwe
kinderorkest. We zijn dus nog steeds springlevend ondanks dat we op dit
moment niet samen muziek mogen maken. We gebruiken de tijd om nieuwe ideeën uit te werken en na de vakantie hopen we weer volop aan de slag
te gaan”, aldus René van Tilborgh.

www.eyelovebrillen.nl • 073-800.00.15 (ma-vr)
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Judoklub Klundert traint tijdelijk buiten

Op donderdag 14 mei is Judoklub Klundert begonnen met het aanbieden van ‘buitenjudo’ in
aangepaste vorm. Voor die tijd ook bij Judoklub Klundert uiteraard geen activiteiten, maar
ook geen festiviteiten. “Dit jaar bestaan wij 50
jaar en helaas hebben wij al onze festiviteiten
moeten annuleren, maar dat hopen we op een
later tijdstip alsnog te vieren”, vertelt voorzitter
André Kuipers.
“Toen de jeugd inderdaad weer mocht starten,
stonden de kinderen van 5 tot en met 12 jaar
om klokslag 18.00 uur te trappelen van ongeduld om eindelijk weer eens lekker te sporten
met hun judovriendjes. Een uur later waren de
judoka’s in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar aan de

beurt om eindelijk weer met elkaar te sporten.
Het weer werkte in ieder geval goed mee. Op
vrijdag sloot ook de aikibudo-groep aan om te
trainen met de ‘boken’, het houten zwaard wat
gebruikt wordt bij deze tak van sport.”
Online trainingen
Buiten met elkaar trainen is natuurlijk veel leuker en gezelliger dan een les volgen op internet.
De trainers hebben tijdens de periode dat er
niet met elkaar gesport mocht worden filmpjes
met oefeningen opgenomen, en deze zijn via
onze social media kanalen verspreidt. “Dit werd
door onze leden gewaardeerd en er zijn heel
veel leuke reacties op gekomen.”

Financieel geraakt
De Corona-crisis heeft Judoklub Klundert ook
financieel geraakt. Alle kosten, waaronder de
zaalhuur, lopen al de weken gewoon door terwijl
er geen gebruik van gemaakt kon worden.
“Omdat wij geen aanspraak kunnen maken op
de tegemoetkoming vanuit de overheid voor
schade door COVID-19, zijn wij heel blij dat
niemand zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Hier
zijn wij onze leden heel dankbaar voor, want zo
kunnen wij ons hoofd boven water houden. We
hopen dat er vanaf 1 september weer binnen
gesport mag worden, en dat alles weer ‘normaal’
zal worden. Want alleen dan kunnen we onze
geliefde judo en aikibudo sport optimaal beoefenen”, aldus André Kuipers.

De jeugd weer aan het trainen bij Voetbalvereniging
Noordhoek
Bij Voetbalvereniging Noordhoek (VVN) zijn
de jeugdteams ook weer begonnen met trainen. Voor de teams die kunnen en willen starten is er wekelijks een aangepaste training
van ongeveer een uur. De jongsten mogen na
afloop wel een partijtje doen, maar ouder dan
12 jaar niet meer. “De kleinsten missen hun
limonade en snoepje na de training wel”, zegt
Paul van der Geest namens het bestuur van
VVN, “we laten overigens de vrijwilligers verder vrij in wat men wil organiseren. Er dienen
rondom al zoveel regels nageleefd te worden.”
VVN heeft tijdens de crisisperiode geen digitale activiteiten georganiseerd, maar natuurlijk
is er wel contact geweest met de leden, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief met actuele
zaken, vooral over de coronamaatregelen die
voor de club van toepassing waren.

Financiële gevolgen
Bij de club zijn geen leden afgehaakt door de
crisis. “Alleen de keeper van het eerste elftal
en onze gastheer zijn gestopt. Voor beiden
zoeken we vervangers, maar dit zal niets met
de crisis te maken hebben.”
Of deze crisisperiode financiële gevolgen
heeft voor de club, daar is nog weinig van te
zeggen.
“Door dat alles nog vers is, weten we nog niet
wat de teruggave van de accommodatiegelden zijn, hoeveel gemeentelijke belastingen
we moeten betalen en wat de ondersteuning
wordt. Onze voorraden vanuit de kantine zijn
terug naar de leverancier of via leden en voedselbank doorgezet.”
Geen rechtszaak voor promotie
Dames 1 van de Noordhoekse voetbalvereniging hadden kampioen kunnen worden. “Ze
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zaten in de situatie dat ze bovenaan stonden
maar wel met meer wedstrijden gespeeld. Gelukkig willen zij geen rechtszaak aanspannen
om te promoveren. Ze houden het gezellig”,
aldus Paul van der Geest.

Adverteren in Klundert Magazine?
Klundert Magazine is een maandblad dat die
zich met plaatselijke berichten richt op de inwoners van Klundert, Moerdijk, Noordhoek,
Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan.
In deze kernen wordt het blad gratis huis-aanhuis bezorgd, maar het Klundert Magazine is
ook te vinden op de diverse leestafels overal
in de regio. En uit de positieve reacties blijkt
dat het een veelgelezen blad is.
Klundert Magazine bindt, boeit en bespaart.
Een lokaal blad, juist nu!
Qua advertenties zit er ook een mooie groei
in het Klundert Magazine. Inmiddels zijn er

al heel wat ondernemers die maandelijks adverteren. Als deze tendens zo doorzet, dan
kunnen we verder gaan groeien en nog meer
leuke, interessante en bijzondere nieuwsverhalen en informatieartikelen delen met onze
lezers.
Nog nooit geadverteerd in het Klundert Magazine? Dan bij deze de suggestie om toch
ook eens te overwegen om een advertentie
te plaatsen in dit blad. De tarieven zijn alleszins redelijk en het bereik is groot. Bovendien
laat u hiermee uw betrokkenheid blijken voor
wat betreft de leefbaarheid in de kernen van
deze regio.

Dit regionale maandblad kan alleen bestaan
bij gratie van adverteerders.
Op onze website www.indeklundert.nl/adverteren staat meer informatie over adverteren en de tarieven. Daar kunt ook meteen
een opdracht geven tot het plaatsen van een
advertentie.
Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar
advertenties@indeklundert.nl of neem telefonisch contact op via nummer 06-43694329.
Uiteraard zijn we graag bereid een afspraak te
maken om een en ander te bespreken.

Oranje Garde hoopt 1 juni weer als groep te mogen starten
De Oranje Garde Klundert is begin mei weer
begonnen met één-op-één lessen aan de hand
van een protocol. Dat werd heel positief ontvangen in de groep en er wordt daar al gewerkt
aan nieuw repertoire. “Volgens de laatste berichten mogen we na 1 juni als groep weer gaan
repeteren. Tot 30 personen en met anderhalve
meter afstand is dat weer toegestaan”, vertelt
Michel van Alphen, secretaris van Oranje Garde
Klundert, “gelukkig kunnen wij aan beide voorwaarden voldoen in ons gebouw. Bovendien
repeteren wij in de zomermaanden regelmatig
buiten.”
Alle geplande optredens voor dit seizoen zijn
helaas afgelast.
“Niet alleen onze eigen Taptoe Klundert, maar
ook de evenementen elders waar wij zouden
optreden zijn allemaal afgelast. Omdat ons muzikale doelen voor 2020 geheel weggevallen
zijn, zullen we in overleg met de groep andere
doelen gaan stellen. Uiteraard volgen we bij de
repetities de richtlijnen. Veiligheid en gezond-

heid staan voorop. Individueel les blijft ook mogelijk.”

en 2020 is voor ons dus al voorbij voordat het
begonnen is. Een verloren jaar op dat vlak.”

Digitale activiteiten
Tijdens de crisisperiode zijn er wel wat digitale activiteiten geweest, zoals digitale lessen via
WhatsApp filmpjes, informatieberichten over
de situatie en wekelijks was er contact via een
WhatsApp groep op het vaste repetitiemoment.
De impact van de crisis is best groot. “Gelukkig niet op het vlak van leden, maar langdurige
stilstand is natuurlijk niet goed voor de essentie
van een vereniging: het bij elkaar zijn en bezig
zijn met je gezamenlijk doel. Heel blij zijn we
met het positieve signaal dat de leden afgegeven hebben doordat ze actief met de één-opéén lessen zijn gestart zodra dat mocht.”
Ook loopt de vereniging behoorlijk wat inkomsten mis. “De optredens zijn voor ons niet alleen
een doel en geweldig leuk, maar vormen ook
een onmisbaar deel van de inkomsten. Het seizoen begint voor ons normaal gezien eind april

Geen Taptoe Klundert
Oranje Garde zou een heel actief jaar hebben
gehad met de organisatie van de Taptoe Klundert en de jaarlijkse avondvierdaagse. “Beiden
zijn afgelast en die doelen waar je normaal gezien gezamenlijk aan werkt zijn weg. Overigens
is er nog een kans dat de avondvierdaagse in
aangepast vorm later dit jaar alsnog georganiseerd gaat worden. Dat zijn we aan het onderzoeken.”
Voor wat betreft de informatie van de rijksoverheid voor de cultuursector, die vindt Michel erg
matig.
“De cultuursector moet flink zoeken welke
maatregelen nu gelden en hoe ze geïnterpreteerd moeten worden. Van de KNMO en de
gemeente komt wel meer duidelijkheid en de
gemeente denkt ook mee in de situatie”, aldus
Michel van Alphen.
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Voetbalvereniging Klundert is weer gestart met trainingen
Direct na de bekendmaking dat de jeugd weer
mocht gaan trainen is de jeugdcommissie van
VVK samen met het bestuur aan de slag gegaan om dit weer mogelijk te maken voor de
jeugdteams. Protocollen werden opgesteld en
doorgenomen, vrijwilligers aangesteld, teams
en velden ingedeeld. Vanaf dinsdag 5 mei zijn
de eerste groepen van onder 13 jaar weer begonnen met trainen en een week later zijn de
trainingen gestart voor de spelers van 13 tot en
met 18 jaar.

en worden er ook plannen gemaakt voor de recreanten en damesteams. De Klundertse voetbalclub is wel beperkt met de mogelijkheden.
Alleen het kunstgras is op dit moment maar beschikbaar. De drie grasvelden zijn pas ingezaaid
en mogen nog niet bespeeld worden.

Bij deze trainingen voor spelers vanaf 13 jaar
dient de anderhalve meter in acht te worden
genomen en mogen er geen partijtjes gespeeld
worden.
“Het is voor de trainers dus wat aanpassen m.b.t.
oefenstof. Maar alle trainingen zijn plezierig en
veilig verlopen. Voetbalvereniging Klundert gaat
hier de komende weken mee door. Het is heerlijk om de jeugd weer op het voetbalveld te zien.
Een compliment aan alle spelers, speelsters,
trainers en ouders hoe zij alle regels hebben opgepakt”, meldt voorzitter Cees Clarijs.

Impact crisisperiode
Wat de gevolgen precies gaan worden voor de
club daar is nu nog weinig van te zeggen, maar
het heeft natuurlijk wel impact op de club.
“Er zijn geen leden afgehaakt en we hebben
de leden gevraagd om de incasso van de
contributie door te laten lopen om zo de club
te steunen. Onze kantine is natuurlijk ook
gesloten. Alle voorraden hebben we geschonken
aan de voedselbank. Financieel gezien heeft
deze crisis dus wel degelijk gevolgen voor ons.
Ook de braderie gaat niet door, dus ook daar
geen baropbrengst en geen loterij-inkomsten.
Mogelijk zullen ook diverse sponsoren hun
bijdrage terug schroeven. Daarentegen zijn er
nu minder energiekosten. Qua competitiestand
heeft een en ander gelukkig geen vervolgen.”

Grasvelden ingezaaid
Vanaf 19 mei mochten ook de trainingen voor
de senioren opgestart worden en het eerste elftal van Klundert is toen meteen gestart. Inmiddels wordt er met de gehele selectie getraind

Teamindelingen volgend seizoen
Voor nu is het voor Voetbalvereniging Klundert
sowieso prettig om ieder weer op het veld bezig
te zien, zeker ook omdat er reeds begonnen is
met de teamindelingen voor volgend seizoen.

De Jeugd- en Technische commissie hebben het
hier druk mee, daar deze teamindelingen vanaf
1 juni moeten worden opgegeven aan de KNVB.
Dus als er jongens, meisjes, volwassenen zijn
die graag willen gaan voetballen; geef je zo snel
mogelijk op bij een van de twee commissies. De
contactgegevens zijn te vinden op de website
van de club: www.vvklundert.nl.

Nieuwtjes in het kort
Dierenpark blijft in
Klundert
Van Driel Landschapsbeheer heeft een overeenkomst van drie jaar getekend voor het uitbaten van het Dierenpark Klundert. Sinds vorig
jaar had Van Driel al een afspraak met de gemeente voor het tijdelijk beheer van het park
nadat de familie Crielaard afscheid had genomen van het dierenpark.
Er zijn inmiddels een aantal vrijwilligers die
actief helpen en ook het naastgelegen activiteitencentrum van Sovak zet zich in voor het
dierenpark. De cliënten helpen bij het verzorgen van de dieren.

Kanonnen terug bij
Stadhuis Klundert
Woensdag 13 mei zijn de drie kanonnen teruggeplaatst achter het Klundertse Stadhuis.
De onderstellen waren verrot en deze zijn nu
vervangen. Ze zijn weer helemaal als nieuw. En
of dat de bedoeling was… dat is de vraag. Hele
discussies op social media, maar zeker is in ieder geval dat ze met deze nieuwe onderstellen
van deugdelijk eikenhout er weer jaren tegen
kunnen.

Kerkdiensten Klundertse
kerken
In verband met de maatregelen worden er nog
geen reguliere kerkdiensten gehouden. Maar

er zijn wel alternatieve diensten die via internet zijn te beluisteren.
De diensten van de Hervormde kerk zijn te
beluisteren via de website www.kerkdienstgemist.nl en de diensten van de Gereformeerde
kerk worden uitgezonden via de website www.
gkklundert.nl.

Vanaf 2 juni weer
wekelijkse inzameling gftafval
Ook deze zomer zal het gft-afval weer
wekelijks worden opgehaald. De datums van de
ophaaldagen zijn te vinden in de AfvalWijzer.
Hiervoor is een speciale app voor uw telefoon,
waarmee u steeds een melding krijgt wanneer
wat wordt ingezameld. Deze informatie is ook
te vinden op de website
www.mijnafvalwijzer.nl.

Klundertse restaurants
open vanaf 1 juni
De restaurants mogen weer open, weliswaar
met beperkende maatregelen zoals de anderhalve-meter-regel, maar we kunnen weer lekker uit eten.

Restaurant De Pastorie

Bij De Pastorie kun je straks weer heerlijk uit
eten. En als het lekker weer is: ook het terras is
helemaal ingericht op anderhalve meter. Er zijn
inmiddels zelfs twee terrassen: het terras aan
de voorzijde in de Molenstraat en een geheel
Klundert Magazine pagina 8

nieuw aangelegd terras in de Stadstuin achter De Pastorie. Wil je verzekerd zijn van een
plaatsje in de zon met een heerlijk drankje &
hapje op één van de terrassen, reserveer dan
nu om zeker te zijn van een plekje! Telefoon
0168–729202. Er komt een héle leuke openingsknaller aan, dus houd de socials van De
Pastorie in de gaten!

Eeterij Kelian

Ook Eeterij Kelian gaat weer open. Kees en
Lilian zijn druk bezig met een nieuwe menukaart. Ook hier geldt reserveren om zeker te
zijn van een tafeltje en ook hier natuurlijk alles
op anderhalve meter. Bel of WhatsApp naar
06-41711555.
Helaas krijgt Kelian deze zomer geen vergunning van de gemeente om het terras in te richten op de vlonder aan de Molenstraat. Volgens
de gemeente is dit niet veilig genoeg. Kelian
hoopt nog op een alternatief. Volg hen op social media en u blijft op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gasterij ‘t Tolhuys

Ook kan er na 1 juni weer gegeten worden
Gasterij ’t Tolhuys. Het terras wordt op dit
moment gereorganiseerd en Corona bestendig
gemaakt. Ook ’t Tolhuys komt met bijzondere
acties maar dat is nog niet helemaal bekend.
Op 1 juni vanaf 12 uur zal het terras worden
geopend. Daarna zal ‘t Tolhuys geopend zijn op
vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 22 uur.
Reserveren via 0168-402746.

Heb je
verhuisplannen?

ar
... De makeladert
n
voor in de klu en
en omstrek

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?
Sponsorbijdragen kunnen
overgemaakt worden op
bankrekening
NL06RABO 0181 2466 78
t.n.v.
Stichting In de Klundert
o.v.v.
Vriend van In de Klundert

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

20% korting

op alles van ten cate

€ 2,65
p/st

Stuur eeeenns eeeenn kaa
aarrtje!

BESTEL OP DE FACEBOOK OF INSTAGRAM VAN VROLIJK DESIGN
OF STUUR EEN APPJE NAAR 0613091112

Voorstraat 32 | 4791 HN Klundert
www.maribelle-lingerie.nl

VACATURE
STORING-ONDERHOUD-SERVICE
Wij zoeken een enthousiaste, sociale,
vriendelijke,
geïnteresseerde
stationsBel
ons voor
een afspraak
medewerker met teamspirit, flexibel,
076 - 5931253!
servicegericht
en leergierig.

CV -Sollicitaties
Sanitair -graag
Dakbedekking
- Zink
per e-mail aan:
joraklundert@gmail.com
www.vanalphenroest.nl

JORA SERVICE
Installatietechniek

STATION

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
KLUNDERT
T 076 593 12 53

Oliemolenstraat 25 - 4791 JT
telefoon 0168-404540

WE VERKOPEN NU

SUPER PLUS 98 ONGELOOD
&
BLAUWE DIESEL
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Zondag 31 mei:

70-jarige bruiloft voor Paul en Tiny
Langeweg-de Bruijn

Klundert Magazine:
Gratis… of toch
niet…?
De betekenis van ‘gratis’ is kosteloos,
voor niets. U krijgt dit blad inderdaad
gratis aangeboden, maar kosteloos is het
natuurlijk niet. Want dit blad kost best
een hoop geld. En ergens moet dat geld
toch vandaan komen.
Waarom een plaatselijk magazine?
De leefbaarheid is natuurlijk belangrijk en
kernen met actief betrokken bewoners
ontwikkelen zich gunstiger. Belangrijk
daarbij is samenwerking, verbinding,
sociale cohesie en betrokkenheid.
Met het Klundert Magazine willen we een
belangrijke rol spelen in het bevorderen
van de leefbaarheid in de kernen door
te fungeren als spreekbuis voor lokale
initiatieven.

Op zondag 31 mei hopen Paul en Tiny
Langeweg-de Bruijn hun 70ste trouwdag te
vieren! Dat zou een geweldig feest worden
op zaterdag 30 mei met kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, maar door de Corona
maatregelen kan dit nu helaas even niet
op de geplande manier. Maar op afstand
is tegenwoordig heel veel mogelijk, dus de
familie zal dit echt niet ongemerkt voorbij
laten gaan.
Tiny is geboren aan de Krugerstraat, maar verhuisd naar Rotterdam. In de vakanties logeerde
zij vaak in Klundert bij familie Lankhuizen en
de Bruijn. Daar liep ze Paul Langeweg tegen
het lijf en zij vonden elkaar direct al leuk en zo
groeide er iets moois!
Verliefd, verloofd, getrouwd
Tijdens hun verkeringstijd moest Paul onderduiken in Voorthuizen en Tiny bezocht hem
daar soms stiekem, zelfs verkleed als verpleegster.
In 1950 kregen zij een duplexwoning aan de
Ambachtsherenweg en werd er in Rotterdam
getrouwd. Net voor de watersnoodramp verhuisden zij naar ‘t Walletje en omdat dat hoger
ligt bleef de schade beperkt.
Samen kregen ze in de loop der jaren vier
kinderen. Paul was belastingconsulent bij
Leendertse en Tiny verzorgde de kinderen.
In haar vrije tijd beschilderde zij kasten of
stoeptegels in alle kleuren van de regenboog.
Paul hield van vissen , was bij de brandweer en
penningmeester bij verschillende instanties en
kreeg daarvoor een koninklijke onderscheiding.

70 jaar liefde, vreugde en verdriet
Ruim 10 jaar geleden verhuisden zij naar het
appartementencomplex Oranjerie, (Paul legde
daar de eerste steen), waar ze het nog steeds
geweldig naar hun zin hebben, bovendien hebben ze bijna hetzelfde uitzicht als op ’t Walletje. Tiny tekent nog af en toe en Paul vermaakt
zich met sudoko, hij blijft met cijfertjes bezig.
Ze zijn dankbaar dat ze nog , gezien hun hoge
leeftijd, een goede gezondheid hebben en samen de dagelijkse dingen kunnen doen. Paul
achter het stuur van zijn rode brommobiel en
Tiny ernaast om boodschappen te doen of een
bezoekje af te leggen.
Al zeventig jaar delen zij liefde, vreugde en
verdriet.
Platina!
Platina is witgrijs van kleur, net als hun haren.
De kleur is eruit, maar de liefde is niet verroest!
Zaterdag 30 mei zou hun 70-jarig huwelijksfeest gevierd worden samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Door de
Corona maatregelingen kan dit nu even niet op
de geplande manier, maar op afstand is tegenwoordig heel veel mogelijk.
Felicitatiekaartje
Wilt u ze feliciteren? Met een kaartje zijn ze
heel blij!
Het zou fijn zijn als dit platina echtpaar met
heel veel kaartjes verrast zullen worden in de
brievenbus.
Hun adres: Krugerstraat 100, 4791 JH
Klundert
Ingezonden door Ineke Westerhuis- Langeweg
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Maar hoe wordt dit alles betaald?
Onze adverteerders nemen een groot
deel voor hun rekening, maar daarmee
kan het blad niet helemaal kostendekkend
gemaakt worden. Dus u zult begrijpen
dat ook Vrienden heel belangrijk zijn!
We willen er geen abonnementenblad
van maken, maar hopen nog steeds dat
een meerderheid van onze lezers Vriend
wil worden van In de Klundert, zodat we
het financieel wel rond kunnen krijgen.
Wilt u ook Vriend worden?
Voor slechts 13,57 euro per jaar (en dat
betekent slechts 1,13 euro per maand)
bent u al Vriend en zijn we enorm
geholpen. U kunt zich aanmelden door
invulling van het aanmeldingsformulier
op de website www.indeklundert.nl. U
krijgt een bevestiging met een link om de
betaling te regelen.
Aanmelden kan ook door een e-mail te
sturen aan info@indeklundert.nl of geef
telefonisch door dat u Vriend wilt worden
via telefoonnummer 06-43694329.
Sponsors voor andere bedragen zijn
uiteraard ook meer dan welkom!
Bijdragen kunnen overgemaakt worden
op bankrekening NL06 RABO 0181 2466
78 t.n.v. Stichting In de Klundert o.v.v.
Vriend van In de Klundert.

BEHEER EN VERHUUR VAN PERMANENTE
BEDRIJFSHUISVESTING, KANTOREN, LOODSEN,
STARTERSRUIMTES, WINKELS EN APPARTEMENTEN.
Molenvliet 1, 4791 EB Klundert
Tel: 0168-402955
www.denhollander-verhuur.nl

Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl
www.dhafbouw.nl

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

D oor
S amen rust te pakken
O p en top het nieuwe
seizoen starten!

NIEUW!
DA
By Erica

Kom naar
de winkel!

DSO wenst iedereen een gezonde
en sportieve zomer! We verwelkomen u na
de zomer graag op ons gloednieuwe korfbalterrein, incl. jeu de boules banen!

#wijzijndso

www.korfbal.net

Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang,
flexibele opvang en vakantieopvang
OPEN VAN 07:00 – 19:00 UUR | WWW.KINDEROPVANG-DECOCON.NL

De voorbereidingen zijn in volle gang om te kijken wat de
mogelijkheden zijn om jullie weer te ontvangen.
Wilt u weten wanneer, meldt u dan aan voor de
nieuwsbrief bij: Renske.donkers@surplus.nl

Prins Willemstraat 2, Klundert

Vanaf heden is ons assortiment uitgebreid met de natuurlijke lijn
DA by Erica. Een lijn boordevol groene producten. Met
duurzame, natuurlijke en biologische ingrediënten.
Vrijwel onze hele nieuwe natuurlijke lijn DA by Erica voldoet aan
de COSMO Natural standaard. Wat dat betekent? Dat zoveel
mogelijk ingrediënten biologisch en natuurlijk zijn en dat
de geur-, kleur- en bewaarstoffen niet synthetisch zijn.
Goed voor jou én voor de natuur!

Bij inlevering van deze advertentie 20% korting op uw DA by Erica aankopen
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DRUKWERK
PRINTWERK
DIRECT MAILING
STICKERS/LABELS
RELATIEGESCHENKEN
TEXTIELBEDRUKKING
PRESENTATIESYSTEMEN
AUTOBELETTERING
BUITENRECLAME

Industrieweg 1, 4181 CA Waardenburg
tel. 0168 32 35 30, info@wsmediagroep.nl, www.wsmediagroep.nl

Samenwerken is
leuker dan alleen
Bij aanschaf van een nieuwe fiets of
e-bike bij Groenendijk Tweewielers:
Tweewielers

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.

een Feel Beauty by Cindy cadeaucheque
ter waarde van €75 of €150

Voorstraat 52b, 4791 HP Klundert
0168 - 40 52 80
www.feelbeauty.nl

OOSTERSTRAAT 1, 4791 KLUNDERT
06-14491923
INFO@GROENENDIJKTWEEWIELERS.NL
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Rob den Hollander
Blokweg 9b - 4761 RA Zevenbergen
telefoon 06 24925877
www.denhollandertuinhuizen.nl

Gewoon Bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze maand aan het woord Cootje Knook (58) uit Klundert

Cootje Knook wilde graag iets doen voor
de mensen die veel alleen zijn tijdens deze
crisisperiode. “We raken elkaar een beetje kwijt.
Geen koffievisite meer, geen gezellige praatjes op
de markt, het schoolplein of tijdens het sporten.
Het is een rare tijd. Het leek me leuk om een
uitzending te maken om de mensen gezellig bij
te praten, zomaar een paar keer per week een
Klunderts Kwartiertje.”
Hoe ze dat voor elkaar kon krijgen, dat wist ze
in eerste instantie nog niet. Maar de kerken
stelden de kerktelefoon ter beschikking en de
Stichting In de Klundert heeft gezorgd dat ’t
Klunderts Kwartiertje online via de website www.
indeklundert.nl uitgezonden wordt. Samen met
haar man Sjoerd is Cootje gestart en inmiddels
zijn er al diverse mensen aangesloten als gast of
om met regelmaat iets te komen vertellen.
“Fijn dat er zo positief op gereageerd wordt.
Inmiddels hebben we elke week een uitzending
op dinsdag en vrijdag om 11 uur. Nu hopen dat
steeds meer Klundertenaren ons weten te vinden
en “meepraten” in het Klunderts Kwartiertje!”
Wie is Cootje Knook?
Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen in Klundert. Als
kind ging ik naar de toenmalige basisschool De
Molenberg. Daarna naar de Nassauschool in
Breda. Na mijn schooltijd ben ik gaan werken.
Ik ben begonnen bij de Raiffeisenbank, later
de Rabobank. Ik heb gewerkt in Zevenbergen,
Klundert, Willemstad, Fijnaart en Oud-Beijerland.
Op mijn 30e heb ik de Post HBO opleiding gedaan
Economie & Management. Op m’n 40e heb ik m’n
diploma Arbeidsbemiddeling gehaald. Ik heb toen
een banenswitch gemaakt en ben begonnen als
arbeidsbemiddelaar en jobcoach. Gevoeglijk heb
ik op m’n 50e de opleiding tot arbeidsdeskundige
afgerond. Wat ik op m’n 60e ga studeren, dat
weet ik nog niet, maar ik denk kunstgeschiedenis.
Men zou mij kunnen kennen van...
Ik woon m’n hele leven al in Klundert, dus een
heleboel mensen zullen wel weten wie ik ben.
Ik zit bij Theatergroep Atentzie en bij diverse
activiteiten in Klundert laten we van ons zien
en horen. En dan hoop ik natuurlijk dat men mij
inmiddels ook kent van het Klunderts Kwartiertje.
In het dagelijks leven ben ik…
Ik werk als arbeidsdeskundige en geef in
die hoedanigheid advies aan bedrijven en
medewerkers en probeer te ondersteunen als de
balans tussen mens, werk en inkomen verstoord
is.
Ik ben 18 jaar geleden getrouwd met Sjoerd,

we zijn al zo’n 20 jaar samen. We vieren ons
samenzijn op de 7e van elke maand, de dag dat we
verkering kregen. Samen hebben we een fijn huis
in het centrum. Een huis met volop ruimte ook
voor onze hobby’s. Sjoerd heeft z’n modeltreinen
en zelf heb ik m’n kantoortje en m’n knutselhoek,
waar ik onder andere graag met verf klodder.
Op dit moment ben ik best druk met ‘t Klunderts
Kwartiertje. Dat heb ik wel een beetje onderschat.
Voor elke uitzending ben ik een uur of drie/vier
bezig met voorbereiden. We hebben zelf wel
ideeën voor onderwerpen, nieuwtjes en verhalen,
maar het zou fijn als we meer input zouden
krijgen vanuit de luisteraars. Als m’n vader Joost
nog geleefd zou hebben, die zou heel kritisch
geluisterd hebben, maar van hem zouden we
absoluut heel veel input hebben gekregen.

componisten. Ik houd vooral van cellomuziek.
We gaan ook regelmatig naar concerten van
bijvoorbeeld de Philharmonie Zuidnederland of
het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Het meest ingrijpende wat ik ooit gedaan of
meegemaakt heb…
De Trans Siberië Express, een geweldige treinreis
dwars door Rusland naar China.

En het lekkerste eten vind ik…
Alles wat Sjoerd maakt, vind ik lekker. En ik vind
het dan vooral plezierig om met heel veel mensen
samen te eten.

Ik ben trots op...
Als vrijwilliger heb ik gewerkt bij de ZuidLimburgse Stoomtrein Maatschappij en heb
daar tien jaar als stoker gewerkt op een
stoomlocomotief. Echt een combinatie van
techniek en uithoudingsvermogen, een spel van
water en vuur. Vind het zelf heel knap dat ik
dat voor elkaar heb gekregen, bijzonder om als
klein vrouwke zo’n grote stoomlocomotief onder
controle te hebben.

Mijn favoriete vakantieland is...
Griekenland en Italië bijvoorbeeld zijn mooie
vakantiebestemmingen, maar we reizen graag en
willen graag nog heel veel landen bezoeken.

Mijn lijfspreuk is...
Zorg voor je eigen tuintje… Daarmee bedoel ik de
directe omgeving, inclusief de mensen. De ene
keer is je tuintje wat groter dan de andere keer.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is...
Een luchtballonvaart maken.

Ik ben goed in…
Ik kan goed verhalen vertellen. Maar ik zeg het
liever anders: Ik ben blij dat ik makkelijk contact
maak met mensen en goed kan communiceren.
Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik kan niet zingen en ben niet muzikaal. En
alhoewel ik jaren op een bank gewerkt heb, kan
ik dus echt niet rekenen.
Mijn onhebbelijkheden zijn...
Soms kort door de bocht en ik kan heel ongeduldig
zijn.
Ik heb een grote hekel aan...
Oneerlijkheid.
Deze film moet iedereen zien...
Steel Magnolias, een Amerikaanse film met Dolly
Parton en Julia Roberts. Het verhaal gaat over
de vriendschap van een groep vrouwen in de
zuidelijke staat Louisiana.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees heel veel en meestal meerdere boeken
tegelijk. Als ik er dan eentje moet noemen:
Een vrouw van staal van Corine Nijenhuis. Een
fantastisch stukje geschiedenis van een heel
bijzonder binnenvaartschip.
Ik luister graag naar...
Vooral klassieke muziek. Dat kan van alles zijn.
Debussy, Sibelius, Mahler, Russische
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Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Voor een kop snert.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Herman van Veen. Niet zozeer om hem persoonlijk
te ontmoeten, maar we zouden onlangs naar zijn
concert gaan. Hij is 75 jaar en nog steeds zo’n
energieke man, je wordt zo blij van die man.
Het liefst drink ik...
Een goed glas wijn, maar een slurp roseetje vind
ik ook lekker.

In mijn vrije tijd…
Zwemmen, een tochtje maken op mijn grote step,
concerten bezoeken, wandelen, reizen, met verf
klodderen, heel veel lezen, musea bezoeken.
Eigenlijk heb ik geen vrije tijd genoeg.

Op televisie kijk ik graag naar…
Engelse detectives, Witteman op zondag, jammer
dat Kunstuur niet meer uitgezonden wordt, daar
keek ik graag naar.
Mijn beste vriend/vriendin...
Sjoerd, m’n man en m’n maatje.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met iemand die op de Malediven woont.
Klundert vind ik…
Een geweldig stadje met leuke mensen die
goed kunnen feesten. Er wordt hier zoveel
georganiseerd, heel bijzonder wat ze hier allemaal
voor elkaar krijgen.
Wat ik mis in Klundert is…
Een goed geoutilleerde bibliotheek.
Mooiste plekje in Klundert…
De noordelijke wallen met uitkijk over de
Aalskreek. Elk seizoen weer anders en altijd mooi.
Minst mooie plekje in Klundert…
Als de randweg niet gauw aangelegd wordt, dan
worden een aantal straten hier in het centrum
steeds minder mooi door al het verkeer, dat hier
door het centrum rijdt. Dat is echt niet leuk meer.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De grienden en de polders tussen Noordschans
en Willemstad.

KALENDER
Nog steeds een lege kalender.
De vaste activiteiten in het Huis
van de Wijk en van SPROK zijn
vanwege
de
coronamaatregelen
allemaal geannuleerd en ook verder
geen
verenigingsactiviteiten,
geen
kerkdiensten en ook geen andere
openbare evenementen.
Langzaamaan worden de maatregelen
weer wat versoepeld en starten er weer
wat activiteiten. Als we hierover informatie
krijgen, dan zullen we dit communiceren
via diverse kanalen, waaronder de
website en de facebookpagina van In
de Klundert en het kan vermeld worden
tijdens het Klunderts Kwartiertje.
Aan de diverse organisaties de vraag
om kalenderitems door te geven aan
redactie@indeklundert.nl.
Geef geplande activiteitendatums meteen
door als deze bekend zijn, dan houden
we onze activiteitenkalender actueel en
kunnen er eventuele doublures bijtijds
gemeld worden, zodat er in overleg
misschien wat geschoven kan worden.

Elke dinsdag en vrijdag vanaf 11 uur

Luisterprogramma ’t Klunderts
Kwartiertje
Luisterprogramma ‘t Klunderts Kwartiertje is nu een week of vier in de lucht en inmiddels
zijn er steeds meer volgers die meekijken en luisteren naar de uitzending. Elke dinsdag en
vrijdag vanaf 11 uur kan men genieten van dit programma via de Klundertse kerktelefoon
en via de website www.indeklundert.nl/klunderts-kwartiertje. Op de website staat ook
een link om gemiste uitzendingen terug te kijken.
In iedere uitzending worden de luisteraars bijgepraat over wat er allemaal in de Klundert
gebeurt. Daarnaast wordt de kleine Klundert Quiz gespeeld, zijn er verhalen uit de oude
doos en gaat men op zoek naar de Klundertse Kanjer. Regelmatig zijn er speciale gasten in
de uitzending die iets komen vertellen.
Het is de bedoeling dat het Klunderts Kwartiertje elke dinsdag en vrijdag vanaf 11.00 uur in
de lucht komt. En de uitzending duurt tot...? Tja... het is een Klunderts Kwartiertje, het duurt
dus minstens een kwartier, maar kan natuurlijk uitlopen.
Heb je nieuwtjes, ideeën of andere zaken die je wilt delen, dan kunnen deze gemaild worden
naar het mailadres: klundertskwartiertje@gmail.com of je stopt een briefje in de lichtblauwe
postbus die bij Maribelle Mode op de balie staat.
Wil je reageren op de uitzending? Ook dat mag natuurlijk. Vragen staat vrij, suggesties zijn
welkom, positieve en opbouwende kritiek wordt gewaardeerd. Er mag gereageerd worden
op de facebookpagina van ’t Klunderts Kwartiertje.

Facebookgroepen in deze coronatijd

Klundert voor Klundert en Klundert koopt lokaal!
Op Facebook zijn de speciale pagina’s Klundert voor Klundert en Klundert koopt lokaal inmiddels een begrip en steeds meer mensen weten deze pagina’s te vinden. Beide pagina’s zijn begonnen als specifiek
communicatiemiddel in verband met de coronacrisis.
Klundert voor Klundert
Deze pagina is gestart met als doel om mensen, die op wat voor manier
dan ook hulp nodig hebben, een platform te bieden waar ze hun hulpvragen kwijt kunnen. Mensen die iets te bieden hebben om anderen te
helpen, zijn ook welkom om een bericht te plaatsen.
Zo zijn er al heel wat mooie initiatieven ontstaan. Er is een groep vrijwilligers die boodschappen doen voor diverse mensen die de deur niet uit
kunnen of mogen, er worden kaartjes en tekeningen gemaakt, die dan in
de postbox gedaan kunnen worden bij Albert Heijn. Al heel wat mensen
zijn al verblijd met een hartelijke groet namens ons allemaal. Er worden
links en rechts klusjes gedaan en nog veel meer.
Actie Voedselbank
Ook is er een wekelijkse actie om boodschappen in te zamelen voor de
voedselbank. Tot nu toe staan er elke week vrijwilligers bij de ingangen
van de Doorsteek met winkelwagens voor de voedselbank. De afgelopen maanden zijn er al heel wat kratten vol boodschappen bij elkaar
verzameld. Omdat langzaamaan weer van alles wordt opgestart, zijn er
straks minder vrijwilligers beschikbaar. Heb je een uurtje tijd, meld je
dan even aan. Dat mag via info@indeklundert.nl.
Op dit moment is er een extra actie gaande voor de voedselbank. Onlangs zijn er in Klundert heel wat bakkerscadeaukaarten gewonnen bij
de Postcodeloterij. Aangezien we deze nergens in Klundert kunnen
inleveren, is gevraagd om deze te schenken aan de voedselbank. Ook
deze kaarten mogen dan in de lichtgroene box op de balie bij AH. Er
kunnen straks namens Klundert voor Klundert heel wat gezinnen blij
gemaakt worden met een bakkerstraktatie. Degenen die nog cadeaukaarten hebben, waar ze toch niets mee doen, stop ze in de box bij AH,
dan kunnen er nog meer mensen verrast worden. Dit mogen uiteraard
ook andere cadeaukaarten of waardebonnen zijn.

Klundert koopt lokaal!
De pagina Klundert koopt lokaal is speciaal en exclusief voor Klundertse
ondernemers. Want juist nu moeten we met z’n allen onze Klundertse
ondernemers ondersteunen door zoveel mogelijk lokaal boodschappen
te doen, gebruik te maken van de lokaal aangeboden diensten, zodat
we ook straks na deze crisis nog steeds een mooi aanbod hebben van
Klundertse ondernemers. De Klundertse ondernemers zijn vrij om op
deze pagina allerhande dingen te plaatsen, speciale aanbiedingen, acties
of noem maar op. Ook online acties zoals een work-out van de sportschool, een modeshow van onze modewinkels, kunnen hier geplaatst
worden. En de inwoners van Klundert worden opgeroepen om juist nu
hiervan gebruik te maken.
Wie goed doet, goed ontmoet!
Er zijn inmiddels al heel wat mooie contacten en initiatieven ontstaan.
Wie goed doet, goed ontmoet. Meestal is dat ook zo, maar de beheerders van beide pagina’s moeten ook regelmatig berichten verwijderen of
vragen of berichten aangepast kunnen worden. Het is in deze coronatijd
echt de bedoeling dat de pagina’s speciaal voor de aangegeven doelen
worden gebruikt. Er staan duidelijke huisregels op beide pagina’s.
“Helaas houdt niet iedereen zich aan deze regels en dat is wel jammer.
Sommigen maken toch wel een beetje misbruik en plaatsen dan berichten die er echt niet thuis horen. Straks als deze hele crisis achter de
rug is, gaan we kijken hoe we deze pagina’s een vervolg kunnen geven.
Klundert voor Klundert bijvoorbeeld heeft ruim 1200 leden, dus zeker
een mooie groep om hier straks een bepaalde meer algemene invulling
aan te geven”, aldus de beheerders.
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Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media
door Kees Hendrikx
nr. 29 - juni 2020

Eigenlijk had ik deze maand willen beginnen
met een serie artikelen over her onderwijs in
Klundert. Niet over de kwaliteit, want wie ben ik
om daarover te oordelen. Niet over de inhoud.
Maar over de geschiedenis. Over hoe het komt
dat een stadje als Klundert, 5600 inwoners en
5 scholen, zoveel scholen heeft. Dit naar aan-

leiding van het artikel in
het februarinummer van dit blad over de bouwplannen voor het basisonderwijs in de nabije
toekomst. Maar toen kwam er weer eens een
incident(je) bij rondom ons stadhuis. Deze keer
krijgt de actualiteit voorrang en moet het onderwijs even wachten.

Zou prins Maurits het ook zo gedaan hebben?
Volgend jaar, in 2021, is het 400 jaar geleden
dat begonnen werd aan de bouw van ons stadhuis. Prins Maurits had daarvoor diep in de buidel getast en aan de bouwkosten 5000 gulden
(ongeveer 2500 euro) bijgedragen en daarmee
de helft van de bouwkosten betaald. Ook had
hij daaraan de voorwaarde verbonden dat de inwoners (lees het bestuur) van Klundert het gebouw “in alle toecomende tijden int geheel geen
parthijen uitgezondert in behoorlycke staet
moesten blijven onderhouden”.
Dat is bijna vierhonderd jaren lang heel goed gegaan en, gewezen op deze verplichting, heeft de
gemeente Moerdijk dan ook het onderhoud ter
hand genomen en bijvoorbeeld een bedrijf opdracht gegeven om de glas-in-loodramen te restaureren en daar waar nodig het glas te vervangen. En dat alles in de stijl waarin het gebouw
400 jaar geleden was neergezet. Daar ging het
fout. Het bedrijf dat de klus mocht klaren had
nagelaten een gedegen studie te maken van de
materialen die 400 jaar geleden zijn gebruikt en
had ook nog de verkeerde kleur groen gebruikt.
De inwoners van Klundert kwam daartegen in
het geweer en sprak al gauw van het ‘Holland
Heineken Huis’ wanneer men het stadhuis bedoelde. Na veel vijven en zessen werd het hele
werk tot ieders tevredenheid opnieuw gedaan.
Dat heeft iemand, ik vermoed het bedrijf in
kwestie, een aardige cent gekost. Ik denk meer
dan de bijdrage van Prins Maurits. Op het gemeentehuis in Zevenbergen trok men daaruit de
les dat men voor dergelijke karweien, waarbij de
geschiedenis van Klundert een rol speelt, best
contact op kan nemen met Heemkundekring
Die Overdraghe.
Dat deed men ook direct bij het tweede deel
van deze restauratiebeurt: Het restaureren van
de kozijnen en de luiken. De aannemer was gehouden aan de kleuren van de verf die in 1621
zijn gebruikt. Zeker 10 keer is er gebeld vanuit
het gemeentehuis. De schilder is een keer of
drie langs geweest met een verfstalenwaaier.
Men heeft uiteindelijk van een deel van een luik
alle verflagen verwijderd en zo de juiste kleur
gevonden. De bevolking van Klundert moest
even wennen, want vóór de restauratie waren
de oude luiken wit, maar is nu heel tevreden met
donkerblauw.
Ook de kanonnen op het grasveld aan de Stadhuisring hadden een opknapbeurt nodig. De
houten affuiten (onderstellen) waren verrot en
ook de kanonnen zelf konden best een verfbeurt gebruiken. Je zou denken dat daarbij niks
verkeerd zou kunnen gaan. Toch wel. Niemand
heeft bedacht dat wanneer je nieuw hout gebruikt, ook al is het peperduur eikenhout, dit bij

oplevering nooit de indruk geeft al vierhonderd
jaar oud te zijn. Met name op facebook zijn nogal wat opmerkingen gemaakt over de kleur, die
meer lijkt op geel of oranje dan op de kleuren
diepdonkerbruin, donkergrijs en zwart die je
ziet bij houtwerk dat 400 jaar lang weer en wind
heeft doorstaan. In een schriftelijke reactie op
de opmerkingen van o.a. onze kant reageert een
ambtenaar van het gemeentehuis: “Dit is gewoon de kleur van eiken. Wat we er op hebben
gesmeerd is een transparante coating die het
hout beschermd, en die geen kleur heeft. In de
komende tijd zal het ‘weer’ er in gaan zitten, en
dan gaan de affuiten meer leven. Mensen moeten zich beseffen dat ze splinter nieuw zijn.”
Dank je de koekoek. Deze affuiten hadden er
uit moeten zien alsof ze 400 jaar oud zijn. De
mensen snappen echt wel dat het houtwerk regelmatig onderhoud verdient en zelfs vervangen
moet worden. Toeristen die Klundert bezoeken
willen onze monumenten en onze herinneringen aan het verleden zien in een staat die past
bij het jaar waarin deze gebouwd zijn. Hoe lang
gaat het duren voor het ‘weer’ zijn werk heeft
gedaan? Hoe lang moeten we onze bezoekers
voor de gek houden met deze honinggele affuiten? Dan hadden we de bierflesgroene glaasjes
ook wel in de glas-in-loodramen kunnen laten
zitten en hadden we dit alles kunnen gebruiken
als feestversiering als we het 400-jarig bestaan
van ons stadhuis herdenken.
Wat mij betreft gaat deze ambtenaar naar de
Kluswijs, koopt daar een blik beits in de juiste
kleur, of laat dat mengen, en verft ze in de juiste kleur: een mengsel van donkerbruin, grijs en
zwart.

Column namens de kerken:
Kerk in beweging

Niet alleen

Voel jij je wel eens alleen? Voel je je nu –
in dit coronatijdperk – vaker alleen dan
anders? Dat zou zomaar kunnen.
Want, stel: je bent alleengaand, je werkt
momenteel verplicht thuis, familie en
vrienden zijn een no-go-area en de
sportschool is nog steeds gesloten. Al ben
je doorgaans heel tevreden met het singlebestaan, nu toch minder. Dus: niet alleen
ouderen, maar ook jongere alleenstaanden
ervaren het gemis aan contacten, niet even
je verhaal delen, niet gezien en gehoord
worden, teveel tijd om na te denken.
En dan staat er in Johannes 14:16: “En Ik
– Jezus – zal de Vader bidden en Hij zal
u een andere Trooster geven om tot in
eeuwigheid bij u te zijn.”
Of zoals vers 18 zegt: “Ik zal jullie niet als
wezen achterlaten”.
Kort en krachtig bedoelt Jezus dit: Al ga
ik terug naar mijn Vader, jullie blijven niet
alleen achter.
Wij zijn niet alleen.
De leerlingen van Jezus toen niet.
Wij vandaag niet.
Die single vrouw van 34 niet, die thuis
werkt, haar vrienden en familie niet of
nauwelijks ziet of spreekt.
Die weduwe niet, die lang geleden of
kortgeleden afscheid van haar man moest
nemen en die alleen aan tafel zit, ontbijt,
koffie drinkt, luncht enzovoort……
De Trooster is gekomen, de Heilige Geest.
De Trooster, wat is dat een mooi woord.
Wat klinkt dat warm.
Zeker als je je alleen voelt. Het klinkt als
iemand die naast je komt zitten, een arm
om je schouder slaat, en zegt: Het geeft
niet dat je verdrietig bent, ik snap dat je je
alleen voelt, maar weet dit: Ik ben er ook
nog.
Hopelijk helpt dat: Jezus is nog steeds
dichtbij, in de Trooster, de Heilige Geest,
elke dag, je bent nooit alleen!
Ds. Kees Groenendijk

Kanonnen met nieuwe affuiten - foto: Anjo van Tilborgh
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Wij staan weer voor u klaar !
Om te vieren dat we u weer mogen
ontvangen, hebben wij een
Welkom Terug menu:
drie gangen keuzemenu voor €25!

Tot snel in De Pastorie!
r
t een sfeervol nieuw interieu

Me

..en een gloednieuwe stadstui

n

Weer lekker borrelen, lunchen
en dineren....

Op afstand en vo
van het RIVM. lgens de regels

..en genieten va ze
lekkere
zoetigheden en nhion
gh tea

Graag vooraf reserveren via onze site www.etenindepastorie.nl
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Recept van de maand

Romig kersendessert
Voor deze maand kreeg ik via een kennis een recept voor een lekker
toetje. Het is heel simpel te maken en je hebt een heerlijke traktatie
bijvoorbeeld na een zomerse barbecue.
Nodig voor 4 personen:
8 Bastogne koekjes, 200 gram MonChou of roomkaas, 250 ml slagroom, 4 eetlepels suiker, 1 eetlepel maïzena, 350 gram kersen op sap.
Bereiding:
Zeef de kersen en vang het sap op. Verwarm het sap in een pannetje
met 2 eetlepels suiker. Los de maïzena op in een eetlepel water en
voeg toe aan het sap zodra dit zachtjes kookt. Roer goed door en laat
de saus indikken. Als de saus is ingedikt, dan laten afkoelen en daarna
de kersen toevoegen.
Met een mixer mix je de roomkaas. Je voegt na een paar minuten de
slagroom toe en twee eetlepels suiker. Mix dan alles tot een romig
geheel.
Verkruimel ondertussen de Bastogne koekjes.
Het mooiste is om dit toetje in laagjes klaar te maken in mooie glazen.
Verdeel de verkruimelde koekjes over de bodem van de glaasjes maar
bewaar een beetje om te garneren. Verdeel dan de helft van het roommengsel over de koekjes en schep hier wat kersen in saus op. Dek dit
weer af met het roommengsel en een laag kersen.
Garneer het toetje met de overgebleven koekkruimels. Laat het toetje
nog minimaal een uurtje goed opstijven in de koelkast. Eventueel kun
je dit dessert al een dag van te voren maken en bewaren in de koelkast.

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.

De kleine school met grote
mogelijkheden
Wij van obs de Cocon in Klundert kijken met
enthousiasme en vertrouwen naar de toekomst.
Met o.a. een goed rapport van de inspectie
voor het onderwijs in 2019, ondersteuning van
de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en
de ontvangen financiën om te voorzien in een
groene schoolomgeving, gaan wij de strijd aan
om het openbaar onderwijs voor Klundert en
omgeving te behouden.

Ondanks tegenstrijdige berichten in de pers
blijft onze school in Klundert en zal het plein
een plek blijven, waar de buurt kan genieten
van tuinieren, insecten, vogels, bloemen en
buitenspelen. Deze openbare ruimte wordt ook
gebruikt als klaslokaal waar leerlingen leren
over o.a. het buitenleven en verantwoordelijk
zijn voor hun omgeving. Voor deze bijzondere
plek hebben we verschillende donaties
mogen ontvangen van: Verpalen hoveniers,
A.Bomers, Van Strien hoveniers, De Poort
Trends, Gemeente Moerdijk, Afval Centrum en
veel inwoners van Klundert voor planten en

Keuzemogelijkheden in meerdere vormen van
onderwijs verrijken een gemeente. De school
is bezig om meer leerlingen aan te trekken
en het openbaar onderwijs te promoten. Het
VOO geeft namelijk aan dat er bestaansrecht
is voor het openbaar onderwijs in Klundert.
We zijn een reguliere basisschool die onderwijs biedt aan leerlingen op elk niveau, wij
zijn een school waar iedereen zich thuis voelt.
Door kleinere klassen zijn wij in staat om extra aandacht te geven aan alle kinderen in een
rustige omgeving. Dit is een van de vele voordelen van bassischool de Cocon.
Deze rustgevende omgeving wordt extra
benadrukt door de vergroening van het
schoolplein. Mede dankzij de subsidie
‘Schoolplein van de Toekomst’ is er een
start gemaakt met ons groen schoolplein.
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bloemen. Deze gulle donaties hebben ons erg
blij en trots gemaakt om in Klundert te wonen
en werken.
De kinderen vinden de eerste aanpassingen
fantastisch. Loop gerust eens langs om ons
groene schoolplein te bekijken en volg de ontwikkelingen omtrent ons schoolplein en de
school. We zijn vol in gesprek met het dagelijks
bestuur en wijzelf zien mooie toekomstkansen
voor obs de Cocon in Klundert.
Team en ouders obs de Cocon

Bezoek onze showtuin & winkel!

Glazenwasserij DOLLEE

Telefoon 0840030131 - glazenwasserijdollee@gmail.com

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl

historische panden – scholen – kantoren – winkels - horeca
Tegen inlevering
van&deze
bon
dakkapellen – dakborden – uitbouwen
– erkers - hout
kunststof
zonnepanelen – diverse schoonmaakwerkzaamheden

Tegen inlevering van deze bon

15% korting

15% korting

Wij zijn werkzaam in de Gemeente
Moerdijk
op Dronspot
voor katten,

op Dronspot voor katten,
en een opvouwbare tas GRATIS

en een opvouwbare tas GRATIS

Tegen inlevering
van deze bon
15% korting
op Dronspot
voor katten
en een
opvouwbare tas
GRATIS!
Dierenspeciaalzaak
Wendy
Molenstraat 21 Klundert

Dierenspeciaalzaak
Wendy
Molenstraat 21 Klundert

Perkplanten-Vaste planten
Kamerplanten-Decoratie
Vijvervissen en
Vijverbenodigdheden
Noordschans 9 Klundert

open : MA t/m VR 13.00-17.30 ZA 9.00-17.00

Klundert Magazine pagina 18

Foto van de maand

In deze periode dat we het advies krijgen om grotendeels in en om het huis te blijven, wordt er heel wat gewandeld in en om Klundert. En wat zijn
wij dan een bofferds, dat we in zo’n prachtige omgeving wonen!
Wandelen langs water, door de polder, in het bos… het kan allemaal in Klundert.
Kijk eens rond met andere ogen. Verrassend wat voor mooie plekjes je dan ziet.
Maak een foto van een 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.
Deze maand aan de wandel met Marleen Koning, Adrienne Mutsaers en Anjo van Tilborgh.

Marleen Koning – boswandeling door De Groenstrook

Adrienne Mutsaers – wandelen over de wallen bij het Verlaat

Anjo van Tilborgh – wandelen door de polder via de Nieuwendijk
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